
นพ. วิโรจน์ ตัง้เจรญิเสถยีร นกัวชิาการด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสขุ ผูม้ผีลงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณสขุทีโ่ดดเด่น
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายสาธารณสุข
ของไทยและในต่างประเทศ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ 
ระดบัโลก คอืรางวลั “Director’s Generals Health Leaders”  
ของ ดร. เท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส (Dr. Tedros  
Adhanom Ghebreyesus) ผูอ้�านวยการใหญ่องค์การอนามัย
โลก ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 72 ในเดือน
พฤษภาคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในฐานะ
ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านวิชาการและการพัฒนานโยบาย
สาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก 
โดยเฉพาะนโยบายหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้า ทีม่บีทบาท
ส�าคัญต่อการเพิ่มสิทธิและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
ทีจ่�าเป็นของประชาชน และเป็นตวัอย่างนโยบายทีดี่แก่นานา
ประเทศทัว่โลก

นพ. วิโรจน์ฯ เป็นผู้ท่ีสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่าง
การพฒันาระบบสขุภาพ และงานวจัิยด้านสขุภาพเข้าด้วยกัน  
รวมถึงเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ระบบสุขภาพไทย  
ท่านเป็นกลุ่มคนที่วางรากฐานให้กับระบบประกันสังคมใน 
ปี 2533 และระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า เม่ือปี 2544 
ร่วมกับ นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการคนแรกของ
ส�านักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) น.พ. วโิรจน์ฯ  
มผีลงานวจิยัทีโ่ดดเด่นซึง่สนบัสนนุโครงการหลกัประกนัสุขภาพ 
ถ้วนหน้า โดยช้ีให้เห็นว่า ระบบ “บตัรทอง” สามารถลดหนี้
ครัวเรอืน ลดการเสยีชวีติในทารกแรกเกดิ รวมถงึสร้างความ
เท่าเทียมในระบบสุขภาพได้จริง ท�าให้ประเทศไทยมีระบบ
หลกัประกันสุขภาพถ้วนหน้าทีไ่ด้รับการยกย่องจากทัว่โลกว่า  
“ดีที่สุด” แห่งหนึ่ง และเป็นตัวอย่างว่า ประเทศที่มีรายได้  
ปานกลาง-ต�า่ กส็ามารถสร้างระบบ “รฐัสวัสดกิาร” ได้อย่างยัง่ยนื

นพ. วิโรจน์ฯ ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาส�านักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขด้านต่างประเทศ และส�านักงาน 

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) จบการศกึษา
แพทยศาสตร์บณัฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศริริาชพยาบาล 
และจบปรญิญาเอกด้าน Health Planning and Financing 
จาก London School of Hygiene and Tropical Medicine 
มหาวิทยาลยัลอนดอน 

ก่อนหน้านี้ นพ. วิโรจน์ฯ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
มากมาย อาทิ รางวัลเกียรติยศ “แซม อัดเจจ” แก่ผู้ที่อุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์สถานะ (The Sam Adjei Distinguished  
Public Service Award) เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ที่เมือง
ลเิวอร์พลู ประเทศอังกฤษ จากพนัธมติรเพือ่นโยบายและการ
วิจยัเชิงระบบด้านสุขภาพ (Alliance for Health Policy and 
Systems Research) และเครอืข่าย Health Systems Global  
นอกจากน้ี ท่านยงัเคยได้รบัรางวลัเกียรตยิศ เอดวนิ แชตวคิ  
ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2554 ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน ์
ให้แก่ระบบสาธารณสขุอย่างต่อเนือ่ง

หมอวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร กับรางวัลอันทรงเกียรติจาก WHO

4 ผลงานดี ๆ
เพื่อสุขภาพคนไทย
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ผลงานดี ๆ ระบบสุขภาพไทยติดอันดับน�าของเอเชียและของโลก
ระบบสขุภาพของไทยได้รบัการยกย่องจากหลายสถาบนั

ของโลกว่าเป็นระบบสุขภาพที่ติดอันดับน�าในเอเชียและ 
ดเียีย่มในระดบัสากล โดยมหาวทิยาลัยจอนส์ ฮอปกนิส์  (John 
Hopkins University) สหรัฐอเมริกา และองค์กร Nuclear 
Threat Initiative ได้รายงานดชันีความมัน่คงทางด้านสุขภาพ 
(2019 Global Health Security Index) พร้อมจัดอันดับ
ประเทศต่าง ๆ  ทัง้หมด 195 ประเทศท่ัวโลก พบว่า ประเทศไทย
อยู่ในอนัดบัที ่6 ของโลก และเป็นอนัดบัที ่1 ของเอเชยี โดยมี
คะแนนรวม 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลีย่ท่ัวโลกอยูท่ีร่ะดบั 40.2 
คะแนน) ทัง้ยงัได้รบัยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศทีม่คีวาม
พร้อมในการรับมอืกบัโรคระบาดมากทีส่ดุ ซึง่การจดัอนัดับดัง
กล่าว ได้พิจารณาจากตัวช้ีวัด 6 ด้าน โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนต่าง ๆ ดังนี้

1. การป้องกนัโรค ได้ 75.7 คะแนน อยูใ่นอนัดบัที ่3 ของโลก
2. ความสามารถในการตรวจจบัโรค และรายงานทีร่วดเรว็  

  ได้ 81.0 คะแนน อนัดบัที ่15 ของโลก
3. การตอบโต้ และบรรเทาผลกระทบของโรคระบาดอย่าง
 รวดเรว็ ได้ 78.6 คะแนน อนัดบัที ่5 ของโลก
4. มรีะบบสขุภาพทีเ่ข้มแขง็ และมัน่คง ได้ 70.5 คะแนน 

  อนัดบั 2 ของโลก
5. มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันาศกัยภาพของประเทศ มีแผน 

  งบประมาณด้านป้องกนัควบคมุโรค และด�าเนนิงานตาม 
  แนวปฏิบตัสิากล ได้ 70.9 คะแนน อันดบั 12 ของโลก

6. ความเสีย่งต่อภัยคุกคามด้านชีวภาพ ได้ 56.4 คะแนน  
  อนัดบั 93 ของโลก

นอกจากนี้ ไทยยังได้รับการยกย่องว่า มีระบบสุขภาพดี
ทีส่ดุในอาเซยีนจากนติยสาร CEOWORLD นติยสารด้านธรุกจิ
ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่จดัอนัดบัประเทศทีม่รีะบบสขุภาพดทีีส่ดุ
ในโลกประจ�าปี 2562 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่  
1. โครงสร้างพืน้ฐานด้านสาธารณสุข 2. ประสิทธภิาพของบุคลากร
ด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ  
3. ค่าใช้จ่ายในระบบ 4. การเข้าถึงยาคณุภาพ และ 5. ความพร้อม 
ของรัฐบาลในการจัดการระบบ นอกจากนี้ CEOWORLD  
ยังพจิารณาปัจจยัอืน่ ๆ  เช่น ส่ิงแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน�า้สะอาด 
ระบบสขุอนามยั และการควบคมุปัจจยัเสีย่งด้านสขุภาพ เช่น  
การจดัการกับบหุรี-่ยาสบู และการจดัการโรคอ้วน จากการส�ารวจ
ทัง้หมด 89 ประเทศทัว่โลก พบว่าประเทศไทยมรีะบบสขุภาพที่
ดทีีส่ดุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ และอยูใ่นอันดบัที ่6 
ของโลก โดยได้คะแนนทัง้หมด 67.99 เตม็ 100 แบ่งออกเป็น
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 92.58 คะแนน ด้านบคุลากรผูเ้ชีย่วชาญ 
17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถงึยา 
67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

ทั้งนี้ ระบบสุขภาพท่ีเข้มแข็งของไทยมีพื้นฐานส�าคัญ 
มาจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และการด�าเนิน
โครงการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เช่น 
การจดัต้ังสถาบนัวชิาการและสถาบนัทางสังคมด้านสาธารณสขุ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพด ี
และต้นทุนไม่สูง และการก่อต้ังองค์กรสาธารณประโยชน์ขึ้น
จ�านวนมาก เป็นต้น

ภาพ : https://www.thairath.co.th
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ที่ประชุมใหญ่สมัชสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40  
เมือ่เดอืนพฤศจิกายน 2562 ได้มมีตริบัรองการร่วมเฉลมิฉลอง 
ในวาระครบรอบบุคคลส�าคัญและเหตุการณ์ส�าคัญทาง
ประวตัศิาสตร์ โดยยกย่องพระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัโต ครบรอบ 
150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหา
สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ครบ 100 ปี แห่งการ
ส้ินพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464) ว่าเป็นบุคคลส�าคัญของโลก
สาขาสนัตภิาพในวาระปี 2563-2564 โดยพระอาจารย์ม่ันฯ และ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เป็นพระสงฆ์รูปที ่3 และ 4 ของไทย 
นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส 
และท่านพทุธทาสภิกขทุีไ่ด้รับการยกย่องดงักล่าว

พระอาจารย์มัน่ ภูรทิตัโต เป็นพระอาจารย์สายวปัิสสนา
กรรมฐาน ทีค่นไทยทัว่ประเทศเคารพนบัถอื ท่านได้ปฏิบติัตน 
ตามแนวทางค�าสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัดและยึดถือ
ธุดงควัตร ท่านได้วางแนวทางในการปฏิบัติตามหลักธรรม
ค�าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่สมณะ 
และประชาชนอย่างกว้างขวาง หลังจากท่านมรณภาพลง  
ในปี 2492 ยังคงมีพระสงฆ์ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านสืบต่อแนว
ปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านสืบมา ด้วยเหตุนี้จึงท�าให้ท่าน
ได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า
จนปัจจุบัน พระอาจารย์มั่นฯ ท่านเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ 
มักน้อย แสวงหาความวิเวก และปรารภความเพียรต้ังแต ่
วนัแรกบรรพชา-อปุสมบทจวบจนกระทัง่วาระสดุท้ายของชีวติ 

หลักค�าสอนของท่านได้ชี้แนะวิธีบ�าบัดทุกข์ ด้วยการลดละ
ความโลภ ความโกรธ และความหลงออกจากใจตน แนะน�า
เข้าถงึความสงบด้วยการเจรญิสมาธ ิส่งผลให้ผูค้นหนัมาสนใจ
ศึกษาแนวทางที่ท่านได้วางหลักไว้ และแผ่ขยายในวงกว้าง
จากระดับประเทศสู่สังคมโลก 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  
ทรงด�ารงต�าแหน่ง สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ในล�าดบัองค์ที ่10 แห่ง 
กรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม 
ในภาษาไทย เป็นนักธรรมชัน้ตรี นักธรรมชัน้โท นักธรรมชัน้เอก  
ซึ่งมีหนังสือนวโกวาทเป็นหลักสูตรเบื้องต้นส�าหรับภิกษุ 
สามเณร ผู้บวชใหม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบถึงปัจจุบัน 
นอกจากน้ี พระองค์ทรงจดัต้ังมหามกฏุราชวทิยาลัยเพือ่จัดการ
ศึกษาของภิกษุสามเณรแบบใหม่ ทรงเป็นผู้วางรากฐานการ
ศกึษาระดบัประถมศกึษาในประเทศไทยโดยมวีดัเป็นโรงเรยีน 
มีพระเป็นครสูอน มีมหามกฏุราชวทิยาลัยเป็นต้นแบบในด้าน
หลักสูตรและการฝึกหัดครู อีกทั้งทรงปรับปรุงการปกครอง
คณะสงฆ์ จนน�ามาซ่ึงพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง 
คณะสงฆ์ ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) ซ่ึงเป็นพระราชบัญญัติ 
คณะสงฆ์ฉบบัแรกของไทย สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ ทรงรอบรู้ 
ภาษาต่าง ๆ หลายภาษา คอื ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษา
อังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลักสูตร
นักธรรมช้ันตรี โท เอก หลักสูตรบาลีไวยากรณ์ทั้งชุด  
รวมพระนพินธ์ทีเ่ป็นภาษาไทยและภาษาบาลี กว่า 200 เรือ่ง

UNESCO ยกย่องหลวงปู่มั่นและสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นบุคคลส�าคัญของโลกสาขาสันติภาพ

ภาพ : https://www.matichon.co.th ภาพ : https://th.wikipedia.org
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“1 วัด 1 โรงพยาบาล” 
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ

พระสงฆ์แห่งชาติ
ในปี 2562 ภาคีทกุภาคส่วนทัง้ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาส

ได้เร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 ผ่านมาตรการต่าง ๆ  ได้แก่ การส่งเสริมให้พระสงฆ์
มีเลข 13 หลักเพื่อเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ โครงการ 
จับคู่ 1 วัด 1 รพ./รพ.สต. การอบรมพระคิลานุปัฏฐาก 
การตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และชุมชน และการ
ร่วมพัฒนาให้วัดด�าเนนิโครงการส่งเสรมิสขุภาพ เป็นต้น

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกูล  
รองนายกรฐัมนตร ีในฐานะประธานกรรมการสขุภาพแห่งชาติ  
ได้มอบนโยบายให้ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
(สช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง สานพลังท�างานร่วมกันเพ่ือเดินหน้า 
ขบัเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาตด้ิวยกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากคณะสงฆ์และภาคีทุกภาคส่วนทั่วประเทศ  
เพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพเป็นเครื่องมือส�าคัญในการสร้างสุข
ภาวะและเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้กับพระภิกษุสงฆ์กว่า
สองแสนห้าหม่ืนรูปทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้
จัดท�าโครงการ “1 วัด 1 รพ.” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที ่10 โดยเน้น 5 กจิกรรมหลกั 
คอื การจดัท�าฐานข้อมูลพระสงฆ์ การขับเคลือ่นตามธรรมนญู
สุขภาพพระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ ตรวจคัดกรองสุขภาพ
พระสงฆ์ และวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวร

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ มีที่มาจากการ 
ขบัเคลือ่นมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555 เรือ่ง พระสงฆ์ 
กับการพัฒนาสุขภาวะ เพ่ือด�าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์  
“พระแขง็แรง วัดมัน่คง ชุมชนเป็นสขุ” ภายในระยะเวลา 10 ปี  
โดยยึดหลักการ “ทางธรรมน�าทางโลก” กล่าวคือ พระสงฆ์
เป็นผู้ก�าหนดแนวทาง โดยฆราวาสเป็นฝ่ายสนับสนุน ต่อมา
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ได้มีการตั้ง “คณะกรรมการ 
ขับเคลือ่นธรรมนญูสขุภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พทุธศกัราช 2560”  
มี สช. และองค์กรภาคีภาคีเครือข่ายร่วมกันเป็นเลขานุการ
เพื่อสนองงานของมหาเถรสมาคม ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกัน
ระหว่างคณะสงฆ์และฆราวาสและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
การดแูลสขุภาพพระสงฆ์ทัง้ระบบ โดยบรูณาการการท�างานให้
สอดคล้องกับงานยุทธศาสตร์การปฏริปูกิจการพระพทุธศาสนา

จากฐานทะเบยีนข้อมลูพระสงฆ์ เมือ่เดอืนสงิหาคม 2562 
มีพระสงฆ์ทีมี่เลขบตัรประจ�าตัวประชาชน 152,283 รปู/คน 
ตรวจสอบสิทธแิล้วเป็นผู้ถือสิทธหิลักประกันสุขภาพ (บตัรทอง) 
126,461 รปู โดย สปสช. ได้สนับสนนุ อปท. อบต. และท้องถ่ิน
ดแูลสขุภาพพระสงฆ์ในทกุมติ ิตัง้แต่ยงัไม่ป่วย กลุม่เสีย่งและ
กลุ่มทีป่่วยแล้ว โดยใช้งบประมาณจากกองทนุสุขภาพท้องถิน่ 
โดยก่อนหน้านี้ การตรวจคัดกรองสุขภาพของพระสงฆ์และ
สามเณรทัว่ประเทศ เมือ่ปี 2559 รวม 122,680 รปู พบพระ
สงฆ์เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัคอื โรคความดันโลหิตสงู และโรค
เบาหวาน โดยมพีฤติกรรมเส่ียงคอื สูบบหุรี ่มกิีจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอ และบรโิภคอาหารไม่เหมาะสม

ภาพ : http://www.govesite.com

ภาพ : https://thestandard.co
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