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บทคัดยอ 
 การศึกษาเชิงคุณภาพครั้งน้ี เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางเชิงนโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบประกนัสขุภาพของประเทศเพือ่นบานไทยในประชาคมอาเซยีน เกบ็รวบรวมขอมลูโดยการศกึษาดงูาน ฟงการบรรยาย 
สังเกตการณ ซักถามขอสงสัย รวมกับการคนควาขอมูลจากเอกสาร และอินเตอรเน็ต วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห
 ผลการศึกษาพบวา นโยบายสาธารณสขุ ระบบบริการสุขภาพ และระบบประกันสขุภาพของประเทศเพ่ือนบาน
ในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ ที่ไดมาตรฐานติดอันดับระดับโลก คือ ประเทศบรูไน ดารุซาลาม 
และประเทศสิงคโปร ซึง่เปนประเทศท่ีร่ํารวย สวนอกี 8 ประเทศ คอื กมัพชูา อนิโดนีเซยี ลาว มาเลเซีย พมา ฟลปิปนส 
เวียดนามและประเทศติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศยากจน แตมีนโยบายสาธารณสุข ที่พยายามใหประชากรของ
ประเทศไดรับบริการสุขภาพถวนหนา ภายในป ค.ศ.2020 (พ.ศ.2563) ภายใต The Millennium Development 
Goals (MDG) ขององคการสหประชาชาติ (UN) 
 ขอเสนอแนะ คือประเทศในประชาคมอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ควรนําการแพทยพื้นบานและสมุนไพร 
ของแตละประเทศและแตละทองถ่ิน ที่เรียกวาการแพทยทางเลือกมารวมใชสงเสริมการสรางสุขภาพอยางพอเพียง 
โดยบคุลากรทางการแพทยและสาธารณสขุใหการสงเสรมิ สนบัสนนุ และใหความชวยเหลอื เม่ือประชาชนเจบ็ปวยฉกุเฉนิ 
หรือมีอาการหนัก 

คําสําคัญ : นโยบายสาธารณสุข, ระบบบริการสุขภาพ, ประกันสุขภาพ, ประชาคมอาเซียน 



8

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2560

Abstract
 The objectives of this qualitative study were to investigate and the guidelines the 
policies on public health sciences, health science system, and health insurance system of 
neighboring countries in Asian Community. Collecting data by study visit, lecture, observation, 
asking questions, documentary study and internet.
 The results :
 The policies of public health sciences, health science system, and health insurance system 
of neighboring countries in Asian Community.
 There are only 2 from 10 countries can get world clean standard; Brunei Darussalam and 
Singapore; They are wealth countries. For 8 poor countries policies such as Cambodia, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Burma, Philippines, Vietnam and Timer Lester, the government try to make the 
United Nation (UN).
 The guidelines for the Asian Communities also Thailand should bring folk and alternative 
medicine of each countries and each local area to promote build sufficient health, The persons of 
these science should help the serious patients in case of emergency illness

Keywords : Public health science policy, Health services system, Health insurance, Asean community.

บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) ที่กลาวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาคนสู สังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน นั่นคือ ยุทธศาสตร
การสงเสริมลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพอยางเปนองครวม 
โดยการสรางเสริมสขุภาวะท่ีพัฒนาความรู และทักษะการ
ดูแลสุขภาพสรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะควบคกัูบการพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขให
มีคุณภาพ ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนา บุคลากร
ดานสาธารณสุขใหมปีระสิทธภิาพและย่ังยนื นอกจากน้ัน
การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ และการปรับโครงสราง
ภาคบริการใหมีศักยภาพเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตอง
อยูบนพื้นฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
 ดงันัน้การพฒันาคนจงึเปนการสงเสรมิการเรียนรู
ตลอดชีวติ ควบคูกับสงเสริมใหองคกร ชมุชนและส่ือตางๆ 
เปนแหลงเรียนรู ซึ่งถือเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มี
คณุภาพรวมถงึการพฒันาดานการวจิยั และนวตักรรมให
เปนพลังขับเคล่ือน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโต

อยางมีคุณภาพและย่ังยืน 
 และในป พ.ศ.2558 ประเทศไดเปดเปนประเทศ
หนึ่งในประชาสมอาเซียน (ASEAN) อยางเปนการทาง 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําภูมิคุมกันที่มีอยู และเรงสราง
ภูมิคุมกันภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อเตรียมความ
พรอมใหแกคน สงัคม และระบบเศรษฐกจิใหสามารถปรบั
ตวัรองรบั ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอยางเหมาะสม
การเปดการคาเสรีดานการใหบริหาร ทําใหบุคลากร 
ในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทย ตองเผชิญกับภาวะ 
การแขงขันจากผูประกอบการจากตางประเทศจึงจําเปน
อยางยิ่งที่ตองพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางสาธารณสุข
ผูประกอบการทางดานบริหารสาธารณสุข และบุคลากร
ทัง้ภาครัฐ และเอกชนไดมภีาวะผูนําในการบริหาร จดัการ
องคกร และสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการดานสุขภาพ 
ใหอยูในระดับสากลที่สามารถแขงขันได1

 ด้ังนั้นการรู เขารู เราจึงเปนส่ิงสําคัญ จากท่ี
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียไดเปดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาภาวะผูนาํและนวัตกรรมการจัดการ
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สุขภาพในวิชา 843 205 ระบบบริการสาธารณสุขใน
ประชาคมอาเซียน จึงไดจัดใหมกีารศึกษาดูงาน และมอบ
หมายใหนกัศึกษาคนควาจากเอกสาร ส่ือทางอินเทอรเน็ต 
เก่ียวกับนโยบายสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพและ
ระบบประกันสุขภาพของประเทศเพื่อนบานไทยใน
ประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ

วัตถุประสงคการศึกษา
 เพ่ือศึกษานโยบายสาธารณสุข ระบบบริการ
สุขภาพและระบบประกันสุขภาพของประเทศเพ่ือนบาน
ของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน 

วิธีการศึกษา 
 พานกัศกึษา ศึกษาดงูาน ฟงการบรรยาย สังเกตการณ
ซักถามขอสงสัย เพียงบางประเทศรวมกับมอบหมายให
ศกึษาเอกสาร และสบืคนขอมลูทางอนิเทอรเนต็ เนือ่งจาก
ระยะเวลาและงบประมาณอันจํากัด ไมสามารถเดินทาง
ไปศึกษาดูงานใหครบทุกประเทศได

ผลการศึกษา
 1.  ประเทศบรูไน ดารสุซาลาม (Negra Brunei
Darussalam) 
  นโยบายสาธารณสุข และบริการสุขภาพ บรไูน
เปนประเทศเลก็ ร่ํารวย มรัีฐสวัสดิการ มโีรงพยาบาลใหญ
ใหบริการ โดยไมคิดคาใชจาย มีโทรศัพทฉุกเฉิน 991 ให
บริการพยาบาลฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
  ดานการบริโภค นิยมอาหารฮาลาล ที่ผลิต
ตามหลักของศาสนาอิสลามใสใจเร่ืองคุณภาพและความ
ปลอดภยัของอาหารมาก จึงสงผลตอการมสุีขภาพทีดี่ของ
ประชาชนในภาพรวม
  ระบบประกันสุขภาพ บรูไน มีระบบรัฐ
สวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ โดยรัฐใหประกันดานการ
ศกึษา การเคหะ และการรักษาพยาบาล ไมมกีารเก็บภาษี
เงนิได ทาํใหบรไูนไมมปีญหาทางการเมือง ปญหาสังคมที่
รัฐบาลใหความสําคัญไดแก การแกไขปญหาแรงงาน

ตางดาวผิดกฎหมาย ปญหาการวางงาน (ณ เดือน
พฤษภาคม พ.ศ.2558 มีสถิติการวางงาน 5,814 คน) ซึ่ง
รฐับาลพยายามโนมนาวใหประชาชนทาํงานในภาคเอกชน
ใหมากข้ึน แทนท่ีจะรองานราชการเพียงอยางเดียว 
  การควบคุมโรค ผูโดยสารทุกคนท่ีเดินทาง
เขาประเทศบรไูนจะตองกรอกแบบฟอรมดานสขุภาพและ
ผูเดินทางจากประเทศที่มีการระบาดของโรคไขเหลือง 
เชนในแถบแอฟริกา จะตองฉดีวคัซนีปองกนัลวงหนา และ
ใหแสดงแบบฟอรมการฉีดวัคซีนตอเจาหนาท่ีดวย
 2.  ประเทศกัมพูชา (Cambodia) หรือ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
กมัพชูาไดเริม่ตนปฏริปูระบบสาธารณสขุอยางเปนรปูธรรม
เมื่อ ป พ.ศ.2534 โดยไดรับความชวยเหลือจากองคการ
อนามัยโลก (WHO) และไดต้ังกระทรวงสาธารณสุขเม่ือ
ป พ.ศ.2536 ซึง่กระทรวงสาธารณสขุกัมพชูาไดจดัตัง้เครอื
ขายศูนยบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลตามหัวเมือง
มีหนาที่รับผิดชอบครอบคลุมประชากร 100,000 ถึง 
200,000 คน แตประชาชนกัมพชูาสวนใหญยงัคงนิยมการ
รักษาตามคติความเช่ือแบบด้ังเดิม และใชยาแผนโบราณ 
โดยมีครูเขมร พอหมอหรือแมหมอเปนผูทําหนาที่รักษา
โรค 
  แผนยุทธศาสตรดานสุขภาพของประเทศ
ป พ.ศ.2551-2558 คือ การพัฒนาบริการสุขภาพดาน
งบประมาณและบุคลากร เพื่อประชาชนกัมพูชาจะไดรับ
บริการดานสุขภาพอยางทั่วถึง และเปนธรรมตามแผน
สุขภาพเชิงกลยุทธที่มุงเนน โปรแกรมสุขภาพ 3 ดาน 
ไดแก ภาวะเจริญพันธุ มารดาและทารกแรกเกิด รวมถึง
สุขภาพเด็ก และโรคติดตอ โดยรัฐบาลกําหนดกรอบ
ยุทธศาสตรคาใชจายดานสุขภาพไว เพื่อเปนเคาโครง
สําหรับการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาใหแก
ประชาชนในระยะยาวตอไป นอกจากนั้น รัฐบาลกัมพูชา
ยังไดจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพแรงงาน พ.ศ.2549-2558 
โดยใหความสําคัญกบัการรักษาพยาบาลของผูใชแรงงาน 
และการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
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  ภารกจิหลักของกระทรวงสาธารณสขุกัมพูชา
ปจจบัุน คอื การดแูลดานสขุภาพรอบดานและสรางเสรมิ
สขุภาวะทีด่ ีและใหประชาชนไดรับบรกิารดานสาธารณสขุ
อยางท่ัวถึง และเปนธรรมดวยบริการท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
สุขภาพและความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน
  สถานบริการทางการแพทยในกัมพูชา ปจจุบนั
แบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
  1) หนวยปฏิบัติการประจําตําบล (Operational
District-OD) เปนสถานบรกิารทางการแพทยทีใ่หบรกิาร
ประชาชนในระดับตําบล มีจํานวนท้ังส้ิน 77 แหง
ทั่วประเทศ 
  2) โรงพยาบาล (referral Hospital) มี
ขอบเขตรับผิดชอบครอบคลุมประชากร ประมาณ 100,000 
– 200,000 คน มีจํานวนทั้งส้ิน 74 แหงทั่วประเทศ 
  3)  ศูนยอนามัย (Health Center) มี
ขอบเขตความรับผิดชอบ ครอบคลุมประชากร ประมาณ 
8,000 – 12,000 คน มจํีานวนท้ังสิน้ 957 แหงท่ัวประเทศ 
  4) สถานีอนามัย (Health Post) มีจํานวน 
95 แหงท่ัวประเทศ ดานคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ของประชาชน ไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐและเงิน
บริจาคขององคกรระหวางประเทศ เน่ืองจากประชาชน
ชาวกัมพูชายังมีระดับรายไดที่คอนขางต่ํา (รายไดตอหัว 
430 เหรียญสหรัฐฯ ตอป) จึงไมสามารถจายคารักษา
พยาบาลได 
  ดานสาธารณสุข อายุขัยโดยเฉลี่ย 62.1 ป 
เพศชาย 60.03 ป เพศหญิง 64.27 ป ป พ.ศ.2550 
ผูติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตประมาณ 75,000 ราย เสียชีวิต
ประมาณ 6,900 ราย สถานการณดานสาธารณสุขใน
ภาพรวม มีความเส่ียงอยู ในระดับสูงโดยเฉพาะโรค
ทางอาหารและน้ําด่ืมท่ีปนเปอนเช้ือแบคทีเรีย และยังมี
ความเสี่ยงจากการติดเชื้อไขหวัดนก (H5N1) 
 3.  ประเทศอินโดนีเซีย หรือ สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) 
  นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ
ดานอนามัยแมและเด็ก อนิโดนเีซยี ยงัมปีญหาอยู 3 ดาน 

คือ 1) อัตราการปวยตายในเด็กยังสูง 2) อัตราการตาย
ของมาตรดาสงูถึง 240 ตอแสนประชากร (2553) 3) อตัรา
การเปนโรคขาดสารอาหารในทารกกย็งัสูงอยดูวยเชนกนั 
การคลอดที่บานยังพบเห็นท่ัวไปในชนบท ปญหาโรค
ติดตอสําคัญ เชน วณัโรค และมาลาเรยี ยงัเปนปญหาใหญ
ของประเทศ อัตราการติดเช้ือ HIV อยูท่ี 0.1% ของ
ประชากร ปญหาโรคเกดิจากสิง่แวดลอม เชน การสบูบุหร่ี
จัดในผูชายอากาศเปนพิษ เน่ืองจากการใชฟนและการเผา
ปาในหนาแลง ยงัเปนปญหาใหญทีไ่มเพยีงมผีลในประเทศ
แตยงัสงผลกระทบไปถึงประเทศเพ่ือนบานอยางมาเลเซีย 
สิงคโปร และจงัหวัดทางภาคใตของประเทศไทย เนือ่งจาก
ปจจัย 4 ประการคอื 1) การมเีนือ้ทีก่วางใหญ 2) ประชากร
จํานวนมาก 3) ภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนเปนระยะ และ 
4) การบริหารจัดการท่ีขาดประสิทธภิาพของระบบราชการ
ทาํใหการจัดบริการสาธารณสุขแกประชาชนทําไดอยางลําบาก
ความแตกตางและไมเทาเทียมของการจัดสรรทรัพยากร
และการเขาถึงบรหิารระหวางพืน้ทีต่างมีอยใูหเหน็ชดัเจน 
  เน่ืองจากอนิโดนเีซยี มทีาํเลทีต้ั่งทางภมูศิาสตร
อยูในแนวรอยแยกของเปลือกโลกหรือท่ีเรียกวา Pacific 
ring of fire จึงทําใหประสบกับภัยธรรมชาติ เชน แผน
ดินไหว นํ้าทวม ความแหงแลง ไฟปา หรือคล่ืน สึนามิ
อยเูปนระยะๆ (มภีเูขาไฟท่ียงัสามมารถปะทุไดถึง 129 ลกู) 
สภาวะจากภัยธรรมชาติเหลาน้ีสงผลใหอตัราการปวยและ
อัตราการตายในบางพื้นที่สูงขึ้น รวมถึงสงผลตอการ
เคลื่อนยายอพยพของประชากร
  โครงสรางระบบบริการสุขภาพ ในป พ.ศ.
2552 รฐับาลอินโดนีเซยีไดออกกฎหมาย New Hospital 
Law โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความรวมมือรัฐและเอกชน 
โดยสงเสริมใหภาคเอกชนเขามารวมลงทุนในกิจการ
โรงพยาบาลมากข้ึน โดยไดแบงประเภทของโรงพยาบาลใหม
เปน 2 กลุม คือ ก. โรงพยาบาลท่ัวไป มีขีดความสามารถ 
4 ระดับ (A,B,C,D) ข. โรงพยาบาลเฉพาะโรค มีขีดความ
สามารถ 3 ระดับ (A,B,C) 
  ปญหาใหญ เรือ่งโรงพยาบาลของอินโดนีเซยี 
คือการขาดแคลนแพทยและพยาบาลในชนบทและปญหา
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คุณภาพมาตรฐานการใหบริการ จนรัฐบาลตองออกมา
ทําการสํารวจ เพ่ือวางแผนปรับปรุงมาตรฐานใหบริการ
สุขภาพ และในป พ.ศ.2553 รัฐบาลไดประกาศนโยบาย 
“Health Indonesia 2010” โดยมีจุดมุงหมายท่ีสําคัญ 
คือ 
  1)  ถอืวาเร่ืองสุขภาพเปนปญหา และกลไก
หลักในการพัฒนาประเทศ 
  2)  สงเสริมสุขภาพระดับบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน รวมกับการปรับปรุงส่ิงแวดลอม 
  3)  พัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพ
  4)  เพิ่มการพ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพ
  ป พ.ศ.2554 ทั่วทั้งประเทศมีโรงพยาบาล 
1,500 แหง ศูนยสุขภาพ (Health Center) 9,000 แหง 
และมีสถานีอนามัยหมูบาน (Village Health Post) อีก
กวา 200,000 แหง ในระดบักิง่เขต/กิง่อาํเภอ (subdistrict)
ของแตละแหงจะมีอยางนอย 1 ศูนยสุขภาพ ซึ่งจะ
มีแพทยประจํา 1 คน เปนหัวหนา ภายใตศูนยสุขภาพ
แตละแหงจะมีศูนยยอย (subcenter) อีก 2-3 แหง 
ทํางานรวมสนับสนุน โดยมีพยาบาลเปนหัวหนา ที่ระดับ
ศูนยสุขภาพน้ีมักจะมีรถขับเคลื่อน 4 ลอ และเรือยนตไว
ออกบริการประชาชนในพื้นท่ีทุรกันดารและหางไกลใน
ระดับหมูบานจะมี intergraded family health post 
ทํางานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยเนนงาน
อนามัยแมและเด็ก ซึ่งอินโดนีเซียมีปญหามาโดยตลอด 
บคุลากรทีอ่ยปูระจาํสถานอีนามยั คือ ผดงุครรภ ซึง่ชมุชน
มกัเปนคนจางเอง ทาํงานภายใตการสนบัสนนุเปนพ่ีเลีย้ง
โดยบคุลากรของศนูยสขุภาพ ระบบประกนัสขุภาพ เร่ือง
หลักประกันสุขภาพถวนหนาในนโยบาย Healthy 
Indonesia ที่ประกาศไวเม่ือป พ.ศ.2553 รัฐบาลพบวา
ประชาชนเพียง 40 กวาเปอรเซ็นเทานั้นที่มีประกัน
สุขภาพ เปาหมายเดิมท่ีวางไวคือในป พ.ศ.2553 ให
ประชาชน 50% ไดรับการคุมครอง และในป พ.ศ.2563 
ใหประชากรทุกคน 100% ไดรับการคุมครอง ตอมาเม่ือ
ตนป พ.ศ.2555 รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดตัดสินใจผาน
กฎหมายใหมคือ Universal Health Case Law ซึ่งเร่ิม

ตนปฏิบัติการป พ.ศ.2557 ภายใตกฎหมายใหมนี้รัฐบาล
ไดปรบัปรงุองคกรในกาํกับของรฐั 4 แหงท่ีมอียเูดมิซึง่ดแูล
ทั้งดานประกันสังคมและประกันสุขภาพใหเหลือเพียง 
2 หนวย คอื 1) BPJSI ดแูลเร่ืองประกันสขุภาพของทุกคน
ในประเทศ และ 2) BFJS ดูแลเรื่องประกันอุบัติเหตุขณะ
ทํางาน บํานาญและคาตอบแทนกรณีเสียชีวิต สุขภาพดี
ถวนหนา Dr.Endang Rahayu Sedyaningsih รัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขคนปจจุบัน (2555) กลาววา 
“เราตองคัดทายระบบกันใหมากขึ้น ไมใชเอาแตพายกัน
อยางเดียว ในเรื่องหลักประกันสุขภาพถวนหนาของชาว
อินโดนีเซยีน้ันไมวาเราจะอยูหางไกลเปาหมายเพียงใด ขอ
เพียงแตใหกาวเทาออกไป ทีละกาว ทีละกาว จุดหมาย
ปลายทางก็จะขยับมาใกลข้ึน” 
 4.  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 
  นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
สปป.ลาว ไดดําเนนการดานสาธารณสุขตามแผนพัฒนา
สาธารณสุขแหงชาติ ฉบบัท่ี 7 มรีะยะเวลาดําเนินงาน 5 ป 
(พ.ศ.2554 – 2558) ซึ่งมีการปรับปรุงและขยายบริการ
ดานสขุภาพ โดยระดมทรัพยากรตางๆ และพัฒนาศักยภาพ
ทีม่อียใูนประเทศ แผนดงักลาวใหความสาํคญัแกกลมุงาน 
9 ดาน ไดแก 
  1)  การสรางหมูบานสาธารณสุขตัวอยาง
  2)  ลดการตายของมารดาท่ีใหกําเนิดบุตร 
และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเด็กแรกเกิด
  3)  การเตรียมความพรอม การปองกัน การ
จดัการกบัความอดอยาก การขาดแคลนนํา้และสารอาหาร
  4)  การควบคุมการระบาด และการติดตอ
ของโรค 
  5)  การพฒันาและยกระดบัคณุภาพบุคลากร 
  6)  ความปลอดภัยของอาหารและยา 
  7)  การปรบัปรุงกลไก กฎหมาย และแผนงาน
ขององคการ
  8)  การพัฒนาระบบการเงินเพ่ือสุขภาพให
มีความย่ังยืน
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  9)  ความชวยเหลือ ความรวมมือ และการ
ลงทุนกับองคการในภูมิภาคอาเซียนและนานาชาติ
  ดานสาธารณสุข สปป.ลาว ไดรับการชวย
เหลือจากนานาประเทศ โดยเฉพาะจากรัฐบาลญี่ปุนใน
สวนของ Health strategy to the year 2020 (พ.ศ.
2563) มีสาระสําคัญอยู 4 ประการ คือ 
  1)  ใหเพ่ิมถึงการเขาถึงบรกิารแกประชาชน 
และเพิ่มความเปนธรรมดานบริการสุขภาพ
  2)  พฒันาการบูรณาการในระบบบรกิารสขุภาพ
  3) จัดรบบริการสุขภาพที่อิงความตองการ
ดานอุปสงค (demand-based) 
  4) จัดระบบการสาธารณสุขที่ผนวกการ
พึ่งพาตนเอง
  โครงสรางระบบบริการสุขภาพ การบริหาร
ดานสุขภาพมีระบบของรัฐบาลเปนกลไกหลักรัฐบาลลาว
ไมสงเสริมใหมีการจัดตั้งโรงยาบาลเอกชน ยกเวนคลินิก
สําหรับบริการชาวตางชาติไมก่ีแหงในกรุงเวียงจันทน 
แพทยลาวสามารถเปดคลินิกใหบริการได ธุรกิจรานขาย
ยาเอกชนเฟองฟูมากในลาว คนลาวที่มีฐานะนิยมเขามา
ใชบริการโรงพยาบาลในประเทศไทย ทัง้โรงพยาบาลของ
รัฐและเอกชน เราจึงเห็นปายโฆษณาโรงพยาบาลเอกชน
ของไทยอยูในกรุงเวียงจันทนเต็มไปหมด ระบบบริการ
สุขภาพของลาว แบงเปน 4 ระดับ คือ 
  1)  สวนกลาง (ministry, college of health 
technology and reference และ specialized)
  2)  สวนจังหวัด (provincial health office, 
provincial and regional hospital และ auxiliary 
nursing school)
  3) สวนอําเภอ (district health office, 
district health hospital) 
  4)  สวนหมูบาน (health center) 
  ในป พ.ศ.2553 ลาวมโีรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ
ศูนยรับสงตอและผลิตแพทย พยาบาลในกรุงเวียงจันทน 
4 แหง มีศูนยเฉพาะทาง (specialized center) 3 แหง
โรงพยาบาลจงัหวัด 16 แหง โรงพยาบาลชมุชน 130 แหง 

และมีสถานีอนามัย 862 แหง
  โรงพยาบาลชุมชนในลาวมี 2 ระดับช้ัน คือ 
category A และ center B ซึ่งมีขีดความสามารถของ
บุคลากรไมเทากัน สัดสวนเตียงตอประชากรของลาวอยู
ประมาณ 0.7 ตอประชากร 1,000 คน นโยบายดาน
สุขภาพของรัฐบาลลาวอีกประการหน่ึงคือ การใชกลไกรูป
แบบหมูบานสุขภาพ (Heath Village Model) ซึ่งใชองค
ประกอบ 8 องคประกอบของงานสาธารณสุขมลูฐานท่ีมุง
เนนการมีสวนรวมของประชากรและการบูรณาการงาน 
เพือ่นาํไปสกูารมสีขุภาพดถีวนหนา โดยใชภาคประชาชน
ชวยขับเคลื่อน ซึ่งในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับท่ี 6 และ 7 ลาวไดออกกฎหมายทีเก่ียวของกับปญหา
สุขภาพ เชนกฎหมายดานอาหารและยา การแกปญหา
ดานโภชนาการ งานแมและเด็ก การปรับปรงุขาวสาร การ
เงินการคลังระบบประกันสุขภาพ คาใชจายดานสุขภาพ
ตอหัวของประชากรลาวอยูที่ประมาณ 35-40 ดอลลาร 
(2552) โดยมาจากรายจายของครอบครัวเอง 61% และ
จากการสนับสนุนของรฐับาล 39% โดยท่ัวไปโรงพยาบาล
จะมีรายไดจากการเก็บจากผูปวย ในสวนระบบการดูแล
ดานสทิธิประโยชนในกองทนุตางๆ ของลาว แบงออกเปน 
4 ระดับคือ
  1)  องคการประกันสังคมลาว (อปส.) ในป 
พ.ศ.2553 มผูีข้ึนทะเบียนภาคแรงงานในระบบน้ีประมาณ 
8% ของประชากรทั้งประเทศ 
  2)  องคการประกนัสุขภาพขาราชการ (อปร.) 
ดูแลขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐ
  3)  กองทุนประกันสขุภาพชุมชน (community
based health fund) เปนการจัดการในระดับกองทุนยอย
พ้ืนที่ โดยคนโสดจะถูกเก็บเงินคนละ 100 บาท/คน/ป 
เพ่ือเปนสมาชกิกองทนุ มทีัง้รายบคุคลและรายครอบครวั
  4)  กองทุนผยูากไร ระบบน้ีรัฐบาลสนับสนนุ
งบประมาณโดยใชจากงบกลาง (ซึง่มนีอยมาก) และสวนหนึง่
ไดมาจากการชวยเหลือจากตางประเทศเงินงบประมาณ
ของรัฐบาลลาวดานสุขภาพ มีสัดสวนท่ีนําไปใชเปนเงิน
เดอืนและคาแรงสงูถงึ 75% ของทัง้หมด 4 ระบบ ดงักลาว
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ขางตน ยังมีความครอบคลุมประชากรลาวไมถึงครึ่งหนึ่ง
ของประเทศรัฐบาลลาวไดจัดทําแผน Road map สูการ
มีระบบประกันสุขภาพ (universal coverage) และเริ่ม
ปรับปรงุระบบนีม้าตัง้แตป พ.ศ.2554 แผนท่ีวางไวคราวๆ 
คอืในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) จะเปนปทีค่นลาวจะบรรลุ
สุขภาพดีถวนหนา ครบ 100% 
 5.  มาเลเซีย (Malaysia) 
  นโยบายสาธารณสขุและระบบรกิารสขุภาพ4 
ในมาเลเซียเปนแบบพหุลักษณ (Pluralistic Heath Care 
Systems) มีแหลงท่ีมาของการเงินแบบผสมทั้ง 4 แหลง 
คอื จากภาษโีดยตรง การประกนัสงัคม การประกนัสขุภาพ
สวนบคุคล และการจายสวนตวั มีการใหบรกิารแบบครอบคลุม
ทั้งหมดโดยภาครัฐและเอกชน เหมือนประเทศอื่นๆใน
เครอืจกัรภพ ซึง่จดับรกิารโดยภาครฐัและเอกชน โดยภาค
รฐัเนนการใหบรกิารสาธารณสุขและการปองกันโรค รวม
ทั้งการรักษาตั้งแตระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ สําหรับภาค
เอกชนมีบทบาทในการใหบริการรักษาทั้งสามระดับ การ
ใหบริการดานการรักษาพยาบาลของรฐั จดัโดยเครอืขาย
โรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงาน
ตางๆ ของรัฐ โดยเปนการใหบริการแบบครอบคลุม ท่ี
ประชาชนโดยทัว่ไปไมตองจายคารกัษาพยาบาล หรือหาก
ตองเสียก็จายในราคาท่ีต่ํามาก เพราะรัฐใหการสนับสนุน
คาใชจายสวนใหญ เม่ือเดือนกมุภาพันธ พ.ศ.2534 นายก
รฐัมนตรมีาเลเซีย ไดกําหนดนโยบายท่ีเรยีกวา “วสัิยทัศน 
พ.ศ.2563” (Vision 2020) ความวา ในป พ.ศ.2563 
(ค.ศ.2020) มาเลเซียเปนชาติที่มีความพรอมเพรียง มี
ความเช่ือมัน่ในสังคมชาวมาเลเซียทีม่คีวามเหนียวแนน โดย
ความเขมแขง็ของศลีธรรม คุณคา จรยิธรรม ทีด่าํรงอยใูน
ระบบประชาธปิไตย เสรีนยิม และความอดทน เอือ้อาทร 
เศรษฐกจิ ยตุธิรรม เทีย่งธรรม กาวหนา และเจรญิรงุเรือง 
มั่งค่ังทางเศรษฐกิจท่ีมีการแขงขัน มีความเคลื่อนไหว
มีความแข็งแกรง และยืดหยุน” เพ่ือใหบรรลุตามนโยบาย
ดังกลาว ในสวนของกระทรวงสาธารณสุขไดเนนการ
สงเสริมแนวคิดสุขภาพ ที่หมายถึง ภาวะความสมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ และการดํารงอยูในสังคมอยางเปนสุข 

ซ่ึงโอกาสของการเขาสูสภาวะสขุภาพนีจ้ะตองไดรับอยาง
เทาเทยีมกนัในหมพูลเมอืงทัง้หมดของประเทศ กลยทุธที่
จะใหอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ บรรลุตามเปาหมาย
ในป พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) คือการใหความเปนอิสระและ
การแปรรูป รวมท้ังการใหโอกาสภาคเอกชนเขามามีบทบาท
  ระบบประกันสุขภาพ นับตั้งแตวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ.2554 คนงานตางชาติทกุคนทีเ่ขามาทาํงาน
ในประเทศมาเลเซีย (ยกเวนคนงานตําแหนงแมบาน) จะ
ตองทําประกันสุขภาพ ตามระเบียบขอบังคับใหม ตามที่
รฐับาลกาํหนด และการขอตอใบอนญุาตทาํงานใหคนงาน
ตางชาติ หรือการขอจางแรงงานตางชาติใหม นายจางจะ
ตองแนบสาํเนากรมธรรมประกนัสุขภาพดวย ทางดานสหพนัธ
นายจางมาเลเซีย ไดหารือกับกระทรวงสาธารณสุขแลว 
มีความเห็นวาควรใหคนงานเปนผูรับผิดชอบคาประกัน 
ซึ่งประเทศมาเลเซียมีคนงานตางชาติมากกวา 3 ลานคน 
สวนใหญเปนคนงานในภาคการกอสราง การเพาะปลูก 
อุตสาหกรรม และบริการ 
 6.  สาธารณรฐัแหงสหภาพเมยีนมา (Republic 
of the Union of Myanmar) 
  นโยบายสาธารณสขุและระบบบรกิารสขุภาพ
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองออกมาสูระบบ
สังคมนิยม รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดยึด
กจิการของชาวตางชาติมาเปนของรัฐ และเขาดาํเนนิการ
เองตามความตองการของประชาชน จํานวนประชาชนที่
วางงานในเมืองตางออกไปทํางานตามชนบทมากข้ึน 
รัฐบาลไดจัดสรรเงินเพื่อพัฒนาดานสาธารณูปโภค และ
สขุาภบิาลในชนบทใหทัดเทยีมกบัในเมอืง เพือ่ลดชองวาง
ความแตกตางระหวางคนในเมืองกับคนในชนบท และยัง
ตองการใหประชาชนท่ีอยูในชนบทไมเขามาหางานทําใน
ตัวเมอืง แมวารัฐบาลเมยีนมามกีารเพิม่การใชจายในการ
ดูแลสุขภาพในป พ.ศ.2556 ดานการรักษาพยาบาล ที่
รอยละ 3.9 ของงบประมาณท้ังหมดของประเทศ แนวโนม
ของเงินรวมท้ังหมดท่ีจดัสรรใหกบัการดูแลสขุภาพเพ่ิมขึน้ 
แตในขณะเดียวกันเมียนมาก็ยังเปนหน่ึงในประเทศท่ีอยู
ในเกณฑต่ําสุดของโลกในแงของการดูแลระบบสุขภาพ 
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ซึ่งประชากรสวนใหญของเมียนมาที่อาศัยอยูในชนบท
จะไดรบับรกิารสขุภาพ แตระบบการดแูลสขุภาพสวนใหญ
ยังคงกระจุกตัวอยูแตในเมืองใหญและในเมือง จาก
รายงานประจําป พ.ศ.2555 ที่เผยแพรโดยกระทรวง
สาธารณสุขของเมียนมา ศูนยสุขภาพในชนบทเพ่ิมข้ึน 
1,337 – 1,566 แหง ต้ังแตป พ.ศ.2531-2555 และศูนย
เหลานี้ขาดอุปกรณพ้ืนฐาน เชน ยา และอุปกรณ ผูปวย
ที่มีเง่ือนไขทางการแพทยที่ซับซอนตองเดินทางบอยและ
ไกล มโีรงพยาบาลไมก่ีแหงทีจ่ะสามารถใหการรกัษากรณี
เกิดการเจ็บปวยที่ซับซอน 
 7.  สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the 
Philippines) 
  นโยบายสาธารณสขุและระบบบรกิารสขุภาพ5

ฟลิปปนสมีพ้ืนฐานมาจากระบบการแพทยตะวันตก โดย
เปนการผสมผสานระหวางการแพทยสมัยใหม กับการ
แพทยแผนโบราณคอืการใชสมุนไพร ความเชือ่ทางศาสนา
ที่มีมาแตโบราณ โดยมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
  สาเหตุการณเสียชีวิต 5 อันดับ แรกใน
ฟลิปปนสคือ 1) โรคหัวใจ 2) โรคหลอดเลือดอุดตันใน
สมอง 3) เน้ืองอก 4) ปอดบวม 5) วัณโรค 
  สาเหตุการปวย 5 อันดับแรก คือ 1) การติด
เช้ือเฉียบพลันทางระบบหายใจ 2) ปอดบวม 3) หลอดลม
อักเสบ 4) ความดันโลหิตสูง 5) อุจจาระรวงเฉียบพลัน
  รัฐบาลฟลิปปนส มีการปฏิรูปสาธารณสุข 
โดยตั้งเปาหมายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2555-2559 
เปาหมายโดยรวมคอื การประสบความสาํเรจ็ตามเปาหมาย
ของระบบสุขภาพในการปองกันความเส่ียงทางการเงิน
มีผลลัพธดานสุขภาพ มีการตอบสนองท่ีดีขึ้นมีกลยุทธ
3 ขอ ดังน้ี
  1) การปองกันความเสี่ยงทางการเงินตาม
การขยายตัวของโปรแกรมการประกันสุขภาพแหงชาติ 
การลงทะเบียน และการสงมอบผลประโยชน
  2)  การปรับปรุงการเขาถึงโรงยาบาลท่ีมี
คณุภาพ และอาํนวยความสะดวกในการดแูลรักษาพยาบาล
  3)  ความสําเร็จของการดูแลดานสาธารณสุข

สัมพันธกับเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ (The 
Millennium Development Goals-MDGs) ระบบ
ประกนัสุขภาพ ขาราชการฟลปิปนส มรีะบบประกนัสงัคม
ของขาราชการเรียกวา GSIS (Government Service 
Insurance System) กองต้ังในป พ.ศ.2480 สวน
พนักงานเอกชนก็มีประกันสังคมใหเชนกัน คือ SSS 
(Social Security System) จัดขึ้นในป พ.ศ.2491 
ปจจุบันการประกนัสงัคมดานสขุภาพของ GSIS และ SSS 
ไดรวมเขามาอยูกบับรรษัทการประกันสขุภาพของฟลปิปนส
(Philippine Health Insurance Corporation-Phil 
Health) เพื่อใหบริการท่ีดียิ่งขึ้นของพนักงานของรัฐและ
พนักงานเอกชน ผูที่ไดเงินเดือน 1,000-12,000 เปโซขึ้นไป
นายจางตองจายคาประกันให ต้ังแตรอยละ 50-70 หรือ
ประมาณ 608 เปโซตอเดือน สวนพนักงานจายเงิน
คาประกันต้ังแตรอยละ 30-50 หรือประมาณ 400 เปโซ
ตอเดือนคาชดเชยขึ้นอยู กับประเภทของการประกัน 
มีประกันตั้งแตการคลอดบุตร การเสียชีวิตธรรมดา 
การเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ พิการ การตกงาน การหยาราง 
การเจ็บปวย การเกษียณอายุ การประกันสุขภาพ 
การประกันภัยตางๆ เปนตน กระทรวงสาธารณสุข 
มีความพยายามที่จะผลักดันใหชุดบริการทันตกรรมรวม
อยใูนชดุประกันสขุภาพแหงชาติ เพือ่ใหเกดิความเสมอภาค
ในการเขาถึงบริการทันตกรรมท่ีมีคุณภาพ สําหรับ
ประชาชนทุกกลุม โดยในประชากรกลุมท่ีหางไกลและ
กลุมที่ยากจน
  8.  ประเทศสิงคโปร หรือสาธารณรัฐสิงคโปร 
(Republic of Singapore) 
  นโยบายสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ.

เมือ่ป พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) องคการอนามยัโลก (WHO) 
ไดจัดอันดับใหสิงคโปรเปนประเทศท่ีมีระบบสาธารณสุข
มคีณุภาพมาตรบานในระดับสากลและสามารถเขาถงึงาย 
เปนอันดับ 6 จากท้ังหมด 191 ประเทศทั่วโลก 
  ระบบประกันสุขภาพ รัฐบาลสิงคโปรได
คิดคนระบบประกันสุขภาพท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะ
ดูแลใหความชวยเหลือ และแบงเบาภาระคาใชจายดาน
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สขุภาพของประชาชนในสงิคโปรอยางท่ัวถงึ โดยท่ีไมตอง
จดัสรรภาษีของประชาชนมาเกินความจําเปน สาํหรับการ
บริหารจัดการระบบสาธารณสุข จึงเปนท่ีมาของระบบ
ประกันสุขภาพ แบบเฉพาะของสิงคโปรที่รูจักกันในนาม
ของ “ระบบประกันสุขภาพ 3Ms (Medisave, Medi 
Shield and Medifund)”
  1.  Medisave เปนโปรแกรมการออมเพื่อ
สุขภาพ หรือการประกันสุขภาพภาคบังคับ ที่ประกาศใช
ในสิงคโปร เพ่ือชวยเหลือประชากรในประเทศในการ
ชาํระคารกัษาพยาบาลทีเ่กิดจากการเขาพักรักษาตวัในโรง
พยาบาลของรฐั และสถานบรกิารทางการแพทยท่ีเขารวม
โครงการ ตามทีก่ฎหมายกาํหนด ชาวสงิคโปร และผไูดรับ
อนญุาตใหพํานักในสงิคโปรแบบถาวร ทีท่าํงานในสงิคโปร 
จะตองแบงเงินเดอืนหรอืคาจางรายเดอืนสวนหนึง่เพ่ือสง
เขาบญัช ีMedisave ของตน ซึง่สดัสวนทีเ่รียกเกบ็จะแตก
ตางกันตามระดับอายุ
  2.  Medi Shield คือแบบประกันสุขภาพ
สวนบุคคล สําหรับกรณีเจ็บปวยรายแรง หรอืกรณีตองเขา
พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเปนเวลานาน เฉพาะผู ท่ี
สามารถเสียคาใชจายเพ่ีอเขารับการรักษาทางการแพทย
ในโรงพยาบาล และสถานบริการทางการแพทยทีเ่ขารวม
โครงการ
  3.  Medifund คือกองทุนสงเคราะหเพ่ือ
สขุภาพ ซ่ึงจดัโดยรฐับาล เพ่ือชวยเหลอืคารกัษาพยาบาล
สําหรับชาวสิงคโปรที่มีรายไดนอย และไมสามารถชําระ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลได แมวาจะได
พยายามชําระผานบัญชี Medisave และโปรแกรม 
Medi Shield แลวก็ตาม ทัง้น้ีเพ่ือเปนหลกัประกนัวา ชาว
สิงคโปรทุกคนจะสามารถเขาถึงบริการดานการแพทย
ขัน้พืน้ฐานได เนือ่งจากสงิคโปร เปนประเทศเลก็และเปน
สงัคมเมือง ประชากรมีจาํนวนไมมาก ประชากรสวนใหญ
มีการศึกษาสูง รวมถึงมีความยึดมั่นในการพ่ึงพาตนเอง 
และเคารพตอการดําเนินการของรฐับาลทาํใหเอือ้ตอการ
บริหารจัดการภายใตระบบการออมของประชาชน 
(Central Provident Fund Board-CPF) จากการออมเงิน

อยางตอเนื่อง ภายใตนโยบายของรัฐบาล และประชากร
มีความตระหนักในหนาที่ของการมีสวนรวมจายสําหรับ
การรักษาพยาบาลของตนเอง ทําใหรัฐบาลสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณดานสาธารณสุขไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบันสิงคโปรใชงบประมาณทางดาน
สาธารณสุขเพียง 1.6% ของ GDP เทาน้ันในขณะท่ีบริการ
ทางดานสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล
และประชากรในประเทศมีอายุไขเฉล่ียยาวนานถึง 81 ป
 9. เวียดนาม หรือ สาธารณรัฐสังคมนิยาม
เวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 
   นโยบายสาธารณสุขและระบบบริการ
สุขภาพ ระบบบรกิารสขุภาพของเวียดนามเปนระบบผสม
ผสาน ระหวางกลุมที่ 1 คือ มีประกันสุขภาพ และกลุม
ท่ีสองมาจากเงนิสมทบทีรั่ฐบาลจดัหาใหรอยละ 10.2 ของ
งบประมาณที่รัฐบาลใชจายในเร่ืองสุขภาพ ดังน้ันชาว
เวียดนามเม่ือเดินทางเขาโรงพยาบาล ก็จะมีทั้งกลุมท่ี
รัฐบาลดูแลคารักษาพยาบาลใหทั้งหมด เชนกลุมท่ีไดรับ
การปกปองทางสังคม และกลุมท่ีผานระบบเงินประกัน
สุขภาพ ที่หักไวจากเงินเดือนหรือคาแรง และผานระบบ
การรวมจาย โดยมีเงนิภาษีของรัฐมาชวยสนบัสนุนอีกสวน
หน่ึงดวย แตโดยภาพรวมก็ยังถือวาไมคอยเพียงพอ
   ระบบประกันสุขภาพ หนวยงานของรัฐ
ที่ดูแลระบบประกันสุขภาพของประชาชนมี 2 หนวยงาน 
คือ 
   1.  กระทรวงสาธารณสขุ โดยกรมประกนั
สุขภาพ เปนผูกําหนดนโยบายหลักๆ ออกแบบประกัน 
และกําหนดสิทธิประโยชน 
   2.  สํานักงานประกันสังคมเวียดนาม 
เปนผรูบัผิดชอบบริการระบบการเงิน เก็บเบีย้ประกนัการ
แจกจายหลักประกันสุขภาพ การตรวจสอบ การชดเชย
คาบริการ และการจายเงินใหโรงพยาบาล
    ดงันัน้การบรหิารกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพ จึงเปนกองทุนระดับชาติ เพียงกองทุนเดียวสวน
สิทธิประโยชนของการประกันสุขภาพในเวียดนาม ไมวา
จะเปนขาราชการ ลกูจางภาคธุรกิจกรรมการโรงงานหรือ
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ชาวนา ใชสิทธิประโยชนรูปแบบเดียวกันทั้งหมด รัฐบาล
เวียดนาม ต้ังเปาหมายไววา ภายในป พ.ศ.2557 ระบบ
ประกันสุขภาพจะครอบคลุมใหได 100% ทั้งประเทศ
 10. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร-เลสเต 
(The Democratic Republic of Timor-Leste) หรือ 
ติมอร-เลสเต (Timore-Leste) 
  นโยบายสาธารณสขุ และระบบบรกิารสขุภาพ7

กระทรวงสาธารณสุขของติมอร-เลสเต ไดประกาศสิทธิ
ดานสุขภาพดังน้ี “เปนสทิธิขัน้พ้ืนฐานของประชาชนชาว
ติมอรทกุคนทีจ่ะเขาถงึระบบบรกิารสขุภาพโดยไมเสยีคา
ใชจายใดๆ ภายใตศักยภาพของรัฐที่จะดําเนินการไดโดย
การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม” 
  พันธกิจ ของกระทรวงสาธารณสุขคือ จัดให
มีหนวยบริการ เพื่อรองรับการเขาถึงบริการดานสุขภาพ 
ตลอดจนการควบคมุกาํกับและสงเสรมิชุมชน และผมูสีวน
ไดสวนเสียในการมีสวนรวมดําเนินการ
  เปาหมาย 2 ประการคอื 1) สขุภาพประชาชน
ดขีึน้ 2) การบริหารสขุภาพมปีระสิทธิภาพ โดยเฉพาะดาน
ความจาํเปนพ้ืนฐาน และปญหาสขุภาพของสตรี และเด็ก
ในกลุมคนจน และเนนการมีสวนรวมเปนสําคัญ
  กลยุทธ การเขาถึงบริการปฐมภูมิ เนนการ
ปองกันโรค ความพอเพียงของหนวยบริการ ครอบคลุม
พืน้ท่ี ภายใตการสนบัสนนุของชมุชน และรฐับาล เทาท่ีมี
ความสามารถในการดาํเนนิการ โดยเฉพาดานอนามยัการ
เจริญพันธุและการปองกัน
  ระบบบริการสุขภาพพ้ืนฐาน มีโรงพยาบาล
ขนาด 114 เตยีงในเขตเบาเภา และโรงพยาบาลขนาด 24 
เตียงในเขตโกวา-สีมา เขตโบโบนาโร เขตโอเอกูชี และ
โอนาโร สวนเขตอื่นๆ จะมีบริการปฐมภูมิครบทุกเขต
  การพัฒนาระบบสุขภาพ ในป พ.ศ.2563 
(ค.ศ.2020) ภายใต The Millennium Development 
Goals (MDG) ของสหประชาชาติ “พลเมืองชาวติมอร-
เลสเต จะมีการศึกษาดี มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มี
ศกัยภาพพึง่ตนเองได และสนบัสนนุคณุคาของความเปน
นํ้าหน่ึงใจเดียวกันไมแบงแยก และมีความเสมอภาคใน

บริบทสากล” 

อภิปราย
 ประเทศเพ่ือนบานของไทยในประชาคมอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ แตละประเทศมีนโยบายสาธารณสุขที่ดี 
เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง โดยพยายามจัดระบบประกันสุขภาพเพ่ือให
ประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพอยางถวนหนา แตที่ทําได
ดีมากติดอันดับของโลกมีเพียง 2 ประเทศที่รํ่ารวย คือ
ประเทศบรูไน และประเทศสิงคโปร สวนประเทศอื่นอีก 
8 ประเทศ ไดแก กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พมา 
ฟลิปปนส เวียดนาม และติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศ
ที่ยากจน เคยตกเปนเมืองข้ึนของประเทศตะวันตกในยุค
ลาเมืองข้ึนทัง้สิน้ ซึง่ประเทศเหลานีม้ทีรัพยากรธรรมชาติ
ทีอ่ดุมสมบูรณ และมีการแพทยแผนวัฒนธรรมท่ีสามารถ
ปรับตัวเขาไดกับธรรมชาติ เมื่อประเทศตะวันตกมายึด
ครองกล็วนแตโกยทรพัยากรธรรมชาตขิองแตละประเทศ
ไปยังประเทศแมของตน และทําใหประชากรในพื้นที่
ครอบครองเสียหลักไมสามารถพ่ึงพอตนเองได ซ่ึงกวาท่ี
แตละประเทศจะตอสูเพื่อไดรับอิสรภาพคืนมาก็ยํ่าแย 
ดังน้ันการจะพัฒนาระบบบริการสขุภาพใหเจริญ มีระบบ
ประกันสุขภาพ โดยใชมาตรฐานทางตะวันตก ที่ตองมี
โรงพยาบาลใช เทคโนโลยทัีนสมยั มีคาใชจายสงู คงไมใช
คําตอบ
 ประเทศไทยไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจตาม
ประเทศตะวันตก ครอบครัวชาวอีสานก็ลมสลายไปแลว 
เมื่อปราชญชาวบานหันมานอมรับนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงตามกระแสพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมาปฏิบัติ8 กลับทําใหครอบครัวอบอุน 
ลูกหลานกลับมาอยูบานมีงานทํา มีอยูมีกิน สุขภาพดี 
พอแมเปนผูจัดการธนาคารตนไม ลกูหลานชวยกันทาํงาน
เปนหมอครอบครวั ทาํใหมสีขุภาพดอียางยัง่ยนื ซึง่สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไดทรงเมตตา 
เสด็จไปสงเสริมสนับสนุนใหประเทศเพ่ือนบานในประชาคม
อาเซียน ดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ทําให
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ประชาชนไดบริหารรางกาย บริหารจิตใจ คิดแตเรื่องดีๆ 
ไดกินอาหารที่สมดุล ทําใหมีสุขภาพดีโดยปริยาย และน่ี
คอืคาํตอบของประเทศในประชาคมอาเซียน เพือ่ทีจ่ะถวง
ดุลกับเศรษฐกิจและสาธารณสุขแบบตะวันตก โดย
นโยบายสาธารณสขุ ควรหนัมาสงเสรมิสนบัสนนุการดแูล
สุขภาพแบบพอเพียง นําการแพทยพื้นบานและสมุนไพร 
อันเปนการแพทยทางเลือกของแตละประเทศ และ
แตละทองถิ่นมารวมใชโดยบุคลากรทางการแพทยคอย
ชวยเหลือประชาชนเวลาที่เจ็บปวยฉุกเฉิน หรือมีอาการ
เจ็บปวยหนักท่ีควรใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สรุปและขอเสนอแนะ
 นโยบายสาธารณสุข ระบบริการสุขภาพ และ
ระบบประกันสขุภาพของประเทศเพือ่นบานของประเทศไทย
ในประชาคมอาเซียน 10 ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ 
ทีไ่ดมาตรฐานติดอันดบัระดับโลก คอืประเทศบรูไน ดารุส
ซาลาม และประเทศสงิคโปร ซึง่เปนประเทศท่ีรํา่รวย สวน
อกี 8 ประเทศ คอื กัมพูชา อนิโดนเีซีย ลาว มาเลเซยี พมา 
ฟลิปปนส เวียดนามและติมอร-เลสเต ลวนเปนประเทศ
ยากจน แตมีนโยบายสาธารณสุขท่ีพยายามใหประชากร
ของประเทศไดรับบริการสุขภาพถวนหนา ภายในป ค.ศ.
2020 (พ.ศ.2563) ภายใตสหัสวรรษของสหประชาชาติ 
(UN Millenniam Development Goals) 

ขอเสนอแนะ
 1) ประเทศในประชาคมอาเซียนที่ยากจน รวม
ทั้งประเทศไทย ควรนําการแพทยพ้ืนบานและสมุนไพร
ของแตละประเทศและแตละทองถ่ิน ที่เรียกการแพทย
ทางเลือกมารวมใช
 2)  สงเสริมการสรางสุขภาพแบบพอเพียง โดย
ทําเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอ
เพียง พอแมเปนผูจัดการธนาคารตนไม ลูกหลานชวยกัน
ทาํงานเปนหมอครอบครัว ก็จะชวยใหประชาชนมีสุขภาพ
ดีอยางยั่งยืน

 3)  บุคลากรทางการแพทยสาธารณสุข ชวยสง
เสรมิ สนบัสนนุ และชวยเหลอืเมือ่ประชาชนมอีาการเจบ็
ปวยฉุกเฉิน หรือเจ็บปวยหนักที่จําเปนตองใชเทคโนโลยี
ทางการแพทยท่ีทันสมัย 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณทุกหนวยงานท่ีใหขอมลู นกัศึกษาทุก
ทานทีค่นควาหาขอมลูทํารายงานคณาจารยและผรูวมงาน
ทุกทาน ที่ชวยใหผลงานปรากฏ
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