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กองทุนสุขภาพชุมชน:	 
รูปแบบกระจายอำานาจให้ท้องถิ่น 
ดูแลสุขภาพ	ที่เห็นผลแล้ว!

กองทุนสุขภ�พชุมชน หรือกองทุนหลักประกันสุขภ�พ
ตำ�บล เป็นกองทุนเพื่อสุขภ�วะของประช�ชนในระดับท้องถิ่น  
ตั้งขึ้นม�เมื่อปี 2549 เพื่อให้เป็นไปต�มเจตน�รมณ์ของ 
พระร�ชบัญญัติหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. 2545 ที่
ต้องก�รกระจ�ยอำ�น�จให้คนในชุมชนมีบทบ�ทในก�รดูแล
สุขภ�พของสม�ชิกทุกเพศทุกวัย และทุกกลุ่ม โดยได้รับก�ร
สนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ 
แห่งช�ติ (สปสช.) 

ตัวอย่�งกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในชุมชนหล�ยๆ 
แห่งทั่วประเทศ อ�ทิ ก�รมีรถพย�บ�ลเพื่อก�รเจ็บป่วย
ฉุกเฉิน ก�รทำ�ให้ชุมชนปลอดจ�กก�รจำ�หน่�ยสุร� 
โครงก�รส�นสมัพนัธส์�ยใยรกัแหง่ครอบครวั ก�รเยีย่ม
บ้�นเยี่ยมใจ ใส่ใจผู้พิก�ร และบริบ�ลผู้สูงอ�ยุ ก�ร
ปอ้งกนัโรคเบ�หว�น คว�มดนัโลหติสงู เยยีวย�ท�งก�ย
และใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง ป้องกันโรคระบ�ดอย่�งทันท่วงที 
จ�กจุดเริ่มเล็กๆ นี้เอง บ�งชุมชนก้�วไกลไปถึง 
ก�รจัดก�รสวัสดิก�รภ�คประช�ชนโดยไม่ต้องพึ่งพ� 
งบประม�ณรัฐอีกด้วย เช่น ระดมทุนสร้�งโรงพย�บ�ล  
สถ�นอีน�มยั จดัห�แพทยป์ระจำ�สถ�นอีน�มยัต�ม
วันเวล�ที่กำ�หนด ตลอดจนสนับสนุนให้ลูกหล�น 
ในท้องถิ่นได้เรียนหมอ พย�บ�ล เพื่อให้กลับม�
ดูแลคนในชุมชนอีกด้วย 

จนถึงสิ้นเดือนกุมภ�พันธ์ 2553 มี
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และเทศบ�ล ให้
คว�มสนใจและร่วมพัฒน�กองทุนสุขภ�พ 
ชุมชนรวม 3,946 แห่ง ทั่วประเทศ และจะมี
เพิ่มม�กขึ้นเรื่อยๆ เพร�ะตัวอย่�งกิจกรรม
สร้�งสรรค์ ที่เกิดจ�กก�รร่วมแรงร่วมใจของ
คนในชุมชน ได้สร้�งแรงบันด�ลใจให้อีก
หล�ยชมุชนทัว่ประเทศตอ้งก�รพฒัน�คว�ม
อยู่ดีมีสุข บรรเท�คว�มเดือดร้อนด้วยตัว
ของพวกเข�เอง นับเป็นนวัตกรรมท�ง
สุขภ�พของสังคมไทยที่น่�จับต�มองยิ่ง

คนไทยได้รับ	
2 รางวัลเกียรติยศ: 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	
และรางวัลแมกไซไซ 

ปี 2552 เป็นปีแห่งคว�มภ�คภูมิใจ 
ของคนไทยที่ ส ร้ � ง ชื่ อ เ สี ย งให้ กั บ ว งก�ร
ส�ธ�รณสุขไทย กับ 2 ร�งวัลเกียรติยศที่เป็นที่
รู้จักในระดับน�น�ช�ติ ร�งวัลแรกได้แก่ ร�งวัล
สมเด็จเจ้�ฟ้�มหิดล มีผู้ได้รับร�งวัลร่วมกัน 2 คน
คือ น�ยแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทย�กร และ น�ย 
มีชัย วีระไวทยะ และร�งวัลแมกไซไซ ส�ข�บริก�ร
ส�ธ�รณะของ ดร. กฤษณ� ไกรสินธุ์ ทั้งสองร�งวัล
เป็นเครื่องประก�ศเกียรติคุณในฐ�นะที่ทั้งส�มท่�น 
เป็นผู้มีบทบ�ทในก�รป้องกันและรักษ�โรคเอดส์ 
จนประสบคว�มสำ�เร็จในระดับประเทศและน�น�ช�ติ 

น�ยแพทยว์วิฒัน ์โรจนพทิย�กร มผีลง�นเดน่ที่
เป็นที่รู้จักกันดีคือ โครงก�รถุงย�งอน�มัย 100%  
ทีร่เิริม่ในจงัหวดัร�ชบรุ ีเมือ่ป ี2532 และขย�ยโครงก�ร
ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ และในต่�งประเทศก็ได้นำ�แนวคิดนี้
ไปใช้จนประสบผลสำ�เร็จ ขณะที่ น�ยมีชัย วีระไวทยะ มี
ผลง�นสำ�คัญคือ ก�รกระตุ้นให้รัฐบ�ลและสังคมทั่วไป
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้ถุงย�งอน�มัย ก�รปรับ
เปลี่ยนทัศนคติเรื่องก�รใช้ถุงย�งอน�มัย 

สำ�หรับ ดร. กฤษณ� ไกรสินธุ์ ได้รับก�รยกย่อง 
ให้เป็นต้นแบบของผู้ทำ�ง�นที่มีคว�มมุ่งมั่น กล้�ห�ญ และ 
เสียสละ เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รพัฒน�และผลิตย� 
ต้�นไวรัสเอดส์จีพีโอเวียร์ในร�ค�ถูก ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยเอดส์เข้�
ถึงย�ได้อย่�งทั่วถึง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่�นั้น แต่ยังช่วย
ให้ผู้ป่วยในประเทศอื่นๆ เข้�ถึงย� โดยเฉพ�ะประเทศต่�งๆ ใน
แอฟริก� ซึ่งมีผู้ป่วยเอดส์อยู่เป็นจำ�นวนม�ก โดยตระเวนทำ�ง�น
ร่วม 10 ปี ในประเทศต่�งๆ แถบแอฟริก�เพื่อดูแลผู้ป่วย  
และถ่�ยทอดคว�มรู้และฝึกสอนเภสัชกรในแอฟริก�ให้ผลิตย� 
ต�้นโรคเอดสแ์ละย�รกัษ�โรคม�ล�เรยีทีม่คีณุภ�พดรี�ค�ถกู ทำ�ให ้
ผู้ป่วยเอดส์ช�วแอฟริกันหล�ยล้�นคนส�ม�รถเข้�ถึงย�ได้ 
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เอชไอเอ:  
เคร่ืองมือดูแลสุขภาพเพ่ือประชาชน

 เครื่องมือที่เรียกว�่ ‘เอชไอเอ’ หรือที่ม�จ�กคำ�ว�่ Health 
Impact Assessment (HIA) ถือเป็นเครื่องมือใหม่ที่ใช้ในก�ร
ประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พของโครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ 
ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำ�คัญ ได้แก่ กระบวนก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ย
ส�ธ�รณะแผนง�นหรือโครงก�ร ทั้งเชิงบวกเชิงลบที่อ�จจะมีต่อ 
สขุภ�วะของประช�ชนในพืน้ที ่โดยใชค้ว�มรูด้�้นก�รประเมนิคว�ม
เสี่ยง ระบ�ดวิทย� ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และที่สำ�คัญ
ประช�ชนในพื้นที่มีโอก�สรับรู้รับฟัง และส�ม�รถคัดค้�น
โครงก�รต่�งๆ นั้นได้ ห�กส่งผลร�้ยต่อสุขภ�วะในพื้นที่อย่�ง
ใหญ่หลวง ม�ตรก�รดังกล่�วนี้ กำ�หนดให้ต้องกระทำ�ต�ม
ม�ตร� 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักร พ.ศ. 2550

 สืบเนื่องม�จ�กวิกฤตม�บต�พุด จังหวัดระยอง  
(ดูร�ยละเอียดในสถ�นก�รณ์เด่นเรื่องที่ 2 ม�บต�พุด: 
ปัญห�ร้อนท�งเศรษฐกิจ ปัญห�มลพิษของช�วบ้�น)  
จนม�ตร� 67 ของรฐัธรรมนญูมผีลบงัคบัใชท้ำ�ใหเ้กดิหลัก
เกณฑ์ก�รทำ� ‘เอชไอเอ’ เพ่ือสุขภ�วะของประช�ชน  
ประก�ศใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2552 โดยมี
โครงก�ร 9 ประเภทที่ควรจะต้องทำ�เอชไอเอก่อน
ดำ�เนินโครงก�ร ได้แก่ 1. ก�รจัดทำ�และปรับปรุง
ผังเมือง 2. ก�รว�งแผนภูมิภ�ค 3. ก�รจัดทำ�แผน
โครงข่�ยก�รคมน�คม 4. ก�รจัดทำ�แผนพัฒน�
กำ�ลงัก�รผลติไฟฟ�้ 5. ก�รจดัทำ�แผนยทุธศ�สตร์
ก�รพัฒน�แร่ 6. ก�รเพ�ะปลูกหรือเพ�ะเลี้ยง 
สิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุกรรม 7. ก�รทำ� 
ก�รเกษตรขน�ดใหญ่ 8. ก�รดำ�เนินก�ร 
เกี่ยวกับวัตถุอันตร�ย ก�กของเสีย และส�ร
กัมมันตภ�พรังสี และ 9. ก�รทำ�ข้อตกลง
ก�รค้�เสรี 

ก�รประเมินผลกระทบท�งสุขภ�พ 
หรือ เอชไอเอ จึงเป็นเครื่องมือสำ�คัญ 
ในก�รช่วยสร้�งสังคมอน�คตที่ดีของ 
ลูกหล�นที่จะต้องติดต�มผลักดันให้ 
เกิดผลอย�่งแท้จริงต่อไป

ความสำาเร็จคร้ังแรก
ของการพัฒนาวัคซีน 
ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย

นับตั้งแต่มีก�รระบ�ดของไข้หวัด
ใหญ่ 2009 (ส�ยพันธุ์ H1N1) ในประเทศ
เม็กซิโก เมื่อเดือนมีน�คม 2552 จนม�ถึง
ปัจจุบัน (มีน�คม 2553) เชื้อไข้หวัดใหญ่ 
ไดแ้พรก่ระจ�ยทัว่ทกุมมุโลกกว�่ 200 ประเทศ 
และมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับก�รยืนยันว่�ติดเชื้อนี้ 
แลว้อย�่งนอ้ย 16,000 คน คว�มน�่กลวัอยูท่ีว่�่ 
เมื่อเชื้อไวรัสนี้เข้�สู่ร่�งก�ยมนุษย์แล้ว จะเข้�ไป
ทำ�ล�ยปอด สมอง และระบบท�งเดินห�ยใจ และ
ส�ม�รถไปติดกับบุคคลใกล้ชิดทันที ห�กไม่มีก�ร
ป้องกันก�รแพร่กระจ�ยอย่�งรวดเร็ว เพร�ะมนุษย์
ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อไวรัสชนิดนี้ม�ก่อน ดังนั้น วัคซีน
ป้องกันไวรัส จึงเป็นคำ�ตอบสำ�คัญในก�รควบคุมก�ร
ระบ�ดของไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่ ห�กมีก�รแพร่
ระบ�ดอีกหล�ยระลอกโดยที่ไม่มีใครค�ดก�รณ์ได้

ในขณะที่ไข้หวัดใหญ่ส�ยพันธุ์ใหม่กำ�ลังระบ�ด 
อยู่นี้ ไทยเร�เองก็กำ�ลังสร้�งโรงง�นวัคซีนขน�ดใหญ่  
2 แห่ง เพื่อรองรับก�รผลิตวัคซีนป้องกันโรคระบ�ดสำ�หรับ
คนไทยทั้งประเทศ และที่เป็นคว�มภ�คภูมิใจของก�รพัฒน�
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยที่ทัดเทียมในระดับส�กลคือ 
เร�ส�ม�รถพัฒน�เทคโนโลยีก�รผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ขึ้นม�ได้ทั้งจ�กเชื้อต�ยและเชื้อเป็นได้แล้ว ซึ่งผลก�รทดลอง 
อยู่ในระดับที่น่�พอใจ และนับจ�กนี้ไปทีมนักวิจัยจะพัฒน� 
ตอ่ยอดก�รคน้คว�้ใหผ้ลออกม�ใชก้บัคนไดอ้ย�่งปลอดภยั กอ่นที ่
จะเข้�สู่โรงง�นผลิตเพื่อใช้ในประเทศ 

ผลง�นแห่งคว�มสำ�เร็จของก�รส�ธ�รณสุขไทยครั้งนี้  
เป็นเครื่องรับประกันได้ว่� ห�กมีก�รระบ�ดของไข้หวัดใหญ่ 
ส�ยพันธุ์ใหม่ไปทั่วโลก ไทยจะมีวัคซีนใช้ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอ 
คว�มช่วยเหลือจ�กต�่งประเทศ
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