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Executive Summary
โครงการวิ จยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จยั เชิ ง คุณภาพ เอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ตลอดจนมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย นโยบาย แผนงานโครงการกิจกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก เวทีเสวนาวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับสถานะเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย สาหรับเป้าหมายที่ 3 มีวตั ถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสารวจสถานะปั จจุบนั ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3
(Goal No.3) และวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งของเป้ า ประสงค์ (Targets) ปรั บ และก าหนดเป้ า ประสงค์ที่
สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย 2. เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ตามความสาคัญและ
ความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3 (Goal No.3) 3. เพื่อสารวจ
และประเมินมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ ดาเนิ นการอยู่ใ น
ประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ และเสนอทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิ จ สังคม และ
กฎหมายที่สามารถเป็ นมาตรการดาเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 (Goal No.3)
สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1. สถานะปั จจุบนั ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 ด้านองค์
ความรู ้เกี่ยวข้องกับเป้ าหมายที่ 3 นิ ยามความหมายของแต่ละตัวชี้วดั ในประเทศไทยค่อนข้างชัดเจน ยกเว้น
ตัวชี้ วดั 3.3.5 จานวนผูท้ ี่ร้องขอความช่วยเหลือต่อการป้ องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และตัวชี้ วดั 3.9.3
อัตราการตายที่ เกิ ดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ต้ งั ใจ ยังไม่ได้มีการระบุ รายละเอียดไว้อย่างชัดเจนจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ส่ วนตัวชี้วดั ที่ 3.5.1 และ 3.b.3 ยังขาดข้อมูลนิยามความหมายที่ชดั เจนจาก UN
การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านสุ ขภาพในแต่ละตัวชี้วดั มีการจัดเก็บข้อมูลหลายหน่วยงาน ข้อมูลของ
แต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ไม่มีการประสานงานเพื่อรับผิดชอบรวบรวมข้อมูล ขาดความต่อเนื่องของข้อมูล
และข้อมู ล ยัง ไม่ ครอบคลุ ม ของประชากรทั้งเทศ เช่ น ข้อมู ล ที่ ไ ด้ไ ม่ รวมหน่ วยงานที่ ไม่ใ ช่ภาครั ฐ หรื อ
บางส่วนไม่รวมกรุ งเทพและปริ มณฑล หรื อคนไทยที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน เป็ นต้น
ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและไม่ใช่หน่วยงานของรัฐมองว่า การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปั ญหา
ของประเทศยังไม่เป็ นแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ขาดการการบูรณาการร่ วมกัน อย่างเต็มที่ บุคลากรบาง
สาขายังขาดแคลน ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ยงั เป็ นกระจุกอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร มีการเปลี่ยนงานบ่อยทา
ให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง การติดตามผลการประเมินยังไม่รัดกุม และยังขาดประสิ ทธิภาพในการบังคับ
ใช้กฎหมาย คณะผูว้ ิจยั เชื่อว่าประเทศไทยมีการตื่นตัวด้านสุ ขภาพมากขึ้น มีการวางแผนการดาเนิ นงานระยะ

ค
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว และมี ผูร้ ั บผิดชอบในการดาเนิ นงานจึ งเป็ นแนวโน้มที่ ดีในการพัฒนาด้าน
สุขภาพของประเทศไทย
2. การจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ตามความสาคัญและความพร้อมของประเทศ
ไทย
การจัดลาดับความสาคัญของแต่ละเป้ าประสงค์ตามความเร่ งด่ วน พบว่า เป้ าประสงค์ที่เร่ งด่วน 3
ลาดับแรก คือ เป้ าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิ เหตุทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ ง
ภายในปี 2573 เป้าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่งในสามผ่านทางการ
ป้องกันและการรักษาโรคและสนับสนุนสุ ขภาพจิตและความเป็ นอยู่ที่ดีภายในปี 2573 เป้าประสงค์ 3.3 ยุติ
การแพร่ ก ระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลี ย และโรคเขตร้ อนที่ ถูก ละเลย และต่อสู้กับโรคตับอัก เสบ
โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573 ตามลาดับ
ความพร้อมของประเทศไทยตามข้อมูลสถิติ พบว่า ในภาพรวมด้านองค์ประกอบพื้นฐานประเทศ
ไทยมี ค วามพร้ อมในการดาเนิ นงานตามเป้ า ประสงค์ข องเป้ า หมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน เป้ าหมายที่ 3 ทุก
เป้าประสงค์ แม้บางเป้าประสงค์ยงั ไม่ปรากฏข้อมูล Metadata แต่ประเทศไทยมีองค์ความรู ้และเตรี ยมพร้อม
ในการขับเคลื่อนแล้ว เป้ าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทัว่ โลก และเป้ าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่
ป้ อ งกัน ได้ข องทารกแรกเกิ ด และเด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 5 ปี ได้บ รรลุ เ ป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น แล้ว ส่ ว น
เป้าประสงค์ที่มีความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายต่อไปมากที่สุด คือ เป้าประสงค์ 3.a เพิ่มความเข้มแข็งการ
ดาเนิ นงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสู บ มีความพร้อมในด้านองค์
ความรู ้ ข้อมูลสถิติ กฎหมาย โครงสร้างการบริ หารงานภาครัฐ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการขององค์กร
ภาคส่ วนต่าง ทรัพยากรงบประมาณในภาครัฐและนอกภาครัฐ ตลอดจนการมีส่วนร่ วม บูรณาการ ภาคส่ วน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและภาควิชาการ องค์ประกอบพื้นฐาน
3. การสารวจและประเมินมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ
พบว่า ประเทศไทยมีมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ค่อนข้างครอบคลุมแต่ยงั มีความไม่
เข้มแข็งของการบัง คับใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามในเป้ าประสงค์ 3.3.5 และ 3.4.1 ยังขาดมาตรการทาง
กฎหมายรองรับการดาเนิ นงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรการที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยควรจะต้อง
ดาเนิ นการเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมและสภาพสังคม เศรษฐกิจยุคบริ โภคนิ ยมซึ่ งเป็ นสาเหตุ
พื้นฐานของโรคเหล่านี้ และเป้ าประสงค์ 3.9 การปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชดั เจน และยังไม่
มุ่งเน้นผลการดาเนินงาน

ง
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภาวะสุ ขภาพและสวัสดิภาพที่ดีและยัง่ ยืนนั้นจะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และในการแก้ไขปั ญหากับเป้ าหมายอื่ นด้วยจึ งจะสามารถทาให้มีภาวะสุ ขภาพที่ ยงั่ ยืนได้ เช่น การแก้ไข
ปัญหาความยากจน เกษตรกรรม น้ า ดิน สารเคมี เพราะว่าปัญหาด้านสุ ขภาพเป็ นผลกระทบมาจากสาเหตุอื่น
ร่ วมด้วย ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
1) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเป้าประสงค์ในฐานข้อมูลของประเทศภายใต้หน่วยงานเดียว เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และควรให้ รพ.เอกชนให้ความร่ วมมือในการบันทึกข้อมูล เพื่อความครอบคลุม
ของข้อมูล ตลอดจนปรับปรุ งข้อมูลให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2) ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานเชิ งรุ กด้านการป้ องกันโรคและคัดกรองสุ ขภาพ และประสานงานกัน
ท้องถิ่นแบ่งงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) และหน่วยงานเอกชน ภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
3) ด้านการวิจยั สนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนการวิจยั ในตัวชี้วดั ที่ยงั ขาดองค์ความรู ้หรื อ
ข้อมูลยังไม่ครบได้แก่ องค์ความรู ้ดา้ นยาและวัคซีน เพื่อให้สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคอันตรายใหม่ ๆ
หรื อยาตัวใหม่ได้
4) ส่ งเสริ มการบูรณาการและการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ทุกภาคส่ วนทั้งภาครั ฐ เอกชน
ประชาสังคม อย่างเข้มแข็งและให้มีบทบาทในการดาเนิ นงานหรื อกาหนดนโยบายร่ วมกัน แบ่งหน้าที่กนั
อย่างชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมทุกคนและมีสุขภาพดีอย่างยัง่ ยืน มีระบบติดตามการดาเนิ นงานอย่างเข้มงวด
รัดกุม และมีผูร้ ับผิดชอบงานอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในประเด็นที่สาคัญ ได้แก่ การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
โรคไม่ติดต่อ การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และมลพิษทางอากาศ
5) ควรมีหน่ วยงานเป็ นรู ปธรรมรับผิดชอบหลักที่ทาการขับเคลื่อนเฉพาะเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ด้านสุขภาพ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบงานหลายส่ วน จึงทาให้การขับเคลื่อนเป้าหมาย
ที่ 3 เป็ นไปด้วยความลาบาก
6) ส่ งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิภาพ และควรมี มาตรการทาง
กฎหมายรองรับการดาเนินงานของหน่วยงานในเป้าประสงค์ 3.3.5 และ 3.4.1

จ
บทคัดย่อ
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พัฒนาที่ ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 (SDGs 3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัยในประเทศไทย โดยวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ ด้วยการทบทวนองค์ความรู ้ การดาเนิ นงาน
และสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจยั พบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยมีองค์ความรู ้นิยามความหมายทุกเป้าประสงค์
และตัวชี้ วดั ตาม Metadata UN SDGs มี ม าตรการดาเนิ นงาน ด้านความพร้ อมสามารถดาเนิ นการบรรลุ
เป้ าประสงค์ได้ดว้ ยปั จจัยองค์ประกอบพื้นฐาน เช่น หน่ วยงานที่รับผิดและกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ความพร้อมเชื่อมโยงสัมพันธ์ภายในเป้ าหมายกับเป้ าหมายอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านสุ ขภาพและสวัสดิภาพที่
เกี่ยวกับสารเคมีอตั ราและมลพิษต่าง ๆ จึงเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่ วมมือทั้งด้าน
ข้อมูลพื้นฐานและเป้ าหมายการดาเนิ นงานให้สอดคล้องรองรับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างสอดคล้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงต่อกัน
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Abstract
The research project aims to explore the current status, prioritized, explored, and evaluated
economic, social and legal measures, to propose alternatives measurement for achieving the Sustainable
Development Goal Number 3 (SDGs 3) “Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages” in
Thailand. This research project conducted by qualitative research methodology by reviewing of knowledge
and implementation of stakeholders, in-depth interviews. The research found that currently, Thailand has
knowledge of definitions, meaning, goals and metadata according to the UN SDGs Metadata,
implementation plans, and readiness to achieve with basic elements such as responsible agencies and
relevant laws. As well as the availability of related within the targets and other goals, especially in the areas
of health and welfare related to hazardous chemicals and pollutions, therefore suggesting that the relevant
departments to integrate cooperation in both basic information and operational goals for consistency
implementation with the Sustainable Development Goals.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
แนวความคิดสุ ขภาพดีและสวัสดิภาพสาหรับทุกคนทุกวัยมีความสาคัญในระดับโลกจนได้รับการ
บรรจุ เ ป็ นเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) คื อ เป้ า หมายที่ 3 สร้ า ง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย ที่ตอ้ งดาเนิ นการให้
บรรลุผลภายในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็ นเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ตอ้ ง
มี ค วามเป็ นธรรมทั้ง ในปั จจุ บ ันและอนาคต โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ ตามที่
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิให้นายกรัฐมนตรี เป็ นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยร่ วมรั บรองเอกสาร “Transforming Our
World : The 2030 Agenda for Sustainable Development” ในการประชุ ม สหประชาชาติ ร ะดับ ผู ้น าเพื่ อ
รับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 (UN Summit to adopt the Post-2015 Development) ระหว่าง
วันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา จึงเป็ น
การแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศร่ วมกับประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และ
ถือเป็ นพันธกิจที่ตอ้ งดาเนินการให้บรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่ งมีท้ งั หมด 17 เป้าหมาย (Goal) 169
เป้ าประสงค์ (Target) โดยมี ตวั ชี้ วดั ความสาเร็ จ (Indicator) และค่าเป้ าหมายต่าง ๆ ที่ตอ้ งดาเนิ นการด้วย
รัฐบาลไทยมีความมุ่งมัน่ ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยอาศัยการมีส่วนร่ วมกับภาคส่ วน
อื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน (กพย.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน และมีคณะทางานอีกหลายชุด มี
อานาจหน้าที่กาหนดเป้ าหมาย ตัวชี้ วดั สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย มีสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ นสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ )
(สศช.) เป็ นสานักงานเลขานุการของ กพย. และสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ น
สานักงานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (สกสว.)) ร่ วมเป็ นอนุ ก รรมการเพื่ อ
สนับสนุนทางวิชาการ
สกสว. และ สศช. ได้จดั สัมมนาเพื่อจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ (Target) แล้วพบปั ญหา
สาคัญที่มีผลต่อการบรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน คือ (1) ปั ญหาการกาหนดนิ ยาม คาจัดกัดความของ
เป้ า ประสงค์ ตัวชี้ วดั ความส าเร็ จ และค่ า เป้ าหมาย (2) ขาดการบูรณาการองค์ความรู ้ ที่ มี อยู่เพื่ อให้เ ห็ น
สถานะการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในประเทศไทย (3) ขาดการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
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เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (4) ขาดการบูรณการข้อมูลทางสถิติระหว่างหน่วยงานที่สอดคล้องกับ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (5) ปัญหาความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงานของหน่วยต่าง ๆ ในภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังขาดองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบนั
ของประเทศไทยตามเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างครบถ้วน ซึ่ งองค์ความรู ้ น้ ี เป็ นพื้นฐานสาคัญจาเป็ น
สาหรับการวางแผนยุทธศาสตร์ กาหนดมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ให้การปฏิบตั ิงานเพื่อ
บรรลุเป้าหมายตามลาดับความสาคัญ ความพร้อม และตัวชี้วดั เหมาะสมกับบริ บทประเทศไทย
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้ าประสงค์ (Targets) ตัวชี้
ความสาเร็ จ (Indicators) และค่าเป้ าหมาย ต้องมีกระบวนการสาคัญในการประเมินผลติดตามเฝ้าระวังให้
บรรลุผล โดยจะต้องอาศัยปั จจัยสาคัญทั้งบริ บทสถานะปั จจุ บนั เพื่อให้ทราบปั ญหาอุปสรรคโอกาสของ
ความส าเร็ จ และองค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ด้ว ย บริ บ ทและองค์ค วามรู ้ น้ ี มี ผ ลโดยตรงต่ อ
ความสาเร็ จเพราะจะส่งผลต่อการกาหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและ
กฎหมายต่าง ๆ ของประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการระดมทรัพยากรต่าง ๆ ดาเนินการตามเป้าหมายที่
จะเกิดผลสาเร็จ
ประกอบกับ ปั จ จุ บ ัน ตามประกาศ เรื่ อ ง ยุท ธศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) มี วิ สั ย ทัศน์
“ประเทศไทยมี ค วามมั่นคง มั่ง คั่ง ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่ ว งชี วิตทุ ก ช่ วงวัย การเสริ ม สร้ างให้คนไทยมี สุ ขภาวะที่ ดี และการสร้ างความอยู่ดีมี สุ ขของ
ครอบครัวไทยเริ่ มตั้งแต่การวางแผนการสร้างครอบครัว การส่ งเสริ มการเกิดที่มีคุณภาพ และตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ได้จดั ทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ เป็ นแผน
ในการพัฒนาประเทศเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขที่ยงั่ ยืนของสังคมไทย ประเทศไทยยังต้องดาเนิ นการตาม
ยุทธศาสตร์ ชาติดังกล่าวประกอบกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติดว้ ย และส่ งผลให้แผนงาน นโยบาย โครงการ กิจกรรม ตลอดจนมาตรการต่าง ๆ จะต้องมุ่งเน้นให้
สอดคล้องกับหลัก เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ประกอบกับประเทศไทยมีกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติ
สุ ขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 หมวด 5 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติซ่ ึงเป็ นแนวทางกาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้านสุ ขภาพ จัดให้มีหลักประกันและความคุม้ ครองให้เกิดสุ ขภาพ การสร้าง
เสริ มสุ ขภาพของประชาชน ส่ งผลให้ระบบสุ ขภาพมีความมัน่ คงมากขึ้น
สถานการณ์ทวั่ ไปของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุ ขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย แม้จะเป็ นเป้ าหมายที่มีค วามพร้อมด้านข้อมูลที่
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กระทรวงสาธารณสุ ขเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้แล้ว แต่เป้ าประสงค์ 3.6 การเสี ยชีวิตบนถนนมีความท้าทายสู ง
เพราะกระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นเพียงผูเ้ ก็บข้อมูล แต่การจะลดจานวนผูเ้ สี ยชีวิตลงนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
อื่น ๆ มากมายหลายหลากที่มาเกี่ยวข้องกับอุบตั ิ เหตุบนถนน เช่น สานักงานตารวจแห่ งชาติ และข้อมูล
อาจจะไม่ได้มาจากหน่วยงานที่เก็บข้อมูลที่ถูกก็เป็ นได้ อาจมาจากหลากหลายหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท ฯลฯ ซึ่งต้องมีการศึกษาวิจยั กับผูเ้ กี่ยวข้องรวมถึงนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ในการเตรี ยมพร้อมรับปั ญหา แก้ปัญหา ส่ วนเป้ าประสงค์ 3.7 ensure universal access to
sexual and reproductive health-care services ซึ่ ง จะเน้น การบู ร ณาการการบริ ก ารด้า นอนามัย เจริ ญ พัน ธุ์
มารดาทารกแรกเกิด และสุ ขภาพของเด็ก ที่มีอยู่ในยุทธศาสตร์ ชาติรวมไปถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่
เกี่ ย วข้อง ได้แก่ ส านัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ กระทรวงสาธารณสุ ข กรมอนามัย กรมควบคุ ม โรค และกรม
สุขภาพจิต การหาข้อมูลเชิงลึกในประเด็นการบริ การด้านการวางแผนครอบครัว ระบบสารสนเทศการศึกษา
ด้านสุ ขภาวะทางเพศทุกช่วงวัยนั้นมีมิติหลากหลายจาเป็ นต้องศึกษากับผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงเป้ าประสงค์ 3.a 3.b 3.c ที่มีขอ้ มูลแล้วแต่ขาดความชัดเจนในการทางานร่ วมกันและ
ความสอดคล้องเชิงนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มีความเชื่อมโยงระหว่างเป้ าประสงค์ภายใต้
กับเป้าหมายกับเป้าหมายอื่น ๆ ด้วย นอกจากภายใต้ SDGs3 แล้ว ยังมีตวั ชี้วดั เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพที่อยูภ่ ายใต้
SDGs เป้ าหมายอื่นมีในหลายเรื่ อง เช่น ความชุกของเด็กที่มีภาวะแคระแกร็ นหรื อทุพโภชนาการ น้ าหนักต่า
กว่าเกณฑ์หรื อเกินเกณฑ์ (SDGs2) ปั ญหาความรุ นแรงต่อเด็กและสตรี (SDGs5) การเข้าถึงแหล่งน้ าดื่ มที่
สะอาดและบริ การสุ ขาภิบาลที่จาเป็ น (SDGs6) การสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะอันเนื่ องมาจากความเสี่ ยงจากการก
ทางาน (SDGs8) อัตราตายที่เป็ นผลจากภัยพิบตั ิ (SDGs11 และ 13) อัตราตายจากปัญหาความรุ นแรงรู ปแบบ
ต่าง ๆ (SDGs16) เป็ นต้น หากมีการจัดลาดับความสาคัญ ความพร้อม ความเร่ งด่วน และผลกระทบนั้นจะทา
ให้เห็นความสาคัญยิ่งขึ้น ส่ วนเป้ าประสงค์ 3.9.1 มีสภาพข้อมูลและปรากฎการณ์ที่น่าสนใจมากเพราะจาก
ข้อมูลองค์การอนามัยโลกปี 2016 พบประเทศไทยมีผูเ้ สี ยชี วิต 61.5 คนต่อประชากรหนึ่ งแสนคน และ
ปั จจุบนั ตามข่าวสารทัว่ ไปยังมีปัญหา PM 2.5 ที่กาลังเกิดขึ้นอย่างรุ นแรงในประเทศไทย นอกจากกระทรวง
สาธารณสุขแล้วยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหน่วยงานที่ควรจะมีเกี่ยวข้องในการศึกษาวิจยั เช่น กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นต้น นอกจากนี้เรื่ องสารพิษต่าง ๆ ที่ตกค้างสิ นค้าเกษตรยังไม่มีหน่วยงาน
ที่ชดั เจนเก็บข้อมูล ซึ่งการใช้สารเคมีอาจทาให้น่าบริ โภคแต่ในระยะยาวอาจมีผลกระทบกับผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อเป้ าประสงค์และตัวชี้ วดั ค่าเป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และ
ส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย นี้ดว้ ย
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นอกจากนั้นแล้วพบว่ารายงานการสาธารณสุ ขไทย 2554-2558 (กระทรวงสาธารณสุ ข : 2559)
นาเสนอว่า โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมองมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นอาจมีสาเหตุ
จากพฤติกรรมการบริ โภคที่นิยมอาหารจาพวกแป้ ง ไขมันและน้ าตาลเพิ่มสู งขึ้น ขาดการออกกาลังกายและ
น้ าหนักตัวเกิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายงานสุ ขภาพคนไทย (สานักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุ ขภาพ : 2560)
ได้นาเสนอว่า คณะกรรมการสุ ขภาพแห่งชาติรับทราบรายงานสถานการณ์ระบบสุ ขภาพคนไทยในปี 2560
โดยเชื่ อมโยงกับ “เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน” (Sustainable Development Goals (SDGSs)) เป้ าหมายที่ 3
สร้างหลักประกันว่า คนมีชีวิตที่มีสุข ภาพดี และส่ งเสริ มสวัส ดิ ภาพสาหรับทุกคนในทุก วัย พบแนวโน้ม
สุ ขภาพของคนไทยมีท้ งั ดี ข้ ึนและยังน่ าห่ วง ต้องอาศัยความร่ วมมือของทุกภาคส่ วนเพราะไม่สามารถใช้
กฎหมายมาบัง คับ ได้ เช่ น การสวมหมวกน็อกเพื่ อ ป้ อ งกัน อุบัติเ หตุ ทางถนน ในปี 2557 พบว่ามี อัต รา
ผูเ้ สี ย ชี วิ ต จากอุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนโดยใช้จัก รยานยนต์เ ป็ นพาหนะถึ ง ร้ อ ยละ 66 โดยมี ก ารดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์หรื อมึนเมาก่อนขี่จกั รยานยนต์ ร้อยละ 14.4 โดยรายงานสุ ขภาพคนไทยที่จดั ทาขึ้นทุกปี สะท้อน
ภาพรวมสถานการณ์สุขภาพตั้งแต่เกิดจนตาย และสาเหตุสาคัญที่ทาให้คนไทยเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร โดย
พบสถานการณ์น่าสนใจ คือ การเสี ยชีวิตของมารดาไทย เฉลี่ยที่ 24.6 รายต่อการเกิดแสนคน ซึ่งมีสาเหตุจาก
การตายที่ป้องกันได้ คิดเป็ นร้อยละ 56 ของการตายของมารดาไทยในปี 2556 เช่น สาเหตุจากการตกเลือด
ความดันโลหิ ตสู ง ฯลฯ โดยอัตราการตายสู งสุ ดอยู่ใ นพื้ นที่ ภาคใต้ ภาคเหนื อ และภาคอี สานตามล าดับ
ขณะที่อตั ราการเสี ยชีวิตของเด็กแรกเกิดและอายุต่ากว่า 5 ปี ของไทยลดลงต่อเนื่ องและดีกว่าเป้ าหมายของ
SDGs มาก แต่เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซี ยนพบว่า อัตราทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรก
ประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 15.1 % ต่ากว่าเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ อินโดนี เซี ย และกัมพูชา นอกจากนี้ ยงั มี
ปั ญหาโรคติดต่อเขตร้อนที่เพิ่มขึ้นและยังต้องการระบบจัดการดูแลรักษา คือ วัณโรค ซึ่ งในปี 2558 มีผปู ้ ่ วย
วัณโรคมาขึ้นทะเบียนรักษาเพียง 62,154 คน ขณะที่ยงั มีอีกกว่า 50,000 คนยังไม่ได้รับการรักษา อาจจะ
กลายเป็ นปั ญ หาได้ใ นอนาคต ส่ ว นผู ้ติ ด เชื้ อ เอชไอวี ร ายใหม่ อ ายุ 15 ปี ขึ้ น ไปมี แ นวโน้ ม ลดลง ส่ ว น
ไข้เลือดออกยังมีแนวโน้มอัตราป่ วยขึ้น-ลงสลับเป็ นรายปี และยังสู งกว่าเป้าหมาย SDGs (ชื่นฤทัย กาญจนะ
จิตรา อ้างในสานักข่าว Hfocus เจาะลึกระบบสุ ขภาพ : 2560) รัฐบาลมีแนวโน้มรับภาระรายจ่ายทางด้าน
สุ ขภาพเพิ่มสู งขึ้น ขาดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ ระบบฐานข้อมูลยังแยกส่ วนกันส่ งผลต่อการ
จัดบริ ก ารที่ เป็ นเอกภาพ คุ ณภาพ ขาดความเชื่ อมโยงและความยัง่ ยืน ดัง นั้น การดาเนิ นการเพื่ อ บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย จึ งเป็ นเรื่ องที่ ทา้ ทายสาหรั บประเทศไทย ซึ่ งต้องมี ท้ งั องค์ความรู ้ ที่เกี่ ยวข้องและ
มาตรการที่เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
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จากการจัดลาดับความสาคัญปั ญหาเร่ งด่วนของประเทศไทยจากเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน 30
เป้าประสงค์ พบว่า เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับ
ทุกคนในทุกวัย "มีสุขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดี" ที่ติดอันดับประกอบเป้าประสงค์เร่ งด่วนด้วย ได้แก่ 3.3 ยุติ
การแพร่ การกระจายของเชื้ อเอชไอวี และโรคติดต่อ 3.4 ลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ 3.5 เสริ มสร้างการ
ป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด 3.6 ลดอุบตั ิเหตุทางถนน ซึ่งประเด็นเร่ งด่วนเหล่านี้ จะถูกบรรจุ
ในแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรื่ องนั้น ๆ เพื่อดาเนินการให้บรรลุผล
ปัจจุบนั ยังปรากฏว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่องค์การสหประชาชาติยงั ขาดข้อมูลและขอบเขตความหมายต่าง
ๆ ของเป้ าประสงค์และตัวชี้ วดั ชัดเจนซึ่ งจะส่ งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถดาเนิ นการบรรลุเป้ าหมายได้
องค์ความรู ้และมาตรการต่าง ๆ ที่มีความไม่ชดั เจนและความไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนและเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ ค่าเป้ าหมายยังคงมีอยู่มาก นับตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานของขอบเขต
ความหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนซึ่งหน่วยงานรัฐ ภาคส่ วนต่าง ๆ ยังมีความรู ้ความเข้าใจที่แตกต่างกันกับเนื้ อหา
ที่กาหนดในองค์การสหประชาชาติในรายงานเรื่ อง “Our Common Future” หรื อ Brundtland Report เช่น
ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกาหนดความหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนแตกต่างออกไปจากสหประชาชาติ แม้แต่ความรู ้ความเข้าใจและถ้อยคาที่ปรากฏในสังคมไทยยังมีท้ งั
คาว่า “การพัฒนาที่ยงั่ ยืน” “การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” “การพัฒนาแบบยัง่ ยืน” เป็ นต้น ซึ่ งอาจทาให้เป้ าหมาย
ความเข้า ใจและการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ลแตกต่ า งกัน ออกไป อย่ า งไรก็ ดี งานวิ จัย นี้ จะใช้ข อบเขต
ความหมายตามแนวทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเพราะเป็ นแนวทางที่ดาเนิ นการอยู่โดยรัฐบาลไทย นอกจากนี้ ยงั มี
ปั ญหาขอบเขตความหมายของสุ ขภาพ สวัสดิภาพ โดยเฉพาะทุ กคนทุกวัย ซึ่ งมีการใช้ถอ้ ยคาสานวนและ
ความหมายที่แตกต่างกันในบริ บททางสังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย แต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกันควรจะต้อง
ใช้คาและความหมายให้เหมาะสมจะทาให้ทราบสถานการณ์ในปัจจุบนั ได้ตรงกันด้วย ในระดับเป้าประสงค์
และตัวชี้ วดั ตามที่ หน่ วยงานรั บ ผิดชอบยังขาดขอบเขตความหมายที่ ชัดเจนทาให้ไ ม่ทราบสถานการณ์
ปั จจุบนั และทิศทางที่กาลังจะดาเนิ นไป ตัวชี้วดั บางตัวชี้วดั ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริ มาณแต่อาจวัดได้เชิ ง
คุณภาพทาให้การดาเนิ นงานการกาหนดมาตรการต่าง ๆ จะต้องเหมาะสมกับตัวชี้วดั ตามบริ บทของประเทศ
ไทย ตลอดจนเป้ าประสงค์และตัวชี้ วดั องค์การสหประชาชาติกาหนดอาจไม่ใช่สถานการณ์ ที่รุนแรงหรื อ
เร่ งด่วนสาหรับประเทศไทย มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่ถูกเสนอแนะนาให้นามาปรับใช้
จึงอาจไม่เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายและเป้าประสงค์บางตัว
หรื อเร่ งด่วนจาเป็ นต้องรี บดาเนินการหรื อเฝ้าระวังติดตามประเมินไม่ให้เกิดสถานการณ์อุบตั ิซ้ า
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ดังนั้น เมื่อ สกสว.ได้สนับสนุนการศึกษาวิจยั เรื่ องสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บท
ประเทศไทย โดยกาหนดกรอบหัวข้อการวิจยั เรื่ อง “การสารวจสถานของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน
บริ บ ทประเทศไทย และทางเลื อ กมาตรการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และกฎหมาย” ขึ้ น เพราะยัง ขาดการ
ศึกษาวิจยั สารวจสถานะของเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย คณะผูว้ ิจยั ในฐานะนักวิชาการทางด้านสุ ขภาพและด้านสังคมได้ตระหนักถึงปั ญหา
สาคัญดังกล่าวจึงสนใจศึกษาองค์ความรู ้ที่มีอยู่แล้วในวงการวิชาการ การทางานในภาครัฐ เอกชน สังคม
และหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง ค้นหาภาพรวมสถานการณ์ เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยืน ในประเทศไทยของ
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย จึง
เห็นว่าจาเป็ นและเสนองานวิจยั นี้ ศึกษาสารวจสถานะของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย สาหรับ เป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพส าหรั บ ทุ ก คนในทุ ก วั ย โดยเฉพาะเป้ า ประสงค์แ ละตัว ชี้ วัด
สอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย โดยการศึ กษาวิจยั นี้ จะมุ่งเน้นสารวจสถานะเป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
จากองค์ความรู ้ทางวิชาการ นิยาม ความหมาย เป้าประสงค์ ในบริ บทของประเทศไทย หลักฐานเชิงประจักษ์
นโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ผลการการดาเนิ นงานที่มีอยู่ในภาครัฐ เอกชน สังคม ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นความชัดเจนเหมาะสมในมิติต่าง ๆ ตัวชี้วดั มีความพร้อมและจัดลาดับ
ความสาคัญร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ทั้งสถานะปั จจุบนั ความเร่ งด่วน ความจริ ง หรื อประเด็นที่ยงั ไม่ทราบซึ่ ง
จะต้องทาการสารวจและแจกแจงให้ชดั เจน ตลอดจนการดาเนิ นการของภาคส่ วนต่าง ๆ มีอยู่และเชื่อมโยง
กับ แผนยุท ธศาสตร์ แผนพัฒ นาต่ า ง ๆ จะต้อ งศึ ก ษาให้เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงเชิ ง นโยบาย การจัด ล าดับ
ความสาคัญ โดยเฉพาะประเด็นที่เป็ นเรื่ องของผลกระทบ ความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายกับเป้าประสงค์
เกี่ยวข้องรวมถึงผลกระทบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้องค์ความรู ้เกี่ยวกับสถานะปัจจุบนั ของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
ภาพรวมของสถานการณ์ ก ารพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ในประเทศไทย และให้ ไ ด้ข ้อ เสนอเชิ ง นโยบาย ตัว ชี้ วัด
ความสาเร็ จและทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่เหมาะสมกับบริ บทประเทศไทยที่
สามารถใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Roadmap) ให้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน เป้ าหมายที่ 3
สร้ า งหลัก ประกัน ว่า คนมี ชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพส าหรั บ ทุ ก คนในทุ ก วัย การสร้ า ง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสารวจสถานะปัจจุบนั ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่า
คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (SDGs 3) สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชี วิ ต ที่ มี สุ ข ภาพดี แ ละส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภ าพส าหรั บ ทุ ก คนในทุ ก วัย และวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้อ งของ
เป้าประสงค์ (Targets) ปรับและกาหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย
2. เพื่อจัดลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ (Targets) ตามความสาคัญและความพร้อมของประเทศ
ไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย (SDGs 3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนใน
ทุกวัย
3. เพื่อสารวจและประเมินมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ
ดาเนินการอยู่ในประเทศไทยและประสบการณ์จากต่างประเทศ และเสนอทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ
สังคม และกฎหมายที่สามารถเป็ นมาตรการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มี สุ ข ภาพดี และส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภาพส าหรั บทุก คนในทุก วัย (SDGs 3) สร้ างหลัก ประกันว่าคนมี ชี วิตที่ มี
สุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัยในประเทศไทยได้
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย (conceptual framework)
1.3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั ที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรและปั จจัยต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
หลักประกันว่าคนมี ชีวิตที่ มีสุขภาพดี และส่ งเสริ มสวัสดิ ภาพสาหรั บทุกคนในทุกวัยขึ้นอยู่กบั บริ บทของ
ประเทศไทยจากปัจจัยองค์ความรู ้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน สถานะปัจจุบนั เป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั
การมี ส่ วนร่ วม แผนงาน ความพร้ อม ความส าคัญ โดยอาศัย สถานะของเป้ าประสงค์ (Target) จากการ
ดาเนิ นงานปั จจุ บ ัน กิ จกรรม โครงการ แผนงาน นโยบาย กฎหมาย รายงานผลการดาเนิ นงาน ฯลฯ ที่
หน่วยงานของรัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศดาเนิ นในประเทศไทย โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยดังกล่าว ปั ญหาและอุปสรรค และประเมินความพร้อม องค์ความรู ้ ข้อมูลสถิติ กฎหมาย
โครงสร้างการบริ หารงานของรัฐ ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการองค์กรต่าง ๆ ทรัพยากร งบประมาณ การมี
ส่ วนร่ วม การบูรณาการระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งรัฐ เอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ จากสถานการณ์
ช่องว่างระหว่างสถานะปั จจุบนั กับเป้ าหมาย สัดส่ วนผูค้ น พื้นที่ได้รับผลกระทบ ระดับความรุ นแรงของ
ปัญหาตามเป้าประสงค์ วิเคราะห์จดั ลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์และความพร้อม ความสอดคล้องของ
ตัวชี้ วดั กับ บริ บ ทของประเทศไทย และสั ง เคราะห์ เ สนอแนะตัวชี้ วดั เหมาะสม ทางเลื อกมาตรการทาง
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เศรษฐกิ จ สัง คมและกฎหมายในประเทศไทยและประสบการณ์ ต่างประเทศที่ จะเป็ นจุ ดคานงัดให้การ
ดาเนินงานสาเร็ จบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิ
ภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
1.3.2 แนวความคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.3.2.1 แนวความคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Concept of Sustainable Development)
การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนซึ่ งประกอบด้วยหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ ย งั่ ยืน โดยเฉพาะด้า นสุ ข ภาพดี และสวัส ดิ ภาพ โดยมี ส าระส าคัญที่ จะนามาเป็ นพื้นฐานในการ
ศึกษาวิจยั และการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานวิจยั ได้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1.3.2.1.1 แนวความคิดการพัฒนา (Concept of Development)
แนวความคิดการพัฒนาตามกระแสหลัก
การพัฒนาตามทฤษฎีกระแสหลักตั้งแต่ช่วงปี 1950-1960 ตามแนวคิดของ Walt Rostow เป็ นการ
พัฒนาของประเทศต่าง ๆ โดยมีข้ นั ตอนการพัฒนา 5 ขั้นตอน คือ ขั้นสังคมดั้งเดิมเป็ นสังคมระบบเศรษฐกิจ
ที่ยงั ไม่ขยายตัว ขั้นเตรี ยมการพัฒนาที่มีการสะสมทุนและความรู ้ทางวิชาการ ขั้นกระบวนการพัฒนาที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจรวดเร็ ว ขั้นทะยานเข้าสู่ ความอุดมสมบูรณ์ที่มีการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตเต็มที่โดย
ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเป้ าหมายเป็ นรัฐสวัสดิการ และขั้นอุดมสมบูรณ์เป็ นสังคมที่มีการบริ โภค
จานวนมาก เศรษฐกิจมัน่ คง ประชาชนมีรายได้เหลือกินเหลือใช้ แต่เป็ นทฤษฎีการพัฒนากระแสหลักและ
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงปัญหาความด้อยพัฒนาของประเทศโลกที่ 3 จึงเกิดการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง และ
เกิดแนวทางการพัฒนาตามความจาเป็ นพื้นฐาน แต่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและมีการปรับแนวทางการ
พัฒนาไปสู่ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจตามแนวทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่ก็ไม่สามารถ
แก้ไ ขปั ญหาในประเทศต่ า ง ๆ ได้อย่า งยัง่ ยืน สหประชาชาติ จึง เสนอก าหนดเป้ า หมายการพัฒนาแห่ ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals หรื อ MDGs) เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาของโลกระหว่างปี
พ.ศ. 2543-2558 มีเป้ มายการพัฒนาเพื่อขจัดความยากจนและความหิ วโหย ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา สงเสริ มบทบาทสตรี และความเท่าเทียมทางเพศ ลดอัตราการตายของเด็ก พัฒนาสุ ขภาพ
สตรี มีครรภ์ ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรี ย และโรคสาคัญอื่น ๆ รักษาและจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และสง
เสริ มการเป็ นหุน้ ส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก (กมลินทร์ พินิจภูวดล: 2560)

9
แนวความคิดการพัฒนาตามกระแสทางเลือก
การพัฒนาประเทศตามแนวคิดกระแสหลักได้นาพาไปสู่ ความเจริ ญด้านเศรษฐกิจ แต่ได้เกิดปัญหา
หลายด้านทัว่ โลก เช่ น ปั ญหาด้านสิ่ งแวดล้อม จึ งมี การเสนอแนวคิดการพัฒนาใหม่เป็ นทางเลื อกให้กับ
ประเทศต่าง ๆ เป็ น “การพัฒนากระแสทางเลือก” เช่น การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์
ทางเลื อก เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ถูกนาไปพิจารณามากที่สุดเพราะ
มุ่งเน้นการพัฒนาที่คนจึงเป็ นการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติ (กมลินทร์ พินิจภูวดล: 2560)
แนวความคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Concept of Sustainable Development)
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน (Sustainable Development) เป็ นความห่ วงใยร่ วมกัน (Common Concern) เป็ น
หัวใจสาคัญของการจัดการประเทศ โดยการพัฒนาประเทศต่าง ๆ จะต้องดาเนิ นไปโดยคานึ งถึงการรักษา
ฐานทรัพยากรมิให้เสื่ อมโทรมจนไม่สามารถจะกลับคืนดีได้ เป็ นความตื่นตัวในระดับระหว่างประเทศที่มีผล
ต่อนโยบาย กฎหมาย พันธกรณี อนุสัญญา ความตกลงต่าง ๆ และความร่ วมมือระหว่างประเทศที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
ตาม (กอบกุล รายะนาคร : 2549) ในระดับนานาชาติมีเริ่ มมีการตระหนักถือสาระสาคัญของการพัฒนาโดย
การประชุมองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมมนุษย์ (the United Nations Conference on the Human
Environment หรื อ UNCHE) พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972) ที่ ก รุ งสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน มี ค าประกาศชื่ อ
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment หรื อเรี ยกว่าประกาศกรุ งสต๊อก
โฮมปรากฎหลักการสาคัญ เช่น ข้อ 13 มีสาระสาคัญกาหนดให้รัฐควรใช้หลักบูรณาการในการวางแผนการ
พัฒนาประเทศให้การพัฒนาสอดคล้องกับความจาเป็ นในการคุม้ ครองและปรับปรุ งคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพื่อ
ประโยชน์ ข องประชากร (กอบกุ ล รายะนาคร : 2549) อย่ า งไรก็ ดี การพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น (Sustainable
Development) เริ่ มกล่าวถึงตามมติสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติในกฎบัตรโลกเพื่อธรรมชาติ (The
World Charter for Nature) เมื่ อ พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) ซึ่ งสาระส าคัญก าหนดให้รัฐจัดระบบนิ เวศและ
สิ่ ง มี ชี วิตเพื่ อให้เกิ ดผลิ ตภาพสู งสุ ดและยัง่ ยืน (optimum sustainable productivity) บูรณาการการอนุ รักษ์
ธรรมชาติในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (กอบกุล รายะนาคร : 2549) และได้กลายเป็ นหลักการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนที่เป็ นแนวคิดสร้างดุลภาพเป็ นที่รู้จกั ปรากฏขึ้นในรายงานของคณะกรรมาธิ การโลกว่าด้วย
สิ่ ง แวดล้อ มและการพัฒ นา (World Commission on Environment and Development : WCED) เมื่ อ พ.ศ.
2530 (ค.ศ. 1987) ชื่อรายงานว่า “Report of the World Commission on Environment and Development : Our
Common Future” หรื อ Brundtland Report ซึ่ งชี้ ว่าการพัฒนาที่ผ่านมานาไปสู่ ความก้าวหน้า ประชากรอายุ
ยืนยาวขึ้น ความรู ้ หนังสื อและการผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้น แต่กาลังก่อให้เกิดผลเสี ยหาย ปั ญหาต่าง ๆ ความ
แห้งแล้ง ภัยธรรมชาติจากน้ าท่วม สู ญเสี ยป่ าไม้ ทะเลทรายขยายตัว สู ญเสี ยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ชั้นโอโซนถูก
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ทาลาย ปัญหาโลกร้อน ดินพังทลาย มลพิษจากสารเคมี ของเสี ยจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ภาคพลังงาน
การใช้ที่ดิน ป่ าไม้ และการคมนาคมขนส่ ง จาเป็ นต้องปรับมาตรการและการพัฒนาเสี ยใหม่ เพื่อให้เกิดความ
ยัง่ ยืน การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนไม่สามารถที่ จะวัดด้วยเพียงตัวเลขของความเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ แต่ตอ้ ง
พิจารณาถึงความผาสุ กของประชาชน ทั้งคุณภาพชีวิต ระดับการศึกษา ภาวะโภชนาการ การกระจายรายได้ที่
เป็ นธรรมและเสรี ภ าพขั้น พื้ น ฐานที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ นการพัฒ นาที่ มี ผ ลระยะยาวมากกว่า การพัฒนา
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว โดย Brundtland Report ได้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืนว่า “การพัฒนาที่
ยัง่ ยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่ นปั จจุบนั โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
สนองตอบความต้องการของคนรุ่ นอนาคต” (Sustainable development is development that meets the needs
of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs) โดยการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนถูกเสนอว่าเป็ นเป้ าหมายของการพัฒนาแต่วิธีการปฏิบตั ิเพื่อให้บรรลุผลเป็ นรู ปธรรมไม่ค่อย
ปรากฏชัดเจน (กอบกุล รายะนาคร : 2549) และการประชุมที่สาคัญอีกครั้ง คือ การประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่ ง แวดล้อมและการพัฒ นา (UN Conference on Environment and Development หรื อ UNCED) ค.ศ.
1992 ที่กรุ งริ โอ เดอ จาเนโร ประเทศบลาซิล มีการร่ วมลงนามในคาประกาศกรุ งริ โอว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและ
การพัฒนา (Rio Declaration on Environment and Development) มีการจัดเตรี ยมแผนปฏิบตั ิการ 21 (Agenda
21) อันเป็ นต้นแบบการดาเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทุก ๆ ด้าน และต่อมามีการประชุมสุ ดยอด
ว่ า ด้ว ยการพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น (World Summit on Sustainable Development หรื อ WSSD) ค.ศ. 2002 ที่ ก รุ ง
Johannesburg ประเทศแอฟริ กาใต้ เพื่อประเมินและติดตามผลการดาเนิ นมาตรการต่าง ๆ และแผนปฏิบตั ิ
การ 21 เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและขจัดปั ญหาความยากจน (กอบกุล รายนาคร : 2549) หลักการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนได้รับการยืนยันอีกครั้งในคาประกาศกรุ งริ โอ เช่น มนุษย์มีสิทธิ ในสุ ขภาพที่ดี และเงื่อนไขสาคัญที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เช่น การขจัดปัญหาความยากจน ความยุติธรรมระหว่างรุ่ นคน (intergenerational
equity) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน (public participation) ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย่า งส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาด้าน
นโยบายและกฎหมายในช่ วงเวลาต่ อมาทั้ง ในระดับ ประเทศและระดับ ระหว่ า งประเทศ รวมทั้ง ได้ถู ก
นาไปใช้ในอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ (กอบกุล รายะนาคร : 2549)
ในประเทศไทยมีการกล่าวถึงหลักการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ น่าสนใจ (ปั ทมาวดี โพชนุกุล ซูซูกิ ,2548)
กล่ า วว่า การพัฒนาที่ ย งั่ ยืนนั้นต้องการรั ก ษาทุ นธรรมชาติ แต่ ย งั มี ข ้อถกเถี ย งกันในเรื่ องความสั ม พันธ์
ระหว่างทุนธรรมชาติกับทุนทางกายภาพที่ มนุ ษย์สร้ างขึ้น เช่ น เทคโนโลยี สารเคมี ฯลฯ โดยมองว่าทุน
เหล่านั้นสามารถทดแทน หรื อใช้ร่วมกันกับทุนธรรมชาติได้หรื อไม่ และยังมีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่ อง
ระดับ ของการทดแทนกัน ของทุ น ทางกายภาพที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งขึ้ น กับ ทุ น ธรรมชาติ โดยบางกลุ่ ม เห็ นว่า

11
ความสามารถในการทดแทนมีมาก บางกลุ่มเห็นว่ามีนอ้ ยและบางกลุ่มเห็นว่าทดแทนไม่ได้เลย (อ้างใน กมลิ
นทร์ พินิจภูวดล: 2560)
เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เมื่อสิ้ นผลเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ลงในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยงั ยืน (SDGs) ได้รับการพัฒนาและกาหนดให้ต่อเนื่ องจาก (MDGs) การประชุมสหประชาชาติ
ระดั บ ผู ้น าเพื่ อ รั บ รองวาระการพั ฒ นาภายหลั ง ปี ค .ศ. 2015 (UN Summit to adopt the Post-2015
Development) ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ สานักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิ วยอร์ ก
ประเทศสหรัฐอเมริ กา เรื่ อง การพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015 ที่ชื่อว่า “Transforming Our World: The 2030
Agenda for Sustainable Development” มีสาระสาคัญเพื่อมุ่งขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรู ปแบบ สาน
ต่อภารกิจที่ยงั ไม่บรรลุผลสาเร็ จ และเน้นการพัฒนาที่สมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ง
เป็ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนใน 3 มิติที่เอื้อต่อกันและแบ่งแยกมิได้ ภายใต้หลักการ 5 Ps ได้แก่ ประชาชน (People)
โลก (Planet) ความมัง่ คัง่ (Prosperity) สันติภาพ (Peace) และความเป็ นหุ้นส่ วน (Partnership) มุ่งมัน่ ในการ
ขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรู ปแบบ บนพื้นฐานของการเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ในส่ วนที่ เป็ นเป้ าประสงค์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป้ าหมาย (Sustainable Development Goals and
Targets – SDGs & Targets) ประกอบด้ว ยเป้ า ประสงค์ (goals) 17 ข้อ และเป้ า หมาย (targets) 169 ข้อ
ครอบคลุมการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในทั้ง 3 มิติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริ งเป้ าหมายทั้ง 17 เป้ าหมายนี้
ได้รับการจัดหมวดหมู่ในการส่ งเสริ มให้เกิดผลได้ของการพัฒนาปั จจัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยสามารถ
เรี ยกปัจจัยที่ที่เชื่อมโยงนี้วา่ “5P’s” (อันประกอบด้วย People - ด้วยการเติมเต็มศักยภาพของคนให้มีความเท่า
เทียมกัน ซึ่ งประกอบไปด้วย เป้ าหมายที่ 1, 2, 3, 4, 5, และ 11 Planet - ด้วยการปกป้ องโลกจากการเสื่ อม
สลาย ซึ่ ง ประกอบไปด้ว ยเป้ า หมายที่ 6, 12, 13, 14, และ 15 Prosperity - ด้ว ยการสร้ า งความมั่ง คั่ง ทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยประกอบไป
ด้วยเป้าหมายที่ 7, 8, 9, 10 และ 11 Peace - ด้วยการส่ งเสริ มให้เกิดสันติภาพที่ปราศจากความกลัวและความ
รุ นแรง และ โดยประกอบไปด้วยเป้าหมายที่ 16 และ Partnership - ด้วยการสร้างความเป็ นหุ้นส่ วนแห่งการ
พัฒนาให้เข้มแข็งและเป็ นปึ กแผ่น โดยการส่ งเสริ มให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนา จะเห็นได้วา่ ในปั จจัย 5P’s ก็ยงั คงแนวคิดเดิมอยู่ คือ People สะท้อนมิติของสังคม Planet สะท้อนมิติ
ของสิ่ งแวดล้อม และ Prosperity สะท้อนมิติของเศรษฐกิจทั้งนี้ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและ
การพัฒนา หรื ออังค์ถดั (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) มองว่าปัจจัยที่
เกี่ ย วข้อ งกั บ Partnership นั้ นมี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากต่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ซึ่ ง
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สหประชาชาติกาหนดเป็ นเป้ าหมายที่ 17 (partnerships for the goals) เพื่อเป็ นเป้ าหมายในการเสริ มความ
เข้มแข็งให้แก่กลไกการดาเนิ นงานและการฟื้ นฟูสภาพหุ ้นส่ วนความร่ วมมือระดับโลกสาหรับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน และเชื่ อว่า การพัฒนาการค้า ระหว่า งประเทศจะเป็ นแนวทางหนึ่ ง ในเพื่ อให้ป ระเทศกาลัง พัฒนา
สามารถบรรลุเป้ าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนี้ ได้ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนระดับโลก (Sustainable
Development Goals: SDGs) (United Nations in Thailand, 2015) จัดทาขึ้นภายหลังการสิ้ นสุ ดเป้ าหมายการ
พั ฒ นาแห่ งสหั ส วรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) เมื่ อ ปี พ.ศ. 2558 โดยองค์ ก าร
สหประชาชาติกาหนด ขึ้นภายใต้กรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็ นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกันใช้เป็ นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิ งหาคม
2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย 169 ตัวชี้วดั
2. แนวความคิดความเกี่ยวกับสุขภาพดี สวัสดิภาพ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
2.1 สุขภาพดี
สุ ข ภาพดี เป็ นภาวะสุ ขภาพสาคัญที่ องค์ก ารอนามัยโลกได้ให้ค วามสาคัญมานาน นับ ตั้ง แต่ ก าร
ประชุมองค์การอนามัยโลกระหว่างประเทศที่นิวยอร์ กเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม ค.ศ. 1946
ทั้ง หมด 66 ประเทศทั่ว โลก ได้นิ ย ามความหมายของค าว่ า สุ ข ภาพดัง นี้ “Health is a state of complete
physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” สุ ขภาพ คื อ
ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่ างกาย จิตใจ และการดารงชีวิตอยูใ่ นสังคมด้วยดี ไม่ใช่เพียงแต่ความปราศจาก
โรค หรื อทุพพลภาพเท่านั้น ซึ่ งนิ ยามดังกล่าวยังได้ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1948 และในที่ประชุม
สมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ได้ตกลงเติมคาว่า “Spiritual Well-being” หรื อ
สุ ขภาวะทางจิตวิญญาณเข้าไปในคาจากัดความของสุ ขภาพเพิ่มเติม จึงอาจกล่าวได้ว่า สุ ขภาพ หมายถึง
ภาวะของการดารงชี วิตที่มีความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดว้ ยดี อยู่บน
พื้นฐานของคุณธรรม และการใช้สติปัญญา (https://www.who.int/suggestions/faq/en/) สาหรับประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของภาวะสุ ขภาพ คือ ภาวะของมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และ ทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
ภาวะด้า นสุ ข ภาพเป็ นเป้ า หมายหนึ่ งระดับ โลกมานานและเป็ นเป้ า หมายในกรอบการพัฒ นาของ
สหประชาชาติ (MDGs) ที่ผ่านมา (1990-2015) จากสถิติแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2533 เป็ นต้นมา อัตราการ
เสี ยชี วิตของเด็ก ทัว่ โลกลดลงกว่า ร้ อยละ 50 และการเสี ยชี วิตของมารดาลดลงร้ อยละ 45 ขณะเดีย วกัน
ระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีลดลงร้อยละ 30 และมากกว่า 6.2 ล้านคนปลอดภัยจาก
โรคมาลาเรี ย แต่อย่างไรก็ตามก็ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายของสหประชาชาติ รวมทั้งพบว่าการเสี ยชีวิตในปั จจุบนั
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เกิดจากสาเหตุที่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้ องกัน การได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค และการดูแลสุ ข
ภาวะทางเพศ และอนามัยเจริ ญพันธุ์
เมื่อพิจารณาการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพเพื่อความเป็ นอยู่ที่ดีสาหรับทุกคนในทุกช่วงวัยของชีวิต
นั้นจึงเริ่ มต้นขึ้นตั้งแต่ วัยวัยก่อนเกิด (Prenatal Period) วัยทารก (Infancy Period) วัยเด็กตอนต้นหรื อวัยเด็ก
ก่ อ นเข้า โรงเรี ยน (Early Childhood or Pre School Age) วัย เด็ ก ตอนปลาย หรื อ วัย เข้า โรงเรี ยน (Late
Childhood or School Age) วัยแรกรุ่ น (Puberty) วัยรุ่ น (Adolescence) วัยผูใ้ หญ่ตอนต้น (Early Adulthood)
วัยกลางคน (Middle Age) และวัยสูงอายุ (Old Age) ซึ่งจะเห็นได้วา่ ในช่วงชีวิตของคนๆหนึ่ง จะมีการพัฒนา
ตามวัยเริ่ มตั้งแต่วยั ก่อนเกิดไปจนถึงวัยสู งอายุ รวมทั้งหมด 9 ช่วงวัยด้วยกัน
การพัฒนาที่ ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพในแต่ละช่วงวัยนั้น มักจะมี จุดเริ่ มต้นมาจากการพัฒนาที่เป็ นแบบ
แผน อย่างเช่น ในวัยเด็กสามารถคว่าได้ก่อนคลาน คลานได้ก่อนเดิน อาจจะเกิดร่ วมกับการพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ซึ่ งการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้ มกั จะเกี่ยวเนื่ องสัมพันธ์กนั
หากการพัฒนาการด้านร่ างกายดีก็ส่งผลดีต่อการพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญาดีตามไปด้วย
แต่หากการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ งบกพร่ อง ก็จะกระทบการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามไปด้วยเช่ นกัน อี กทั้ง
พัฒนาการทางด้านพฤติกรรม วุฒิภาวะ การเรี ยนรู ้ ในแต่ละช่วงวัยจะมีลกั ษณะเฉพาะของแต่ละช่วงวัยนั้น ๆ
2.2 สวัสดิภาพ (well-being)
แนวคิดสวัสดิ ภาพ ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า “well-being” ซึ่ งคานี้ ได้มีผูใ้ ห้ค วามหมายไว้อย่ า ง
หลากหลายและมีความซับซ้อน เพื่อให้ ครอบคลุมความหมายของคาว่า well-being คาที่เกี่ยวข้องกับค านี้
ได้แก่ ความจาเป็ นพื้นฐาน การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ คุณภาพชี วิต สวัสดิ การ และการพัฒนาคน เป็ นต้น
“Well being” มีการนามาใช้โดยชุมชนระหว่างประเทศเริ่ มตั้งแต่แนวคิด การศึกษาและสุ ขภาพสาหรับทุก
คน ตั้งแต่ปี 1978 ต่อมาเมื่อปี ค.ศ.2000 องค์การสหประชาชาติได้มีการประชุมสุ ดยอดแห่ งสหัสวรรษ
(United Nationals millennium summit) มี ก ารตั้ง เป้ า หมาย millennium development Goals (MDGs) โดยมี
เป้ าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มคุณภาพชี วิตของคนในประเทศกาลังพัฒนา ภายในปี 2015 คาว่า
“well-being” จึงได้รับความสนใจมากขึ้น ผูท้ ี่ได้ให้แนวความคิด well-Beings ได้ดงั นี้
1. เซน (Sen, 1985) ได้กล่าวถึง แนวความคิด Well-being ว่า เป็ นแนวความคิดแบบสหวิทยาการ
(Multidimensional concept) จากัดอยู่ใ นรู ปของ “ภารกิ จ ” และ “สมรรถภาพ” (Function and capabilities)
“ภารกิ จ ” หมายถึ ง ความส าเร็ จ ซึ่ ง เชื่ อมโยงกับโอกาสทางเลื อกในการดารงชี วิ ต ส่ วน “สมรรถภาพ”
หมายถึง ความสามารถหรื อขีดวามสามารถที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งเชื่อมโยงกับอิสรภาพที่บุคคลมีในการ
เลือกดารงชีวิต ซึ่งเป็ นแนวคิดแบบองค์รวม มีหลายมิติและหลายองค์ประกอบรวมกัน มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ง
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ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ซึ่ งความอยู่ดีมีสุขนั้นมุ่งไปที่ความสาเร็ จของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ ไม่ใช่
เพียงแต่เป็ นเจ้าของสิ นค้าหรื อบริ การ แต่เป็ นเรื่ องของการดารงชีวิต
2. เอลไคร์ (Alkire, 2002) ได้กล่าวถึง แนวความคิด Well-being ว่า เป็ นการรวมกันของลักษณะ
ธรรมชาติของมิติต่าง ๆ เช่น ความรู ้ สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความสมบูรณ์ทางด้านร่ างกาย สุขภาพ ความ
ปลอดภัยทางด้านการเงิน ความอิสระ และความมีคุณค่า
3. เดส์ กาสเปอร์ (Des Gasper, 2004) ได้กล่าวถึงแนวความคิด “well-being” ไว้วา่ เป็ นมิติของความ
อยูด่ ีมีสุข จะต้องประกอบด้วย ความพึงพอใจของบุคคล การได้รับการตอบสนองในสิ่ งที่ชอบ มีเสรี ภาพของ
การเลือกใช้ชีวิต มีความมัง่ คัง่ การมีสุขภาพดี และการมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมาย (Gasper, 2005)
ในประเทศไทยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (ปั จจุบนั เปลี่ยนเป็ น
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ) ได้พฒั นาองค์ประกอบของการดารงชีวิต จากกรอบ
แนวคิดของศาสตราจารย์นานัค คัควานี ผูเ้ ชี่ยวชาญจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asia Development Bank) ได้
ใช้คาว่า “ความอยู่ดีมีสุข” ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งความอยู่ดีมีสุข (well-being) ประกอบด้วยองค์ประกอบ
7 ด้านครอบคลุมทุกมิติของการดารงชีวิต ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,
2549) องค์ประกอบที่ 1 ด้านสุขภาพและโภชนาการ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยอีก 4 ด้าน ได้แก่ อายุไข
ยืนยาว ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โภชนาการและการให้บริ การสาธารณสุ ข องค์ประกอบที่ 2 การศึกษา การ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเป็ นการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมไปถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ ความรู ้พ้ืนฐานและ
ทักษะต่าง ๆ องค์ประกอบที่ 3 ชีวิตการทางาน คือ ชีวิตการทางานที่มีคุณภาพ กล่าวคือ มีสิ่งแวดล้อมในการ
ทางานที่เหมาะสม การจ้างงานที่พึงพอใจและความพอใจในค่าจ้างที่ได้รับ รวมถึงด้านการใช้แรงเด็ก การใช้
แรงงานผูห้ ญิง และระบบประกันสังคม องค์ประกอบที่ 4 ชีวิตครอบครัว คือ การมีชีวิตครอบครัวที่มีความ
รัก ความอบอุ่น สมาชิกทุกคนได้รับ การดูแล ซึ่ งสัมพันธภาพในครอบครัวเป็ นสิ่ งที่ส่งผลกระทบต่อ ความ
อยู่ดีมี สุ ข ของทุ ก คน องค์ป ระกอบที่ 5 การเติ บโตทางเศรษฐกิ จความยากจน การกระจายรายได้ และ
สวัสดิการ เป็ นเครื่ องชี้วดั ความอยูด่ ีมีสุข และเป็ นเครื่ องมือที่นาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายความอยูด่ ีมีสุข หาก
มีการพัฒนาด้านนี้ อย่างยัง่ ยืนจะเป็ นปั จจัยสาคัญของความอยู่ดีมีสุข ในทางตรงกันข้าม ความยากจน ความ
ไม่เท่าเทียมกันด้านรายได้เป็ นปัจจัยสาคัญของ “การอยูอ่ ย่างมีทุกข์” องค์ประกอบที่ 6 สิ่ งแวดล้อมและความ
ปลอดภัย การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัย การอนามัยสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนความ
ปลอดภัย ในชี วิต ทรั พ ย์สิ น และอาชญากรรม และองค์ประกอบที่ 7 ด้านประชารั ฐ คือ การเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐกับประชาชนนามาสู่ ความอยูด่ ีมีสุข การส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการ
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ทางานของรัฐ รวมถึงความยุติธรรม สิ ทธิมนุษยชน สิ ทธิเสรี ภาพทางการเมือง และการกระจายอานาจการ
บริ หารจัดการ
จากแนวคิดข้างต้นอาจสรุ ปได้ว่า well-being หมายถึง สวัสดิภาพ สภาพความเป็ นอยู่ที่ดี หรื อความ
อยูด่ ีมีสุข การได้รับความรู ้หรื อมีโอกาสทางการศึกษา มีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดี มีรายได้และสวัสดิการ
ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจในชีวิต มีสภาพแวดล้อมที่พกั อาศัยเหมาะสม รวมถึงมีการบริ หารจัดการที่ดีของ
รัฐทาให้ได้รับการคุม้ ครองที่เป็ นธรรมจากภาครัฐด้วย ต้องมีทุกด้านรวมกันไม่ได้หมายถึงเพียงด้านใดด้าน
หนึ่ง
3. แนวความคิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพ การกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนได้เป็ นวาระหลักของการพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) จึงทาให้ดา้ นของภาวะสุ ขภาพนั้นต้องพยายามสร้างความมัน่ ใจในสุ ขภาพและ
ความเป็ นอยู่ที่ดีสาหรับทุกคนในทุกช่วงชีวิต รวมทั้งอนามัยการเจริ ญพันธุ์มารดาทารกแรกเกิดและสุ ขภาพ
ของเด็ก โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดต่อ เพื่อให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุขภาพและสวัสดิภาพบรรลุผล
จึงมีการกาหนดเป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั และค่าเป้ าหมายต่าง ๆ เพื่อการวัดและประเมินผลสาหรับเป้าหมายที่ 3
สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (Ensure healthy lives and promote
well-being for all at all ages) ครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาพและสวัสดิภาพหลายประเด็น
1.4 ระเบียบวิธีวิจัย
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการทบทวนเอกสารและผลงานวิจยั ต่าง ๆ
ตลอดจนมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฎหมาย หลักฐานเชิ งประจักษ์ นโยบาย แผนงาน โครงการ
กิจกรรม กฎหมาย ฯลฯ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน และองค์กรระหว่างประเทศที่
ดาเนิ นการในประเทศไทย ตลอดจนประสบการณ์ของต่างประเทศที่ประสบความสาเร็ จ โดยเน้นการวิจยั
แบบมี ส่ วนร่ วม (Participatory Research) กับหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholder) ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) เวทีวิชาการและการสนทนาวิเคราะห์เชิงลึก และวิเคราะห์ตามแนวคิด
การบรรลุเป้ าหมาย แนวคิดผูม้ ีส่วนได้เสี ย และแนวคิดโมเดลการประเมิ น เพื่อจัดทารายงานวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์
โดยโครงการวิจยั ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์สนทนาเชิงลึกตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
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ครั้งที่

สถานที่

1

กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

สานักอนามัยการเจริ ญพันธ์ กรมอนามัย

3

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย

5

กองแผน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

6

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง

7

สถานีตารวจภูธร 1 แห่ง

8

โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง

9

การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ)

10

สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

11

งานแผนงานและนโยบาย สานักงานป้องกันและควบคุมโรค 1 เขต

12

งานป้องกันการบาดเจ็บ สานักงานป้องกันควบคุมโรค 1 เขต

13

งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สานักงานป้องกันควบคุมโรค 1 เขต

14

งานโรคไม่ติดต่อ สานักงานป้องกันควบคุมโรค 1 เขต

15

งานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรค 1 เขต

16

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

17

โรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ ต้นแบบธรรมนูญสุขภาพผูส้ ูงอายุ

ตารางที่ 1 แสดงจานวนครั้งและหน่วยงานที่ดาเนินการจัดกิจกรรมสัมภาษณ์สนทนาเชิงลึก
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้องค์ความรู ้สารวจสถานะปัจจุบนั ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (SDGs 3) สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชี วิตที่ มี สุ ข ภาพดี และส่ ง เสริ ม สวัส ดิ ภาพส าหรั บทุก คนในทุก วัย และผลวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
เป้าประสงค์ (Targets) การปรับและกาหนดเป้าประสงค์สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย ลาดับความสาคัญ
ของเป้าประสงค์ (Targets) ตามความสาคัญและความพร้อมของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้าง
หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย (SDGs 3) มาตรการทาง

17
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ภาครัฐและภาคส่ วนอื่น ๆ ดาเนินการอยู่ในประเทศไทยและประสบการณ์
จากต่างประเทศ และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายที่สามารถเป็ นมาตรการดาเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย (SDGs 3)
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บทที่ 2
นิยาม ความหมาย คาจากัดความเกีย่ วกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดภายใต้ เป้าหมายที่ 3 สร้ างหลักประกัน
ว่ าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
และความสอดคล้องกับบริบทประเทศไทย
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย ได้ถูกกาหนดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 สมัชชาสหประชาชาติได้มีขอ้ มติ A/RES/70/1 เรื่ อง
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development ก าหนดเป้ า หมาย (Goals) และ
เป้ าประสงค์ (Targets) ของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ต่อมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สมัชชาแห่ งองค์การ
สหประชาชาติ ไ ด้มี ข ้อ มติ A/RES/71/313 (UN,2017) ก าหนดกรอบตัว ชี้ ว ดั ระดับ โลก (Global indicator
framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable
Development) แม้ขอ้ มติสมัชชาสหประชาชาติจะไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่มีผลทาง
การเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เป็ นข้อแนะนาในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
เป้ าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573
ภายในปี 2573
ตัวชี้วดั 3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
อัตราการตายของมารดา (maternal mortality ratio)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนสตรี ที่เสี ยชี วิตตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอดและภายใน 42 วันหลังคลอดหรื อหลังจากยุติการตั้งครรภ์
โดยไม่คานึงถึงอายุครรภ์ หรื อตาแหน่งของการตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่อุบตั ิเหตุหรื อสาเหตุที่เกี่ยวข้อง ต่อการเกิด
มีชีพแสนคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข (กรมอนามัย, 2560) ได้ให้คานิยามเชิงปฏิบตั ิการ อัตราส่ วนตาย
มารดา (Maternal mortality Ratio) หมายถึ ง การตายของมารดาไทย ตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลัง
คลอด ภายใน 42 วัน ไม่วา่ อายุครรภ์จะเป็ นเท่าใด หรื อการตั้งครรภ์ที่ตาแหน่งใด จากสาเหตุ ที่เกี่ยวข้องหรื อ
ก่อให้เกิดความรุ นแรงขึ้น จากการตั้งครรภ์และหรื อการดูแลรักษา ขณะตั้งครรภ์ และคลอด แต่ไม่ใช่จาก
อุบตั ิเหตุต่อการเกิดมีชีพแสนคน
จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การจัดทาตัวชี้ วดั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิ ทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ใน
มุมมองภาครัฐ และมุมมองภาควิชาการและประชาสังคม เห็นควรให้ปรับเป้ าประสงค์ระดับสากลให้เป็ น
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เป้ าประสงค์ในบริ บทประเทศไทย คือ จากเดิมลดอัตราการตายของมารดาให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ
100,000 คน ภายในปี 2573 เป็ น ลดอัตราการตายของมารดาให้ต่ ากว่า 20 ต่อการเกิ ดมี ชี พ 100,000 คน
ภายในปี 2573 (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจน สอดคล้องกันกับ metadata (United Nations, 2019)
ตัวชี้วัด 3.1.2 สั ดส่ วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้ านสาธารณสุ ขที่มีความชานาญ
บุคลากรด้ านสาธารณสุ ขที่มีความชานาญ
นิยาม คาจากัดความของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ การ
คลอดบุตรอยู่ภายใต้การดูแลของบุคลากรด้านสาธารณสุ ข ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และพยาบาลผดุง
ครรภ์ ที่ได้รับการฝึ กอบรมเกี่ยวกับการดูแลทางด้านสู ติศาสตร์ รวมทั้งให้ขอ้ มูล คาแนะนาที่จาเป็ นแก่สตรี
ระหว่างการตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด และการดูแลทารกแรกเกิด ไม่รวมถึงบุคลากรที่ได้รับการอบอบ
ระยะสั้น
สาหรับประเทศไทยไม่ได้มีการนิยามความหมายของ บุคลากรด้านสาธารณสุ ขที่มีความชานาญ แต่
เพื่อเป้าหมายลดอัตราตายของมารดาและทารก กรมการแพทย์จึงกาหนดการคลอดมาตรฐาน ตามคู่มือเวช
ปฏิบตั ิการคลอดมาตรฐาน ปี 2562 การคลอดมาตรฐาน หมายถึง การคลอดที่มีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล ประกอบด้วย มาตรฐานของสถานที่และอุปกรณ์ บุคลากรที่มีศกั ยภาพ รวมทั้งระบบ
ให้บริ การที่มีมาตรฐาน เพื่อดูแลมารดาและทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย และทบทวนการดูแลรักษาในรายที่
เกิดผลลัพธ์อนั ไม่พึงประสงค์ โดยบุคลากรที่มีศกั ยภาพนั้น แบ่งเป็ น 2 ระดับ ตามความเสี่ ยงของผูค้ ลอด
ดังนี้
บุคลากร สาหรับผูค้ ลอดความเสี่ ยงต่า
1.ได้รับการฝึ กอบรมการใช้แบบฟอร์มมาตรฐานฯ กราฟดูแลการคลอด แบบประเมิน Electronic
Fetal Monitoring (EFM) และ guideline ห้องคลอดคุณภาพ
2.ได้รับการฝึ กอบรมการทาคลอดตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรื อพยาบาลศาสตร์
3.มีทีมบุคลากรที่สามารถช่วยกูช้ ีพมารดาและทารก
4.มีอตั ราส่วนแพทย์และพยาบาลต่อผูค้ ลอด ไม่นอ้ ยกว่า 1:3
5.มีการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
สาหรับผูค้ ลอดที่มีความเสี่ ยงสู ง ต้องเพิ่ม สู ติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และกุมารแพทย์
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ข้อค้นพบ นิยามความหมายตาม metadata (United Nations, 2019) มีความชัดเจน แต่ในบริ บทของ
ประเทศไทยยังไม่ชดั เจนควรเพิ่มเติมคานิยามให้ชดั เจนขึ้น
เป้าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตรา
การตายในทารกแรกเกิดต่าถึง 12 คน ต่ อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี
ลงให้ ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.2.1 อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี (Under-five mortality rate)
อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่ า 5 ปี (Under-five mortality rate)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ความเป็ นไปได้ของการเสี ยชีวิตเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดย
นิ ยามที่ให้ไว้น้ ี ไม่ใช่การคิดอัตราส่ วน (คือ จานวนที่เสี ยชีวิต หารด้วยจานวนประชากรที่มีความเสี่ ยงใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ ง ) แต่คือความน่าจะเป็ นของการเสี ยชีวิต โดยคิดอัตราส่ วนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
และได้ต้ งั เป้ าหมายลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.2.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate)
อัตราตายในทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ความเป็ นไปได้ของทารกแรกเกิดในปี หรื อช่วงปี ที่เสี ยชีวิตก่อนอายุครบ 28 วัน ต่ออัตราการเกิดมีชีพ 1,000
รายการ โดยอาจแบ่งได้เป็ นการตายของทารกแรกเกิดในช่วง 7 วันแรก และการตายของทารกแรกเกิดระยะ
หลังจาก 7 วัน แต่ไม่เกิน 28 วัน และได้ต้ งั เป้าหมายตัวชี้วดั ลดอัตราการตายในทารกแรกเกิดต่าถึง 12 คน ต่อ
การเกิดมีชีพ 1,000 คน
กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุ ขได้ให้คานิ ยาม ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกน้ าหนักมากกว่า
หรื อเท่ากับ 500 กรัมที่เกิดมามีชีวิตในโรงพยาบาล โดยตั้งเป้าหมายตัวชี้วดั อัตราตายทารกแรกเกิดน้อยกว่า 5
ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน คานวณจาก
จานวนทารกที่เสี ยชีวิตอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 28 วัน (คน) x 1,000
จานวนทารกเกิดมีชีพในปี หรื อช่วงปี นั้น (คน)
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ข้อค้นพบ ประเทศไทยมีการกาหนดนิยามทารกแรกเกิดโดยระบุเกณฑ์ของน้ าหนักทารกแรกเกิดไว้
ชัดเจน ในขณะที่เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไม่มีการกาหนดหรื อระบุของน้ าหนักทารกแรกเกิด ส่ วนระยะ
ของการเสี ยชีวิต น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 28 วัน มีความชัดเจนสอดคล้องกัน
เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลย และต่ อสู้ กบั โรค
ตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.3.1 จานวนผู้ได้ รับเชื้อ HIV รายใหม่ต่อประชากร 1,000 คน (จาแนกตามเพศ อายุ และ
ประชากรหลัก)
นิยาม คาจากัดความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนผูต้ ิดเชื้อ HIV รายใหม่ ต่อประชากรที่ไม่มีการติดเชื้ อ 1,000 คน อัตราการเกิดโรค คือ จานวนผูป้ ่ วย
รายใหม่ต่อประชากรกลุ่มเสี่ ยงในช่วงเวลาที่กาหนด
สาหรับประเทศไทยการติดเชื้ อเอชไอวีรายใหม่วินิจฉัยได้จากการตรวจทางห้องปฏิบตั ิ การ ตาม
แนวทางการตรวจรักษาและป้ องกันการติ ดเชื้ อประเทศไทย 2560 โดยการตรวจวินิจฉัยเชื้ อเอชไอวีใช้ชุด
ตรวจคัดกรอง 3 ชุดในการแปลผลบวก (anti-HIV positive) ซึ่ งแนะนาโดย UNAIDS และ WHO ในส่ วน
ของการรายงานผูป้ ่ วยติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ระบุเป็ นจานวนรายคน (กรมอนามัย, 2661)
ข้ อ ค้ น พบ การก าหนดนิ ย ามความหมายในบริ บ ทของประเทศไทยและตาม metadata (United
Nations, 2019) มีความสอดคล้อง ตรงกัน
ตัวชี้วัด 3.3.2 อุบัติการณ์ การเกิดของโรควัณโรคต่ อประชากร 1000,000 คน
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซ้ า (นับรวมผูป้ ่ วย HIV ที่เป็ นวัณโรค) ต่อประชากร 100,000 คน
ในปี ที่สารวจ
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค ได้นิยามของการขึ้นทะเบียนผูป้ ่ วยวัณโรค (2561) มีดงั นี้
- ผูป้ ่ วยใหม่ (new) หมายถึง ผูป้ ่ วยที่ไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน หรื อรักษาน้อยกว่า 1 เดือน
- ผูป้ ่ วยกลับเป็ นซ้ า (relapse; R) หมายถึง ผูป้ ่ วยที่เคยรักษาและได้รับการประเมิน ผลว่ารักษาหาย
หรื อรักษาครบ แต่กลับมาป่ วยเป็ นวัณโรคซ้ า
- ผูป้ ่ วยรักษาซ้ าภายหลังล้มเหลว (treatment after failure; TAF) หมายถึง ผูป้ ่ วย ที่มีประวัติเคยรักษา
และมีผลการรักษาครั้งล่าสุ ดว่าล้มเหลวจากการรักษา
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- ผูป้ ่ วยรักษาซ้ าภายหลังขาดการรักษา (treatment after loss to follow-up; TALF) หมายถึงผูป้ ่ วยที่มี
ประวัติเคยรักษาและขาดการรักษาตั้งแต่ 2 เดือนติดต่อกันขึ้นไป และ กลับมารักษาอีกครั้ง
ข้ อ ค้ นพบ การก าหนดนิ ย ามความหมายในบริ บทของประเทศไทยและตาม metadata (United
Nations, 2019) มีความสอดคล้องชัดเจน
ตัวชี้วัด 3.3.3 อัตราเกิดโรคมาลาเรียต่ อประชากร 1,000 คนต่อปี
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราเกิดโรคมาลาเรี ยต่อประชากร 1,000 คน ในแต่ละปี ซึ่ งผูป้ ่ วยติดเชื้ อมาลาเรี ยจะต้องได้รับการตรวจ
วินิจฉัยยืนยันว่ามีเชื้อ malaria parasites ในเลือด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง ชื่อและอาการสาคัญของโรคติดต่อที่ตอ้ งเฝ้าระวัง พ.ศ.
2559 ได้กาหนดให้ไข้มาลาเรี ย (Malaria) เป็ นหนึ่ งในโรคติดต่อที่ตอ้ งเฝ้าระวัง โดยไข้มาลาเรี ย จะแสดง
อาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ร่ างกายอ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่ วง ตับและม้ามโต ตา
เหลือง หรื อร่ างกายซี ด กรณี ที่มีอาการรุ นแรงการทางานของอวัยวะสาคัญต่าง ๆ จะสู ญเสี ยหน้าที่ไป เช่น
หมดสติ น้ าท่วมปอด หรื อไตวาย และการนิ ยามตาม ICD 10: B50-B54 ไข้มาลาเรี ย ผูป้ ่ วยไข้มาลาเรี ย ที่
ยืนยันผล (confirmed case) หมายถึง ผูท้ ี่มีผลตามเกณฑ์ทางห้องปฏิบตั ิการ และอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
กล่าวคือ มีไข้ ร่ วมกับ ประวัติเคยเดินทางเข้าไปในป่ า หรื อไปในแหล่งที่มีมาลาเรี ยชุกชุม ในระยะ 2 สัปดาห์
ถึง 2 เดือน หรื อมีประวัติรับโลหิ ตและร่ วมกับอาการอื่นอย่างน้อยหนึ่งอาการ ดังต่อไปนี้ ตับโตและหรื อม้าม
โต หนาวสั่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ตาเหลือง และซีด (กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2544)
ข้ อ ค้ น พบ การก าหนดนิ ย ามความหมายในบริ บ ทของประเทศไทยและตาม metadata (United
Nations, 2019) มีความสอดคล้อง ชัดเจน
ตัวชี้วัด 3.3.4 จานวนของผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่ อประชากร 100,000 คนในปี สารวจ
นิยาม คาจากัดความของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) ของ
ตัวชี้วดั 3.3.4 ยังไม่มีขอ้ มูลรายละเอียด
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (Center for Disease Control and Prevention, 2019) ให้ความหมายของ
ไวรัสตับอักเสบ เป็ นการอักเสบติดเชื้อของตับที่เกิดจากเชื้ อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) โดยการถ่ายทอดจาก
การสัมผัสเลือด การมีเพศสัมพันธ์และจากแม่ไปสู่ ลูกตั้งแต่แรกเกิด จากคนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเข้าสู่
ร่ างกายของคนที่ไม่ได้ติดเชื้อ โดยวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือการได้รับวัคซีน
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กองระบาดวิทยา (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2544) ได้นิยามผูต้ ิ ดเชื้ อไวรั สตับอักเสบบี
เฉี ยบพลัน คือ ผูป้ ่ วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก คือ ผูท้ ี่มีอาการเหลืองจะมีอาการนา และมีอาการตัว
เหลือง ตาเหลือง ร่ วมกับอย่างน้อยหนึ่ งอาการดังต่อไปนี้ ปั สสาวะสี เข้ม ไข้ มีอาการท้องอืด จุกแน่นบริ เวณ
ใต้ชายโครงขวา ไม่มีประวัติได้รับยา หรื อสารพิษที่เป็ นสาเหตุของตับอั กเสบเฉี ยบพลัน ร่ วมกับเกณฑ์ทาง
ห้องปฏิบตั ิการจาเพาะ คือ ค่า SGPT (ALY) ในน้ าเหลืองมากกว่า 100 U/L และพบ anti HBc IgM และหรื อ
พบ anti HBs IgM และหรื อ anti HBs Ag
โรคไวรั ส ตับ อัก เสบบี คื อ โรคที่ มี ก ารติ ดเชื้ อของตับ จากเชื้ อไวรั ส ตับ อัก เสบบี ซึ่ ง มี ผ ลให้เกิ ด
อันตรายต่อตับและก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ตับแข็งและมะเร็ งตับได้ (ชัยวรรธน์ ประดิษฐ์
ทองงาม, 2562)
ข้ อ ค้ นพบ นิ ย ามความหมายตาม metadata (United Nations, 2019) ยังไม่มี ข้อมูล ส่ วนนิ ย ามใน
บริ บทของประเทศไทยค่อนข้างชัดเจน
ตัวชี้วัด 3.3.5 จานวนผู้ที่ร้องขอความช่ วยเหลือต่ อการป้ องกันโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลย (Neglected
tropical diseases)
ผู้ที่ร้องขอความช่ วยเหลือต่ อการป้ องกันโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลย (Neglected tropical diseases)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนคนที่ตอ้ งการรักษาและดูแลตามแนวทางโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยแห่งองค์การอนามัยโลก
โรคที่ไม่ได้รับการรักษา หรื อ โรคที่ถูกละเลย (Neglected disease) คือกลุ่มของโรคติดเชื้อเขตร้อนที่
ระบาดในกลุ่มประชากรที่มีรายได้นอ้ ยในพื้นที่ที่กาลังพัฒนา อาจมีนิยามแตกต่างกันไปตามแต่ละองค์กรที่
ทางานเกี่ยวข้อง โรคเหล่านี้ บางโรคมีวิธีป้องกันได้ หรื อมีวิธีรักษาได้ในระยะเฉี ยบพลัน ซึ่ งถ้ามีก็มกั จะมี
เฉพาะในประเทศที่พฒั นาแล้ว แต่ไม่ได้มีแพร่ หลายทัว่ ไป โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจนที่ไม่สามารถเข้าถึงยา
และการรักษาบางอย่างได้
โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย หมายถึง โรคที่เกี่ยวข้องกับความยากจน มีผลกระทบต่อพัฒนาการและการ
เจริ ญเติบโต รวมทั้งมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของมารดาและทารกแรกเกิด เกิดจากการติดเชื้ อแบคทีเรี ยและ
ปรสิ ตหลายชนิ ด สาหรับโรคปรสิ ตที่สาคัญในกลุ่มโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลยประกอบด้วยโรคที่เกิ ด จาก
หนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัว (Hotez et al., 2008)
เขตร้อน ครอบคลุมพื้นที่ของโลกแถบเส้นศูนย์สูตร ระหว่างเส้นรุ ้งที่ 23.5 องศาเหนือ กับ เส้นรุ ้งที่
23.5 องศาใต้ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแอฟริ กา เอเชี ยตอนใต้ อเมริ กา ยุโรปตอนใต้ เขตร้อนจึง
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ครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่ งหนึ่ งของผืนแผ่นดินทั้งหมด ซึ่ งมีประชากรอาศัยอยู่กว่าสองในสามของประชากร
ทัว่ โลก อีกทั้งประเทศส่ วนใหญ่เป็ นประเทศกาลังพัฒนาที่ยากจน มีประชากรหนาแน่น และมีอากาศร้อนชื้น
ส่ งผลต่อการเจริ ญเติบโตของเชื้อโรคได้อย่างรวดเร็ ว รวมทั้งแมลงพาหะของโรคด้วย ดังนั้นโรคเขตร้อนที่
สาคัญจะอยูใ่ นกลุ่มติดเชื้อ เช่น โรคมาลาเรี ย อุจจาระร่ วง ไข้เลือดออก ฯลฯ (ชูเกียรติ ศิริวิชยั กุล, วิชิต โรจน์
กิตติคุณ และกาญจนา หงส์ทอง, 2554, น.6)
ข้ อค้นพบ การกาหนดนิยามความหมายยังไม่ชดั เจน
เป้ าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่ อนวัยอันควรจากโรคไม่ ติดต่ อให้ ลดลงหนึ่งในสามผ่ านทางการป้ องกันและ
การรักษาโรคและสนับสนุนสุ ขภาพจิตและความเป็ นอยู่ที่ดีภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรงเบาหวานและโรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้ อรัง ในประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี (premature mortality rate) ลดลง 1/3 ภายในปี 2573
จากข้ อมูลพื้นฐานปี 2553
นิยาม คาจากัดความของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ อัตรา
การตายจากโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคมะเร็ ง โรงเบาหวานและโรคระบบทางเดิ นหายใจเรื้ อรั ง ใน
ประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี ซึ่งไม่รวมถึงผูท้ ี่เสี ยชีวิตด้วยสาเหตุอื่น ๆ เช่น อุบตั ิเหตุ โรคติดเชื้อเอชไอวี เป็ น
ต้น
โรคไม่ติดต่อ หรื อ Non-Communicable diseases (NCD) หมายถึง โรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการ
ติดเชื้อหรื อไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค และไม่สามารถติดต่อได้จากการสัมผัส หรื อติดต่อผ่านพาหะ หรื อสารคัด
หลัง่ ต่าง ๆ ได้ แต่เกิดปั จจัยภายในร่ างกายของแต่ละบุคคล หรื อเกิดจากพฤติกรรมของบุคคล เช่น การดื่ม
สุ รา การสู บบุหรี่ การขาดการออกกาลังกาย การชอบรับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด หรื อความเครี ยด
เป็ นต้น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ, 2562)
ประเทศไทยมีการเก็บข้อมูลจากสาเหตุการตายโดยใช้รหัสการแบ่งประเภทตาม ICD-10 (WHO)
ซึ่ งตัวอักษรขึ้นต้นด้วย ตัวอักษรขึ้นต้นด้วย C หมายถึง โรคเกี่ยวกับเนื้ องอกและมะเร็ ง ตัวอักษรขึ้นต้นด้วย
E หมายถึง โรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ I หมายถึง โรคหัวใจและหลอดเลื อด และตัวอักษรขึ้นต้นด้วย J
หมายถึง โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ และรหัส 3 หลักของโรคไม่ติดต่อ ดังนี้ COO-C97 สาเหตุการตายจาก
โรคมะเร็ ง E10-E14 สาเหตุการตายจากโรคเบาหวาน IOO-I99 สาเหตุการตายจากโรคหัวใจ และ J30-J98
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สาเหตุการตายจากโรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้ อรัง) ซึ่ งโรคต่าง ๆ จะถูกวินิจฉัยโดยแพทย์ก่อนการลงข้อมูล
ในโรงพยาบาล
ข้อค้นพบ การนิยามความหมายชัดเจน และตรงกันกับตาม metadata (United Nations, 2019) ส่ วน
การรายงานอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จาแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และสาเหตุ พบว่าประเทศไทย
จาแนกกลุ่มอายุ (Age group) เป็ น 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่อายุต่ากว่า 1 ปี 2) กลุ่มที่อายุ 1-4 ปี 3) กลุ่มที่อายุ 5-14
ปี 4) กลุ่มที่อายุ 15-59 ปี และ 5) กลุ่มที่อายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งในตัวชี้วัด 3.4.1 พิจารณาในกลุ่ม 30-70 ปี จึง
อาจทาให้การรายงานข้อมูลมีความผิดพลาด
ตัวชี้วัด 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
นิยาม คาจากัดความของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนของผูท้ ี่ฆ่าตัวตายใน 1 ปี หารด้วยจานวนประชากรและคูณด้วย 100,000 โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลโดย
การใช้รหัส ICD 10 ซึ่งรหัสผูเ้ สี ยชีวิตโดยการฆ่าตัวตาย คือ X60-X84 และ Y87.0
การให้นิยามความหมายของกระทรวงสาธารณสุ ข (2562) การฆ่าตัวตายสาเร็ จ หมายถึง การกระทา
ของบุคคลในการปลิดชี วิตตนเองโดยสมัครใจและเจตนาที่จะตายจริ ง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรื อ
ความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชี วิต ซึ่ งอาจจะกระทาอย่างตรงไปตรงมาหรื อกระทาโดยอ้อมด้วยวิธีการต่าง ๆ
จนกระทัง่ กระทาได้สาเร็ จ โดยมีหน่ วยตัวชี้ วดั เป็ นอัตราต่อประชากรแสนคน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การแจ้ง ตายจากฐานข้อ มู ล การตายทะเบี ย นราษฎร์ ข องกระทรวงมหาดไทย โดยส านัก นโยบายและ
ยุท ธศาสตร์ ก ระทรวงสาธารณสุ ข มี วิธี ก ารค านวณดัง นี้ A/B*100,000 A=จานวนผูฆ้ ่าตัว ตายส าเร็ จ B=
จานวนประชากรกลางปี
กรมสุ ขภาพจิตได้ให้ความหมายของคาว่า การฆ่าตัวตาย คือ การกระทาเพื่อทาลายชีวิตของตนเอง
โดยตั้งใจ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น กินยา ใช้อาวุธ ใช้ผา้ หรื อเชือกในการทาลายชีวิต รวมถึงผูท้ ี่มีความคิดอยาก
ตาย พยายามฆ่าตัวตายหรื อทาร้า ยตนเองโดยเจตนา ไม่ว่าจะทาไปเพื่ อต้องการตายหรื อไม่ก็ตาม (กรม
สุ ขภาพจิต, 2557)
ข้อค้นพบ มีการกาหนดนิยามความหมายในบริ บทของประเทศไทยไว้ชดั เจน
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เป้ าประสงค์ 3.5 เสริ มสร้ างการป้ องกันและการรั กษาการใช้ สารในทางที่ผิด ซึ่ งรวมถึงการใช้ ยาเสพติด
ในทางที่ผิดและการใช้ แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
ตั ว ชี้ วั ด 3.5.1 ความครอบคลุ ม ของการรั ก ษา (การรั ก ษาโดยใช้ ย าทางจิ ต วิ ท ยาและการฟื้ นฟู
สมรรถภาพ และบริการการติดตามผลการรักษา) สาหรับผู้ที่ใช้ สารเสพติด
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
จานวนผูท้ ี่ได้รับการรักษาที่แตกต่างกันในปี ล่าสุ ด หารด้วยจานวนประชากรกลุ่มเป้ าหมาย แต่รายละเอียด
เกี่ยวกับตัวชี้วดั นี้ยงั อยูใ่ นการปรับปรุ ง
ยาเสพติด ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2554 หมายถึง ยาหรื อสารเคมี
ซึ่ งเมื่อเสพหรื อฉี ดเข้าสู่ ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่ งก็จะติ ด ก่อให้เกิดพิษเรื้ อรัง ทาให้ร่างกายและ
จิตใจเสื่ อมโทรม เช่น ฝิ่ น กัญชา เฮโรอีน ยานอนหลับ สุ รา
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2528 มาตรา 4 ได้ให้คานิ ยามของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า
หมายถึง สารเคมีหรื อวัตถุชนิ ดใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สู บ ฉี ด หรื อด้วย
ประการใด ๆ แล้วทาให้เกิดผลต่อร่ างกายและจิตใจในลักษณะสาคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้ นเป็ น
ลาดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่ างกายและจิตใจอย่างรุ นแรงตลอดเวลา และ
สุ ขภาพโดยทัว่ ไปจะทรุ ดโทรมลง กับให้รวมตลอดถึงพืชหรื อส่ วนของพืชที่เป็ นหรื อ ให้ผลผลิตเป็ นยาเสพ
ติดให้โทษ หรื ออาจใช้ผลิตเป็ นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่
หมายความถึ ง ยาสามัญ ประจ าบ้า นบางต ารั บ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยยาที่ มี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษผสมอยู่
(พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ, 2522)
พระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้นิยาม คาว่า “ฟื้ นฟูสมรรถภาพผูต้ ิด
ยาเสพติด” คือ การกระทาอันเป็ นการบาบัดการติดยาเสพติดและฟื้ นฟูสภาพร่ างกายและจิตใจของผูต้ ิดยา
เสพติด รวมถึงการรักษาสภาพร่ างกายและจิตใจของผูซ้ ่ ึ งเสพยาเสพติดให้กลับคืนสู่ สภาพปกติ เพื่อให้ไม่
เสี่ ยงต่อการเป็ นผูต้ ิดยาเสพติด (พระราชบัญญัติฟ้ื นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติด, 2545)
ข้ อค้ นพบ การกาหนดนิยามความหมายในบริ บทของประเทศไทยเกี่ยวกับยาเสพติดมีความชัดเจน
และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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ตัวชี้วัด 3.5.2 การใช้ แอลกอฮอล์ ในทางอันตราย นิยามตามบริ บทของประเทศ คิดเป็ นปริ มาณ
แอลกอฮอล์ ต่อผู้บริโภค (อายุต้งั แต่ 15 ปี ขึน้ ไป) ในจานวนลิตรของแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ภายในปี ปฏิทิน
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ข้อมูลการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลังทั้งที่ได้บนั ทึกและไม่ได้บนั ทึก ต่อคนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในจานวนลิ ตรของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ภายในปี ปฏิ ทิน ซึ่ งเป็ นการบันทึ กการบริ โภค
แอลกอฮอล์จากสถิติระดับประเทศอย่างเป็ นทางการ (ข้อมูลการผลิต นาเข้า ส่งออก และขาย หรื อภาษีอากร)
ในขณะข้อมูลที่ไม่ได้บนั ทึกหรื อไม่เกี่ยวข้อง คือ แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้เสี ยภาษี และอยู่ นอกเหนื อจากการ
ควบคุมของรัฐ เช่น บ้าน (ถูกต้องตามกฎหมายหรื อผิดกฎหมาย) ลักลอบขายแอลกอฮอล์ ตัวแทนเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ซึ่ งเป็ นแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มีไว้สาหรับมนุ ษย์บริ โภค) หรื อและกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวจะถูก
นามาหัก จาก APC บันทึ ก ของประเทศ ซึ่ งข้อมูล นัก ท่องเที่ ย วจากสถิ ติ นัก ท่ องเที่ ย วสหประชาชาติ ไ ด้
(กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนเป็ นการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับอันตรายตามบริ บทของประเทศ)
ส านัก งานสถิ ติแห่ ง ชาติ ได้ใ ห้นิย ามของสุ ราหรื อเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ หมายถึ ง เครื่ องดื่ มที่ มี
ส่ วนผสมของแอลกอฮอล์ เช่น สุ ราแม่โขง แสงโสม หงษ์ทอง สุ รา 28 ดีกี สุ รา 40 ดีกรี สุ ราขาว กระแช่
สาโท บรั่นดี ไวน์ วิสกี้ เบียร์ เป็ นต้น (สานักงานสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
จากรายงานประจาปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุ ข (2561) ได้นิยามปริ มาณการบริ โภคแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ต่อหัวประชากรต่อปี
(Annual alcohol per capita consumption หรื อ APC) คือ ปริ มาณเฉลี่ยของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ที่ประชากรได้
บริ โภคในหนึ่งปี มีหน่วยเป็ นลิตรของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ /คน/ปี
การดื่มแอลกอฮอล์แบบอันตราย (Harmful use) หมายถึง การดื่มสุ ราจนเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพหรื อ
สุ ขภาพจิต รวมถึงผลเสี ยทางสังคมจากการดื่ม มีความแตกต่างจากการดื่มแบบมี ความเสี่ ยง ที่หมายถึ ง
ลักษณะการดื่มสุ ราที่เพิ่มความเสี่ ยงต่อผลเสี ยหายตามมาทั้งต่อตัวผูด้ ื่มเองหรื อผูอ้ ื่น ซึ่งมีความสาคัญในเชิง
สาธารสุข แต่ยงั ไม่เกิดความเจ็บป่ วย การดื่มแบบติด หมายถึง ดื่มซ้ าแล้วซ้ าอีกจนเกิดปัญหาพฤติกรรมสมอง
ความจา และร่ างกาย โดยมีอาการแสดง เช่น คอแข็งมากขึ้น มีอาการขาดสุราหากหยุดดื่ม ไม่สามารถควบคุม
การดื่มได้ ละเลยหน้าที่รับผิดชอบ ส่วนในทางปฏิบตั ิ ประเทศไทยมีบทลงโทษสาหรับผูท้ ี่เมาแล้วขับ กรณีที่
มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นในกรณีที่ผขู ้ บั ขี่มีอายุต่ากว่า 20ปี ไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่ หรื อมีใบขับขี่ประเภทอื่น มีปริ มาณแอลกอล์ในเลือด เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่า
เมาแล้วขับเป็ นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนน
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สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (2560) ได้ระบุวา่ ปริ มาณการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป หมายถึง ปริ มาณการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์โดยคิดจากปริ มาณ
แอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ในเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (อ้างอิงข้อมูลปริ มาณการจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ประเทศ ปริ มาณผลิ ต สุ ร าพื้ น เมื อ ง และปริ มาณน าเข้า เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ จ ากกรมสรรพสามิ ต
กระทรวงการคลัง) เฉลี่ยต่อหัวประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป (ข้อมูลประชากรกลางปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป จาก
สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งสูตรการคานวณ ได้มาจาก A/B หน่วยที่ได้จากการ
คานวณคือ ลิตรของแอลกอฮอล์/คน/ปี รายละเอียด ดังนี้
A = (ปริ มาณการจาหน่ ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ × ร้อยละแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ แต่ล ะ
ประเภทของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์) + (ปริ มาณผลิตสุ ราพื้นเมือง × ร้อยละแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์แต่ละประเภท
ของเครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ) + (ปริ ม าณนาเข้าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ × ร้ อยละแอลกอฮอล์บริ สุ ทธิ์ แต่ละ
ประเภทของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์) * ร้อยละแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละประเภท คิด
ดังนี้ เบียร์ 5 ดีกรี = ร้อยละ 0.05 , เหล้า 40 ดีกรี = ร้อยละ 0.40, ไวน์ 15 ดีกรี = ร้อยละ 0.15
B = จานวนประชากรกลางปี อายุ 15 ปี ขึ้นไป (คน)
ข้ อค้ นพบ การกาหนดนิยามความหมายมีความชัดเจน แต่หลากหลายแตกต่างกันออกไปในแต่ละ
หน่วยงาน อาจทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกันได้ ตามความหมายที่กาหนดจาก Metadata นั้น
เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.6.1 จานวนผู้เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ภายในช่ วงระยะเวลา 30 วัน
ต่อประชากร 100,000 คน (อายุมาตรฐาน)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราการตายที่มีสาเหตุจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน คือ จานวนของการตายของบุคคลจากอุบตั ิเหตุที่ร้ายแรง
บนท้องถนน
อุบตั ิเหตุทางถนน (รหัส ICD-10 = V01-V89) หมายถึง การตายจากอุบตั ิเหตุจราจรทางบก ไม่รวม
ทางน้ าและทางอากาศ (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2559)
ผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน หมายถึง ผูท้ ี่เสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน ทั้งการเสี ยชีวิตที่จุดเกิด
เหตุ ระหว่างนาส่ งโรงพยาบาล ที่ห้องฉุ กเฉิ น ระหว่างส่ งต่อ (Refer) กรณี Admitted เสี ยชีวิตในตึกผูป้ ่ วย
ภายใน 24 ชม. จนถึง 30 วันหลังเกิดเหตุ รวมถึงขอกลับไปตายที่บา้ น โดยใช้ฐานข้อมูลจากสานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
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A=จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน(V01-V89) (ปี 2560 : เดือนตุลาคม 59 - กันยายน 60)
B=จานวนประชากรกลางปี 2559
สูตรคานวณ (A/B)*100000
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับนิยามความหมายตาม Metadata (United
Nations, 2019)
เป้ าประสงค์ 3.7 สร้ างหลักประกันว่ ามีการเข้ าถึงบริการ ข้ อมูล การให้ การศึ กษาเกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์
โดยถ้ วนหน้ า รวมถึงการวางแผนครอบครั ว และการผสานอนามัยเจริ ญพันธุ์ ในยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.7.1 ร้ อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วย
วิธีสมัยใหม่
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
วิธีการคุมกาเนิดวิธีสมัยใหม่ เนื่องจากต้องการเว้นระยะห่างของการมีบุตรหรื อไม่ตอ้ งการมีบุตร โดยวิธี การ
ทาหมันหญิงและชาย, ห่ วงอนามัย (IUD), ยาฝังคุมกาเนิ ด, ยาฉี ด, ยาเม็ดคุมกาเนิ ด, ถุงยางอนามัยชายและ
หญิง,หมวกยาง/โฟม/สารหล่อลื่น), วิธี amenorrhea lactational (LAM), การคุมกาเนิ ดฉุ กเฉิ นและวิธีการที่
ทันสมัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้รายงานแยกต่างหาก (เช่น แผ่นแปะคุมกาเนิดหรื อแหวนช่องคลอด) ส่วนการคุมกาเนิด
ด้วยวิธีด้ งั เดิม ประกอบด้วย การนับระยะปลอดภัยและการควบคุมการหลัง่ การหลัง่ นอก โดยการคานวณ
ความพึงพอใจการวางแผนครอบครัว ด้วยวิธีสมัยใหม่ คือ จานวนของสตรี ที่ใช้วิธีการคุมกาเนิดสมัยใหม่
หารด้วยจานวนของสตรี ที่ใช้วิธีการคุมกาเนิดสมัยใหม่รวมกับสตรี ที่ไม่ได้ใช้วิธีการคุมกาเนิดทั้งหมด
กระทรวงสาธารณสุ ข (2559) ได้ให้ความหมาย อนามัยการเจริ ญพันธุ์ (Reproductive Health) คือ
การที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การ ข้อมูล และการศึกษาเกี่ยวกับอนามัยการเจริ ญพันธุ์โดยถ้วนหน้า
ประชาชนที่อยู่ในวัยเจริ ญพันธุ์มีความรับผิดชอบในการใช้วิถีทางเพศที่ปลอดภัย มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจเลือกที่จะมีบุตรและกาหนดจานวนบุตรตามความสามารถในการเลี้ยงดูบุตรให้เจริ ญเป็ นคนที่ มี
คุณภาพในอนาคต คู่สามีภรรยามีโอกาสที่ดีที่จะได้บุตรที่มีสุขภาพแข็งแรง สตรี ต้ งั ครรภ์ผ่านการตั้งครรภ์
และการคลอดที่ปลอดภัย จากแผนงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคน
มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย การพัฒนาบริ การด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์
ต้องเป็ นการดูแลสุ ขภาพทางเพศของประชาชนทุกเพศทุกวัย กระทรวงสาธารณสุ ขจึงได้ให้ความหมายของ
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อนามัยการเจริ ญพันธุ์ ไว้อีกความหมายหนึ่ ง คือ ภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงของร่ างกายและจิตใจ ที่เป็ น
ผลสัมฤทธิ์ อันเกิดจากกระบวนการและหน้าที่ของการเจริ ญพันธุ์ที่สมบูรณ์ท้ งั ชายและหญิง ทุกช่วงอายุของ
ชีวิตที่จะทาให้มีชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจน
ตัวชี้วัด 3.7.2 อัตราการคลอดบุตรในวัยรุ่ น (อายุ 10-14 ปี หรื อ 15-19 ปี ) ต่ อผู้หญิง 1,000 คน ในแต่
กลุ่มอายุที่กาหนดไว้
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราการคลอดบุตรในหญิงอายุ10-14 ปี หรื อ 15-19 ปี ต่อผูห้ ญิง 1,000 คน ในแต่กลุ่มอายุที่กาหนดไว้
กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คานิยาม อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี คือ จานวนการคลอด
บุตรมีชีวิตของผูห้ ญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน โดยมีสูตรการคานวณ
ดังนี้ (A/B)x1000 ซึ่ง A คือ จานวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 – 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) B คือ จานวน
หญิงอายุ 15 – 19 ปี ทั้งหมด (จานวนประชากรกลางปี จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ )
จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การจัดทาตัวชี้ วดั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม, 2562) ใน
มุมมองภาครัฐ และมุมมองภาควิชาการและประชาสังคม เห็นควรให้ปรับเพิ่มตัวชี้ วดั 3.7.2 เป็ น อัตราการ
เกิด/คลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14ปี และ 15-19 ปี ต่อผูห้ ญิงแต่ละกลุ่มอายุที่กาหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริ บทของประเทศไทย (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
ข้ อค้ นพบ นิ ยามความหมายมี ความชัดเจน และการปรั บตัวชี้ วดั มี ความสอดคล้องกับบริ บทของ
ประเทศไทย
เป้ าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การ
เข้ าถึงการบริการสาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้ าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพ มี
คุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ตัวชี้วัด 3.8.1 ความทั่วถึงของบริ การด้ านสุ ขภาพที่จาเป็ น (นิยามความครอบคลุมของบริ การที่
จาเป็ น เฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้ ว ยภาวะเจริญพันธุ์ มารดา เด็กแรกเกิดและสุ ขภาพ
เด็ก โรคติดต่ อ โรคไม่ ติดต่ อ และความสามารถในการเข้ าถึงบริการระหว่ างคนทั่วไปและผู้ด้อยโอกาส)
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นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ความทัว่ ถึงของบริ การด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น เป็ นความครอบคลุมของบริ การที่จาเป็ นเฉลี่ยโดยยึดการติดตาม
การรักษา กล่าวคือ ความครอบคลุมในระบบหลักประกันสุ ขภาพ ( Universal Health Coverage: UHC) ซึ่ ง
ประกอบด้วยภาวะสุขภาพ 4 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านที่ 1 อนามัยการเจริ ญพันธ์ มารดา ทารกแรกเกิดและ
สุขภาพเด็ก คือ การวางแผนครอบครัวของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์ (15-49ปี ) ที่แต่งงานแล้วมีความพึงพอใจในการ
วางแผนครอบครั ว ด้ว ยวิ ธี ส มัย ใหม่ การดู แ ลสตรี ใ นขณะตั้ง ครรภ์แ ละคลอด การได้รั บ วัค ซี น คอตี บ บาดทะยัก-ไอกรนในเด็ก การรักษาเด็กที่สงสัยเป็ นโรคปอดอักเสบ ด้านที่ 2 โรคติดเชื้อ คือการค้นพบผูป้ ่ วย
และการดูแลรักษาของโรควัณโรค การได้รับยาต้านไวรัสในผูป้ ่ วยโรคเอดส์ หรื อผูต้ ิ ดเชื้ อ HIV ผูเ้ ป็ นโรค
มาลาเรี ยในบริ เวณที่มีโรคนี้ ชุกและได้นอนในมุง้ ชุบน้ ายากันยุง น้ าและสุ ขาภิบาลที่ดี ด้านที่ 3 โรคไม่ติดต่อ
ได้แก่ ความชุกของโรคความดันโลหิ ตในผูใ้ หญ่ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป มีความดันโลหิ ต systolic >140 mmHg
Diastolic < 90 mmHg โรคเบาหวานในผูใ้ หญ่ที่มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป และยาสู บในอายุ 15 ปี ขึ้นไป ด้านที่ 4
ครอบครอบคลุมของการเข้าถึงบริ การ ได้แก่ การเข้าถึงบริ การในโรงพยาบาล ความหนาแน่นของประชากร
และความปลอดภัยด้านสุขภาพ
การมีสุขภาพดีถว้ นหน้า คือ สภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ และสังคม และไม่เพียงแต่การ
ไม่มีโรค หรื อความพิการเท่านั้น และกลุ่มที่ยงั ไม่เจ็บป่ วย หากเจ็บป่ วยจะได้รับการรักษาพยาบาลและการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพอย่างดี มีคุณภาพ และมีประสิ ทธิภาพมาก ให้ผทู ้ ี่เจ็บป่ วยหายจากความเจ็บไข้ และสามารถ
กลับไปมี ชีวิตอยู่ในชุมชนได้เหมื อนเดิ มให้มากที่ สุด ไม่เป็ นภาระแก่ ใคร ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ส่ วนประชาชนที่อยู่ในกลุ่มยังไม่เจ็บป่ วย มีมาตรการส่ งเสริ มให้มีสุขภาพแข็ง แรงตามช่วงวัย มีการประเมิน
คัดกรอง วิเคราะห์สุ ข ภาพของประชาชนในชุ มชน เข้าถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข ยาที่ จาเป็ น และวัคซี นที่
ปลอดภัย มีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ซ่ ึง
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ให้ค วามหมายของ บริ ก ารสาธารณสุ ข คือ บริ ก ารด้านการแพทย์และ
สาธารณสุ ข ซึ่ งให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสมรรถภาพที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพและการดารงชี วิต ทั้งนี้ ให้รวมถึงบริ การทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การจัดทาตัวชี้ วดั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 (สานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562) ใน
มุมมองภาครัฐ และมุมมองภาควิชาการและประชาสังคม เห็นควรให้ปรับเป็ นเป้ าประสงค์ในบริ บทของ
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ประเทศไทย ดังนี้ เป้ าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยง
ทางการเงิน การเข้าถึงการบริ การสาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัย มี
ประสิ ทธิ ผล มีคุณธรรมในราคาที่เหมาะสม (สานักงานสถิติแห่ งชาติ กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, 2562)
ข้ อค้ นพบ การกาหนดนิ ยามความหมายมีความชัดเจน การปรับเป้ าประสงค์มีความเหมาะสมกับ
บริ บทของประเทศไทย
ตัวชี้วัด 3.8.2 ค่ าใช้ จ่ายด้ านสุ ขภาพต่ อค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดของครัวเรื อน
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพในครัวเรื อนต่อค่าใช้จ่ายในการบริ โภคทั้งหมดของครัวเรื อน โดยค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพ
หมาถึง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใช้บริ การเพื่อรับการดูแลทุกประเภท (การส่งเสริ ม การป้องกัน
การรั ก ษา การพัก ฟื้ น การพัก ระยะยาวหรื อการดู แลระยะยาว) รวมถึ งยาวัคซี นและการเตรี ย มยาอื่ น ๆ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหมดจากผูใ้ ห้บริ การทุกประเภท และสาหรับสมาชิกทุกคนในครัวเรื อน ซึ่ งค่าใช้จ่ายนี้
มาจากรายได้ของครอบครัว เงินออมหรื อการกูย้ มื เงินก็ได้
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้นิ ย าม ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นสุ ข ภาพ (Health Expenditure) ไว้ใ นการก าหนด
ตัวชี้ วดั ปี งบประมาณ 2560 หมายถึง รายจ่ายในการให้การบริ การด้านสุ ขภาพทั้งหมด ซึ่ งรวมทั้งรายจ่ าย
ดาเนิ นงานและรายจ่ายสะสมทุนจากแหล่งการคลังทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ โดยค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อ
รายประชากร (Health Expenditure percapita) คานวณจาก บัญชี รายจ่ายสุ ขภาพแห่ งชาติ /รายงานจานวน
ประชากรกลางปี (Keyperformance Indicators กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
ข้ อค้ นพบ นิยามความหมายชัดเจนและมีความสอดคล้องกับตาม metadata (United Nations, 2019)
แต่ท้ งั นี้ จากการคานวณในประเทศไทยรายจ่ายบัญชีสุขภาพแห่ งชาติ ไม่ได้รวมถึงรายจ่ายจากโรงพยาบาล
เอกชนข้อมูลอาจจะขาดในส่ วนนี้ได้
เป้ าประสงค์ 3.9 ลดจานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้ อนและมลพิษทาง
อากาศ น้า และดิน ให้ ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การจัดทาตัวชี้ วดั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 ในมุมมองภาครัฐ และมุมมองภาควิชาการและประชาสังคม เห็นควรให้ปรับ
เป็ นเป้าประสงค์ 3.9 ในบริ บทของประเทศไทย ดังนี้ ลดจานวนการตายและการเจ็บป่ วยที่มีผลกระทบจาก
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สารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษและการปนเปื้ อนทางอากาศ น้ า และดิน (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
ตัวชี้วัด 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้ านเรื อนและในอากาศ
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศและในบ้านเรื อน จากการสัมผัสมลพิษทางอากาศภายนอกบ้านและ
มลพิษในครัวเรื อน จากการใช้เชื้ อเพลิงที่ เป็ นมลพิษในการประกอบอาหาร การปล่อยมลพิษจากโรงงาน
อุตสาหกรรม รถยนต์ รถบรรทุก โดยเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลพิษ คือ น้ ามัน ก๊าซ ไม้ ถ่านหิ น มูลสัตว์ ถ่าน
และของเสี ยจากพืช การคานวณอัตราตายจากผูเ้ สี ยชี วิตจากอัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศใน
บ้านเรื อนและในอากาศ หารด้วยประชากรทั้งหมด หรื อระบุกลุ่มประชากร ซึ่งผูเ้ สี ยชีวิตพิจารณาในประเด็น
โรคดังต่อไปนี้ การติดเชื้ อทางเดินหายใจเฉี ยบพลันในเด็กเล็ก (อายุต่ากว่า 5 ปี ) โรคหลอดเลือดสมองใน
ผูใ้ หญ่ (อายุ 25 ปี ขึ้นไป) โรคหัวใจขาดเลือด (อายุ 25 ปี ขึ้นไป) โรคปอดอุดกั้น (อายุ 25 ปี ขึ้นไป) มะเร็งปอด
ในผูใ้ หญ่ (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)
มลพิษทางอากาศ หมายถึง สภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ ในปริ มาณที่สูงกว่าระดับปกติก่อให้เกิด
อันตรายแก่ มนุ ษย์ สัตว์ พืช หรื อทรั พย์สินต่าง อาจเกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรื อเกิ ดจากการกระทาของ
มนุษย์เอง แหล่งกาเนิดมลพิษทางอากาศ 2 กลุ่มหลัก คือ เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และเกิดจากการเผา
ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของยานพาหะนะ ซึ่ งมลพิษทางอากาศมักจะอยู่ในรู ปของก๊าซพิษต่าง ๆ และฝุ่ นละออง
ขนาดเล็ก (กรมส่ งเสริ มคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2558)
จากการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ การจัดทาตัวชี้ วดั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทย
(National Indicators) ครั้งที่ 3 ในมุมมองภาครัฐ และมุมมองภาควิชาการและประชาสังคม เห็นควรให้ปรับ
ตัวชี้วดั 3.9.1 เป็ นอัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ (สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)
สารเคมีอันตราย หมายถึง สารเคมีที่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุ ขภาพมนุษย์
สั ต ว์ พื ช และท าให้ สิ่ ง แวดล้อ มเสื่ อ มโทรม มัก รวมถึ ง สารที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มะเร็ ง (Carcinogen) สารพิ ษ ที่
ก่ อให้เกิ ดผลต่อระบบสื บพันธุ์ (Reproductive Toxins) สารที่ ก่อให้เกิ ดการระคายเคือง ได้แก่ วัตถุระเบิ ด
ก๊าซ ของเหลวไวไฟ ของแข็งไวไฟ วัตถุออกซิ ไดส์และออร์ แกนิ กเปอร์ ออกไซด์ วัตถุมีพิษและวัตถุติดเชื้ อ
วัตถุกมั มันตรังสี วัตถุกดั กร่ อน วัตถุอื่น ๆ ที่เป็ นอันตราย (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม, 2560)
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การปนเปื้ อนมลพิษทางดิน หมายถึงภาวะการปนเปื้ อนของดินด้วยสารมลพิษ (soil pollutant) มาก
เกินขีดจากัด จนมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพ อนามัย ตลอดจนการเจริ ญเติบโตของมนุษย์และสิ่ งมีชีวิตทั้งพืช เกิด
จากสารเคมี ที่ ม นุ ษ ย์ส ร้ า งหรื อการเปลี่ ย นแปลงอื่ นในสิ่ ง แวดล้อมดิ นธรรมชาติ กิ จกรรมอุ ตสาหกรรม
สารเคมีเกษตรกรรมหรื อการกาจัดของเสี ยอย่างไม่เหมาะสม (กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,
2562)
ข้อค้นพบ คานิยามมีความชัดเจน และการปรับตัวชี้วดั มีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
ตัวชี้วัด 3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ า สุ ขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุ ขลักษณะ (เผชิญ
กับบริ การชะล้างที่ไม่ปลอดภัย)
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราตายที่ เกิ ดจากระบบสุ ขาภิ บาลไม่ปลอดภัย น้ าเสี ย และสุ ขอนามัยที่ ไม่ปลอดภัยต่ อแสนประชากร
พิจารณาในประเด็น โรคดังต่อไปนี้
โรคท้องร่ วง (ICD-10 code A00, A01, A03, A04, A06-A09) ได้แก่ อหิ วาตกโรค ไข้รากสาดน้อย
และไข้รากสาดเทียม โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา โรคติดเชื้อแบคทีเรี ย อื่น ๆ ที่ลาไส้ โรคติดเชื้ออมีบา โปรโตซัว
ไวรัส กระเพาะอาหารกับลาไส้อกั เสบ
โรคพยาธิ ไ ส้เดื อนฝอยในล าไส้ (ICD-10 code B76-B77, B79) ได้แก่ โรคพยาธิ ป ากขอ พยาธิ
ไส้เดือน พยาธิสตรองจีลอยด์ และพยาธิแส้มา้
ภาวะทุพโภชนาการ (ICD-10 code E40-E46) ได้แก่ ควาชิ โอร์ กอร์ มาราสมัสจากโภชนาการ มา
ราสมิก ควาชิ โอร์ กอร์ ภาวะทุพโภชนาการโปรตีน -พลังงาน พัฒนาการล่าช้าหลังมีภาวะทุพโภชนาการ
โปรตีน-พลังงาน
มลพิษทางน้ า หมายถึง การที่น้ าถูกเจือปนด้วยสารพิษต่าง ๆ ทั้งสารอินทรี ยแ์ ละสารอนิ นทรี ย ์ และ
สารพิษเหล่านั้นมีปริ มาณมากพอที่จะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อคุณภาพของน้ า และระบบนิเวศในน้ านั้นเสี ย
ไป จนมีผลกระทบต่อสุ ขภาพ และเป็ นอันตรายแก่ชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ไม่เหมาะต่อการอุปโภคและ
บริ โภคของมนุษย์ (พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ, 2535)
ข้อค้นพบ นิยามมีความชัดเจน การปรับตัวชี้วดั มีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย
ตัวชี้วัด 3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ต้งั ใจ
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัตราการตายจากการได้รับสารพิษโดยไม่ต้ งั ใจต่อแสนประชากร เป็ นอัตราการตายจากการได้รับสารพิษที่
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ไม่ได้ต้ งั ใจต่อปี รหัส ICD-10 ที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ประกอบด้วย X40 (การเป็ นพิษโดยอุบตั ิเหตุจากและ
สัมผัสกับยาระงับปวดที่ไม่มีสารออกฤทธิ์คล้ายฝิ่ น ยาลดไข้และยาต้านโรครู ห์มาติด), X43 การเป็ นพิษโดย
อุบตั ิเหตุจากและสัมผัสกับยาอื่นที่ออกฤทธิ์ ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ -X44 การเป็ นพิษโดยอุบตั ิเหตุจาก
และสัมผัสกับยาอื่นรวมถึงยาและเครื่ องยาและชีววัตถุที่มิได้ระบุรายละเอียด, X46-X49 (การเป็ นพิษโดย
อุบตั ิเหตุจากและสัมผัสกับสารละลายอินทรี ยฮ์ าโลจิเนเตทไฮโดคาร์บอนรวมถึงไอน้ าของสารเหล่านั้น การ
สัมผัสก๊าซและไออื่น ๆ การสัมผัสสารกาจัดสิ่ งรบกวน (สารปราบวัชพืช สารฆ่าแมลง สารฆ่าหนู) ตลอดจน
การสัมผัสสารเคมีและสารพิษอื่น และที่มิได้ระบุรายละเอียด (กองการพยาบาลสาธารณสุ ข สานักอนามัย
กรุ งเทพมหานคร, 2562)
ข้อค้นพบของการค้นหาความหมาย
1. การเก็บข้อมูลในประเทศไทยเป็ นการเก็บข้อมูลตามปี งบประมาณ แต่ตามความหมายที่ SDGs
กาหนดนั้นเป็ นการเก็บข้อมูลตามปี ปฏิทิน จึงทาให้การส่ งข้อมูลนั้นไม่ตรงกัน
2. ข้อค้นพบ นิยามจาก metadata (United Nations, 2019) มีความชัดเจน แต่ตวั ชี้วดั หรื ออัตราตาย
จากดินเป็ นพิษไม่ชดั เจนว่าอยูใ่ นตัวชี้วดั ใดในเป้าประสงค์ 3.9
3. ประเด็นความครอบคลุมของโรคในตัวชี้ วดั 3.9.1 และ 3.9.2 ในประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม
ตามขอบเขตนิยามของ SDGs แสดงเปรี ยบเทียบ ดังตาราง อีกทั้งตัวชี้วดั เก็บรวมรวบในไทย มี
เฉพาะอัตราการป่ วย ยังไม่พบข้อมูลแสดงการเสี ยชีวิตอันเนื่องมาจากสารเคมีอนั ตรายและจาก
การปนเปื้ อนและมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน
ตัวชี้วดั 3.9.1 อัตราตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในครัวเรื อน ข้อมูลการะทรวงสาธารณสุข(DHC)
ที่แสดงผลเป็ นจานวนผูเ้ สี ยชี วิต อัตราตาย (โดยจานวนหาร -อัตราป่ วยจากพิษสารกาจัดศัตรู พืช
ต้องเป็ นประชากรทั้งหมด หรื อระบุกลุ่มประชากร) พิจารณา - อัตราป่ วยจากพิษโลหะหนัก
ในประเด็นโรคดังต่อไปนี้

- อัตราป่ วยจากพิษสารตะกัว่

- การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉี ยบพลันในเด็กเล็ก (อายุต่ากว่า 5 - อัตราป่ วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ
ปี )

ที่ระบุวา่ เกิดจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม

- โรคหลอดเลือดสมองในผูใ้ หญ่ (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

- อัตราป่ วยโรคหัวใจขาดเลือดที่ระบุว่ า

- โรคหัวใจขาดเลือด (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

เกิดจากมลพิษ

- โรคปอดอุดกั้น (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

- อัตราป่ วยจากพิษสารตัวทาลายอินทรี ย ์

- มะเร็งปอดในผูใ้ หญ่ (อายุ 25 ปี ขึ้นไป)

จากการทางาน

36
ตัวชี้ วดั 3.9.2 อัตราตายที่เกิดจากระบบสุ ขาภิบาลไม่ปลอดภัย
น้ า เสี ย และสุ ข อนามัย ไม่ ดี ต่ อ แสนประชากร พิ จ ารณาใน
ประเด็น โรคดังต่อไปนี้
- โรคท้องร่ วง
- พยาธิไส้เดือนฝอยในลาไส้
- ภาวะทุพโภชนาการ
เป้ าประสงค์ 3.a เพิ่มความเข้ มแข็งการดาเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์ การอนามัยโลกว่ าด้ วยการ
ควบคุมยาสู บในทุกประเทศตามความเหมาะสม
ตัวชี้วัด 3.a.1 ความชุกของผู้ที่สูบบุหรี่ในปัจจุบันในกลุ่มคนที่มีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึน้ ไปที่มีการปรับ
มาตรฐานอายุ
นิยาม คาจากัดความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ การ
กาหนดอัตราส่ วนของประชากรอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปซึ่ งปั จจุบนั เป็ นผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ยาสู บทั้งที่ใช้สูบและ
ไม่ได้สูบในชีวิตประจาวันหรื อไม่ก็ตาม เนื่ องจากการใช้ยาสู บเป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วยตายของโรคไม่
ติดต่อ (Non-Communicable Diseases (NCDs)) ผูใ้ ช้ยาสู บมีความเสี่ ยงที่จะมีปัญหาด้านสุ ขภาพเสื่ อมโทรม
หลาย ๆ ด้าน ดังนั้น การลดการใช้ยาสู บจะทาให้ลดอัตราการเสี ยชีวิตได้โดยเฉพาะจากโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ
การเฝ้าระวังและติดตามตัวชี้ วดั นี้ จะต้องมีการประเมินผลกระทบจากการปรับใช้กรอบอนุ สัญญาด้านการ
ควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโรค (WHO Framework Convention on Tobacco Control :WHO FCTC)
หรื อนโยบายต่าง ๆ ของแต่ละประเทศเกี่ยวกับการควบคุมยาสู บ โดยแนวความคิดการใช้ยาสู บ หมายถึง
ผลิตภัณฑ์ท้ งั ที่ใช้สูบและหรื อไม่ได้ใช้สูบ และคาว่า “ใช้ปัจจุบนั ” หมายถึง การใช้ภายในช่วงเวลาก่อน 30
วันที่มีการสารวจ ไม่วา่ จะใช้ในชีวิตประจาวันหรื อไม่ก็ตาม ส่ วนผลิตภัณฑ์ยาสู บนั้น หมายถึง เป็ นผลิตภัณฑ์
ยาสู บทั้งหมดหรื อบางส่ วนผลิตจากใบยาสู บซึ่งเป็ นวัตถุดิบโดยมีเจตนาใช้เพื่อการบริ โภคของมนุษย์โดยการ
สู บ การดู ด การเคี้ยว หรื อ การดมกลิ่ น โดยผลิ ตภัณฑ์ยาสู บนั้นหมายความรวมถึ ง cigarettes, cigarillos,
cigars, cheroots, bidis, pipes, shisha (water pipes), roll-your-own tobacco, kretek และยาสูบไม่วา่ รู ปแบบใด
ๆ ซึ่งใช้บริ โภคโดยการสูบ

37
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
“ผลิตภัณฑ์ยาสูบ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบใบยาสูบหรื อพืชนิโคเทียนาทาแบกกุม้
(Nicotiana tabacum) และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีสารนิโคตินเป็ นส่ วนประกอบซึ่งบริ โภค
โดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่ า หรื อพ่นเข้าไปในปากหรื อจมูก ทา หรื อโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้ผลเป็ น
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยา (พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,2560)
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 159 “ยาสู บ” หมายความว่า บุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่
ซิ การ์ บุหรี่ อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุ ง ยาเคี้ยวและให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นใดที่บริ โภคได้เช่นเดียวกับ
ยาสู บตามที่กาหนดในกฎกระทรวง “บุหรี่ ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรื อยาเส้นปรุ ง ไม่ว่าจะมีใบยา
แห้งหรื อยาอัดเจือปนหรื อไม่ซ่ ึงมวนด้วยกระดาษหรื อวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษ หรื อใบยาแห้งหรื อยาอัด
“บุหรี่ ชิการ์” หมายความว่า ใบยาแห้งหรื อยาอัด ซึ่งมวนด้วยใบยาแห้งหรื อยาอัด “บุหรี่ อื่น” หมายความว่า ยา
เส้นหรื อยาเส้นปรุ ง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลีบบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรื อวัตถุอื่นที่มิใช่กระดาษหรื อ
วัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มีไซใบยาแห้งหรื อยาอัด “ยาเส้น” หมายความว่า ใบยาหรื อยาอัด ซึ่งได้
หัน่ เป็ นเส้นและแห้งแล้ว “ยาเส้นปรุ ง” หมายความว่า ใบยาหรื อยาอัด ซึ่งได้หนั่ เป็ นเส้นและปรุ งหรื อปนด้วย
วัตถุอื่นนอกจากน้ า “ยาเคี้ยว” หมายความว่า ส่ วนใดส่ วนหนึ่งของใบยาแห้ง ซึ่งได้ปรุ งหรื อปนด้วยวัตถุอื่น
นอกจากน้ าเพื่ออมหรื อเคี้ยว “ยาอัด” หมายความว่า ส่ วนใดส่วนหนึ่งของต้นยาสู บซึ่งได้ปนหรื อย่อยและทา
เป็ นแผ่ น “ต้น ยาสู บ ” หมายความว่ า พื ช นิ โ คเชี ย นาทาแบกก้ ม (NICOTIANATABACUM) “ใบยา”
หมายความว่า ใบยาสดหรื อใบยาแห้งของต้นยาสูบ (พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต,2560)
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 มาตรา 4 “ยาสูบ” หมายความว่า บุหรี่ ซิกาแรต บุหรี่ ซิการ์ บุหรี่ อื่น
ยาเส้นปรุ ง และให้รวมตลอดถึงยาเคี้ยวด้วย ซึ่ง“บุหรี่ ซิกาแรต” หมายความว่า ยาเส้นหรื อยาเส้นปรุ ง ไม่วา่ จะ
มีใบยาแห้งหรื อยาอัดเจือปนหรื อไม่ ซึ่ งมวนด้วยกระดาษหรื อวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษ หรื อใบยาแห้ง
หรื อยาอัด “บุหรี่ ซิการ์ ” หมายความว่า ใบยาแห้งหรื อยาอัก ซึ่ งมวนด้วยใบยาแห้งหรื อยาอัด “บุหรี่ อื่น ”
หมายความว่า ยาเส้นหรื อยาเส้นปรุ ง ซึ่งมวนด้วยใบตอง กลับบัว กาบหมาก ใบมะกา ใบจาก หรื อวัตถุอื่นที่
มิใช่กระดาษหรื อวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษและที่มิใช่ใบยาแห้งหรื อยาอัด “ยาเส้นปรุ ง” หมายความว่า ใบ
ยาซึ่ งมิใช่ใบยาพันธุ์ยาสู บพื้นเมืองหรื อยาอัด ซึ่ งได้หั่นเป็ นเส้นและปรุ งหรื อปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ า “ยา
เคี้ยว” หมายความว่า ส่ วนใดส่ วนหนึ่ งของใบยาแห้งนอกจากใบยาแห้งพันธุ์ยาสู บพื้นเมือง ซึ่ งได้ปรุ งหรื อ
ปนด้วยวัตถุอื่นนอกจากน้ าเพื่ออมหรื อเคี้ยว (พระราชบัญญัติยาสูบ, 2509)
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ส านัก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ ไ ด้ด าเนิ น การส ารวจพฤติ ก รรมการสู บ บุ ห รี่ โ ดยใช้นิ ย าม บุ ห รี่ ตาม
พระราชบัญญัติยาสู บ พ.ศ. 2509 หมายถึง “ยาเส้นหรื อยาเส้นปรุ ง ไม่ว่าจะมีใบยาแห้งหรื อยาอัดเจือปน
หรื อไม่ ซึ่งมวนด้วยกระดาษหรื อวัตถุที่ทาขึ้นใช้แทนกระดาษหรื อใบยาแห้งหรื อยาอัด” และได้นิยาม ยาฉุน
(อม/จุกปาก) ยานัตถุ์ หมากพลูที่มียาเส้น ว่า เป็ นการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสู บแบบไม่มีควัน เนื่ องจากผลิตภัณฑ์
ยาสูบ หมายถึง ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบและผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีส่วนประกอบของใบยาสูบหรื อพืชนิ
โคเซียนาทาแบกกุม้ ไม่วา่ จะใช้เสพโดยวิธีสูบ ดูด ดม อม เคี้ยว กิน เป่ า หรื อพ่นเข้าไปในปาก จมูก หรื อโดย
วิธีอื่น ๆ (สานักงานสถิติสังคม สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจนในบริ บทของประเทศไทย
เป้ าประสงค์ 3.b สนับสนุ นการวิจัยและการพัฒ นาวัคซี นและยาสาหรั บ โรคติดต่ อ และไม่ ติดต่ อ ที่ ส่ ง ผล
กระทบโดยตรงต่ อประเทศกาลังพัฒนา ให้ มีการเข้ าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์ สินทางปัญญาที่เกีย่ วกับการค้ าและการสาธารณสุ ข ซึ่งเน้ นยา้
สิ ทธิสาหรั บ ประเทศกาลังพัฒ นาที่จ ะใช้ บ ทบั ญญัติในความตกลงว่ า ด้ วยสิ ทธิในทรั พ ย์ สินทางปั ญ ญาที่
เกี่ยวกับการค้ าอย่ างเต็มที่ในเรื่ องการผ่ อนปรนเพื่อจะปกป้ องสุ ขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้ าถึงยา
โดยถ้วนหน้ า
ตัวชี้วัด 3.b.1 สัดส่ วนของประชากรเป้าหมายที่ได้ รับการครอบคลุมด้ วยวัคซีนทั้งหมด ที่รวมไว้ ใน
โครงการของประเทศ
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ความครอบคลุมของวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน หมายถึง อัตราส่วนร้อยละของทารกที่คลอดแล้วได้รับ
วัคซีนดังกล่าวในปี นั้น ๆ ความครอบคลุมของวัคซีนโรคหัด หมายความว่า อัตราส่ วนร้อยละของเด็กที่ได้รับ
วัคซีนตามระบบของแต่ละประเทศเป็ นประจาจากการบริ การสร้างภูมิคมุ ้ กันในปี นั้น ๆ ส่ วนความครอบคลุม
ของวัคซีนโรคติดเชื้อนิ วโมคอคคัสชนิดคอนจูเกตพิจารณาจากอัตราส่วนร้อยละของทารกที่คลอดแล้วได้รับ
วัคซีนตามระบบของแต่ละประเทศที่ให้วคั ซี นโรคติดเชื้อนิ วโมคอคคัสชนิ ดคอนจูเกตในปี นั้น ๆ และความ
ครอบคลุมของวัคซี นป้ องกันมะเร็ งปากมดลูกพิจารณาจากอัตราส่ วนร้อยละของหญิงอายุ 15 ปี ที่ได้รับ
วัคซีน
องค์การสหประชาชาติอธิ บายเหตุผลสาคัญของตัวชี้ วดั ต้องการวัดการเข้าถึงวัคซี นต่าง ๆ รวมถึง
วัคซี นใหม่ ๆ ในระดับของแต่ละประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ องค์การอนามัยโลกได้แนะนาวัคซี นและ
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ภูมิคุม้ กันสาหรับโรคต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบสุ ขภาพระหว่างประเทศ ส่ วนประเทศต่าง ๆ สามารถ
ปรับใช้ขอ้ แนะนาและพัฒนาระบบของประเทศเองบนพื้นฐานของโรคต่าง ๆ และลาดับปั ญหาด้านสุ ขภาพ
ในประเทศ แต่วคั ซี น DTP โปลิโอ และโรคหัดจะต้องได้รับทุกประเทศ โดยประชากรกลุ่มเป้ าหมายที่จะ
ได้รับวัคซี นนั้นขึ้นอยู่กบั ช่วงอายุ ซึ่ งพื้นฐานการได้รับวัคซีนส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นช่วงสองปี แรกของชีวิต เช่น
DTP วัดจากระบบการได้รับวัคซี นของทารกแรกเกิด วัคซี นโรคหัดวัดจากการได้รับวัคซี นภายหลังช่วงปี
แรกของชีวิตตามระบบบริ การวัคซี น ส่ วนวัคซี นโรคติดเชื้อนิ วโมคอคคัสชนิ ดคอนจูเกตพิจารณาจากวัคซีน
ใหม่สาหรับเด็ก และวัคซีนป้องกันมะเร็ งปากมดลูกพิจารณาตามระบบวัคซีนของช่วงชีวิต (United Nations,
2019)
กระทรวงสาธารณสุ ขอธิ บายความหมาย ตัวชี้ วดั 3.b.1 คือ สัดส่ วนของประชากรที่เข้าถึงยา และ
วัค ซี น ดัง ต่ อ ไปนี้ การได้รั บ วัค ซี น โรคคอตี บ -บาดทะยัก -ไอกรน (DTP containing vaccine (3rd dose))
วัค ซี น โรคหัด (Measles containing vaccine (2nd dose)) วัค ซี น โรคติ ด เชื้ อ นิ ว โมคอคคัส ชนิ ด คอนจู เ กต
Pneumococcal conjugate vaccine (last dose in the schedule), วัคซีนโรคมะเร็งปากมดลูก (HPV vaccine (last
dose in the schedule)) ในราคาที่สามารถหาซื้อได้ที่ต้ งั อยูบ่ นหลักความยัง่ ยืน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กระทรวงสาธารณสุข, 2562)
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย
ตัวชี้วัด 3.b.2 ค่ าใช้ จ่ายรวมทั้งหมดของความช่ วยเหลืออย่ างเป็ นทางการจากผู้บริจาคเพื่อการวิจัย
ทางการแพทย์ และภาคส่ วนด้ านสุ ขภาพพื้นฐานต่ าง ๆ
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ODA :
DAC ( Development Assistance Committee) ได้กาหนด ODA หมายถึง การให้ผ่านไปยังประเทศ
ต่า ง ๆ ที่ ป รากฏในรายชื่ อประเทศกาลัง พัฒนาผูร้ ั บความช่วยเหลื อของ DAC ( Development Assistance
Committee) หรื อสถาบันต่าง ได้แก่ การให้โดยองค์กรอย่างเป็ นทางการทั้งรัฐบาล หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น หรื อองค์ก รบริ หารต่ า ง ๆ และมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อส่ ง เสริ ม พัฒนาเศรษฐกิ จและสวัส ดิ ก ารของ
ประเทศกาลังพัฒนาและบ่งชี้เป็ นเงินช่วยเหลืออย่างน้อยร้อยละ 25 ส่วนการวิจยั ทางการแพทย์และภาคส่ วน
สุ ขภาพพื้นฐานต่าง ๆ เป็ นไปตามที่ DAC กาหนดโดยอ้างอิงจาก CRS กลุ่ม 12182 คือ การวิจยั ทางการแพทย์
ทัว่ ไป (รวมถึงการวิจยั ทางสาธารณสุ ขพื้นฐาน) และสาธารณสุ ขพื้นฐานพิจารณาจากรหัส 122 เช่น การดูแล

40
สุ ขภาพพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานทางสุ ขภาพ โภชนาการพื้นฐาน การควบคุมโรคติ ดต่อ การศึกษาด้าน
สุขภาพ การควบคุมมาลาเรี ย การควบคุมวัณโรค การพัฒนาสุขภาวะของบุคคล
กระทรวงสาธารณสุข ได้อธิบายความหมาย 3.b.2 คือ เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ
สุ ท ธิ ร วม (Total net official development assistance-ODA) ต่ อ การวิ จัย ทางการแพทย์แ ละด้า นสุ ข ภาพ
พื้นฐาน
ประเทศไทยดาเนิ นงานตามเเนวทางของความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็ นทางการ( official
Development Assistance - ODA ) ซึ่ ง หมายถึ ง ความช่ วยเหลื อที่ ใ ห้เเก่ ป ระเทศต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏในรายชื่ อ
ประเทศก าลัง พัฒนาผูร้ ั บ ความช่ วยเหลื อของ DAC ( Development Assistance Committee) และองค์ก รที่
ดาเนิ นงานด้านการพัฒนาให้เเก่ ประทศผูร้ ั บ ที่ ให้โดยหน่ วยงานภาครั ฐ รวมทั้งรั ฐบาลกลางเเละรั ฐบาล
ท้องถิ่ น หรื อ โดยหน่ วยงานบริ หารของรั ฐ เเละมี ก ารดาเนิ นการโดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการช่ วยพัฒ นา
เศรษฐกิ จเเละสวัส ดิ การของประเทศกาลังพัฒนา ซึ่ งที่ ผ่านมา ODA อาจอยู่ใ นรู ปแบบเงิ นกู้ผ่อนปรน (
Concession loan ) เเละเงินส่ วนของการให้เปล่า ( Grant ) การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ ( Technical
Assistance ) การให้เงินทุน โดยประเทศไทยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายหลัก คือ ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้
เเก่ ลาว กัมพูชา พม่า เเละเวียดนาม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศ
เพื่ อ นบ้า นด้า นการพัฒ นา ตลอดจนประเทศก าลัง พัฒ นาอื่ น ๆ ผ่ า นกรอบความร่ ว มมื อ South-South
Cooperation และ North-South Cooperation เพื่อบรรลุถึง Millennium Development Goals ( MDGs) ในอดีต
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจน
ตัวชี้วัด 3.b.3 สั ดส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวกด้ านสุ ขภาพที่มีชุดยาหลักของความจาเป็ นทาง
การแพทย์ที่สาคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยั่งยืน
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
สัดส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพที่มีชุดยาหลักของความจาเป็ นทางการแพทย์ที่สาคัญและ
สามารถหาได้บ นพื้นฐานของความยัง่ ยืน โดยการเข้า ถึ งยาเป็ นแนวคิ ดเชิ ง บูรณาการหลากหลายมิ ติซ่ ึ ง
ประกอบด้วยยาที่สามารถเข้าถึงได้และราคายาที่สามารถจัดหาได้ ซึ่ งสัดส่ วนเป็ น (%) ของสถานบริ การ
สุขภาพที่มีชุดยาหลักของความจาเป็ นทางการแพทย์ที่สาคัญ (ร้านยา โรงพยาบาล คลินิก ศูนย์บริ การสุขภาพ
พื้นฐาน ทั้งภาครัฐและเอกชน) เปรี ยบเทียบกับจานวนสถานบริ การสุ ขภาพทั้งหมดที่สารวจในประเทศ
ยาหลักตามต้นแบบที่ องค์การอนามัยโลกกาหนดนั้นต้องดาเนิ นการตามบัญชี ยาที่ จาเป็ น (WHO
Model List of Essential Medicines (EML) เมื่ อ ปี ค.ศ. 2017 WHO EML ประกอบด้ว ย 433 ยาที่ บ่ ง ชี้ ว่า มี
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ความจาเป็ นสาหรับสาธารณสุ ขของโลก โดยเฉพาะกลุ่มยาที่จาเป็ นอย่างยิง่ 32 ชนิด ที่ใช้รักษา ป้องกันและ
จัดการกับอาการโรคเฉี ยบพลันและโรคเรื้ อรัง โรคติดต่อและไม่ติดต่อ ได้แก่ Salbutamol, Beclometasone or
other corticosteroid inhaler, Gliclazide or other sulfonylurea, Metformin, Insulin regular, ยาลดความดัน(2
ใ น 5 Amlodipine, Enalapril, Hydrochlorothiazide, Bisoprolol or alternative betablocker) Simvastatin,
Acetylsalicylic acid, Furosemide, Morphine, Paracetamol, Fluoxetine, Phenytoin, Gentamicin, Amoxicillin,
Ceftriaxone, Procaine benzylpenicillin, contraceptives, Oral rehydration, Zinc sulphate, Oxytocin,
Magnesium sulphate 50% 10ml Injection, Folic acid, ยารักษาโรคมาลาเรี ย , Artesunate, ยารักษาต้านไวรัส
ส าหรั บ รั ก ษา ผู ้ ติ ด เชื้ อHIV, Ibuprofen, Chlorhexidine, biscuit, ยาAntituberculosis, Erythropoiesis stimulating agents.
นิ ย ามความหมายในประเทศไทย พบว่า มี หน่ วยงานบริ ก ารสุ ข ภาพทั่วประเทศ ประกอบด้ว ย
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอ ศูนย์วิชาการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทัว่ ไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัดกรมต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น
ๆ และสัง กัดกรุ ง เทพมหานคร โรงพยาบาลสาขา/ศูนย์บริ ก ารสาธารณสุ ขสาขา/สาขาของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ศูนย์สุขภาพชุมชนของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล สถานีอนามัย
สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ชุ มชน ศู นย์บ ริ ก ารสาธารณสุ ข โรงพยาบาลเอกชน คลิ นิก เอกชน ร้ านขายยา
ประเภทต่าง ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
โดยเฉพาะยาจาเป็ นในประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติออกประกาศ เรื่ อง บัญชี
ยาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยระบุรายการบัญชียาหลักแห่งชาติเกี่ยวกับยาจาเป็ นว่า “บัญชี จ(2) รายการยา
ส าหรั บ ผูป้ ่ วยที่ มี ค วามจาเป็ นเฉพาะให้เข้า ถึ ง ยาได้อย่า งสมเหตุ ผ ล คุ ้ม ค่ า และยัง่ ยืน ซึ่ ง อยู่ภายใต้ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน ของระบบประกั น สุ ข ภาพดู แ ลโดยกรมบัญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลัง ส านัก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมี แ นวทางการใช้ย าด้ว ย และมี “รายการยาส าหรั บ ผูป้ ่ วยที่ มี ค วามจ าเป็ นเฉพาะ” ตามบัญ ชี จ(2)
หมายความว่า ยาที่จาเป็ นต้อ งใช้สาหรับผูป้ ่ วยเฉพาะราย โยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้
หรื อมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง หรื อ เป็ นยาที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ ความชานาญเฉพาะโรค หรื อใช้
เทคโนโลยีข้นั สู ง และ เป็ นยาที่มีราคาแพงมาก หรื อส่ งผลอย่างมากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคม
และผูป้ ่ วย จึงต้องมีระบบกากับและอนุมตั ิการสั่งใช้ยา (authorized system) ที่เหมาะสม โดยหน่วยงานสิ ทธิ
ประโยชน์หรื อหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบ่งใช้และเงือนไขการสั่งใช้ยา
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จึงจะก่อประโยชน์สูงสุ ด สถานพยาบาลจะต้องมีระบบการกากับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา และมีการ
เก็บข้อมูลการใช้ยาเหล่านั้น เพื่อตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้” (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอน
พิเศษ 14 ง หน้า 4, 19 มกราคม 2561) ซึ่งถือได้วา่ มีขอ้ มูลการนิยามความหมายตามแนวทาง Metadata
เป้ าประสงค์ 3.c เพิ่มการใช้ เงินที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและการสรรหาการพัฒนา การฝึ กฝนและการเก็บรั กษา
กาลังคนด้ านสุ ขภาพในประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเทศพัฒนาน้ อยที่สุดและประเทศกาลัง
พัฒนาที่เป็ นหมู่เกาะขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด 3.c.1 ความหนาแน่ นและการกระจายตัวของบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
ความหนาแน่ นและการกระจายตัวของบุคคลากรด้านสาธารณสุ ข โดยบุคลากรด้านสาธารณสุ ข
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล พยาบาลผดุงครรภ์ ทันตแพทย์ เภสัชกร โดยพิจารณา ดังนี้ ความหนาแน่นของแพทย์
พิจารณาจากจานวนแพทย์ท้ งั อายุรแพทย์และแพทย์เฉพาะทางต่อประชากร 10,000 คน โดยพิจารณากลุ่ม
อาชี พ ตาม The International Standard Classification of Occupations (ISCO) ความหนาแน่ นของพยาบาล
และพยาบาลผดุงครรภ์พิจารณาจากจานวนของพยาบาลและพยาบาลผดุงครรภ์ต่อประชากร 10,000 คน โดย
พิจารณาจาก The ISCO-08 ความหนาแน่ นของทันตแพทย์พิจารณาจากจานวนทันตแพทย์ต่อประชากร
10,000 คน โดยพิจารณาจาก The ISCO-08 และความหนาแน่นของเภสัชกรพิจารณาจากจานวนเภสัชกรต่อ
ประชากร 10,000 คน โดยพิจารณาจาก The ISCO-08
กองยุท ธศาสตร์ และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุ ข (2560) ได้รายงานข้อมูล ทรั พ ยากรบุคคล
สาธารณสุขประกอบด้วย 5 ประเภท ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและพยาบาลเทคนิค
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจน
เป้ าประสงค์ 3.d เสริ มขีดความสามารถสาหรั บทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ใน
เรื่ องการแจ้ งเตือนล่ วงหน้ า การลดความเสี่ ยง และการบริหารจัดการความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพในระดับประเทศ
และระดับโลก
ตัวชี้วัด 3.d.1 ความสามารถในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่ างประเทศ (IHR) และการเตรี ยม
ความพร้ อมในกรณีฉุกเฉินด้ านสุ ขภาพ
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นิยาม ค าจ ากัด ความของเป้ าหมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยืน ตาม metadata (United Nations, 2019) คือ
อัต ราส่ ว นร้ อ ยละของประสิ ท ธิ ภ าพหลัก 13 ประการได้แ ก่ (1) กฎหมาย นโยบายระดับ ชาติ แ ละการ
สนับสนุ นทางการเงิน (2) การประสานงานและการสื่ อสารกลางของประเทศ (3) การเฝ้าระวังโรคแบบ
เรี ยลไทม์ (4) ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น (5) การเตรี ยมความพร้อม (6) การสื่ อสารความเสี่ ยง (7) การ
พัฒนาบุคคล (8) ระบบห้องปฏิบตั ิการของประเทศ (9)ช่องทางเข้าออกประเทศ (10) เหตุการณ์โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน (11) ความปลอดภัยด้านอาหาร (12) เหตุการณ์สารเคมี (13) เหตุฉุกเฉิ นจาก
รังสี นิวเคลียร์
กฎอนามัย ระหว่า งประเทศ (International Health Regulations) เป็ นข้อ ตกลงและพัน ธะสั ญ ญา
ระหว่างประเทศ ที่จะร่ วมมือกันจัดการกับเหตุการณ์ดา้ นสาธารณสุ ขที่มีศกั ยภาพในการแพร่ ระบาดข้าม
ประเทศไปยังส่ วนต่าง ๆ ของโลก เพื่ อป้องกันควบคุมโรคภัยสุ ขภาพ และภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุข
เป็ นกรอบทางกฎหมายสาหรับความมัน่ คงทางสุ ขภาพ ซึ่ งได้ระบุหน้าที่และสมรรถนะหลักของประเทศ
สมาชิกไว้ (สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2562)
ภาวะฉุกเฉิ นทางสาธารณสุ ข หมายถึง เหตุการณ์เกิดโรคและภัยคุกคามสุ ขภาพ ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชี วิต สร้างความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินได้ ซึ่ งมีลกั ษณะเข้ากับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ คือ ทาให้
เกิดผลกระทบทางสุ ขภาพรุ นแรง เป็ นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรื อไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาสที่จะแพร่ ไปสู่ พ้ืนที่
อื่น และต้องจากัดการเคลื่อนที่ของผูค้ นหรื อสิ นค้า (การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์และศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค, 2562)
ข้อค้นพบ นิยามความหมายมีความชัดเจน
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บทที่ 3
สถานะเป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของเป้าหมายที่ 3 ในบริบทประเทศไทย
สถานะปัจจุบนั ของเป้าหมายที่ 3 ยังมีหลายตัวชี้วดั ที่การกาหนดเกณฑ์ยงั ไม่ชดั เจน หรื อไม่มีการกาหนด
เกฑณ์การประเมินไว้ อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ นั ก็ยงั สามารถบอกได้วา่ มีแนวโน้มที่ดีข้ ึน หรื อบางสถานการณ์
ข้อมูลนั้นไม่ตรงตามที่ UN กาหนดไว้ใน Metadata ซึ่งคณะวิจยั ได้รวบรวมข้อมูล สถานการณ์จาก การรายงาน
ผล WHO ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรายงานการสรุ ปผลการดาเนิ นงานประจาปี ของ
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ เช่น สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรมอนามัย สาอนามัยการเจริ ญพันธุ์ กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุ ข World Health Organization กองโรคป้ องกันด้วยวัคซี น สานักควบคุมการ
บริ โภคยาสู บ สานักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่ งแวดล้อม กองประเมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ สานักงาน
สถิติแห่งชาติ สานักงานหลักประกันสุ ขภาพ กรมสุ ขภาพจิต สานักโรคไม่ติดต่อ สานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง เป็ นต้น จากนั้นนามาสรุ ปสถานการณ์ของทั้งหมด
27 ตัวชี้วดั ดังนี้
สถานะ
สี เขียว
หมายถึง บรรลุตามเกณฑ์ที่ UN ได้กาหนดไว้ใน Metadata แล้ว
สี เหลือง
หมายถึง ยังไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่ UN ได้กาหนดไว้แต่มีโอกาสที่จะบรรลุภายในปี 2573
สี แดง
หมายถึง เป็ นประเด็นที่ทา้ ทาย อาจจะบรรลุหลังปี พ.ศ. 2573
สี เทา
หมายถึง ยังไม่มีความชัดเจน เช่น เกณฑ์ยงั ไม่ชดั เจน ข้อมูลทางสถิติไม่ตรงตามที่ UN
กาหนด หรื อการเก็บข้อมูลมีความหลากหลายทาให้ขอ้ มูลที่ได้ไม่แน่ชดั
Trend (แนวโน้มสถานการณ์ของข้อมูลในตัวชี้วดั นั้น)
ลูกศรชี้ข้ นึ
หมายถึง แนวโน้มสถานการณ์ของข้อมูลในตัวชี้วดั นั้นเพิ่มขึ้น
ลูกศรชี้ไปด้านข้าง
หมายถึง แนวโน้มสถานการณ์ของข้อมูลในตัวชี้วดั นั้นคงที่
ลูกศรชี้ลง
หมายถึง แนวโน้มสถานการณ์ของข้อมูลในตัวชี้วดั นั้นลดลง
ตัวอย่าง เช่น ตัวชี้วดั ที่ 3.1.1 อัตราการตายของมารดา สถานะสี เขียว หมายถึง บรรลุตามเกณฑ์ที่ UN ได้กาหนด
ไว้ใน Metadata แล้ว Trend หมายถึง อัตราการตายของมารดามีแนวโน้มลดลง เป็ นต้น
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ตัวชี้วัด

รายละเอียด

สถานะ

Trend

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยนับ

เกณฑ์

WHO

Thai

<70

20
(2015)

17.3
(2561)

สป.สธ./ปรับเกณฑ์ < 20 ต่อแสน
ประชากร

99

99.69

สสช./ ร้อยละ

3.1.1

MMR

3.1.2

PBSHP

3.2.1

UFMR

<25

12
(2016)

9.50

สป.สธ. /ต่อการเกิดมีชีพ 1,000
คน

3.2.2

NMR

<12

5..3

5.9

สป.สธ./ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน

3.3.1

HIV

ยุติ

0.19

5,000คน/
ปี

3.3.2

TB

ยุติ

172

156

กรมควบคุมโรค/ต่อแสน
ประชากร

3.3.3

Malaria

ยุติ

1.4

0.10

กรมควบคุมโรค/ต่อพันประชากร

3.3.4

HepB

ยุติ

<5 ปี
0.17

10.85
(2561)

3.3.5

NTDs

ยุติ

64,094

-

3.4.1

M NCDs
หัวใจ
มะเร็ง
เบาหวาน
ระบบหายใจ

ลดลง
1/3

กรมควบคุมโรค/ต่อประชากรที่
ไม่ติดเชื้อ 1,000 คน *บางกลุ่ม
เพิ่ม

กรมควบคุมโรค/ต่อแสน
ประชากร
-

สป.สธ./คน

สป.สธ./ต่อแสนประชากร

14.5
103.7
120.5
22
13.9
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รายละเอียด

3.4.2

SMR

3.5.1

CPTSNA

3.5.2

UA15YO

3.6.1

DRTI

3.7.1

เกณฑ์
ลดลง
1/3

WHO
14.4

Thai

สถานะ

Trend

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยนับ
กรมสุ ขภาพจิต/ต่อแสนประชากร

6.32

ไม่ชดั เจน/บาบัดยาเสพติดแบบ
สมัครใจมากขึ้น ร้อยละ 49.52

8.3

7.33

สป.สธ.

36.2

32.6

กรมควบคุมโรค/ต่อแสน
ประชากร

P WR sat

89.2

93

สสช./ร้อยละ

3.7.2

ABR

51

39.6
1.3

กรมอนามัย/ต่อพันประชากร

3.8.1

CEHS

99.95%

ไม่ชดั เจน/*รายงานในประเทศ
ไทยไม่ได้แบ่งตามMD

3.8.2

PHEH

2.26

ไม่ชดั เจน/วิกฤตทางการเงินต่อ
แสนครัวเรื อน

3.9.1

MHAPoll

ลด

61.5

14,370.75

สป.สธ./ต่อพันประชากร
*เฉพาะเขต 1 ภาคเหนือ

3.9.2

MWASH

ลด

3.5

1,880.44

3.9.3

MR un P

ลด

0.4

ลดลง
1/2

-

สป.สธ./ต่อแสนประชากร *ข้อมูล
ไม่ตรงกับ ICD10 (MD)

-

สป.สธ./*การนาเข้าสารพาราค
วอตเพิ่มมากขึ้น
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ตัวชี้วัด

รายละเอียด

เกณฑ์

WHO

Thai

สถานะ

Trend

หน่วยงานที่รับผิดชอบ/หน่วยนับ
สสช.

3.a.1

ATobacco

F8/m47.2 19.10%

3.b.1

P vac

3.b.2

ODA M

3.b.3

PHFM

3.c.1

HWD

38.2

1,843
แพทย์

สป.สธ./*หน่วยไม่ตรงกัน

3.d.1

IHR

97

97.80

สป.สธ./ผ่านการประเมินIHRจาก
WHO

ไม่ชดั เจน/ร้อยละ

99%
0.37

37.80

-

ไม่ชดั เจน/ล้านเหรี ยญ ดอลลาห์
สหรัฐ

-

ไม่ชดั เจน/*ขาดข้อมูลที่ตรงตาม
metadata

ตารางที่ 2 สรุ ปสถานการณ์ของตัวชี้วดั ในเป้าหมายที่ 3
เป้าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทั่วโลกให้ ต่ากว่ า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573 ภายใน
ปี 2573
ตัวชี้วัด 3.1.1: อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
ข้อมู ล จากองค์ก ารอนามัย โลก UNICEF,UNFPA, World Bank Group, and United Nation Population
Division ตั้งแต่ปี 1990-2015 อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่า สุ ดปี 2015
อัตราการตายของมารดาในประเทศไทย คือ 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (ดังตารางที่ 1) สอดคล้องกับข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม (DoH Dashboard) พบว่าอัตราส่วน
การตายมารดาต่อการเกิดมีชีพ 1 แสนคน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพ
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ปี

อัตราตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน

จานวนมารดาตาย

การเกิดมีชีพ (แสนคน)

1990
1995

40
23

430
240

1081
1002

2000

25

220

905

2005
2010

26
23

210
180

836
785

2015

20

140

712

ตารางที่ 3 ตาราง อัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ ตั้งแต่ปี 1990-2015
ที่ ม า องค์ ก ารอนามั ย โลก UNICEF,UNFPA, World Bank Group, and United Nation Population
Division https://www.who.int/gho/maternal_health/countries/tha.pdf?ua=1

แผนภาพที่ 1 แผนภาพ แสดงอัตรามารดาตายต่อแสนการเกิดมีชีพ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
ที่มา ระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและอนามัยสิ่ งแวดล้อม (DoH Dashboard)
เมื่อพิจารณาอัตราตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน รายเขตสุขภาพ พบว่า เขตสุขภาพที่ 12 มีอตั รา
ตายมารดาสู งที่สุด เท่ากับ 35.2 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน รองลงมา ได้แก่ เขตสุ ขภาพที่ 8 เท่ากับ 16.6 และเขต
สุ ขภาพที่ 4 เท่ากับ 14.4 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลาดับ โดยสาเหตุอนั ดับหนึ่งของการตายมารดา คือ ภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage: PPH) และจากข้อมูลสาเหตุการตายของมารดาตั้งแต่ 2559-2561
พบว่ามารดาตายจากการแท้ง (Abortion) มีจานวนไม่แตกต่างกันมากนัก โดยในปี งบประมาณ 2562 (ข้อมูล ณ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562) มีจานวนทั้งสิ้ น 3 ราย ซึ่งถือเป็ นปัจจัยที่น่าจะป้องกันได้ หากมีการดาเนินมาตรการที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มารดาที่มีความจาเป็ นต้องได้รับบริ การยุติการตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงบริ การได้อย่างรวดเร็ วและ
ปลอดภัย จะส่ งผลให้จานวนการตายมารดาที่ มีสาเหตุปัจจัยจากการแท้งได้ลดลง (สานักอนามัยเจริ ญพันธ์ ,
2562)
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ตัวชี้วัด 3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชานาญ
ตัวชี้ วดั นี้ ไม่มีการระบุเป้ าหมายเป็ นตัวเลขที่ชัดเจน แต่เป็ นตัวชี้ วดั มีผลต่ออัตราการตายของ
มารดา ปัจจุบนั สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) สารวจข้อมูลทุก 5 ปี ล่าสุดการสารวจปี พ.ศ. 2558-2559 สัดส่วน
ของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชานาญ = ร้อยละ 99.6 สอดคล้องกับการรายงาน
จาก WHO เท่ากับร้อยละ 99 อันเนื่องมาจากมีสิทธิ์ ฝากท้องทุกที่ฟรี ทุกสิ ทธิ์ จึงทาให้มีการเข้าถึงการบริ การได้
ครอบคลุมมากขึ้น
เป้าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราตาย
ในทารกลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ถึง 25
คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.2.1 อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่ากว่า 25 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง (ดังตารางที่ 2) ล่าสุ ดปี 2017 อัตราตายใน
เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี เท่ากับ 9.50 ต่อการเกิดมีชีพพันราย สาหรับข้อมูลจากจากกระทรวงสาธารณสุข แม้จะไม่ตรง
กับข้อมูลของ UN แต่พบว่ามีแนวโน้มลดลง และบรรลุเป้ าหมายของตัวชี้วดั (ดังตารางที่ 3) นับได้ว่าตัวชี้ วดั นี้
ประเทศไทยบรรลุเป้าประสงค์ ตามข้อมูลสถิติ
ตัวชี้วัด 3.2.2 อัตราตายในทารกแรกเกิด ต่ากว่า 12 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ (UN) พบว่าอัตราตายในทารกแรกเกิด ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
ล่าสุ ดปี 2017 อัตราตายในทารกแรกเกิ ด เท่ากับ 5.30 ต่อการเกิดมีชีพพันราย (ดังตารางที่ 2) สาหรับข้อมูลจาก
จากกระทรวงสาธารณสุ ข อัตราตายทารกแรกเกิดปี 2560 เท่ากับ 5.90 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ สาเหตุการตาย
ได้แก่ ทารกเกิดก่อนกาหนด 25% Birth asphyxia 24% Congenital heart disease 14% และเหตุอื่น ๆ 10% แม้จะ
ไม่ตรงกับข้อมูลของ UN แต่พบว่ามีแนวโน้มลดลง และบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วดั เช่นกัน (ดังตารางที่ 3) นับได้
ว่าตัวชี้วดั นี้ประเทศไทยบรรลุเป้าประสงค์ ตามข้อมูลสถิติ
ปี
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี 12.70 12.10 11.50 11.0 10.40 10.00 9.50
อัตราตายในทารกแรกเกิด
7.00 6.70
6.40 6.10 5.80 5.50
5.30
ตารางที่ 4 แสดงอัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และอัตราตายในทารกแรกเกิด ต่อการเกิดมีชีพ 1,000
ที่มา UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation สื บค้นจาก https://childmortality.org/data
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ปี พ.ศ.
2555
2556 2557
2558
2559
2560
อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี 9.1
8.7
8.8
8.6
8.8
8.2
อัตราตายในทารกแรกเกิด
6.8
5.9
6.2
5.9
6.4
5.9
ตารางที่ 5 แสดงอัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี และอัตราตายในทารกแรกเกิด ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
ที่มา กระทรวงสาธารณสุข สถิติทางการประเทศไทย (Official Statistics Thailand) http://osthailand.nic.go.th/
รายงานขององค์การอนามัยโลก ยูนิเซฟ และธนาคารโลกระบุวา่ ในปี พ.ศ.2559 มีเด็กเล็กที่อายุต่ากว่า 5
ขวบ เสี ยชีวิต 5.6 ล้านคน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวลดลงอย่างมากจากปี พ.ศ.2533 ที่มีเด็กเสี ยชีวิตสู งถึง 12.6 ล้านคน
แต่การเสี ยชีวิตของเด็กเล็ก 15,000 คนต่อวัน ก็ยงั ถือเป็ นตัวเลขที่สูงมาก โดยภูมิภาคแอฟริ กาบริ เวณแอฟริ กาใต้
สะฮารานั้นมีอตั ราการเสี ยชีวิตของเด็กทารกสู งที่สุด โดยในปี พ.ศ.2559 มีเด็กเสี ยชีวิตเฉลี่ย 79 คน ต่อเด็กเกิด
ใหม่ 1,000 คน ขณะที่ประเทศอินเดียมีอตั ราการเสี ยชีวิตมากที่สุดที่ 850,000 คน รองลงมาคือไนจีเรี ยที่มากกว่า
450,000 คน ส่ วนโรคที่สามารถรั กษาได้ที่เป็ นเหตุให้เด็กเล็กเสี ยชี วิตนั้นได้แก่ โรคปอดอักเสบ โรคท้องร่ วง
และมาลาเรี ย นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่า ภาวะการขาดสารอาหาร อาจทาให้เด็กมีความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรค
ร้ายแรงได้ ซึ่ งภาวะการขาดสารอาหารถือเป็ นอีกสาเหตุถึงครึ่ งหนึ่ งในการเสี ยชีวิต ประเทศไทยจึง ได้กาหนด
เป้าหมายเกี่ยวกับร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒั นาการและส่วนสูงสมวัย ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในประเทศไทยอัตราตายทารกจากการสารวจสูงเป็ น 4-5 เท่า ของอัตราตายที่ได้รับจากระบบรายงาน ปี
2543 ลัดดา เหมาะสุ วรรณ และคณะ ได้ศึกษา สาเหตุการตายและอัตราตายปริ กาเนิดที่แท้จริ งจากการเฝ้าระวัง
หญิงมีครรภ์และทารกแรกเกิด ซึ่งเป็ นโครงการวิจยั ระยะยาวในเด็กไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุ ข ส านัก งานกองทุ น สนับ สนุ น การวิ จัย กระทรวงสาธารณสุ ข และองค์ก ารอนามัย โลก
ดาเนินการใน 4 อาเภอของประเทศไทย ได้แก่ อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี อาเภอเทพา จังหวัด สงขลา
อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และอาเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานขณะที่ต้ งั ครรภ์ 28-36
สัปดาห์ หลังจากนั้นได้จดั ระบบเฝ้าระวังหญิงมีครรภ์ทุกราย พบว่า หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่จานวนทั้งสิ้ น 3509
ราย มีทารกเกิดมีชีพในรอบปฏิทินทั้งสิ้ น 2,529 ราย อัตราตายคลอด 6.8 ต่อเกิดมีชีพ 1000 ราย อัตราตายระยะ
ต้น 3.97 ต่อเกิดมีชีพ 1000 ราย อีกทั้งยังพบว่าสาเหตุการตายคลอดอันดับแรก คือ ภาวะทางการตั้งครรภ์ข อง
มารดา โดยมีภาวะขาดออกซิ เจนขณะอยู่ในครรภ์เป็ นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มนี้ สาเหตุการตายอันดับสอง
คือ ตายเปื่ อยยุ่ย (Macerated fetus) อันดับสาม คือ ภาวะพิการแต่กาเนิด สาหรับสาเหตุของทารกตายระยะต้นที่
พบบ่อยที่สุดเป็ นดันดับแรก คือ ภาวะพิการแต่กาเนิด โดยสองในสามเป็ น anencephaly
เมื่อเปรี ยบเทียบตามภูมิศาสตร์ ของประเทศไทยอัตราการเสี ยชีวิตในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี พบมากในพื้นที่
สูงใกล้กบั พม่า และมาเลเซีย (โดยเฉพาะในชุมชนมุสลิม) ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยจานวนมาก คนไร้สัญชาติและยากต่อ
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การเข้าถึงการบริ การด้านสุ ขภาพ ส่ วนในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลและทุกภูมิภาคส่ วนใหญ่ลดลงอย่าง
มาก (Aungkulanon, Tangcharoensathien, Shibuya, Bundhamcharoen, and Chongsuvivatwong, 2016) การ
การศึกษานี้ จึงทาให้เห็นว่าชุมชนชายขอบเป็ นพื้นที่ทา้ ทายในประเด็นเกี่ยวกับการเข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพและ
การลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กบั โรคตับ
อักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
ตั ว ชี้ วั ด 3.3.1 จ านวนผู ไ้ ด้รั บ เชื้ อ HIV รายใหม่ ต่ อ ประชากร 1,000 คน (จ าแนกตามเพศ อายุ และ
ประชากรหลัก)
ความชุกของการติ ดเชื้ อเอชไอวีในกลุ่มประชากรทัว่ ไปลดลงอย่างต่อเนื่ อง แต่ยงั คงสู งในบางกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 15-24 ปี ในปี 2561 คาดประมาณว่าประเทศไทยมีผตู ้ ิดเชื้อฯที่ยงั มีชีวิตอยู่ 430,000 ราย ผูต้ ิด
เชื้อฯรายใหม่เกิดขึ้น 5,000 ราย/ปี ผูต้ ิดเชื้อเสี ยชีวิตจากเอชไอวี 13,800 ราย/ปี และในปี 2560 มีผตู ้ ิดเชื้อฯ ที่กาลัง
ได้รับยาต้านไวรัสอยู่ 323,784 ราย คิดเป็ นร้อยละ 75 ของผูท้ ี่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อฯแล้ว ประเด็นสาคัญ คือ
ยังมีผตู ้ ิดเชื้อฯที่รู้ตวั ว่าติดเชื้อฯแล้วอีก ร้อยละ 25 หรื อ 115,826 ราย ที่ยงั ไม่ได้กินยาต้าน ซึ่ งผูต้ ิดเชื้อฯกลุ่มนี้ มี
โอกาสที่จะถ่ายทอดเชื้อฯสู่ ผอู ้ ื่น (กรมควบคุมโรค, 2562) ส่วนในปี 2559 ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีมีชีวิตอยู่ 449,309 คน
มี ผูเ้ สี ย ชี วิตเนื่ องจากเอดส์ 12,863 คน และติ ดเชื้ อรายใหม่ 6,471 คน รายใหม่ส่ วนใหญ่เกิ ดในกลุ่มชายมี
เพศสัมพันธ์กบั ชาย ซึ่งคาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าการติดเชื้อรายใหม่กลุ่มนี้ จะมีสัดส่ วนเกินครึ่ งของการติดเชื้อราย
ใหม่ (สานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2560) เมื่อพิจารณตามภูมิศาสตร์ของประเทศไทย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543- พ.ศ. 2557 พบว่า ภาคเหนื อเป็ นพื้นที่ที่มีประชากรวัยทางานหรื อวัยผูใ้ หญ่ เสี ยชีวิตจากการ
ติดเชื้อเอชไอวีเป็ นอันดับหนึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับภูมิภาคอื่น (Aungkulanon. et al, 2016)
ประเด็นท้าทายสาคัญของการเข้าถึงบริ การรักษา คือ การตีตราและเลือกปฏิบตั ิ ข้อมูล จากการสารวจ
สุ ขภาพประชาชนทัว่ ประเทศที่ดาเนิ นการสารวจทุก 5 ปี ครั้งล่าสุ ดเมื่อปี พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนไทย ร้อย
ละ58.6 มีเจตคติที่ไม่เหมาะสมในการอยูร่ ่ วมกับผูต้ ิดเชื้อฯ รวมทั้งข้อมูลจากการสารวจสถานการณ์การตีตราและ
การเลื อกปฏิ บ ัติใ นระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ สองรอบ ในปี 2558 และ 2560 โดยส านัก โรคเอดส์ พบว่า ยังคง
สังเกตเห็นบุคลากรในโรงพยาบาลมีการแสดงพฤติกรรมการรังเกียจและเลือกปฏิบตั ิต่อ ผูต้ ิดเชื้ อฯ ร้อยละ 23.7
และ 27.0 ตามล าดับ และพบว่ า ผู ต้ ิ ด เชื้ อ ฯเคยมี ป ระสบการณ์ ก ารถู ก เลื อ กปฏิ บ ัติ จ ากการมารั บ บริ ก ารที่
โรงพยาบาล ใน 12 เดือน ที่ผา่ นมาร้อยละ12.1 และ 11.1 (กรมควบคุมโรค, 2561) แม้ในภาพรวมของการติดเชื้อ
เอชไอวีในประเทศไทยจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยงั พบการติดเชื้อรายใหม่ประมาณปี ละ 5000 ราย สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ต้ งั ไว้ คือ ต้องการลดผูต้ ิดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ให้นอ้ ยกว่า 1,000 รายต่อปี
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ตัวชี้วัด 3.3.2 อัตราการเกิดของโรควัณโรคต่อประชากร 100,000 คน
องค์การอนามัยโลกได้จดั กลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสู ง (High Burden Country Lists) เป็ น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 1) มีภาระโรควัณโรคสู ง (TB) 2) มีภาระวัณโรคที่สัมพันธ์กบั การติดเชื้อเอชไอวีสูง (TB/HIV) และ 3) มี
วัณโรคดื้อยาหลายขนานสู ง (MDR-TB) ซึ่ งประเทศไทยเป็ น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรคสู งทั้ง 3 กลุ่ม
ดังกล่าวมา ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 องค์การอนามัยโลกได้กาหนดยุทธศาสตร์ยตุ ิวณั โรค (The End TB Strategy)
โดยมีเป้าหมาย 1) ลดอุบตั ิการณ์วณั โรค(Incidence) ให้ต่ากว่า 10 ต่อแสนประชากรโลกภายในปี พ.ศ. 2578 2)
ลดจานวนผูป้ ่ วยวัณโรคเสี ยชีวิตลงร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2558 และ 3) ไม่มีผปู ้ ่ วยวัณโรคและครอบครัว
ที่ได้รับผลกระทบค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาวัณโรค
สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค จัดทาแผนยุทธศาสตร์วณั โรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อเป็ นกรอบ
การดาเนิ นงานโดยมีมาตรการหลัก ในการจะบรรลุเป้ าหมายการลดอุบตั ิการณ์ดงั กล่าวข้างต้นจาเป็ นต้อง (1)
เร่ ง รั ดการค้นหา วินิจฉัย และรายงานให้มี ความครอบคลุมการรั ก ษา (Treatment Coverage) ร้ อยละ 90 ของ
จานวนผูป้ ่ วยที่คาดประมาณจากอุบตั ิการณ์ (2) เร่ งรัดการเข้าถึงบริ การตรวจวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบาง
และกลุ่มเสี่ ยงวัณโรค เช่น ผูส้ ัมผัส ผูต้ ิดเชื้อเอชไอวี ผูป้ ่ วยเบาหวาน และผูต้ อ้ งขัง แรงงานข้ามชาติให้ครอบคลุม
ร้อยละ 90 (3) ดูแลรักษาผูป้ ่ วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายด้วยแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง (Patient center
care ) ให้มีอตั ราความสาเร็ จการรักษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ด้วยผลการดาเนินงานที่บรรลุ เป้าหมายทั้ง 3 ที่สาคัญ
นี้จะส่ งผลให้อุบตั ิการณ์วณั โรคลดลงอย่างรวดเร็ วสู่ เป้าหมายยุติวณั โรคได้
ประเทศไทยมี ผูป้ ่ วยวัณ โรครายใหม่ป ระมาณ 120,000 รายหรื อคิด เป็ น 172 ต่อประชากรแสนคน
(WHO, Global TB Report 2016) การจะบรรลุเป้ าหมายยุติวณ
ั โรคนั้นประเทศไทยต้องมี อตั ราลดอุบตั ิการณ์
เฉลี่ยร้อยละ 12.5 ต่อปี ในขณะที่ปัจจุบนั ระยะ 15 ปี ที่ผ่านมามีอตั ราลดลงของ อุบตั ิการณ์เพียงร้อยละ 2.7 ต่อปี
จากผลการดาเนินงานวัณโรคที่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมายสาคัญ เช่น ปี งบประมาณ 2557 มีผปู ้ ่ วยวัณโรคขึ้นทะเบียน
รั ก ษา 67,789 รายคิ ด เป็ นอัต ราความครอบคลุ ม การรั ก ษา (Treatment Coverage) เพี ย งร้ อ ยละ 59 และใน
ปี งบประมาณ 2558 มี รายงานผูป้ ่ วยวัณโรคขึ้ น ทะเบี ยนรั กษา 62,154 รายคิดเป็ นความครอบคลุมการรั ก ษา
(Treatment Coverage) เพียงร้อยละ 55.3
ผูป้ ่ วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทย
ปี พ.ศ.
2557 2558 2559
2560 2561
2562 (ถึง ก.ค)
ในปอด - จานวน (คน) 40,386 50,139 52,481 53,403 54,353
42,672
นอกปอด - จานวน (คน) 27,714 33,811 34,731 34,828 32,211
24,577
ตารางที่ 6 แสดงผูป้ ่ วยวัณโรคใหม่ สัญชาติไทย
ที่มา https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php
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จากรายงานวัณโรคระดับโลกปี 2561 โดยองค์การอนามัยโลก (WHO, Global TB report 2018) ได้คาด
ประมาณทางระบาดวิทยาว่า ประเทศไทยมีผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่ประมาณ 108,000 ราย หรื อคิดเป็ น 156 ต่อ
ประชากรแสนคน แต่จากผลการดาเนิ นงานปี งบประมาณ 2560 มีผลการค้นหาและขึ้นทะเบียนรักษาผูป้ ่ วยวัณ
โรครายใหม่ จานวน 80,160 ราย คิดเป็ นอัตราการค้นหาและรักษาครอบคลุมร้อยละ 74 (80,160/108,000) และมี
ผลสาเร็ จการรักษาผูป้ ่ วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็ นซ้ าที่ข้ ึนทะเบียนรักษาในปี งบประมาณ 2559 ร้อยละ 83
แม้จะมีแนวโน้มผลการดาเนิ นงานดีข้ ึนตามลาดับ แต่ยงั ต่ากว่าเป้ าหมายที่จะนาไปสู่ การยุติปัญหาวัณโรค จึง
จาเป็ นต้องเร่ ง รัดการดาเนิ นงานและติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่ องเพื่ อปรั บปรุ ง
มาตรการ รวมทั้งดาเนิ นมาตรการเสริ มอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลต่อการลดลงของอุบตั ิการณ์วณ
ั โรคเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 2.6
ตัวชี้วัด 3.3.3 อัตราเกิดโรคมาลาเรี ยต่อประชากร 1,000 คนต่อปี
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรี ยปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล: มาลาเรี ยออนไลน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) พบ
ผูป้ ่ วยโรคไข้มาลาเรี ย 6,625 ราย (คนไทย 4,801 ราย ต่างชาติ 1,824 ราย) อัตราป่ วย 0.10 ต่อพันประชากร
จานวนผูป้ ่ วยลดลงจากปี งบประมาณ 2560 ณ ช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 41.87 สัดส่ วนเพศชายต่อเพศหญิง 2.5 :1
กลุ่มอายุที่พบผูป้ ่ วยสู งสุ ด คือ กลุ่มอายุ 25 - 44 ปี ร้อยละ 32.5 ส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพทาสวนทาไร่ ร้อยละ
42.49 ชนิ ด เชื้ อ มาลาเรี ย ที่ พ บ ได้แ ก่ P.vivax ร้ อ ยละ 82 P.falciparum ร้ อ ยละ 12 P.malariae ร้ อ ยละ 0.58
P. knowlesi ร้อยละ 0.41 จังหวัดที่พบผูป้ ่ วยสู งสุ ด ได้แก่ ตาก 1,849 ราย ยะลา 1,536 ราย ศรี สะเกษ 859 ราย
อุบลราชธานี 520 ราย แม่ฮ่องสอน 339 ราย กาญจนบุรี 312 ราย ราชบุรี 147 ราย สงขลา 91 ราย จันทบุรี 90 ราย
ประจวบคีรีขนั ธ์ 84 ราย ตามลาดับ กลุ่มบ้านที่มีการแพร่ เชื้อลดลง เหลือเพียง 1,686 กลุ่มบ้าน 161 อาเภอใน 42
จัง หวัด จ านวนผูท้ ี่ เ สี ย ชี วิ ต ด้ว ยโรคไข้ม าลาเรี ย มี แ นวโน้ม ลดลง (ข้อ มู ล : ส านัก นโยบายและยุท ธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข) โดยในปี 2560 พบผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคไข้มาลาเรี ย จานวน 15 ราย ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ
42 จังหวัดที่พบจานวนผูเ้ สี ยชี วิตด้วยโรคไข้มาลาเรี ย ได้แก่ เชี ยงราย ตาก ศรี สะเกษ จังหวัดละ 2 ราย ชลบุรี
ระยอง สระแก้ว นครราชสี มา อุดรธานี กาฬสิ นธุ์ มุกดาหาร ราชบุรี ปัตตานี จังหวัดละ 1 ราย ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
ชาย 9 ราย เพศหญิง 6 ราย ซึ่งผูท้ ี่เสี ยชีวิตมีอายุต่าสุด 7 ปี อายุสูงสุด 78 ปี
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อัตราป่ วยด้วยโรคมาลาเรี ย ต่อแสนคน
ปี พ.ศ.
2557 2558 2559 2560 2561 2562 (ถึง ก.ค)
จานวน (คน)
11,352 5,933 5,273 2,969 2,129 1,157
อัตราป่ วยต่อแสนคน 17.48 5.11 8.06 4.49 3.22 1.75
ตารางที่ 7 แสดงอัตราป่ วยด้วยโรคมาลาเรี ย ต่อแสนคน
ที่มา http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=old&ds=30
ตัวชี้วัด 3.3.4 จานวนของผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ต่อประชากร 100,000 คนในปี สารวจ
การเสี ยชีวิตเนื่ องจากสาเหตุการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้ อรัง เช่น ภาวะตับวายเฉี ยบพลัน ภาวะตับแข็ง
และมะเร็งตับ พบมากเป็ นอันดับที่ 7 ของประชากรทัว่ โลก หรื อประมาณ 1.4 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็ นตัว
เลขที่ใกล้เคียงกับจานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากเอดส์และวัณโรค และพบว่าสาเหตุเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี และซี เรื้ อรั ง ในปั จจุ บนั จานวนผูต้ ิ ดเชื้ อไวรั ส ตับอัก เสบบี เรื้ อรั ง ทัว่ โลกประมาณ 240 ล้านคน
โดยประมาณ 100 ล้านคน เป็ นผูป้ ่ วยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ สาหรับประเทศไทยพบอัตราความชุก
ของผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรัง ประมาณ ร้อยละ 4-5 ของประชากรที่เกิดก่อนจะเริ่ มมีการฉี ดวัคซี นป้ องกัน
การติดเชื้อตับอักเสบบี (พ.ศ. 2535) สาหรับประชากรที่เกิดหลัง พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บรรจุวคั ซีนป้องกันไวรัสตับ
อักเสบบี ในแผนการสร้างภูมิคุม้ กันโรคด้วยวัคซีนของประเทศไทย พบอัตราความชุกร้อยละ 0.6 และคาดว่าจะ
พบจานวนผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้ อรัง ประมาณ 2.2-3 ล้านคน (รายงานประจาปี พ.ศ. 2560 สานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, 2560)
ข้อมูลจากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค (National Disease Surveillance) ยังพบว่าอัตราการป่ วยด้วยโรค
ไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มสู งขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ดังตารางแสดง
จานวนและอัตราป่ วยไวรัสตับอักเสบบี ต่อแสนประชากร
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
จานวน (คน)
6,283
6,710
6,625
7,439
7,165
อัตราป่ วยต่อแสนคน 9.67
10.3
10.13
11.26
10.85
ตารางที่ 8 แสดงจานวนและอัตราป่ วยไวรัสตับอักเสบบี ต่อแสนประชากร
ข้อมูลจาก http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/disease.php?dcontent=old&ds=12
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ตัว ชี้วั ด 3.3.5 จานวนผูท้ ี่ ร้องขอความช่ วยเหลื อ ต่ อการป้ องกัน โรคเขตร้ อนที่ ถูก ละเลย (Neglected
tropical diseases)
จากข้อมูล WHO มีจานวนผูร้ ้องขอความช่วยเหลือต่อการป้ องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลยในปี ค.ศ.
2556 จานวน 154,968 คน ในปี ค.ศ. 2557 จานวน 41,297 คน ในปี ค.ศ. 2559 จานวน 145,141 คน และในปี
2559 จานวน 64,094 คน (WHO, 2018) ตามลาดับ สาหรับประเทศไทยไม่มีขอ้ มูลสถิติจานวนผูท้ ี่ร้องขอความ
ช่วยเหลือต่อการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป้ าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ งในสามผ่านทางการป้ องกันและการ
รักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวานและโรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้ อรัง ในประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี (premature mortality rate) ลดลง 1/3 ภายในปี 2573 จาก
ข้อมูลพื้นฐานปี 2553
กลุ่ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ (NCDs) ถู ก ยกระดับ เป็ นวาระทางการเมื อ งที่ ส าคัญ ระดับ โลก โดยองค์ ก าร
สหประชาชาติได้จดั ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระหว่างผูน้ า
ระดับ สู ง ของประเทศและรั บ รอง “ประกาศปฏิ ญญาการเมื องว่าด้วยการป้ องกันและควบคุมโรคไม่ ติ ด ต่ อ
(Political Declaration)” นามาซึ่งการกาหนด 9 เป้าหมายระดับโลก ในการควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อ (NCDs)
ภายในปี 2568 ซึ่งประเทศไทยได้ทาการรับรอง 9 เป้าหมาย ดังกล่าวให้เป็ นเป้าหมายของประเทศ
ข้อมูลสถานะของประเทศไทยอัตราการตายจากสาเหตุโรคต่าง ๆที่ ตรงตามเป้าประสงค์ 3.4 แสดงดัง
ตาราง หน่วยนับ: รายต่อประชากรแสนคน
ปี พ.ศ.
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
โรคหลอดเลือดหัวใจ
72.12 84.38 90.34 95.1 107.2 103.7
โรคหัวใจขาดเลือด
20.5 22.5 23.4 26.9 27.8 29.9 32.3 31.8
โรคหลอดเลือดสมอง
27.5 30.0 31.7 35.9 38.7 43.3 48.7 47.8
โรคเบาหวาน
10.8 11.9 12.1 15.0 17.5 19.4 22.3 22
โรคระบบทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้ อรัง
10.3 11.3 12.1 13.5 15.3 13.9
มะเร็ งและเนื้องอกทุกชนิด
104.8 107.9 113.7 119.3 120.5
ตารางที่ 9 แสดงสถานะของประเทศไทยอัตราการตายจากสาเหตุโรคต่าง ๆ
ที่มา : สถิติสาธารณสุข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
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จากข้อมูลแนวโน้มของความไม่เท่าเทียมกันทางภูมิศาสตร์ในการเสี ยชีวิตเฉพาะโรคในพื้นที่ประเทศ
ไทย เป็ นระยะเวลา 14 ปี (ค.ศ.2001-2014) พบว่า พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอตั ราการเสี ยชีวิตจาก
โรคมะเร็งตับและโรคเบาหวานค่อนข้างสู ง ซึ่งโรคเบาหวานเป็ นปัญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญอีกประเด็นหนึ่ ง และ
ความชุ ก ของโรคเบาหวานในเมื อ งสู ง กว่า ในชนบทด้ว ย ส่ ว นโรคมะเร็ ง ปอดพบมากในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ
(Aungkulanon. et al, 2016)
แนวโน้มอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวานและโรคระบบทางเดิน
หายใจเรื้ อรัง ในประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี มีอตั ราการเพิม่ ขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นได้ชดั ว่ายังไม่บรรลุเป้ าหมาย
การลดลง 1/3 ภายในปี 2573 จากข้อมูลพื้นฐานปี 2553 ตามเป้าประสงค์ 3.4
ตัวชี้วัด 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
การฆ่าตัวตายเป็ นปั ญหาสาคัญด้านสาธารณสุ ข นามาซึ่ งการสู ญเสี ยชีวิตของประชากรทัว่ โลกก่ อนวัย
อันควร โดยองค์ก ารอนามัย โลกได้ระบุ ว่า ทุก ๆ 1 ปี จะมี ผูเ้ สี ย ชี วิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 1 ล้านราย
(Suicide Prevention, 2006) ซึ่งหากเปรี ยบเทียบในประชากรหนึ่งแสนคนจะมีผเู ้ สี ยชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 16 ราย
หรื อในทุก 40 วินาทีจะมีผทู ้ ี่ฆ่าตัวตายสาเร็จ 1 ราย (Khon Kaen Rajanagarindra Psychiatric Hospital, 2012)
อัตราการฆ่ า ตัวตายของประชากรในประเทศไทยตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2559 มี แนวโน้ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
เล็กน้อย และในปี 2560 มีอตั ราต่ากว่าปี 2559 แต่ยงั สู งกว่าปี พื้นฐาน พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ.
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อัตราการฆ่าตัวตาย 5.90 6.03 6.20 6.08 6.07 6.47 6.35 6.03 6.32
จานวน(ราย)
3,761 3,873 3,985 3,940 3,950 4,205 4,131 3,934 4,137
ตารางที่ 10แสดงอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในประเทศไทย
ที่มา : กรมสุขภาพจิต (https://dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp)
โดยข้อมูลจากกรมสุ ขภาพจิตพบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-25560 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรเพศชาย
สู งกว่าอัตราของประชากรเพศหญิง ประมาณ 3-5 เท่า ปี 2560 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรเพศชายต่ อ
ประชากรแสนคน เท่ากับ 9.93 อัตราการฆ่าตัวตายของประชากรเพศหญิงต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 2.28 ดัง
แสดงในตารางด้านล่าง
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ปี พ.ศ.
อัตราต่อประชากรแสน ชาย อัตราต่อประชากรแสน หญิง
2553
9.29
2.62
2553
9.45
2.72
2555
9.66
2.85
2556
9.7
2.58
2557
9.6
2.65
2558
10.28
2.48
2559
10.29
2.56
2560
9.93
2.28
ตารางที่ 11 แสดงอัตราการฆ่าตัวตายของประชากรในประเทศไทยแยกตามเพศ
ที่มา : ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต https://dmh.go.th/report/suicide/stat_prov.asp)
เมื่อแบ่งตามช่วงอายุปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีการฆ่าตัวตาย 4,205 ราย ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด
คือ ช่วงอายุ 40-49 ปี (939 ราย) คิดเป็ นร้อยละ 22.33 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี (929 ราย) ร้อยละ 22.09 และ
ช่วงอายุ 50-59 ปี (748 ราย) ร้อยละ 17.79 พ.ศ. 2559 พบว่า มีการฆ่าตัวตาย 4,131 ราย ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตาย
มากที่สุดคือ ช่วงอายุ 30-39 ปี (930 ราย) คิดเป็ นร้อยละ 22.51 รองลงมาคือช่วงอายุ 40-49 ปี (861 ราย) ร้อยละ
20.84 และช่วงอายุ 50-59 ปี (760 ราย) ร้อยละ 18.40 พ.ศ. 2560 พบว่า มีการฆ่าตัวตาย 3,934 ราย ช่วงอายุที่มีการ
ฆ่าตัวตายมากที่สุดคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี (858 ราย) คิดเป็ นร้อยละ 21.81 รองลงมาคือช่วงอายุ 30-39 ปี (835 ราย)
ร้อยละ 21.23 และช่วงอายุ 50-59 ปี (725 ราย) ร้อยละ 18.43 เมื่อเปรี ยบเทียบกับฐานข้อมูลปี พ.ศ. 2553 จานวน
ประชากรที่เสี ยชีวิตโดยการฆ่าตัวตาย เท่ากับ 3,761 คน ช่วงอายุที่มีการฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ 30-39 ปี (885
ราย) ร้อยละ 23.53 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี (756 ราย) ร้อยละ 20.10 และ 20-29 ปี (770 ราย) ร้อยละ 20.47
ตามลาดับ
อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน แยกตามจังหวัด ข้อมูลล่าสุ ดประจาปี 2560 พบว่า 10 อันดับ
ของจังหวัดที่มีอตั ราการฆ่าตัวตายสู งที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ แม่ฮ่องสอน น่าน ตราด แพร่ ลาปาง เชียงราย
เชียงใหม่ จันทบุรี พะเยา และตาก ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเหนือของประเทศไทย
เป้ าประสงค์ 3.5 เสริ มสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติดในทางที่
ผิด และการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
ตัวชี้วัด 3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยาทางจิตวิทยาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และบริ การการติดตามผลการรักษา) สาหรับผูท้ ี่ใช้สารเสพติด
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ผูต้ ิดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2557 มีน้อยมากร้อยละ
0.02 ตั้งแต่ปี 2558-2561 ผูต้ ิดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาโดยสมัครใจเพิ่มมากขึ้น จาก 34.64, 53.19, 57.77
และ 49.52 ตามลาดับ
ผูต้ ิดยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาโดยบังคับตั้งแต่ปี 2557-2560 มีนอ้ ยลง จาก 76.50, 55.23, 35.40,
29.1 และเพิ่มขึ้นอี กเล็กน้อยในปี 2561 คือร้อยละ 38.74 ผูท้ ี่ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดโดยการต้องโทษ ปี
2559-2561 ร้อยละ 11.35-14.32 เมื่อเปรี ยบเทียบตามอายุของผูท้ ี่ได้รับการบาบัดยาเสพติด พบว่า ช่วงอายุที่ได้รับ
การบาบัดรักษามากที่สุดตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557-2561 คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี ร้อยละ 21.92, 30.56, 35.20, 36.37 และ
32.88 ตามลาดับ
ประเทศไทยมุ่งเป้ าหมายตามตัวชี้ วดั 3.5.1 ให้มีความครอบคลุมของการรักษา ในปี 2562 กระทรวง
สาธารณสุ ขจึงกาหนดตัวชี้วดั ระดับกระทรวง 2 ตัวชี้วดั คือ 1) ร้อยละของผูต้ ิดยาเสพติดที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่
กาหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) เป้าหมาย คือ มากกว่าร้อยละ
20 และตัวชี้ วดั 2)ร้อยละของผูใ้ ช้และผูเ้ สพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่ อง
หลังจาหน่ ายจากการบ าบัด 3 เดือน (3 month Remission rate) เป้ าหมาย คือ มากกว่าร้อยละ 40 แต่จากการ
สื บค้นข้อมูลพบว่าข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 จากเวปไซด์กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ระบบตัวชี้ วดั
และแผนงาน KPI http://healthkpi.moph.go.th/kpi/kpi/index/ ยังไม่พบการรายงานตัวชี้วดั ดังกล่าว

แผนภาพที่ 2 แสดงสถานการณ์การบาบัดผูป้ ่ วยจิตเวชยาเสพติดระบบสมัครใจและบังคับสมัครใจ
ที่ ม า:ศู น ย์อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด กระทรวงสาธารณสุ ข (ศอ.ปส.สธ.)
https://antidrugnew.moph.go.th/Runtime/Runtime/Form/FrmPublicReport/
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ตัวชี้วัด 3.5.2 การใช้แอลกอฮอล์นิยามตามบริ บทของประเทศ คิดเป็ นปริ มาณแอลกอฮอล์ต่อผูบ้ ริ โภค
(อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป) ในจานวนลิตรของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ภายในปี ปฏิทิน
ส านัก งานคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข มี
บทบาทและหน้าที่สาคัญในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะสุ ขภาพและกระทบปั ญหา
ภาพรวมของประเทศ โดยมีเป้ าหมาย คือ ปกป้ องสังคมจากโรคและภัยสุ ขภาพที่เกิดจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ซึ่ งจากรายงานประจาปี ก็พบข้อมูลร้อยละของประชากร
อายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ มีแนวโน้มการดื่ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์เพิ่มสู งขึ้ น อี กทั้งพบข้อมูลของการเคยซื้ อสุ ราใน
ช่วงเวลาที่กฎหมายห้ามขาย ข้อมูลการพบเห็นการดื่มสุ ราในสถานที่ห้ามบริ โภค ส่ งผลให้ขอ้ มูลด้านแนวโน้ม
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเดื อนของครั วเรื อนเพิ่มขึ้นจาก 140 บาทต่อครัวเรื อนต่อเดือน ในปี
2558 เป็ น 255 บาทต่อครัวเรื อนต่อเดือน จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่าประชากรไทยมิได้ลดการบริ โภคแอลกอฮอล์ แม้
จะมี การปรั บ เพิ่ มของภาษีแอลกอฮอล์ ที่ สาคัญคือไม่ ตระหนัก และไม่ป ฏิ บ ัติตามระเบี ย บข้อบังคับของการ
จาหน่ายและดื่มสุราในที่หา้ มบริ โภคตามกฎหมาย
แผนภูมิแสดง ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ดื่มสุ ราหรื อเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์จาแนก
ตามเพศ (ปี 2446-2560)

แผนภาพที่ 3 แสดงร้อยละของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่ดื่มสุ ราจาแนกตามเพศ ปี พ.ศ.2544-2560
ที่มา: รายงานประจาปี 2561 ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข หน้า 39
จากแผนภูมิพบว่าอัตราการดื่มของเพศชายลดลงจากร้อยละ 56.6 เป็ นร้อยละ 47.5 และในเพศหญิงมี
อัตราการดื่ มลดลงจากร้ อยละ 13.0 เป็ นร้ อยละ 10.6 และเพศชายดื่ มมากกว่าเพศหญิ ง 4.5 เท่า เมื่ อพิ จารณา
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ปริ มาณการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ต่อหัวประชากกรต่อปี ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ข้อมูล
จาก WHO รายงานว่า ปี พ.ศ. 2556-2559 มีปริ มาณการดื่ม 7.1, 8.3, 7.2 และ 8.3 ตามลาดับ ซึ่งข้อมูลสู งกว่าของ
ประเทศไทยที่พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. ปี 2556-2559 มีปริ มาณการดื่ม 6.89, 6.91, 6.95 และ 7.12 ตามลาดับ ดังภาพ

แผนภาพที่ 4 แสดงปริ มาณการบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ต่อหัวประชากรต่อปี ของประชากร
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
(2561)
เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ง ภายในปี 2563
ตัวชี้วัด 3.6.1 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน ภายในช่วงระยะเวลา 30 วัน ต่อ
ประชากร 100,000 คน (อายุมาตรฐาน)
สถานการณ์ อุ บ ัติ เ หตุ ท างถนนของประเทศไทย WHO รายงานความปลอดภัย ทางถนนของโลก
ปี 2556 จากการสารวจทัว่ โลก 180 ประเทศ พบว่า ประเทศไทยมีอตั ราการเสี ยชีวิตเป็ นอันดับ 2 ของโลก อัตรา
ตาย 36.2 รายต่อประชากรแสนคน (ประมาณ 24,237) ซึ่ งสถิติที่องค์การอนามัยโลกประมาณการจานวนและ
อัตราตายสู งกว่าตัวเลขที่รายงาน 1.6 เท่า ในปี พ.ศ. 2559 มีจานวน 21,745 คน คิดเป็ น 31.58 ต่อแสนประชากร
อยู่ในลาดับที่ 9 และประเทศไทยมีอตั ราการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนเป็ นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมทั้งเป็ นสาเหตุอนั ดับ 1 ของการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะของวัยรุ่ นไทยทั้งชายและหญิง ช่วงอายุ
15-29 ปี (สุ ขภาพคนไทย, 2560) ส่ วนในระดับภูมิภาคข้อมูลอุบตั ิเหตุทางถนนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ คิดเป็ นอัตรา 17.3 ต่อประชากรแสนคน และในปี งบประมาณ 2560 พบว่า อัตราการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทาง
ถนนอยูท่ ี่ 19.21 ต่อประชากรแสนคน
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ข้อมูลปี 2554 – 2559 มีผเู ้ สี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนนเฉลี่ย 21,200 คน/ ปี คิดเป็ น 32.6 ต่อประชากร
แสนคน หรื อวันละ 60 คน/ วัน ผูบ้ าดเจ็บนอนโรงพยาบาล ประมาณ 200,000 คน/ปี และผูพ้ ิการจากอุบตั ิเหตุอีก
ปี ละประมาณ 9,000 คน และยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยูใ่ นอัตราที่สูงมาเมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศที่เจริ ญแล้ว
ไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน
ระดับ
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560
ทั้งประเทศ
22.9
23.2
22.3
23.8
24.1
กรุ งเทพมหานคร
4.4
4.7
4.1
4.8
4.7
ภาคเหนือ
26.8
27.8
25.7
27.7
26.8
ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) 28.4
29.4
29.4
31.9
30.8
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20.6
20.2
19.2
20.1
22.1
ภาคใต้
25.
24.6
23.9
24.6
25.
ตารางที่ 12 แสดงอัตราตายด้วยอุบตั ิเหตุทางถนนอัตราตายจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนน
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลด้านคุณภาพสังคมและพัฒนาชีวิต (2562)
จากรายงานการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุบนท้องถนนโดยการบูรณาการข้อมูลการตายจากข้อมูล 3 ฐาน
ได้แก่ ข้อมูลจากมรณบัตรและหนังสื อรับรองการตาย เป็ นระบบลงทะเบียนการตายของผูเ้ สี ยชีวิตทุกรายที่มีการ
แจ้งตาย ข้อมูลจากระบบ POLIS เป็ นระบบบันทึกข้อมูลคดี และข้อมูลจากระบบ E-Claim เป็ นระบบบันทึก
ข้อมูลสาหรับเบิกจ่ายเงินค่าสิ นไหมทดแทนส่ วนใหญ่เป็ นรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการตายที่มี ความ
ครอบคลุมมากที่สุด พบว่า ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จานวนการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุ 21,745 ราย 21,607 ราย และ
20,115 ราย ตามลาดับ จากข้อมูลดังกล่าวแต่พบการคานวณจานวนอุบัติเหตุก ารเสี ยชี วิตต่อแสนประชากร
(ระบบบูรณาการข้อมูลการตายจากอุบตั ิเหตุทางถนน, 2562)
เป้ า หมายในระดับ ประเทศของไทย ในปี 2562 ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิ น 23.2 ต่อ
ประชากรแสนคน และลดอัตราตายจากอุบตั ิเหตุทางถนนไม่เกิน 16.4 ต่อประชากรแสนคน ภายในปี 2565 (ตาม
ร่ างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561-2565)
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แผนภาพที่ 5 แสดงอัตราการตายจากอุบตั ิเหตุทางถนนและเป้าหมายการดาเนินงานในปี พ.ศ.2561-2565
ที่มา แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพสาหรับพื้นที่ ประจาปี งบประมาณ 2562,
กรมควบคุมโรค 2561
เป้ าประสงค์ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริ การข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์โดย
ถ้วนหน้า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริ ญพันธุ์ในยุทธศาสตร์ และแผนงานระดับชาติ
ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธี
สมัยใหม่
การคุมกาเนิดของสตรี ดว้ ยวิธีสมัยใหม่มีการใช้อย่างแพร่ หลาย ประมาณ 3 ใน 4 ของสตรี ได้แก่ หมัน
หญิง หมันชาย ห่ วงอนามัย ยาฉี ด ยาเม็ด ถุงยางอนามัยชาย/หญิง หมวกยาง/โฟม/สารหล่อลื่น และแผ่นแปะ
อนามัย พบร้อยละ 75.5 ส่ วนการคุมกาเนิ ดด้วยวิธีด้ งั เดิม คือ การนับระยะปลอดภัย และหลัง่ นอกช่องคลอด พบ
เพียงร้อยละ 2.8 และการคุมกาเนิ ดด้วยวิธีด้ งั เดิมนี้ พบมากในสตรี ภาคใต้ ร้อยละ 5.4 พบในสตรี อายุ 45-49 ปี
ร้อยละ 4.1 สตรี ที่มีบุตร 1 คน ร้อยละ 4.1 สตรี ที่มีการศึกษาสู งกว่าระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 5.1 และสตรี ที่อยู่
ในครอบครัวที่ร่ ารวยมาก ร้อยละ 4.1 (ข้อมูลการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี , 2559)
ข้อมูลการสารวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2558 ในหัวข้อการคุมกาเนิดใน
สตรี วยั เจริ ญพันธุ์ พบว่า อัตราการคุมกาเนิ ดในสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ อายุ 15-49 ปี เท่ากับร้อยละ 79.3 และ 78.4
ตามลาดับ และร้อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ (15-19 ปี ) ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่
เท่ากับ 92.0 และ 93.0 ตามลาดับ
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวว่าค่าคะแนนร้อยละที่ได้จากการ
สารวจนั้น ใช้เครื่ องมื อมาตรฐานประเมินความพึงพอใจเหมือนกันทัว่ โลก หรื อไม่ เนื่ องจากหากเครื่ องมื อมี
ความแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อความแม่นยาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้
ตัวชี้วัด 3.7.2 อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น อายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี ต่อผูห้ ญิง 1,000 คน ในแต่ละกลุ่ม
อายุที่กาหนดไว้
ประชากรวัย รุ่ นอายุ 10-19 ปี ในประเทศไทยมี จานวนลดลงต่อเนื่ อง ในปี 2563 คาดว่าจะมีจานวน
ประมาณ 8 ล้านคน จึงส่ งผลให้อตั ราการตั้งครรภ์มีแนวโน้มลดลง ดังกราฟ

แผนภาพที่ 6 แสดงอัตราการคลอดในวัยรุ่ นอายุ 10-14 ปี และ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี
และ 15-19 ปี 1,000 คน
ที่มา: รายงานสถานการณ์ดา้ นอนามัยเจริ ญพันธ์ 2560 สานักอนามัยการเจริ ญพันธ์ กระทรวงสาธารณสุข
ในปี พ.ศ. 2560 อัตราการคลอดในวัยรุ่ นอายุ 15-19 ปี อยู่ที่ 39.6 ต่อประชากรพันคน ซึ่ งในปี 2562 นี้
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดตัวชี้วดั อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 38 ต่อประชากรพันคน
ปัจจุบนั ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 จากเวบไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี เท่ากับ 21.2 ต่อประชากรพันคน อีกทั้งยัง พบว่า เขต 6 มีอตั ราการคลอดสูง
ที่สุดเกินตัวชี้วดั กาหนด คือ 41.89 ต่อประชากรพันคน (Key Performance Indicators, 2562)
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จากข้อมู ล การสารวจสถานนะ MICS อัตราการมี บุตรของวัย รุ่ น (อายุ 15-19 ปี ) ปี 2558-2559 เมื่ อ
พิจารณารายภาค พบว่า อัตราการมีบุตรของวัยรุ่ นในภาคเหนื อสู งที่สุด คือ เด็กเกิด 72 คนต่อวัยรุ่ น 1,000 คน
รองลงมาคือ ภาคใต้ 58 คนต่อ 1,000 คน และยังพบว่า วัยรุ่ นที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้กาเนิ ดบุตร
สู งมาก คือ 104 คน ต่อวัยรุ่ น 1,000 คน แต่ระดับการศึกษาที่สูงกว่ามัธยมศึกษามีเพียง 3 คน ต่อวัยรุ่ น 1,000 คน
เมื่อเปรี ยบเทียบฐานะของวัยรุ่ นพบว่า วัยรุ่ นที่ยากจนและยากจนมากคลอดบุตรในจานวนที่สูงกว่าครัวเรื อนที่มี
ฐานะปานกลางขึ้นไปอย่างเห็นได้ชดั เจน
เป้ าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การเข้าถึง
การบริ การสาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซี นจาเป็ นที่ปลอดภัยมีประสิ ทธิ ภาพ มีคุณภาพ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
ตัวชี้วัด 3.8.1 ความทัว่ ถึงของบริ การด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น
นิยามความครอบคลุมของบริ การที่จาเป็ นเฉลี่ยโดยยึดการติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วยภาวะเจริ ญ
พันธุ์ มารดา เด็กแรกเกิดและสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และความสามารถในการเข้าถึงบริ การระหว่าง
คนทัว่ ไปและผูด้ อ้ ยโอกาส
ระบบหลักประกันด้านสุ ขภาพของประเทศไทย ประกอบด้ วย สิ ทธิ สวัสดิการการรักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ สิ ทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิ ทธิประกันสังคม และสิ ทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้
(รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หน่ วยงานที่มี พ.ร.บ.เฉพาะ) จากรายงานสานักงาน
สถิ ติ แ ห่ ง ชาติ (2562) ระบุ ว่า ความคลอบคลุ ม ของสิ ท ธิ์ ตามหลัก ประกัน สุ ข ภาพ ในจ านวนผูม้ ี สิ ท ธิ์ ตาม
หลักประกันสุ ขภาพทั้งหมด ในปี 2557, 2558, 2559 และ 2560 ค่อนข้างครอบคลุม โดยมีถึงร้อยละ 99.84, 99.92,
99.95 และ 99.95 ตามลาดับ
จากรายงานประจาปี 2561 ของสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ ระบุว่ า ประชากรไทยมีผมู ้ ีสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติท้ งั ประเทศ จานวน 66.2452 ล้านคน (ไม่นบั รวมบุคคลที่ไม่อยูใ่ นทะเบียน
บ้าน (รอยืนยันสิ ทธิ ) คนไทยในต่างประเทศและคนต่างด้าว) ลงทะเบียนสิ ทธิในระบบประกันสุ ขภาพ จานวน
66.2058 ล้านคน แสดงถึงความครอบคลุมสิ ทธิในระบบหลักประกันสุ ขภาพของประเทศ ร้อยละ 99.94 สาหรับ
ผู ้มี สิ ท ธิ ห ลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) จ านวน 47.8420 ล้า นคน มี ผู ้
ลงทะเบี ย นสิ ท ธิ จานวน 47.8027 ล้า นคน คิดเป็ นร้ อยละ 99.92 ประกันสังคม 12.238 ล้านคน ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 5.053 พนักงานส่ วนท้องถิ่น 0.625 ล้านคน ผูม้ ีปัญหาสถานะและสิ ทธิ และครู เอกชน 0.468 ล้านคน
ผูป้ ระกันตนคนพิการ 0.019 ล้านคน ผูท้ ี่ยงั ไม่ลงทะเบียนสิ ทธิ 0.039 ล้านคน
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แผนภาพที่ 7 แสดงความครอบคลุมสิ ทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ และความครอบคลุม
สิ ทธิหลักประกันสุขภาพ
ที่มา : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2561)
ตัวชี้วัด 3.8.2 ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรื อน
กระทรวงสาธารณสุขเสนอปรับเป็ น สัดส่วนครัวเรื อนที่ลม้ ละลาย/ที่ตอ้ งกลายเป็ นครัวเรื อนยากจนภาย
หลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล-อุบตั ิการณ์ครัวเรื อนล้มละลายจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล-อุบตั ิการณ์ของ
ครัวเรื อนที่ตอ้ งกลายเป็ นครัวเรื อนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ประเทศไทยได้มีระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่ปี 2545 ทาให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนลดลงอย่าง
เห็นได้ชดั เจน รายจ่ายสุ ขภาพจากครัวเรื อนมีสัดส่ วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 44 ในปี 2558 เหลือร้อย
ละ 11 ในปี 2560 ส่วนครัวเรื อนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล มีแนวโน้มลดลงเรื่ อย ๆ จาก
ร้อยละ 7.07 (7.7 แสนครัวเรื อน) ในปี 2533 เหลือร้อยละ 2.26 (4.8 แสนครัวเรื อน) ในปี 2560 และครัวเรื อนที่
กลายเป็ นครัวเรื อนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ลดลงจากร้อยละ 2.34 (2.5 แสนครัวเรื อน) ในปี
2533 เหลือร้อยละ 0.24 (5.2 หมื่นครัวเรื อน) ในปี 2560 ดังภาพ
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แผนภาพที่ 8 แสดงร้อยละครัวเรื อนที่ตอ้ งกลายเป็ นครัวเรื อนยากจนภายหลังการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี
พ.ศ. 2533-2560
ที่มา : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2561)
หากเปรี ยบเทียบก่อน-หลังการมีระบบประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า พบว่า ก่อนการมีหลักประกันสุ ขภาพ
ถ้วนหน้ามีค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนด้านสุ ขภาพ 2.7-3.8 % (4-7 หมื่นล้าน/ปี ) หลังการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้า ค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนด้านสุ ขภาพ 1.5-1.9% (5-6 หมื่นล้าน/ปี ) แต่อย่างไรก็ตามภายหลังการมีหลักประกัน
สุ ขภาพถ้วนหน้า ครัวเรื อนที่มีรายได้สูงยังคงมีค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพจากการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนสู ง
โดยเมื่อเบ่งแยกค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของครัวเรื อนไทย ปี 2558 พบว่า ครัวเรื อน
เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแผนกผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 59 (1.7 หมื่นล้าน) แผนกผูป้ ่ วยใน
ร้อยละ 21 (6 พันล้าน) ส่ วนในโรงพยาบาลรัฐผูป้ ่ วยนอกร้อยละ 12 (3.5 พันล้านบาท) ผูป้ ่ วยในร้อยละ 9 (2.5
พันล้านบาท) (Saudamini, สุ รเดช ดวงทิพย์สิริกุล , รักมณี บุตรชน, ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุ ข, ยศ ตีระวัฒนานนท์,
2559)
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เป้ าประสงค์ 3.9 ลดจานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากการปนเปื้ อนและมลพิษทางอากาศ
น้ า และดิน ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรื อนและในอากาศ
กระทรวงสาธารณสุ ข เสนอขอปรั บ เป็ น อัต ราป่ วยด้ว ยโรคทางเดิ น หายใจจากมลพิ ษ หมอกควัน
ภาคเหนือไม่เกิน 1,200 คน ต่อแสนประชากร (ฐานข้อมูลปี 2557 = 1,208 ต่อแสนประชากร)
มลพิษทางอากาศ เป็ นปัญหาสาคัญในปี 2561 ที่ผา่ นมา และยังเป็ นปัญหาต่อเนื่อง มาจนถึงปัจจุบนั และ
มีแนวโน้มรุ นแรงขึ้น มักเกิดในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม - เมษายน) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มลพิษหมอกควันทางใน
จัง หวัด ทางภาคเหนื อ ซึ่ งประกอบไปด้ว ย 8 จัง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบมากที่ สุ ด คื อ
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา น่าน แพร่ ลาปาง และลาพูน เนื่องจากเป็ นช่วงที่เกิดไฟป่ าและการลักลอบ
เผาเศษวัชพืชทางการเกษตร ประกอบกับพื้นที่เป็ นแอ่งกระทะและมีภูเขาล้อมรอบ จึงทาให้หมอกควันสะสม
(สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข, 2560)
ผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งโรคที่ตอ้ งเฝ้าระวัง 4 กลุ่ม ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือดทุกชนิด โรคทางเดิน
หายใจทุกชนิด โรคตาอักเสบ และโรคผิวหนังอักเสบ จากข้อมูลของระบบ HDC พบว่า ปี พ.ศ. 2558 มีอตั ราป่ วย
โรคทางเดินหายใจส่ วนล่างต่อแสนประชากร ในเขตสุ ขภาพที่ 1 เท่ากับ 2,005.65 ในปี พ.ศ.2560 พบผูป้ ่ วยโรค
ระบบทางเดินหายใจ จานวน 841,832 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วยต่อประชากรแสนรายเท่ากับ 14,370.75 จังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีอตั ราป่ วยสู งสุ ด รองลงมาได้แก่ จังหวัดน่าน และพะเยา ตามลาดับ จากข้อมูลการประเมินแนวโน้ม
ความไม่เท่าเทียมกันทางภูมิศาสตร์เป็ นระยะเวลา 14 ปี (ค.ศ.2001-2014) ในพื้นที่ประเทศไทย พบว่า อัตราการ
เสี ยชี วิตด้วยโรคมะเร็ งปอดอุดกั้นเรื้ อรั งและการตายของโรคหอบหื ดสู งในภาคเหนื ออาจสะท้อนให้เห็ นถึง
มลพิษทางอากาศที่มีอนั ตรายสู งขึ้น และยังพบอัตราการเสี ยชีวิตด้วยโรคหอบหื ดสู งในพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกัน
แม้ว่าภาคใต้จะมีอตั ราการสู บบุ หรี่ สูงที่สุดในประเทศแต่ไม่สามารถอธิบายสาเหตุการตายด้วยด้วยโรคหอบหื ด
ได้ จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติม (Aungkulanon. et al, 2016)
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แผนภาพที่ 9 อัตราป่ วยโรคระบบทางเดินหายใจในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ปี 2560
ที่มา : สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข (2560)
โรคหัวใจขาดเลือดที่มีสาเหตุมาจากปัญหาหมอกควันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้รับการวินิจฉัยตามรหัส
ICD – 10 เป็ น I20-I25 พบว่า ปี 2559 มี ผูป้ ่ วยโรคหัว ใจขาดเลือดจานวน 4,316 ราย คิดเป็ น 65.83 ต่อแสน
ประชากร ปี 2560 มีผปู ้ ่ วยจานวน 3,856 ราย คิดเป็ น 73.74 โดยจังหวัดลาปางมีอตั ราป่ วยสู งที่สุด รองลงมาคือ
จังหวัดพะเยา และลาพูน ตามลาดับ
ตัวชี้วัด 3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ า สุ ขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุ ขลักษณะ (เผชิญกับ
บริ การชะล้างที่ไม่ปลอดภัย)
จากการรายงานข้อมูล ของประเทศไทยในระบบเฝ้าระวัง 506 จากสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข พบว่า โรคท้องร่ วง (Diarrhora) ในประเทศไทย 77 จังหวัด ในปี 2561 มีผปู ้ ่ วย 1,230,314
ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 1,880.44 ต่อแสนประชากร เสี ยชีวิต 9 ราย คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ต่อแสนประชากร จังหวัด
ที่มีอตั ราป่ วยต่อแสนประชากรสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปราจีนบุรี (4,703.23 ต่อแสนประชากร) สมุทรสงคราม
(3,624.09 ต่อแสนประชากร) และจันทบุรี (3486.25 ต่อแสนประชากร) ส่ วนภาคที่มีอตั ราป่ วยสู งที่สุด ได้แก่
ภาคกลาง 2036.41 ต่อแสนประชากร ภาคเหนือ 2,035.38 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 1,799.88
ต่อแสนประชากร และภาคใต้ 1,493.93 ต่อแสนประชากรตามลาดับ พบในกลุ่มอายุ มากกว่า 65 ปี มากที่สุด
รองลงมาเป็ น กลุ่มอายุ 15-24 ปี และ 25-34 ปี ตามลาดับ แต่ขอ้ มูลนี้ยงั ไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็ นโรคท้องร่ วงที่มี
สาเหตุมาจากน้ าหรื อสุ ขอนามัยที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุได้
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ตัวชี้วัด 3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ต้ งั ใจ
ประเทศไทยยังขาดการรายงานข้อมูลที่ชดั เจนตาม ICD10 (อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดย
ไม่ต้ งั ใจ) ที่ UN ได้กาหนดใน Metadata คณะผูว้ ิจยั จึงได้รวบรวมข้อมูลและนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้
โรคพิษจากสารทาละลายอินทรี ย ์ (Organic solvent poisoning) สารทาละลายอินทรี ย ์ เป็ นสารระเหยและ
สารทาละลายอินทรี ยเ์ ป็ นผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และถูกนามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเช่น
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ อิเลคทรอนิกส์ ทอผ้า ย้อมผ้า เป็ นต้น โดยสารพิษดังกล่าวส่งผลกระทบให้เกิด
การเจ็บป่ วยและเสี ยชี วิตต่อผูส้ ัมผัส สารละลายอินทรี ยท์ ี่ก่อให้เกิดพิษที่สาคัญ ได้แก่ เบนซี น โทลูอีน สไตรี น
ไตรคลอโรเอธี นลีน เป็ นต้น จากรายงานระบบฐานข้อมูล HDC พบว่า ปี 2561 พบผูป้ ่ วยโรคจากพิษสารทา
ละลายอินทรี ย ์ 336 ราย คิดเป็ น 0.73 ต่อแสนประชากกร ในปี 2560 จานวน 18 ราย จาก 12 จังหวัดทัว่ ประเทศ
คิดเป็ น 0.03 ต่อแสนประชากร ลดลงจากปี 2559 ที่พบผูป้ ่ วยจานวน 673 ราย โดยจังหวัดน่ านและจัง หวัด
เพชรบุรีพบผูป้ ่ วยสู งที่สุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ และฉะเชิงเทรา ตามลาดับ
สารเคมีกาจัดศัตรู พืชมีการนามาใช้อย่างแพร่ หลายและมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี สถานการณ์การเจ็บป่ วย
จากพิษสารเคมีกาจัดศัตรู พืช ในปี 2561 จากฐานข้อมูลระบบ HDC (ไม่รวมกรุ งงเทพมหานคร) พบข้อมูลผูป้ ่ วย
โรคจากพิษสารเคมีกาจัดศัตรู พืช จานวน 6,079 ราย (12.95 ต่อแสนประชากร) โดยแบ่งตามสาเหตุ เกิดจากสาร
กาจัดแมลง 2,956 ราย (6.30 ต่อแสนประชากร) สารกาจัดวัชพืช 1,343 ราย (2.86 ต่อแสนประชากร) สารกาจัด
ศัตรู พืชอื่น 1,780 ราย (3.79 ต่อแสนประชากร) โดยในเขตสุ ขภาพที่ 2 และ 9 พบจานวนผูป้ ่ วยมากที่สุด ซึ่ ง
ข้อมูลมีความแตกต่างจากข้อมูลของ สปสช. จากการเข้ารับบริ การภายใต้ระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ
หรื อบัตรทองทั้งประเทศ พบว่า การเข้ารับบริ การโดยมีสาเหตุจากเคมีกาจัดศัตรู พืช (ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโน
ฟอสเฟตและคาร์บาเมต ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา และสารเคมีทางการเกษตรประเภทอื่น ๆ) ปี 2559 มีผปู ้ ่ วยเข้า
รับการรักษาจานวน 4,924 ราย เสี ยชี วิตขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลจานวน 613 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษา
จานวน 22,829,167 บาท และปี 2560 มีผปู ้ ่ วยจานวน 4,983 ราย เสี ยชีวิตจานวน 582 ราย มีการเบิกจ่ายค่ารักษา
จานวน 22,651,053 บาท พบว่า เขต 1 เชียงใหม่มีการนาเข้าสารเคมีกาจัดศัตรู พืชมากที่สุด (ศูนย์ข่าว สปสช.
,2561) นอกจากนี้ รายงานจากกรมวิชาการเกษตรระบุว่า ประเทศไทยได้มีการนาเข้ายาฆ่าหญ้า “พาราควอต” สูง
โดยในปี 2560 มากถึง 44,501 ตัน หลังจากที่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มีมติให้ยกเลิกการใช้สารพาราควอตคลอร์ไพริ ฟอส อาจเนื่องมาจากการนาเข้าเพื่อตุนสิ นค้าไว้จาหน่าย แต่จากความคืบหน้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอนั ตรายมีมติ 16 ต่อ 5 เสี ยง ยังไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีอนั ตราย 3 ชนิด ได้แก่
ดาราควอต คลอร์ไฟริ ฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งยืดเยื้อมาเกือบ 2 ปี (สุขภาพคนไทย, 2562)
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แผนภาพที่ 10 แสดงปริ มาณการนาเข้าพาราควอต (ตัน) ปี 2550-2560
ที่มา : หนังสื อพิมพ์ออนไลน์ประชาชาติธุรกิจ (2561)
สารอันตรายจากพิษตะกัว่ ปั จจุบนั มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบของกระทรวงสาธารณสุ ขโดยกลุ่มอาชีว
เวชกรรมในโรงพยาบาลสามารถวินิจฉัยโรคพิษตะกัว่ ได้ ในปี 2558 พบว่า มีอตั ราป่ วยด้วยพิษโลหะหนัก (โรค
พิษตะกัว่ ) เท่ากับ 0.05 ต่อแสนประชากร และในปี 2559 เท่ากับ 0.06 ต่อแสนประชากร จากรายงาน ปี พ.ศ.2560
พบผูป้ ่ วยโรคจากพิษโลหะหนัก จานวน 2 ราย จาก 2 จังหวัดทัว่ ประเทศ คิดเป็ นอัตราป่ วยต่อประชากรแสนราย
ท่ากับ 0.003 โดยพบผูป้ ่ วยที่จงั หวัดพะเยาและจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ราย เป็ นอาชีพเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผัก
และพืชไร่ จานวน 1 ราย และ นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 1 ราย
กลุ่มโรคจากพิษโลหะหนัก จากรายงาน ปี พ.ศ.2560 พบผูป้ ่ วยโรคจากพิษโลหะหนัก จานวน 2 ราย
จาก 2 จังหวัดทัว่ ประเทศ คิดเป็ นอัตราป่ วยต่อประชากรแสนราย ท่ากับ 0.003 โดยพบผูป้ ่ วยที่จงั หวัดพะเยาและ
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดละ 1 ราย เป็ นอาชีพเกษตรกรผูป้ ลูกพืชผักและพืชไร่ จานวน1 ราย และ นักเรี ยน/นักศึกษา
จานวน 1 ราย
เป้ า ประสงค์ 3.a เพิ่ม ความเข้ ม แข็ งการด าเนิ นงานของกรอบอนุ สั ญญาขององค์ ก ารอนามั ยโลกว่ า ด้ ว ยการ
ควบคุมยาสู บในทุกประเทศตามความเหมาะสม
ตัว ชี้วั ด 3.a.1 ความชุ ก ของผูท้ ี่ สู บ บุ หรี่ ใ นปั จจุ บ ันในกลุ่ ม คนที่ มี อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไปที่ มี ก ารปรั บ
มาตรฐานอายุ
สานักงานสถิติแห่งชาติรายงานการสารวจพฤติกรรมการสู บบุหรี่ ของประชากร พ.ศ. 2560 พบจานวน
ประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปทั้งสิ้ น 55.9 ล้านคน สู บบุหรี่ 10.7 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 19.1 และในรอบ 30 ปี ที่
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ผ่านมา ตั้งแต่ พ.ศ.2534-2560 พบว่ามีแนวโน้มลดลง จากพ.ศ.2534 มีจานวนผูส้ ู บบุหรี่ 12.26 ล้านคน (ร้อยละ
32) ลดลงเป็ น 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) ในปี พ.ศ.2560 ดังกราฟ

แผนภาพที่ 11 กราฟแสดงร้อยละและจานวนการบริ โภคยาสูบของประเทศไทยปี 2534-ปัจจุบนั (2560)
ที่มา: สานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ (2561)
อัตราการสู บบุหรี่ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่ อง เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคแล้ว
พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 ภาคใต้มีอตั ราการสู บบุหรี่ สูงที่สุด รองลงมาเป็ นภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง
ภาคเหนือ และกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณแยกตามเพศ พบว่า เพศชายมีอตั ราการสูบบุหรี่ มากกว่าเพศหญิง 22
เท่า กล่าวคือ เพศชายมีอตั ราการสู บบุหรี่ ร้อยละ 37.7 ส่ วนเพศหญิงมีอตั ราการสู บบุหรี่ ร้อยละ 1.7 เมื่อพิจารณา
อัตราการสู บบุหรี่ ของเยาวชน พบว่า อัตราการสู บบุหรี่ มีแนวโน้มสู งขึ้น จากปี 2557 คิดเป็ นร้อยละ 7.92 ในปี
2560 คิดเป็ นร้อยละ 9.7 และอายุเฉลี่ยที่เริ่ มสู บกลับมีแนวโน้มลดลงจาก 18.5 ปี เป็ น 18 ปี
เป้ าประสงค์ 3.b สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซี นและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นในราคาที่สามารถซื้อหาได้ ตามปฏิญญาโดฮา
ความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญาที่ เกี่ ยวกับ การค้า และการสาธารณสุ ข ซึ่ งเน้นย้ าสิ ทธิ สาหรั บ
ประเทศกาลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่าง
เต็มที่ในเรื่ องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
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ตัวชี้วัด 3.b.1 สัดส่ วนของประชากรเป้ าหมายที่ได้รับการครอบคลุมด้วยวัคซี นทั้งหมด ที่ รวมไว้ใน
โครงการของประเทศ
วัค ซี น ป้ อ งกัน โรคหั ด จากการรายงานโรคของส านัก ระบาดวิ ท ยา กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่า โรคหัดได้มีการแพร่ ระบาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่ มระบาดที่
ภาคใต้ และมีการระบาดอย่างต่อเนื่อ งในปี 2560 พบผูป้ ่ วยยืนยันโรคหัดสู งถึงจานวน 1,449 ราย (กองแผนงาน
กรมควบคุมโรค, 2562) และในปี 2561 มีอตั ราป่ วยโรคหัดทั้งประเทศ 4 ต่อแสนประชากร โดยจังหวัดที่พบมาก
ที่สุดคือ จังหวัดยะลา รองลงมาคือ ประจวบคีรีขนั ธ์ และสมุทรสาคร ตามลาดับ ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง พบ
ผูป้ ่ วยไข้ออกผื่น หรื อสงสัยหัดทั้งสิ้ น 4,450 ราย ซึ่ งเป็ นจานวนที่สูงที่สุดในประเทศ และมีผูเ้ สี ยชีวิต 23 ราย
จังหวัดยะลามีอตั ราผูป้ ่ วยสงสัยหัดสูงสุด คือ 1,621 ราย คิดเป็ นอัตราป่ วย 307.42 ต่อแสนประชากร เสี ยชีวิต 10
ราย ทั้งนี้ผปู ้ ่ วยส่ วนใหญ่อายุต่ากว่า 5 ปี (สุขภาพคนไทย, 2562) ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 12 แสดงการระบาดของโรคหัดปี พ.ศ. 2555-2561
ที่มา: กองแผนงาน กรมควบคุมโรค (2562) แนวทางการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
สาหรับพื้นที่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพของ
ประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
สถานการณ์โรคคอตีบในประเทศไทย ได้เกิดการแพร่ ระบาดหลายจังหวัดทัว่ ประเทศในปี 2555 พบ
ผูป้ ่ วย 63 ราย เสี ยชีวิต 10 ราย เกิดการระยาดในผูใ้ หญ่ ต่อมาได้มีการควบคุมโรคจนผูป้ ่ วยลดลงเรื่ อย ๆ โดยในปี
2557-2560 พบผูป้ ่ วยยืนยันจานวน 18 ราย 11 ราย และ9 ราย ในปี 2560 พบผูป้ ่ วยสงสัยโรคคอตีบ 4 ราย
เสี ยชีวิต 2 ราย เป็ นสัญชาติไทย ร้อยละ 75.0 และพม่าร้อยละ 25.0 (กองแผนงาน กรมควบคุมโรค, 2562)ปี 2561
พบผูป้ ่ วย 15 ราย จาก 8 จังหวัด คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.02 ต่อแสนประชากร เสี ยชีวิต 2 ราย พบในพื้นที่ภาคใต้มาก
ที่สุด 0.11 ต่อแสนประชากร ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคกลาง และภาคเหนื อ พบ 0.01 ต่อแสนประชากร
จังหวัดที่มีอตั ราป่ วยสูงที่สุดคือ ยะลา ปัตตานี สงขลา สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี ตามลาดับ (ระบบรายงานการ
เฝ้าระวังโรค 506, 2562)
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สถานการณ์โรคไอกรนในประเทศไทย นับตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ มมีการฉี ดวัคซี นรวม คอตีบ ไอกรน
บาดทะยัก พบว่า มีอตั ราป่ วยลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2560) พบว่า ผูป้ ่ วยโรคไอ
กรมเพิ่มสู งขึ้น โดยในปี พ.ศ.2557-2559 พบผูป้ ่ วยจานวน 16-74 ราย เสี ยชีวิต 2 ราย ปี พ.ศ. 2560 พบผูป้ ่ วย
จานวน 77 ราย เสี ยชีวิต 2 ราย (กองแผนงาน กรมควบคุมโรค, 2562) และในปี 2561 พบผูป้ ่ วยจานวน 174 ราย
จาก 34 จังหวัด คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.27 ต่อแสนประชากร เสี ยชี วิต 3 ราย พบในกลุ่มอายุ 1-3 เดือนมากที่สุด
รองลงมาในกลุ่ม อายุ > 65 ปี และ 35-44 ปี ตามล าดับ ส่ วนใหญ่ พ บในพื้ นที่ ภาคใต้สู ง ที่ สุ ด 0.44 ต่อแสน
ประชากร ภาคเหนือ 0.31 ต่อแสนประชากกร ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 0.31 ต่อแสนประชากร และภาคกลาง
0.13 ต่อแสนประชากร จังหวัดที่มีอตั ราป่ วยต่อแสนประชากรมากที่สุด คือ อุบลราชธานี ยะลา ลาพูน นราธิวาส
และอุทยั ธานี ตามลาดับ (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506, 2562)
สถานการณ์โปลิโอในประเทศไทยไม่พบผูป้ ่ วยโปลิโอติดต่อกันนานกว่า 20 ปี แต่อย่างไรก็ตามยังคง
ต้องเฝ้าระวังจนกว่าองค์การอนามัยโลกจะประกาศว่า ทัว่ โลกสามารถกวาดล้างโปลิโอได้หมดแล้ว
สถานการณ์จานวนผูเ้ สี ยชีวิตด้วยโรคพิษสุ นขั บ้า นับตั้งแต่ปี 2523 มีผเู ้ สี ยชีวิต 370 ราย จากนั้นมีจานวน
ผูเ้ สี ยชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556-2560 มีจานวน 7, 5, 5, และ 11 ราย ตามลาดับ (กองแผนงาน กรม
ควบคุมโรค, 2562) สาหรับข้อมูลในปี พ.ศ.2561 พบผูป้ ่ วย 17 ราย จาก 13 จังหวัด คิดเป็ นอัตราป่ วย 0.03 ต่อ
แสนประชากร เสี ยชีวิต 17 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือ 55-64 ปี 35-44 ปี และ 45-54 ปี ตามลาดับ ภาคใต้และ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มีอตั ราป่ วยสู งที่สุด รองลงมาคือ ภาคเหนื อ และภาคกลาง ตามลาดับ จังหวัดที่พบ
อัตราป่ วยมากที่สุดคือ ตาก ระยอง มุกดาหาร หนองคาย และพัทลุง ตามลาดับ (ระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค
506, 2562)
การให้บริ การวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จากรายงานข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์
โดยสานักสนับสนุนระบบบริ การปฐมภูมิ สปสช. ปี งบประมาณ 2557, 2558, 2559 และ 2560 ร้อยละ 88.35,
78.47, 78.04, 87.31, 78.30 ตามลาดับ
การเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่จาเป็ นและมีคุณภาพเข้าถึงยาและวัคซี นที่จาเป็ น จากข้อมูลผูม้ ีสิ ทธิ
หลักประกันสุ ขภาพ ปี งบประมาณ 2559 (กระทรวงสาธารณสุ ข, 2560) พบว่า การเข้าถึงยาต้านไวรัส ของผูต้ ิด
เชื้ อเอชไอวีและผูป้ ่ วยเอดส์ที่รับทราบสถานะการติ ดเชื้ อ ร้อยละ 86.66 การเข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดและ/หรื อ
หัตถการ Primary PCI ของผูป้ ่ วยโรคกล้ามเนื้ อหัวใจขาดเลื อดเฉี ยบพลัน ชนิ ด STEMI ร้อยละ 75.5 และ การ
เข้าถึงยาละลายลิ่มเลือดได้ ของผูป้ ่ วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรื ออุดตัน ร้อยละ 4.75
ข้อค้นพบ ในประเทศไทยการได้รับวัคซีนยังไม่ครอบคลุม ถึงคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ หรื อคนต่างด้าว ที่ไม่
มีสิทธิในโครงการที่รัฐบาลไทยดาเนินการเพื่อการเข้าถึงยารักษาโรค เช่น การบังคับใช้สิทธิเหนือสิ ทธิบตั รยาที่
ประเทศไทยดาเนินการเพื่อการเข้าถึงยารักษาโรคให้สิทธิเข้าถึงยาเฉพาะบุคคลสัญชาติไทย
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ตัวชี้วัด 3.b.2 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของความช่วยเหลืออย่างเป็ นทางการจากผูบ้ ริ จาคเพื่อการวิจยั ทาง
การแพทย์และภาคส่ วนด้านสุ ขภาพพื้นฐานต่าง ๆ
ประเทศไทยได้รายงานข้อมูลความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (Official Development Assistance : ODA)
ในฐานะของประเทศผู ้ใ ห้ ร ายใหม่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นสมาชิ ก DAC (Development Assistance Committee) โดย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ได้รวบรวมข้อมูลปี 2017 กระทรวง
สาธารณสุขระบุ ODA จานวน 452,395 บาท
เงินช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ รวม (Total net official development assistance-ODA)
ต่อการวิจยั ทางการแพทย์ และด้านสุ ขภาพขั้นพื้นฐาน พบว่า ปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 32.92 จากข้อมูล Based on
OECD, CRS databased, 2016 และ Gross disbursement. Constant 2014 USD million จากข้ อ มู ล ของ World
Health Organization (WHO, 2018) รายงานว่า ปี 2559 และ 2560 เงินช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุ ทธิ
รวม ODA ของประเทศไทยต่อคน เท่ากับ 0.37, 0.55 ดอลลาร์เหรี ยญสหรัฐ ตามลาดับ
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แผนภาพที่ 13 แสดงเงินช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุทธิรวม ODA ของประเทศไทยในฐานะ
ประเทศผูบ้ ริ จาค
ที่มา https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TABLE1
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แผนภาพที่ 14 แสดงเงินช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็ นทางการสุทธิรวม ODA ของประเทศไทย
ที่มา World Health Statistics data visualizations dashboard (2019)
ตัว ชี้วั ด 3.b.3 สั ดส่ วนของสิ่ ง อานวยความสะดวกด้า นสุ ข ภาพที่ มี ชุ ดยาหลัก ของความจาเป็ นทาง
การแพทย์ที่สาคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน
ประเทศไทยมีสถานบริ การสุ ขภาพรู ปแบบ โรงพยาบาล ร้านขายยา สถานพยาบาล ศูนย์สุขภาพ ทั้ง
ภาครั ฐและเอกชนให้บริ การแก่ ประชาชน โดยมี ขอ้ มูลผลการสารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน
ให้บริ การแก่ประชาชน โดยมีในภาคเอกชน เมื่อ พ.ศ. 2560 มีโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทัว่ ประเทศ
ทั้งสิ้ น 347 แห่ง (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ภาครัฐประกอบโรงพยาบาลตามขนาด ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์
(รพศ.) โรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.)
รวมทั้งประเทศเมื่อปี 2558 จานวน 9,777 แห่ง ส่วนสถานที่ขายยาที่ได้รับอนุญาตจาแนกเป็ น ขายยาแผนปัจจุบนั
ในกรุ งเทพมหานคร 4,965 แห่ ง ต่างจังหวัด 12,104 แห่ ง ขายยาแผนปั จจุบนั เฉพาะยาบรรจุ เสร็ จที่ไม่ใ ช่ ย า
อันตรายหรื อควบคุ ม พิ เศษ ในกรุ ง เทพมหานคร 340 แห่ ง ต่างจังหวัด 2,525 แห่ ง ขายยาแผนโบราณ ใน
กรุ งเทพมหานคร 500 แห่ง ต่างจังหวัด 1,578 แห่ง (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2560) ส่ วนคลินิกที่
ได้รับอนุญาตมีจานวน 26,066 แห่ ง และโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจานวน 370 แห่ ง (กรมสนับสนุนบริ การ
สุ ขภาพ, 2562) ซึ่งสังเกตุได้ว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังมีความหลากหลายไม่ได้รวบรวมอย่างเป็ นระบบ อย่างไรก็ดี
พบว่า กระทรวงสาธารณสุ ขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง แจ้งข้อมูลจานวนหน่ วยงานบริ การ
สุ ข ภาพ เพื่ อให้ก ารอ้า งอิ ง ตัว เลขสถิ ติ จานวนหน่ วยงานบริ ก ารสุ ข ภาพเป็ นไปโดยถูก ต้องตรงกัน จานวน
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หน่วยงานบริ การสุ ขภาพทัว่ ประเทศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 รวมทั้งประเทศ 60,971 แห่ง ต่อมาประกาศฯ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งประเทศจานวน 61,883 แห่ ง ซึ่ งหน่วยงานบริ การสุ ขภาพทัว่ ประเทศ ประกอบด้วย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 แห่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 878 แห่ง ศูนย์วิชาการ 291 แห่ง โรงพยาบาล
ศู นย์ 34 แห่ ง โรงพยาบาลทั่วไป 83 แห่ ง โรงพยาบาลชุ มชน 779 แห่ ง โรงพยาบาลสังกัดกรมต่าง ๆ ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข 61 แห่ ง โรงพยาบาลสั ง กัด กระทรวงอื่ น ๆ และสั ง กัด กรุ ง เทพมหานคร 121 แห่ ง
โรงพยาบาลสาขา/ศูนย์บ ริ การสาธารณสุ ขสาขา/สาขาของโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 63 แห่ ง ศูนย์
สุ ขภาพชุมชนของโรงพยาบาล 349 แห่ ง โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล 9,783 แห่ ง สถานี อนามัย 24 แห่ ง
สถานบริ การสาธารณสุขชุมชน 122 แห่ง ศูนย์บริ การสาธารณสุข 748 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 355 แห่ง คลินิก
เอกชน 25,270 แห่ง ร้านขายยาประเภทต่าง ๆ 22,846 แห่ง (กระทรวงสาธารณสุข, 2561)
ประเทศไทยกาหนดบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทั้งบัญชี ก. ค. ง. และ จ(2) ซึ่งบัญชี ก หมายความ
ว่า รายการยามาตรฐานที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุ ขภาพที่พบบ่อย มีหลักฐานชัดเจนที่สนับสนุนการ
ใช้ มีประสบการณ์ใช้ในประเทศไทยอย่างเพียงพอ และควรเลือกใช้เป็ นอันดับแรก ส่ วนบัญชีอื่นจะต้องมีขอ้ บ่ง
ใช้ตามความจาเป็ น (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 14 ง หน้า 4, 19 มกราคม 2561) โดยมียาต่าง ๆ จัดอยู่
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี ก บัญชี ง บัญชี ค บัญชี จ เช่น Salbutamol ก. Beclometasone or other Metformin
ก, Insulin regular ก, ง, Amlodipine ก, Enalapril ก, Hydrochlorothiazide ก, Simvastatin ก, Acetylsalicylic acid
ก, Furosemide ก, Morphine ค, Paracetamol ก, Fluoxetine ก, Phenytoin ก, Gentamicin ก, Amoxicillin trihydrate
ก, Amoxicillin trihydrate + Potassium ค, Ceftriaxone ค, Procaine benzylpenicillin ก, contraceptives ก, Oral
rehydration ก, Zinc sulphate, Oxytocin ก, Magnesium sulphate 50% 10ml Injection, Folic acid ก, ยารักษาโรค
มาลาเรี ย Artesunate ค, ยารั ก ษาต้า นไวรั ส ส าหรั บ รั ก ษา ผู ้ติ ด เชื้ อ HIV ก, ข, Ibuprofen ก, Chlorhexidine ก,
biscuit, ยา Antituberculosis ก ส่ ว นบัญ ชี ย าจ าเป็ น จ(2) เช่ น Darunavir ethanolate (DRV) Raltegravir เป็ นยา
รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี Peginterferon alfa-2a / 2b เป็ นยารักษาไวรัสตับอักเสบซีเรื้ อรังสายพันธุ์ 3
ข้ อค้ นพบ ในบริ บทของประเทศไทยยังไม่พบการจัดเก็บข้อมูลตาม Metadata ที่ระบุสัดส่ วนของสิ่ ง
อานวยความสะดวกกับชุดยาหลัก แต่มีจานวนของสิ่ งอานวยความสะดวก และมีรายการยาตามข้อมูลที่แนะนา
ใน Metadata
ประเทศไทยได้มี ก ารก าหนด รายการยาแผนปั จจุ บันส าหรั บใช้ใ นโรงพยาบาลและสถานบริ ก าร
สาธารณสุข ประกอบด้วยบัญชียอ่ ย 5 บัญชี ได้แก่ บัญชี ก บัญชี ข บัญชี ค บัญชี ง และบัญชี จ รวมทั้งรายการยา
เภสัชตารับโรงพยาบาล ไว้ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ เรื่ อง รายการ
บัญชียาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่ งเป็ นรายการยาที่ประชาชนผูม้ ีสิทธิประกันสุ ขภาพไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่
ต้องเป็ นการใช้ยาเพื่อการรักษาอาหารที่บญั ชียาหลักแห่งชาติสนับสนุน
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เมื่อพิจารณาเป้ าประสงค์และตัวชี้ วดั นี้ จะพบปั ญหาบางประการในการจัดเก็บข้อมูลและการคานวณ
สัดส่ วนอย่างเป็ นระบบตามแนวทางเป้าประสงค์น้ ีและตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ 3.c เพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุ ขภาพและการสรรหาการพัฒนา การฝึ กฝนและการเก็บรักษากาลังคน
ด้านสุ ขภาพในประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศกาลังพัฒนาที่เป็ น
หมู่เกาะขนาดเล็ก
ตัวชี้วัด 3.c.1 ความหนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสาธารณสุข
พบว่า จากข้อมูล WHO: Global Health Workforce Statistics database, Global Health Observatory ความ
หนาแน่นและการกระจายตัวของบุคลากรด้านสุขภาพต่อพันประชากรในปี พ.ศ. 2553 เท่ากับ 2.47
จากการสารวจข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีรายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2559
และ พ.ศ. 2560 โดยพบว่ามีแพทย์ต่อประชากร 1,000 คน มีอตั ราส่ วน 0.5 และ 0.48 ทันตแพทย์ต่อประชากร
1,000 คน มีอตั ราส่วน 0.1 และ 0.11 เภสัชกรต่อประชากร 1,000 คน มีอตั ราส่วน 0.2 และ 0.19 และพยาบาลต่อ
ประชากร 1,000 คน มีอตั ราส่วน 2.4 และ 2.36 เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
พบว่า ปี พ.ศ. 2560 ประชากร 1,843 คน ต่อแพทย์ 1 คน ประชากร 6,681 คน ต่อทันตแพทย์ 1 คน ประชากร
4,750 คน ต่อเภสัชกร 1 คน จานวนประชากร 405 คนต่อพยาบาลวิชาชีพ 405 คน ซึ่งสัดส่ วนของประชากรต่อ
บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนน้อยลง แสดงถึง ภาระในการให้บริ การของบุคลากรทางการแพทย์ 1 คนมีนอ้ ยลง
ด้วย ดังตารางแสดงด้านล่าง
จานวนประชากรต่ อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน
ปี
พยาบาล 1 คน พยาบาลเทคนิค 1 คน
พ.ศ. แพทย์ 1 คน ทันตแพทย์ 1 คน เภสัชกร 1 คน
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2,893
13,252
7,080
2,535
11,244
6,425
2,533
11,233
6,465
2,399
8,395
5,562
2,125
9,876
5,462
2,035
9,352
5,317
2,065
9,425
5,137
1,843
6,681
4,750
ตารางที่ 13 แสดงสัดส่วนของประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์
ที่มา: รายงานทรัพยากรสาธารณสุขสถิติ

531
498
495
492
433
436
423
405

6,903
7,472
15,430
9,423
7,425
9,716
10,399
10,998
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การกระจายบุคลากรทางการแพทย์ 5 ประเภท ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพและ
พยาบาลเทคนิ คต่อประชากร (จานวนประชากรต่อบุคลากรทางการแพทย์ 1 คน) ในปี พ.ศ. 2559-2560 พบว่า
บุคลากรทั้ง 5 ประเภท มีการกระจุกในกรุ งเทพมหานคร ในขณะเดียวกันมีการกระจากอยูใ่ น เขตพื้นที่เครื อข่าย
บริ การสุ ขภาพที่ 8 น้อยที่สุดทั้ง 5 ประเภท ซึ่ งพื้นที่บริ การสุ ขภาพเขต 8 ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี สกลนคร นครพนม เลย หนองบัวลาภู หนองคาย และบึงกาฬ

แผนภาพที่ 15 แสดงสัดส่ วนแพทย์ต่อประชากร จาแนกรายพื้นที่เครื อข่ายบริ การสุ ขภาพ ปี 2560
ที่มา : รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขประจาปี 2560
เป้ าประสงค์ 3.d เสริ มขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา
ในเรื่ องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ ยง และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพในระดับประเทศ
และระดับโลก
ตัวชี้วัด 3.d.1 ความสามารถในการปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) และการเตรี ยมความ
พร้อมในกรณีฉุกเฉินด้านสุขภาพ
จากข้อมูลสารวจจากระทรวงสาธารณสุ ข พบว่า ร้อยละของคุณลักษณะความสามารถหลัก 13 ประการ
ที่ได้บรรลุแล้วในช่วงเวลานั้น ๆ จากข้อมูล World Health Organization ของประเทศไทยรายงานผลไว้ ปี พ.ศ.
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2555 – 2557 ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 81.6, 93.1, 97.8 ตามลาดับ (กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน สานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, 2560) พ.ศ.2558 เท่ากับ 97.80
จากการประเมิ นผลสมรรถนะหลัก ในการปฏิ บัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ของประเทศไทย
รายงานผลการประเมิน 26-30 มิถุนายน 2560 จากการประเมินโดย JEE (Joint External Evaluation) องค์การ
อนามัยโลก ประเมินความสามารถใน Technical Area 19 ด้าน พบว่า ประเทศไทยผ่านการประเมิน และมีจุดเด่น
ใน ด้านกฎหมายและนโยบายระดับชาติและการสนับสนุนงบประมาณ กล่าวคือ มีกฎหมาย ระเบียบการบริ หาร
นโยบายหรื อมาตรการอื่นของภาครัฐบาลเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิตาม IHR ด้านการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค :
ความครอบคลุ ม ของวัค ซี น (โรคหั ด ) เป็ นส่ ว นหนึ่ งของแผนแห่ ง ชาติ การเข้า ถึ ง และการจัด ส่ ง วัค ซี น
ระดับประเทศ และด้านการพัฒนากาลังคน : โดยมีโครงการอบรมระบาดวิทยา ภาคสนาม และโครงการอบรม
ระบาดวิทยาประยุกต์หลักสูตรอื่น
ภาพรวมข้อค้นพบ
1. สถิ ติ ส าเหตุ ก ารตาย วิ เ คราะห์ จ ากฐานข้อ มู ล ทะเบี ย นราษฎรของส านัก บริ ห ารการทะเบี ย น
กระทรวงมหาดไทย กองยุทธศาสตร์และแผนงานทาการให้รหัสสาเหตุการตายเป็ นรายบุคคลตามบัญชีจาแนก
โรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า สาเหตุการตายยังมีความไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ สาเหตุการตายในกลุ่ม “ไม่ทราบสาเหตุ” มีสัดส่ วนมากกว่าร้อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับการตายทั้งหมด
ในการตายที่ทราบสาเหตุก็ยงั มีบางรายไม่ชดั แจ้งและไม่มนั่ ใจว่าจะถูกต้อง เพราะการให้สาเหตุการตายยังเป็ น
Model of death ไม่ใช่ Cause of death ความผิดพลาดและไม่ ครบถ้วนของสาเหตุการตายจึงเกิ ดขึ้นจากการให้
สาเหตุการตาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากผูใ้ ห้สาเหตุการตายไม่ใช่แพทย์ ก็จะทาให้สาเหตุการตายนั้นผิดพลาดได้
2. การเก็ บ รวบรวมข้อมูล ของประเทศไทย หลายตัวชี้ วดั ยังไม่มี การเก็บข้อมูล อย่างเป็ นระบบตาม
Metadata ที่ UN ได้กาหนดไว้ เช่น ตัวชี้ วดั 3.3.5, 3.8, 3.9 และ 3.b เป็ นต้น จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้อง
จัดทาการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกับข้อมูลที่ UN กาหนด ตลอดจนต้องสอดคล้องกับ
บริ บทของประเทศไทย
3. ข้อมูลบางตัวชี้วดั ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย กล่าวคือบางตัวชี้ วดั มีขอ้ มูลเฉพาะพื้นที่
เขตสุขภาพ 1-12 ซึ่งไม่มีขอ้ มูลของกรุ งเทพและปริ มณฑล และโรงพยาบาลเอกชน
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บทที่ 4
มาตรการและการดาเนินงานในปัจจุบันเกีย่ วกับเป้าหมายที่ 3 ในประเทศไทย
รัฐบาลไทย ได้กาหนดกลไกการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในรู ปแบบคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ปลัดกระทรวง ผูแ้ ทนส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ
ร่ วมเป็ นกรรมการ มีสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็ นฝ่ ายเลขานุการ เพื่อเป็ น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก มีอนุกรรมการ 3 ชุดเพื่อร่ วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ดังแผนภาพ
แผนภาพที่ 16 แสดงโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (กพย.)
ประธาน
นายกรัฐมนตรี

รองประธาน
รองนายกรัฐมนตรี

ภาคเอกชน
-สภาอุตสาหกรรมฯ
-สภาหอการค้าไทย
-ผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน

รองประธาน
รมต.สนร.

สถาบันวิจัย
-สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
- สถานบันสิ่ งแวดล้อมไทย
-สถานบันธรรมรัฐฯ
-สถานบันวิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย

อนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน 17 เป้าหมาย

กระทรวงต่าง ๆ
กค กต กษ มท.ทส
ทก อก คค พณ พมรง
ยธ ศธ มธ วท นร

อนุกรรมการ
ส่งเสริ มความเข้าใจและ
ประเมินผล การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เลขานุการและผูช้ ่วย
ลศช.
ลสผ.
รศช.

อนุกรรมการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
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คณะทางาน 1 บูรณาการการดาเนินงานและจัดลาดับความสาคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
คณะทางาน 2 จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
คณะทางาน 3 ปรับปรุ งกลไก มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมและกฎหมาย เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุ ขภาพดี และ
ส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
กระทรวงสาธารณสุข เป้าประสงค์ 3.1-3.9 และ 3.a-3.d
T
3.1
3.2
3.3

ตัวชี้วัด
3.1.1 MMR
3.1.2 PBSHP
3.2. 1UFMR
3.2.2 NMR
3.3. 1HIV
3.3.2 TB

3.3.3 Malaria
3.3.4 HepB
3.3.5 NTDs
3.4

3.4.1 M NCDs

3.4.2 SMR

หน่ วยงานที่รับผิดชอบตามตัวชี้วดั
กรมอนามัย กรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมการแพทย์
กรมอนามัย กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค สสจ. สปสช. สคร. องค์การเภสัชกรรม เครื อข่ายผูต้ ิดเชื้อเอดส์ มท. ศธ.
สานักนายก พม. ภาคธุรกิจ
สานักนายกรัฐมนตรี สานักงานรัฐมนตรี WHO สธ. สปสช. กระทรวงยุติธรรม ศธ./พม.
กรมควบคุมโรค องค์กรภาคประชาสังคม.ภาคธุรกิจและภาคเอกชน กองทุนด้านวัณโรค/
สปสช./พม./สานักงบประมาณ สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค องค์กรระกว่างประเทศ
สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค (สอวพ./สคร.1-12/สป.คม./สานักสื่ อสารฯ) สป สธ. สสจ.อปท./มท./วท.
สสส. กระทรวงมหาดไทย กรมวิทยาศาสตร์ฯ สปสช. สมาคมโรคตับฯ
กรม คร. (สอวพ./สคร.1-12/สป.คม.) สป สธ. (สสจ.) กรมวิทยาศาสตร์ฯ อปท.
กระทรวงมหาดไทย สสส.
สป.สธ. กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา สป.สธ. กรมอนามัย อย. กรม สบส. สกอ. สพฐ. อปท. สมาคมวิชาชีพ
สานักการแพทย์กรุ งเทพมหานคร สานักอนามัยกรุ งเทพมหานคร สถาบันมะเร็ งกรมการ
แพทย์
กรมสุ ขภาพจิต สานักบริ หารระบบบริ การสุ ขภาพจิต สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
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กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สานักบริ หารการสาธารณสุ ข สป.สธ. กรมสุ ขภาพจิต
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี กระทรวงแรงงาน รพ.
ธัญญารักษ์
สคอ. กรมควบคุมโรค
สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค/สพฉ./สธฉ./ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน/กรมการ
แพทย์
กรมอนามัย (สานักอนามัยการเจริ ญพันธุ์, สานักส่งเสริ มสุ ขภาพ,กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก)
สสส. สปสช. สานักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
สธ. พม. กระทรวงแรงงาน ศธ. มท. สสส. สปสช. กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(สป.ดศ.) กรมอนามัย
สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สานักงานประกันสังคม สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมควบคุมโรค
กรมอนามัย กรควบคุมโรค กรมการแพทย์ สนย.สป. ทส. มท. อก. วท. กรมสวัสดิการและ
คุม้ ครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) สสจ. 17 จังหวัด (9จว.ภาคเหนือ และ 8 จว.ภาคใต้)
กรมอนามัย กรควบคุมโรค กรมการแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สนย.สป. กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงกลาโหม กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สสจ.77 จว. องค์กรภาคเอกชน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร สธ.
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ อย. สนย.สป.
กรมควบคุมโรค เครื อข่ายวิชาชีพสุ ขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ สานักงานสถิติแห่งชาติ กรม
ส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
Southeast Asia Tobacco Control Alliance กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงดิจิทลั ฯ
วธ./ศธ. เครื อข่ายครู นกั รณรงค์เพือ่ การไม่สูบบุหรี่ สานักส่งเสริ มสวัสดิภาพและพิทกั ษ์เด็ก
เยาวชน กรมสนับสนุนสุ ขภาพ เครื อข่ายวิชาชีพสุ ขภาพ Quitline 1600 สมาพันธ์เครื อข่าย
แห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพสามิต
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร สสส
สานักยา อย. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ม.มหิดล องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ม.เทคโนโยลีพระจอมเกล้า ม.นเรศวร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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สป.สธ. เขต กรมและหน่วยงานส่วนภูมิภาค
สานักระบาดวิทยา

ตารางที่ 14 แสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วดั
ที่มา : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2560)
การขับเคลื่อนการดาเนิ นงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 กระทรวงสาธารณสุ ขเป็ นหน่วยงาน
หลักที่ดูแลรับผิดชอบ ได้กาหนดแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) พ.ศ. 2560-2579 เพื่อเป็ น
แนวทางในการดาเนิ นงานของหน่วยงานด้านสาธารณสุ ข ในการพัฒนาระบบสุ ขภาพเพื่อให้สอดคล้องและ
เชื่ อ มโยงกับ แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้ง
เป้ า หมายการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ขององค์ก ารสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยแผน
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงสาธารณสุ ข มุ่งความเป็ นเลิศ 4 ด้าน คือ 1) ส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้องกันโรค และคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence) 2) บริ การเป็ นเลิศ (Service Excellence) 3)
บุ ค ลากรเป็ นเลิ ศ (People Excellence) และ 4) บริ ห ารเป็ นเลิ ศ ด้ว ยธรรมาภิ บ าล (Governance Excellence) มี
แผนงาน/โครงการรวมทั้งสิ้ น 15 แผนงาน 45 โครงการ ซึ่ งมีเป้ าหมาย ตัวชี้ วดั และมาตรการสาคัญในแต่ละ
โครงการ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนและการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้าใจ
ร่ วมกัน เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านสาธารณสุ ขให้แก่ทุกหน่ วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560)
จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ระยะ 20 ปี (ด้า นสาธารณสุ ข ) พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงสาธารณสุ ข
ผูร้ ับผิดชอบหลักในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุก
คนในทุกวัย (กระทรวงสาธารณสุ ข , 2561) ได้จดั ทาแนวทางการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) โดยแบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น
(พ.ศ.2560) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564) และระยะยาว (พ.ศ.2565 – 2573) มีการวางแผนการดาเนิ นงานและ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุขภาพของแต่ละเป้าประสงค์ดงั นี้
เป้าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทั่วโลกให้ ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573 การลด
อัตราตายของมารดาของประเทศไทยโดยมากเป็ นโครงการหรื อมาตรการทางอ้อม ซึ่ งผลของนโยบายหรื อ
มาตรการมีส่วนช่วยในการลดอัตราตายของมารดาและทารกแรกเกิด
ตัวชี้วัด 3.1.1 อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน
ตัวชี้วัด 3.1.2 สัดส่วนของการคลอดบุตรที่ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีความชานาญ
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การดาเนิ นงานของภาคส่ วนต่าง ๆ ซึ่ งในการลดอัตราตายของมารดาภาครัฐได้มีนโยบาย/มาตรการ/
โครงการต่า ง ๆ รวมทั้งหน่ วยงานหลัก ที่ รับ ผิดชอบอย่า งชัดเจนเป็ นรู ปธรรมมาโดยตลอด มีการบูรณาการ
ร่ วมกัน เช่น กรมอนามัยรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการฝากครรภ์ กรมการแพทย์ดูแลเรื่ องมาตรฐานการคลอด กรม
ควบคุมโรคดูแลเรื่ องวัคซี น กรมสุ ขภาพจิตดูแลสภาพจิตใจ และร่ วมมือกับ สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดในการพัฒนาและติดตามเยีย่ มท้องถิ่น และมีความมุ่งมัน่ ที่จะปรับปรุ งระบบสาธารณสุ ข
เพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพของสตรี และเด็กอย่างยัง่ ยืน โดยรัฐบาลจะปรับปรุ งคุณภาพการให้บริ การมารดาและทารก
ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรเพื่อลดอัตราการเสี ยชีวิตของมารดาและทารก
กระทรวงสาธารณสุ ขมีแผนงานการดาเนินงานระยะสั้ น โดยกรมอนามัยได้วางแผนโครงการตั้งครรภ์
คุณภาพเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ส่ วนโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ได้วางแผนการดาเนิ นโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั ิการการทาหัตถการทางสู ติกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “การใช้เสี ยงความถี่สูงในทาง
สู ติ-นรี เวชกรมการแพทย์ โครงการติดตามประเมินผลการคลอดมาตรฐานในเขตบริ การสุ ขภาพ และโครงการ
ประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน การดาเนิ นงานระยะกลาง และระยะยาว กรมอนามัยได้วางแผนโครงการ
ตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอด ครบ 32 สมองดี และกรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี วางแผน
โครงการสถานบริ การสุขภาพทุกระดับให้บริ การหญิงตั้งครรภ์อย่างมีมาตรฐาน
กรมการแพทย์รับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานในการดูแลได้ปรับปรุ ง “คู่มือเวชปฏิบตั ิมารดาและทารก
ส าหรั บ โรงพยาบาลชุ ม ชน” ให้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น จัด พิ ม พ์เ ป็ นครั้ งที่ 2 ภายใต้ชื่ อ ใหม่ ว่า “คู่ มื อ เวช
ปฏิบตั ิการคลอดมาตรฐาน” ดังนั้นกรมการแพทย์จึงเน้นที่การคลอดมาตรฐาน
สานักอนามัยเจริ ญพันธ์ได้วิเคราะห์ช่องว่าง ผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยแห่งความสาเร็ จ
ข้อเสนอแนะ และช่องว่างที่ตอ้ งพัฒนาพบว่าสถานการณ์การตายของมารดาควรลดการตายมารดาจากปั จจัย
สาเหตุจากการแท้ง ซึ่ งเป็ นสาเหตุที่ป้องกันได้จึงได้มีการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริ การยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
ด้วยยา ด้วยการผลักดันการขึ้นทะเบียนยายุติการตั้งครรภ์ ซึ่งประกอบด้วยยามิฟิพริ สโตน (mifepristone) และไม
โซพรอสตอล(misoprostol) ที่บรรจุในแผนเดียวกัน (Medabon) ปัจจุบนั ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ
บัญชีย่อย จ(1) ตลอดจนมีการพัฒนาเครื อข่ายอาสาส่ งต่อยุติการตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัย (Referral system for Safe
Abortion: RSA) เพื่ อให้ก ารปรึ ก ษาทางเลือก และรั บส่ งต่อบริ ก ารยุติ การตั้ง ครรภ์ที่ ป ลอดภัย ตลอดจนการ
คุมกาเนิ ดที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อป้ องกันการตั้งครรภ์ซ้ า หรื อการทาแท้งซ้ าและ สิ่ งสาคัญคือ ลดภาวะแทรกซ้อน
จากการทาแท้งเถื่อนหรื อการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย การเจ็บป่ วยหรื อ การบาดเจ็บและการเสี ยชีวิตของ
มารดา โดย สานักอนามัยเจริ ญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข ได้จดั ทาแนวทางการบริ หารจัดการยา
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มิ ฟิ พริ ส โตน และไมโซพรอสตอลเพื่อยุติการตั้ง ครรภ์ใ นระบบบริ ก ารสุ ขภาพ (กรมอนามัย , 2560) โดยมี
วิธีการใช้และการติดตามประเมินการใช้ยาตามที่กรมอนามัยกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่ งชาติ เรื่ อง บัญชียาหลักแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม
2561 (สานักอนามัยเจริ ญพันธ์, 2562)
การดาเนินงานที่ผ่านมา กรมอนามัยได้วิเคราะห์สภาพปัญหามารดาตายในปัจจุบนั พบว่า มีอตั ราการฆ่า
ตัวตายของมารดามากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนื อซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นพวกชนเผ่ามีสาเหตุมาจากโรคซึ มเศร้า กรม
อนามัยจึงได้ดาเนิ นงานบูรณาการกับกรมสุ ขภาพจิต ร่ วมกันทาแบบคัดกรองโรคซึ มเศร้าทั้งระหว่างตั้งครรภ์
และหลังคลอดเพื่อให้สามารถคัดกรองภาวะเสี่ ยงในการฆ่าตัวตายและช่วยเหลือได้ทนั เวลา และสาเหตุการตาย
จากปั ญหาทางอ้อมมากขึ้น กล่าวคือมารดามีโรคประจาตัวมาก่อนการตั้งครรภ์ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิ ตสู ง โรคหัวใจ และไข้หวัดใหญ่ เป็ นต้น เมื่อพบอุบตั ิการมารดาเสี ยชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ จึงได้บูรณา
การกับกรมควบคุมโรคเพื่อให้สตรี ต้ งั ครรภ์ได้รับวัคซี นไข้หวัดใหญ่ แต่อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่ วน
สาเหตุการตายจากภาวะตกเลือดหลังคลอด ได้มีการบูรณาการกับกรมการแพทย์ในการออกมาตรฐานการดูแลผู ้
คลอดให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ นอกจากนี้ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุของมารดาเสี ยชีวิตจาก 3 delay
ซึ่ งสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ delay ที่เกิดจากบุคลากรสาธารณสุ ขขาดความชานาญ โดยเฉพาะภาคใต้มีปัญหา
มากเพราะว่ามีการโยกย้ายบุคลากรในภาคใต้บ่อยมาก ซึ่งคนที่จะดูแลเรื่ องการป้องกันการตายของมารดาได้ตอ้ ง
เป็ นบุคลากร(แพทย์ พยาบาล) ที่มีประสบการณ์และมีทกั ษะในการทางาน ซึ่ งการโยกย้ายบ่อยนี้ อาจจะมีสาเหตุ
มาจากความไม่สงบในภาคใต้ กล่าวคือถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็จะทางานอยู่ได้ไม่นาน และมีเรื่ องศาสนารวมถึง
ความเชื่ อเป็ นสิ่ งที่เข้าไม่ถึง นอกจากนี้ ยงั พบว่าจังหวัด สตูล พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิ วาส ยังมีอตั ราการ
ตายของมารดาสู ง เนื่ องจากการตัดสิ นใจมาโรงพยาบาลล่าช้า และเมื่อจะต้องต่อผูป้ ่ วยก็มีความล่าช้า และมี
อุปสรรคในเรื่ องความไม่สงบร่ วมด้วย และเมื่อมองในมุมของการทาวิจยั เพื่อแก้ไขปั ญหาในภาคใต้ก็มีความ
ล่าช้าในกระบวนการของการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจยั จึงทาให้การดาเนิ นการแก้ไขปัญหาดาเนินไป
อย่างช้า ๆ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ HMC)
แม้ว่าประเทศไทยได้บ รรลุเป้ าประสงค์น้ ี แล้วแต่อย่างไรก็ ตามจากข้อมูลที่ ไ ด้สารวจมาพบว่า พื้ นที่
ภาคใต้ยงั คงมีอุบตั ิการมารดาตายสู งกว่าภาคอื่นมากจึงควรเร่ งดาเนิ นการแก้ไขสาเหตุในพื้นที่ภาคใต้ โดยเร่ ง
ดาเนินการ และควรเพิ่มอัตรากาลังบุคลากรทางสาธารณสุ ข เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานประจาและต่อเนื่ องได้จน
เกิดความชานาญในการดูแลผูค้ ลอด ตลอดจนประสานงานกับบุคลากรท้องถิ่นเพื่อให้ความร่ วมมือในการแก้ไข
ปัญหา
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เป้าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราตาย
ในทารกแรกเกิดลงให้ต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้
ถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.2.1 อัตราการตายของทารกอายุต่าว่า 5 ปี น้อยกว่า 25 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน
กระทรวงสาธารณสุ ขได้วางแผนการดาเนิ นงานระยะสั้น โดยกรมอนามัย จัดทาแผนบูรณาการพัฒนา
สุ ขภาพกลุ่มวัยเรี ยน (ลดตายจากสาเหตุที่ป้องกันได้ เช่น การจมน้ า อุบตั ิเหตุ) มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แผนงานพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan) ส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้องกัน
โรคกลุ่มเด็กวัยรุ่ น (ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น) สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี จัดทาแผนบูรณาการพัฒนา
สุ ขภาพกลุ่มวัยเรี ยน (ลดตายจากสาเหตุที่ป้อ งกันได้ เช่น การจมน้ า อุบตั ิเหตุ โรคติดเชื้ อทางเดินหายใจ และ
ทางเดินอาหาร) มีการติดตามและประเมินผล การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงานพัฒนาระบบบริ การ
สุ ขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด มีการติดตามและประเมินผลการดาเนิ นงานโครงการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดอัตราเชื้อดื้อยา แผนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคกลุ่มเด็กวัยรุ่ น
(การให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีปัญหาสุ ขภาพ, การรณรงค์ลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น) จัดทาโครงการสร้าง
องค์ความรู ้และอบรม การกูช้ ีพทารกแรกเกิ ดและส่ งต่อ ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยหรื อวิกฤติ โครงการเครื อข่าย
ทารกแรกเกิดและ ข้อมูลระดับชาติ(National data base) โครงการบูรณาการและจัดการความรู ้ การดูแลทารกแรก
เกิด โครงการการอบรมหลักสูตรการ พยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล ทารกแรกเกิดวิกฤต การดาเนินงาน
ระยะกลาง โดยกรมการแพทย์โครงการสร้างองค์ความรู ้และอบรม การกูช้ ีพทารกแรกเกิดและส่งต่อ ทารกแรก
เกิ ดน้ า หนัก น้อยหรื อวิ ก ฤติ โครงการบู รณาการและจัดการความรู ้ การดู แลทารกแรกเกิ ด โครงการอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลทารกแรกเกิดวิกฤต ส่วนแผนการดาเนินการระยะยาวไม่ได้มีการ
ระบุไว้ในรายงานแผนที่นาทางการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (2560)
ตัวชี้วัด 3.2.2 อัตราการตายของทารกแรกเกิดน้อยกว่า 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน
กระทรวงสาธารณสุ ขมีการดาเนิ นงานระยะสั้ น โดยกรมการแพทย์ (สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหา
ราชินี) จัดทาแผนงานพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan) สาขาทารกแรกเกิด จัดทาแผนงานส่ งเสริ ม
สุ ขภาพและป้ องกันโรคกลุ่ม เด็ก วัย รุ่ น (ลดการตั้งครรภ์ในวัย รุ่ น) วางแผนดาเนิ น โครงการพัฒนาศัก ยภาพ
บุคลากรในการดูแลทารกแรกเกิดป่ วย โครงการส่ งเสริ มการเลี้ ยงลูกด้วยนมมารดาทั้งเด็กปกติ และเด็กป่ วย
โครงการบริ หารจัดการข้อมูลทารกแรกเกิดของเครื อข่ายบริ การสุ ขภาพเฉพาะด้านทารกแรกเกิด โครงการคัด
กรองทารกที่มีหัวใจพิการแต่กาเนิดเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
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โครงการโรงพยาบาลส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดอัตราเชื้อดื้อยา จัดทาแผนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพและ
ป้ องกันโรคกลุ่มเด็กวัยรุ่ น (การให้วคั ซี นไข้หวัดใหญ่ในเด็กที่มีปัญหาสุ ขภาพ การรณรงค์ ลดการตั้งครรภ์ใน
วัย รุ่ น ) การด าเนินงานระยะกลาง โดยกรมการแพทย์ ส ถาบั นสุ ขภาพเด็ ก แห่ งชาติ ม หาราชิ นี วางแผนการ
ดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมือกับคณะแพทย์และชมรมทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศเฉพาะด้านทารกแรก
เกิดให้สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียได้ จัดตั้งศูนย์ความเป็ นเลิศด้านทารกแรกเกิดโดยประสาน
ความร่ วมมือกับโรงเรี ยนแพทย์และชมรมวิชาชีพด้านทารกแรกเกิด จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
การดูแลทารกแรกเกิดป่ วย โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดา โครงการบริ หารจัดการข้อมูลทารกแรก
เกิด โครงการคัดกรองทารกที่มีหวั ใจพิการแต่กาเนิด ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเพื่อลดอัตราเชื้ อดื้ อยา แผนงานส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่ น การดาเนินงานระยะยาว (พ.ศ.2565 – 2573) โดยกรมการแพทย์ (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี)
ร่ วมกับเครื อข่าย ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม
เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดหลักสูตรนานาชาติ
การดาเนินงานที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและนโยบาย สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัด พบว่า แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุ ข ไม่ได้กาหนดเกณฑ์น้ ี เป็ นตัวชี้วดั แต่ทางสาธารณสุ ข
จังหวัดทุกจังหวัดก็ยงั คงมีการเก็บข้อมูลการตายของทารกอายุต่ากว่า 5 ปี เพียงแต่ไม่ได้บนั ทึกในระบบของ
ตัวชี้วดั กระทรวงสาธารณสุ ข แต่มีการมุ่งเน้นไปที่ตวั ชี้วดั ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพฒั นาการสมวัยและสูงดี
สมส่วน เนื่องจากเป็ นประเด็นปัญหาของเด็กในปัจจุบนั ของประเทศไทย และการส่ งเสริ มในวัยนี้จะเป็ นพื้นฐาน
ภาวะสุขภาพที่ดีในอนาคต และให้ขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการบรรจุตวั ชี้วดั 3.2 ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของชาติ 20
ปี เพื่อให้เห็นแนวทางการขับเคลื่อนในตัวชี้วดั นี้ อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพ
(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ PPP) ส่ วนปัญหาและอุปสรรค ข้อมูลจากแบบรายงานการเฝ้าระวังภาวะการณ์ป่วย/การตายของ
มารดาและทารก ยังไม่ครอบคลุมทุกราย เนื่ องจากข้อมูลส่ วนใหญ่ที่รายงานเป็ นข้อมูลของสถานบริ การของ
โรงพยาบาลรั ฐ ยังขาดข้อมูลของโรงพยาบาลเอกชน และการคลอดที่ บา้ น จึ งทาให้การวิเคราะห์ข ้อมู ล นั้น
คลาดเคลื่อนได้ (น้ าผึ้ง กลิ่นด้วง, 2556) ดังนั้น การดาเนินโครงการจากแผนยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้าน
สาธารณสุข) พ.ศ. 2560-2579
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ประสงค์ ที่ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กบั โรคตับ
อักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.3.1 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ ภายในปี 2573
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการวางแผนกการดาเนินงานระยะสั้น โดยกรมควบคุมโรค (สานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (สอวพ.) สานักป้ องกันและควบคุมโรค เขต 1-12 สป.คร. สถาบัน
ป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง) สสจ.ทุกแห่ง หน่วยบริ การที่ร่วมดาเนินการ ได้มีมาตรการในการดาเนินการ
ดัง นี้ มาตรการที่ 1 การบริ หารจัดการ เพื่ อสร้ างและพัฒนาระบบข้อมูลเชิ งยุทธศาสตร์ การติ ดตามและการ
ประเมินผล มาตรการที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของระบบบริ การ สุ ขภาพ และระบบบริ การโดยชุมชน ให้มี
บริ การเชื่อมต่อกัน และให้บริ การได้มีคุณภาพ และประสิ ทธิผล มาตรการที่ 3 การให้บริ การ RRTTR (ReachRecruit-Test-Treat-Retain) มาตรการที่ 4 การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนินงาน ลดการตีตรา รังเกียจ
และเลือกปฏิบตั ิ การดาเนินงานระยะ กลาง (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการวางแผนการดาเนิ นงานหลายหน่วยงาน
ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข(สธ.) สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) เครื อข่ายผูต้ ิ ดเชื้ อองค์การพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมที่ ดาเนิ นงาน กลุ่มประชากรหลัก
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย (มท.) สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สานักนายก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ (พม.) และภาคธุ รกิจ มีแผนการวิจยั และพัฒนายาต้าน
ไวรัสเอดส์รายการใหม่ ๆ ตาม guideline ที่เปลี่ยนแปลงไปให้สามารถผลิตได้เองใน ปั จจุบนั ได้มีโครงการนา
ร่ องการนายาต้านไวรัส PrEP มาใช้แก่ผทู ้ ี่เสี่ ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้ องกันเชื้อเอดส์ก่อนการสัมผัส ยา PEP คือยา
ป้องกันการติดเชื้อที่ตอ้ งกินภายใน 72 ชัว่ โมงหลังมีความเสี่ ยงต่อการสัมผัสเชื้อเอชไอวี และจะต้องกินติดต่อกัน
นาน 28 วัน นอกจากนี้มีแผนการดาเนินงานวิจยั และพัฒนาสมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์ส่งเสริ มสุขภาพเพื่อให้ผูป้ ่ วย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดทาแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติวา่ ด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
การยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 การดาเนินงานระยะ ยาว (พ.ศ.2565 – 2573) จัดทายุทธศาสตร์การป้ องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2560 – 2573
การดาเนินงานที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค พบว่า มีการดาเนินงานตามมาตรการ RRTTR ช่วยดูแลทั้งเรื่ องเอดส์และ STI ส่วนเอดส์ จะให้ตรวจ
ฟรี ปี ละ 2 ครั้ง หากพบความเสี่ ยงก็จะให้กลับมาตรวจอีก 3 เดือน ส่ วนการป้ องกันเน้นการแจกถุงยางอนามัย
นอกจากนี้ ยงั มี การร่ วมงานกับมูลนิ ธิเอ็มพลัส แคร์ แมท ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) ในการ
ให้บริ การด้านคาปรึ กษา และ เจาะเลือดโดยที่ไม่ตอ้ งเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งหน่วยงานนี้ได้รับการสนับสนุน
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จากสภากาชาดไทย ปัจจุบนั มีการปรับโครงสร้างคลินิก STI (กามโรค (Venereal Disease) หรื อการติดเชื้ อทาง
เพศสัม พันธ์ (Sexually Transmitted Infection: STI)) ที่ อยู่นอกโรงพยาบาลใหญ่ถูกยุบไป การให้บริ ก ารของ
สคร.จึงไม่ค่อยชัดเจน ประกอบกับมีการปราบปรามสถานบริ การหญิงให้บริ การ จึงทาให้คนกลุ่มนี้ไปแฝงตัวอยู่
สถานอาบอบนวด หรื อที่อื่นที่ไม่ชดั เจนการดาเนินการเชิงรุ กจึงเป็ นไปได้ยาก การดาเนินงานจะกลายเป็ นเชิงรับ
มากกว่า และพบว่าวัยรุ่ นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี ติดเชื้อหนองในกับซิ ฟิลิสเพิ่มขึ้น จึงได้รณรงค์ให้ใช้ถุงยาง
อนามัยแต่ก็ไม่ได้ 100 % เนื่ องจากยังเป็ นโรคที่รักษาให้หายได้ จึงยังไม่เห็นความสาคัญของการป้ องกันโรค
(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ SDC)
ตัวชี้วัด 3.3.2 ยุติการแพร่ กระจายของวัณโรคภายในปี 2573
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้รับความร่ วมมือจากหลายหน่ วยงานได้แก่ สานักนายกรัฐมนตรี สานักงาน
รัฐมนตรี องค์การอนามัยโลก สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิ การ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กรมควบคุมโรค องค์กรภาคประชา
สังคมภาคธุ รกิจ และภาคเอกชน กองทุนโลกด้านวัณโรค สานักงบประมาณ แบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 4 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 เร่ ง รั ดค้นหา ดู แลรั ก ษา และปฏิ รูประบบข้อมูล จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วณ
ั โรค
ระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564 แผนปฏิบตั ิการยุติปัญหาวัณโรค พ.ศ. 2561-2564 โดยการเร่ งรัดค้นหาผูต้ ิดเชื้ อวัณ
โรคและผูป้ ่ วยวัณโรคให้ครอบคลุมโดยการคัดกรองในกลุ่มเสี่ ยงเป้ าหมาย ลดการเสี ยชีวิตในผูป้ ่ วยวัณโรค
พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้ องกัน ดูแลรักษาและควบคุมวัณโรค สร้างความยัง่ ยืนของการสนับสนุนเชิ ง
นโยบายอย่างจริ งจัง (Political commitment) และส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน ดูแลรักษา
และควบคุมวัณโรค สานักวัณโรค กรมควบคุมโรค จัดทาแผนยุทธศาสตร์ วณ
ั โรคระดับชาติ พ.ศ.2559-2563
ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเชิงคุณภาพ จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ วณ
ั โรคระดับชาติ พ.ศ.
2565-2569 และแผนปฏิบตั ิการยุติปัญหาวัณโรค พ.ศ. 2565-2569 การดาเนินงานระยะ ยาว (พ.ศ.2565 – 2573)
ระยะที่ 3 ก้าวทันเทคโนโลยีและสร้างความยัง่ ยืนและ ระยะที่ 4 ประเมินผลกระทบสู้การยุติปัญหาวัณโรค
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์วณั โรคระดับชาติ พ.ศ.2570-2579 และแผนปฏิบตั ิการยุติปัญหาวัณโรค พ.ศ.
2570-2579
การดาเนินงานที่ผา่ นมา จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานแผนงานและนโยบาย สานักงานป้องกัน และ
ควบคุมโรค พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน คือ การค้นหาผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อวัณโรครายใหม่ยงั ค้นหา
ได้นอ้ ย การคัดกรองที่เข้าถึงได้ยาก ได้แก่ กลุ่มผูส้ ู งอายุ ผูป้ ่ วยติดเตียง นักโทษ และกลุ่มผูส้ ัมผัส ซึ่ งจากการคัด
กรองผูป้ ่ วยมัก จะพบผูป้ ่ วยเมื่ อมี อาการหนัก จึ ง ท าให้ก ารรั ก ษายากขึ้ น ประกอบกับ เมื่ อมี ผูป้ ่ วยวัณ โรคใน
ครอบครัวแล้วไม่ไปตรวจวินิจฉัย รับการรักษาที่ โรงพยาบาลจึงทาให้สมาชิ กในครอบครัวติ ดเชื้ อไปด้วย อีก
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ประการหนึ่ งคือ โรควัณโรคเป็ นโรคที่ถูกตีตรา สังคมรังเกียจจึงทาให้ผปู ้ ่ วยหรื อผูต้ ิดเชื้อไม่อยากเปิ ดเผยตนเอง
(ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ PDC2)
ตัวชี้วัด 3.3.3 ยุติการแพร่ กระจาย มาลาเรียภายในปี 2573
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการวางแผนกการดาเนินงาน โดยสานักโรคติดต่อนาโดยแมลง กรมควบคุม
โรค แผนการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จัดทายุทธศาสตร์การกาจัดโรคไข้มาลาเรี ยประเทศ
ไทย พ.ศ.2560-2569 แผนปฏิบตั ิการกาจัดโรคไข้มาลาเรี ยประเทศไทย พ.ศ.2560-2564 เร่ งรัดกาจัดการแพร่ เชื้อ
มาลาเรี ยในประเทศไทย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรู ปแบบที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ สร้าง
ความร่ วมมือระหว่างภาคีเครื อข่าย ระดับประเทศและระดับนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนงานกาจัดโรคไข้มาลาเรี ย
ส่งเสริ มให้ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรี ย
นอกจากนี้ ภายใต้แผนพัฒนาด้านการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี ได้มี
แนวทางในการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ สาหรับพื้นที่ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย
มีมาตรการกาจัดแหล่งแพร่ เชื้อ และเร่ งรัดค้นหาผูต้ ิดเชื้อ ควบคุมยุงพาหะและเฝ้าระวังโรค สาหรับพื้นที่ที่มีการ
แพร่ เชื้อ พื้นที่ที่หยุดการแพร่ เชื้อ 1-2 ปี และอาเภอปลอดโรคไข้มาลาเรี ย
การดาเนิ นงานที่ ผ่า นมา สถานการณ์ มาลาเรี ยดี ข้ ึนผูป้ ่ วยโรคไข้มาลาเรี ยลดลง แต่พบมี รายงานเชื้ อ
มาลาเรี ยดื้อยาบริ เวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่จงั หวัดศรี สะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี จึงทาให้การรักษา
แบบหายขาดเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 81.8 และ 90 ตามลาดับซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกกาหนดที่ตอ้ ง
มากกว่าร้อยละ 90 ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแนวทางการใช้ยารักษามาลาเรี ย โดยปรับเปลี่ยนยารักษา
โรคไข้มาลาเรี ยขนานแรกในพื้นที่ดงั กล่าว เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการรักษาให้หายขาด และมุ่งดาเนิ นการ
กาจัดเชื้อมาลาเรี ยดื้อยา โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรื อสถานการณ์มาลาเรี ยระหว่างประเทศ เพิ่มศักยภาพของ
ประเทศเพื่อนบ้านในการกาจัดโรค ควบคุมยุงพาหะโดยการพ่นสารเคมี และสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันยุงพาหะ
มีระบบเฝ้าระวังเชื้อมาลาเรี ยดื้อยา และเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริ การ (hfocus, 2019)
ตัวชี้วัด 3.3.4 ยุติการแพร่ กระจายและต่ อสู้ กบั โรคตับอักเสบ ภายในปี 2573
กระทรวงสาธารณสุข มีการดาเนิ นงานระยะสั้น โดยกรมควบคุมโรค จัดทาแผนแม่บท อยู่ระหว่างการ
พัฒนาการจัดตั้งแผนงานป้ องกันควบคุม โรคตับอัก เสบจากไวรั สในระดับชาติ และ สป.สธ. (สสจ.ทุกแห่ ง
หน่วยบริ การที่ร่วมดาเนิ นการ) (องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น) อปท. กระทรวงมหาดไทย กรมวิทยาศาสตร์ฯ
สสส.) เร่ งรัดดาเนินการเพื่อการป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ซี การค้นหาและดูแลรักษาผูป้ ่ วย
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การป้ องกันและควบคุมโรค โดยการส่ งเสริ มการเข้าถึงวัคซี นป้ องกันโรคตับอักเสบที่จาเป็ น ยกระดับ
การบริ การทางสาธารณสุ ขให้ปลอดภัยจากไวรั สตับอักเสบ ลดความเสี่ ยงต่อการติ ดเชื้ อไวรั สตับอักเสบใน
ประชาชนสื่ อสารและรณรงค์ให้ความรู ้ ความตระหนักโรคไวรัสตับอักเสบแก่ประชาชน การค้ นหาและดูแล
ผู้ป่วย สนับสนุ นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจคัดกรองการติดเชื้ อไวรัสตับอักเสบที่มีคุณภาพ พัฒนา
ศักยภาพในการดูแลผูป้ ่ วยไวรัสตับอักเสบ ส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยโรคไวรัสตับอักเสบเรื้ อรังและผูท้ ี่มีภาวะแทรกซ้อน
จากโรคไวรัสตับอักเสบ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่ อง ขับเคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์ พัฒนานโยบาย กลไก และ
ระบบข้ อมู ลเชิ งยุทธศาสตร์ เพื่ อการป้ องกันและควบคุมการติดเชื้ อไวรั สตับอัก เสบ บีและซี ขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์ และกระบวนการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบ โดยการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไวรัสตับอักเสบ จัดทาแผนปฏิบตั ิการการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาโรคไวรัสตับ
อัก เสบ พัฒนาระบบงานและแนวทางการป้ องกันและควบคุมโรคไวรั ส ตับอัก เสบ พัฒนาระบบข้อมูล เชิ ง
ยุทธศาสตร์ โรคไวรัส ตับ อัก เสบ และพัฒนาระบบข้ อมู ลเชิ งยุ ทธศาสตร์ โรคไวรั ส ตับอักเสบ โดยการจัดทา
ฐานข้อมูลในระดับชาติ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อตับอักเสบจากไวรัส บี และ ซี โรคตับอักเสบเรื้ อรัง จากไวรัส
บี และ ซี และ โรคที่เป็ นผลต่อเนื่ องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี จัดทาระบบเฝ้าระวังโรคไวรัสตับ
อักเสบ พัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ โรคไวรัสตับอัก เสบ การดาเนินงานระยะกลาง
และการดาเนินงานระยะยาว ดาเนินการตามแผนระยะสั้นและเพิ่มเติม การวิจยั และพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบ
B และ C รายการใหม่ๆตาม guideline ที่เปลี่ยนแปลงไปให้ สามารถผลิตได้เองในประเทศ (หน่วยงานรับผิดชอบ
องค์การเภสัชกรรม)
การดาเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน คือ ไม่มีหน่วยงานหรื อองค์กรรองรับ
เป็ นหลักในการดาเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโรคตับอักเสบ จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่ารัฐควรจัดให้มีหน่วยงาน
หรื อองค์กรรองรับเพื่อเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการแก้ไ ขปั ญหาโรคตับอักเสบ (ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ PDC1) เนื่องจากแผนงานควบคุมโรคตับอักเสบจากไวรัสเป็ นแผนงานใหม่ ขาดผูร้ ับผิดชอบหลักของ
แผนงานในระดับเขต จึงทาให้เกิดอุปสรรคในการประสานงานหาผูร้ ับผิดชอบในการจัดกิจกรรม และฐานข้อมูล
ไวรัสตับอักเสบยังต่ากว่าความเป็ นจริ งมากยังไม่สามารถนามาใช้ในการอ้างอิงได้ (กองโรคป้องกันด้วยวัคซี น
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2562)
3.3.5 ยุติการแพร่ กระจายโรคเขตร้ อนที่ถูกละเลย ภายในปี 2573
กระทรวงสาธารณสุขมีการวางแผนการดาเนินงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยกรมควบคุม
โรค จัดทายุทธศาสตร์การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ อนาโดยยุงลาย (2560 2564) โดยพัฒนาและเพิ่ม
ความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อนาโดยยุงลาย เร่ งรัดการป้ องกันและควบคุมการแพร่ เชื้อ เพื่อลดการ
ติดเชื้อการป่ วย และการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคติดต่อนาโดยยุงลาย เพิ่มความเข้มแข็งระบบการดูแลรักษา
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และสนับสนุ นอย่างต่อเนื่ องแบบองค์รวม ทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ และสังคม แก่ ผูป้ ่ วย ครอบครั ว และชุ มชน
พัฒนาและส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมรับผิดชอบของบุคลากร ภาคีเครื อข่าย และประชาชนทุกคนในการป้องกันและ
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ น าโดยยุง ลาย เสริ ม สร้ า งความเข้มแข็งระบบควบคุม โรคและการตอบโต้ภ าวะฉุ ก เฉิ น
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย (EOC) เพิ่มศักยภาพและความสามารถการบริ หารจัดการทรัพยากรในการควบคุมยุงลาย
พัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการป้ องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลายให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
พัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุน และเร่ งรัดการศึกษาวิจยั นวัตกรรมและเทคโนโลยี การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนา
โดยยุงลาย
การดาเนินงานที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์สาธารณสุ ขจังหวัดไม่เคยเก็บข้อมูลในส่ วนนี้ เนื่ องจาก ไม่เคย
มีผทู ้ ี่ร้องขอความเหลือต่อการป้องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และไม่มีการกาหนดโรคที่ชดั เจนมาจากกระทรวง
สาธารณสุข แต่สสจ.ได้บนั ทึกข้อมูลของผูป้ ่ วยจากโรคเขตร้อน ดังนี้ โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่ วง โรคหัด และ
โรคมือเท้าปาก (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ PPP)
เป้ าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่ อนวัยอันควรจากโรคไม่ ติดต่ อให้ ลดลงหนึ่งในสาม ผ่ านทางการป้ องกัน
และการรักษาโรค และสนับสนุนสุ ขภาพจิตและความเป็ นอยู่ที่ดี ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลื อด โรคมะเร็ ง โรงเบาหวานและโรคระบบ
ทางเดินหายใจเรื้ อรัง ในประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี (premature mortality rate) ลดลง 1/3 ภายในปี 2573 จาก
ข้อมูลพื้นฐานปี 2553
กระทรวงสาธารณสุ ขมี มาตรการคลินิก NCD คุณภาพในสถานบริ การสุ ขภาพทุกระดับ การจัดบริ การ
สุขภาพ มีระบบ fast track STEMI, cardiac network และ zoning มีระบบการตรวจวินิจฉัยให้ได้ภายในระยะเวลา
ตามเกณฑ์ มีระบบการส่ งต่อที่มีประสิ ทธิภาพ จัดระบบบริ การการผ่าตัดและการดูแลหลังผ่าตัดให้เหมาะสมกับ
ขีดความสามารถของแต่ละระดับของโรงพยาบาลโดยมีก ารเชื่ อมโยงภายในเครื อข่าย การจัดกาลังคนด้าน
สุ ขภาพให้เพียงพอและเหมาะสมกับภาระงาน ระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บข้อมูลที่สมบูรณ์ สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับระบบของสถานพยาบาล การรายงานข้อมูลเป็ นระบบเดียวกันทัว่ ประเทศ ยาและวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ทาง
การแพทย์ และเทคโนโลยี คู่มือแนวทางการดาเนินงานการคัดกรอง และมีคณะกรรมการ service plan สาขาโรค
ไม่ติดต่อระดับเขตและจังหวัด โดยการดาเนินงานระยะสั้ น สานักปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กรมควบคุมโรค
กรมการแพทย์ วางแผนการดาเนินงานตามแผนพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย (แม่และเด็ก เด็กวัยเรี ยน วัยรุ่ น วัย
ทางาน วัยผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ) แผนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Plan สาขา NCD (DM, HT, COPD,
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STROKE) ) สาขาหัวใจ และหลอดเลือด และสาขามะเร็ง แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งระดับชาติ (พ.ศ.
2556-2556) แผนปฏิ บ ัติ ก ารบู ร ณาการยุท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกัน และควบคุ ม โรคไม่ ติ ด ต่ อ ระดับ ชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ แผนยุทธศาสตร์ การควบคุมยาสู บแห่ งชาติ ยุทธศาตร์ การจัดการ
ปัญหาภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วน นอกจากนี้ยงั ได้มีการจัดดาเนินงานตามแต่ละโรค ดังนี้
โรคหัวใจและหลอดเลือด
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ออกประกาศ สธ. เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 ห้ามการผลิต นาเข้า และจาหน่ าย
ไขมันทรานส์ มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 9 มกราคม 2562 ผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะมีโทษตามาตรา 50 แห่ งพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงด้วย (สุขภาพคนไทย, 2562) กรมการแพทย์สถาบันทรวงอก ได้จดั โครงการ “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัย
ทัว่ ไทย” มีการผลักดันให้ยา Tenecteplase (TNK) ให้เข้าสู่ บญั ชียาหลักแห่งชาติ เพื่อที่จะได้สามารถเบิกจ่ายได้
ใช้แทน Streptokinase ในผูป้ ่ วย STEMI มีการลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เขตสุ ขภาพร่ วมกับผูต้ รวจเขต เพื่อรั บทราบ
ปั ญหา และนามาแก้ไข เพื่อหาข้อเสนอแนะในการแก้ไขปั ญหา กาหนดคิวผ่าตัด คิวสวนหัวใจ ในผูป้ ่ วยโรค
หลอดเลือดหัวใจไม่เกิน 3 เดือน
พัฒนาบุ ค ลากรทางการแพทย์ จัด หลัก สู ต รพยาบาลเฉพาะทางการดู แลผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลื อ ด
เฉี ยบพลัน ให้ความรู ้กับประชากรในการดูแลตัวเอง และโรงพยาบาลราชวิถีจดั ทาโครงการเครื อข่ายความ
ร่ วมมือทางการแพทย์ดา้ นโรคหัวใจและหลอดเลือดสู่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
กรมการแพทย์สถานบันทรวงอก จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผูป้ ่ วย (COPD
Clinic Model) ปี 2560 ลงพื้นที่ 4 ภาค โครงการหลักสู ตร chest nurse ระยะเวลา 4 เดือน จัดอบรม Spirometry
นอกจากนี้องค์การเภสัชกรรม ได้ดาเนินการผลิตยารักษาโรคให้ทนั ต่อความต้องการและจัดหายารักษาโรคที่ยงั
ไม่สามารถผลิตได้เองให้ทนั ต่อความต้องการในราคาที่เหมาะสม
โรคมะเร็ง
กรมการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เน้นการดาเนินโครงการและหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักการป้องกัน
โรค การคัดกรอง การวินิจฉัย และรั กษาโรค และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทาสารสนเทศ
โรคมะเร็ง (Cancer Infoematics)
การดาเนินงานระยะกลาง มีการวางแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีไทย พ.ศ.25542563 และแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2559-2563) การดาเนินการตามหลักการป้องกัน
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โรค โดยวางแผนจัดให้มีก ารรณรงค์เพื่ อการป้ องกันโรคระดับประเทศ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่ วมของภาค
ประชาชน และออกกฎหมายควบคุมปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญของโรคมะเร็ ง การคัดกรอง (Screening) จัดให้มีการคัด
กรองมะเร็ งลาไส้ใหญ่และไส้ตรง ตามโครงการ สปสช. ติดตามให้ประชาชนในกลุ่มเป้าหมายส่ วนใหญ่ได้รับ
การคัดกรองโรคตามที่ได้จดั ให้มีบริ การ และแก้ไขปั ญหาในเขตหรื อพื้นที่ที่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมาย การวินิจฉัย
และรักษาโรค ติดตามการเข้าถึงการรักษาของผูป้ ่ วย คุณภาพของการรักษาและระยะของโรคเมื่อผูป้ ่ วยมาพบ
แพทย์ครั้งแรก โดยเฉพาะมะเร็ งที่มีการคัดกรองโรคพัฒนาและนาเทคโนโลยีข้ นั สู ง มาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การวินิจฉัย การรักษาและเพิม่ การเข้าถึงบริ การของประชาชน สนับสนุนเครื่ องฉายรังสี ใน รพศ.และเขตสุ ขภาพ
ในด้านสารสนเทศโรคมะเร็ ง มีการติดตามและตรวจสอบฐานข้อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็ งให้มีคุณภาพครบถ้วน
สมบูรณ์ และครอบคลุม มีการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการแก้ไขปั ญหา ด้านการวิจยั (Cancer Research)
องค์การเภสัชกรรม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์วิจยั ด้านโรคมะเร็ งในเขตสุขภาพเพื่อหาแนวทางใหม่ ๆ ในการ
ป้ องกัน วินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น วิจยั และพัฒนายารักษาโรคเหล่านี้ รายการใหม่ ๆ ตาม
Guideline ที่เปลี่ยนแปลงไปให้สามารถผลิตได้เองในประเทศ
การดาเนินงานระยะยาว สถาบันมะเร็ ง กรมการแพทย์ ได้วางแผนการดาเนินการเพื่อ การป้ องกันโรค
โดยจัดให้มี ก ารรณรงค์เพื่อการป้ องกันโรคระดับประเทศ เป็ นการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชน และออก
กฎหมายเป็ นข้อบังคับใช้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ ยงหลัก ๆ ของโรคมะเร็ง การคัดกรอง มีมาตรการแนวทางการคัดกรอง
มะเร็ งอื่น ๆ หากมีขอ้ มูลเชิ งประจักษ์ที่การคัดกรองนั้นช่วยลดอัตราการตายจากโรค ประเทศที่มีทรัพยากรที่
เพียงพอที่จะปฏิบตั ิได้ และมีความคุม้ ค่าในการคัดกรอง การวินิจฉัยและรักษาโรค มีการติดตามการรอดชีพของ
โรค 5 year Survival ของมะเร็งแต่ละชนิด ติดตามอัตราการเสี ยชีวิตจากโรคมะเร็ งเปรี ยบเทียบข้อมูลปี 2573 กับ
ปี 2553 ส่ วนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการวางแผนจัดทายุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย (พ.ศ. 2570-2579) ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสู ง (กองแผนงาน กรมควบคุมโรค, 2562)
การลดความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ ยงและลดการป่ วย
จากโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสู ง ได้แก่ มาตรการลดความเสี่ ยงในประชาชน มาตรการคัดกรองค้นหา
ผูป้ ่ วยรายใหม่ มาตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน มาตรการสาคัญสาหรับ
จังหวัด อาเภอ และตาบล ปี 2562 มีกิจกรรมตาบลที่มีความเสี่ ยงสู ง เรื่ องอ้วน อาหารที่มีเกลือสู ง หรื อความชุก
DM, HT สู ง อ าเภอละอย่า งน้อ ย 1 ต าบล มี ก ารคัด กรองค้น หาผู ้ป่ วยรายใหม่ มี ก ารคัด กรอง DM/HT ใน
ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไป การคัดกรอง CVD risk และกลุ่มสงสัยป่ วยความดันโลหิ ตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับ
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การวัดความดันโลหิ ตที่บา้ น (Home BP) มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผูป้ ่ วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน มี
NCD Clinic Plus เชื่อมโยงคลินิกชะลอไตเสื่ อม และให้มีการจัดบริ การ คลินิก NCD ให้มีคุณภาพในระดับ รพ.
สต. นอกจากนี้ ได้มีการสารวจการเก็บข้อมูลการสารวจพฤติกรรมเสี่ ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ (BRSFF)
เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล พื้้ นฐานในการแก้ไ ขปั ญ หาด้า น NCD (กองยุท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ส านัก ปลัด กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2560) และสานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ร่วมมือกัน พัฒนา
และผลิตเครื่ องตรวจสุ ขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ จานวน 100 เครื่ องในพื้นที่ท้ งั หมด 10 จังหวัด ซึ่ งเป็ นเครื่ องที่
สามารถแปลผลการวัดและให้คาแนะนาสุขภาพได้ สามารถนาผลที่ได้ไปปรึ กษาขอคาแนะนาจากแพทย์ได้ เพื่อ
คัดกรองและป้องกันโรคไม่ติดต่อเบื้องต้น (hfocus, 2562)
การดาเนินงานที่ผ่านมา จากการสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานสานักป้ องกันและควบคุมโรค พบว่า มีการ
ดาเนินงาน NCD clinic plusว่า ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีโครงการ “อาหารโรงพยาบาลเค็มน้อยอร่ อย 3 ดี” ให้
ลดโซเดียมในร้านอาหารในโรงพยาบาลและในอาหารผูป้ ่ วย จะมีการติดตามประเมินผลตามเกณฑ์ หากไม่ผ่าน
เกณฑ์จะต้องมีการพัฒนา ส่ วนปั ญหาและอุปสรรค ได้แก่ ปั ญหาในการลงข้อมูลผูป้ ่ วยและผูเ้ สี ยชีวิตจากโรคที่
ไม่ติดต่อ กล่าวคือ ในการลงข้อมูลทุกโรงพยาบาลจากทั้งหมด 12 เขตไม่รวม กทม.จะต้องลงข้อมูลที่ระบบ
HDC ปัญหาคือ ผูท้ ี่ลงข้อมูลจะต้องมีความรู ้และความเข้าใจในระบบจึงจะสามารถลงข้อมูลได้ถูกต้อง จากที่ผา่ น
มามีการเปลี่ยนงานและย้ายงานบ่อยจึงทาให้การลงข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากที่ผมู ้ าทางานใหม่ไม่เชี่ยวชาญ
ในการลงข้อมูล ได้จดั อบรมให้ปีเว้นปี ซึ่งก็ไม่สามารถจัดอบรมทุกปี ได้เนื่ องจากงบประมาณมีจากัด บางแหล่ง
พบฐานข้อมูลที่ซ้ ากันเยอะจึงได้ทาการแก้ไขและลงข้อมูลใหม่ขอ้ มูลจึงถูกต้อง ปัญหาอีกด้านหนึ่งคือ เรื่ องการ
สื่ อสารจากนโยบายด้านบนลงมาด้านล่างไม่ชดั เจน เช่น การปรับเกณฑ์ของค่าความดันโลหิ ตสู ง ซึ่งมีการปรับ
แต่ไม่ได้สื่อสารถึงเหตุผลในการปรับเกณฑ์และในระบบ HDC ก็ยงั ไม่ได้ปรับเกณฑ์ ดังนั้นผูป้ ฏิบตั ิก็ทางานไม่
ถูกว่าจะต้องยึดตามหลักไหน อีกด้านหนึ่งคือบุคลากรไม่เพียงพอ ในการทางานคลินิก NCD จะต้องใช้พยาบาล
วิชาชีพในการทางาน แต่พยาบาลมีภาระงานเยอะมากจึงทาให้ การปฏิบตั ิงานอย่างครอบคลุมลาบาก และใน
ปั จจุบนั พบว่าเด็กเป็ นโรคอ้วนมากขึ้น ในส่ วนของโรงเรี ยนมีการห้ามขายอาหารหวานหรื อขนมหวาน แต่ว่า
นอกโรงเรี ยนยังคงมีการขายอาหารเหล่านี้ อยู่ และขอให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการควบคุมผูผ้ ลิต/ผูข้ ายสิ นค้า
บริ โภคในการจากัดโซเดียม และมีป้ายเครื่ องดื่มหรื ออาหารเพื่ อสุ ขภาพ และควรส่ งเสริ มสื่ อให้มีส่ วนช่ วย
ชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหารชนิ ดไหนที่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ ตลอดจนมีมาตรการในการควบคุม
สื่ อที่ชกั จูงให้บริ โภคอาหารที่มีน้ าตาลและโซเดียมสู ง (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ NDC) ในส่ วนของโรงเรี ยนผูส้ ู งอายุได้มี
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การรวมกลุ่มผูส้ ู งอายุทุกอาทิตย์ โดยจะมีการวัดความดันทุกอาทิตย์ ทากิจกรรมฝึ กทักษะประกอบอาชีพ และ
ผูส้ ู งอายุแต่ละคนจะนาอาหารพื้นบ้านมารับประทานร่ วมกัน หากใครนาอาหารหวาน มัน หรื อเค็มมาจะไม่มี
ผูอ้ ื่นรับประทานร่ วมด้วย และบนโต๊ะ จะไม่มีเครื่ องปรุ งรส ตลอดจนเป็ นข้อตกลงกันในหมู่บา้ นว่าเมื่อมีงานกิน
เลี้ยงจะไม่มีเครื่ องปรุ งรสบนโต๊ะ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดีนอกจากนี้การได้ทากิจกรรมร่ วมกันยังเป็ นการ
คลายเคลีย ผ่อนคลาย และสร้างสมาธิ สร้างรายได้ให้แก่ผสู ้ ู งอายุดว้ ย (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ CHE)
ตัวชี้วัด 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
การดาเนินงานระยะสั้ น โดยกรมสุ ขภาพจิต สานักบริ หารระบบบริ การสุ ขภาพจิต สานักยุทธศาสตร์
สุ ข ภาพจิ ต โรงพยาบาลจิ ตเวชขอนแก่ น ราชนคริ นทร์ โรงพยาบาลพระศรี มหาโพธิ์ มี ก ารดาเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผน
ยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และมติ
สมัชชาสุ ขภาพแห่งชาติ มติ 4.2 การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุ ขใจ...ไม่คิดสั้น) นอกจากนี้ กรมสุ ขภาพจิตมี
การพัฒนาระบบบริ การ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายระดับประเทศ มีการอบรม วิทยากร ผูด้ ูแล อส
ม. แกนนาชุมชน และบุคลากรในสถานบริ การสาธารณสุ ข เพื่อพัฒนาศักยภาพ เยียวยาจิตใจผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากการฆ่าตัวตาย และป้องกันการฆ่าตัวตาย มีการสนับสนุนองค์ความรู ้และเทคโนโลยี ในการเฝ้าระวัง ติดตาม
ดูแลผูป้ ่ วยโรคจิต โรคซึ มเศร้า และผูพ้ ยายามฆ่าตัวตายในพื้นที่ดว้ ยช่องทางที่หลากหลาย และการรณรงค์สร้าง
ความตระหนักเนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งชาติ
การดาเนินงานระยะกลาง มีการวางแผนการพัฒนาระบบบริ การ สุ ขภาพเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริ การผูป้ ่ วย
โรคจิต โรคซึ มเศร้า และป้ องกันจัดการปั ญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ขของหน่วย
บริ ก าร รพ.สต. รพช. รพศ. รพจ. ให้ก ารบริ ก ารสุ ขภาพจิ ตและจิ ต เวชที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการบริ การผูป้ ่ วยโรคจิต โรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายระดับประเทศที่มีคุณภาพและเข้าถึงง่าย โดย
การเพิ่มช่องทางในการให้บริ การผ่านทางแอปพลิเคชัน่ อูกา้ เนื่ องจากการให้บริ การผ่านทางสายด่วนไม่สามารถ
ให้ได้อย่างทัว่ ถึง จากข้อมูลปี 2561 โทรเข้ามามากว่า 800,000 สาย แต่จดั การให้บริ การให้ได้ปีละ 200,000 สาย
ดังนั้น สถาบันสุ ขภาพจิ ตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ กรมสุ ขภาพจิต ร่ วมมือกับภาคเอกชน โดยบริ ษทั เทเล
เมดิกา้ จากัด ซึ่ งเป็ นผูพ้ ฒั นาระบบให้การปรึ กษาออนไลน์ผ่า นแพลตฟอร์ มอูกา้ เพื่อช่วยให้บริ การปรึ กษาด้าน
สุ ขภาพจิต คือ สามารถนัดพบกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ทางออนไลน์ ซึ่งเป็ นเหมือนโรงพยาบาลเสมือน
(Virtual Hospital) (Hfocus, 2562)
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การดาเนินงานระยะยาว มุ่งเน้ นการพัฒนาระบบบริการสุ ขภาพเพิ่มการเข้าถึงบริ การผูป้ ่ วยโรคจิต โรค
ซึมเศร้า และป้องกันจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
บริ การ พัฒนาองค์กรให้เป็ นแหล่ง ศึกษาอบรมและวิจยั นวัตกรรมด้านการป้ องกันและช่ วยเหลือผูป้ ่ วยโรค
ซึมเศร้า โรคจิต และผูท้ ี่มีความเสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตาย
การดาเนินงานที่ผ่านมา พบปั ญหาในการดาเนิ นงาน คือ มีบุคลากรทางด้านสุ ขภาพจิตน้อยกว่ากรอบ
อัตรากาลัง ภาระงานหลายด้านอาจมีผลทาให้ไม่สามารถพัฒนางานได้ตามเป้าหมายการ การเข้าถึงผูป้ ่ วยกลุ่ม
เสี่ ยงต่อการฆ่าตัวตายเข้าถึงได้ยากได้แก่ ผูป้ ่ วยโรคซึ มเศร้ า โรคติดสุ รา และโรคสมาธิ ส้ ัน การติดตามดูแลผูท้ ี่
พยายามฆ่าตัวตายไม่ให้ฆ่าตัวตายซ้ าตามแนวทางมาตรฐานติดตามได้ยาก การบูรณาการภาคีเครื อข่ายต้องมี
นโยบายที่ชดั เจนจากกระทรวงอื่นร่ วมด้วย มีปัญหาในการรักษาและดูแลต่อเนื่ อง ผูบ้ ริ หารต้องให้ความสาคัญ
ในเรื่ องนี้ รวมทั้งขาดสถานที่ให้บริ การในลักษณะหอผูป้ ่ วยใน ห้องตรวจทางจิตเวช ห้องให้บริ การทางจิตสังคม
(แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด, 2562)
เป้ าประสงค์ 3.5 เสริมสร้ างการป้ องกันและการรักษาการใช้ สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ ยาเสพติดในทางที่
ผิดและการใช้ แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
ตัวชี้วัด 3.5.1 ความครอบคลุมของการรักษา (การรักษาโดยใช้ยาทางจิตวิทยาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
และบริ การการติดตามผลการรักษา) สาหรับผูท้ ี่ใช้สารเสพติด
การดาเนินงานระยะสั้ น กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สานักบริ หารการสาธารณสุ ข สป.สธ. กรม
สุ ขภาพจิต ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาตร์ การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนมีภูมิคุม้ กันยาเสพติดทุกคน หมู่บา้ น/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีความเข้มแข็งในการ
ป้ องกันยาเสพติด ทาลายเครื อข่ายการค้าและองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวกับยาเสพติด ลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
และทาลายแหล่งผลิต และกรมการแพทย์โดยสถาบันบาบัดรักษาและฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี
ได้จดั การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติและมอบประกาศนียบัตรแก่ผผู ้ า่ นการอบรมหลักสู ตรเฉพาะทางด้าน
ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ และจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น สงขลา ปัตตานี ได้มีการจัดอบรม
หลักสู ตรบาบัดฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติด การดูแลผูป้ ่ วยที่มีภาวะฉุ กเฉิ นด้านยาเสพติด นอกจากนี้ กระทรวงแรงได้จดั
โครงการส่ งเสริ มระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ การดาเนินงานระยะกลางและระยะ
ยาว กรมการแพทย์โดยสถาบันบาบัดรั กษาและฟื้ นฟูผูต้ ิ ดยาเสพติ ดแห่ งชาติ บรมราชชนนี และโรงพยาบาล
ธัญญารักษ์ภูมิภาค ได้วางแผนดาเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มการเข้าถึงสถานบริ การช่วยเลิกบุหรี่
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และเหล้า ในสถานบริ ก ารและชุ ม ชน เฝ้ า ระวังการสู บบุหรี่ และดื่ มเหล้าหน้าใหม่ และบังคับใช้ก ฎหมายที่
เกี่ยวข้องทุกมาตรา มีการการจัดตั้งสถานพยาบาลยาเสพติดตาม พรบ. 2522 การวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้และ
พัฒนาระบบบริ การ HARM Reduction ในผูต้ ิ ดยาเสพติ ด นอกจากนี้ กรมสุ ขภาพจิต วางแผนจัดทาโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด (To be number one) และพัฒนาคุณภาพระบบบริ การ และเพิ่มการ
เข้าถึงบริ การด้านสุ ขภาพจิตของผูต้ ิดยาเสพติด อาศัยความร่ วมมือจากหลายฝ่ ายเพื่อค้นหา บาบัดฟื้ นฟู ติดตาม
และลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm reduction) ดังนี้

แผนภาพที่ 17 แสดง มาตรฐานและขั้นตอนปฏิบตั ิในการบาบัดฟื้ นฟูและส่ งต่อผูป้ ่ วยยาเสพติด
ที่มา : สานักบริ หารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2559)
การดาเนินงาน จากรายงาน ปี พ.ศ.2561 ผูต้ ิดยาเสพติดมากกว่า 2 ล้านคนทัว่ ประเทศ แต่เข้ารั บการ
บาบัดรักษา 200,000-300,000 รายต่อปี ถึงแม้ว่าจะมีนโยบาย ผูเ้ สพคือผูป้ ่ วย พบผูท้ ี่สมัครใจหรื อกึ่งสมัครใจเข้า
รับการรักษาเพียง 45-50% ส่วนที่เหลืออีกมากกว่าร้อยละ 50 เป็ นผูท้ ี่ถูกบังคับบาบัดตามคาสั่งศาล รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณเพื่ อกระบวนการทางศาลเอาผิดลงโทษผูต้ ิ ดยาเสพติ ดมากกว่าการใช้งบประมาณในการรักษา
(hfocus, 2561)
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จากการจัดประชุมของคณะวิจยั เสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพได้ขอ้ เสนอแนะว่า รัฐ
ควรมุ่งส่ งเสริ มกฎหมายจากการลงโทษเป็ นให้รางวัล หรื อให้ผคู ้ นได้รับประโยชน์แทน จากการบาบัดรักษา ให้
โอกาสผูต้ ิดยาเสพติดให้ได้อยูร่ ่ วมกันในสังคม ผูร้ ักษากฎหมาย และผูป้ ฏิบตั ิงานมีความรู ้และเจตคติที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัด 3.5.2 การใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย นิยามตามบริ บทของเทศ คิดเป็ นปริ มาณแอลกอฮอล์
ต่อผูบ้ ริ โภค (อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป) ในจานวนลิตรของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ภายในปี ปฏิทิน
การด าเนินงานระยะสั้ น ระยะกลางและระยะยาว โดยส านัก งานคณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ได้ดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ (แผนยุทธ
ศาตร์ 10 ปี พ.ศ.2554-2563) เพื่อดาเนินงานด้านป้องกันควบบคุมและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริ โภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีเป้าหมายระดับประเทศในการลดปริ มาณการบริ โภคต่อประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป ไม่เกิน 6.54
ลิตรของแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ต่อคนต่อปี ในปี 2564 และความชุกของผูบ้ ริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากร
อายุ 15-19 ปี ไม่เกินร้อยละ 19.9 มีการควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์ และทางกายภาพ ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และลดแรงสนับสนุ นในการดื่ม การลดอันตรายจากการบริ โภค จัดการปั ญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ และ
พัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง
การดาเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาจากการดาเนินงาน คือ มีกลยุทธ์การตลาดรู ปแบบใหม่ ๆ ของผูผ้ ลิต
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่ม เป้ าหมายที่ เป็ นเยาวชน และอิ ทธิ พลในพื้นที่ เป็ นอุ ปสรรคต่ อการ
ดาเนิ นงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ ด้านหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ ปี
2554-2563 ยังไม่มีแผนปฏิบตั ิงานที่ชดั เจน และขาดความต่อเนื่ อง กิจกรรมเน้นหนักเฉพาะช่วงเทศกาลปี ใหม่
สงกรานต์ และทัศนคติของคนไทยต่อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ยงั เป็ นไปในเชิงบวก มีการสร้างกระแสเป็ นเรื่ องของ
การสังสรรค์ ค่านิ ยมการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเข้าสังคม (คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากการประชุมเสวนาของคณะวิจยั เสวนาวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนด้านสุ ขภาพได้ขอ้ เสนอแนะว่า
ควรควบคุมและจากัดการเข้าถึงแอลกอฮอล์ เช่น ควบคุมสื่ อในการโฆษณา กาหนดมาตรการทางภาษีและราคา
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น และให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการรณรงค์งดดื่มสุ ราเพื่อสร้างความตระหนัก ลด
ค่านิยมต่อเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
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เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกลงครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.6.1 อัตราผู้เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (จานวนผู้เสี ยชีวิตจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตทางถนน ภายในช่ วงระยะเวลา 30 วันต่อประชากร 100,000 คน (อายุมาตรฐาน))
การดาเนินงานระยะสั้ น โดยสานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค สถานบันการแพทย์ฉุกเฉิ น กอง
สาธารณสุ ขฉุ กเฉิ น ศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กรมการแพทย์ มีการวางแผนการดาเนิ นงานเน้นมาตรการ 4
หลัก ดังนี้ 1) มาตรการการบริหารจัดการ มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น (Emergency Operation
Center: EOC) และที ม ตระหนั ก รู ้ (Situation Awareness Team: SAT) มี ก ารจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงาน TEA Unit ใน
โรงพยาบาล สร้างความร่ วมมือระหว่างสาธารณสุ ขอาเภอ โรงพยาบาลชุมชน และคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุ ขอาเภอ เป็ นเลขาร่ วมในศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนนระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) โดยมี
บทบาทในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุบตั ิเหตุทางถนนตลอดทั้งปี เชื่ อมโยงการทางานระหว่างกลไกระบบ
สุขภาพอาเภอ (DHS) ที่มีอยูใ่ นทุกอาเภอมาหนุนเสริ มการทางาน 2) มาตรการจัดการข้ อมูล มีการบูรณาข้อมูล 3
ฐาน (สาธารณสุ ข ตารวจ และบริ ษทั กลางฯ) ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด เพื่อให้ทราบขนาดปั ญหาที่
แท้จริ ง พัฒนาระบบรายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online) พัฒนาระบบรายงานการสอบสวนออนไลน์ การชี้
เป้าจุดเสี่ ยง โดยการนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาเพื่อหาจุดเสี่ ยงหรื อความเสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุทาง
ถนน และนาเสนอข้อมูลจุดเสี่ ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด 3) มาตรการป้ องกัน ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานผ่านระบบ
สุ ขภาพอาเภอ หรื ออาเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยัง่ ยืน (DHS-RTI) และเชื่ อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการความ
ปลอดภัยทางถนนในระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ) ขับเคลื่อนการดาเนินงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน/ศูนย์สร่ าง
เมา (Community Checkpoint) ร่ วมกับภาคีเครื อข่ายในชุมชน ในการป้ องกันและป้ องปรามพฤติกรรมเสี่ ยงต่อ
การเกิ ดการบาดเจ็บ ทางถนน ในช่ วงเทศกาลหรื อในช่ วงที่ มี ความเสี่ ยงต่ อการเกิ ด อุบัติเ หตุ ทางถนน และ
ขับเคลื่อนมาตรการองค์การความปลอดภัยทางถนนของรถพยาบาล (Ambulance Safety) นอกจากนี้ ยงั มีการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน (จปถ.) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการองค์กรในหน่วยงานสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข (RTI officer) 4. มาตรการรักษาพยาบาล โดยการพัฒนาคุณภาพการรักษาตามแนวทาง Service Plan
Trauma and Emergency ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ดังนี้ EMS คุณภาพ, ER คุณภาพ, In-hos คุณภาพ และ Referral
System
การดาเนินงานระยะกลาง และระยะยาว มุ่งเน้นการทางานใน 4 หลักดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และร่ วม
พัฒนาหน่วยจัดการปั ญหาอุบตั ิเหตุทางถนน ที่มีการจัดการปั ญหาอย่างเป็ นระบบ ตลอดจนติดตามประเมินผล
เพื่อผลักดันนโยบายและวางแผนงานสาหรับขับเคลื่อนงานให้ทนั ต่อสถานการณ์ปัจจุบนั
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การดาเนินงานที่ผ่านมา มีการติดตามการดาเนิ นงานและการประเมินผล ในระดับพื้นที่อาเภอ/จังหวัด/
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคจากคู่มือ แนวทางการดาเนิ นงานเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ ยั งพบประเด็นปั ญหาที่
สาคัญ คือ บุคคล ยังขาดความตระหนักในความปลอดภัย ประเมินจาก อัตราการสวมหมวกนิรภัยยังมีนอ้ ย การ
ขับรถเร็ ว พฤติกรรมที่มีความเสี่ ยง เช่น เมาแล้วขับ เยาวชนอายุนอ้ ยกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ การโดยสาร
ท้ายกระบะรถบรรทุก เป็ นต้น การบังคับใช้กฎหมาย มีความจาเป็ นในการแก้กฎหมายให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
เช่น การใช้กล้อง CCTV สาหรับตรวจจับการฝ่ าสัญญาณไฟจราจรความเร็ ว การไม่สวมหมวกนิรภัย การไม่ชาระ
ค่าปรับเชื่อมโยงกับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เป็ นต้น ซึ่ งอยู่ในขั้นตอนการแก้กฎหมายและทดลอง อาจต้อง
ใช้ระยะเวลานาน ด้านกลไกระดับพื้นที่ การจัดการปั ญหาในระดับอาเภอมีความเหมาะสมในการดาเนิ นงานที่
สามารถเข้าถึงระดับชุมชนและท้องถิ่น โดยใช้กลไกผ่านศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนนอาเภอ (ศปถ.
อาเภอ) ร่ วมมือกับการทางานกับศูนย์ปฏิบตั ิการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) แต่การดาเนิ นงานยังไม่มีประสิ ทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอาเภอที่มี
ความเสี่ ยง พบข้อสาคัญในการดาเนินงาน คือ ด้านบุคลากร ยังต้องเพิ่มทักษะการจัดการข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ
สาหรับนาไปสู่ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหา มาตรการแก้ปัญหาแบบเดิม ๆ ไม่มุ่งเน้นกลุ่มเป้ าหมาย และ
เน้นการรณรงค์ป ระชาสัม พันธ์ แต่ ไ ม่ ป ระเมิ น ผลมาตรการ และด้านนโยบายและกลไกการทางาน พบว่า
คณะกรรมการ พชอ.มีขอ้ จากัดการทางาน ไม่เชื่อมโยงกับ ศปถ.อาเภอ และเครื อข่ายในอาเภอที่มีหน้าที่โดยตรง
มองว่า เป็ นงานของฝ่ ายสาธารณสุ ข และระดับนโยบายยังไม่ถูก กระตุ้นการทางานในทิ ศทางเดี ย วกัน จาก
หน่วยงานส่วนกลาง ทาให้ให้เกิดการกากับติดตามไม่ต่อเนื่อง
จากการสัมภาษณ์รองผูก้ ากับการจราจร สถานีตารวจภูธร พบว่า อุบตั ิเหตุบนท้องถนนเกิ ดหลายสาเหตุ
ร่ วมกัน ด้ านบุคลากร ตารวจจราจรมีไม่เพียงพอ เช่น ในเขตสถานีมีถนนที่มีแยก 60 แยก แต่มีตารวจจราจร 20
กว่าคน ตารวจควรเพิ่มบุคลากรในหน่ วยปฏิบตั ิ ปรับเปลี่ยนสถานี ตารวจภูธรพิจารณาอัตราประชากรต่ออัตรา
ตารวจจราจร ด้านงบประมาณ ยังขาดงบประมาณในการดาเนินการ ให้แก่อาสาจราจร ค่าน้ ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง ด้าน
การศึกษา ยังให้ความสาคัญกับการศึกษาด้านกฎหมายจราจรน้อยไป เช่น คณะนิติศาสตร์ต่าง ๆ ยังไม่สอนวิชา
กฎหมายจราจร ด้านทนายยังขาดทนายความจราจรโดยตรง ความรู ้ดา้ นกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจร สิ ทธิ
การใช้ทาง การให้ทาง สิ ทธิ ระดับมัธยมศึกษาสอนกฎหมายเบื้องต้น และควรเพิ่มเติมการเรี ยนกฎหมายจราจร
ด้วย หรื อควรจะมีศาลจราจรเป็ นศาลพิเศษที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้ านการดาเนินงาน ในการป้องกัน
อุบตั ิเหตุค่อนข้างยาก เนื่ องจากมีการสร้างถนนเพิ่มมากขึ้น จานวนรถมากขึ้น และเมื่อมีการสร้างถนนแต่การ
ติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยบนท้องถนนยังไม่เพียงพอ เช่น ไฟสัญญาณจราจร ทางระบายน้ า หากน้ าไม่ระบาย
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ก็มกั จะเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายเพราะน้ าท่วมขังบนท้องถนน เป็ นต้น นอกจากนี้ กฎหมายทับซ้อนกันจึงทาให้เกิด
ปั ญหา เช่น แขวงการทางจะปิ ดถนน แต่ตารวจจราจรจะเปิ ดถนน หรื อการขออนุ ญาตติ ดตั้งป้ ายไม่ตอ้ งแจ้ง
ตารวจซึ่งบางครั้งการติดตั้งป้ายนั้นเป็ นการกีดขวางการจราจร เป็ นต้น จึงขอให้ขอ้ เสนอแนะว่า ส่งเสริ มให้มีการ
แก้ไ ขปรั บ ปรุ ง จุ ดเสี่ ย งจุ ด อัน ตราย สร้ า งมาตรฐานของถนน และปรั บ ปรุ ง ถนนที่ มี ความช ารุ ด หรื อ ไม่ไ ด้
มาตรฐาน ส่ งเสริ มการบูรณาการในการทางานร่ วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจรท้องถนน โดยมี
การประสานงานกันเป็ นประจาและติดตามการดาเนินงานที่ชดั เจน เพิ่มการใช้กล้อง CCTV อย่างครอบคลุม เพิ่ม
ตารวจจราจรและรักษากาลังคน ส่ วนด้านการศึกษา ควรส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่
นักเรี ยนตั้งแต่เริ่ มเข้าศึกษา และด้านกฎหมายจราจร
จากการสัมภาษณ์ ผูร้ ับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บ สานักงานป้องกันควบคุมโรค (TDC) พบปัญหา
และอุปสรรคในการดาเนินงานช่วงแรกประมาณปี 2559 เป็ นการดาเนินงานในการอบรมการสอบสวนอุบตั ิเหตุ
สาหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ดาเนิ นงานได้ช้ามาก เนื่ องจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุ ขเข้าใจว่าไม่ใช่
หน้าที่ของตนเอง เป็ นหน้าที่ของตารวจ การจราจร การขนส่ง ผูบ้ ริ หารบางจังหวัดได้ปฏิเสธการเข้าร่ วมและระบุ
ว่าไม่ใช่บทบาทหน้าที่ ต่อมามีเครื่ องมือที่เรี ยกว่า DSH-RTI มาช่วยในการติดตามการดาเนิ นงาน ทาให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น ต่อมาพบว่า ระบบ DSH-RTI ยังไม่เห็นคุณภาพ จึงพัฒนาเครื่ องมือเป็ น DRTI PLUS ซึ่งมีการใช้
ทฤษฎีเชิงวิชาการมากขึ้น มีการกาหนดเกณฑ์ชดั ขึ้น อาศัยคณะทางานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอเข้ามาช่วย
(คชอ) แต่ล ะอาเภอต้องเอาไปวิเคราะห์สถานการณ์ และดาเนิ นกิ จกรรมในอาเภอที่ เสี่ ยง จนเกิ ดเป็ นอาเภอ
ต้นแบบ แต่การดาเนิ นงานหลายพื้นที่ยงั เป็ นเพียงแค่การตั้งด่าน และยังไม่เข้าใจว่ากิจกรรมที่บูรณการต้องเป็ น
การออกแบบมาตรการที่สาคัญกับสถานการณ์ ขอ้ มูลปั ญหา แล้วกาหนดมาตรการติ ดตามประเมิ นผล (ผูใ้ ห้
สัมภาษณ์ TDC)
ปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้งานอุบตั ิเหตุไม่ถึงเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์พบว่า มาตรฐานของพาหนะ
ในการขับขี่ยงั ไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร พาหนะบางชนิดไม่ได้มาตรฐานแต่สามารถขับขี่บนท้องถนนได้ รวมถึง
มาตรฐานของหมวกนิรภัย มีอายุไม่เกิน 2 ปี ความเร็วในการขับขี่ไม่ควรเกิน 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง การรณรงค์
ยังเน้นไปที่การป้องกันการบาดเจ็บแต่ไม่ได้ป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ มาตรฐานของถนนหรื อโครงสร้างผิวทาง
หากประเมิ นตามมาตรฐานของต่า งประเทศแล้วประเทศไทยมี อยู่ป ระมาณร้ อยละ 25 ที่ ถูก ตามมาตรฐาน
ต่างประเทศเป็ นลักษณะเหมือนคอขวดบีบให้รถไปได้เล็กกว่าเดิมเพื่อป้ องกันคนเดินถนน แต่ถา้ ใช้มาตรฐาน
ของหมวดการทางมาประเมินถนนภายในประเทศผ่าน 100 % อีกด้านคือ ด้านวิศวยานยนต์ที่ใช้ทดสอบการชนมี
ที่ลาดกระบังที่เดียวขาดการลงทุนเกี่ยวกับการทดสอบโครงสร้างความแข็งแรงของรถ ในภาคขนส่งดูแลเรื่ องรถ
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สาธารณะ มีการจากัดการวิ่งไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชัว่ โมง กาหนดที่นงั่ ไม่เกิน 11 ที่นงั่ แต่ภาคประชาชนยังเข้าไม่
ถึงสิ ทธิความปลอดภัย ในส่วนของการจราจรบนท้องทนนของรถบรรทุกจะต้องวิ่งรอบเพื่อให้ได้เงินเพิ่ม จึงขับ
ขี่ดว้ ยความเร็ว ทาให้เสี่ ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่าย (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ TDC)
เป้ าประสงค์ 3.7 สร้ างหลักประกันว่ ามีการเข้ าถึงบริ การข้ อมูล การให้ การศึ กษาเกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์โดย
ถ้ วนหน้ า รวมถึงการวางแผนครอบครัวและการผสานอนามัยเจริ ญพันธุ์ในยุทธศาสตร์ และแผนงานระดับชาติ
ภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธี
สมัยใหม่
การดาเนินงานระยะสั้ น กรมอนามัย (สานักส่ งเสริ มสุ ขภาพ กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สสส. สปสช.
ส านัก งานสถิ ติแห่ งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ กรมกิ จการเด็ ก และเยาวชน
กระทรวงศึกษาธิ การ มีการพัฒนากฎหมายนโยบายและยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อนามัยเจริ ญพันธุ์แห่ งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการสร้างเสริ มการเกิดและการเจริ ญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ และพระราชบัญญัติการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พัฒนาระบบบริ การสาธารณสุข
และสร้างการเข้าถึงบริ การอย่างเท่าเทียม โดยการขยายสถานบริ การที่เป็ นมิตรสาหรับวัยรุ่ นและเยาวชนให้
ครอบคลุม สนับสนุนส่งเสริ มให้สถานบริ การสาธารณสุข มีและใช้เวชภัณฑ์วางแผนครอบครัวด้วยเทคโนโลยีที่
หลากหลาย และมีการพัฒนาระบบสารสนเทศการสื่ อสารสังคม และการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
อนามัยเจริ ญพันธุ์ โดยจัดตั้งคณะทางานวิชาการ ส่ งเสริ มการเกิดและการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพเพื่อศึกษา
ข้อมูลความเป็ นไปได้และผลกระทบประกอบการผลักดันปรับปรุ งแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สิ ทธิ
ประโยชน์ ในประเด็นต่า ง ๆ ที่ ค รอบคลุมถึ งประเด็นการบริ ก ารวางแผนครอบครั วด้วยวิธีก ารคุมกาเนิ ดที่
หลากหลาย การพัฒนาการสื่ อสารด้านอนามัยเจริ ญพันธุ์ และโครงการนาร่ องพัฒนาศักยภาพแกนนาวัย รุ่ น
ต้นแบบด้านสุขภาพองค์รวมในชุมชน (Smart Youth: SY)
การวางแผนการดาเนินงานระยะกลาง มุ่งเน้นการพัฒนาความร่ วมมือกับองค์กรภาคีเครื อข่ายเพื่อขยาย
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานในการติดตามการดาเนินงานและการเข้าถึงบริ การวางแผนครอบครัวและ
การคุมกาเนิ ดในกลุ่มสตรี วยั เจริ ญพันธุ์ในระดับพื้นที่ ทบทวนปรับปรุ งแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบาย
เพื่อเอื้ อให้วยั รุ่ นเข้าถึ งบริ การสุ ขภาพทางเพศ และอนามัยการเจริ ญพันธุ์ และพัฒนาระบบบริ การให้มีความ
หลากหลายและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริ การ นอกจากนี้มุ่งเน้นการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบบริ การวางแผน
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ครอบครัวและบริ การคุมกาเนิดที่เหมาะสม ทบทวนและปรับปรุ งแผนปฏิบตั ิการภายใต้ นโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาอนามัยการเจริ ญพันธุ์ แห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2569 และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปั ญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ.2560-2569 เพื่อให้การดาเนินงานส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การวางแผนครอบครัวและการ
คุมกาเนิดมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง การดาเนินงานระยะ
ยาว มุ่งเน้นศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบบริ การวางแผนครอบครัวและบริ การคุมกาเนิด และจัดทานโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริ ญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ.2570-2579)
ตัวชี้วัด 3.7.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ (10-14 ปี ,15-19 ปี ) ต่อผูห้ ญิงอายุ (10-14 ปี ,15-19 ปี )
1,000 คน
การดาเนินงานระยะสั้ น กระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สสส. สปสช. ได้มีการวางแผนการดาเนินงานใน
การพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุ ขและสร้างการเข้าถึงบริ การอย่างเท่าเทียม โดยการจัดโครงการส่ งเสริ มการ
จัดบริ การสุขภาพที่เป็ นมิตร การคุมกาเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ รักษาภาวะมีบุตรยาก และเพศคุยได้ในครอบครัวและ
พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่ อสารสังคม และการพัฒนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอนามัยการเจริ ญพันธุ์
โดยมีการจัดตั้งคณะทางานวิชาการส่ งเสริ มการเกิดและการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ผลิตสื่ อด้านอนามัยการ
เจริ ญพันธุ์ที่มีคุณภาพ นาร่ องพัฒนาศักยภาพแกนนาวัยรุ่ นต้นแบบ และการเสริ มสร้างศักยภาพเยาวชนรุ่ นใหม่
รู ้เท่าทันภัยไซเบอร์ ระยะกลาง มุ่งเน้นการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง
และนโยบายยุทธศาสตร์ การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น พ.ศ.2558-2567 เน้นกลุ่มอายุไม่เกิน
20 ปี มีกฎหมายรองรับว่ามีสิทธิ ที่จะเข้าถึงอะไรบ้าง มีการบูรณาการกันทั้งหมด 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงมหาดไทย ในการดาเนินงานมีคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ประชุมปี ละ
อย่างน้อยสองครั้งและมีอนุกรรมการที่อยูภ่ ายใต้คณะนี้ อีก 4 ชุดเพื่อติดตาม มีอนุกรรมการในระดับจังหวัดจัดให้
มีการรายงานผลการดาเนินงานด้วย (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ HRH) และการติดตามการดาเนินงานในระดับจังหวัด พบว่า
จังหวัดลาปางเป็ น 1ใน 20 จังหวัดนาร่ อง มีการดาเนินงานโดยการบูรณาการร่ วมกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน กับภาคประชาสังคม มีความเข้มแข็งและโดดเด่นขององค์กร NGOs (กลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชน
จังหวัดลาปาง) ทาให้มีอตั ราการคลอดในประชากรวัยรุ่ นหญิงอายุ 15-19 ปี จากปี 2557 28 ลดเหลือ 19.7 ต่อ
ประชากรวัยรุ่ นหญิงอายุ 15-19 ปี (Hfocus, 2562)
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การขับเคลื่อนตามนโยบายยุทธศาสตร์พฒั นาการอนามัยการเจริ ญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569)
และติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการป้ องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น
พ.ศ.2559 และส่ งเสริ มศักยภาพเยาวชนรุ่ นใหม่รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ ระยะยาวยังไม่ได้มีการกาหนดไว้ในแนว
ทางการดาเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ปี พ.ศ.2560
การดาเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาในการบูรณาการร่ วมกันกับหลายหน่วยงานมีการดาเนินงานที่ไม่ต่อเนื่ อง
ควรจะมีการประสานงานหรื อทาอย่างไรให้รู้เขารู ้เรา แต่ละองค์กรให้รู้ว่าใครทาอะไรอยู่ จะได้ประสานงานกัน
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ วลดการซ้ าซ้อนของการท างานและการที่ จะนานโยบายหรื อแผนปฏิบตั ิก ารที่ ไ ด้
กาหนดไว้ในระดับส่ วนกลางลงไปสู่ ระดับล่างเองทาอย่างไร เพื่อให้ระดับล่างสามารถประยุกต์และจัดทา
แผนปฏิ บตั ิ การแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาในพื้นที่ เอง อี กประการหนึ่ งคือ พื้นที่ ยงั มอง
ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปั ญหาไม่ถูกต้อง ซึ่งส่ วนกลางก็ได้แต่วางแนวทางนโยบายยุทธศาสตร์ และให้
งบประมาณในการสนับสนุน แต่พ้ืนที่ตอ้ งไปจัดทาแผนงานโครงการให้สอดคล้องตามส่ วนนโยบายกลางและ
ระดมทรัพยากรกันเองในแต่ละพื้นที่ จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการประสานการทางานร่ วมกันอย่างสม่าเสมอ
ตรวจสอบและติดตามการประเมินผลร่ วมกันอย่างชัดเจนและเป็ นระบบ ในการทางานให้รู้เขารู ้เราว่าใครทา
อะไร เป็ นอย่างไร ถึงไหนแล้วบ้าง เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการทางานและให้มีการดาเนิ นงานไปในทิ ศทาง
เดียวกัน และแก้ไขปัญหาการสื่ อสารการถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ ริ หารสู่ ผปู ้ ฏิบตั ิที่มีความผิดพลาด โดยอาจจะมี
คนกลางที่เข้าใจ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ HRH)
เป้ าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้ วนหน้ ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การเข้ าถึง
การบริ การสาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้ าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
เป้าประสงค์ 3.8.1 ความทัว่ ถึงของการติดตามการรักษา (เช่น การฉีดวัคซีนแบบเต็มรู ปแบบในเด็ก, การ
รักษาด้วยยาต้านไวรัส การรักษาวัณโรค การรักษาโรคความดันโลหิตสูง, การดูแลการคลอดโดยผูช้ านาญ)
เป้ า ประสงค์ 3.8.2 จ านวนของประชากรที่ ไ ด้รั บ การคุ้ม ครองจากภัย พิ บัติ / การเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยการ
รักษาพยาบาล
มาตรการระบบประกันสุ ขภาพของประเทศไทยประกอบ ด้วยกองทุนประกันสุ ขภาพหลักที่ดูแลด้วย
ภาครั ฐ ทั้ง หมด 3 ระบบ ได้แ ก่ ระบบสวัส ดิ ก ารรั ก ษาพยาบาลข้า ราชการและครอบครั ว ระบบกองทุ น
ประกัน สั ง คม และ ระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ รั ฐ บาลได้ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาระบบ
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีพนั ธกิจ คือ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่ วมอย่างสร้างสรรค์ จากทุกภาคส่วน และเป็ นตัวแทนประชาชนใน
การจัดหาบริ การที่มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความจาเป็ น โดยมียุทธศาสตร์สร้างความ
มั่นใจใน 5 ด้า น คื อ ด้า นการเข้า ถึ ง บริ ก ารของกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่ ย งั เข้าไม่ถึ งบริ ก าร ด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความเพียงพอของบริ การ ด้านประสิ ทธิ ภาพการบริ หารกองทุน การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
และด้านสุดท้ายคือ ธรรมาภิบาล
การดาเนินงานระยะสั้น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง สานักงานประกันสังคม
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
ได้มุ่งเน้นการดาเนิ นงานเพื่อศึกษาและพัฒนากลไกเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในระบบประกันสุ ขภาพ โดยพัฒนา
มาตรฐานการจ่ายเงินของแต่ละระบบหลักประกันสุ ขภาพ จัดสรรทรัพยากรสาหรับหน่วยบริ การ พัฒนาคุณภาพ
ของข้อมูลและมีระบบคืนกลับเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ระดับพื้นที่ และมีการดาเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบประกันสุ ขภาพ “5 Ensure” strategies เพื่อสร้างความมัน่ ใจในการเข้าถึงบริ การ คุณภาพมาตรฐาน
ประสิ ทธิภาพการบริ หารกองทุน การมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค
และ การวางแผนการดาเนิ นงานระยะกลางและระยะยาว ดาเนิ นงานตามแผนงานยุทธศาสตร์ พ ฒ
ั นาระบบ
ประกัน สุ ข ภาพ โดยพัฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการแพทย์เ พื่ อ แรงงานในระบบประกั น สั ง คม เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพความคุม้ ครองด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคเพื่อให้แรงงานในระบบประกันสังคมมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และบูรณาการระบบหลักประกันสุ ขภาพ 3 กองทุน เพื่อให้แรงงานได้รับการดูแลด้านสุ ขภาพ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การดาเนินงานที่ผ่านมา
คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ ได้นายุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบหลักประกันสุ ขภาพ
แห่ งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มาใช้เป็ นกรอบแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนการดาเนิ นงาน
ระบบหลัก ประกันสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ได้มี ก ารพัฒนาชุ ดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และเพิ่ ม การเข้า ถึ ง บริ ก ารในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 ดังนี้
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ตารางที่ 15 พัฒนาการชุ ดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และเพิ่ ม การเข้า ถึ ง บริ ก ารในระบบหลัก ประกัน สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560
ที่มา สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (2561)
พบว่ายังขาดความครอบคลุมสิ ทธิ หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติใจคนไทยไร้สิทธิ หรื อไร้สถานะ หรื อ
อยู่ในประเทศไทยมานานแต่ไม่มีเลย 13 หลัก กลุ่มเปราะบาง เช่น ผูส้ ู งอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ต้องขัง พระภิกษุ
และกลุ่มด้อยโอกาสอื่น ๆ ส่ วนการเข้าถึงบริ การของผูป้ ่ วยติดเชื้อเอชไอวี เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและ
สามารถควบคุมปริ มาณไวรัสในกระแสเลือดได้มีเพียงร้อยละ 62.9 เมื่อเทียบกับจานวนคาดประมาณผูต้ ิดเชื้อเอช
ไอวีที่ยงั มีชีวิตอยู่ ยังมีผูต้ ิดเชื้ อเอชไอวีอีกร้อยละ 37.1 ที่ยงั ต้องเร่ งรัดในการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
อย่างต่อเนื่อง (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2561)
จากการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ได้เล็งเห็นว่าการให้บริ การในโรงพยาบาลของ
รัฐไม่สามารถทาให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การได้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้นโรงพยาบาลเอกชนจึงเป็ นอีกทางเลือกที่ช่วย
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ให้ประชาชนเข้าถึงการบริ การด้านสุ ขภาพ จานวนผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลของรัฐมีอย่างหนาแน่น แออัด บางแห่ง
เตียงผูป้ ่ วยนอนตามทางเดินของโรงพยาบาล จึงอาจส่ งผลให้การได้รับการดูแลรักษาไม่ทวั่ ถึง ผูป้ ่ วยรอคิวตรวจ
จานวนมากและใช้เวลานาน จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า รัฐควรส่ งเสริ มการบริ การเข้าถึงสุ ขภาพและใช้ท รัพยากร
ทางด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์ โดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ระหว่างรพ.เอกชน
และ รพ.รัฐ เช่น อุปกรณ์ของรัฐบาลไม่เพียงพอสามารถส่ งคนไข้มาตรวจด้วยเครื่ องพิเศษที่โรงพยาบาลเอกชน
ได้ โดยมีการกาหนดราคากลาง เพื่อให้เข้าถึงการบริ การได้อย่างทัว่ ถึงและรวดเร็ วมากขึ้น (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ HPH)
ในขณะเดียวกันก็ต้องเฝ้า ระวังเรื่ องค่าใช้จ่ายครัวเรื อนในโรงพยาบาลเอกชนสู งขึ้ นเนื่ องจากการซื้ อยาและ
เวชภัณฑ์ และอาหารเสริ ม ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในการติดตามประเมินผลค่าใช้จ่ายของครัวเรื อนเป็ นระยะ
เพื่อป้ องกันการเกิดภาวะล้มละลายของครัวเรื อนเนื่ องจากการรักษาด้านสุ ขภาพจากการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชน (สุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล, รักมณี บุตรชน, ศุภวรรธน์ เพิ่มผลสุ ข และยศ ตีระวัฒนานนท์, 2561)
เป้ าประสงค์ 3.9 ลดจานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้ อนและมลพิษ
ทางอากาศ น้า และดิน ให้ ลดลงอย่างมากภายในปี 2573
ตัวชี้วัด 3.9.1 อัตราการตายในครัวเรื อนและมลพิษทางอากาศ
ตัวชี้วัด 3.9.2 อัตราการตายเนื่องจากสารเคมีอนั ตราย มลภาวะในน้าและในดิน และการปนเปื้ อน
การดาเนิ นงานระยะสั้ น กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ ส านัก นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการดาเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ อนามัยสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่
3 (พ.ศ.2560-2564) แผนงานบูรณาการบริ หารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม แผนยุทธศาสตร์คุม้ ครองสุ ขภาพใน
พื้นที่เสี่ ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม พ.ศ.2558-2567 โดยเฝ้าระวังภัยสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ ยง
ระดับจังหวัด การจัดการมลพิษทางอากาศ สารเคมีและภัยสุ ขภาพรังสี การปรับปรุ งระบบน้ าเสี ย การจัดการขยะ
มูลฝอยในโรงพยาบาล สร้างแรงจูงใจบุคลากรในองค์กรเป็ นบุคคลต้นแบบในการจัดการสิ่ งแวดล้อม สนับสนุน
เครื่ องมือด้านอาชีวอนามัยให้สอดคล้องกับพื้นที่เสี่ ยงในระดับจังหวัด และพัฒนากฎหมาย/อนุบญ
ั ญัติและการ
บังคับใช้ ส่ วนกระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน) ได้ส่งเสริ มความปลอดภัยอาชีวอนามัย
โดยบู รณาการผ่า นกลไกประชารั ฐและปฏิ บ ัติตามกฎหมาย นอกจากนี้ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อมแผน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มี
แนวทางในการดาเนิ นงานตามแผนแม่ บ ทขยะมูล ฝอย การวางแผนการด าเนินงานระยะกลาง มุ่งเน้นการ
ดาเนินงานตามมาตรการในการวางแผนการดาเนินงานระยะสั้น และกรมควบคุมโรค ได้จดั ทาโครงการตามแผน
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บู ร ณาการฯ ระดับ ชาติ : โครงการพัฒ นาระบบเฝ้ า ระวัง ป้ อ งกัน ควบคุ ม โรค และภัย สุ ข ภาพจากมลพิ ษ
สิ่ ง แวดล้อ ม (ด้า นอากาศ) มุ่ ง เน้น กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ 9 จัง หวัด และภาคใต้ 8 จัง หวัด และ
สาธารณสุ ขจังหวัด 17 จังหวัด (9 จังหวัดภาคเหนื อและ 8 จังหวัดภาคใต้) วางแผนการดาเนิ นภายใต้โครงการ
คุม้ ครองสุ ขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ ยงปั ญหาหมอกควัน และกรมควบคุมโรค (สานัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม, สคร.1,2,11,12) ได้วางแผนการดาเนินงานภายใต้โครงการเฝ้าระวัง
ตรวจคัดกรองสุ ขภาพและการสื่ อสารความเสี่ ยงจากมลพิษทางอากาศแบบครบวงจร กระทรวงแรงงาน (กรม
สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน) วางแผนการดาเนิ นงานภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ
ประเทศไทย (Safety Thailand)
ตัวชี้วัด 3.9.3 อัตราการตายที่เกิดจากการได้รับสารพิษโดยไม่ต้งั ใจ
การดาเนินงานทั้งระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาว เน้นการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
อนามัย สิ่ ง แวดล้อ มแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) แผนงานบู ร ณาการการบริ ห ารจัด การขยะและ
สิ่ งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์ คุม้ ครองสุ ขภาพในพื้นที่เสี่ ยงจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม ปี 2558-2567 โดยกรม
ควบคุมโรคมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ เฝ้า ระวัง ป้ องกันภัยสุ ขภาพจากการได้รับสารพิษและเคมี โดยการ
พัฒนาสื่ อประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล บุคลากรและสนับสนุนการติดตามการดาเนินงานของเครื อข่ายและพื้นที่
นอกจากนี้ ยัง มี ก ารส่ ง เสริ ม การพัฒ นาอนามัย สิ่ ง แวดล้อ มในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN
Hospital (ส่ งเสริ มการบริ โภคพืชผักปลอดสารเคมี และการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทร์ ในโรงพยาบาล และชุมชน)
ตลอดจนสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาแนวทางการจัดการของเสี ยที่มีสารปรอทอย่างปลอดภัย การดาเนิ นงาน
ระยะกลาง กรมอนามัย (สิ่ งแวดล้อม) มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวังปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพ
และสิ่ งแวดล้อมจากของเสี ยทางการแพทย์ที่มีการปนเปื้ อนสารเคมีอนั ตรายและโลหะหนัก และพัฒนาอนามัย
สิ่ งแวดล้อมที่ปลอดดภัยสาหรับเด็ก (ในสถานที่และพื้นที่เสี่ ยงปนเปื้ อนสารเคมีและโลหะหนัก)
การดาเนินงานที่ผ่านมา ในภาคประชาสังคมทาให้เห็นความชัดเจนของการแก้ไขปั ญหามาก
ขึ้น จากการสัมภาษณ์ผูบ้ ริ หารและบุคลากร มูลนิ ธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ SDF) โดยใช้โมเดล
พื้นที่รูปธรรมในการแก้ไขปั ญหาหมอกควันจากไฟป่ า โดยการแก้ไขปั ญหาที่สาเหตุได้แก่ ปั ญหาที่ดินทากิ น
ปัญหาอาชีพ และปั ญหาหนี้ สิน ปั ญหาที่ดินทากินพบว่าพื้นที่แม่แจ่มถูกนามาใช้ประโยชน์ดา้ นการเกษตรและที่
อยู่อาศัยรวมกัน 344,833.88 ไร่ ในจานวนนี้ มีเอกสารสิ ทธิ์ เพียง 13,264 ไร่ ที่เหลือเป็ นพื้นที่ของป่ าไม้จึงทาให้
การดาเนิ นการจัดการแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นไปได้ยาก จึงต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เหลือเพื่อให้
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สามารถเข้าช่วยเหลือจัดการได้ ปัญหาอาชีพกล่าวคือ พื้นที่ประมาณ 120,000 ไร่ เป็ นไร่ ขา้ วโพดเมื่อเสร็ จสิ้ นจาก
การเก็บเกี่ยวก็จะมีการเผาซากข้าวโพดทุกปี ทาให้เกิดปั ญหาหมอกควัน ส่ วนปั ญหาหนี้ สินของเกษตรกรเฉลี่ย
ครัวเรื อนละไม่ต่ากว่า 200,000 บาท ซึ่ งเป็ นหนี้ หมุนเวียนทั้งนี้ ยงั ไม่รวมหนี้ นอกระบบ ปั ญหาดังกล่าวจะต้อง
อาศัยองค์ความรู ้และ ซึ่ งความร่ วมมือทุกภาคส่ วนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนและเป็ นประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพ
ของประชาชนที่แท้จริ ง ภาคประชาสังคมจึงได้สร้างพื้นที่ให้เกิดความร่ วมมือกับภาคส่ วนต่าง ๆ ปั จจุบนั ได้มี
การเปลี่ยนแปลงจากไร่ ขา้ วโพดเป็ นไม้ไผ่ เนื่ องจากเป็ นพืชที่ไม่ตอ้ งใช้น้ าและเป็ นพืชเศรษฐกิจและสามารถ
นามาแปรรู ปได้ นอกจากไม้ไผ่ยงั มีการปลูกพืชผสมไม้ล่าง ไม้กลาง และไม้ระยะยาว ผลการดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาทาให้จากเดิมแม่แจ่มมีจุดความร้อนมากที่ สุด มาเป็ นพื้นที่ ที่เกิ ดจุ ดความร้ อนน้อยที่ สุดในช่ วง 60 วัน
อันตรายของจังหวัดเชี ยงใหม่ในปี 2559 ทั้งนี้ ในการดาเนิ นงาน พบอุปสรรคที่ สาคัญคือ ขาดตลาดที่ จะขาย
ผลผลิตจากเกษตรกร ซึ่ งปั จจุบนั ตลาดยังไม่ค่อยมีจึงต้องประสานกับภาคธุ รกิจเพื่ อหาโรงงานแปรรู ป ภาค
ประชาสังคมดาเนิ นการเพื่อแก้ไขปั ญหาทั้งหมดไม่ได้จาเป็ นต้องให้ภาครัฐช่วยเหลือ แต่ภาคประชาสังคมยังไม่
มีบทบาทที่ชดั เจนในการมีส่วนร่ วมวางแผนนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จึงขอให้ขอ้ เสนอแนะว่า การแก้ไข
ปัญหามลพิษทางอากาศที่ยงั่ ยืนควรส่ งเสริ มการแก้ไขที่สาเหตุ คือ เกษตรกรต้องเผาป่ าข้าวโพดที่เป็ นพื้นที่ทากิน
เนื่ องจากเกษตรกรเป็ นหนี้ สิ นต้อ งการที่ ดิ นท ากิ น ดัง นั้น จึ ง ควรกระจายการถื อครองที่ ดิ นและการเข้า ถึ ง
ทรัพยากร โดยแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน การรับรองสิ ทธิ์
ของชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน กาหนดมาตรการเพื่อก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีกรรมสิ ทธิ์
อย่างเป็ นธรรมและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ และ การส่ งเสริ มให้
เกษตรกรมี งานทา โดยการพัฒนาทักษะฝี มื อแรงงาน การส่ งเสริ มการจ้างงานผูส้ ู งอายุ การเพิ่มมูลค่าสิ นค้า
การเกษตร และการให้แหล่งทุนเกษตรกรรายย่อย ส่ งเสริ มการสร้างโรงงานผลิตและแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
การดาเนิ นงานที่ผ่านมาของรัฐวิสาหกิจ จากการสัมภาษณ์ ผูบ้ ริ หารและบุคลากรปฏิบตั ิงาน
โรงไฟฟ้าที่อยูใ่ นกากับของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้มีการดาเนิ นงานดูแลด้านสุ ขภาพทั้งพนักงาน
ในโรงงานทั้งหมดประมาณ 4,000 คน และชุ มชนรอบหมู่บา้ นทั้งหมด 5 หมู่บา้ น ในโรงงานมีสถานบริ การ
เหมือนโรงพยาบาล ประกอบด้วย แพทย์ 2 ท่าน ทันตแพทย์ 2 ท่าน และพยาบาลประมาณ 17-18 คน มีการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั ิการ ห้องถ่ายภาพรังสี ห้องกายภาพ ต่าง ๆ แต่ไม่รับนอนโรงพยาบาล มีคลินิกแพทย์สบายใจดูแล
ด้านสภาพจิตใจ คลินิกอาชีวเวชกรรม มีโครงการลดพุงลดโรค มีการบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณสุ ขในการ
จัดวิ่งเพื่อสุ ขภาพ ส่ วนการดูแลชุมชนรอบโรงงาน มีอาสาสมัครในการช่วยดูแลหมู่บา้ นทั้ง 5 หมู่บา้ น มีกิจกรรม
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เยี่ยมบ้านผูป้ ่ วย มีกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า (งบประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี ) ซึ่ งปั จจุบนั ไม่พบปั ญหาค่า
ปริ มาณก๊าซสู งกว่ากาหนดเนื่องจากมีการติดตั้งเครื่ องกาจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ HEM)
เป้าประสงค์ 3.a การปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาขององค์ การอนามัยโลก โดยเฉพาะเรื่ องยาสู บ
3.a.1 ความชุกของการปรับมาตรฐานอายุของผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั ในกลุ่มผูส้ ู บบุหรี่ ที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี
ขึ้นไป
กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน แบ่งการดาเนินงานเป็ น 3 ระยะ มีมาตรการสาคัญเพื่อเสริ ม
การดาเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสู บตามความเหมาะสม ได้รับ
ความร่ วมมื อจากหลายหน่ วยงานในการร่ วมกันขับเคลื่ อน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข เครื อข่ายวิชาชีพสุ ขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มูลนิ ธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจยั และ
จัดการความรู ้เพื่อการควบคุมยาสู บ สานักงานสถิติแห่ งชาติ กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ Southeast Asia Tobacco Control Alliance ได้มีการกาหนดมาตรการ
สนับ สนุ นและเพิ่ ม การเข้า ถึ ง สถานบริ ก ารช่ วยเลิ ก บุหรี่ และเหล้าในสถานบริ ก ารและชุ มชน การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกมาตรา การส่ งเสริ มสนับสนุนและร่ วมกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการดาเนิ นงานเฝ้า
ระวังการสู บบุหรี่ และดื่มเหล้าหน้าใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่ท้ งั โรงเรี ยน / สถานศึกษาและชุมชน การ
สร้ างความตระหนักรู ้ อย่างเข้มงวดในกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรั งให้เลิ กบุหรี่ และดื่ มสุ รา การเพิ่มศักยภาพทุกภาคี
เครื อข่ายในตาบลจัดการสุ ขภาพให้สามารถควบคุมและจัดการปั ญหาการสู บบุหรี่ หรื อดื่มสุ ราในชุมชนและ
สถานที่สาธารณะ ซึ่งในปี การดาเนินงานระยะสั้ น พ.ศ. 2560 ได้ดาเนินงานสร้างเสริ มความเข้มแข็งและพัฒนา
ขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ได้แก่ การป้องกันมิให้เกิดผูเ้ สพยาสูบรายใหม่และระวังธุ รกิจ
ยาสู บที่มุ่งเป้ าไปยังเด็ก เยาวชน และนักสู บหน้าใหม่ การช่วยผูเ้ สพให้เลิกใช้ยาสู บ การควบคุมและเปิ ดเผย
ส่ วนประกอบผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ ทาสิ่ งแวดล้อมให้ปลอดควันบุ หรี่ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยงั มี การสนับสนุ นการ
ศึ ก ษาวิจัย และการจัดการความรู ้ เ พื่ อการควบคุ มยาสู บ ส่ วนมาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 ซึ่ งได้มีการ
ดาเนิ นการปรับปรุ งกฎหมายและระบบการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อต่อการควบคุมยาสู บ และใช้มาตรการทาง
ภาษีและปราบปรามเพื่อควบคุมยาสูบ
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การดาเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีการลักลอบซื้ อขายบุหรี่ อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย แม้ว่าจะมีการ
ห้ามนาเข้าและจาหน่ายแต่ยงั มีการขายผ่ านอินเตอร์เน็ตอย่างแพร่ หลาย ซึ่งบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์มีสารนิโคตินสู ง
ถึง 4-24 มิลิกรัม ในขณะที่บุหรี่ ธรรมดามีสารนิโคตินเพียง 1.2 มิลลิกรัม ซึ่งสูงกว่าบุหรี่ ธรรมดา 10 เท่า และยังมี
การแต่งกลิ่นรสอาจทาให้จานวนนักสู บบุหรี่ หน้าใหม่เพิ่มขึ้นได้ (ศูนย์วิจยั และจัดการความรู ้เพื่อการควบคุม
ยาสู บ, 2560) และพบว่า โครงสร้างการทางานในหน่วยงานยังไม่ชดั เจน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผูร้ ับผิดชอบ
งานบ่อย ผูบ้ ริ หารยังไม่เล็งเห็นความสาคัญ ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริ งจังในพื้นที่ ขาดการดาเนิ นงาน
เชิงรุ กในกลุ่มเป้าหมายเยาวชนอย่างครอบคลุม ตลอดจนจะต้องดาเนินงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อทาให้ผู ้
เสพเลิกสู บและการจากัดพื้นที่เพื่อทาให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า รัฐบาลเข้มงวดกวดขัน
และตรวจสอบการขายบุหรี่ อิเล็กทรอนิกส์ในสื่ อออนไลน์อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
โทษของการฝ่ าฝื น ส่ งเสริ มให้ทุกสถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้มีแรงจูงใจให้รางวัลตอบแทน
หรื อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในหมู่บา้ นปลอดบุหรี่ ส่ งเสริ มให้ทุกสถานประกอบการมีตวั ชี้วดั เกี่ยวกับการ
ควบคุมบุหรี่ เพื่อใช้ในการรับรองคุณภาพของสถานประกอบการ ร่ วมกับการใช้มาตรการทางสังคม และบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างจริ งจังในพื้นที่ (กรมควบคุมโรค สานักควบคุมการบริ โภคยาสูบ, 2561)
เป้ าประสงค์ 3.b การวิจยั และพัฒนายาและวัคซี น และการเข้าถึงยาและวัคซี นถ้วนหน้าผ่านการผ่อน
ปรนบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้คนในประเทศกาลังพัฒนาเข้าถึงยาได้
ตัวชี้วัด 3.b.1 สัดส่ วนของประชากรเป้ าหมายที่ ได้รับการครอบคลุมด้วยวัคซี นทั้งหมด ที่ รวมไว้ใน
โครงการของประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป็ นมาตรการสาคัญดังนี้ มาตรการเกี่ยวกับการจัดซื้ อยาของ
ภาครัฐ มาตรการเพื่อส่ งเสริ มการลงทุนอุตสาหกรรมยา มาตรการด้านทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ บตั รยา
มาตรการส่ งเสริ มอุตสาหกรรมการผลิตสมุนไพร ชีววัตถุ ทั้งนี้ ในช่วง พ.ศ. 2560 โดยได้รับความร่ วมมือจาก
สานักยา สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีการกาหนดการดาเนิ นงานการบูรณาการมาตรการเพื่อการ
เข้าถึงยา ควบคุมค่าใช้จ่าย สร้างเศรษฐกิจและความมัน่ คงด้านยา การพัฒนากลไกประสานเชื่อมโยงนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบยาแห่ งชาติ มี การปฏิ รูประบบการวิจยั ทางคลินิกในประเทศ นอกจากนี้ สถาบัน
วัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีการเสนอวัคซีนป้องกันมะเร็ งปากมดลูกให้ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้าง
เสริ มภูมิคมุ ้ กันโรค ปรับปรุ งกลไกการนาวัคซีนใหม่มาใช้ในแผนสร้างเสริ มภูมิคมุ้ กันโรค และสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโยลีแห่ งชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล องค์การเภสัชกรรม สถานเสาวภา ได้สร้างวัคซี น
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ไข้เลือดออกตัวเลือก (ชนิ ด LAV / DNA / VLP / chimeric) serotype 3 และ 4 ผลิ ตวัคซี นไข้หวัดใหญ่เชื้ อตาย
สาหรับการทดสอบในคนระยะที่ 3 ได้วคั ซีนเดี่ยวคอตีบ บาดทะยัก ไอกรนแบบเข้มข้น รับถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตวัคซี นไข้สมองอักเสบเจอีจากมหาวิทยาลัยมหิ ดล ทา antitoxin A (Botulinum antitoxin) ให้บริ สุทธิ์
ทั้งนี้ สถาบันวัคซี นแห่ งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอวัคซี นป้ องกันไวรัสโรต้า ป้ องกันปอดอักเสบ วัคซี นรวม
ป้ องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี ให้ได้รับการบรรจุในแผนงานสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค พัฒนา
รู ปแบบการให้วคั ซีนตลอดชีวิต สนับสนุนพัฒนายารักษาโรคมะเร็ งและโรคติดเชื้อ นอกจากนี้ สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลัย
นเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาพะเยา ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ on line สาหรับการฝากและขอรับชีววัสดุของศูนย์
ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ และเตรี ยมความพร้อมโรงงานผลิตวัคซีนระดับกึ่งอุตสาหกรรม
การวางแผนการดาเนิ นงานระยะกลางและระยะยาว มุ่งเน้นดาเนิ นงานตาม แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นา
ระบบยาแห่ งชาติ พ.ศ.256-2564 แผนยุทธศาสตร์ วคั ซี นแห่ งชาติ พ.ศ.2560-2564 จัดทาแผนยุทธศาสตร์ วคั ซีน
แห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์พฒั นาระบบยาแห่งชาติ แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร และแผนวิจยั
และพัฒนายาใหม่ ยาสามัญใหม่ ชีววัตถุ สมุนไพร วัตถุดิบทางยา เป็ นต้น
การดาเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงยุทธศาสตร์ฉบับที่ 4 (2560-2561) สปสช.ได้เพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์เพื่อให้
เข้าถึงวัคซีน โดยในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มวัคซี น HPV ป้ องกันมะเร็ งปากมดลูกสาหรับนักเรี ยนหญิงชั้น ป.5 เพิ่มยา
รักษาไวรัสตับอักเสบซี ในปี พ.ศ. 2562 เพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นวัคซีนและยา จ(2) ได้แก่ วัคซี นรวม 5 ชนิด คอ
ตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และเยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (DTP-HB-Hib) วัคซีนพิษสุ นขั บ้า เพิ่มยาต้าน
ไวรัสเอชไอวี Raltegravir ป้องกันถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ ทารก และเพิ่มยา Bevacizumab สาาหรับโรค
หลอดเลือดดาจอตาอุดตัน สถาบันวัคซีนแห่งชาติองค์การมหาชน ได้สร้างความร่ วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตการผลิตวัคซี นป้ องกันมะเร็ งปากมดลูกชนิ ดสองและเก้าสายพันธุ์กบั ประเทศจีน ให้แก่ผผู ้ ลิตวัคซี นใน
ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนป้องกันมะเร็ งปากมดลูก สนับสนุนการวิจยั วัคซี นทั้ง 4 ชนิ ด ได้แก่
วัคซีนไข้เลือดออกเดงกี่ วัคซีนป้องกันวัณโรคชนิดใหม่ วัคซีนรวมคอตีบ -บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี และ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่และสนับ
จากการสัมภาษณ์ปฏิบตั ิงานด้านแผนและนโยบาย สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด (PPP) พบว่า ทาง
สาธารณสุ ขจังหวัดที่มีอานาเขตอยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านมีประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว ซึ่ งมีความ
จาเป็ นต้องให้ในกลุ่มนี้ ดว้ ย แต่ปัจจุบนั บุคคลกลุ่มนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ งบประมาณมีไม่เพียงพอ
จึงทาให้ยากต่อการจัดการและควบคุมการเกิดโรคระบาด (ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ PPP) ด้านความครอบคลุมของการ
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ได้รับวัคซีนนั้น ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ท้ งั ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสาเหตุจาก มี
พื้นที่เสี่ ยง ประชาชนไม่ให้ความร่ วมมือในการรับวัคซีน อันเนื่ องมาจากความเชื่อ เช่น วัคซี นไม่มีฮาลาล วัคซี น
ทาให้เด็กดื้อ เป็ นต้น การย้ายที่อยูต่ ามผูป้ กครองบ่อยครั้ง (กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุ ข, 2561) และจากเหตุการณ์การระบาดของโรคหัดในพื้นที่ภาคใต้ กรมควบคุมโรคไม่สามารถจัดหา
วัคซีนได้ทนั จึงต้องประสานกับสานักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อสนับสนุ นแก่จงั หวัดที่มีการระบาด
ได้แก่ ยะลา ปั ตตานี นราธิ วาส และสงขลา จานวนทั้งสิ้ น 125,000 โดส แต่ก็ไม่อาจดาเนิ นการได้เร็ วเนื่ องจาก
วัคซีนต้องใช้เวลาในการผลิตระยะหนึ่ง จึงทาให้เห็นการบริ หารวัคซีนในภาพรวมของประเทศในสถานการณ์
เร่ งด่วนนั้นมีความสาคัญมาก พบว่าขาดการบูรณาการที่จะแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ ว จากการกาหนดบทบาท
หน้าที่แยกกัน 3 หน่ วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ และกองเศรษฐกิจ
สุ ขภาพและหลักประกันสุ ขภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข รวมถึงการประสานงานของหน่วยงานระดับกรม กอง
หรื อกระทรวง ในจัดหาวัคซี นให้ทนั ต่อความต้องการของพื้นที่ จึงให้ขอ้ เสนอแนะว่า ควรมีการวางแผนการบูร
ณาการการดาเนิ นงานร่ วมกันจากทุกส่ วนที่เกี่ยวข้องในการจัดการปั ญหาเมื่อเกิดโรคระบาด ตลอดจนมีการ
ทบทวนแนวทางในการจัดการภาวะฉุ กเฉิ นเมื่อเกิดโรคระบาดอย่างสม่าเสมอเพื่อให้พร้อมรับกับสถานการณ์
และทุกคนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว(สุขภาพคนไทย, 2562)
ตัว ชี้วั ด 3.b.2 ยอดรวมสุ ท ธิ ค วามช่ วยเหลื อด้านการพัฒนางานวิจัย ทางการแพทย์และด้านสุ ขภาพ
พื้นฐานที่เป็ นทางการ
ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาแก่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ลาว กัมพูชา พม่า และ
เวียดนาม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายด้านการต่างประเทศที่มุ่งให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านด้านการพัฒนา
โดยต้องเป็ นความช่วยเหลือที่ให้โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งรัฐบาลกลางเเละรัฐบาลท้องถิ่น หรื อ โดย
หน่วยงานบริ หารของรัฐ เเละมีการดาเนินการโดยมีวตั ถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเเละสวัสดิการของ
ประเทศกาลังพัฒนา มีการดาเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมา (กรมความร่ วมมือระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ, 2556)
ตัวชี้วัด 3.b.3 สัดส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพที่มีชุดหลักของความจาเป็ นทางการแพทย์
ที่สาคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้ วดั ในส่ วนงานนี้ ยงั ไม่ชัดเจน ในบริ บทของประเทศไทยมีสถานบริ ก าร
สุ ข ภาพรู ป แบบ โรงพยาบาล ร้ า นขายยา สถานพยาบาล ศู น ย์สุ ข ภาพ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชนให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชน ในการจัดให้มีชุดยาหลักตามสถานบริ การต้องคานึงถึงบุคลากรที่สามรถสั่งจ่ายยาได้
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เป้าประสงค์ 3.c กาลังคนด้านสุขภาพในประเทศ
ตัวชี้ วดั 3.a.1 ความหนาแน่ นและการกระจายตัวของบุคลากรค้นสาธารณสุ ข (แพทย์, เภสัชกร, ทัน
แพทย์, พยาบาล)
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขได้
กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นมาตรการสาคัญดังนี้ 1. พัฒนาระบบบริ หารผลงาน
(Performance Management) 2. ปรับปรุ งระบบการสรรหาและการคัดเลือก แต่งตั้ง ประเมิน ให้โปร่ งใส และเป็ น
ธรรม (Recruitment Process) 3. พัฒ นาระบบค่ า ตอบแทนสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แรงจู ง ใจในการท างาน และ
ความก้า วหน้า ในสายอาชี พ อย่า งเป็ นธรรม (Retention Strategy &. Happy Work life) แผนการพัฒ นาระบบ
บริ หารจัดการกาลังคนด้านสุ ขภาพ ในการดาเนิ นงานระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ โครงการพัฒนาการวางแผน
ก าลัง คนด้า นสุ ข ภาพ โครงการผลิ ต และพัฒ นาก าลัง คนด้า นสุ ข ภาพสู่ ค วามเป็ นมื อ อาชี พ โครงการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการกาลังคน และโครงการพัฒนาเครื อข่ายกาลังคนด้านสุขภาพ
ปั ญหาและอุปสรรค การกระจายตัวของกาลังคนยังไม่สมดุล กล่าวคือบุคลากรทางสุ ขภาพส่ วนใหญ่
กระจุ ก อยู่ใ นภาคกลาง และแพทย์ม ากกว่าครึ่ งปฏิ บัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลเอกชน ความขาดแคลน
บุคลากรด้านสุ ขภาพมีบางสาขาเท่านั้น ในขณะที่บางสาขามีบุคลากรเกินความต้องการ มีการสู ญเสี ยกาลังคน
ด้านสุ ขภาพที่มีสาเหตุซับซ้อนมากขึ้นเรื่ อย ๆ ขาดกลไกในการอภิบาลระบบกาลังคนที่ยงั่ ยืน ขาดกาลังคนด้าน
สุ ข ภาพที่ จะรองรั บ สัง คมผูส้ ู ง อายุและข้อมูล ก าลัง คนด้านสุ ข ภาพมี อยู่ก ระจัดกระจาย (สถาบันวิจัย ระบบ
สาธารณสุข, 2560) วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ กายภาพบาบัด และแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์ ในอีก 10
ปี จะมีความเพียงพอกับความต้องการของประเทศ ดังนั้นการเพิ่มการผลิต ควรคงอัตราการผลิตแบบในขณะนี้
ไว้ ให้ข ้อเสนอแนะว่า ควรวางแผนก าลังคนและบุคลาการทางด้านสาธารณสุ ขเพื่ อรองรั บสังคมผูส้ ู งอายุ
โรคติ ดต่ อและโรคไม่ ติดต่อ ซึ่ งปั จจุ บนั มี เพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ ควรพัฒนากาลังคนด้า นสุ ข ภาพรองรั บเรื่ อ งนี้
ส่ งเสริ มการกระจายอัตรากาลังด้านสาธารณสุ ขอย่างเท่าเทียมกันทั้งประเทศ เพิ่มแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนหรื อ
ในพื้นที่ขาดแคลน ตลอดจนเพิ่มแรงจูงใจในการทางานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อลดการสู ญเสี ยกาลังคน
ด้านสุขภาพ (ฑิณกร โนรี และคณะ, 2560)
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เป้าประสงค์ 3.d เสริมขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ
ตัวชี้วัด 3.d.1ค่าเฉลี่ยปริ มาณของกฎอนามัยระหว่างประเทศ (international Heath Regulations : IHR)
และการเตรี ยมความพร้อมฉุกเฉินด้านสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กาหนด
แนวทางการขับเคลื่อนเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป็ นมาตรการสาคัญดังนี้ 1. บูรณาการระบบข้อมูลที่สามารถ
เชื่อมโยงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดและพัฒนาระบบการจัดเก็บ รายงาน ข้อมูลให้มีความถูกต้ อง
เชื่อถือได้ 2.สนับสนุ นงบประมาณดาเนิ นงานของศูนย์ปฏิบตั ิการฯ รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากร 3.
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ให้สามารถรองรับโรคและภัยสุ ขภาพพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศหรื อ
ด่ า นเข้า ออก 4.เร่ ง รั ด ออกกฎกระทรวงหรื ออนุ บัญ ญัติ อื่ น ๆ และขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามภายใต้
พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. 2558 5.ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ในการเตรี ยมความพร้อมรองรับหรื อ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นทางด้านสาธารณสุ ขและภัยสุ ขภาพได้อย่างเหมาะสมไม่เกิดความตระหนก โดยมีโครงการ
พัฒนาระบบและศักยภาพบุคลากรเพื่อการเตรี ยมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ข กรมควบคุมโรค
ปี งบประมาณ 2561 วงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพบุคคลเพื่ อ
เตรี ยมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
แผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการจัดการภาวะฉุ กเฉิ นทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564 เพื่อลด
การสู ญเสี ยจากโรคและภัยสุ ขภาพเพื่อไปสู่ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
จากการดาเนินงานที่ผา่ นมาปี พ.ศ. 2562 การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบว่าระดับจังหวัดมีนโยบาย
ชัดเจนมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิ นและมีการเฝ้าระวังความเสี่ ยงของโรคในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด กาหนด
หน้าที่ขอบเขตชัดเจน แต่มีบุคลากรที่สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นได้เพียงร้อยละ 58.8 พบปัญหาและอุปสรรค
คือ เจ้าหน้าที่ผูเ้ กี่ยวข้องขาดความรู ้เกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุ กเฉิ น ศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุ กเฉิ น และระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ บุคลากรเปลี่ยนบ่อย และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการป้ องกันควบคุมโรคน้อย
(เกษร แถวโนนงิ้ว, เชิดพงษ์ มงคลสิ นธุ์, วันทนา กลางบุรีรัมย์, 2560) การดาเนิ นงานด้านกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศไทยนั้น ได้ผ่านการประเมินจากองค์การอนามัยโลก ในสมรรถนะหลักของประเทศตามข้อกาหนดของ
กฎอนามัยระหว่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2560ที่ผ่านมา ปัจจุบนั ได้ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางาน
ด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ สาหรับช่วงปี พ.ศ.2560–2564 อย่างไรก็ตามจากการประเมินยังคงมีประเด็นที่
จะต้องปรับปรุ งเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น การประสานงาน และการทางานร่ วมกันระหว่างภาคส่ วนต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดสมรรถนะหลักของ IHR ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบตั ิการแห่ งชาติ การขยาย
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ขอบเขตของกลไกการประสานงานระดับ ชาติ อาจทาให้การดาเนิ นงานล่าช้าและไร้ประสิ ทธิ ผล เนื่ องจาก
ระเบียบราชการที่หละหลวมเกินไป บทบาทความรับผิดชอบในกระทรวงต่าง ๆ ยังไม่ชดั เจน ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
ระบาดวิทยายังมีนอ้ ยไม่เพียงพอต่อการเฝ้าระวังการติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อดื้อยาให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิผล ด้าน
การปฏิบตั ิการตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น ยังไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรฐานสาหรับ การจัดการดูแล และการขนส่ ง
ผูป้ ่ วยที่อาจเป็ นโรคติดเชื้อได้ที่ระดับชุมชน หรื อที่ช่องทางเข้าออกประเทศทุกแห่ง เป็ นต้น (องค์การอนามัยโลก
, 2561)
จากการประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทยโดย
องค์การอนามัยโลก (2561) จึงให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุ ปว่า
1.ควรพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องให้มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิ น และระบบบัญชาการเหตุการณ์สาหรับทุกภัยสุ ขภาพให้มีข้ ึนทุกระดับ และเชื่อมโยง
ประสานกัน ตลอดจนการจัดบุ ค ลากรรั บ ผิดชอบในโครงสร้ างระบบบัญชาการเพื่ อให้สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทที่ถูกคาดหวังได้
2. พัฒนาการทางานร่ วมกันหรื อการบูรณาการระหว่างองค์กร และในองค์กรให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
โดยแบ่งความรับผิดชอบที่ชดั เจน ส่ งเสริ มให้หน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อสื่ อสารกันอย่างสม่าเสมอเพื่อให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี
3. ทบทวนระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิ น จากทุกภาคส่ วนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการวิจยั การเฝ้าระวัง
การประเมินความเสี่ ยง การวิเคราะห์ระบาดวิทยา และการควบคุมเหตุการณ์ฉุกเฉิน
4. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนิ นงานที่มีอยู่อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่ อง ปรับปรุ ง
พัฒนาการทางาน และพร้อมรับกับสถานการฉุกเฉิน (องค์การอนามัยโลก, 2561)
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บทที่ 5
ความพร้ อมในการบรรลุเป้าหมายที่ 3 ของประเทสไทย
การพิจารณาความพร้อมในการบรรลุเป้ าหมายของประเทศไทยสามารถพิจารณาจากได้ ความพร้อม
ตามองค์ประกอบพื้นฐาน ความพร้อมตามความสัมพันธ์ภายในเป้ าหมาย และความพร้อมตามความสัมพันธ์
ภายนอกเป้าหมาย ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้ตามลาดับดังนี้
5.1 ความพร้ อมตามองค์ประกอบพื้นฐาน
ความพร้อมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน SDGs 3 ตามองค์ประกอบพื้นฐานสามารถประเมิน
ตามล าดับ ในด้า นองค์ค วามรู ้ ด้า นข้อ มู ล สถิ ติ ด้า นกฎหมาย ด้า นโครงสร้ า งการบริ ห ารงานภาครั ฐ ด้า น
ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการขององค์กรภาคส่ วนต่าง ด้านทรัพยากรงบประมาณในภาครัฐและนอกภาครัฐ
ด้านการมีส่วนร่ วม บูรณาการ ภาคส่ วนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ เพื่อแสดง
ความสั ม พัน ธ์ ที่ ส อดคล้อ งกัน ของการด าเนิ น งานให้ บ รรลุ ผ ล ทั้ง นี้ เพื่ อ แสดงภาพรวมของความสั ม พันธ์
สอดคล้องเหล่านั้น จัดตาราง แสดงความพร้อมในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคน
มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย โดยใช้ตวั อักษร และสี ตามที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์และสรุ ป ดังนี้
T เป้าประสงค์ I ตัวชี้วดั
K องค์ความรู ้ UN Metadata องค์การสหประชาชาติ THAI ประเทศไทย
S ข้อมูลสถิติ
L กฎหมาย
G โครงสร้างการบริ หารงานภาครัฐ
E ประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการขององค์กรภาคส่วนต่าง
R ทรัพยากรงบประมาณในภาครัฐและนอกภาครัฐ
PAR การมีส่วนร่ วม บูรณาการ ภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ
Readiness ความพร้อม  ไม่มีขอ้ มูลเพียงพอ  มีขอ้ มูล
ไม่ปรากฎข้อมูล
มีขอ้ มูล แต่ไม่มีแผนงาน นโยบาย กิจกรรม
มีแผนงาน นโยบาย กิจกรรม
มีผลการดาเนินงานตามแผน นโยบาย กิจกรรม
มีการวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานตามแผน นโยบาย กิจกรรม
มีผลการวิเคราะห์ ทิศทาง ผลการดาเนินงานตามแผน นโยบาย กิจกรรม เป็ นไปตามเป้าหมาย
มีผลการประเมิน วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรับปรุ ง พัฒนา ตัวอย่างที่ดี
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ตารางที่ 16 แสดงความพร้อมด้านองค์ประกอบพื้นฐานในการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 3
เมื่อวิเคราะห์เชิ งคุณภาพเพื่อพิจารณาความพร้อมด้านองค์ประกอบพื้นฐานในการดาเนิ นงานให้บรรลุ
เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัย จะพบว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยเฉพาะ
การดาเนิ นการตามเป้ าประสงค์ 3.a เพิ่มความเข้มแข็งการดาเนิ นงานของกรอบอนุ สัญญาขององค์การอนามัย
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โลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า 70
ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573 และ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า
5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกแรกเกิดต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตรา
การตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 เนื่ องจากมี ความ
พร้อมทั้งด้านองค์ความรู ้ การดาเนิ นงาน กฎหมาย นโยบาย และผลการดาเนิ นการ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของ
ภาคส่ วนต่าง ๆ โดยในภาพรวมด้านองค์ประกอบพื้นฐานนั้นประเทศไทยมีความพร้อมในการดาเนิ นงานตาม
เป้ าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ทุกเป้ าประสงค์ แม้บางเป้ าประสงค์ยงั ไม่ปรากฏข้อมูล Metadata
แต่ประเทศไทยมีองค์ความรู ้และเตรี ยมพร้อมในการขับเคลื่อนแล้ว
อย่างไรก็ดี องค์ประกอบพื้นฐานบางเป้ าประสงค์อาจยังไม่ครบถ้วนชัดเจนที่จะดาเนิ นการให้บรรลุตาม
เป้ า ประสงค์น้ ัน ๆ ได้แ ก่ 3.3.5 จ านวนผูท้ ี่ ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ต่ อ การป้ อ งกัน โรคเขตร้ อ นที่ ถู ก ละเลย
(Neglected tropical diseases) เนื่ อ งจากองค์ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ โรคเขตร้ อ นที่ ถู ก ละเลยยัง ไม่ ชัด เจนท าให้ ก าร
ดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ปรากฏข้อมูล ส่ วนเป้าประสงค์ 3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและ
หลอดเลื อด โรคมะเร็ ง โรงเบาหวานและโรคระบบทางเดิ นหายใจเรื้ อรั ง ในประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี
(premature mortality rate) ลดลง 1/3 ภายในปี 2573 จากข้อมูลพื้นฐานปี 2553 นั้นยังขาดมาตรการทางกฎหมาย
รองรับการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรการที่ผูม้ ีส่วนได้เสี ยควรจะต้องดาเนินการเกี่ยวกับ
โรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมและสภาพสังคม เศรษฐกิจยุคบริ โภคนิยมซึ่งเป็ นสาเหตุพ้นื ฐานของโรคเหล่านี้ และ
3.9 ลดจานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากการปนเปื้ อนและมลพิษทางอากาศ น้ า และดิน
ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 นั้น แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมาย โครงสร้างหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับสารเคมีอนั ตราย มลพิษต่าง ๆ แล้ว แต่การปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชดั เจน ไม่มุ่งเน้น
ผลการดาเนินงาน ยังปรากฏปัญหาสารเคมีอนั ตรายและมลพิษต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งใน
ฐานะผูก้ ากับ ดู แลแหล่ ง ก าเนิ ดมลพิ ษ และผูก้ ่ อมลพิ ษ ดัง นั้นเป้ า ประสงค์ 3.9 นี้ หากอาศัย ความพร้ อ มจาก
องค์ประกอบพื้นฐานร่ วมกับเจตนารมณ์ในการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการต่าง ๆ ตลอดจนความร่ วมมือของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องจะทาให้แก้ไขปั ญหาสารเคมี อนั ตรายและมลพิษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหาสารเคมี
อันตรายและมลพิษที่สะสมซึ่ งยากแก่การตรวจวินิจฉัยสาเหตุของโรคต่าง ๆ จะทาให้ผปู ้ ่ วยไม่ได้รับการรั กษา
อย่างถูกต้องและไม่ได้รับการคุม้ ครองสิ ทธิ ในสุ ขภาพ หากรัฐมุ่งมัน่ ลดปั ญหาสารเคมีอนั ตรายและมลพิษอย่าง
ชัดเจนจะทาให้เกิดภาวะสุ ขภาพที่ยงั่ ยืนทั้งภาคการผลิตและการบริ โภคของประเทศไทย
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5.2 ความพร้ อมตามความเชื่ อมโยงกับเป้าประสงค์ของเป้าหมายอื่น ๆ
พิจารณาประกอบกัน ดังนี้
เป้ าประสงค์ 1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสาคัญจากแหล่งที่หลากหลาย
รวมไปถึงการยกระดับความร่ วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อที่จะจัดให้มีแนวทางที่เพียงพอและคาดเดาได้ แก่ประเทศ
กาลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาที่ สุด ในการดาเนิ นงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความ
ยากจนในทุกมิติ เช่น จัดสรรงบประมาณเพื่อลดความยากจน ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสาธารณสุ ข
เสริ มสร้างสวัสดิการสังคม เป็ นต้น
เป้าประสงค์ 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรู ปแบบและแก้ไขปัญหาความต้องการ สารอาหารของหญิง
วัย รุ่ น หญิ ง ตั้งครรภ์และให้นมบุ ตร และผูส้ ู ง อายุภายในปี พ.ศ.2573 รวมถึงบรรลุ เป้ าหมายที่ ตกลงร่ วมกัน
ระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
เป้ าประสงค์ 6.1 บรรลุเป้ าหมายการให้ทุกคนเข้าถึ งน้ าดื่ มที่ ปลอดภัยและมี ราคาที่ สามารถซื้ อหาได้
ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 6.2 บรรลุเป้ าหมายการให้ ทุกคนเข้าถึงสุ ขอนามัยที่พ อเพียงและเป็ นธรรม และยุติการ
ขับถ่ายในที่โล่ง โดยให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อความต้องการของผูห้ ญิง เด็กหญิง และกลุ่มที่อยูใ่ ต้สถานะการณ์
ที่เปราะบาง ภายในปี 2573
เป้ า ประสงค์ 6.3 ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพน้ า โดยการลดมลพิษ ขจัดการทิ้ ง ขยะและลดการปล่ อยสารเคมี
อันตรายและวัตถุอนั ตราย ลดสัดส่ วนน้ าเสี ยที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่ งหนึ่ ง และเพิ่มการนากลับมาใช้ใหม่
และการใช้ซ้ าที่ปลอดภัยอย่างยัง่ ยืนทัว่ โลก ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 7.1 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงการบริ การพลังงานสมัยใหม่ที่เชื่ อถือได้ ในราคาที่
สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 11.6.2 ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมต่อหัวประชากรในเขตเมือง รวมถึงการให้ความ
สนใจเป็ นพิเศษต่อการจัดการคุ ณภาพอากาศ การจัดการของเสี ยของเทศบาล และการจัดการของเสี ย อื่น ๆ
ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 13.1 เสริ มภูมิตา้ นทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่ออันตรายและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในทุกประเทศ
เป้ าประสงค์ 16.1 ลดความรุ นแรงทุกรู ปแบบและอัตราการตายที่เกี่ยวข้องในทุกแห่ งให้ลดลงอย่ างมี
นัยสาคัญ
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เป้าประสงค์ 16.1.1 จานวนเหยือ่ ของการฆาตกรรมโดยเจตนา ต่อจานวนประชากร 100,000 คน จาแนก
ตามเพศ และอายุ
เป้ าประสงค์ 16.1.2 การเสี ยชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง ต่อจานวนประชากร 100,000 คน จาแนก
ตาม อายุ เพศ และสาเหตุการตาย
เป้าประสงค์ 16.9 กาหนดสถานะทางกฎหมายสาหรับทุกคน โดยรวมถึงการให้มีสูติบตั ร ภายในปี พ.ศ
2573
เป้าประสงค์ 16.9.1 สัดส่วนของเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ที่มีการแจ้งเกิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ จาแนกตามอายุ
เป้าประสงค์ 17.19.2 สัดส่ วนของประเทศที่ (a) มีการจัดทาสามะโนประชากรและเคหะอย่างน้อยหนึ่ ง
ครั้ งในรอบ 10 ปี ที่ ผ่า นมา และ (b) บรรลุก ารจดทะเบี ย นเกิ ด 100 เปอร์ เซ็ นต์ และ จดทะเบี ย นการตาย 80
เปอร์เซ็นต์
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บทที่ 6
ลาดับความสาคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดในเป้าหมายที่ 3 สาหรับประเทศไทย
การจัดลาดับความสาคัญของเป้ าประสงค์ในเป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพ
สาหรับทุกคนในทุกวัยตามบริ บทของประเทศไทย ทั้งหมด 13 เป้ าประสงค์ 27 ตัวชี้ วดั โดยการวิเคราะห์และ
จัดลาดับความสาคัญใน 2 ลักษณะ คือ
1. จัดล าดับ ตาม “ความเร่ ง ด่ วน” คื อ เป้ า ประสงค์ใ ดที่ จาเป็ นต้องดาเนิ นการเพื่ อแก้ไ ขปั ญหาก่ อ น
เนื่ องจากจะส่ งผลกระทบและความเสี ยหายต่อชีวิต มีความรุ นแรง ตลอดจนมีแนวโน้มของสถานการณ์ไปใน
ทิศทางที่ไม่ดี จึงจาเป็ นที่จะต้องเร่ งแก้ไข
2. จัดลาดับตาม “ผลกระทบ” ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
2.1 ผลกระทบระหว่างเป้าประสงค์ คือ เป้ าประสงค์ใดหากมุ่งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุแล้วจะ
เป็ นพื้นฐานให้เป้าประสงค์อื่นภายในเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิ
ภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย บรรลุได้ง่ายขึ้น
2.2 ผลกระทบระหว่างเป้าประสงค์กบั เป้าหมายอื่น คือ เป้าประสงค์ใดหากมุ่งดาเนินการเพื่อให้
บรรลุแล้วจะเป็ นพื้นฐานหรื อส่งเสริ มให้เป้าหมายอื่นบรรลุได้ง่ายขึ้น
6.1 ลาดับความสาคัญตามความเร่ งด่วน
คณะผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูลจาก บททวนเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก เสวนาวิชาการ ได้ทาการสารวจและ
สรุ ปความคิดเห็นดังต่อไปนี้
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ตัวชี้วดั ผลกระทบที่รุนแรง ลาดับสาเหตุการเสี ยชีวิต
ต่อสุ ขภาพ
ตามโรคสาคัญ
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.a
3.a.1
3.b
3.b.1
3.b.2
3.b.3
3.c
3.c.1
3.d
3.d.1

แนวโน้ม
ทางสถิติ

ความพร้อมของประเทศไทย

4
4

1
1

2
2

1
2

4
4

1
1

2
2

1
1

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

4
4
2
3
-

4
4
4
4
-

3
4

3
2

4
3

4
3

2
2

1
1

2
4

2
3

4

3

4

4

2
3

1
1

2
2

2
3

1
1

1
1

2
2

2
2

3
3
3

1
1
1

4
-

3
3
3

2

1

2

3

4
1

2
1

3
-

2
2

1

1

2

3

1

1

2

2

ตารางที่ 17 แสดงวิธีการจัดลาดับความสาคัญตามความเร่ งด่วน

รวมคะแนน
8
8
8
8
8
8
11.25
12
12
10
11
13
14
12
8.5
7
10
15
15
8
7
9
6
6
6
11
11

8
8
11
11
7
7
6
6
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ทั้งนี้ ตัวชี้วดั ใดไม่มีขอ้ มูลหรื อข้อมูลไม่มีคุณภาพจะไม่ถูกนามาพิจารณาในการหารเพื่อหาค่าเฉลี่ยของ
เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ใดได้คะแนนมากที่สุด หมายถึง จะส่ งผลกระทบมากที่สุด ควรเร่ งดาเนินการก่อน
คาอธิบายตารางให้คะแนน ดังนี้
1) ผลกระทบที่รุนแรงต่ อสุ ขภาพ
หัวข้ อ
4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน
ผลกระทบที่รุนแรงต่อ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การ ไม่ ถึ ง ชี วิต เป็ นปั จ จัย ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพ
เสี ยชีวิตอย่างชัดเจน เสี ยชีวิตในระยะยาว เสี่ ยงที่ก่อให้เกิดโรค สุ ข ภาพ หรื อสาเหตุ
ทางอ้อม
ล า ดั บ ส า เ ห ตุ ก า ร เป็ นสาเหตุสาคัญของ เป็ นสาเหตุสาคัญของ เป็ นสาเหตุสาคัญของ ไม่ ไ ด้เ ป็ นสาเหตุของ
เ สี ย ชี วิ ต ต า ม โ ร ค การเสี ย ชี วิ ต 3 ล าดับ การเสี ย ชี วิ ต ล าดับ ที่ การเสี ยชี วิต ไม่ได้อยู่ การเสี ยชีวิต
สาคัญ
แรก
3-6
ใน 6 ลาดับแรก
แนวโน้มทางสถิติ
เป็ นไปในทิศทางที่ ไม่ คงที่
เป็ นไปในทิศทางที่ดี ค่อยดี
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง คาดว่าจะบรรลุหลังปี คาดว่าจะบรรลุภายใน คาดว่าจะบรรลุภายใน บรรลุเป้าหมายแล้ว
ประเทศไทย
2573
ปี 2573
ปี 2561-1564

ตารางที่ 17 แสดงการให้คะแนนผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพ
2) การพิจารณาลาดับความสาคัญ จากจานวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ
ปี พ.ศ. 2537 – 2560 ดังนี้
ลาดับ
1
5
4
3
2
7
10
8
9

ชื่ อสาเหตุการตาย
มะเร็ งและเนื้องอกทุกชนิด
อุบตั ิเหตุ1
หัวใจ
ปอดอักเสบและโรคปอดอื่น ๆ
โรคหลอดเลือดในสมอง
เบาหวาน
ฆ่าตัวตายสาเร็ จ
ความดันโลหิตสู ง
โรคเอดส์

2556
104.8
50.2
38.1
33.5
35.9
15
6.1
8
8.8

2557
107.9
49
38.5
40.2
38.7
17.5
6.1
11
8.8

2558
113.7
22.3
29.9
42.1
43.3
19.4
6.5
12.1
8.4

2559
119.3
23.8
32.3
43.8
48.7
22.3
6.4
12.2
7.6

2560
120.5
24.1
31.8
45.3
47.8
22
6.6
13.1
7.1

ตารางที่ 18 แสดงการจัดลาดับอัตราตายจาแนกตามสาเหตุที่สาคัญ ปี พ.ศ. 2537 – 2560
ที่มา : รายงานสถิติสาธารณสุ ข สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
*หมายเหตุ : โรคสาคัญ หมายถึง โรคที่สามารถป้องกันได้ แต่มีผเู ้ สี ยชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี
1 - ตั้งแแต่ปี 2558 เป็ นข้อมูลอุบตั ิเหตุการตายจากการคมนาคมขนส่ งทางบก เท่านั้น

ค่าเฉลี่ย 5 ปี
113.24
33.88
34.12
40.98
42.88
19.24
6.34
11.28
8.14
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3) แนวโน้ มทางสถิติ หมายถึง การคาดการณ์จากสถานการณ์ท่ ีผา่ นมา แบ่งคะแนนดังนี้
คะแนน
ความหมาย
4
มีแนวโน้มว่าสถานการณ์น้ นั จะแย่ร้ายหรื อแย่ลง
3
แนวโน้มนั้นยังคงที่และเป็ นปัญหาสาคัญ
2
มีแนวโน้มที่พฒั นา หรื อสถานการณ์ที่ผา่ นมาพัฒนาขึ้น
1
ไม่เกี่ยวกับแนวโน้ม
ตารางที่ 19 แสดงการให้คะแนนแนวโน้มทางสถิติของแต่ละตัวชี้วดั
4) ความพร้ อม หมายถึง ความพร้อมในการบรรลุเป้าหมาย พิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลในก่อนหน้านี้ และจาก
ข้อมูลของกองยุทธศาสตร์ และแผนงาน ได้พิจารณาตัวชี้วดั ดังนี้
คะแนน
4
3
2

ความหมาย
ตัวชี้วดั ยากจะบรรลุ 3.3.1, 3.3.2, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.1, 3.3.3, 3.6.1
ไม่มีเป้าหมายที่ชดั เจน แต่เป็ นปัญหาสาคัญ 3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.a, 3.c.1
ไม่มีเป้าหมายที่ชดั เจน แต่มีแนวโน้มพัฒนา 3.1.2 , 3.5.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.8.2, 3.b.1, 3.b.2,
3.d.1
1
ตัวชี้วดั บรรลุแล้ว ได้แก่ 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2
ไม่มีขอ้ มูลหรื อข้อมูลไม่ชดั เจนไม่สามารถนามาประกอบการพิจารณาได้ 3.3.5 3.b.3
ตารางที่ 20 แสดงการให้คะแนนความพร้อมในการจัดลาดับความสาคัญ
วิเคราะห์ การจัดลาดับความสาคัญของแต่ ละเป้ าประสงค์ ตามความเร่ งด่ วน ได้ ข้อสรุปดังนี้

ลาดับที่ 1
เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ง ภายในปี 2573
การตายและการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุส่งผลกระทบถึงชีวิตได้อย่างรวดเร็ วและชัดเจน ยัง
เป็ นปัญหาสาคัญและรุ นแรงในประเทศไทย และเป็ นสาเหตุทาให้เกิดอัตราการตายที่สาคัญ ลาดับที่ 5 นอกจากนี้
ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรื ออาจจะลดลงเพียงเล็กน้อย และยากต่อการบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ว่าอุบตั ิเหตุลดลง
ครึ่ งหนึ่งภายในปี 2573 ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายในบริ บทของประเทศไทย ดังนั้นจึงควรเร่ งดาเนิ นการแก้ไขเป็ น
อันดับแรก
ลาดับที่ 2
เป้าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ งในสามผ่านทางการป้ องกันและ
การรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีภายในปี 2573
เมื่อเกิดโรคไม่ติดต่อทาให้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพในระยะยาวและเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร เป็ นสาเหตุทา
ให้เกิดอัตราการตายที่สาคัญ ใน 10 อันดับของประเทศไทย นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้มที่จะเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่ อง และ
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ยากต่อการบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ว่าลดการตายลงครึ่ งหนึ่ งภายในปี 2573 ซึ่งเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายในบริ บทของ
ประเทศไทย ดังนั้นจึงควรเร่ งดาเนินการแก้ไขเป็ นอันดับที่ 2
ลาดับที่ 3
เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กบั
โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
เมื่อเกิดโรคติดต่อส่ งผลกระทบต่อการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวขึ้นอยูก่ บั ความ
รุ นแรงของโรค และโรคเอดส์ยงั เป็ นสาเหตุของการตายในลาดับที่ 9 แนวโน้มของสถานการณ์โรคเอดส์และวัณ
โรคเป็ นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยพัฒนา โรคตับอักเสบสถานการณ์ค่อยข้างคงที่ ส่ วนโรคมาลาเลียในบริ บทของ
ประเทศไทยมีโอกาสที่จะยุติได้ภายในปี 2573 โดยภาพรวมของโรคติดต่อยังคงเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายของประเทศ
ไทย ดังนั้นจึงควรเร่ งดาเนินการแก้ไขเป็ นอันดับที่ 3
ลาดับที่ 4
เป้ าประสงค์ 3.b สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่ อประเทศก าลัง พัฒนา ให้มี ก ารเข้า ถึ ง ยาและวัค ซี นจาเป็ นในราคาที่ ส ามารถซื้ อหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุ ข ซึ่ งเน้นย้าสิ ทธิ
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้า
อย่างเต็มที่ในเรื่ องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
เป้ าประสงค์ 3.9 การเจ็บป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและการปนเปื้ อนจากมลภาวะพิษทางน้ า ดิน อากาศ
อาจจะเห็ นผลกระทบต่ อชี วิตได้ไ ม่ชัดเจน แต่ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพและเป็ นปั จจัยที่ ก่ อให้เกิ ดโรคต่า ง ๆ แต่มี
แนวโน้มของสถานการณ์ไปในทิศทางที่ไม่พฒั นานัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษทางอากาศทวีความรุ นแรงมากขึ้น
ยังคงเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายในประเทศไทย ส่วน เป้าประสงค์ 3.b เป็ นเรื่ องของการส่ งเสริ มการเข้าถึงยาและวัคซีน
ซึ่งวัคซีนเป็ นยาที่สามารถป้องกันและควบคุมโรคได้ดี หากไม่ได้รับวัคซีนจะส่งผลกระทบต่อให้เสี ยชีวิตได้ แม้วา่
โรคที่เกิดจากการไม่ได้รับวัคซีนขึ้นพื้นฐานจะไม่ใช่ 1 ใน 10 ของสาเหตุการตายที่สาคัญก็ตาม ยังคงเป็ นประเด็น
ที่ทา้ ทายและควรเร่ งดาเนิ นการให้ทุกคนได้เข้าถึงยาและวัคซีน เพื่อลดความรุ นแรงของสถานการณ์ ดังนั้นจึงควร
เร่ งดาเนินการแก้ไขเป็ นลาดับที่ 4
ลาดับที่ 5
เป้ าประสงค์ 3.5 เสริ มสร้างการป้ องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ เป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดโรคและผลเสี ยต่อสุ ขภาพ รวมทั้งเป็ นสาเหตุสาคัญ
ที่ทาให้เกิดการเสี ยชีวิตบนท้องถนน แม้วา่ จะไม่ใช่สาเหตุการเสี ยชีวิตโดยตรงแต่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพในระยะ
ยาว ซึ่ งสถานการณ์ในการเข้าถึงการบาบัดรักษาจะมีผเู ้ ข้าถึงมากขึ้น แต่อตั ราการดื่มสุ ราในประเทศไทยยังไม่มี
แนวโน้มที่จะลดลด จึงเป็ นประเด็นที่ทา้ ทายของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดความรุ นแรงต่ อ
ผลกระทบต่อสุขภาพ เร่ งดาเนินการแก้ไขเป็ นลาดับที่ 5
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ลาดับที่ 6
เป้าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573
ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลด
อัตราการตายในทารกแรกเกิดต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
ลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573
เป้าประสงค์ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริ การ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์
โดยถ้วนหน้า รวมถึ ง การวางแผนครอบครั ว และการผสานอนามัย เจริ ญพันธุ์ ในยุทธศาสตร์ และแผนงาน
ระดับชาติ ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 3.a เพิ่มความเข้มแข็งการดาเนิ นงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
การเสี ยชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด ก่อให้เกิดผลกระทบถึงชีวิตที่รุนแรง แต่ในบริ บทของประเทศ
ไทย อุบตั ิการเสี ยชีวิตดังกล่าวค่อนข้างน้อย กล่าวคือบรรลุเป้ าแล้ว แต่ยงั คงต้องเฝ้าระวังอย่ างต่อเนื่ องแสดงถึง
ประเทศไทยได้มีการดาเนินการที่ดีพอสมควร ในด้านอัตราการคลอดในวัยรุ่ นยังคงเป็ นปั ญหาสาคัญของประเทศ
ไทยถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดีข้ ึนก็ตาม แต่การคลอดในวัยรุ่ นส่ งผลกระทบต่อตัววันรุ่ นเองและ
ทารกแรกเกิดทางอ้อม ยังคงต้องเฝ้าระวังและส่ งเสริ มการลดอัตราการคลอดในวัยรุ่ นอย่างต่อเนื่ อง ด้านยาสู บ
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพและเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ แม้วา่ จะมีแนวโน้มของอัตราผูส้ ู บบุหรี่ ลดลง
แต่ยงั คงต้องเฝ้าระวังและดาเนิ นงานอย่างรอบคอบ ดังนั้น ความเร่ งด่วนในการแก้ไขเป้าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตาย
ของมารดาทัว่ โลกให้ต่ากว่า 70 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี 2573ม 3.2ม 3.7 และ 3.a จึงเป็ นลาดับที่ 6
ลาดับที่ 7
เป้ าประสงค์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การ
เข้าถึงการบริ การสาธารณสุขจาเป็ นที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ
และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
เป้ าประสงค์ 3.d เสริ มขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา ใน
เรื่ องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ ยง และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพในระดับประเทศและ
ระดับโลก
การมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทยค่อนข้างครอบคลุม จนทาให้ครอบครัวล้มเหลวจาก
การเสี ยค่าบริ การด้านสุ ขภาพลดลงอย่างเห็นได้ชดั และประเทศไทยได้ผ่านการประเมินจากองค์การอนามัยโลก
ในการปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ดังนั้นความเร่ งด่วนในการแก้ไขเป้าประสงค์น้ ีจึงเป็ นลาดับสุ ดท้าย
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จากการจัดลาดับความสาคัญของคณะวิจยั มีความเห็นสอดคล้องกับ จากการจัดลาดับความสาคัญภายใต้
โครงการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ได้ให้ขอ้ สรุ ปว่า เป้าประสงค์ตอ้ งดาเนินการเร่ งด่วนมีท้ งั หมด 4 ตัว
ได้แก่
เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และต่อสู้กบั
โรคตับอักเสบ โรคติดต่อทางน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ งในสามผ่านทางการป้ องกัน
และการรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีภายในปี 2573
เป้ าประสงค์ 3.5 เสริ มสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใช้ยาเสพติด
ในทางที่ผิดและการใช้แอลกอฮอล์ในทางอันตราย
เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ง ภายในปี 2573
6.2 ลาดับความสาคัญตามผลกระทบ
6.2.1 ผลกระทบระหว่ างเป้ า ประสงค์ คือ เป้ าประสงค์ใดหากมุ่งดาเนิ นการเพื่ อให้บรรลุแล้วจะเป็ น
พื้นฐานหรื อส่งเสริ มให้เป้าประสงค์อื่นภายในเป้าหมายที่ 3 บรรลุได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจึงเป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งใน
การดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน SDGs 3 ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์กนั ของ
เป้ าประสงค์ ตัวชี้วดั ต่าง ๆ จึงอาศัยการจัดทาตารางแสดงความสัมพันธ์เชิ งผลกระทบต่อกัน โดยใช้สัญลักษณ์ I
หมายความว่า เกิดผลกระทบส่ งเสริ มกัน และใช้อกั ษรย่อเพื่อให้เข้าใจได้ดงั นี้ 3.1.1 MMR , 3.1.2 PBSHP, 3.2.1
UFMR, 3.2.2 NMR, 3.3.1 HIV, 3.3.2 TB, 3.3.3 Malaria, 3.3.4 HepB, 3.3.5NTDs, 3.4.1 M NCDs, 3.4.2 SMR,
3.5.1 CPTSNA, 3.5.2UA15YO, 3.6.1 DRTI, 3.7.2 ABR, 3.8.1 CEHS, 3.8.2 PHEH, 3.9.1 MHAPoll, 3.9.2
MWASH, 3.9.3 MR un P, 3.a.1 ATobacco, 3.b.1 P vac, 3.b.2 ODA M, 3.b.3 PHFM, 3.b.3 PHFM, 3.c.1 HWD,
3.d.1 IHR
โดยวิธีการดังกล่าว หากดาเนิ นการเป้ าประสงค์หรื อตัวชี้ วดั ใดแล้วจะส่ งผลกระทบต่อเป้ าประสงค์หรื อ
ตัวชี้ วดั ต่าง ๆ ในเชิงส่ งเสริ มกันจะใส่ สัญลักษณ์ I และคานวณให้มีค่า 1 เมื่อรวมค่าที่ได้จากความสัมพันธ์แล้ว
ตัวชี้วดั ใด เป้าประสงค์ใด ได้ค่ารวมสู งสุ ดเรี ยงลาดับไปจะเป็ นตัวชี้วดั ที่มีความสาคัญต่อการดาเนินการเป็ นลาดับ
แรก และรองลงไปไล่เรี ยงตามคะแนน
ยกตัว อย่ า งเช่ น ถ้า ด าเนิ น การตามเป้ า ประสงค์ แ ละตัว ชี้ วัด 3.a.1ATobacco เพิ่ ม ความเข้ม แข็ ง การ
ดาเนินงานของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบในทุกประเทศตามความเหมาะสม
แล้วจะส่ งผลกระทบส่ งเสริ มเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั 3.3.2 อัตราตายของทารกแรกเกิด (Neonatal mortality rate)
3.4.1 อัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรงเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้ อรัง ใน
ประชากรไทยอายุ 30 - 70 ปี (premature mortality rate) ลดลง 1/3 ภายในปี 2573 จากข้อมูลพื้นฐานปี 2553 3.8.2
ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรื อน 3.a.1 ความชุกของผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในปั จจุบนั ในกลุ่มคนที่มี
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อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นไปที่มีการปรับมาตรฐานอายุ 3.b.3 สัดส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพที่มีชุดยา
หลักของความจาเป็ นทางการแพทย์ที่สาคัญและสามารถหาได้บนพื้ นฐานของความยัง่ ยืน ซึ่ งเมื่อรวมค่าแล้ว
จะได้ 5
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแต่ละเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั ต่าง ๆ แล้ว ลงค่า แล้วรวมค่าที่ได้ จะพบว่า เป้ าประสงค์
3.8.2 และ 3.b.3 จะได้ค่าสู งสุ ด 3.8.1 และ 3.7.1 ได้ลาดับรองลงมาตามลาดับ นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาค่าที่ได้
ทั้ง หมดจะพบว่า ล าดับ ค่ า สู ง สุ ดจะได้แก่ (1) 3.8 (2) 3.b (3) 3.7 (4) 3.2 ดัง นั้น จะพบว่า หากดาเนิ นการตาม
เป้าประสงค์และตัวชี้วดั ตามเป้าประสงค์ พบว่า ควรดาเนินการ 3 ลาดับแรกดังนี้
ลาดับที่ 1
3.8.2 ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรื อน
3.8.1 ความทัว่ ถึงของบริ การด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น (นิยามความครอบคลุมของบริ การที่จาเป็ นเฉลี่ยโดยยึด
การติดตามการรักษา ซึ่งประกอบด้วยภาวะเจริ ญพันธุ์ มารดา เด็กแรกเกิดและสุขภาพเด็ก โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ
และความสามารถในการเข้าถึงบริ การระหว่างคนทัว่ ไปและผูด้ อ้ ยโอกาส)
จะส่ งผลต่อการบรรลุ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้ารวมถึงการป้ องกันความเสี่ ยงทาง
การเงิ น การเข้า ถึ ง การบริ ก ารสาธารณสุ ข จ าเป็ นที่ มี คุ ณ ภาพ และเข้า ถึ ง ยาและวัค ซี น จ าเป็ นที่ ป ลอดภัย มี
ประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้ และบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั อื่น ๆ มากที่สุด
ลาดับที่ 2
3.b.3 สัดส่ วนของสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพที่ มีชุ ดยาหลักของความจาเป็ นทางการแพทย์ที่
สาคัญและสามารถหาได้บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน
จะส่งผลต่อการบรรลุ 3.b สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยาสาหรับโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกาลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึงยาและวัคซี นจาเป็ นในราคาที่สามารถซื้ อหาได้ ตาม
ปฏิญญาโดฮาความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุ ข ซึ่ งเน้นย้าสิ ทธิ
สาหรับประเทศกาลังพัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกั บการค้า
อย่างเต็มที่ในเรื่ องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้ องสุ ขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า และ
บรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั อื่น ๆ ลาดับรองลงมา
ลาดับที่ 3
3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการวางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่
จะส่ งต่อการบรรลุ 3.7 สร้างหลักประกันว่ามีการเข้าถึงบริ การ ข้อมูล การให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัย
เจริ ญพันธุ์โดยถ้วนหน้า รวมถึ ง การวางแผนครอบครั ว และการผสานอนามัย เจริ ญพันธุ์ ในยุทธศาสตร์ และ
แผนงานระดับชาติ ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั อื่น ๆ ลาดับรองลงไป
และหากดาเนินการตามลาดับความพร้อมของค่าที่ได้จะส่ ง 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิด
และเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี โดยทุกประเทศมุ่งลดอัตราการตายในทารกแรกเกิดต่าถึง 12 คน ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000
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คน และลดอัตราการตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ลงให้ต่าถึง 25 คน ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน ภายในปี 2573 ใน
ที่สุดอีกด้วย
โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาสังเกตได้ว่า การดาเนินการตาม 3.8 , 3.b , 3.7 จะมีลกั ษณะเป็ นเป้ าประสงค์บ่งชี้
วิธีการทางานหรื อกระบวนการดาเนินงาน และ 3.2 จะมีลกั ษณะเป็ นผลผลิตของกระบวนการดาเนินงาน
ทั้ง นี้ ยัง มี เ ป้ า ประสงค์ ตัว ชี้ ว ดั เหมาะสมและพร้ อ มจะด าเนิ นงานตามลัก ษณะส่ ง เสริ ม ต่ อ กัน ได้อีก
หลากหลาย หากพิ จารณาตามลาดับโดยประกอบกับ ความพร้ อมด้านองค์ประกอบพื้นฐานแล้วจะพบว่าการ
ดาเนิ นการ 3.b 3.8 และ 3.7 จะส่ งผลกระทบส่ งเสริ มกันต่อเป้ าประสงค์อื่น ๆ อย่างเป็ นระบบ อย่างไรก็ตาม ยัง
สามารถพิ จ ารณาความพร้ อ มของเป้ า ประสงค์ ตัว ชี้ ว ดั อื่ น ๆ ได้ด้ว ย ดัง ตารางแสดงการจัด เรี ย งตามล าดับ
ความสาคัญ และตารางแสดงความสัมพันธ์ ต่อไปนี้
ตารางที่ 21 ตารางสรุ ป การจัดลาดับความสาคัญโดยการให้คะแนนความสัมพันธ์ตามความ
พร้อมแบบส่ งเสริ มกันของเป้าประสงค์ และตัวชี้วดั SDGs 3
ลาดับที่
1
1
2
3
4
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
8
9

ตัวชี้วัด
3.8.2 PHEH
3.b.3 PHFM
3.7.1 P WR sat
3.8.1 CEHS
3.7.2 ABR
3.b.1 P vac
3.5.1CPTSNA
3.5.2UA15YO
3.6.1D RT I
3.9.1MHAPoll
3.9.2MWASH
3.9.3MR un P
3.1.1MMR
3.1.2PBSHP
3.d.1 IHR
3.b.2 ODA M
3.a.1ATobacco

คะแนน
27
27
15
14
11
11
10
9
9
9
9
9
7
7
7
6
5
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ลาดับที่
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

ตัวชี้วัด
3.3.1HIV
3.3.2TB
3.3.3Malaria
3.3.4HepB
3.c.1 HWD
3.2.1UFMR
3.2.2NMR
3.3.5NTDs
3.4.1M NCDs
3.4.2SMR

คะแนน
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
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I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

I

I
I
I

I
I

I
I

I
I

I

I

I
I
I

7

I
I
7

I

14

10

I
I

I
I
I
I

I

I

I
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6
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7
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ตารางที่ 22 แสดงความสัมพันธ์ตามความพร้อมแบบส่ งเสริ มกันของเป้าประสงค์ และตัวชี้วดั SDGs 3
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I
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I
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I
I
I
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I

I

I

3

I
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I

4

I

9

I
I
I

7

I
I

3

3.b.3

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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3.a
3.9.3

3.8.2

I

3.9.2

3.8.1
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3.7.2

I
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I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
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3.c

3.d
3.d.1
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3.c.1
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3.7.1
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3.5.2
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3.c
3.d
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3.b

3.3.5

3.9

3.4
3.3.4
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3.3.3

3.6
3.7

I

3.3.2

3.5

I
I
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I
I
I
I

3.2.2
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I
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3.2.1
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3.2.2NMR
3.3.1HIV
3.3.2TB
3.3.3Malaria
3.3.4HepB
3.3.5NTDs
3.4.1M NCDs
3.4.2SMR
3.5.1CPTSNA
3.5.2UA15YO
3.6.1D RT I
3.7.1 P WR sat
3.7.2 ABR
3.8.1 CEHS
3.8.2 PHEH
3.9.1MHAPoll
3.9.2MWASH
3.9.3MR un P
3.a.1ATobacco
3.b.1 P vac
3.b.2 ODA M
3.b.3 PHFM
3.c.1 HWD
3.d.1 IHR
Total

3.1.2

3.1

3.1.1

I

3.2

3.6.1

3.1

3.5.1

T

Total

Goal 3
3.5

I

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I
I

I

I
I
I
I
I
11

I
I
I
I
11

7
7
3
3
4
4
4
4
3
3
3
10
9
9
15
11
14
27
9
9
9
5
11
6
27
4
7
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6.2.2 ผลกระทบระหว่างเป้าประสงค์ กบั เป้ าหมายอื่น คือ เป้าประสงค์ใดหากมุ่งดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
แล้วจะเป็ นพื้นฐานหรื อส่งเสริ มให้เป้าหมายอื่นบรรลุได้ง่ายขึ้น
การพิจารณาความพร้อมตามความสัมพันธ์เชิ งกระทบต่อกัน ซึ่ ง อาศัย ความพร้อมตามองค์ประกอบ
พื้นฐานด้วยนั้น ประเทศไทยมีความพร้อมตามเป้ าประสงค์ค่อนข้างครบถ้วน โดยเฉพาะ 3.1 และ 3.a มีความ
พร้อมสู งกว่าทุกเป้าประสงค์ อย่างไรก็ดี มีเป้ าประสงค์ 3.4 ตัวชี้ วดั 3.4.1 และเป้ าประสงค์ 3.b ตัวชี้ วดั 3.b.2 ที่
ความพร้อมยังไม่เพียงพอ ดังนั้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ภายนอกกับเป้าหมายอื่น ๆ ตัวชี้วดั อื่น ๆ เป้าประสงค์
ต่าง ๆ ที่เหลือของ SDGs3 ยังมีความสามารถเป็ นทางเลือกในการพิจารณาเพื่อนาไปสู่ การดาเนิ นการจัดลาดับ
ความสาคัญในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั ยืนแบบส่งเสริ มกันกับเป้าหมายอื่นได้ดงั นี้
ลาดับที่ 1
ตัวชี้วดั 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรื อนและในอากาศ และตัวชี้วดั 3.7.1 การ
วางแผนครอบครัว (สานักส่งเสริ มสุขภาพ, 2560)
ลาดับที่ 2
ตัวชี้วดั 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย
ลาดับที่ 3
ตัวชี้วดั 3.9.2 อัตราการตายที่เกิดจากน้ า สุ ขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุ ขลักษณะ
ลาดับที่ 4
ตัวชี้วดั 3.2.1 อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
ความสาคัญในลาดับที่ 1 เป้ าประสงค์และตัวชี้ วดั 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศใน
บ้านเรื อนและในอากาศ 3.9.2 อัตราการตายที่ เกิ ดจากน้ า สุ ขอนามัยที่ ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุ ขลักษณะ
(เผชิญกับบริ การชะล้างที่ไม่ปลอดภัย ) ซึ่งเป้าประสงค์ 3.9 ลดจานวนการตายและการป่ วยจากสารเคมีอนั ตราย
และจากการปนเปื้ อนและมลพิษทางอากาศ น้ า และดิ น ให้ลดลงอย่างมากภายในปี 2573 เป็ นเป้ าประสงค์มี
ความสัมพันธ์กบั เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เป้ าประสงค์ และตัวชี้วดั อื่น ๆ เช่น 7.1.2 ร้อยละของประชากรที่
พึ่งพาพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีเป็ นหลัก 8.8.1 อัตราความถี่ของการบาดเจ็บร้ายลง และไม่ร้ายแรง จากการ
ทางาน จาแนกตามเพศ และสถานะแรงงานต่างด้าว 9.4.1 ปริ มาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่ วย
มูลค่าเพิ่ม 11.1.1 สัดส่ วนของประชากรในเขตเมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ที่อยู่อาศัยนอกระบบ หรื อที่ไม่
เหมาะสม 11.6.1 ร้ อยละของขยะในเขตเมืองที่ มีการจัดเก็บเป็ นประจา และปล่ อยของเสี ยขั้นสุ ดท้ายอย่าง
เพียงพอโดยคานึ งถึ ง ของเสี ยทั้ง หมดที่ เกิ ดจากเมื องนั้น 11.6.2 ระดับค่าเฉลี่ ย ทั้ง ปี ของฝุ่ นละอองขนาดเล็ก
(ตัวอย่างเช่น PM2.5 และ PM10) ในเขตเมือง (ถ่วงน้ าหนักกับประชากร) 12.2.1 ร่ องรอยการใช้วตั ถุดิบและการ
ใช้วตั ถุดิบต่อหัว และต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 12.4.2 ของเสี ยอันตรายให้เกิดขึ้นต่อหัวสัดส่ วน
ของเสี ยที่ได้รับการบาบัดจาแนกตามประเภทการบาบัด 17.19.2 สัดส่ วนของประเทศที่ a) มีการจัดสามะโน
ประชากรและเคหะอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา และ b) บรรลุการจดทะเบียนเกิด 100 เปอร์ เซนต์
และจดทะเบียนการตาย 80 เปอร์ เซนต์ ซึ่ งเมื่ อพิจารณาเป้ า หมาย เป้ าประสงค์ และตัวชี้ วดั อื่ น ๆ ดังกล่าวที่
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สัมพันธ์กบั เป้าหมาย 3.9 จะพบว่า ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นเหตุผลสนับสนุนทางเลือกในการดาเนิ นงานของ
ประเทศไทยที่มีความสาคัญด้านมลพิษและสิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะระยะยาวเพราะอัตราการตายหรื อเจ็บป่ วยจาก
ปั ญหามลพิษเป็ นปัญหาสะสมและยากที่จะพิสูจน์สาเหตุได้สาหรับบริ บทประเทศไทย ดังนั้น หากพิจารณาตาม
แนวทางดังกล่าวแล้วจึงเป็ นข้อสนับสนุนได้วา่ ประเทศไทยต้องดาเนินการตามเป้าหมาย 3.9 และเป็ นที่น่าสังเกตุ
ได้ว่าการดาเนิ นการนี้ จะสอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของปรัชญาการพัฒนาที่ยงั่ ยืนที่ให้ความสาคัญกับ
สุ ขภาพและสวัสดิภาพด้านสิ่ งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ ดังตาราง
แสดงความสัมพันธ์ดา้ นล่าง
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Goal 3

Goal 1-17
G
1

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
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G
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G
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G
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G
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G
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G
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3.5.1CPTSNA
3.5.2UA15YO
3.6.1D RT I
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G
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G
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G
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6.2.1 6.3.1
16.1.3 16.2.1 16.2.3

G
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17.19.2
17.19.2
17.19.2

17 (1)
17 (1)
2 16 17 (4)

17.19.2

17 (1)

17.19.2
17.19.2

17 (1)
16 17 (5)

17.19.2

17 (1)
5 (6)

5.2.1 5.2.2 5.3.1
5.3.2 5.6.1 5.6.2

3.7.2 ABR
3.8.1 CEHS
3.8.2 PHEH
3.9.1MHAPoll

16.6.1 16.6.2
7.1.2

3.9.2MWASH
3.9.3MR un P
3.a.1ATobacco
3.b.1 P vac
3.b.2 ODA M
3.b.3 PHFM
3.c.1 HWD
3.d.1 IHR
Total

G
7

Total

8.8.1

9.4.1

11.1.1 11.6.1
11.6.2

12.2.1
12.4.2

6.1.1 6.2.1

9.5.1

10.7.2
2 (2)

5 (6)

6 (6)

7 (1)

8 (1)

9 (2)

ตารางที่ 23 แสดงความสัมพันธ์ภายนอกกับเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั อื่น

10(1)

11(3)

12(2)

13.1.1
13.2.1
13(2)

16 (2)
17.19.2

7 8 9 11 12 17 (6)

17.19.2
17.19.2

6 17 (3)
17 (1)

17.2.1

9 17 (2)

16.2.2
16(7)

10 13 16 (4)
17(2/11)
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บทที่ 7
ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายเพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ของเป้ าหมายที่ 3
7.1 มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมายในประเทศไทย
เป้าหมายที่ 3 สร้ างหลักประกันว่ าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริมสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย
ประเทศไทยมีมาตรการดาเนิ นการด้านสุ ขภาพและสวัสดิภาพของคนเกี่ยวกับ เป้ าหมายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย ซึ่ง
จะนาเสนอมาตรการทางกฎหมายในประเทศที่มีสภาพบังคับใช้กบั รัฐและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนบังคับใช้
กับ บุ ค คลต่ า ง ๆ ภายในประเทศให้ต้องปฏิ บ ัติตาม อี ก ทั้ง มาตรการทางสัง คม เศรษฐกิ จที่ ป รากฏชัดเจนใน
รู ป แบบกฎหมาย เช่ น ภาษี อากร ทั้ง นี้ การนาเสนอสาระส าคัญและเหตุ ผ ลความเป็ นมาจากหมายเหตุ ท ้า ย
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บญั ญัติเกี่ยวกับสุ ขภาพและสวัสดิภาพ ดังนี้
“มาตรา 55 รั ฐต้องดาเนิ นการให้ป ระชาชนได้รับ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพอย่า งทั่ว ถึ ง
เสริ มสร้ างให้ประชาชนมี ความรู ้ พ้ืนฐานเกี่ ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค และส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บริ การสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่ งเสริ มสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสุขภาพด้วย
รัฐต้องพัฒนาการบริ การสาธารณสุ ขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
“มาตรา 71 รัฐพึงเสริ มสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของสังคม
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริ มและพัฒนาการสร้างเสริ มสุ ขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ที่แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่ งเสริ มและพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ ความเป็ นเลิศและเกิดประโยชน์
สู งสุ ดแก่ประชาชน
รัฐพึงส่ งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและความสามารถสู งขึ้น
รัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ู งอายุ คนพิการ ผูย้ ากไร้ และผูด้ ้อยโอกาสให้สามารถ
ดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และคุม้ ครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความรุ นแรงหรื อปฏิบตั ิอย่างไม่เป็ น
ธรรม รวมตลอดทั้งให้การบาบัด ฟื้ นฟูและเยียวยาผูถ้ ูกกระทาการดังกล่าว
ในการจัดสรรงบประมาณ รัฐพึงคานึ งถึงความจาเป็ นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัยและ
สภาพของบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความเป็ นธรรม”
“มาตรา 74 รัฐพึงส่งเสริ มให้ประชาชนมีความสามารถในการทางานอย่างเหมาะสมกับศักยภาพและวัย
และให้มีงานทา และพึงคุม้ ครองผูใ้ ช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการทางาน ได้รับ
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รายได้ สวัสดิ การ การประกันสังคม และสิ ทธิ ประโยชน์อื่นที่ เหมาะสมแก่ การดารงชี พ และพึงจัดให้มีหรื อ
ส่งเสริ มการออมเพื่อการดารงชีพเมื่อพ้นวัยทางาน
รัฐพึงจัดให้มีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการดาเนินการ”
มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริ การสาธารณสุขของรัฐ
บุคคลผูย้ ากไร้ยอ่ มมีสิทธิได้รับบริ การสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
มาตรา 48 สิ ทธิ ของมารดาในช่วงระหว่างก่อนและหลังการคลอดบุตรย่อมได้รับความคุม้ ครองและ
ช่วยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ
พระราชบั ญญั ติ หลัก ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายฉบับนี้ จดั ระบบการให้บริ การสาธารณสุ ขที่จาเป็ นต่อสุ ขภาพและการ
ดารงชีวิตให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีองค์กรกากับดูแลซึ่งจะดาเนินการโดยการมีส่วนร่ วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชน
ชาวไทยมีสิทธิได้รับการบริ การสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน ลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการ
ซ้ าซ้อนกัน และจัดระบบใหม่ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น โดยบทบัญญัติที่สาคัญ มาตรา ๕
“บุ ค คลทุ ก คนมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ บริ ก ารสาธารณสุ ขที่ มี ม าตรฐานและมี ป ระสิ ทธิ ภ าพตามที่ ก าหนดโดย
พระราชบัญญัติน้ ี
คณะกรรมการอาจกาหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริ การสาธารณสุ ขต้องร่ วมจ่ายค่าบริ การในอัตราที่
กาหนดให้แก่หน่ วยบริ การในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริ การ เว้นแต่ผูย้ ากไร้หรื อบุคคลอื่ นที่ รัฐมนตรี ประกาศ
กาหนดไม่ตอ้ งจ่ายค่าบริ การ
ประเภทและขอบเขตของบริ การสาธารณสุ ขที่บุคคลจะมีสิทธิ ได้รับให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด”
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อวางกรอบ แนวทางกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ การดาเนินงานด้านสุขภาพ
มีองค์กร กลไกการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ าย นาไปสู่ เป้าหมายการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
สามารถดูแลแก้ไขปั ญหาด้านสุ ขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและทัว่ ถึง โดยมีบทบัญญัติสาคัญ
เช่น
มาตรา 5 บุคคลมีสิทธิในการดารงชีวิตในสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุ ขภาพ
บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่ วยงานของรั ฐในการดาเนิ นการให้เกิ ดสิ่ งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมตาม
วรรคหนึ่ง
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มาตรา 6 สุ ขภาพของหญิงในด้านสุ ขภาพทางเพศและสุ ขภาพของระบบเจริ ญพันธุ์ซ่ ึ งมีความจาเพาะ
ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้างเสริ ม และคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสม
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความจาเพาะในเรื่ อง
สุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริ มและคุม้ ครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย
มาตรา 46 ให้ คสช. จัดทาธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่งชาติเพื่อใช้เป็ นกรอบและแนวทางในการ
กาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนิ นงานด้านสุ ขภาพของประเทศเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ในการจัดทาธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติ ให้ คสช. นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
สมัชชาสุขภาพมาประกอบด้วย
เมื่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุ ขภาพแห่ งชาติแล้ว ให้รายงานต่อสภา
ผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ คสช. ทบทวนธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยทุกห้าปี
พระราชบัญญัติระบบสุ ขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่อจัดระบบสุ ขภาพปฐมภูมิซ่ ึ งมีคณะกรรมการระบบสุ ขภาพปฐมภูมิทาหน้าที่เป็ นองค์กร
กากับดู แลที่ ดาเนิ นการด้วยการมี ส่วนร่ วมระหว่างภาครั ฐ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อให้การบริ หารจัดการระบบสุ ขภาพปฐมภูมิมีประสิ ทธิภาพทัว่ ประเทศ และให้ประชาชนชาวไทย
มีสิทธิได้รับบริ การสุขภาพปฐมภูมิที่เป็ นธรรม มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
เป้ าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทั่วโลกให้ ต่ากว่ า 70 ต่ อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี
2573
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายนี้ ได้จดั ตั้งสภาการพยาบาลขึ้นทาหน้าที่ควบคุมและส่ งเสริ มมาตรฐาน
การประกอบวิช าชี พการพยาบาลและการผดุงครรภ์โดยอิส ระเหมาะสมและมี ประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับ
ความหมายที่แท้จริ งทางวิชาการ มีการกาหนดอายุของใบอนุญาต มีพนักงานเจ้าหน้าที่เฉพาะเพื่อการใช้บงั คับ
กฎหมาย มีบทบังคับให้มีการสอบความรู ้ในการขอขึ้นทะเบียนและรั บใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชี พการ
พยาบาล และการผดุงครรภ์ โดยมีบทบัญญัติที่สาคัญ เช่น
มาตรา 27 ห้ามมิให้ผใู ้ ดซึ่งมิได้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล หรื อมิได้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
ผดุงครรภ์ หรื อมิได้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กระทาการพยาบาลหรื อการผดุงครรภ์
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หรื อแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผูอ้ ื่นเข้าใจว่าตนเป็ นผูม้ ีสิทธิ ประกอบวิชาชี พดังกล่าว โดยมิได้ข้ ึนทะเบียนและรั บ
ใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) การพยาบาลหรื อการผดุงครรภ์ที่กระทาต่อตนเอง
(2) การช่ ว ยเหลื อ หรื อ เยี ย วยาแก่ ผู ป้ ่ วยตามหน้า ที่ ต ามกฎหมายหรื อ ตามธรรมจรรยาโดยมิ ไ ด้รั บ
ประโยชน์ตอบแทน แต่การกระทาดังกล่าวต้องมิใช่เป็ นการฉี ดยาหรื อสารใด ๆ เข้าไปในร่ างกายของผูป้ ่ วย หรื อ
การให้ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หรื อยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น
(3) นักเรี ยน นักศึกษา หรื อผูร้ ับการฝึ กอบรม ในความควบคุมของสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
หรื อการผดุงครรภ์ของรัฐ หรื อที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้จดั ตั้ง หรื อสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
รับรอง ทั้งนี้ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ผฝู ้ ึ กหัดหรื อผูใ้ ห้การฝึ กอบรมซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์
(4) บุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุ งเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด เทศบาล
สุ ขาภิ บาล องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ นอื่ นตามที่ รัฐมนตรี ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาหรื อสภากาชาดไทย
มอบหมายให้กระทาการพยาบาลหรื อการผดุงครรภ์ ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซ่ ึงเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
(5) ผูป้ ระกอบโรคศิ ล ปะ ผูป้ ระกอบวิชาชี พ เวชกรรม หรื อผูป้ ระกอบวิชาชี พ อื่ นตามข้อจากัดและ
เงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพนั้น
(6) การพยาบาลหรื อ การผดุ ง ครรภ์ข องที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญของทางราชการ หรื อ ผูส้ อนใน
สถาบันการศึกษา ซึ่ งมีใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ของต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล
(7) บุ ค คลซึ่ ง ปฏิ บ ัติง านเกี่ ย วกับ การพยาบาลหรื อการผดุ งครรภ์ เพื่ อช่ วยเหลื อ เจ้า หน้าที่ ซ่ ึ ง เป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกรณี ที่มีสาธารณภัยหรื อเกิด
ภัยพิบตั ิอย่างร้ายแรง
(8) บุคคลซึ่งช่วยเหลือดูแลผูป้ ่ วยในสถานพยาบาลในความควบคุมของผูป้ ระกอบวิชาชีพการพยาบาล
การผดุงครรภ์ หรื อการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามระเบียบซึ่ งรัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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พระราชบั ญ ญั ติ ค้ ุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงานรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายนี้ กาหนดให้ลูกจ้างซึ่ งเป็ นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้
โดยให้ถือเป็ นวันลาเพื่อคลอดบุตร โดยบทบัญญัติไว้ดงั นี้
มาตรา 41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิ บแปดวัน
วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย
วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
นอกจากมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวแล้วยังปรากฏมาตรการทางเศรษฐกิจในรู ปแบบการยกเว้นภาษี
เงินได้เพื่อให้ผูม้ ีเงินได้หรื อคู่สมรสได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเมื่อมีค่าใช้จ่ายในการฝากครรภ์และการทา
คลอด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 338 (พ.ศ.2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร
กาหนดให้ยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้เท่าที่ผมู ้ ีเงินได้หรื อคู่สมรสได้จ่ายเป็ นค่ าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรของตน
ตามจานวนที่จ่ายจริ งสาหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวแต่ไม่เกินหกหมื่ นบาท หากการจ่ายค่าฝากครรภ์และค่า
คลอดบุตรสาหรับการตั้งครรภ์แต่ละคราวมิได้จ่ายในปี ภาษีเดียวกัน ให้ได้รับยกเว้นภาษีตามจานวนที่จ่ายจริ งใน
แต่ละปี ภาษี แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อ งไม่เกินหกหมื่ นบาท ทั้งนี้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วนั ที่ ๑
มกราคม พ.ศ.2561 เป็ นต้นไป และให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด
ประมวลกฎหมายอาญา เป็ นมาตรการทางกฎหมายที่กาหนดความผิดและโทษทางอาญา มีผลเป็ นการ
ลงโทษและป้องกันการก่อเหตุซ่ ึงเกี่ยวข้องกับการลดการตายของมารดา เช่น
มาตรา 302
“ผูใ้ ดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ งแสน
บาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิ บปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท
มาตรา 303 ผูใ้ ดทาให้หญิงแท้งลูกโดยหญิงนั้นไม่ยินยอม ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนสี่ หมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงรับอันตรายสาหัสอย่างอื่นด้วย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุก ตั้ง แต่
หนึ่งปี ถึงสิ บปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
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ถ้าการกระทานั้นเป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หา้ ปี ถึงยีส่ ิ บปี และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่ แสนบาท
มาตรา 305 ถ้าการกระทาความผิดดังกล่าวในมาตรา 301 และมาตรา 302 นั้น เป็ นการกระทาของ
นายแพทย์ และ
(1) จาเป็ นต้องกระทาเนื่องจากสุ ขภาพของหญิงนั้น หรื อ
(2) หญิงมีครรภ์เนื่ องจากการกระทาความผิดอาญา ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 276 มาตรา 277 มาตรา
282 มาตรา 283 หรื อมาตรา 284
ผูก้ ระทาไม่มีความผิด
เป้าประสงค์ 3.2
พระราชบัญญัติหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ.2545 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยเฉพาะ มาตรา ๕ บุคคลทุกคนมีสิทธิ ได้รับบริ การสาธารณสุ ขที่มีมาตรฐานและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ประเภทและขอบเขตของบริ การสาธารณสุ ข ที่ บุ ค คลจะมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ให้ เ ป็ นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด ซึ่งมีการกาหนดการสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรคสาหรับเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี
คือ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ เรื่ อง ประเภทและขอบเขตของบริ การสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559 กาหนดรายการบริ การหรื อกิจกรรมสร้างเสริ มสุ ขภาพและป้องกันโรคให้ผูม้ ีสิทธิกลุ่ม
เด็กเล็กอายุ 0-5 ปี
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติที่สาคัญเกี่ยวกับการตายของทารก มาตรา
23 เมื่อมีคนเกิดหรื อคนตาย ผูท้ าคลอดหรื อผูร้ ักษาพยาบาลต้องออกหนังสื อรับรองการเกิดหรื อการตายตาม
แบบพิ ม พ์ที่ ผู อ้ านวยการทะเบี ย นกลางก าหนดให้ แ ก่ ผู ม้ ี ห น้า ที่ ต้อ งแจ้ง ตามมาตรา 18 หรื อ มาตรา 21 ซึ่ ง
บทบัญญัติน้ ีจะสามารถใช้บงั คับให้มีการระบุสาเหตุการตายของทารกได้
พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยกาหนดขั้นตอนและปรับปรุ งวิธีการปฏิบตั ิต่อเด็กให้เหมาะสม ให้เด็ก
ได้รับการอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และมีพฒั นาการที่เหมาะสม ส่ งเสริ มความมัน่ คงของสถาบันครอบครัว
รวมทั้งป้องกันมิให้เด็กถูกทารุ ณกรรม ตกเป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรื อถูกเลือกปฏิบตั ิ
โดยไม่เป็ นธรรม ส่งเสริ มความร่ วมมือในการคุม้ ครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยกาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กและ
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เยาวชนอาเภอ และสภาเด็กและเยาวชน เพื่อให้การส่ งเสริ มและพัฒนาเด็กและเยาวชนมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น
รวมทั้งให้องค์กรเอกชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชน
รวมทั้งการส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก
และเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู ้ความสามารถ
ซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การส่ งเสริ ม การตลาดอาหารส าหรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก พ.ศ. 2560
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยปรับปรุ งหลักเกณฑ์การควบคุมการ
ส่ งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับทารกและเด็กเล็กให้เป็ นกฎหมาย ควบคุมการส่ งเสริ มการตลาดอาหารสาหรับ
ทารกและเด็กเล็กที่เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ .ศ. 2562 นายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยให้เด็กเล็กซึ่ งเป็ นเด็กปฐมวัยได้รับการคุม้ ครองและ
ดูแล มีพฒั นาการที่ดีรอบด้าน ได้รับการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่ อง ทัว่ ถึง และเสมอภาค มีการส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้และเตรี ยมความพร้อ มให้แก่เด็กปฐมวัยในช่วงรอยต่อตั้งแต่ก่อนระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษา
อย่างเหมาะสม เพื่อให้เติ บโตขึ้นเป็ นพลเมื องที่ ดีและมี คุณภาพ รวมทั้งเพื่อให้เกิ ดการบูรณาการการท างาน
ร่ วมกันของทุกภาคส่วนให้เป็ นเอกภาพ และมีประสิ ทธิภาพ
เป้าประสงค์ 3.3
พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยกฎหมายเดิ ม คื อ พระราชบัญญัติโรคติ ดต่อ พ.ศ. 2523 ได้ใ ช้บังคับมาเป็ นเวลานาน
บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการแพร่ กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรค
ระบาดมากผิดปกติ ทั้งโรคติดต่อที่อุบตั ิใหม่และโรคติดต่อที่อุบตั ิซ้ า ประกอบกับประเทศไทยได้ให้การรับรอง
และดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 มีมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
เฝ้าระวัง การป้ องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และข้อกาหนดของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์ 3.4
พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ. 2551 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี เพื่ อก าหนดกระบวนการบ าบัด รั ก ษาบุค คลที่ มี ค วามผิ ด ปกติ ท างจิ ต การคุ้มครองความ
ปลอดภัยของบุคคลนั้นและสังคม รวมทั้งกาหนดกระบวนการบาบัดรักษาบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่ งอยู่
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ระหว่ า งการสอบสวนการไต่ ส วนมู ล ฟ้ อ งหรื อ การพิ จ ารณา หรื อ ภายหลัง ศาลมี ค าพิ พ ากษาในคดี อ าญา
กาหนดการสร้างเสริ ม การป้องกันและการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุ ขภาพจิต เพิม่ เติมอานาจหน้าที่คณะกรรมการ
สุ ขภาพจิตแห่งชาติให้ครอบคลุมด้านการสร้างเสริ ม การป้องกัน และการควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต การ
คุม้ ครองสิ ทธิของบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต การเข้าถึงบริ การด้านสุขภาพจิตและการอยูร่ ่ วมกันในสังคมของ
บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิต โดยคานึงถึงหลักการมีส่วนร่ วมของหน่วยงานของรัฐและประชาชนในทุกภาค
ส่ วน ตลอดจนกาหนดห้ามสื่ อทุกประเภทเผยแพร่ ขอ้ มูลใด ๆ ที่ทาให้เกิดความรังเกียจเดียดฉันท์ หรื อความ
เสี ยหายแก่ จิตใจ ชื่ อเสี ยง เกี ยรติ คุณ รวมทั้งกาหนดให้สถานบาบัดรั กษาแต่ละแห่ งสามารถมี คณะกรรมการ
สถานบ าบัดรั ก ษาได้ม ากกว่า หนึ่ ง คณะเพื่ อให้เ กิ ด ความรวดเร็ ว ในการปฏิ บัติ งานอัน เป็ นการส่ ง เสริ ม การ
บาบัดรักษาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพของผูป้ ่ วย
ร่ างพระราชบัญญัติโรคไม่ ติดต่ อ พ.ศ. .... สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้นาเสนอร่ างพระราชบัญญัติน้ ี ให้เหตุผลระบุว่า “โดยที่ปัจจุบนั โรคไม่ติดต่อซึ่งเป็ นกลุ่มโรคที่เกิดจากปั จจัย
เสี่ ยงพฤติกรรมเสี่ ยง ความผิดปกติหรื อการเสื่ อมสภาพของร่ างกาย และไม่ติดต่อไปยังบุคคลอื่น เป็ นสาเหตุหลัก
ของการเสี ยชีวิตก่อนวัยอันควร และอัตราการเสี ยชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว เนื่องจาก
การบริ โภคอาหารที่มีผลเสี ยต่อสุ ขภาพ การสู บบุหรี่ การดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการออกกาลังกายที่ไม่
เพี ย งพอ ก่ อให้เกิ ดโรคไม่ ติดต่ อ เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นจานวนมาก ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อการบริ หารจัดการและการให้บ ริ ก าร
สาธารณสุ ขแก่ประชาชน ตลอดจนภาครัฐต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณสาหรับการดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรค
ไม่ติดต่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จึงสมควรให้มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นการเฝ้าระวัง
ป้ องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อให้มีป ระสิ ทธิ ภาพยิ่ง ขึ้น โดยส่ งเสริ ม สนับสนุ น และกากับดู แลให้มีก าร
คุม้ ครองสิ ทธิ ของประชาชนและเพิ่มกลไกการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประโยชน์ในการ
คุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบ กลไก และเครื อข่ายการ
เฝ้าระวังป้ องกัน และควบคุมโรคไม่ติดต่อมีการกาหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และรู ปแบบการดาเนิ นงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพและทันต่อสถานการณ์ของโรคในปั จจุบนั และในอนาคต รวมทั้งส่ งเสริ มให้ประประชาชนและ
องค์กรภาคเอกชนมีส่วนร่ วมในการรับรู ้และแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองและสร้างองค์กรเครื อข่ายเฝ้าระวังและ
คุม้ ครองสิ ทธิของผูบ้ ริ โภค จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี”
เป้าประสงค์ 3.5
พระราชบั ญญัติยาเสพติด ให้ โทษ พ.ศ. 2522 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี เพื่อให้การปราบปรามและควบคุมยาเสพติ ดให้โทษเป็ นไปโดยมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นและ
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ อนุ สั ญ ญาระหว่า งประเทศว่า ด้ว ยยาเสพติ ด ให้โ ทษซึ่ ง ประเทศไทยเป็ นภาคี ส มาชิ ก
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กาหนดให้ฝิ่นเป็ นยาเสพติดให้โทษ ยาเสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมเป็ นยาเสพติดให้โทษที่มีอนั ตรายน้อย
กว่ายาเสพติดให้โทษประเภทกัญชา กาหนดบทลงโทษของยาเสพติดให้โทษประเภทพืชกระท่อมให้ต่ าลง
นิยามคาว่า “เสพ” นิยามคาว่า “บาบัดรักษา” ให้ชดั เจน ความหมายและการจาหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท
๓ และการยึดยาเสพติดให้โทษ รับรองและคุม้ ครองสิ ทธิของผูป้ ่ วยที่จะได้รับและใช้กญ
ั ชาเพื่อประโยชน์ในการ
รั กษาและพัฒนาทางการแพทย์ สร้ างความมัน่ คงทางด้านยาของประเทศ และป้ องกันไม่ให้เกิ ดการผูก ขาด
ทางด้านยา เปิ ดโอกาสให้นากัญชาและพืชกระท่อมไปศึกษาวิจยั และพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และ
สามารถนาไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การดูแลและควบคุมของแพทย์ได้
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ ต่ อ จิ ต และประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
สาธารณสุ ขรั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้โอกาสแก่ ผูเ้ สพ เสพและมี ไว้ในครอบครอง เสพและมี ไว้ใน
ครอบครองเพื่อขาย หรื อเสพและขายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้สมัครใจเข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาล
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กาหนดมาตรการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรื อฟื้ นฟูสภาพผูต้ ิดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
ช่วยลดปั ญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนัก
ถึงพิษภัยของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้ องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ได้
โดยง่าย
เป้าประสงค์ 3.6
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยที่การ
คมนาคมและขนส่ งทางบกได้เจริ ญก้าวหน้าขยายตัวไปทัว่ ประเทศและเชื่ อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และ
จานวนยานพาหนะในถนนมีจานวนขึ้น ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนนและ
พิ ธี ส ารว่า ด้ว ยเครื่ อ งหมายและสั ญ ญาณตามถนน เพื่ อ ความปลอดภัย แก่ ชี วิ ต ร่ า งกาย และทรั พ ย์สิ น ของ
ประชาชน หลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งสาหรับผูข้ บั ขี่ที่ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายการบันทึก
คะแนนความประพฤติในการขับขี่ เพิ่มช่องทางการชาระค่าปรับตามใบสั่ง กาหนดข้อสันนิษฐานว่าผูข้ บั ขี่ขบั รถ
ในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น ในกรณีที่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอนั ควร อันจะเป็ นมาตรการในการ
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากผูข้ บั ขี่รถขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่น เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถส่ งใบสั่งไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบ
รับได้ กาหนดห้ามผูข้ บั ขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณี การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้
อุปกรณ์ เสริ มสาหรั บการสนทนา โดยผูข้ บั ขี่ไม่ตอ้ งถื อหรื อจับโทรศัพท์เคลื่ อนที่ น้ ัน กาหนดให้คนโดยสาร
รถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกที่จดั ทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้ องกันอันตราย กาหนดให้ความผิดของผูข้ บั ขี่ที่ได้ขบั
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รถในขณะเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื่น เป็ นความผิดที่ไม่อาจว่ากล่าวตักเตือนหรื อทาการเปรี ยบเทียบได้ กาหนด
โทษสาหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่น หรื อเสพยาเสพติดให้โทษหรื อ วัตถุที่ออก
ฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท ปรับปรุ งประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรื อสิ่ งของ กาหนดให้ผูต้ รวจการตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกและผูต้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอานาจดาเนิ นการทดสอบหรื อ
ตรวจสอบตลอดจนจับกุมปราบปราบผูข้ บั ขี่ซ่ ึงเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื่ นหรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและ
ประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถ กาหนดให้ผูข้ บั ขี่รถยนต์ตอ้ งรัดร่ างกายด้วยเข็มขัดนิ รภัยไว้กับที่ นั่ง
ในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ่ งนัง่ ที่นงั่ ตอนหน้าแถวเดียวกับที่นงั่ ผูข้ บั ขี่รถยนต์รัด
ร่ างกายด้วยเข็มขัดนิ รภัยไว้กบั ที่นงั่ ในขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดงั กล่าวต้องรัดร่ างกายด้วย
เข็มขัดนิรภัยไว้กบั ที่นงั่ ในขณะโดยสารรถยนต์ดว้ ย ให้รถบรรทุกเล็กที่มีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม
สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กาหนดหลักเกณฑ์และอัตราภาษี รถยนตร์ การจดทะเบียนรถ ห้ามมิ ให้ผูใ้ ดใช้รถ เว้นแต่รถนั้นเป็ นรถที่ จด
ทะเบียนและเสี ยภาษีประจาปี สาหรับรถนั้นครบถ้วนถูกต้องแล้ว กาหนดให้รถใช้งานเกษตรกรรมเป็ น “รถ”
ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยรถยนตร์ ซ่ ึ งจะต้ อ งมี ก ารจดทะเบี ย นและผ่ า นการตรวจสอบสภาพรถได้รั บ ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ การใช้รถยนต์ผิดไปจากประเภทจดทะเบียนไว้ไม่ได้ กาหนดให้เด็กที่
มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บห้าปี มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตร์ได้ มีมาตราการป้ องกันมิให้มีการเพิ่มจานวนรถที่ใช้
น้ ามันดีเซลหรื อก๊าซเป็ นเชื้ อเพลิง และเพื่อเป็ นการประหยัดเงิ นตราต่างประเทศในการนาเข้าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
ดัง กล่า ว ก าหนดให้ส ถานตรวจสภาพที่ ไ ด้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกซึ่ งเป็ นเอกชน
สามารถตรวจสภาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ กาหนดให้ผมู ้ ีใบอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่
หรื อสมาคมยานยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
หรื อจากรัฐบาลของประเทศที่ประเทศไทยมีความตกลงด้วย สามารถใช้ใบอนุ ญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศ
ไทยได้ กาหนดให้ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก ขับรถที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนตร์ในบางประเภทได้ นิยามคาว่า “รถยนตร์ส่วนบุคคล” กาหนดอัตราภาษีประจาปี สาหรับ
รถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า กาหนดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่นิยม กาหนดคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามของผูม้ ีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ บัญญัติควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุก
คนโดยสารให้นายทะเบียนมีอานาจเรี ยกผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขับรถมาตรวจสอบคุณสมบัติหรื อลักษณะต้องห้าม
ภายหลัง ที่ ไ ด้รับ ใบอนุ ญาตไปแล้วได้ ก าหนดอัตราภาษี ประจาปี เป็ นการเฉพาะเพื่อส่ งเสริ มการใช้รถที่ใช้
พลังงานรถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและพลังงานอื่นโดยมิได้ใช้เครื่ องยนต์ กาหนดให้รถยนต์สาธารณะ
รถยนต์บริ การ และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทั้งรถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์ สามารถจดทะเบียนจานอง
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เป็ นประกันหนี้ ได้ตามกฎหมายและผูเ้ ป็ นเจ้าของยังคงมีสิทธิ์ครอบครองใช้สอยได้ กาหนดให้รถของหน่วยงาน
ของรัฐได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนี ยมและภาษีประจาปี กาหนดยกเว้นค่าธรรมเนี ยมรถยนต์ให้แก่ สานักงาน
เศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎหมายว่าด้วยการขนส่ งได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานมี
ปรับปรุ งบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งให้เหมาะสม รถบรรทุกขนาดเล็กที่ส่วนมากใช้ในธุ รกิจส่ วนตัว
ภายในครัวเรื อนและใช้ในการขนส่ งพืชผลของเกษตรกรได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งไปจดทะเบียนกับกรมการ
ขนส่ งทางบก และการใช้ใบขับขี่ของกรมการขนส่ งทางบก รถบรรทุกขนาดใหญ่ไม่จากัดท้องที่ทาการขนส่ ง
กาหนดเวลาตรวจสภาพ ให้ผูม้ ีใบอนุ ญาตขับรถที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรื อสมาคมยานยนต์ ที่ได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรื อจากรัฐบาลของประเทศที่
ประเทศไทยมีความตกลงด้วย สามารถใช้ใบอนุ ญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศไทยได้ กาหนดความผิดและ
กาหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดให้โทษ หรื อวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิ บตั ิหน้าที่ผู ้
ได้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถ ผูข้ บั รถ ให้อานาจผูต้ รวจการ พนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตารวจ
สั่งให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถที่มีเหตุอนั ควรเชื่ อว่าเมาสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่ นหรื อ
เสพยาเสพติดให้โทษ หรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในขณะปฏิบตั ิหน้าที่รับการตรวจหรื อทดสอบ
ถึงเหตุดังกล่าวได้ ควบคุมการขนส่ งวัตถุอนั ตราย ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่ ง โดยผูน้ ารถยนต์นั่งส่ วน
บุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิ บสองคน หรื อรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถไม่เกินหนึ่ งพันหกร้อยกิโลกรัมไป
ใช้ประกอบการขนส่ งเพื่อสิ นจ้างในลักษณะที่เป็ นการแข่งขันกับผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบการขนส่ งประจาทาง
ขยายอายุของใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถเพิม่ ขึ้นจากหนึ่ งปี เป็ นสามปี ปั จจุบนั อุบตั ิเหตุร้ายแรงที่เกิด
บนท้องถนนอันเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุมาจากการที่ผขู ้ บั รถ
เมาสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่น เสพยาเสพติดให้โทษ หรื อเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาท รวมทั้งการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถติดต่อกันนานเกินไปจนทาให้ผขู ้ บั รถเกิดความตึงเครี ยด กาหนดห้ามมิให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ งใช้หรื อยินยอมให้ผขู ้ บั รถซึ่งมีอาการหรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวปฏิบตั ิหน้าที่
ขับรถที่ใช้ในการขนส่ ง และกาหนดให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลและป้ องกันมิให้ผขู ้ บั รถที่มีอาการหรื อกระทาการ
เช่นว่านั้นขับรถที่ใช้ในการขนส่ งด้วย กาหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูข้ บั รถปฏิบตั ิหน้าที่ขบั รถได้ไม่เกินสี่
ชัว่ โมงติดต่อกัน กาหนดให้ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถโดยไม่ได้รับใบอนุ ญาต และได้กระทาการใด ๆ อัน
เป็ นความผิดที่กาหนดไว้สาหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู ้
ได้รับใบอนุญาตปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูป้ ระจารถที่กระทาความผิดดังกล่าวด้วย กาหนดให้ราชการส่ วนท้องถิ่นนั้น
ได้รับการจัดสรรภาษีรถ ปรับปรุ งมาตรการในการจัดเก็บภาษีรถประจาปี ที่คา้ งชาระ
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พระราชบั ญ ญั ติ ท างหลวง พ.ศ. 2535 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี ด้ว ยความเจริ ญ และการพัฒ นาประเทศจึ ง ต้อ งมี ก าร
ควบคุมดูแลรักษาทางหลวง มาตรการสาหรับดาเนินการกับผูฝ้ ่ าฝื น การใช้ทางหลวงเพื่อการชุมนุมประท้วง การ
ใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนักบรรทุกเกินกว่าที่กาหนดก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทางหลวงและความปลอดภัยแก่ผู ้
ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง
พระราชบั ญญัติทางหลวงสั ม ปทาน พ.ศ. 2542 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กาหนดให้เอกชนจะเข้ามาลงทุนในกิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค กาหนดโทษให้เหมาะสมกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพสังคม
พระราชบัญญัติการขนส่ งต่ อเนื่องหลายรู ปแบบ พ.ศ. 2548 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตและหลักเกณฑ์ในการประกอบกิจการเพื่อรองรับการ
บริ การขนส่ งต่อเนื่องหลายรู ปแบบดังกล่าว และเพื่อให้สามารถอานวยความสะดวกแก่การดาเนิ นธุรกิจระหว่าง
ประเทศที่มีการแข่งขันสูง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2562 รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อแก้ไขปั ญหาการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่ไม่เป็ นระเบียบซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน
เป้าประสงค์ 3.7
พระราชบั ญญั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ งครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น พ.ศ. 2559 ให้รัฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัต กรรม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิ การ และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี โดยที่ การ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องซึ่ งส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของบุคคล ครอบครั ว
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวม และปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นของประเทศมีความซับซ้อนและไม่อาจ
แก้ไขได้ดว้ ยอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ง การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดาเนินการ
ร่ วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ นเป็ นรู ปธรรม มีความเป็ นเอกภาพ และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
พระราชบัญญัติค้ ุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศั ยเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รั ก ษาการตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี โดยที่ ค วามก้า วหน้า ทางวิ ท ยาการและเทคโนโลยีท างการแพทย์ใ นการ
บาบัดรักษาภาวะการมีบุตรยากสามารถช่วยให้ผทู ้ ี่มีภาวะการมีบุตรยากมีบุตรได้โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการ
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เจริ ญพันธุ์ท างการแพทย์ ก าหนดสถานะความเป็ นบิ ดามารดาที่ ช อบด้วยกฎหมายของเด็ก ที่ เกิ ด โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่ วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม ตลอดจนควบคุมการศึ กษาวิจัย ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์มิให้มีการนาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
เป้าประสงค์ 3.8
พระราชบั ญญั ติ หลัก ประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี จัดระบบการให้บริ การสาธารณสุขที่จาเป็ นต่อสุขภาพและการดารงชีวิตให้มีการ
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกากับดูแลซึ่งจะดาเนิ นการโดยการมีส่วนร่ วมกันระหว่างภาครัฐและ
ภาคประชาชนเพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพทั้งประเทศ และให้ประชาชนชาวไทยมี
สิ ทธิได้รับการบริ การสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้ านวัคซี นแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดให้มีกลไกที่เป็ นระบบในการส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้มีการวิจยั
การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ
การบริ หารจัดการด้านวัคซี นมีความเป็ นเอกภาพ มีความต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น สามารถป้องกันและ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคที่ควบคุมได้ดว้ ยวัคซีนให้อยูใ่ นเขตจากัด ให้นอ้ ยที่สุด หรื อหมดไปจากประเทศ
ไทย อันจะนาไปสู่ การพึ่งตนเองและความมัน่ คงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการกาหนดโทษอาญาเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ ปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการคุ ้ม ครองด้า นสิ ท ธิ บ ัต รให้ เ พี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเพื่อส่ งเสริ มให้มีการค้นคว้าวิจยั ที่เป็ นประโยชน์และเป็ นการก้าวหน้าทางเทคนิคใน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรมยิ่งขึ้น เพื่อให้การคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และโดยที่ ก ารคุม้ ครองทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจะทาให้นัก ประดิ ษฐ์ไ ด้รับ
ผลตอบแทนความมานะอุตสาหะอย่างเหมาะสม อันจะทาให้นักประดิษฐ์มีกาลังใจที่จะประดิษฐ์คิดค้ นเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการคุม้ ครองสิ ทธิบตั รและการยกเว้นการใช้สิทธิตาม
สิ ทธิบตั รเพื่อการเข้าถึงยารักษาโรคมีบทบัญญัติที่สาคัญเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยารักษาโรค ดังนี้
มาตรา 51 เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคหรื อการอันจาเป็ นในการป้ องกัน
ประเทศ หรื อการสงวนรักษาหรื อการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรื อสิ่ งแวดล้อม หรื อป้องกันหรื อบรรเทาการ
ขาดแคลนอาหาร ยาหรื อสิ่ งอุปโภคบริ โภคอย่างอื่นอย่างรุ นแรง หรื อเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น กระทรวง
ทบวง กรม อาจใช้สิทธิตามสิ ทธิบตั รอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 36 โดยกระทาการดังกล่าวเองหรื อให้บุคคล
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อื่นกระทาแทน ในการใช้สิทธิ ดงั กล่าว กระทรวง ทบวง กรม จะต้องเสี ยค่าตอบแทนแก่ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รหรื อผู ้
ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ ของผูท้ รงสิ ทธิบตั รตามมาตรา 48 วรรคสอง และจะต้องแจ้งให้ผูท้ รงสิ ทธิ บตั รทราบ
เป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้า ทั้งนี้ โดยไม่อยูภ่ ายใต้บงั คับเงื่อนไขในมาตรา 46 มาตรา 47 และมาตรา 47 ทวิ
ในการนี้ ให้ยื่นคาขอเสนอค่าตอบแทนและเงื่อนไขในการใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รต่ออธิ บดี การกาหนด
ค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามความตกลงระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งประสงค์ใช้สิทธิตามสิ ทธิ บตั รกับผูท้ รง
สิ ทธิบตั รหรื อผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของผูท้ รงสิ ทธิบตั ร และให้นามาตรา 50 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 52 ในภาวะสงครามหรื อในภาวะฉุกเฉิ น นายกรัฐมนตรี โดยอนุมตั ิคณะรัฐมนตรี มีอานาจออก
คาสั่งใช้สิทธิ ตามสิ ทธิ บตั รใด ๆ ก็ได้เพื่อการอันจาเป็ นในการป้ องกันประเทศและรักษาความมัน่ คงแห่ งชาติ
โดยเสี ยค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมแก่ผทู ้ รงสิ ทธิบตั ร และต้องแจ้งให้ผทู ้ รงสิ ทธิบตั รทราบเป็ นหนังสื อโดยไม่ชกั ช้า
ผูท้ รงสิ ทธิบตั รมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวหรื อจานวนค่าตอบแทนต่อศาลภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งคาสั่งนั้น
ร่ างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
TRIPS Article 31 bis การบังคับใช้สิทธิเพื่อส่ งออกเภสัชภัณฑ์ไปต่างประเทศที่ไม่มีหรื อมีศกั ยภาพในการผลิต
เภสัชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเข้าถึงยา ซึ่ งร่ างพระราชบัญญัติน้ ี ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป้าประสงค์ 3.9
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ควบคุมกิจการเกี่ยวกับการผลิตยา ขายยา และนาหรื อสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรตลอดจนการควบคุมให้มีเภสัช
กรรับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอันตราย ให้ความคุม้ ครองแก่ประชาชนผูใ้ ช้ยา ผูร้ ับอนุญาต อานาจของพนักงาน
เจ้า หน้า ที่ คุ ณภาพของยารวมทั้ง วิธี การควบคุ มคุ ณภาพและการโฆษณาขายยาให้เหมาะสมแก่ สถานการณ์
คุม้ ครองและให้ความปลอดภัยแก่ ประชาชนผูใ้ ช้ยา ให้ผูร้ ับอนุ ญาตขายยาแผนปั จจุบันต้องจัดให้มีเภสัชกร
ปฏิบตั ิการอยู่ ณ สถานที่ขายยา ให้ความคุม้ ครองแก่ประชาชนผูใ้ ช้ยาเพียงพอ มีบทบัญญัติห้ามการขายยาชุด มี
การควบคุมการผลิตยาแผนโบราณที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ปรับปรุ งบทบัญญัติเกี่ยวกับในการศึกษาวิจยั ยา การ
อ้างอิงมาตรฐานที่ เป็ นสากล การกาหนดอายุ และการต่ออายุใบสาคัญการขึ้นทะเบียนตารั บยา กระบวนการ
พิจารณาอนุญาตยา บทกาหนดโทษ และปรับปรุ งอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสม
พระราชบั ญ ญั ติ อ าหาร พ.ศ. 2522 ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี บัญญัติคมุ ้ ครองความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ อง น้ าบริ โภคใน
ภาชนะที่ปิดสนิท
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่ องกาหนมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ าบริ โภค
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิชาการสาหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุ ขและการป้องกันในเรื่ องสิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ พ.ศ. 2551
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ.2535 นายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมรั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดให้มี
มาตรการควบคุ ม และแก้ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้อมโดย ส่ งเสริ มประชาชน องค์กรเอกชนให้มีส่ วนร่ วมในการ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม จัดระบบการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมให้เป็ นไปตามหลักการจัดการ
คุณภาพสิ่ งแวดล้อม กาหนดอานาจหน้าที่ ของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่ วนท้องถิ่น ให้เกิดการ
ประสานงาน และมีหน้าที่ร่วมกันในการส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม และกาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ใน
ส่ วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง กาหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบาบัดอากาศ
เสี ย ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบกาจัดของเสี ย และเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับมลพิษ
ก าหนดหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้องกับ การก่ อให้เกิ ดมลพิ ษให้เป็ นไปโดยชัดเจน ก าหนดให้มี
มาตรการส่งเสริ มด้านกองทุน และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพื่อเป็ นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ในการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม กาหนดการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ ได้รับความเชื่อมัน่ เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล
คาพิพากษาศาลฎีกา ที่ 15219/2558
โจทก์ท้ งั แปดและชาวบ้านหมู่บา้ นคลิต้ ีล่างเป็ นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม โจทก์ท้ งั แปดป่ วยจากการรั่วไหล
หรื อแพร่ กระจายของสารตะกั่วจากโรงแต่งแร่ ของจาเลยที่ 1 เป็ นเหตุให้เกิ ดอันตรายแก่ ร่างกายและสุ ขภาพ
อนามัย จาเลยที่ 1 เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการแต่งแร่ จึงเป็ นเจ้าของแหล่งกาเนิ ดมลพิษ มีหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสิ นไหม
ทดแทนหรื อค่าเสี ยหายให้แก่โจทก์ท้ งั แปดไม่วา่ จาเลยที่ 1 จะกระทาโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อหรื อไม่ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรั กษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 96 จาเลยที่ 2 เป็ นผูด้ ูแลกิจการของ
จาเลยที่ 1 จึ งต้องร่ วมรั บผิดชาระค่าสิ นไหมทดแทนหรื อค่าเสี ยหายให้แก่ โจทก์ท้ งั แปดตามพระราชบัญ ญัติ
ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ให้จาเลยทั้งสองร่ วมกันชาระเงินแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 3 ที่
4 และที่ 6 เป็ นเงินคนละ 2,150,000 บาท โจทก์ที่ 2 และที่ 7 เป็ นเงินคนละ 2,650,000 บาท และโจทก์ที่ 5 และที่
8 เป็ นเงินคนละ 3,150,000 บาท ให้จาเลยทั้งสองแก้ไขฟื้ นฟูลาห้วยคลิต้ ี ด้วยค่าใช้จ่ายของจาเลยทั้งสองจนกว่า
ลาห้วยคลิต้ ีจะกลับมามีสภาพที่สามารถใช้อุปโภคบริ โภคได้ตามมาตรฐานของทางราชการ และให้สงวนสิ ทธิ
แก้ไขคาพิพากษาในส่ วนค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อความเสี ยหายต่อร่ างกายหรื ออนามัยและค่าเสี ยหายเพื่อการเสี ย
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ความสามารถประกอบการงานของโจทก์ท้ งั แปดภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้อ่านคาพิพากษาศาลฎีกาให้
คู่ความฟั ง ให้จาเลยทั้งสองใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา 100,000 บาท แทนโจทก์ท้ งั แปด ส่ วนค่าฤชาธรรมเนี ยมอื่น
ในชั้นฎีกาให้เป็ นพับ นอกจากที่แก้ไขให้เป็ นไปตามคาพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7
คาพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด คดีหมายเลขดาที่ อ.1110-1128/2552 หมายเลขแดงที่ อ.730-748/2557
นายคา อินคา กับพวกรวม 131 คน ผูฟ้ ้องคดี ฟ้องการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ผูถ้ ูกฟ้องคดี เนื่อง
ด้วยผูถ้ ูกฟ้องคดีเป็ นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหิ นลิกไนต์ผลิตกระแสไฟฟ้า ละเลยไม่ควบคุมบาบัดฝุ่ นหิ น ฝุ่ น
ละอองและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ทาให้ผูฟ้ ้องคดีเจ็บป่ วยเป็ นโรคนิ วโมโคนิ โอซิส (โรคปอดอักเสบจากฝุ่ น
หิ น) โรคพิษซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ สัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการเกษตรเสี ยหาย ผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีหน้าที่ ตอ้ งรั บ ผิด
ชดใช้ค่ า สิ น ไหมทดแทนหรื อ ค่ า เสี ย หายตามมาตรา 96 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ งแวดล้อม พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กาหนดควบคุมให้มีการกากับดูแลและติดตาม และปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และ
บทกาหนดโทษ นิยามคาว่า “มูลฝอย” ให้อานาจแก่ราชการส่ วนท้องถิ่นกาจัดสิ่ งปฏิกูลและมูลฝอยกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมและกาหนดวิธีการ กาหนดโทษในเรื่ องมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยที่เป็ นพิษหรื ออันตรายจากชุมชน
กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุราคาญเพื่อระงับและจัดการตามความจาเป็ นมิ
ให้เหตุราคาญ
พระราชบั ญ ญั ติ วั ต ถุ อั น ตราย พ.ศ. 2535 ให้รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงกลาโหม รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ควบคุม ส่ งเสริ มและติดตามดูแลการดาเนิ นงานของเลขานุ การและผูช้ ่วยเลขานุ การของคณะกรรมการวัตถุ
อัน ตรายในการปฏิ บ ัติ ก ารตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี การน าวัต ถุ อัน ตรายมาใช้ใ นกิ จการต่ า ง ๆ บางชนิ ด อาจ
ก่ อให้เกิ ดอันตรายอย่างร้ ายแรงแก่ บุคคล สัตว์ พืช ทรั พย์ และสิ่ งแวดล้อม มีการกาหนดวัตถุมีพิษโดยขยาย
ขอบเขตให้ครอบคลุมวัตถุอนั ตรายต่าง ๆ ทุกชนิดและกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุม วัตถุอนั ตราย
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นพร้อมกับจัดระบบบริ หารให้มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันกับ
การควบคุมดูแลวัตถุอนั ตราย
พระราชบั ญ ญั ติ ค วามปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท างาน พ .ศ. 2554 ให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ด้วยการนาเทคโนโลยี เครื่ องมือ เครื่ องจักร
อุปกรณ์ สารเคมี และสารเคมีอนั ตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริ การ ขาดความรู ้ความเข้าใจ
ควบคู่กนั ไป ส่งผลกระทบต่อผูใ้ ช้แรงงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทางาน และ
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ก่อให้เกิดอันตรายจากการทางาน จนถึงแก่บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสี ยชี วิต หรื อเกิดโรคอันเนื่ องจากการ
ทางานซึ่ งมีแนวโน้มสู งขึ้นและทวีความรุ นแรงขึ้นด้วย กฎหมายฉบับนี้ จึงวางมาตรการควบคุม กากับ ดูแล และ
บริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานอย่างเหมาะสม สาหรับป้องกัน
สงวนรักษาทรัพยากรบุคคล
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และโรคจากสิ่ ง แวดล้ อ ม พ.ศ. 2562 ให้
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ด้วยสถานการณ์ของโรคที่เกิดจากการ
ประกอบอาชี พและโรคที่เกิดจากสิ่ งแวดล้อมมีแนวโน้มจะมีความรุ นแรงมากขึ้น และยังไม่มีกลไกในการเฝ้า
ระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคอย่างเป็ นระบบ กฎหมายฉบับนี้ จึงกาหนดกลไกการเฝ้าระวัง การป้องกัน
และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ระบบการแจ้งข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับ
การเฝ้ าระวัง การป้ องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชี พแก่ ลูกจ้าง หรื อโรคจากสิ่ งแวดล้อมแก่
ประชาชนที่ได้รับหรื ออาจได้รับมลพิษ ให้มีความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรค
กาหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่แจ้งหรื อรายงานเกี่ยวกับการพบหรื อมีเหตุสงสัยว่าเกิดโรคจากการประกอบ
อาชี พ หรื อ โรคจากสิ่ ง แวดล้อ มต่ อ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ ห รื อ กรมควบคุ ม โรค เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การกับ
สถานการณ์ ก ารเกิ ด โรคดัง กล่ า วได้ท ัน ท่ ว งที สมควรก าหนดให้ มี แ นวทางในการควบคุ ม โรคอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อยับยั้งมิให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 3.a
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสู บ พ.ศ. 2560 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี เดิมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
สุ ขภาพของผูไ้ ม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานและมีบทบัญญัติไม่เหมาะสมทาให้การควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสู บและการคุม้ ครองสุ ขภาพของประชาชนจากโรคภัยที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่สัมฤทธิ์ผล และ
ประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีของกรอบอนุสัญญาว่า ด้วยการควบคุมยาสู บขององค์การอนามัยโลก จึงกาหนด
มาตรการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ และยกระดับการคุม้ ครองสุ ขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นและให้สอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาดังกล่าว
มาตรา 26 ห้ามผูใ้ ดขายหรื อให้ซ่ ึงผลิตภัณฑ์ยาสู บแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายีส่ ิ บปี บริ บูรณ์
ในกรณี ที่ มี ข ้อ สงสั ย เกี่ ย วกับ อายุ ข องผู ซ้ ้ื อ หรื อ ผู ้รั บ การให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ย าสู บ ให้ ผู ข้ ายหรื อ ผู ใ้ ห้ ซ่ ึ ง
ผลิตภัณฑ์ยาสู บแจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรื อหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของบุคคลนั้น
ก่อน แล้วแต่กรณี
ห้ามผูใ้ ดใช้ จ้าง วาน หรื อยินยอมให้บุคคลอายุต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ขายหรื อให้ซ่ ึงผลิตภัณฑ์ยาสูบ
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เป้าประสงค์ 3.b
พระราชบัญญัติความมั่นคงด้ านวัคซี นแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี กาหนดให้มีกลไกที่เป็ นระบบในการส่ งเสริ มและสนับสนุนเพื่อให้มีการวิจยั
การพัฒนา การผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การจัดหา และการกระจายวัคซีนที่เหมาะสมและเพียงพอ
บริ หารจัดการด้านวัคซี นมีความเป็ นเอกภาพ มีความต่อเนื่ อง และมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น สามารถป้ องกันและ
ควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคที่ควบคุมได้ดว้ ยวัคซีนให้อยูใ่ นเขตจากัด ให้นอ้ ยที่สุด หรื อหมดไปจากประเทศ
ไทย อันจะนาไปสู่ การพึ่งตนเองและความมัน่ คงด้านวัคซีนของประเทศ ตลอดจนมีการกาหนดโทษอาญาเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ คุม้ ครองด้านสิ ทธิ บตั รให้เพียงพอและมีประสิ ทธิภาพยิ่งขึ้น ส่ งเสริ มให้มีการค้นคว้าวิจยั ที่เป็ นประโยชน์และ
เป็ นการก้าวหน้าทางเทคนิคในเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิ ชยกรรมยิง่ ขึ้น
ร่ างพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. …. เพิ่มเติมมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับ
TRIPS Article 31 bis การบังคับใช้สิทธิเพื่อส่ งออกเภสัชภัณฑ์ไปต่างประเทศที่ไม่มีหรื อมีศกั ยภาพในการผลิต
เภสัชภัณฑ์ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการเข้าถึงยา ซึ่ งร่ างพระราชบัญญัติน้ ี ระหว่างการพิจารณาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี จัดตั้งสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ขขึ้นเพื่อทาการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั การ
พัฒนากิจการด้านสาธารณสุขอย่างมีระบบ เพื่อให้การดาเนินงานสาธารณสุขเป็ นไปโดยถูกต้อง มีประสิ ทธิภาพ
และเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
พระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศสาหรั บอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
พ.ศ. 2560 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ปรับปรุ งมาตรการและเครื่ องมือส่งเสริ มการลงทุน
ให้มีความหลากหลายและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้ าหมาย
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นซึ่งจะผลักดันให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้น
จากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางได้
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 ให้นายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อ
เพิ่ ม ขี ดความสามารถด้า นการวิ จัย และนวัตกรรม ทั้ง ทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ให้สนองต่อความต้องการของประเทศ เพื่อให้นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั
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และนวัตกรรม นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งการกากับ ติดตาม และประเมินผลเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่ งชาติ พ.ศ.2562 ให้
นายกรัฐมนตรี และรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี กาหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมแห่ งชาติ เพื่อทา
หน้าที่ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
ของประเทศให้มีเอกภาพและเป็ นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบตั ิให้
เป็ นไปโดยเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ให้รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี ด้วยการเพิ่มประชากร
และความร่ อยหรอในทรัพยากรธรรมชาติ มีผลกระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของประเทศและต่อคุณภาพชี วิต
ของประชากร จาเป็ นต้องใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมของประเทศอย่างเหมาะสมและถูกต้องกับ
วิวฒั นาการทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ปรับปรุ งอานาจหน้าที่ของสถาบันให้สามารถบริ หารงานใน
ลักษณะการจัดการธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนลงทุนด้านวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น
จึงยกเว้นภาษีเงิ นได้ให้แก่ บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ มีรายจ่ ายที่ ได้จ่ายไปเพื่อการทาวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริ มและจูงใจให้ภาคเอกชนดาเนินการวิจยั และพัฒนาให้แก่หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนมาก
ยิง่ ขึ้น
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี เพื่อให้
ความมัน่ ใจแก่ผูล้ งทุนโดยการกาหนดระบบการให้สิทธิ และประโยชน์ที่เหมาะสมสาหรับการจูงใจให้มีการ
ลงทุนในกิจการที่รัฐให้ความสาคัญและประสงค์จะส่งเสริ ม ให้มีการคุม้ ครองกิจการที่รัฐให้การส่งเสริ มที่ทนั ต่อ
เหตุก ารณ์ และให้มี ก ลไกการบริ หารงานส่ งเสริ มการลงทุนของรั ฐที่ ส ามารถอานวยความสะดวกและขจัด
อุปสรรคในการลงทุ น การให้สิทธิ และประโยชน์ด้านภาษี อากร ส่ งเสริ มการลงทุนมีความคล่องตัวในการ
บริ หารจัดการและสอดคล้องกับสถานการณ์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
พระราชบัญญัติองค์ การเภสั ชกรรม พ.ศ. 2509 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ปรับปรุ งกิจการผลิตยาและจาหน่ายยาให้แก่หน่ วยราชการ องค์การ เทศบาล และประชาชน
จัดตั้งเป็ นองค์การเภสัชกรรมขึ้นเพื่อผลิตและจาหน่ายยาราคาถูกลงและกว้างขวาง
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พระราชบั ญญัติส ถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ไม่ให้ใช้บงั คับแก่สถานพยาบาลซึ่งดาเนิ นการโดยกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่ วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย และสถานพยาบาลอื่นซึ่ ง
รัฐมนตรี ประกาศกาหนด กฎหมายฉบับนี้ กาหนดควบคุมกิจการสถานพยาบาลเพื่อให้ความคุม้ ครองประชาชน
ผูร้ ับบริ การจากสถานพยาบาล การอนุญาตให้ประกอบกิจการ การเลิก การย้าย การปิ ดสถานพยาบาล การเพิก
ถอนใบอนุญาต การโฆษณากิจการของสถานพยาบาล การกาหนดจานวนสถานพยาบาลที่จะให้จดั ตั้งได้หรื อมี
บริ ก ารทางการแพทย์บ างชนิ ดในท้องที่ ใ ดท้องที่ หนึ่ ง เพื่ อให้มี บริ ก ารทางสาธารณสุ ขที่ เป็ นประโยชน์ แ ก่
ประชาชน แก้ไขให้สถานพยาบาลซึ่งดาเนินการโดยภาครัฐต้องมีลกั ษณะและมาตรฐานตามที่กาหนด หรื อผ่าน
การรับรองคุณภาพจากหน่ วยงานที่ เพิ่มเติ มรายละเอียดที่ผูร้ ั บอนุ ญาตต้องแสดงในสถานพยาบาล และแก้ไข
เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดาเนินการของสถานพยาบาลสาหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน
เป้าประสงค์ 3.c
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมและคุม้ ครองความปลอดภัยของประชาชน
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญ ญัติ น้ ี จัด ตั้ง ทัน ตแพทยสภาขึ้ น ท าหน้า ที่ ค วบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ ทัน ตกรรม ก าหนดอายุ
ใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต
พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสั ชกรรม พ.ศ. 2537 ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารสุ ขรักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ควบคุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จัดตั้งสภาเภสัชกรรมทาหน้าที่ส่งเสริ มและควบคุม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้โดยอิสระ เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ กาหนดอายุใบอนุญาตและ
การต่ออายุใบอนุญาต
พระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ พ.ศ. 2528 ให้รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวง
สาธารณสุ ขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี จัดตั้งสภาการพยาบาลเพื่อความคล่องตัวในการทาหน้าที่ควบคุม
และส่ ง เสริ มมาตรฐานการประกอบวิ ช าชี พ การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ โ ดยอิ ส ระเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ กาหนดอายุของใบอนุญาต การสอบความรู ้ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์
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เป้าประสงค์ 3.d
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ ี มีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่างประเทศในการควบคุมโรคที่จะมาจากการเดินทาง
ระหว่า งประเทศ เช่ น มาตรา 12 ห้า มมิ ใ ห้ค นต่ า งด้า วซึ่ ง มี ล ัก ษณะอย่ า งใดอย่า งหนึ่ ง ดัง ต่ อไปนี้ เข้า มาใน
ราชอาณาจักร … (5) ยังมิได้ปลูกฝี ป้ องกันไข้ทรพิษ หรื อฉี ดวัคซี น หรื อปฏิบตั ิการอย่างอื่นตามวิชาการแพทย์
เพื่อป้ องกันโรคติ ดต่อตามที่กฎหมายบัญญัติและไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทาการเช่ นว่านั้น การ
ตรวจวินิจฉัยโรค ร่ างกายหรื อจิต ตลอดจนการปฏิบตั ิการเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ให้ ใช้แพทย์ตรวจคนเข้าเมือง
มาตรา 44 ห้ามมิ ให้คนต่า งด้าวผูใ้ ดเข้ามามี ถิ่ นที่ อยู่ใ นราชอาณาจัก ร ถ้าปรากฏว่า … (2) เป็ นผูไ้ ม่สามารถ
ประกอบการหาเลี้ยงชีพได้ เพราะกายพิการหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อมีโรคอย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
พระราชบั ญญัติก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2551 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุ ขรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ด้วยการแพทย์ฉุกเฉิ นขาดระบบบริ หารจัดการด้านบุคลากร อุปกรณ์ และเครื่ องมือช่วยเหลือ
ผูป้ ่ วยฉุ กเฉิ น รวมทั้งยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบ ประสานการปฏิบตั ิการ ทาให้มีผปู ้ ่ วยฉุ กเฉิ นต้องสู ญเสี ยชีวิต
อวัยวะ หรื อเกิดความบกพร่ องในการทางานของอวัยวะสาคัญ รวมทั้งทาให้การบาดเจ็บหรื ออาการป่ วยรุ นแรง
ขึ้ นโดยไม่ ส มควร เพื่ อลดและป้ องกันความสู ญเสี ย ดัง กล่า ว กฎหมายฉบับ นี้ จึง กาหนดให้มีคณะกรรมการ
การแพทย์ฉุกเฉิ นขึ้น กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตลอดจนกาหนดให้
มีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิ นแห่งชาติข้ ึนเป็ นหน่วยรับผิดชอบการบริ หารจัดการ การประสานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และการส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริ หาร
จัดการเพื่อให้เกิดความร่ วมมือในการปฏิบ ัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิ นร่ วมกัน อันจะทาให้ผูป้ ่ วยฉุกเฉิ นได้รับ
การคุม้ ครองสิ ทธิ ในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิ นอย่างทัว่ ถึง เท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน โดยได้รับการ
ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิ ทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์มากขึ้น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
คาสั่ งกระทรวงสาธารณสุ ขที่ 287/2551 เรื่ อง แต่ งตั้งคณะกรรมการ International Heath Regulations
(IHR) 2005 เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของกฎอนามัยระหว่างประเทศและดาเนิ นการตามแผนพัฒนางานด้านกฎ
อนามัยระหว่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประเทศไทยปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548 โดยกระทรวงสาธารณสุ ขและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดาเนิ นกิจกรรมตามภารกิจ ความรับผิดชอบ และอานาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงานภายใต้แผนพัฒนาด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปัจจุบนั ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ สาหรับช่วงปี พ.ศ.2560–2564 มีรายงานผลการประเมิน 26-30
มิถุนายน 2560 การประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศของประเทศไทย
7.2 ทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สั งคม และกฎหมายเพื่อการบรรลุเป้ าประสงค์ ของเป้ าหมายที่ 3 สาหรับ
ประเทศไทย
การวิจยั นี้ จะใช้แนวคิดการประเมิ นผลเพื่อประเมินมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย และ
ประสบการณ์ จ ากต่ า งประเทศโดยเน้น มาตรการที่ จ ะเป็ นจุ ด คานงัด (Tipping Point) สามารถท าให้บ รรลุ
เป้าประสงค์ของเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคน
ในทุกวัย (Goal No.3) “สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุก
วัย” ในประเทศไทย โดยใช้กระบวนการประเมิน อาศัยข้อเสนอแนะ ข้อพิจารณาต่าง ๆ จากการสัมภาษณ์และ
สนทนาเชิงลึก การเสวนาทางวิชาการ เพื่อประกอบกระบวนการประเมิน ดังนี้
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การประเมินปัจจัยนาเข้า

การประเมินกระบวนการปฏิบตั ิ

การประเมินผลการดาเนินงาน

เป้ าหมายที่ 3 “สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุ ขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย ”
เป้าประสงค์ และตัวชี้วดั

มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย แผนงาน
โครงการ กิ จกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ การบริ หาร
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย ผลงาน

สุขภาพและสวัสดิภาพของทุกคน
ความสอดคล้ อ งของผลการด าเนิ น งานกั บ
เป้ าประสงค์ของเป้ าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุกคนใน
ทุกวัย

ข้อเสนอแนะ ทางเลือก

161
จากการประเมินด้วยวิธีการดังกล่าว พบว่า การพัฒนาประเทศแบบแบ่งงานกันทาตามบทบาทหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ จะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การบูรณาการความร่ วมมือเพื่อทางานร่ วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)
หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ ผูบ้ งั คับใช้กฎหมายจะต้องบูรณาการทางานร่ วมกันโดยนาเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ ยงั่ ยืน (SDGs) ไปประกอบการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลตามเป้ าประสงค์ต่าง ๆ (Targets) ตัวชี้ วดั
ต่าง ๆ (Indicators) ด้วย ตลอดจนต้องเร่ งทบทวนตรวจสอบมาตรการที่มีใช้แต่ไม่เหมาะสมกับ เป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs) ซึ่งควรจะต้องแก้ไขปรับปรุ ง และต้องศึกษาเพื่อแสวงหามาตรการใหม่ ๆ เพื่ออานวยให้
การดาเนินงานเป็ นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs)
เป้ าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทั่วโลกให้ ต่ากว่ า 70 ต่ อการเกิดมีชีพ 100,000 คน ภายในปี
2573 การลดอัตราการตายของมารดาสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมกับสาเหตุการตายในระหว่างการตั้งครรภ์
และการคลอด เช่น มาตรการทางสังคมที่เหมาะสมสาหรับการคลอดบุตรในพื้นที่ภาคใต้ซ่ ึ งมีอตั ราการตายของ
มารดาสูงอาจจะต้องพิจารณานากระบวนการทางสังคม ศาสนา การศึกษาประกอบการดาเนินงานด้วยเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจอันดีระหว่างการคลอดบุตรโดยบุคลากรที่ชานาญการกับการคลอดบุตรตามความเชื่อภูมิปัญ ญาของ
ชุมชนซึ่ งจะทาให้สามารถให้บริ การสุ ขภาพแก่มารดาได้อย่างเหมาะสม ปั จจุบนั ประเทศไทยมีมาตรการชัดเจน
ทั้งมาตรการทางกฎหมายที่กาหนดให้การทาคลอดต้องกระทาได้โดยพยาบาลผดุงครรภ์ที่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ มาตรการทางกฎหมายที่ให้สิทธิลาเตรี ยมการคลอดและคลอดบุตร มาตรการทางเศรษฐกิจตามประมวล
รัษฎากรที่ให้สิทธิ ยกเว้นภาษีค่าฝากครรภ์และคลอดบุตร อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีมาตรการเชิงลงโทษและ
ป้องปรามตามประมวลกฎหมายอาญาสาหรับความผิดฐานทาแท้งและเป็ นเหตุให้หญิงถึงแก่ความตายด้วย
เป้าประสงค์ 3.2 การยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิ ดและทารกอายุต่ากว่า 5 ปี สาหรับประเทศ
มีมาตรการทางกฎหมายหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติที่ให้สิทธิประโยชน์การสร้างเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค
สาหรับเด็กเล็กอายุ 0-5 ปี มีกฎหมายการทะเบียนราษฎรที่กาหนดการออกหนังสื อรับรองการเกิดการตายที่ผทู ้ า
คลอดหรื อผูร้ ักษาจะต้องปฏิบตั ิ นอกจากนั้นมาตรการทางสังคมยังปรากฏในรู ปแบบของกฎหมายคุม้ ครอง
เพื่อให้ปฏิบตั ิต่อเด็กอย่างเหมาะสมให้เกิดการอุปการะเลี้ยงดู ป้ องกันการทารุ ณกรรมเด็ก หากบุคคลใด ๆ ใน
สังคมพบเห็นเหตุการณ์ที่เป็ นอันตรายต่อเด็กสามารถดาเนินการตามกฎหมายได้ไม่อาจปล่อยให้เป็ นเรื่ องภายใน
ครอบครัวอีกต่อไป โดยเฉพาะมาตรการส่ งเสริ มพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กโดยให้องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมเป็ นมาตรการที่ จะช่ วยเหลื อและพัฒนาเด็กได้อย่างต่อเนื่ อง และควรพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้สามารถดาเนิ นภารกิจนี้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นประเทศไทย
ยัง ให้ค วามส าคัญกับ การควบคุ ม การส่ ง เสริ มการตลาดอาหารส าหรั บทารกและเด็ก เล็ก เพื่ อให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานสากล และมี กฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนระดับอนุ บาล ซึ่ งมาตรการ
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ดัง กล่า วมี ส ภาพบัง คับ เป็ นกฎหมายชัด เจน หากเสริ มด้ว ยการบัง คับใช้ก ฎหมายอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพของ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องยิ่งจะทาให้เกิดประโยชน์แก่ ทารกแรกเกิ ดและเด็กเล็ก อย่างไรก็ดี มาตรการทางสังคม
เกี่ยวกับครอบครัวยังมีความสาคัญเพื่อสร้างทัศนคติความปลอดภัยและป้องกันเหตุอนั ตรายที่จะเกิดขึ้นกับทารก
แรกเกิดและเด็กเล็กโดยอาศัยกระบวนการสร้างเครื อข่ายและความรู ้ในชุมชน ครอบครัว ให้เกิดความตระหนัก
และร่ วมมืออย่างเหมาะสม
เป้ าประสงค์ 3.3 การยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ย โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ต่อสู้กบั
โรคตับอักเสบ โรคที่มาจากน้ า และโรคติดต่ออื่น ๆ สาหรับมาตรการในประเทศไทยจะต้องพิจารณาตามความ
เหมาะสมของโรคติดต่อต่าง ๆ โดยประเทศไทยมีมาตรการทางกฎหมายโรคติดต่อที่เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีมาตรการแก้ไขปั ญหาเอดส์ ท้ งั การ
ป้ องกันและแก้ไขบาบัดรักษา การใช้มาตรการทางสังคมเพื่ อคุม้ ครองสิ ทธิ ผูป้ ่ วยให้ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรม การเข้าถึงยารักษาโรคที่รัฐบาลไทยสนับสนุนการใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิบตั รยา การรณรงค์ใช้ถุงยางอนามัย
อย่า งเหมาะสม การให้ค วามรู ้ แก่ บุ ค คล เด็ ก เยาวชนซึ่ ง ที่ ผ่า นมามี การดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง อย่า งไรก็ดี
มาตรการทางกฎหมายหรื อมาตรการทางสังคมอื่น ๆ อาจไม่สามารถแก้ไขป้องกันปัญหาสังคมที่มีความรุ นแรง
เพิ่ ม ขึ้ นเกี่ ย วกับ การมี เพศสัม พันธ์ ที่ไ ม่ เหมาะสมและการมี คู่เพศสัม พันธ์ที่ ไ ม่ถู กต้อง ปั ญหาทางครอบครั ว
ระหว่างคู่สมรส ซึ่งสะท้อนจากปัญหาผูป้ ่ วยซิฟิลิสที่พบมากขึ้นในปัจจุบนั ปัญหาเหล่านี้จะต้องมีมาตรการเสริ ม
อื่น ๆ ด้านศีลธรรม คุณธรรม จริ ยธรรมที่เหมาะสมกับประเทศไทย นอกจากนั้นโรคติดต่อที่สาคัญอื่น ๆ เช่น
วัณโรค แม้ป ระเทศจะสามารถแก้ไ ขปั ญหาวัณ โรคได้ด้วยมาตรการทางกฎหมายและการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่บางพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยยังมีความจาเป็ นจะต้องติดตามเฝ้าระวังการ
เกิดขึ้นของวัณโรคทั้งในครอบครัวและกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาทางานในประเทศไทยเพิม่ มากขึ้น
เป้ าประสงค์ 3.4 การลดการตายจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ ง
โรคทางเดินหายใจ ตลอดจนการฆ่าตัวตาย สาหรั บมาตรการเหมาะสมกับการดาเนิ นงานด้านนี้ เป็ นประเด็น
ปั ญหาทั้งการขาดมาตรการทางกฎหมายที่ เหมาะสมและมาตรการทางสังคมที่เพียงพอ แม้จะมีความพยายาม
เสนอร่ า งพระราชบัญญัติโรคไม่ ติดต่อ พ.ศ. .... การแก้ไ ขปั ญหาเพื่ อลดการตายในประเด็ นนี้ มี ส าเหตุ จาก
พฤติกรรมและปั จจัยทางสังคม เศรษฐกิจ เกี่ยวข้องสัมพันธ์ การดาเนิ นการด้านนี้ จึงจะต้องหามาตรการอย่าง
เหมาะสมกับปัญหาและสาเหตุของโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น สาเหตุจากการบริ โภคอาหาร สาเหตุขาดการออกกาลัง
กาย สาเหตุปัจจัยความเครี ย ด ซึ่ งล้วนสัมพันธ์กับสั งคมและเศรษฐกิ จ หากรั ฐจะดาเนิ นการด้า นนี้ ใ ห้บ รรลุ
เป้ าหมายรัฐจะต้องเร่ งสร้างมาตรการทั้งกฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ ให้เพียงพอรองรับปั ญหาที่เกิดขึ้น เร่ งบัญญัติ
กฎหมายให้เหมาะสม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคของประชาชนด้วยมาตรการจูงใจทางภาษี ลดปัญหาทาง
สังคมและความเครี ยดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงจนบุคคลขาดความรักความอบอุ่นไม่มนั่ ใจในการดาเนิ น
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ชีวิตในสังคม ส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคม เช่น การท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการบันเทิงอย่างสร้างสรรค์
ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนให้ตระหนักในภัยอันตรายจากโรคไม่ติดต่อต่าง ๆ
เป้ าประสงค์ 3.5 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งการป้ องกันและบาบัดรักษาผูใ้ ช้สารอันตราย ยาเสพติด
แอลกอฮอล์ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยมีกฎหมายยาเสพติดให้โทษมีการบาบัดและให้ใช้กญ
ั ชาทาง
การแพทย์ มีระบบการสมัครใจรับการบาบัดซึ่งเป็ นมาตรการทางกฎหมายที่เปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ช้สารเสพติดได้รับ
การปฏิบตั ิในฐานะผูป้ ่ วยอันเป็ นการช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากสภาวะที่ยากแก่การเลิกใช้สารเหล่านั้น มาตรการ
ทางสังคมในประเทศไทยที่มีทศั นคติต่อผูใ้ ช้สารเสพติดอันตรายมีท้ งั การลงโทษทางสังคม การต่อต้านผูต้ ิดสาร
เสพติด เป็ นมาตรการที่สังคมไทยตระหนักรู ้เพื่อแก้ไขปั ญหาอันตรายที่จะเกิดขึ้นในสังคมและชุมชน ครอบครัว
อย่างไรก็ดี ปั ญหายาเสพติดเป็ นปั ญหาเชิงสังคมและเศรษฐกิจค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย สังคมที่แตกแยกขาด
ความอบอุ่ น ในครอบครั ว อาจน าไปสู่ ก ารใช้ส ารเสพติ ด ความยากจนอาจน าพาเด็ ก และเยาวชนเข้ า ไปสู่
กระบวนการซื้ อขายยาเสพติดและการพนันต่าง ๆ ดังนั้น แม้ประเทศไทยจะมีมาตรการทางกฎหมายทางอาญา
เน้นการลงโทษและให้ความสาคัญกับการบาบัดช่วยเหลือ แต่ ปัญหายาเสพติดต้องอาศัยสถาบันทางสังคมอื่น ๆ
เช่น ครอบครัว การศึกษา ศาสนา ร่ วมกันแก้ไขและป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบริ โภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่ ง ประเทศไทยมี ก ฎหมายควบคุ ม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ที่ บังคับใช้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพแต่ด้วยสภาพทาง
สังคมไทยที่นิยมการบริ โภคสุ ราทั้งระดับครอบครัว ชุมชน ทาให้การดื่มสุ ราอย่างไม่เหมาะสมยังคงปรากฏอยู่
ในสังคมไทยและเกิดปั ญหาความขัดแย้งอื่น ๆ ตามมาเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายต่อชีวิตได้ รัฐบาลจะต้องเร่ งหา
มาตรการอย่ างเหมาะสมในการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ ท้ังภาคส่ วนราชการและภาคเอกชน การใช้ มาตรการ
ทางภาษีและมาตรการจูงใจทางสั งคมในการเลิกดื่มสุ รา
เป้ า ประสงค์ 3.6 การลดจานวนผูเ้ สี ยชี วิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนน ส าหรั บประเทศไทยมี
มาตรการทางกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายรถยนต์ กฎหมายการขนส่ งทางบก
กฎหมายทางหลวง กฎหมายทางหลวงสัมปทาน กฎหมายการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นมาตรการ
ดาเนินการรอบด้านของสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุซ่ ึงมีเหตุมาจากสภาพถนน ผูข้ บั ขี่ ผูใ้ ช้ทาง สภาพรถ ตลอดจนมี
หน่ วยงานของรั ฐและพนัก งานเจ้า หน้า ที่ เกี่ ย วข้องครอบคลุม หากดาเนิ นการร่ วมกัน เพื่ อลดอุบัติ เหตุ ต าม
เป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนจะต้องอาศัยการสร้างเครื อข่ายความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เกี่ยวข้องตามอานาจ บทบาท หน้าที่ แม้อุบตั ิเหตุบนถนนจะมีสาเหตุหลากหลาย เช่น การขับขี่ขณะมึน
เมา การขับขี่โดยประมาท สภาพถนนทรุ ดโทรม หรื อ เด็กและเยาวชนขับขี่โดยผิดกฎหมาย สาเหตุเหล่านี้หากใช้
มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดย่อมสามารถป้องกันและลดอุบตั ิเหตุบนถนนได้ อย่างไรก็ดี การใช้มาตรการ
ทางสังคมด้านการศึกษากฎจราจรและความปลอดภัยสาหรับเด็กเยาวชนหรื อผูอ้ ุปการะเลี้ยงดูที่จะสร้างความ
ตระหนัก ในการสู ญเสี ย จากอุบ ัติเหตุย งั เป็ นมาตรการที่ สามารถดาเนิ นการได้อันจะเป็ นทางเลือกหนึ่ ง ด้วย
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นอกจากนั้นมาตรการทางเศรษฐกิจที่มีการลงโทษปรับควรดาเนินการอย่างเหมาะสมในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
สาธารณะควรใช้ม าตรการลงโทษปรั บ ให้เหมาะสมเพื่ อยับ ยั้ง การกระท าความผิ ดของผูข้ ับ ขี่ นอกจากนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยของสภาพถนนต่าง ๆ ควรบังคับใช้กฎหมายและปฏิบตั ิตามอานาจ
หน้าที่เพื่อลดอุบตั ิเหตุเนื่ องจากสภาพถนนทรุ ดโทรมสร้างความเสี ยหายแก่ผใู ้ ช้ถนนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
เกิ ดอุบ ัติเหตุช่ วงเทศกาลส าคัญ ในประเทศไทยต้อ งอาศัย ความร่ ว มมื อของหน่ วยงานรั ฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชนร่ วมกันดาเนินงานเพื่อลดอุบตั ิเหตุจากการเดินทางช่วงเทศกาลต่าง ๆ ด้วย
เป้ าประสงค์ 3.7 การเข้าถึงบริ การ ข้อมูล การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว
สาหรับมาตรการในประเทศไทยที่เป็ นมาตรการทางกฎหมาย เช่น กฎหมายการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น เป็ นแนวทางการทางานเชิงบูรณาการหลายหน่วยงานเพื่อเตรี ยมความพร้อมและแก้ไขปั ญหา
ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ น นอกจากนั้นประเทศไทยยังมีกฎหมายคุม้ ครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริ ญพันธุ์ทางการแพทย์ซ่ ึงช่วยแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากและแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ท างสถานะบิดามารดา
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี เป็ นที่เข้าใจกันโดยทัว่ ไปว่าประเทศไทยกาลังเข้าสู่ ภาวะสังคมสู งวัยและภาวการณ์เกิด
ลดลงอันเนื่ องจากสาเหตุและปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม การส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึงสิ ทธิ อนามัยเจริ ญ
พันธุ์นอกจากจะมีกฎหมายหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติแล้ว ยังจะต้องอาศัยมาตรการทางสังคมด้านการศึกษา
การให้ความรู ้อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง ตลอดจนรัฐจะต้องลดภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ และสังคมสาหรับ
สถานบันครอบครัวโดยการลดค่าใช้จ่ายพื้นฐานสาธารณูปโภคต่าง ๆ ช่วยเหลือประชาชนในสภาวะอนามัยเจริ ญ
พันธุ์เพื่อสร้างเสริ มการเจริ ญพันธุ์อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้มาตรการทางสังคมที่ควรจะยอมรับ
สภาวะการอนามัยเจริ ญพันธุ์ของบุคคลต่าง ๆ ลดการกดดันทางสังคม เสริ มสร้างการช่วยเหลือดูแลและให้
โอกาส เช่ น ปั จจุ บ ันสถาบันการศึ ก ษาต่า ง ๆ ปรั บตัวให้เยาวชนที่ มี ส ภาวะอนามัย เจริ ญพันธุ์ เข้าถึ ง ระบบ
การศึกษาสามารถเรี ยนและสามารถมีบุตรได้อย่างมีเหมาะสมและปลอดภัย เนื่องจากการสร้างความรู ้ความเข้าใจ
สภาวะอนามัยเจริ ญพันธุ์ซ่ ึงเป็ นสภาวะตามธรรมชาติเป็ นสิ ทธิ ตามธรรมชาติของมนุษย์ซ่ ึงรัฐและบุคคลทุกคน
จะต้องให้ความเคารพต่อกัน
เป้ าประสงค์ 3.8 การบรรลุหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า การป้องกันความเสี่ ยงทางการเงิน การเข้าถึง
การบริ การสาธารณสุ ขจาเป็ นที่มีคุณภาพ เข้าถึงยาและวัคซีนจาเป็ นที่ปลอดภัยมีประสิ ทธิภาพ มีคุณภาพ และมี
ราคาที่ สามารถซื้ อหาได้ สาหรับประเทศไทยมีมาตรการกฎหมายหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติที่รองรับการ
เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขที่มีคุณภาพ ตลอดจนการเข้าถึงยาและวัคซี นที่จาเป็ น มีกฎหมายความมัน่ คงด้านวัคซีน
แห่ ง ชาติ กฎหมายสิ ท ธิ บตั รที่ ใ ห้อานาจรั ฐใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ เหนื อสิ ทธิ บัตรยา ซึ่ งประเทศไ ทยได้
ดาเนินการตามกรอบของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็ นแบบอย่างของการสร้าง
หลักประกันสุ ขภาพถ้วนให้นานาประเทศได้ศึกษาและดาเนิ นการตามแนวทางของประเทศไทย ทั้งการเข้าถึงยา
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รักษาเอดส์ ยารักษาโรคมะเร็ ง ซึ่งเป็ นยาที่มีราคาสู งทาให้ผปู ้ ่ วยไม่สามารถเข้า ถึงยาที่จาเป็ นได้ การตัดสิ นใจใช้
มาตรการตามกฎหมายสิ ทธิบตั รเพื่อการเข้าถึงยาจึงเป็ นมาตรการทางเลือกที่รัฐจะต้องพิจารณาเสมอตามสภาพ
สุ ข ภาวะและโรคต่า ง ๆ ในประเทศ อย่า งไรก็ ดี การเข้าถึ งหลัก ประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า จะต้องดาเนิ นการ
ครอบคลุมบุคคลทั้งหมดในประเทศทั้งคนสัญชาติไทย คนต่างด้าว และคนไร้สัญชาติ ซึ่งจะทาให้รัฐบาลมีภาระ
ค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านสุ ขภาพจานวนมาก การสร้างหลักประกันสุ ขภาพของแรงงานต่างด้าวเป็ นแนวทางที่
ช่วยให้เกิดการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพได้ หากจะดาเนิ นการให้ครอบคลุมจะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนกับบุคคล
ต่าง ๆ ในประเทศไทย ซึ่ งสภาวะสุ ขภาพและโรคต่าง ๆ เกิดขึ้นได้กบั มนุ ษย์ทุกคน หากดาเนิ นการครอบคลุม
มนุษย์ทุกคนย่อมสามารถทาให้ประเทศไทยบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างแท้จริ ง
เป้ าประสงค์ 3.9 ลดการตายและการป่ วยจากสารเคมีอนั ตราย การปนเปื้ อน มลพิษทางอากาศ น้ า และ
ดิ น ส าหรั บ มาตรการในประเทศไทยมี ก ฎหมายยา กฎหมายอาหาร กฎหมายสิ่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้อ ม กฎหมายการสาธารณสุ ข กฎหมายวัต ถุ อัน ตราย กฎหมายความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน กฎหมายควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่ งแวดล้อม และประเทศ
ไทยมีบทเรี ยนจากคดีสิ่งแวดล้อมมลพิษต่าง ๆ ที่บุคคลและหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในบทบาท
หน้าที่ ดาเนิ นการอย่างรอบครอบเพื่อลดปั ญหาสุ ขภาพอันเกิดจากสารเคมี และมลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เจ็บป่ วยจากมลพิษที่ ได้รับโดยไม่ได้ต้ งั ใจและไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบผลกระทบต่อสุ ขภาพซึ่ งอาจเกิดโรค
ต่าง ๆ และการตาย การป่ วยในอนาคตที่ควรจะต้องเร่ งดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ให้เหมาะสม
เช่น สารเคมีอนั ตรายในภาคการเกษตรที่จะส่ งกระทบต่อผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค สร้างมาตรการทางสังคมส่ งเสริ ม
และลดภาระแก่ เกษตรกรให้ใช้เกษตรอิ นทรี ย ์ การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมที่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมซึ่ งประเทศไทยมีหน่ วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข้องหลากหลายทั้งหน่ วยงานราชการ หน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ
ภาคเอกชน ดังนั้น หากบูรณาการความร่ วมมือการทางานเพื่อการลดมลพิษต่าง ๆ ย่อมจะมีส่วนช่วยให้ประเทศ
ไทยบรรลุเป้าหมายนี้ได้
เป้ าประสงค์ 3.a การควบคุมยาสู บ สาหรับประเทศไทยมีมาตรการกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บซึ่ง
ตามปรุ ง แก้ไ ขตามกรอบอนุ สัญญาว่า ด้วยการควบคุมยาสู บขององค์ก ารอนามัย โลกแล้ว ซึ่ งมาตรการทาง
กฎหมายและการดาเนิ นการตามกฎหมายของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งมาตรการเชิงลงโทษต่าง ๆ เป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง หากบูรณาการความร่ วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชนยิ่งจะทาให้การควบคุมยาสู บเป็ นผลสาเร็ จ
อย่างแท้จริ ง การสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่บุคคลต่าง ๆ ทั้งประชาชนชาวไทย ผูป้ ระกอบการธุ รกิจ แรงงาน
ต่างชาติ นักท่องเที่ยวต่างชาติ เด็ก เยาวชน ให้เข้าใจกฎหมายควบคุมยาสู บในประเทศไทย ตลอดจนเข้าใจ
อันตรายของยาสู บยิง่ จะทาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายนี้

166
เป้ าประสงค์ 3.b การสนับสนุ นการวิจยั และการพัฒนาวัคซี นและยาเพื่อให้มีการเข้าถึงยาและวัคซี น
สาหรับมาตรการในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลากหลาย หากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตาม
บทบาทหน้าที่ย่อมทาให้ประเทศไทยบรรลุเป้ าหมายนี้ โดยเฉพาะการบูรณาการความร่ วมมือและข้อมูลร่ วมกัน
โดยเฉพาะกฎหมายความมัน่ คงด้านวัคซี นแห่ งชาติ กฎหมายสิ ทธิบตั ร กฎหมายสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุ ข
กฎหมายการเพิ่ ม ขีดความสามารถในการแข่ ง ขันของประเทศสาหรั บ อุ ตสาหกรรมเป้ า หมาย กฎหมายการ
ส่ ง เสริ ม วิท ยาศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรม กฎหมายสภานโยบายการอุดมศึ ก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่ ง ชาติ กฎหมายสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย ประมวลรั ษ ฎากร
กฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน กฎหมายองค์การเภสัชกรรม กฎหมายสถานพยาบาล ซึ่ งปั จจุบนั แนวทางการวิจยั
และพัฒ นายา วัค ซี น มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายดัง กล่า วเปิ ดโอกาสให้มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานรั ฐ
สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชนให้สามารถร่ วมมือด้านงานวิจยั และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ หากบูรณาการ
ข้อมูล แผนงาน โครงการ และเป้ าหมายต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบยิ่งจะทาให้เกิดภาพที่ชดั เจนในการสนับสนุนการ
วิจยั ยาและวัคซีนของประเทศไทย
เป้ าประสงค์ 3.c การพัฒนากาลังคนด้านสุ ขภาพ โดยเฉพาะ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล
โดยการเพิ่มการใช้เงินที่เกี่ยวกับสุ ขภาพ การสรรหา การพัฒนา การฝึ กฝน และการเก็บรักษากาลังคน มาตรการ
ดาเนินการในประเทศไทยมิได้จากัดอยู่เพียงหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น ประเทศไทยมีกฎหมายวิชาชีพด้านสุ ขภาพ
โดยเฉพาะ กฎหมายวิชาชีพเวชกรรม กฎหมายวิชาชีพทันตกรรม กฎหมายวิชาชีพเภสัชกรรม กฎหมายวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุ ง ครรภ์ และกฎหมายสภานโยบายการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
แห่ งชาติ ซึ่ งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง แพทยสภา ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภาการพยาบาล หรื อสภา
นโยบายการอุดมศึกษาฯ จะต้องบูรณาการร่ วมมือการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาและผลิตกาลังคนด้านสุ ขภาพ
ร่ วมกัน กาหนดทิศทางการผลิตบุคลากรด้านสุ ขภาพอย่างเหมาะสมกับบริ บทพื้นที่ของประเทศ การดาเนินการที่
ผ่านมาประเทศไทยได้ผลิตกาลังคนด้านสุ ขภาพเพื่อ กระจายไปประกอบอาชี พให้ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของ
ประเทศซึ่ งความท้าทายปัจจุบนั คือ การพัฒนาความเชี่ ยวชาญและการรักษาอัตรากาลังคน เนื่ องจากบางพื้นที่
ของประเทศไทยมีลกั ษณะเฉพาะของสุ ขภาพที่ตอ้ งการผูเ้ ชี่ยวชาญดูแลรักษาโดยเฉพาะ การจัดอัตรากาลังและ
มาตรการสร้างแรงจูงใจสาหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลยังเป็ นสิ่ งสาคัญที่หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนจะต้องทบทวนเพื่อพัฒนามาตรการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการค้า
แรงงานเสรี อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังมีกลุ่มบุคลากรสุ ขภาพอื่น ๆ ที่สามารถช่วยเหลือดูแลด้านสุ ขภาพได้ซ่ ึ ง
เป็ นมาตรการที่ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ง กลุ่ ม สาธารสุ ข อนามัย ชุ ม ชนและอนามัย สิ่ ง แวดล้อ ม เทคนิ ค
การแพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน กายภาพบาบัด ซึ่ งล้วนเป็ นกาลังคนด้านสุ ขภาพที่จะต้องมีมาตรการ
เพื่อพัฒนาควบคู่ไปด้วย
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เป้ าประสงค์ 3.d เสริ มขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกาลังพัฒนา
ในเรื่ องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลดความเสี่ ยง และการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพในระดับประเทศ
และระดับโลก สาหรับมาตรการในประเทศไทยปั จจุบันมีก ฎหมายการแพทย์ฉุก เฉิ น กฎหมายควบคุมโรค
กฎหมายคนเข้า เมื อง ซึ่ ง เป็ นมาตรการทางกฎหมายที่ ให้อานาจหน้าที่ ของหน่ วยงานที่ เกี่ย วข้องตรวจสอบ
สุ ขอนามัยระหว่างประเทศ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่ วมมือด้านข้อมูลและเป้าหมายการพัฒนา
ที่ ย งั่ ยืนร่ วมกันยิ่ง จะท าให้เกิ ดความชัดเจนของการปฏิ บ ัติ ตามกฎอนามัย ระหว่า งประเทศ ทั้ง นี้ กระทรวง
สาธารณสุ ข ได้มี ค าสั่ ง กระทรวงสาธารณสุ ข ที่ 287/2551 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ International Heath
Regulations (IHR) 2005 ซึ่ งบูรณาการความร่ วมมือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการและมีผลการประเมิ นการ
ดาเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศแล้ว หากคณะกรรมการดังกล่าวได้นาเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนไป
ประกอบการดาเนิ นงานยิ่งจะทาให้ผลการดาเนิ นงานมีความชัดเจนยิง่ ขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยยังมี
พรมแดนธรรมชาติและยังปั กปั นเขตแดนไม่สาเร็ จตลอดจนการเกิดขึ้นของด่านการค้าข้ามพรมแดนต่าง ๆ ใน
ภูมิ ภาคต่า ง ๆ เพื่ อการค้า ในยุค ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจึ งทาให้เกิ ดโอกาสการค้าขายหรื อเดิ นทางข้าม
พรมแดนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หน่ วยงานรั ฐจึ งควรสร้างความรู ้และทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับกฎอนามัยระหว่าง
ประเทศควบคู่ไปพร้อมกับการค้าและพัฒนาด่านพรมแดนต่าง ๆ ตลอดจนมาตรการทางสังคมในการช่วยเหลือ
ติดตามและประเมินโรคของแรงงานต่างด้าวให้สามารถอยู่อาศัยและทางานในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยช่วยเสริ มสร้างพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยได้
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บทที่ 8
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
8.1 ข้ อสรุป
สรุ ปผลการด าเนิ น งานโครงการวิ จัย เป้ า หมายที่ 3 ประกอบด้ ว ยการสรุ ปนิ ย ามความหมาย
สถานะปั จจุ บ ัน การดาเนิ นงานของภาคส่ วนต่าง ๆ ในปั จจุ บัน ความพร้ อมของประเทศไทย การจัดล าดับ
ความสาคัญ และการสารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรการทางเลือกด้านเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย
นิ ยามความหมายของเป้ าหมายที่ 3 ประกอบด้วย 13 เป้ าประสงค์ 27 ตัวชี้ วดั พบว่า เป้ าประสงค์ที่มี
นิยามความหมายชัดเจนทั้งใน Metadata ตามที่ องค์การสหประชาชาติได้กาหนด และในบริ บทของประเทศไทย
มี 11 เป้ าประสงค์ ได้แก่ เป้ าประสงค์ 3.1 ลดอัตราการตายของมารดา 3.2 ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรก
เกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อ 3.6 ลดการตายและบาดเจ็บทางถนน
3.7 การเข้าถึงบริ การข้อมูลการให้การศึกษาเกี่ยวกับอนามัยเจริ ญพันธุ์ 3.8 บรรลุการมีหลักประกันสุ ขภาพถ้วน
หน้า 3.9 ลดจานวนการตายและการเจ็บป่ วยจากสารเคมีอนั ตรายและจากมลพิษ 3.a การควบคุมยาสูบตามกรอบ
อนุสัญญาขององค์การอนามัยโลก 3.b สนับสนุนการวิจยั และการพัฒนาวัคซีนและยา 3.c กาลังคนด้านสุ ขภาพ
ในประเทศ 3.d เสริ มขีดความสามารถสาหรับทุกประเทศ ส่วนเป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจายของเอดส์ วัณ
โรค มาลาเรี ย ตัวชี้ วดั 3.3.1-3.3.3 และ 3.3.5 โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรี ย โรคเขตร้ อนที่ ถูก ละเลย มี นิย าม
ความหมายชัดเจนแต่ตวั ชี้วดั 3.3.4 ไวรัสตับอักเสบบี ยังไม่มีขอ้ มูลใน Metadata (United Nations เข้าถึงเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) และเป้ าประสงค์ 3.5 การป้ องกันและการรักษาการใช้สารในทางที่ผิด ตัวชี้ วดั 3.5.1
ความครอบคลุมของการรักษาสาหรับผูท้ ี่ใช้สารเสพติด ยังไม่มีขอ้ มูลใน Metadata (United Nations เข้าถึงเมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ซึ่งอยูใ่ นระหว่างการปรับปรุ ง ตัวชี้วดั 3.5.2 การดื่มแอลกอฮอล์ มีความชัดเจน
เป้ าประสงค์และตัวชี้วดั ที่มีการปรับเพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทย ได้แก่ เป้ าประสงค์ 3.1
ปรับให้ลดตัวชี้วดั ลงให้เท่ากับยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข เป็ น ลดอัตราการตายของมารดาให้ต่ากว่า
20 ต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน เป้าประสงค์ 3.3 เพิ่มเติมคาว่า “โดยคานึงถึงโรคติดต่อร้ายแรง และโรคติดต่อ
อุบตั ิใหม่อนั เนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายประชากรระหว่างประเทศ” ตัวชี้วดั 3.5.1 ปรับเป็ น อัตราส่วนผูไ้ ด้รับการ
บาบัดสารเสพติด อัตราส่วนผูป้ ่ วยทางจิตเวชที่เกิดจากสารเสพติดต่อประชากร และจานวนผูเ้ ข้ารับการรักษาราย
ใหม่ ตัวชี้วดั 3.7.2 ปรับเป็ น อัตราการเกิด/คลอดมีชีพในหญิงอายุ (10-14 ปี , 15-19 ปี ) ต่อผูห้ ญิงอายุ (10-14 ปี ,
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15-19 ปี ) เป้ าประสงค์ 3.9 ตัดคาว่า “ให้ลดลงอย่างมาก” เนื่ องจากไม่มีฐานข้อมูล และปรับตัวชี้ วดั 3.9.1 เป็ น
อัตราการเจ็บป่ วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ตั วชี้ วดั 3.9.2 อัตราการเจ็บป่ วยจากโรคที่ เกี่ ยวกับน้ า
สุขาภิบาล สุขอนามัยที่ไม่สะอาด/ปลอดภัย
สถานะปั จจุบนั ของเป้ าประสงค์และตัวชี้วดั ของเป้ าประสงค์ 3.1 อัตราตายของมารดามีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 = 17.3 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน และมีสัดส่ วนของการคลอดบุตรโดยบุคลากรที่มีความ
ชานาญร้อยละ 99.6 เป้ าประสงค์ 3.2 อัตราตายในเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ต่ากว่า 25 คนต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง ปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 9.50 ต่อการเกิดมีชีพพันราย และอัตราตายในทารกแรกเกิด ต่า
กว่า 12 คนต่อการเกิ ดมี ชีพ 1,000 คน มี แนวโน้มลดลง ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 5.30 ต่อการเกิ ด มี ชี พ พัน ราย
เป้าประสงค์ 3.3 จานวนผูไ้ ด้รับเชื้อ HIV รายใหม่ยงั คงสูง ประมาณ 5,000 รายต่อปี อัตราการเกิดของโรควัณโรค
ยังคงสู ง 156 ต่อแสนประชากรคน อัตราเกิดโรคมาลาเรี ย ลดลง ปี พ.ศ.2561 เท่ากับ 0.10 ต่อพันประชากร
จานวนผูต้ ิดเชื้อไวรัสตับอักเสบบียงั คงสูง ปี 2561 10.85 ต่อแสนประชากร จานวนผูท้ ี่ร้องขอความช่วยเหลือต่อ
การป้ องกันโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย ปี 2559 เท่ากับ 64,094 คน เป้ าประสงค์ 3.4 แนวโน้มอัตราการตายจาก
โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ ง โรคเบาหวานและโรคระบบทางเดินหายใจเรื้ อรัง ในประชากรไทยอายุ 30
- 70 ปี มี อัตราการเพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี และอัตราการฆ่ า ตัวตายเพิ่ ม ขึ้ นเล็ก น้อย ปี พ.ศ.2561 เท่ากับ 6.32 ต่อแสน
ประชากร เป้ าประสงค์ 3.5 การรักษาโดยใช้ยาทางจิ ตวิทยาและการฟื้ นฟูสมรรถภาพ และบริ การการติ ดตาม
ผลการรักษา มีเพิ่มมากขึ้นแต่การเข้ารับการบาบัดโดยสมัครใจยังไม่มาก และการดื่มแอลกอฮอล์ในทางอันตราย
อายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้ นไป ประเทศไทยเป็ นอันดับ หนึ่ ง ของเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้ ปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 7.33
เป้ าประสงค์ 3.6 จานวนผูเ้ สี ยชีวิตจากการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนน ประเทศไทยเป็ นอันดับหนึ่งของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2560 เท่ากับ 20,115 ราย เป้าประสงค์ 3.7 หญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการ
วางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่เพิ่มขึ้น ปี 2558 ร้อยละ 93.0 อัตราการคลอดในวัยรุ่ นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่ องในปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ 39.6 ต่อพันประชากร เป้ าประสงค์ 3.8 ความทัว่ ถึ งของบริ การด้าน
สุ ขภาพที่จาเป็ น ปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ ร้อยละ 99.95 รายจ่ายสุ ขภาพจากครัวเรื อนมีสัดส่ วนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ ร้อยละ 11 เป้ าประสงค์ 3.9 อัตราป่ วยจากมลพิษทางอากาศและจากพิษสารเคมีกาจัด
ศัตรู พืช มีเพิ่มสู งขึ้น เป้าประสงค์ 3.a ผูท้ ี่สูบบุหรี่ ในปัจจุบนั ในกลุ่มคนที่มีอายุต้ งั แต่ 15 ปี ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 19.1
เป้ าประสงค์ 3.b ครอบคลุมด้วยวัคซีนค่อนข้างครอบคลุม แต่ในบางพื้นที่ยงั ไม่ครอบคลุม โรคที่กลับมาระบาด
อีกครั้งคือ โรคหัด และพิษสุ นขั บ้า ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดของความช่วยเหลืออย่างเป็ นทางการจากผูบ้ ริ จาคเพื่อ
การวิจยั ทางการแพทย์และภาคส่ วนด้านสุ ขภาพพื้นฐานต่าง ๆ ปี 2560 เท่ากับ 0.55 เป้ าประสงค์ 3.c จานวน
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บุคลากรสุ ขภาพเพิ่มขึ้นความหนาแน่นลดลง แต่ยงั เป็ นกระจุกที่กรุ งเทพ เป้ าประสงค์ 3.d ประเทศไทยผ่านการ
ประเมินจากองค์การอนามัยโลกในการปฏิบตั ิตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ครั้งล่าสุ ดปี พ.ศ. 2560
มาตรการและการดาเนินงานในปัจจุบนั เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยมีแผนงาน กิจกรรม โครงการ
มาตรการ กฎหมาย และนโยบายที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุ ข) พ.ศ. 2560-2579
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน มีการบูรณาการกับหลายหน่วยงาน
แบ่งการดาเนิ นงานเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (พ.ศ.2560) ระยะกลาง (พ.ศ. 2561 – 2564) และระยะยาว (พ.ศ.
2565 – 2573) ซึ่งมีการขับเคลื่อนอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่ในการดาเนิ นงานพบความท้าทายเกี่ยวกับ การจัดการระบบ
ฐานข้อมูลยังไม่เป็ นปั จจุบนั มีหลายหน่ วยงานที่รายงานข้อมูลทาให้ขอ้ มูลไม่ตรงกัน การประสานงานการ
การบูรณาการร่ วมกันยังไม่เข้มแข็ง บุคลากรบางสาขายังขาดแคลน มีการเปลี่ยนงานบ่ อย การดาเนิ นงานไม่
ต่อเนื่อง การติดตามผลการประเมินยังไม่รัดกุม และยังขาดประสิ ทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
ประเทศไทยตามข้อมูลสถิติ พบว่า เป้าประสงค์ 3.1 ลดอัตราตายของมารดาทัว่ โลก และเป้าประสงค์ 3.2
ยุติการตายที่ป้องกันได้ของทารกแรกเกิดและเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี ได้บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนแล้ว ด้าน
ความพร้อมในการบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน SDGs 3 พบว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการดาเนินการ
ตามเป้ าประสงค์ 3.a เพิ่มความเข้มแข็งการดาเนิ นงานของกรอบอนุ สัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการ
ควบคุมยาสู บ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านองค์ความรู ้ ข้อมูลสถิติ กฎหมาย โครงสร้างการบริ หารงานภาครัฐ
ประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารจัดการขององค์ก รภาคส่ วนต่าง ทรั พ ยากรงบประมาณในภาครั ฐและนอกภาครัฐ
ตลอดจนการมีส่วนร่ วม บูรณาการ ภาคส่ วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคมและภาควิชาการ เมื่อ
พิจารณาภาพรวมด้านองค์ประกอบพื้นฐานนั้นประเทศไทยมีความพร้อมในการดาเนินงานตามเป้ าประสงค์ของ
เป้ า หมายการพัฒนาที่ ย งั่ ยื น SDGs 3 ทุ ก เป้ าประสงค์ แม้บางเป้ าประสงค์ย งั ไม่ป รากฏข้อมูล Metadata แต่
ประเทศไทยมีองค์ความรู ้และเตรี ยมพร้อมในการขับเคลื่อนแล้ว องค์ประกอบพื้นฐาน ในเป้าประสงค์ 3.3.5 และ
3.4.1 ยังขาดมาตรการทางกฎหมายรองรับการดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนมาตรการที่ผมู ้ ีส่วน
ได้เสี ยควรจะต้องดาเนินการเกี่ยวกับโรคที่มีสาเหตุจากพฤติกรรมและสภาพสังคม เศรษฐกิจยุคบริ โภคนิยมซึ่ ง
เป็ นสาเหตุพ้ืนฐานของโรคเหล่านี้ และเป้าประสงค์ 3.9 การปฏิบตั ิตามมาตรการทางกฎหมายยังไม่ชดั เจน และ
ยังไม่มุ่งเน้นผลการดาเนินงาน
การจัดล าดับ ความส าคัญของแต่ล ะเป้ าประสงค์ตามความเร่ งด่ วน พบว่า เป้ าประสงค์ที่ เร่ งด่ วน 3
ลาดับแรก คือ เป้าประสงค์ 3.6 ลดจานวนการตายและบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนทัว่ โลกลงครึ่ งหนึ่ง ภายในปี
2573 เป้าประสงค์ 3.4 ลดการตายก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ งในสามผ่านทางการป้ องกันและ
การรักษาโรคและสนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็ นอยู่ที่ดีภายในปี 2573 เป้าประสงค์ 3.3 ยุติการแพร่ กระจาย
ของเอดส์ วัณโรค มาลาเลีย และโรคเขตร้ อนที่ ถูกละเลย และต่อสู ้กับโรคตับอักเสบ โรคติ ดต่อทางน้ า และ
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โรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573 และเป้ าประสงค์ การจัดลาดับความสาคัญตามผลกระทบภายในเป้ าประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป้ าประสงค์น้ นั จะเป็ นพื้นฐานให้เป้าประสงค์อื่นบรรลุดว้ ย 3 ลาดับแรกได้แก่ ตัวชี้วดั 3.8.2
ค่าใช้จ่ายด้านสุ ขภาพต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรื อน 3.8.1 ความทัว่ ถึงของบริ การด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น 3.b.3
สั ดส่ วนของสิ่ ง อานวยความสะดวกด้า นสุ ข ภาพที่ มี ชุ ดยาหลัก ของความจาเป็ นทางการแพทย์ที่ ส าคัญ และ
สามารถหาได้บนพื้นฐานของความยัง่ ยืน 3.7.1 ร้อยละของหญิงวัยเจริ ญพันธุ์อายุ 15-49 ปี ที่พึงพอใจกับการ
วางแผนครอบครัวด้วยวิธีสมัยใหม่ การจัดลาดับความสาคัญเมื่อพิจารณาผลกระทบต่อเป้าหมายอื่นเพื่อส่งเสริ ม
กันให้บรรลุเป้าหมาย ลาดับที่ 1-3 ดังนี้ ตัวชี้วดั 3.9.1 อัตราการตายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศในบ้านเรื อนและ
ในอากาศ และตัวชี้วดั 3.7.1 การวางแผนครอบครัว ตัวชี้วดั 3.4.2 อัตราการฆ่าตัวตาย ตัวชี้วดั 3.9.2 อัตราการตาย
ที่เกิดจากน้ า สุ ขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย และปราศจากสุ ขลักษณะ
8.2 ข้อเสนอแนะ
ภาวะสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีและยัง่ ยืนนั้นจะต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ในการแก้ไขปัญหากับเป้าหมายอื่นด้วยจึงจะสามารถทาให้มีภาวะสุ ขภาพที่ยงั่ ยืนได้ เช่น การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน เกษตรกรรม น้ า ดิน สารเคมี เพราะว่าปัญหาด้านสุ ขภาพเป็ นผลกระทบมาจากสาเหตุอื่นร่ วมด้วย ในการ
วิจยั ครั้งนี้ได้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรมีการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเป้าประสงค์ในฐานข้อมูลของประเทศภายใต้หน่วยงานเดียว เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของข้อมูล และควรให้ รพ.เอกชนให้ความร่ วมมือในการบันทึกข้อมูล เพื่อความครอบคลุมของ
ข้อมูล ตลอดจนปรับปรุ งข้อมูลให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
2) ส่ งเสริ มการดาเนิ นงานด้านการป้ องกันโรคและคัดกรองสุ ขภาพ เช่น การคัดกรองสุ ขภาพเบื้องต้น
อย่างทัว่ ถึ งในงานอนามัยโรงเรี ยน โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล และประสานงานกันท้องถิ่ นแบ่งงาน
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และให้องค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) ได้เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น หรื อควรมีควรมี
หน่วยงานหลักในการส่ งเสริ มการตรวจสุ ขภาพประชาชนทุกช่วงวัย เพิ่มจานวนคลินิกหมอครอบครัวเพื่อเน้น
การดูแลสุ ขภาพเชิ งรุ กมากขึ้น มีระบบให้ความรู ้แก่ชุมชนในการดูแลตนเองเพื่อป้ องกันและรู ้เท่าทันโรค และ
ควรให้ครอบคลุมถึงแรงงานต่างด้าว ประชาชนชายขอบ
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3) ด้านการศึกษา สอดแทรกความรู ้หรื อหลักสู ตรการเรี ยนการสอนด้านการดูแลสุ ขภาพที่ยงั่ ยืนตั้งแต่
การเรี ยนในระดับประถม ตลอดจนส่งเสริ มการปลูกฝังจากครอบครัว ค่านิยมในวัตถุ ค่านิยมในการดูแลสุ ขภาพ
เป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับครอบครัว
4) ด้านการวิจยั สนับสนุ นนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุ นการวิจยั ในตัวชี้ วดั ที่ยงั ขาดองค์ความรู ้ หรื อ
ข้อมูลยังไม่ครบ เช่น องค์ความรู ้ดา้ นยาและวัคซีน เพื่อให้สามารถคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคอันตรายใหม่ ๆ หรื อ
ยาตัวใหม่ได้
5) ส่ งเสริ มการบูรณาการและการทางานร่ วมกันอย่างเป็ นระบบ ทุกภาคส่ วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชา
สังคม อย่างเข้มแข็งและให้มีบทบาทในการดาเนินงานหรื อกาหนดนโยบายร่ วมกัน แบ่งหน้าที่กนั อย่างชัดเจน
เพื่อให้ครอบคลุมทุกคนและมีสุขภาพดีอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ งเสริ มให้ภาคเอกชนมีบทบาทหรื อมี
ส่วนร่ วมที่ชดั เจนในการดาเนินงาน
6) ควรมีหน่ วยงานเป็ นรู ปธรรมรับผิดชอบหลักที่ทาการขับเคลื่อนเฉพาะเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุ ขรับผิดชอบงานหลายส่ วน จึงทาให้การขับเคลื่อนเป้าหมายที่ 3 เป็ นไปด้วยความ
ลาบาก
7) ใช้มาตรการทางกฎหมายให้เกิดนโยบายระดับประเทศ มีระบบติดตามการดาเนิ นงานอย่างเข้มงวด
รัดกุม ในประเด็นสาคัญ ได้แก่ การเกิดอุบตั ิเหตุทางถนน โรคไม่ติดต่อ การดื่มแอลกอฮอล์ การสู บบุหรี่ มลพิษ
ทางอากาศ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่ ม เติ ม การสั ม ภาษณ์ ใ นหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งให้ค รอบคลุม ยิ่ง ขึ้ น เช่ น ส านัก งานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ กรมสุขภาพจิต สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น
2. ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อการเก็บข้อมูลด้านประชาชน ผูท้ ี่ได้รับผลกระทบภายใต้นโยบายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ด้านสุขภาพเพื่อนามาประกอบการพิจารณาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ศึกษาสาเหตุ ปัจจัย และความสัมพันธ์ของตัวชี้วดั ที่ยงั ไม่บรรลุเป้าหมาย
4. การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพควรจะมีการศึกษาเชิงปริ มาณเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและ
น่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก.
การปรับปรุงงานวิจัยตามข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการ

1. เพิ่มเติมหน่วยงานสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม เช่น สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ กรมสุขภาพจิต
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็ นต้น

เนื่ องจากระยะเวลาในการปรั บ แก้
ตามข้อเสนอแนะมีจากัดไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ แต่ ค ณะผู ้วิ จั ย ได้
เพิ่ ม เติ ม ในข้อเสนอแนะในการท า
วิจยั ครั้งต่อไป ท้ายบทที่ 8

2. เพิ่มเติมการสรุ ป บทที่ 3 สถานะเป้าประสงค์และตัวชี้วดั
ของเป้าหมายที่ 3 ในบริ บทประเทศไทย เพื่อให้เห็นภาพรวม
ก่อนอธิบายรายละเอียดเพื่อให้อ่านเข้าใจมากขึ้น

ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

3. เพิ่มเติมแหล่งอ้างอิงในการสรุ ปสถานะของแต่ละตัวชี้วดั
ในบทที่ 3 สถานะเป้าประสงค์และตัวชี้วดั ของเป้าหมายที่ 3
ในบริ บทประเทศไทย

ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

4. เพิม่ เติมโครงสร้างการทางานในบทที่ 4 มาตรการและการ
ดาเนินงานในปัจจุบนั เกี่ยวกับเป้าหมายที่ 3 ในประเทศไทย
ให้เห็นชัดเจน

ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ

5. ปรับคาให้มีความสม่าเสมอกันทั้งเอกสาร เช่น SDGs

ปรับตามข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวก ข. ตารางเปรี ยบเทียบวัตถุประสงค์ กิจกรรมที่วางแผนไว้
และกิจกรรมที่ดาเนินการมาและผลที่ได้รับตลอดโครงการ พร้อมภาพกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสารวจสถานะปัจจุบนั ของ
ประเทศไทยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เป้ า หมาย
การพัฒนาที่ ย งั่ ยืนเป้ า หมายที่ 3 (Goal
No.3) สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มี
สุ ขภาพดี แ ละส่ งเสริ มสวั ส ดิ ภ าพ
สาหรับทุกคนในทุก วัย และวิเคราะห์
ความสอดคล้ อ งของเป้ าประสงค์
(Targets) ปรับและกาหนดเป้าประสงค์
ที่สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย

2. เ พื่ อ จั ด ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
เป้าประสงค์ (Targets) ตามความสาคัญ
และความพร้ อ มของประเทศไทยใน
การบรรลุ เป้ า หมายการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน
เ ป้ า ห ม า ย ที่ 3 (Goal No.3) ส ร้ า ง
หลัก ประกันว่า คนมี ชีวิตที่ มี สุ ข ภาพดี
และส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุ ก คน
ในทุกวัย

กิจกรรม
1.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารสร้างความ
เข้าใจการดาเนินงานของโครงการ
และส ารวจจัด เก็ บ ข้อ มู ล ส ารวจ
สถานการณ์ภาพรวมของเป้ าหมาย
ที่ 3 ของแต่ละองค์กรภาคส่ วนต่าง
ๆ
1.2 รวบรวมข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ าก
เอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู ้ นิ ย าม ความหมาย
คาจากัดความของเป้าประสงค์ และ
ตัวชี้ วดั ความสาเร็ จ และจัดระบบ
ข้อมูลจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้น
1.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
เป้ าประสงค์ (Targets) ตัวชี้ วดั กับ
บริ บทของประเทศไทย
1.4 ปรับและกาหนดเป้าประสงค์ที่
สอดคล้องกับบริ บทประเทศไทย
2.1 ส ารวจสถานะปั จ จุ บั น ของ
เป้ าประสงค์จดั เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยการส ารวจข้อ มู ล สั ม ภาษณ์
ส นทนา การสั ง เกตในหั ว ข้ อ
ประเด็นการดาเนิ นงาน กิ จกรรม
โครงการ แผนงาน นโย บาย
กฎหมาย ฯลฯ ที่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม ชุ ม ชน และ

ผลที่ได้รับ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์

3. เพื่อสารวจและประเมินมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย ที่ภาครัฐ
และภาคส่ ว นอื่ น ๆ ด าเนิ น การอยู่ใ น
ประเทศไทย และประสบการณ์ จ าก
ต่ า งประเทศ และเสนอทางเลื อ ก
มาตรการทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
กฎหมาย ที่ ส ามารถเป็ นมาตรการ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนเป้ าหมายที่ 3 (Goal No.3) สร้าง

กิจกรรม
อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้
ดาเนินการอยูใ่ นประเทศไทย
2.2 ประเมิ น ความส าคั ญ ความ
พร้ อ มของเป้ า ประสงค์ ใ นการ
บรรลุเป้าหมาย ทั้งความพร้อมด้าน
องค์ค วามรู ้ ด้า นข้อ มู ล ทางสถิ ติ
ด้ า นกฎหมาย โครงสร้ า งการ
บริ หารงานภาครัฐและนอกภาครัฐ
ด้านการมีส่วนร่ วมและบูรณาการ
ระหว่ า งภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการ
บรรลุเป้าหมาย
2.3 ล า ดั บ ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง
เป้ า ประสงค์ใ นเป้ า หมายโดยใช้
ความสอดคล้อ ง ความเหมาะสม
ของตั ว ชี้ วั ด ช่ อ งว่ า งระหว่ า ง
ส ถ า น ะ ปั จ จุ บั น กั บ เ ป้ า ห ม า ย
สั ด ส่ ว น ผู ้ ค น พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ระดับความรุ นแรงของ
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเป้าประสงค์
3.1 สารวจมาตรการทางเศรษฐกิจ
สั ง คม และกฎหมาย หรื อเชิ ง
สถาบัน ที่ มี ก ารด าเนิ น งานของ
องค์กร หน่วยงาน และภาคส่ วนที่
เกี่ยวข้องดาเนิ นการอยู่ในประเทศ
ไ ท ย แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ า ก
ต่างประเทศ
3.2 วิเคราะห์ประเมินมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย และ

ผลที่ได้รับ

บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
กิจกรรม
หลัก ประกันว่า คนมี ชีวิตที่ มี สุ ข ภาพดี ประสบการณ์จากต่างประเทศโดย
และส่ งเสริ มสวัสดิภาพสาหรับทุ ก คน เน้น มาตรการที่ จ ะเป็ นจุ ดคานงัด
ในทุกวัยในประเทศไทยได้
(Tipping Point) ส า ม า ร ถ ท า ใ ห้
บรรลุเป้าประสงค์
3.3 ร่ า ง ข้ อ เ ส น อ เ ชิ ง น โ ย บ า ย
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎหมาย ที่สามารถเป็ นมาตรการ
ดาเนิ นการให้บรรลุเป้ าหมายการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3
3.4 สรุ ปผลการศึ ก ษาและเขี ย น
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์

ผลที่ได้รับ
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ภาคผนวก ค. ตัวอย่างแนวคาถามสัมภาษณ์ และสนทนาเชิงลึก
แบบสัมภาษณ์และสนทนา
โครงการวิจยั “สารวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในบริ บทประเทศไทยและทางเลือกมาตรการทาง
เศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย สาหรับเป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริ ม
สวัสดิภาพสาหรับทุกคนในทุกวัย”
วัตถุประสงค์ ของการสั มภาษณ์
1. เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบนั ของเป้าประสงค์ภายใต้เป้าหมายที่ 3 เป้าประสงค์.....
2. เพื่อให้ทราบการดาเนินงาน กิจกรรม โครงการ แผนงาน นโยบาย กฎหมาย ฯลฯ ตามเป้าประสงค์ภายใต้
เป้าหมายที่ ....
คาถามสัมภาษณ์
ส่ วนที่ 1 เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์
1. ความเกีย่ วข้องระหว่างเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืนเป้าหมายที่ 3 กับองค์กรหรื อหน่วยงานของท่าน เป็ น
อย่างไร
2. ความชัดเจนของความหมาย นิยาม คาจากัดความของเป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กรหรื อหน่วยงานของท่าน เป็ นอย่างไร
3. สถานะปัจจุบันของเป้าประสงค์ หรื อตัวชี้วดั ที่หน่วยงานของท่านรับผิดชอบเป็ นอย่างไร
4. ท่านคิดว่าตัวชี้วดั และเป้าประสงค์ที่ท่านรับผิดชอบมีความสอดคล้องกันหรื อไม่ และตัวชี้วดั และ
เป้าประสงค์น้ ีมีความเหมาะสมกับบริ บทของประเทศไทยหรื อไม่ อย่างไร
ส่ วนที่ 2 เกี่ยวกับการดาเนินงาน เรื่ องอุบัติเหตุทางท้ องถนน เป้าประสงค์....
5. หน่วยงานของท่านมีการดาเนินงานปัจจุบนั ด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรื อกฎหมาย
เกี่ยวกับเป้าประสงค์ที่ท่านรับผิดชอบอย่างไร
6. หน่วยงานของท่านมีการติดตาม ประเมินผล ด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ท่าน
รับผิดชอบอย่างไร
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7. องค์กรของท่านได้มีการบูรณาการ หรื อได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานใดบ้าง ในการจัดเก็บข้อมูล
ดาเนินกิจกรรม โครงการ แผนงานต่าง ๆ
8. จากการจัดเก็บข้อมูล ดาเนินงาน และการติดตามผล แผนงาน โครงการ กิจกรรม ที่ท่านรับผิดชอบ พบ
ปัญหาหรื อไม่ อย่างไร
9. หน่วยงานของท่านมีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาควิชาการ ในการบรรลุเป้าหมายที่ 3
10. ท่านคิดว่าในบรรดาเป้าประสงค์ท้ งั หมดของเป้าหมายที่ 3 ประเด็นใดที่ประเทศไทยควรจะมุ่ง
ดาเนินการเป็ นอันดับแรก เพราะเหตุใด
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ภาคผนวก ง. ภาพการจัดสัมมนาวิชาการและสัมภาษณ์

ภาพ การจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการการพัฒนาที่ยั่งยืนด้ านสุ ขภาพและสวัสดิภาพ
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์บุคลากรปฏิบตั ิงานด้านแผนและนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข
ภาพขวามือ สัมภาษณ์หวั หน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สานักส่งเสริ มสุขภาพ กรมอนามัย
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ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์บุคลากรปฏิบตั ิงานด้านแผนและนโยบาย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการสานักอนามัยการเจริ ญพันธ์ กรมอนามัย

ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการโรงพยาบาลเอกชน
ภาพขวามือ สัมภาษณ์รองผูก้ ากับการจราจร สถานีตารวจภูธร
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ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารโรงงานนิคมอุตสาหกรรม
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนภาคเหนือ
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนผูส้ ูงอายุ ต้นแบบธรรมนูญสุขภาพผูส้ ูงอายุ

194

ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อมโรค
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ สานักงานป้องกันควบคุมโรค

ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและบุคลากรปฏิบตั ิงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานแผนงานและนโยบาย สานักงานป้องกันและควบคุมโรค
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ภาพซ้ ายมือ สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ภาพขวามือ สัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บ สานักงานป้องกันควบคุมโรค

สัมภาษณ์ ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและนโยบาย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

