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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 
วัตถุประสงค เพ่ือ (1) เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพ่ิม

การเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย (2) วิเคราะห
มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก และ (3) จัดทําขอเสนอเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

ผลการศึกษา พบวา 
บทเรียนประสบการณการปฏิรูประบบบริการสุขภาพท้ัง 4 ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ

ระบบบริการสุขภาพชองปากอยางแยกกันไมได สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยทางสังคม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตอการจัดระบบสุขภาพอยางแนบแนน ผล
การวิเคราะหมาตรการการเขาถึงบริการ เปนจัดทําขอเสนอเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคในชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 4 ประเด็น คือ  

1. ระบบสุขภาพและระบบการคลังสุขภาพ 
มาตรการการปฏิรูปท่ีสําคัญท่ีทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลังสุขภาพ

และกลไกการจายเงิน ทําใหรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลัง
สุขภาพอยางแยกไมออก ตลาดบริการสุขภาพยังไมสามารถแขงขันไดอยางสมบูรณ ประเทศ 
สวนใหญรัฐจึงเขามาแทรกแซงในตลาด เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับนโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ ใน 4 ประเทศท่ีศึกษา ประเทศอังกฤษ มาเลเซีย และไทย มีระบบการคลังท่ี
รัฐการเขาไปใหการสนับสนุนดานการคลังสาธารณสุข และใหบริการเอง (publicly financed and 
provided) ขณะท่ีประเทศญี่ปุน และสวีเดนรัฐเขาไปจัดการเฉพาะดานการคลังแตใหภาคเอกชนเปน
ผูใหบริการเปนหลัก  

2. นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก 
ประเทศอังกฤษเปนตัวอยางประเทศท่ีมีนโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการ

สุขภาพชองปากอยางชัดเจน สงผลใหเกิดการจัดการเชิงโครงสรางเพ่ือพัฒนาการเขาถึงระบบบริการ
อยางจริงจัง มีการจัดตั้งหนวยงานในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการ มีระบบกํากับติดตามประเมินผล และระบบการพัฒนาศักยภาพในกลุมผูปฏิบัติงาน
และการดูแลตนเองสําหรับประชาชน  

3.  ขอเสนอเชิงนโยบายในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในกลุม
เด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 

ประเทศท้ัง 4 ใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก มาตรการในการดูแล
เด็กแตละประเทศมีระบบการจัดการท่ีหลากหลาย มาตรการสําคัญท่ีท้ัง 4 ประเทศดําเนินการและ
สามารถนํามาประยุกตในประเทศไทย 4 มาตรการ คือ  

1.  มาตรการลงทะเบียนเด็กเพ่ือรับชุดการดูแลสุขภาพชองปากตั้งแตแรกเกิด ดวยชุด
กิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากตามวัยเด็ก ตามชุดสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ท่ีระบุเด็กทุกคนท่ีลงทะเบียนจะไดรับการดูแลสงเสริมปองกันพ้ืนฐานท่ีจําเปนอยางมี



จ 

คุณภาพและครบถวน และบําบัดรักษาในกรณีจําเปนตามระบบ โดยกระตุนและแจงใหผูปกครองเด็ก
รับรูสิทธิและลงทะเบียนกับหนวยบริการ รับบริการชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันตาม 3 ชวงอายุ  
กลุมเด็ก 0–3 ปกลุมเด็ก 3–5 ป และกลุมเด็ก 6–14 ป นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีท่ีเด็กมีปญหาฟนผุสูง  
ควรดําเนินการตามแนวทางโครงการทันตกรรมปองกันของสวีเดน โดยยึดแนวทางอิงตามระดับความ
เสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน (risk–based) และสนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาในกลุมเสี่ยงและ
พ้ืนท่ีเสี่ยงอยางเพียงพอ 

2.  มาตรการขยายหนวยบริการสุขภาพชองปากระดับปฐมภูมิ และเพ่ิมผลิตทันตาภิบาลใน
การใหบริการสงเสริมปองกันอยางเพียงพอ สามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง ท้ังในพ้ืนท่ี
เขตเมือง เขตชนบท ทุรกันดารและหางไกลโดย  

2.1  การเพ่ิมผลิตและพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในหลักสูตรปริญญาตรีใหเพียงพอ 
และปรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของทันตาภิบาลใหเนนบริการสงเสริมปองกันในสัดสวน 
ท่ีมากข้ึน โดยงานบริการสงเสริมปองกันในเด็กปฐมวัยควรนํารูปแบบการดําเนินการของประเทศญี่ปุน 
และงานการสงเสริมสุขภาพชองปากในโรงเรียน ควรนํารูปแบบการจัดบริการแบบทันตกรรมเพ่ิมทวี
ของมาเลเซียมาประยุกตใช โดยกําหนดใหทันตาภิบาลมีบทบาทหลักในการใหบริการในกลุมเด็กไทย
อายุต่ํากวา 14 ป 

2.2  เพ่ิมการเขาถึงบริการทันตกรรมในกลุมดอยโอกาสและกลุมท่ีสังคมควรชวยเหลือ 
เก้ือกูลโดย (1) ขยายโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหท่ัวถึง (2) พัฒนาศักยภาพ 
ทันตบุคลากรใหสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการ (3) สนับสนุนทรัพยากรใน
การกระตุนการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหท่ัวถึง 

2.3  พัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีเอกชนรวมใหบริการ สําหรับในเขตเมืองโดยการให
คลินิกทันตกรรมเอกชนท่ีสมัครใจ รับชวงบริการ (Subcontract) ใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปาก 

3.  เพ่ือใหเด็กสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางท่ีจําเปนได ในเครือขายบริการ
เอกชน อาจมีความจําเปนตองเอาระบบการรวมจาย(Copayment) มาประยุกตใชในประเทศไทย 
สําหรับบริการท่ีมีตนทุนสูง โดยใชกลไกการจายคาบริการสมทบเชนเดียวกับญี่ปุน ท่ีรวมจายรอยละ 
20–30 ของคารักษา เม่ือไปใชบริการท่ีคลินิกเอกชน โดยรับบริการกับภาคเอกชนท่ีลงทะเบียนเขา
รวมโครงการ เพ่ือจัดบริการทันตกรรมเฉพาะทางในกลุมเด็กใหมากข้ึน รวมกับการทบทวนและ
กําหนดราคากลางในการใหบริการ วางแนวทางกําหนดกฎเกณฑการรวมจายตามรายการในชุด 
สิทธิประโยชน เชน ไมตองจายในบริการสงเสริมปองกันสําหรับเด็ก และมีการรวมจายในบริการรักษา 
รากฟนเด็กรอยละ 50 ของราคากลาง เปนตน  

4.  ส ง เสริมกระบวนการใหความรู ด านสุ ขภาพชองปาก ผ านระบบ E–health 
communication, Web และApplication ตาง ๆ โดย (1) การใหความรูและคําปรึกษาการสงเสริม
สุขภาพชองปากสําหรับประชาชน (2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) ใหเปนแนวทาง
ในการเรียนการสอนและการฝกอบรม เพ่ือขยายขอบเขตและโอกาสการเรียนรูของประชาชนใน 
ทุกหนทุกแหง ดวยสื่อการเรียนรูหลายมิติ การสอนบนเว็บเปนการตอบสนองตอผูเรียนท่ีมีความใฝรู 
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Meta–Cognitive Skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนได
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ประสบการณของสถานการณจําลอง ท้ังนี้เพราะสามารถใชขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
วิดีโอ ภาพ 3 มิติ ในลักษณะท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงได 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ เปนการจัดทําขอเสนอเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป โดยการเปรียบเทียบระบบ
บริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ 
อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย และวิเคราะหประยุกตมาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
ในการจัดทําขอเสนอ 

ผูเขียนหวังวาผลการศึกษานี้จะเปนประโยชนแกผูท่ีเก่ียวของ ไดพิจารณาขอเสนอเชิง
นโยบายและใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายการดําเนินการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป ท้ังในระดับกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานบริการในระดับตาง ๆ ไดเลือกมาตรการตามขอเสนอ เพ่ือ
ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทพ้ืนท่ีตอไป 

ขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา ดร. กาญจนา  วานิชกร เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน  
สันตะบุตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย  กกผล ในการจัดทํารายงานนี้ ผูเขียนไดรับความกรุณา
อยางยิ่ง ในคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดแก การกําหนดกรอบแนวความคิด ขอคิดเห็นท้ังดาน
ท่ีเปนเนื้อหา และการสรุปขอเสนอรายงาน 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1  ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 
เม่ือประมวลสถานการณปญหาสุขภาพชองปากเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป1 พบวา 
1.1.1.1 ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป 

แนวโนมปญหาฟนน้ํ านมผุของเด็กไทยกลุ มนี้  พบว า มีความชุก 
(prevalence) อยูในระดับคอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ จากการสํารวจทันตสุขภาพ
ระดับชาติครั้งท่ี 7 พ.ศ.2555 พบวาแนวโนมปญหาโรคฟนผุในเด็กวัยนี้คอย ๆ ดีข้ึนอยางชา ๆ โดย
เด็กอายุ 3 ป มีแนวโนมของอัตราฟนผุลดลงจากรอยละ 66.7 ในป 2545 เปนรอยละ 51.7 ในป 
2555 และเด็กอายุ 5 ป ลดลงจากรอยละ 87.4 ในป 2545 เปนรอยละ 78.5 ในป 2555 จะเห็นวา
กลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป มีปญหาโรคฟนผุในฟนน้ํานมอยางชัดเจน แมสัดสวนประชากรในวัยเด็ก
ในอนาคตจะมีแนวโนมท่ีลดลง แตปจจัยดานบริโภคนิยม พฤติกรรมการเลี้ยงดู และพัฒนาการตาง ๆ 
ของสังคม กลับมีอิทธิพลทําใหขนาดปญหาและความรุนแรงของการเปนโรคฟนผุมีมากข้ึน ถือเปน
ปญหาทันตสาธารณสุขท่ีสําคัญในปจจุบัน เปนปญหาท่ีเดนชัดในกลุมเด็กประเทศพัฒนานอยและ
กําลังพัฒนา เม่ือไมไดรับการดูแลรักษาอยางทันทวงที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟนในท่ีสุด สงผลตอ
พัฒนาการ สุขภาพ การสบฟน และการเรียนอยางชัดเจน2–5 

1.1.1.2  ปญหาสุขภาพชองปากในกลุมเด็กอายุ 6–14 ป 
แนวโนมสถานการณโรคฟนผุในฟนแทของกลุมนี้ อยูในเกณฑคอนขางต่ํา 

และเปนสภาวะการเปนโรคท่ีไมรุนแรง แตแนวโนมสถานการณสภาวะเหงือกอักเสบในกลุมนี้กลับมี
แนวโนมของปญหาสูงข้ึน กลาว คือ เด็กวัยเรียนกวารอยละ 80 พบภาวะเหงือกอักเสบในทุกพ้ืนท่ี 
ยกเวนเขตเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีพบประมาณรอยละ 50  

1.1.2  ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของประชาชนไทย 
ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปาก เปนปญหาสําคัญท่ีพบไดในเกือบทุก

ประเทศ โดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําและการศึกษานอย การสรางให
ประชาชนมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ีครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพชองปากจึงถือเปน
มาตรการสําคัญ เปนการชวยลดอุปสรรคดานคาใชจายของประชาชนเม่ือยามเจ็บปวยไดทางหนึ่ง  
ในความคิดเห็นของประชาชนบริการสุขภาพชองปากเปนบริการราคาแพง ประชาชนไมสามารถจาย
เม่ือมารับบริการ สงผลใหคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําไมสามารถเขาถึงบริการได ดังนั้นระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประชาชนควรรับบริการสุขภาพชองปากเพ่ิมมากข้ึน  

การจัดบริการสุขภาพชองปากก็เชนเดียวกับระบบบริการสุขภาพอ่ืน ๆ คือ การจัดบริการ
ควรใหบริการแกผูจําเปนตองไดรับบริการ (Needs) ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค  
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การรักษา และการฟนฟูสภาพ เนื่องจากโรคในชองปากของประชาชนไทยมีความชุกสูงในทุกกลุมอายุ 
และประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีไมเหมาะสม  

1.1.3  อัตราการใชบริการทันตกรรมของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป  
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติป 25586 พบอัตราการ

มีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยป 2558 เทากับรอยละ 98.5 เปนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาสูงสุดคิดเปนรอยละ 75.3 เม่ือจําแนกอัตราการมีหลักประกันสุขภาพตามกลุมอายุ พบวา
กลุมเด็กอายุ 0–14 ป มีอัตราการมีหลักประกันสุขภาพสูงสุดรอยละ 98.3 เชนกัน ขณะท่ีอัตราการใช
บริการทันตกรรมของประชาชนไทย ในป 2558 พบเพียงรอยละ 8.1 ลดลงเม่ือเทียบกับ 
การสํารวจ อีก 4 รอบ คือ ในป 2550–2556 ซ่ึงพบรอยละ 8.4–9.5 เม่ือจําแนกตามกลุมวัย พบวา
กลุมวัยเรียน (กลุมอายุ 6–14 ป) มีอัตราการใชบริการทันตกรรมในรอบปสูงสุดรอยละ 11.4–14.7 
และกลุมอายุ 0–5 ป การใชบริการทันตกรรมในรอบปต่ําสุดเพียงรอยละ 2.8–5.8 ซ่ึงเปนอัตราใช
บริการท่ีแตกตางกันถึง 2.1–4.7 เทา (ตารางท่ี 1.1)  

โดยรวมจะเห็นวาเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ปมีปญหาสุขภาพชองปาก แมประเทศไทย
มีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ีประชาชนเกือบทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และมีชุด 
สิทธิประโยชนดานรักษาพยาบาลท่ีครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพชองปาก แตก็ไมได เปน
หลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการทันตกรรม ดังผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวามี
ประชาชนไทยไมถึงรอยละ 10 และเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ปสามารถเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
เพียงรอยละ 5.8 แสดงใหเห็นถึงปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป
อยางชัดเจน 

โดยสรุปความตองการบริการและการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน 
(Service demand และService utilization) กลับพบคอนขางต่ํา ท้ังนี้เนื่องจากปญหาของระบบ
บริการสุขภาพชองปากไทย คือ (1) ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปาก (2) การจัดบริการเพ่ือ
การปองกันไมครอบคลุมกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะการจัดบริการเพ่ือการปองกันโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุ 
0–5 ป และ (3) ปญหาการบริหารจัดการและกระจายทรัพยากรท่ีไมมีประสิทธิภาพ   
 
ตารางท่ี 1.1  อัตราการใชบริการทันตกรรมของประชาชนไทยป 2550–2558 จําแนกตามกลุมอายุ 
 

ป พ.ศ. 
กลุมอายุ 
0–5 ป 

กลุมอายุ 
6–14 ป 

กลุมอายุ 
15–24 ป 

กลุมอายุ 
25–35 ป 

กลุมอายุ 
36–49ป 

กลุมอายุ 
50–65 ป 

กลุมอายุ 
>65 ป 

รวม 

2550 2.8 13.0 8.2 7.1 8.8 10.0 7.4 8.4 
2552 3.2 14.7 9.0 8.0 8.4 10.9 7.8 9.1 
2554 3.2 11.4 12.2 8.9 9.4 10.1 6.5 9.3 
2556 4.0 13.5 12.4 8.8 8.8 10.2 7.4 9.5 
2558 5.8 12.3 9.8 8.0 7.0 8.1 6.2 8.1 
ท่ีมา การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2550–2558 
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1.2.  วัตถุประสงคการศึกษา  
1.2.1  เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพ่ิมการเขาถึง

บริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย  
1.2.2  วิเคราะหมาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

เพ่ือประยุกตดําเนินการในประเทศไทย 
1.2.3  จัดทําขอเสนอเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก

ของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 
 

1.3.  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะระบบบริการสุขภาพชองปากของประเทศไทย กับ 4 ประเทศ: 

อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย  
 

1.4.  ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษานี้ใชระเบียบวิธีการศึกษาการวิชัยเชิงพรรณนา (descriptive study) โดย

การศึกษาคนควาจากเอกสารทุติยภูมิ และการสืบคนทาง internet ตามกรอบการทบทวนดังตอไปนี้  
1.4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก ไดแก เศรษฐกิจ ชั้นทางสังคม 

การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม และปญหาอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประเทศไทยท่ีโยงสูระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา 

1.4.2  สถานการณการจัดบริการสุขภาพสงเสริมและปองกันโรคในชองปากของประเทศไทย 
1.4.3  ระบบบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย โดย

แตละประเทศกรอบในการทบทวน ดังนี้  
1) หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
2) โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
3) การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
4) ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
5) ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
6) มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก  
7) มาตรการท่ีสามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทย 

1.4.4  วิเคราะหภาพรวม และประเด็นการพัฒนาท่ีสามารถประยุกตบทเรียนท่ีสามารถ
นํามาใชในประเทศไทย คือ ระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ รูปแบบบริการ/กิจกรรม
บริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน ระบบการคลังท่ีกระตุนบริการสงเสริมสุขภาพ  
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1.5.  ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา 
1.5.1  ขอสรุปเชิงบทเรียนท่ีสําคัญใน 4 ประเทศ ประยุกตในการเพ่ิมการเขาถึงบริการ

สงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 
1.5.2  ขอเสนอเชิงนโยบายในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
 

1.6.  คําถามการศึกษา 
1.6.1  ปญหาการจัดบริการสุขภาพชองปากของประชาชนไทยเปนอยางไร 
1.6.2  มาตรการในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในกลุม

เด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป ควรเปนอยางไร 
 

1.7.  นิยามศัพท 
ระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) หมายถึง กิจกรรมท่ีนําไปสูการบริการ

สุขภาพตาง ๆ ท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
แกประชาชนหรือสาธารณะ  

ระบบบริการสุขภาพชองปาก หมายถึง ระบบบริการตาง ๆ ท่ีจัดข้ึนเพ่ือเปนการดูแล
สุขภาพชองปาก ท้ังทางดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสมรรถภาพท่ีเปนบริการแบบผสมผสาน หรือบริการเฉพาะดานเฉพาะเรื่อง  

ระบบประกันสุขภาพ ถือเปนสวนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ เปนเครื่องมือทางการคลัง
เพ่ือจัดการความแตกตางของราคาบริการสุขภาพและความเสี่ยง ซ่ึงเชื่อมโรงการผันแปรของคาใชจาย 
สุขภาพสวนบุคคล โดยการกระจายความเสี่ยงเหนือตัวบุคคล (Across Individuals) และเวลา (Over 
Time) ซ่ึงประกอบไปดวยหลักเกณฑพ้ืนฐาน 2 ประการ ดังนี้  

1) หลักเกณฑการจายลวงหนา (Pre–payment) การรวบรวมและการจัดการรายได
เพ่ือท่ีจะแบงสรรสําหรับระบบบริการสุขภาพ ถูกจัดเก็บจากแตละบุคคลไปยังสิทธิประโยชน 
การบริการสุขภาพของบุคคลนั้น 

2) หลักเกณฑกองทุนรวม (Pooling) การรวบรวมและจัดการรายไดทําใหแนใจไดวา  
ความเสี่ยงของการจายคาบริการสุขภาพจะรับภาระโดยสมาชิกท้ังหมดของกองทุนและไมถูกแจกจาย
ไปยังสวนบุคคล 

การเขาถึงบริการสุขภาพ หมายถึง การท่ีประชาชนจะสามารถใชบริการเพ่ือสุขภาพไมวา
จะดวยตนเองหรือโดยผูอ่ืน ในบริการ 4 มิติ คือ การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสมรรถภาพ 

บริการสงเสริมสุขภาพชองปาก ไดแก การตรวจ/วางแผนบริการรวมกับผูรับบริการและให
คําแนะนําเปนรายบุคคล การฝกทักษะการดูแลสุขภาพชองปากตนเอง และการขัดทําความสะอาดฟน 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  นิยามการเขาถึงบริการสุขภาพ 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ท่ีประชาชน

สามารถเขาถึงไดสะดวก มีหลักการสําคัญในการจัดบริการสาธารณสุข 4 ประการ คือ (1) หลักของ
ความเสมอภาค (Equality) ในการเขาถึงบริการ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานรายไดและ
สถานะสังคม (2) หลักของความเปนธรรม (Equity) ในการจัดบริการสาธารณสุขท่ีสนองตอบตอความ
จําเปนดานสุขภาพ (Health needs) (3) หลักของเสรีภาพ (Freedom) คือ ประชาชนมีสิทธิในการ
เลือกใชบริการตามกําลังทรัพย และ (4) หลักของประสิทธิภาพ (Efficiency) ท่ีคํานึงถึงการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) เปนสิ่งท่ีกลาวขานกัน
มากในยุคปจจุบัน ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันมีสวนเทากัน ขณะท่ีความเปนธรรม
หมายถึง ความถูกตองเท่ียงธรรม ความชอบธรรม7 โดยรูปธรรมความเสมอภาคสามารถเขาใจและ
ปฏิบัติงายกวาความเปนธรรม Mooney8 ใหความเห็นวาการดําเนินการใหเกิดความเสมอภาคดาน
สุขภาพนั้น สามารถทําใหเกิดสุขภาพท่ีเทากันไดเพียงระดับหนึ่ง แตการยกระดับสุขภาพใหสูงข้ึนท้ัง
สังคมเปนสิ่งท่ีทําไมได ขณะท่ี Whitehead9 เสนอวาความเปนธรรมทางสุขภาพ เปนการสรางโอกาส 
และการขจัดอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพสําหรับประชาชน ใหดีตามศักยภาพของตนเองดวยการ
จัดการใหมีการกระจายทรัพยากรท่ีจําเปนอยางเปนธรรม สวน Braveman10 ใหความเห็นวาความ
เปนธรรมในระบบสาธารณสุข คือ การกระจายและจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขใหทุกคนไดรับบริการ
สุขภาพตามจําเปนอยางท่ัวถึง ขณะท่ีองคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของความเสมอ
ภาคทางสุขภาพใน 3 ลักษณะ11 คือ (1) ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการท่ีจําเปน (equal 
access) (2) ความเทาเทียมกันในการใชบริการท่ีจําเปน (equal utilization) และ(3) มีคุณภาพ
บริการท่ีเทาเทียมกันสําหรับทุกคน (equal quality) ดังนั้นการเขาถึงบริการสุขภาพ (Access)  
จึงหมายถึง การท่ีประชาชน “ไดรับ” บริการดานสุขภาพ (Health services) ท้ังดานการสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาและฟนฟูสภาพ ท่ีคํานึงถึงปจจัยท่ีเก่ียวของ 4 ประการ12 ไดแก 
(1) การจัดใหมีบริการอยางเพียงพอสําหรับประชาชน (service available) (2) บริการท่ี “ไดรับ” 
ตองคํานึงถึงความสามารถในการจายคาบริการของประชาชน (affordability) ระยะทาง (physical 
accessibility) และการยอมรับบริการนั้น ๆ (acceptability) (3) บริการนั้นตองตรงกับความตองการ 
และเปนบริการท่ีมีประสิทธิภาพ (Effective and produce its effect at reasonable cost) 
เพ่ือใหเกิดผลดีตอสุขภาพอยางแทจริง และ (4) การจัดใหมีบริการสอดคลองกับตามความตองการ 
และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  
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ประชาชนจะสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางเทาเทียมกัน หมายถึง สถานบริการ
สุขภาพถูกจัดสรรตามความจําเปน (need) ประชาชนไดรับบริการตามความจําเปน สามารถจาย
คาบริการตามกําลังจาย (ability to pay) และมีสถานบริการท่ีใหบริการแกประชาชนอยางท่ัวถึง โดย
มีการประกันมาตรฐานของการเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพ มีสถานบริการท่ีตั้งกระจายในทางภูมิศาสตร
อยางเหมาะสม และมีบุคลากรผูใหบริการท่ีมีศักยภาพ13 ปจจัยท่ีพบวามีสัมพันธกับการใชบริการ
สุขภาพชองปากแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก (1) ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
รายได ซ่ึ ง เปนตัวแปร ท่ี ใชอธิบายบอยท่ีสุด  และความสามารถในการจายเ พ่ือรับบริการ  
เปนประเด็นท่ีถูกพิจารณาเปนอุปสรรคข้ันตนในการเขาถึงบริการ14 (2) คาบริการมีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจใชบริการ โดยเฉพาะในกลุมท่ีมีขอจํากัดทางการเงิน15 (3) คาเดินทางเปนสัดสวนของรายไดท่ี
สะทอนถึงภาระท่ีเกิดข้ึนในการแสวงหาบริการ16 และ (4) การมีระบบประกันสุขภาพชองปากท่ีชวย
เพ่ิมความสามารถในการเขาถึงบริการ ในกรณีท่ีอุปสรรคของการเขาถึงบริการเกิดจากคาบริการ17 
และกลุมปจจัยท่ีไมใชเศรษฐกิจ ไดแก (1) ปจจัยสังคมประชากร18 คือ อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขต
ท่ีอยูอาศัย (2) การรับรูปญหาสุขภาพชองปากหรือความสามารถในการประเมินสุขภาพชองปาก
ตนเอง ถือเปนตัวแปรท่ีสําคัญและมีความสัมพันธกับการใชบริการ19 โดยสะทอนถึงการรับรูความ
จําเปนดานสุขภาพชองปาก ท่ีดูจากความไมสบายหรืออาการของโรค และมีความตระหนักท่ีให
ความสําคัญของการไปใชบริการ และ (3) การมีสถานบริการประจําตนหรือครอบครัว สะทอนถึง
ความสามารถในการเขาถึงบริการเนื่องจากทราบวาจะไปใชบริการท่ีสถานบริการใดไดเนื่องจากเคยมี
ประสบการณในการใชบริการ20  

2.1.2 ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
มาตรการการปฏิรูปท่ีสําคัญท่ีทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลัง

สุขภาพและกลไกการจายเงิน โดยรัฐใชงบประมาณในการจัดบริการดวยภาษีจากรัฐ (general tax) 
หรือดวยเงินจากภาคการประกันภาคบังคับ (compulsory insurance) รูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลังสุขภาพอยางแยกไมออก การประกันสุขภาพมีหนาท่ีหลัก
สําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันในการเขาถึงบริการท่ีมีประสิทธิผลดีเม่ือมีความจําเปน 
(2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนท่ีเจ็บปวยจากการสูญเสียเงินหรือทรัพยสินเม่ือเผชิญกับ
คารักษาพยาบาลท่ีมีราคาแพง หลักประกันดานสุขภาพจึงเปนมาตรการหนึ่งในการสนองตอนโยบาย
สาธารณสุขของรัฐบาลในการกระจายความเปนธรรม และใหมีความม่ันคงในสังคม การออกแบบ
รูปแบบของระบบหลักประกันสุขภาพแตละประเทศข้ึนกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ท้ังใน
ดานปรัชญาแนวคิดวัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองของประเทศ  

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบใหญดวยกัน21 ไดแก  
(1) ระบบประกันสังคม (2) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ(3) ระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ท้ังนี้แตละระบบมีวิวัฒนาการและแนวคิดท่ีแตกตางกัน ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการถือเปนสวัสดิการท่ีรัฐจัดใหแกขาราชการ รวมถึงพอแม และบุตรท่ียังไม
บรรลุนิติภาวะไมเกิน 2 คน ขณะท่ีระบบประกันสังคมถือเปนความม่ันคงดานสังคมของลูกจางท่ีรัฐ 
นายจางและลูกจางรวมกันสมทบแกแรงงานในระบบ สวนระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนรัฐ
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สวัสดิการท่ีจัดใหแกประชาชนไทยกลุมอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ซ่ึงเกิดจากการรวมระบบประกันสุขภาพท่ีมีอยู
ในขณะนั้นซ่ึงไดแก ระบบสวัสดิการผูท่ีควรชวยเหลือเก้ือกูล ระบบบัตรประกันสุขภาพ และผูท่ีไมมี
หลักประกันใด ๆ  

ระบบหลักประกันท้ังสามระบบมีการออกแบบระบบท่ีตางกันในหลายประเด็น เชน 
แหลงเงินท่ีใช สิทธิประโยชน ผูใหบริการ และระบบการจายเงิน ดังแสดงในตาราง 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1  ความแตกตางของระบบหลักประกันท้ังสามของประเทศไทย 
 

 ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา 

จํ านวนผู มี
สิทธิ1 

5 ลานคน (8%) 9.84 ลานคน (15.8%) 47 ลานคน (75%) 

แหลงเงิน งบประมาณรัฐ รายจาย ใน
ป2551เทากับ 54,904.48 
ลานบาท2 (~11,000บาท/
คน) 

สมทบจากรัฐ นายจาง และ
ลูกจางฝายละเทากันรอย
ละ 1.5 ของเงินเดือน อัตรา
เหมาจายรายหัวป 2550
เทากับ 1,250 บาท และมี
รายจายรวม 2,133.5 บาท/
คน3 

งบประมาณรัฐ อัตราเหมา
จายรายหัวป
2551 เทากับ 2,100บาท1 

สิทธิ
ประโยชน  

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม  
คายาเวชภัณฑ คาอาหาร
และหองพิเศษ คาคลอด
บุตร 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม คายา
เวชภัณฑ คาอาหารและหอง
สามัญ ชดเชยกรณีคลอดบุตร 
ตาย พิการ 

รอบดานท้ังบริการผูปวย
นอก/ ใน ทันตกรรม 
คายาเวชภัณฑ คาอาหาร
และหองสามัญ คาคลอด
บุตร ชดเชยตาม ม.41 

ผูให 
บริการ 

สถานพยาบาลรัฐเปนหลัก 
ใช รพ.เอกชนไดกรณี
ฉุกเฉินแบบผูปวยใน แตเบิก
ไดไมเกิน3,000 บาท 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
คูสัญญา และสถานพยาบาล
ในเครือขาย 

สถานพยาบาลรัฐและ
เอกชนคูสัญญาและ
สถานพยาบาลในเครือขาย 

รูปแบบ
วิธีการ
จายเงิน 

ผูปวยนอก ตามปริมาณ
บริการและราคาท่ีเรียกเก็บ
ยอนหลัง สําหรับ บริการ
ผูปวยในตามรายปวยใน
อัตราท่ีกําหนด(DRG) 

เหมาจายรายหัวรวมสําหรับ
บริการผูปวยนอกและใน และ
จายเพ่ิมเปนรายกรณี 

เหมาจายรายหัวสําหรับ 
บริการสงเสริมปองกัน และ
ผูปวยนอก สําหรับบริการ
ผูปวยในจัดสรรงบยอดรวม
ตามน้ําหนักสัมพัทธDRG 

ท่ีมา: 1 รายงานประจําป 2551 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2 กรมบัญชีกลาง, 3 สํานักงาน
ประกันสังคม 
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2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
2.2.1  การจัดบริการสุขภาพชองปากประเทศไทย 

การจัดบริการสุขภาพชองปากก็เชนเดียวกับระบบบริการสุขภาพอ่ืน ๆ คือ  
ควรใหบริการแกผูจําเปนตองไดรับบริการ (Needs) ท้ังดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 
การรักษา และการฟนฟูสภาพ เนื่องจากโรคในชองปากของประชาชนไทยมีความชุกสูง ในทุกกลุม
อายุ และประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองท่ีไมเหมาะสม ความจําเปนในการ
รับบริการตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Professional need) จึงสูงมาก ขณะท่ีความตองการบริการ
และการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน (Service demand และService utilization)  
กลับพบคอนขางต่ํา  

ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปากเปนปญหาท่ีพบไดในเกือบทุกประเทศ 
โดยเฉพาะในประชาชนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําและการศึกษานอย การมีหลักประกันสุขภาพท่ี
ครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพชองปากไวดวย จึงไมไดเปนเครื่องรับรองวาประชาชนจะไดรับบริการ
ตามความจําเปนเสมอไป ท้ังนี้ยังข้ึนกับการบริหารจัดการใหมีการกระจายบริการ (กระจายสถานบริการ  
ผูใหบริการ เครื่องมือ อุปกรณ และงบประมาณ) ความสะดวก และการยอมรับท้ังของผูใหและ
ผูรับบริการ ตลอดจนความสามารถในการรับรูปญหาและประเมินสุขภาพชองปากของตนเองอีกดวย 
อยางไรก็ตามการมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนการชวยลดอุปสรรคดานคาใชจายของ
ประชาชนเม่ือยามเจ็บปวยไดทางหนึ่ง ในความคิดเห็นของประชาชนบริการสุขภาพชองปากเปน
บริการราคาแพง ประชาชนไมสามารถคาดประมาณคาใชจายท่ีตองจายเม่ือมารับบริการ และคนท่ีมี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ําไมสามารถเขาถึงบริการได ดังนั้นจึงเปนท่ีคาดหวังวาเม่ือมีการประกันสุขภาพ 
ประชาชนจะมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน คาใชจายในระบบอาจตองเพ่ิมข้ึนในสวนของประชาชน เชน  
คาเดินทาง คาสูญเสียโอกาสในการหารายได เปนตน  

นโยบายของหลักประกันสุขภาพถวนหนา กําหนดใหประชากรไทยทุกคนมีสิทธิท่ี
จะไดรับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยางเสมอภาค ดวยเกียรติ และศักดิ์ศรีท่ีเทาเทียมกัน โดย
ภาระคาใชจายในการใชบริการไมเปนอุปสรรคท่ีประชาชนจะไดรับสิทธินั้น ระบบประกันสุขภาพ
แหงชาติของไทยไดกําหนดชุดสิทธิประโยชนทางทันตกรรมอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดของชุด 
สิทธิประโยชนดานทันตกรรม22 คือ การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอมฐาน
พลาสติก การรักษาโพรงประสาทฟนนํ้านม และการใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวงเพดานโหว  
ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพชองปาก การแนะนําดาน
ทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมท่ีมีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุผูปวย 
ฉายรังสีบริเวณชองปากและลําคอ ซ่ึงเม่ือเทียบกับชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสังคมและชุด
สิทธิประโยชนของขาราชการแลว ชุดสิทธิประโยชนในโครงการประกันสุขภาพถวนหนาดูจะมี 
ความครอบคลุมรายการบริการสูงท่ีสุด 

สุณี  วงศคงคาเทพ23 ไดวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 
2546 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบจํานวนผูไดรับบริการทันตกรรมในรอบป 2546 คิดเปนรอยละ 
10.6 มีคาเฉลี่ยการรับบริการทันตกรรม 1.6 ครั้ง/คน/ป กลุมอายุท่ีมีผูใชบริการทันตกรรมสูงท่ีสุด คือ 
กลุม 6–14 ป (รอยละ 16.5 ; 1.5 ครั้ง/คน/ป) รองลงมาเปนกลุมอายุ 25–59 ป (รอยละ 10.8; 1.5 
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ครั้ง/คน/ป) สวนกลุมอายุท่ีมีอัตราการรับบริการต่ํา คือ สวนกลุมอายุ 0–4 ป มีอัตราใชบริการต่ําสุด
เทากับรอยละ 4 โดยกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการไดรับบริการทันตกรรมสูงท่ีสุด 
(รอยละ 12.9 เฉลี่ย 2.1 ครั้ง/คน/ป) และกลุมตัวอยางในภาคกลางพบอัตราการไดรับบริการต่ําท่ีสุด
(รอยละ 9.2 เฉลี่ย 1.6 ครั้ง/คน/ป)  

2.2.2  การจัดการใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากของประเทศไทย  
การศึกษาของ จันทนา  อ้ึงชูศักดิ์ และคณะ24 พบวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ไดรับ

บริการ รอยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกับกอนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ ในขณะท่ีผูใหญมารับบริการ
เพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 30 และป 2546 มีการใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพแกเด็กในคลินิกเด็กดีไดต่ํากวา
รอยละ 50 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในงานบริการแมและเด็ก 
พ.ศ. 2546 ของกระทรวงสาธารณสุข พบวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ไดรับการตรวจฟนรอยละ 26.9  
เด็กท่ีตรวจฟนไดรับบริการทันตกรรมปองกันโดยฟลูออไรดเจล รอยละ 3.8 ฟลูออไรดวานิช รอยละ 
1.4 ผูปกครองเด็กไดรับการฝกแปรงฟนรอยละ 20.2 แสดงใหเห็นไดวาการดูแลทันตสุขภาพเด็กท่ี
ระบุไวในชุดสิทธิประโยชนอยางครอบคลุม ไมไดสรางหลักประกันวาเด็กจะไดรับบริการการสงเสริม
ปองกันตามสิทธิท่ีระบุ 

การศึกษาของ ศิริเพ็ญ  อรุณประพันธ และคณะ25 แสดงใหเห็นวาการสงเสริม
สุขภาพและปองกันและควบคุมโรคในชองปาก ตามชุดสิทธิประโยชนทางทันตกรรม เม่ือเทียบจํานวน
ครั้งของการมารับบริการของผูปวยจากโรงพยาบาลแลว โรงพยาบาลศูนยมีสัดสวนใหบริการเพียงรอยละ 
1.9 และ1.5 และในโรงพยาบาลท่ัวไปใหบริการเพียงรอยละ 1.6 และ1.4 ตามลําดับ ซ่ึงแสดงถึงการมี
สัดสวนการทํางานดานสงเสริมปองกันท่ีต่ํามาก และมีแนวโนมท่ีปริมาณการทํางานดานการสงเสริม
ปองกันในคลินิกจะลดนอยลงโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ในสวนของหนวยคูสัญญาสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิในเขตเมือง ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย/ท่ัวไป บุคลากรท่ีใหบริการ
สวนใหญเปนทันตแพทยเฉพาะทาง และทันตแพทยท่ัวไป ดังนั้นจึงเนนน้ําหนักการทํางานดานการ
รักษาเปนหลัก และไมไดใหความสําคัญตองานสงเสริมปองกันเทาท่ีควร เนื่องจากขาดกําลังทันตาภิบาล
ซ่ึงเปนกําลังสําคัญในการทํางานสงเสริมปองกัน ดังนั้นอุปสรรคสําคัญท่ีเปนเหตุใหโรงพยาบาลศูนย/
ท่ัวไปมีผลงานงานสงเสริมปองกันต่ํา เนื่องจากขาดแคลนทันตาภิบาลในการปฏิบัติงาน จากการ
วิเคราะหผลงานสงเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมายหลักในเครือขายบริการปฐมภูมิ พบวา โรงพยาบาลท่ี
เปนเครือขายสวนใหญกวารอยละ 40–50 มีผลงานบริการในการสงเสริมสุขภาพชองปากเทาเดิม 
ยกเวนในกลุมสูงอายุท่ีผลงานเพ่ิมสูงข้ึน รอยละ 40.4 ของโรงพยาบาลท่ีศึกษา  

ขณะเดียวกัน สุณี  วงศคงคาเทพ และคณะ26 ท่ีประเมินผลผลลัพธการใหบริการ
สงเสริมปองกันตามชุดสิทธิประโยชนทันตกรรมป 2547 พบวาผลงานบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปากคิดเปนรอยละ 17 ของผลงานท้ังหมด กลุมอายุ 0–14 ปไดรับบริการสงเสริมทันตสุขภาพ 
รอยละ 14 จะเห็นวาประเภทบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากสวนใหญรอยละ 70–75 คือ 
กิจกรรมการตรวจคัดกรอง การใหทันตสุขศึกษา และบริการท่ีมีการดําเนินการในระดับต่ํา หรือไมมี
การดําเนินการ ซ่ึงถือเปนกิจกรรมสําคัญ (key activities) คือ การฝกทักษะแปรงฟนในกลุมเด็ก
ปฐมวัย เด็กวัยกอนเรียนในสถาบัน เด็กนักเรียนประถมศึกษา และหญิงมีครรภมีการดําเนินการเพียง
รอยละ 50 ของ ศสช.ตัวอยาง สวนบริการเพ่ือการปองกันในกลุมเด็ก พบวากลุมเด็กปฐมวัยไมไดรับ
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บริการฟลูออไรดเฉพาะท่ี ขณะท่ีกลุมเด็กประถมศึกษาไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนเพียงรอยละ 
33.3 จะเห็นวาการบริการสงเสริมปองกันมีทิศทางลดลง ท่ีสําคัญพบวากลุมเปาหมายกลุมเด็กกอน 
วัยเรียนไมไดรับการบริการเพ่ือการปองกัน ซ่ึงเปนมาตรการสําคัญในการควบคุมปองกันโรคฟนผุใน
อนาคต  

ตอมา ปริญญา  คงทวีเลิศ และสุณี  วงศคงคาเทพ27 ไดการประเมินผลการ
จัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในหนวยบริการปฐมภูมป 2549 พบวา รอยละ 64.1 ไมมี
การจัดบริการทันตกรรม เปนบริการท่ีจัดโดยทันตบุคลากรประจํารอยละ 23.5 และบริการในรูปของ
หนวยเคลื่อนท่ีรอยละ 12.5 การจัดบริการบูรณาการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในงานบริการพ้ืนฐาน 
ท้ังในโรงพยาบาลและศูนยสุขภาพชุมชนท่ีมีทันตาภิบาลปฏิบัติประจํา พบวาบริการบูรณาการท่ี
ครอบคลุมกวารอยละ 90 คือ งานบริการในคลินิกฝากครรภ คลินิกเด็กดี และงานอนามัยโรงเรียน 
กิจกรรมท่ีใหบริการสวนใหญ คือ การตรวจ การใหความรู การฝกทักษะการแปรงฟน การบริการ 
ทันตกรรมปองกัน และบําบัดรักษา และผูท่ีใหบริการสวนใหญ คือ ทันตาภิบาล ขณะท่ีบริการในการ
เยี่ยมบานและคลินิกโรคเรื้อรังสวนใหญไมมีการใหบริการบูรณาการสงเสริมสุขภาพชองปาก ขอเสนอ
การพัฒนาการจัดบริการสงเสริมปองกันในหนวยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
จําเปนตองพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องการวางแผนสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ
ระดับพ้ืนท่ี การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการกํากับติดตาม
และเมินผล และพัฒนาศักยภาพของทีมงานสุขภาพ  

จะเห็นวาแมมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งท่ีมี
ปญหาในการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากในภาพรวม ปจจัยท่ีมีผลตอการเขาถึงบริการมีหลาย
ประเด็น ไดแก ท่ีตั้ง ขีดความสามารถของสถานบริการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตรของประชากร 
ความสะดวกในการเขาถึงบริการนอกจากนี้ โดยเฉพาะกลุมเด็กมีแนวโนมไดรับบริการสงเสริมปองกัน
ลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการท่ีเครือขายบริการสุขภาพภาครัฐตองใหบริการดานรักษามากข้ึน 
สวนใหญเปนการไปรับบริการรักษาพ้ืนฐาน คือ ถอนฟน ขูดหินน้ําลายและอุดฟน  

หลายการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมเด็กไทยเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก และ
ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในอัตราต่ํา หนวยบริการระดับปฐมภูมิ คือ สถานีอนามัย
หรือปจจุบันเรียกกวาโรงพยาบาลสงสุขภาพตําบลมีบริการสุขภาพชองปากในอัตราต่ํา ท้ังนี้เนื่องจาก
โรงพยาบาลสงสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีทันตบุคลากรประจําเพียงหนึ่งในสามของ รพ.สต. ท้ังหมด 

  
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย รวม
ประเทศไทย 5 ประเทศ โดยกําหนดกรอบในการทบทวน ดังนี้ คือ หลักการในการจัดบริการดาน
สุขภาพ โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพ โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก ระบบการ
จัดบริการสุขภาพชองปาก การจัดบริการทันตกรรม การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในชองปาก มาตรการท่ีสามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทย 

 
3.1 ประเทศอังกฤษ 

3.1.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
3.1.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 

ระบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ เปนระบบท่ีเรียกวาการบริการ
สุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) เปนองคกรท่ีจัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐ 
เพ่ือจัดบริการระบบสุขภาพแหงชาติ โดยมีการบริการภาคเอกชนเขารวมเปนสวนนอย ชาวอังกฤษมี
ความภูมิใจในระบบสุขภาพท่ีเรียกวา NHS มาก Alsop (1998)28 ไดสรุปลักษณะเดนของระบบ
บริการสุขภาพประเทศอังกฤษ คือ รัฐบาลเปนเจาของ NHS ท้ังหมด NHS ใหความสําคัญตอระบบ
บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ซ่ึงแยกจากระบบบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) 
อยางชัดเจน การดําเนินงานของ NHS ไดงบประมาณ จากภาษีท่ัวไปของราษฎร (General 
Taxation) NHS เปนระบบการบริการทางสุขภาพท่ีผสมผสานและท่ีใหความเสมอภาค 
(Comprehensive and Equitable) และเปดใหกับทุกคนท่ีอยูในประเทศอังกฤษมีสิทธิมาใชบริการ  

ประเทศอังกฤษ เปนระบบประกันสุขภาพถวนหนาแบบรัฐสวัสดิการ 
แหลงเงินมาจากภาษีท่ีรัฐจัดเก็บ (publicly funded) ระบบสุขภาพแหงชาติ National Health 
Services (NHS) เริ่มดําเนินการหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ค.ศ. 1948 โดยกฎหมาย NHS Act 1946 ท่ี
เปนระบบบริการสุขภาพท่ีบริหารจัดการโดยรัฐ มีงบประมาณท่ีจายใหกับโรงพยาบาลสวนใหญ (รอย
ละ 95) มาจากเงินภาษีของประชาชน และบางสวนมาจาก National Insurance and Prescription 
Co–payment โดยโรงพยาบาลทุกแหงจะไดงบประมาณเทากันหมดไมวาจะโรงพยาบาลเล็ก 
โรงพยาบาลใหญ สวน Primary Health care จะไดงบประมาณตามจํานวนหัวคนท่ีลงทะเบียน และ
จะไดเงินโบนัสอีกกอนจากกรณีท่ีคนปวยนอย โดยการรักษาพยาบาลท่ีนี่ฟรีหมด โดยสรุปประเทศ
อังกฤษ เปนระบบสวัสดิการเต็มรูปแบบ29 ประชาชนทุกคนไดรับการรักษาท่ีเทาเทียมกัน ไมเสีย
คาใชจายในการรักษา เงินในการรักษาจะไดจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาล 
  



12 

 

3.1.1.2 โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพ 
ดําเนินการจัดบริการดวยระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National 

Health Service: NHS) ประกอบดวยองคการท่ีเก่ียวของ 3 กลุม คือ  
1) Strategic Health Authorities: SHA  

SHA รับผิดชอบประชากรประมาณ 1.5 ลานคน มีภาระหนาท่ีใน
การพัฒนากลวิธีการจัดบริการสุขภาพในแตละทองถ่ินใหมีคุณภาพ และนํานโยบายและกลวิธี
ดําเนินงานของ NHS สูการปฏิบัติอยางบูรณาการ ติดตามผลการทํางานของ PCTS and NHS Trusts 
ท่ัวประเทศมี SHA 28 แหง (ตุลาคม 2002)  

2) Primary Care Trust: PCT  
ป 2002 รัฐบาลไดจัดตั้งโครงการใหมภายใตองคกรท่ีชื่อวา Primary 

Care Trust : PCT ดําเนินการรวมกับ Primary Care Group ในการจัดบริการระดับปฐมภูมิ PCT มี
บทบาทในการวางแผน ดูแล และสรางความม่ันคงของระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนในทองถ่ิน PCT ตองใหความม่ันใจวา GPs มีเพียงพอในการใหบริการ ดูแลและ
สนับสนุนหนวยงานบริการในระดับบริการปฐมภูมิ ขณะเดียวกัน PCT ยังมีบทบาทในการบูรณาการ
บริการดานสุขภาพกับบริการทางสังคม( Social Care) ขณะนี้มี PCT กระจายท่ัวประเทศรวม 303 
แหง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรทองถ่ิน ซ่ึงเดิมเปนบทบาทของ Health Authority 
ปจจุบัน PCT ไดรับงบประมาณสนับสนุนคิดเปน 75% ของงบประมาณ NHS ท้ังหมด 

3) NHS Trusts 
NHS Trust เปนกลุมโรงพยาบาลซ่ึงเปนองคกรอิสระ ข้ึนตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเลย เพ่ือจะไดมีอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ โดยไมข้ึนตรงตอ District Health Authority เปนองคกรอิสระท่ีสามารถควบคุม
ทรัพยสินของตนเองได NHS Trust จะไดรับเงินท่ีเรียกวา Block Grant ท่ีจะครอบคลุมคาใชจายหลัก 
(Core Expenditure) โดยตรงมาจากกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ท่ัวประเทศมี NHS Trust 450 แหง 

3.1.2 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
3.2.1.1 โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก ประกอบดวย 

– General Dental Services: GDS จะบริหารงานโดยอิสระ โดยมี 
Contract ระหวาง PCTs กับ NHS และทํางานรวมกับงานภาคเอกชน ผูปฏิบัติงานเรียกวา ทันตกรรม
ท่ัวไป ตั้งบริการอยูในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ และมีทันตแพทยเฉพาะทาง (Dental Specialist : DS) 
ใหบริการทันตกรรมในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ โดยประมาณ 78% ของทันตแพทยในประเทศ
อังกฤษ อยูในระบบนี้ 

– Community Dental Services: CDSs ใหบริการงานทันตกรรมใน
ระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลและชุมชนในรูปของหนวยเคลื่อนท่ีภายใตการสนับสนุนดูแลและกํากับ
การปฏิบัติงานของ NHS Trust โดยใหบริการทันตกรรมแกกลุมท่ีมีความลําบากในการไปรับบริการท่ี
ทันตแพทยประจําครอบครัว หรือทันตแพทยท่ัวไป เชน ผูดอยทางเชาวนปญญา ผูสูงอายุท่ีตองอยูกับ
บาน ผูท่ีเจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจ โดย CDSs หลายแหงรับเฉพาะผูปวยท่ีไดรับการสงตอเทานั้น 
มีพนักงานประมาณ 6% ของทันตแพทยในประเทศอังกฤษ  
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– หนวย Dental Access Centre: DAC มีกระจายอยูท่ัวประเทศ จะ
ใหบริการทันตกรรมในระดับปฐมภูมิใหบริการโดยทันตแพทยท่ัวไป (General Dental Practitioner: 
GDP) ภายใตการสนับสนุนดูแลและกํากับการปฏิบัติงานของ Primary Care Trust 

– หนวย PCT (Primary Care Trust) PCT บริการโดยกลุมทันตแพทย
ประเภทรับเงินเดือน งานสวนใหญเปนงานบริหาร แตก็ใหบริการคนไขฉุกเฉิน คนไขพิการดอยโอกาส 
คนท่ีตองการการดูแลพิเศษ และบางครั้งใหบริการทันตกรรมนอกสถานท่ีดวย 

– หนวยบริการโดยทันตแพทยเอกชน สวนใหญใหบริการท้ังคนไขเอกชน
และคนไข NHS  

ปจจุบัน PCT เปนหนวยงานท่ีถืองบประมาณมากท่ีสุด มีหนาท่ี
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการและดูแล จัดหาสถานบริการทันตกรรมพ้ืนฐาน Primary care 
dental service ใหบริการคนไข NHS ใหเพียงพอและเหมาะสมตามความตองการ จัดหาทันตแพทย
หรือสถานบริการแหลงใหมทดแทนกรณี แหลงเดิมถอนตัว และมีอํานาจใหสถานบริการใหมจัดตั้งใน
พ้ืนท่ีขาดแคลน  

3.1.2.2 ระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
ประเทศอังกฤษมีการจัดบริการดานสุขภาพชองปาก โดยรัฐจะดูแลให 

ทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการทันตสุขภาพ ซ่ึงประชาชนทุกคนในประเทศมีสิทธิลงทะเบียนกับระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติของอังกฤษ หรือNational Health Service (NHS) ท่ีเปนระบบบริการ
สุขภาพท่ีบริหารจัดการโดยรัฐ มีงบประมาณท่ีจายใหกับโรงพยาบาลสวนใหญ (รอยละ 95) มาจาก
เงินภาษีของประชาชน และบางสวนมาจาก National Insurance and Prescription Co–payment 
โดยโรงพยาบาลทุกแหงจะไดงบประมาณเทากันหมดไมวาจะโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ สวน 
Primary Health care จะไดงบประมาณตามจํานวนหัวคนท่ีลงทะเบียน และจะไดเงินโบนัสอีกกอน
จากกรณีท่ีคนปวยนอย โดยการรักษาพยาบาลท่ีนี่ฟรีหมด30 มีหนวย NHS Dentistry ดูแลการ
ใหบริการทันตสุขภาพท่ีประชาชนทุกคนตองลงทะเบียน แตไมจําเปนท่ีทันตแพทยทุกคนตอง
ลงทะเบียนกับ NHS และเม่ือลงทะเบียนแลวผูลงทะเบียนจะมีสิทธิไดรับบริการเต็มรูปแบบภายใต
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยผาน NHS Dentistry ซ่ึงระบบ NHS อาจแตกตางกันเล็กนอยในสกอตแลนด 
เวลส และไอรแลนด โดยระบบดังกลาวมีการปฏิรูปครั้งใหญเม่ือเมษายน 2006 เนื่องจากสาเหตุหลัก 
3 ประการ คือ  

1) การเขาถึงบริการระบบเดิม ทันตแพทยเปนผูกําหนดท่ีตั้งและขนาด
ของสถานบริการ และเม่ือทันตแพทยจํานวนมากถอนตัวออก ในป ค.ศ.1990 ทําใหเกิดการขาดแคลน
บริการในบางพ้ืนท่ี 

2) ระบบนับจํานวนงานในระบบการจายคาตอบแทนเดิม ทันตแพทย
ไดรับเงินตามจํานวนงานท่ีใหบริการ Fee–per–item system ทําใหเกิดการจูงใจใหมีการใหบริการ
ชนิดท่ีคุกคามและซับซอนโดยไมจําเปน 

3) การเก็บคาบริการจากผูปวยมีรายการแจกแจงถึง 400 รายการ 
สําหรับแตละประเภทบริการ สรางความสับสนใหผูปวย และไมมีความชัดเจนวารายการใดเปนของ 
NHS หรือของเอกชน 
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กระทรวงสาธารณสุข (Department of Health) ของประเทศอังกฤษ31 
จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสุขภาพชองปากท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน ใน 7 ประเด็นหลัก คือ 
(1) การปรับปรุงดานอาหารและการลดการบริโภคน้ําตาล (2) การปรับปรุงสุขอนามัยในชองปาก  
(3) เพ่ิมการเขาถึงการรับฟลูออไรด (4) การควบคุมยาสูบและสนับสนุนใหเลิกดื่มแอลกอฮอล  
(5) ลดการบาดเจ็บจากทันตกรรม (6) การพัฒนาศักยภาพและระบบใหการสนับสนุนการจัดบริการ 
และ (7) วิจัยและพัฒนา และมีการปรับปรุงแนวทางจัดบริการสุขภาพชองปาก 7 ประเด็น คือ  
(1) การสงเสริมจากชุมชน (Community support) การสรางสุขภาพชองปากแบบยั่งยืนโดยอาศัย
การมีสวนรวมของชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขเปนผูท่ีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม
สุขภาพในชุมชน (2) การจัดบริการแบบบูรณาการ (Integrated working–common risk 
approach) เปนแนวทางการทํางานเพ่ือลดการทํางานซํ้าซอน ใหสามารถดําเนินการสงเสริมปองกัน
รวมกันไดระหวางสหวิชาชีพ (3) การรักษาโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based practice) 
เพ่ือใหการรักษาทางทันตกรรมมีประสิทธิภาพ (4) The targeted population approach การระบุ
ชุมชนท่ีมีความเสี่ยงตอโรคสูง และใช Population strategies ในกลุมเฉพาะนี้ (5) การจัดบริการควร
สอดคลองกันระหวางบริบททุกดาน (Complementary action) การสงเสริมและแกปญหาในพ้ืนท่ี 
ใชวิธีการหลากหลายรวมกัน โดยยึดตามกฎบัตรออตตาวา (6) ทํางานรวมมือกันเปนภาคีเครือขาย 
(Partnership) นโยบายหลักดานสาธารณสุขของรัฐ คือ การประสานความรวมมือกันในหนวยงาน 
NHS และหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการสอคลองกับการใช Common risk 
factor approach (7) พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและเฝาระวัง (Evaluation) การประเมิน
ความเสี่ยงเปนข้ันตอนสําคัญมากในการใหบริการ จึงควรจัดงบประมาณอยางเพียงพอและใชวิธีท่ี
เหมาะสมในการประเมิน ควรประเมินท้ังวิธีการดําเนินงานและผลลัพธ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหเกิดทักษะในการประเมินการทํางานของตน 

กลยุทธท่ีใชในการปฏิรูป คือ กระจายอํานาจใหระดับปฏิบัติเปนอิสระ
มากข้ึน มีการตั้ง NHS Trust GP Fund holding ข้ึน เนื่องจากพบวา ประชากรรอยละ 25 ท่ีเขาถึง
บริการของผูปวยทันตกรรมประมาณ 5,200 คน ไดถูกผลักใหไปรักษากับเอกชน เนื่องจากทันตแพทย
ของรัฐไมรับรักษา ซ่ึงเปนผลมาจากมีภาระงานท่ีมาก และทันตแพทยในระบบมีไมเพียงพอกับจํานวน
ผูปวยทําใหผูปวยบางกลุมเขาไปรับบริการในภาคเอกชนแทน ซ่ึงผูปวยก็ตองจายคารักษาแพง 
นับตั้งแตตั้งระบบ NHS จนถึงปจจุบัน ทันตแพทยของรัฐลดลงเรื่อย ๆ เกิดภาวะสมองไหลไปใน
ภาคเอกชน ทําใหผูปวยถึงรอยละ 78 ตองไปใชบริการภาคเอกชน เนื่องจากการปฏิรูประบบการจาย
เงินเดือน NHS ท่ีจายเปนเงินเดือนแทนท่ีจะจายตามจํานวนผูปวยเหมือนเม่ือกอน ซ่ึงทําใหแรงจูงใจ
ในการรักษาลดลง32 ซ่ึงเหตุการณดังกลาวทําใหขณะนี้รัฐบาลประเทศอังกฤษ พยายามท่ีจะปรับระบบ
ทันตกรรมดังกลาวใหม และมองวาเรื่องดังกลาวเปนปญหาสําคัญระดับชาติดานสาธารณสุขของ
อังกฤษท่ีตองหามาตรการเขามาแกไข  

3.1.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
3.1.3.1 การจัดบริการทันตกรรม 

ขอบเขตบริการทันตกรรมของ NHS33 ครอบคลุมการรักษาเทาท่ีจําเปน 
เม่ือไปใชบริการ ทันตแพทยจะใหผูปวยสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบบริการแบบ NHS หรือเอกชน 
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(Private) ความเปนมาและความสําคัญของปญหารวมกัน ท้ัง 2 แบบแลวแตจะตกลง เชน การขูด
หินปูน ผูปวยสามารถใชสิทธิของ NHS แตถาตองการเพ่ิมการอุดฟนหลังดวยวัสดุสีเหมือนฟน หรือ
ฟอกสีฟน ผูปวยตองใชแบบเอกชน และจายคาบริการตามอัตราเอกชน เปนตน โดยประชาชน
สามารถสอบถามรายชื่อคลินิกท่ีรับคนไข NHS เพ่ือลงทะเบียนเปนคนไขไดจาก PCT ในเขตท่ีตนเอง
อาศัยอยู และสามารถรับบริการทันตกรรมไดจากสถานบริการ คลินิกท่ัวไป GDS และPDS โดยราคา
คาบริการของ NHS รัฐจะเปนผูกําหนด สวนคาบริการของเอกชนจะแตกตางกัน ข้ึนอยูกับ 
สถานบริการจะกําหนด ท้ังนี้ NHS ไดกําหนดคารักษาเปน 3 Bands จายตามการรักษาครั้งเดียวแมวา
ตองรักษาหลายครั้ง โดยผูปวยตองชําระคาบริการท้ังหมดหรือบางสวนกอนเริ่มการรักษา ซ่ึงอัตรา
คาบริการในชวงเดือนเมษายน 2011 อยูในระดับ ดังนี้  

– Band 1 course of treatment £17.00 ครอบคลุมการตรวจ วินิจฉัย 
ถายภาพรังสี ใหคําแนะนําการปองกันปญหาในอนาคต ขูดหินน้ําลาย ขัดฟน การรักษาฉุกเฉิน 

– Band 2 course of treatment £47.00 ครอบคลุมรายการใน Band 
1 และรวมการอุดฟน รักษารากฟน ถอนฟน 

– Band 3 course of treatment £204.00 ครอบคลุมรายการใน 
Band 1 และBand 2 รวมท้ังการครอบฟน การทําฟนปลอม การทําสะพานฟน  

สําหรับกรณีการรักษาแบบดวนท่ีจําเปนตองการพบแพทยทันทีราคาอยูท่ี
ประมาณ £17.00 นอกจากนี้ ผูปวยยังสามารถขอบริการปรึกษาหรือแจงขอความชวยเหลือทาง
การแพทยไดตลอด 24 ชั่วโมง โดย “NHS Direct”  

งานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตแพทย GP เปนผูสงตอคนไขให
ทันตแพทยเฉพาะทาง ซ่ึงอยูในโรงพยาบาลหรือคลินิกบางแหง 

สิทธิประโยชนทางทันตกรรมใหกลุมอายุตาง ๆ ผูท่ีไดรับสิทธิประโยชน
ทางทันตกรรมฟรีทุกชนิดบริการทาง NHS ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้ คือ (1) กลุมเด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 18 ป (2) ผูท่ีมีอายุตั้งแต 18 ปและอยูระหวางการศึกษาแบบ Full Time (3) หญิงท่ีตั้งครรภ
และหญิงท่ีเพ่ิงคลอดบุตรภายในไมเกิน 12 เดือน กอนเริ่มการรักษา (4) ผูปวยในของ NHS ท่ีไดรับ
การรักษาโดยทันตแพทย NHS และ5) ผูท่ีมีรายไดนอยบางกลุมท่ีไดรับความชวยเหลือดานคารักษา 
ท้ังตนเองหรือคูสมรส มีคุณสมบัติตอไปนี้ ไดแก ผูไดรับเงินชวยเหลือรายเดือน ผูท่ีกําลังหางานทํา ผูท่ี
ไดรับการยกเวนภาษี ผูไดรับเงินบํานาญ เปนตน 

3.1.3.2 การจัดบริการการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพชองปาก 
ประเทศอังกฤษมีการจัดทําแผนสุขภาพชองปาก เพ่ือจัดบริการสงเสริม

และปองกันและแกปญหาสุขภาพชองปากท่ัวประเทศ โดยกําหนดมาตรการท่ีสําคัญท่ีใหหนวย PCTs 
ทองถ่ิน ดําเนินการเพ่ือปรับปรุงสุขภาพชองปากในชุมชนของตนเอง และลดความไมเทาเทียมกันดาน
สุขภาพในประเทศ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและคนหนุมสาว โดยจัดทําโปรแกรมบริการสุขภาพชองปาก 
รวมถึงการเพ่ิมการใชฟลูออไรดเพ่ือชวยปองกันฟนผุ และการปรับปรุงอาหาร การลดปริมาณการ
บริโภคน้ําตาล นอกจากนี้มีการสงเสริมลดการสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญท่ี
ทําใหเกิดโรค ปริทันตและมะเร็งในชองปากในอัตราท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมความตระหนักของโรคมะเร็ง
ชองปาก  
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3.1.4. ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
ประเทศอังกฤษ มีกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในหลายรูปแบบ  

การจัดบริการสุขภาพชองปากของอังกฤษ ถือวาเปนประเทศท่ีมีการดําเนินการท่ีเนนการทํางานท้ัง 
เชิงรุกและเชิงรับ ท่ีตองการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการอยางท่ัวถึง โดยมีการจัดแผนแหงชาติ
สุขภาพชองปากในแตละรัฐเปนประจําระยะ 4 ป พรอมท้ังมีการสํารวจสถิติแหงชาติ/ทําการพัฒนา
วิจัยดานสุขภาพชองปากของประชาชนเปนประจําอยางตอเนื่องทุก 10 ป ซ่ึงทําใหมีขอมูลเชิง
ประจักษและสถิติท่ีชัดเจนเก่ียวกับปญหาสุขภาพชองปากท่ีสามารถนํามาใชในการแกปญหาสุขภาพ
ชองปากของประชาชน ใหมีความครอบคลุมในทุกกลุม ทุกเพศทุกวัย โดยเนนการดูแลตั้งแตตั้งครรภ 
เด็ก ผูใหญ และกลุมเฉพาะ  

3.1.4.1 โครงการการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กเล็ก  
เปนการจัดบริการใหสนองความตองการท่ีกลุมเด็ก ใชหลักการบูรณาการ

กิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยมีหลักการทํางานสงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพในกลุมเด็ก คือ การผสมผสานการทํางาน 2 ดาน ท้ังมาตรการกระตุนและมาตรการให
ความรู โดยมีแนวทางการดําเนินการสงเสริมปองกัน 

– โครงการ Sure Start: SS เปนโปรแกรมของรัฐในการสนับสนุนและ
สงเสริมเด็กใหมีชีวิตอนาคตท่ีดีผานการสนับสนุนของครอบครัว การเลี้ยงดู การมีสุขภาพดีและการ
เรียนรูตั้งแตวัยเยาว มีการตรวจสุขภาพชองปากเด็กเม่ืออายุครบ 9 เดือน  

– การสงเสริมปองกันตั้งแตกลุมหญิงมีครรภ (ANC) และการใชวัสดุอุดสี
เหมือนฟน Glass lonomer (GI) โดยมีการใหบริการผสมผสานในชุมชนใชบุคลากรท่ีมีลักษณะ 
Multi–disciplinary approach เพ่ือคนหากลุมท่ีเสี่ยงมีฟนผุสูง การใชแบบสอบถามเพ่ือคัดกรอง 
และการใชพนักงานเยี่ยมบานเพ่ือใหความรูพอแม การพัฒนาชุดการดูแลทันตสุขภาพสําหรับเด็กให
ครอบคลุมกิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสมํ่าเสมอ 

– จัดโครงการกระตุนใหเด็กไดรับการลงทะเบียนเนนเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเด็ก
ไดรับบริการไมครอบคลุม ตัวอยางเชน โครงการ The MANCIT project Health visitor ไดรับการ
อบรมการสงเสริมทันตสุขภาพใหกับครอบครัวและเยี่ยมเด็กท่ีบานในชวงอายุตาง ๆ ดังนี้ ชวงอายุ 8 
เดือน เพ่ือใหคําแนะนําการดื่มนมจากแกวแทนขวด และการทําความสะอาดชองปาก ชวงอายุ 18 
เดือน ใหชุดแปรงฟน และสอนการแปรงฟน ชวงอายุ 3 ป ใหชุดแปรงฟนชุดท่ี 2 และสอนการแปรง
ฟน ดําเนินโครงการ PDS ในพ้ืนท่ีมีเด็กไดรับบริการไมครอบคลุม และการขยายการดูแลทันตสุขภาพ
สูกลุมเปาหมายเด็กและคนแกอยางกวางขวาง ดําเนินงานกับ Health Action (HAZ), Health 
Living Centre (HLC), Health improvement programmers (HIP), Sure Start (SS) 

– โครงการ Brushing for Life เปนโครงการท่ีผูปกครองของเด็กเล็ก
ไดรับการแจกแปรงสีฟนและยาสีฟนจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีเยี่ยมศูนยเด็กหรือHealth 
center/PCT เปนผูจัดซ้ือ การแจกจายชุดดูแลสุขภาพฟนฟรี (Dental Packs) ซ่ึงมีท้ังยาสีฟน แปรงสี
ฟน เอกสารแนะนําใหความรู โดยแจกใหกับเด็กท่ีเขามาชมศูนยดูแลฟน Baby’s Teeth, Healthy 
Teeth เปนตน 
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– Tooth brushing clubs เปนกิจกรรมสรางชมรมแปรงฟนใหเด็ก ๆ 
ม่ันใจวาไดใชยาสีฟนฟลูออไรดอยางนอยหนึ่งครั้งตอวัน โดยจัดข้ึนในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก 
และเปนการสงเสริมใหเด็กกลับไปแปรงฟนท่ีบาน  

– การแจกนมฟลูออไรดใหกับกลุมเด็กนักเรียนอายุ 4–11 ป ในโรงเรียน
ประถมศึกษาท่ีเขารวมโครงการท่ีกระจายอยูท่ัวประเทศ โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากทันตก
รรมสาธารณสุข Sheffield PCT 

– โครงการ National Service Framework (NSF) for children 
young adult and maternity นโยบายให PCT ดูแลใหคนกลุมนี้เขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพชอง
ปาก ตั้งแตมารดาตั้งครรภจนถึงหลังคลอดใหไดรับการดูแลท่ีดีท้ังดานสุขภาพและสังคม  

3.1.4.2 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียน 
การขยายการใหความรูดานสุขภาพชองปากท้ังในโรงเรียนและสถานท่ี

ทํางาน มีการจัดทีม Oral Health Promotion เขาไปรวมทํางานอยางใกลชิดกับโรงเรียน สถานท่ี
ทํางาน และสอนโปรแกรมการแปรงฟน  

– โครงการสงเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน ในอดีตการบริการของ 
Community Dental Services (CDS) โดยใหตรวจคัดกรองเด็ก 3 ครั้ง ตลอดชวงการเปนนักเรียน  

– การใหความรูโดย Oral Health Promoter โดยการเยี่ยมนักเรียนใน
โรงเรียน (ไมรวมโรงเรียนเอกชน) โบสถ มัสยิด หรือศูนยบริการชุมชน จะใหคําแนะนําเรื่องการดูแล
สงเสริมปองกันโรคในชองปาก การไปพบทันตแพทย และแจกเอกสารแนะนํา นอกจากนี้ Oral 
Health Promoter มีหนาท่ีใหคําแนะนําและฝกอบรม Health visitors ในการดําเนินงาน โครงการ 
Brushing for life 

– โครงการ The national healthy school standard กําหนดให
โรงเรียนดําเนินกิจกรรมท่ีตระหนักถึงการรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ จัดใหมีอาหารท่ีดีตอ
สุขภาพในเครื่องขายหยอดเหรียญ รานคาอาหารในโรงเรียน ใหขอมูล สงเสริมและเฝาติดตามใน
ชวงเวลารับประทานอาหาร และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ 

– โครงการ School fruit and vegetable scheme เปนโครงการท่ี
กําหนดใหเด็กอายุ 4–6 ป ในโรงเรียนเด็กเล็กและโรงเรียนประถมในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับผลไม 1 ชิ้น 
ฟรีทุกวัน 

3.1.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก 
การอบรมและใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ท้ังในกลุมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดูแลบาน Trainee พยาบาลเนอสเซอรี่ Trainee พยาบาล 
ทันตกรรม สุขอนามัยและนักศึกษาฝกงานบําบัด ศูนยเด็ก แมและกลุมพ่ีเลี้ยง และSchool Club  
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3.1.5.  ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
ปญหาการจัดระบบบริการสุขภาพชองปากมีประเด็นหลัก ๆ อยู 2 สวน คือ  
1)  ความไมเทาเทียมกันในการเขารับบริการ (Inequalities in oral health) 

เนื่องมาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงความไมเพียงพอของทันตแพทยกับ
ผูปวย 

2)  ระดับการดูแลสุขภาพชองปาก (Levels of oral health) 
แมวาระบบ NHS จะทําใหประชาชนสวนใหญเขาถึงบริการ และทําใหอัตราการ

เกิดฟนผุลดลงอยางมาก แตยังคงมีประชาชนบางสวนท่ียังไมสามารถเขาถึงระบบบริการดังกลาว 
เนื่องจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ 
ชองปากยังมีความไมเทาเทียมกัน สงผลใหสุขภาพชองปากของประชาชนบางกลุมยังไมดีมากนัก 
โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน กลุมผูอพยพใหม กลุมผูสูงอายุและมีความบกพรอง
ทางรางกาย ดังนี้ 

1)  กลุมเด็กอายุ 0–5 ป สาเหตุท่ีทําใหเด็กกลุมนี้เขาไมถึงบริการทันตกรรม คือ 
ผูปกครองบางสวนไมทราบวามีสิทธิ์รับบริการทันตกรรมฟรีจาก NHS ดังนั้น จึงตองมีการจัดโครงการ
ท่ีชวยประชาสัมพันธและสงเสริมสุขภาพชองปาก ทําใหกลุมประชากรดังกลาวเขามาลงทะเบียนรับ
บริการในระบบบริการทันตกรรมจาก NHS โดยการใชกลยุทธมหาชนสุขภาพ (Public health 
strategies) ถือวามีความจําเปนในการเพ่ิมสุขภาพชองปากท่ีดีและลดความไมเทาเทียม  

2)  ผูท่ีตองการการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาและสภาพ
รางกาย หรือผูท่ีมีสภาวะความเจ็บปวย ทางกายหรือจิต รวมถึงคนชราท่ีอาศัยในบานพักสวนตัว ท่ีมี
ความเสี่ยงของโรคในชองปากหรือเกิดความยุงยากในการดูแลสุขภาพชองปาก ผูปวยกลุมนี้เขาถึง
บริการสงเสริมปองกันในระดับนอย หนวยงาน HDS CDS และGDS มีการทํางานเชิงรุก ติดตามดูแลผู
ท่ีตองการการดูแลพิเศษ เนนบริการทันตกรรมปองกันโดยบูรณาการกับการรักษาทางการแพทย
ใหบริการทันตกรรมสงเสริมปองกัน และมีการตรวจสุขภาพชองปากอยางสมํ่าเสมอ  

3.1.6 มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 
ประเทศอังกฤษ ไดปรับมาตรการแกปญหาเชิงระบบและการบริหารจัดการ ดังนี้  
3.1.6.1 การปรับระบบ NHS Dentistry 

NHS Dentistry ไดกําหนดแนวทางการปรับระบบ NHS ทําใหเกิดผลดี
ตองานสงเสริมปองกันหลายดาน สนับสนุนให PCT สามารถจัดบริการทันตกรรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการของคนในชุมชน และมีนโยบายใหสถานบริการใหบริการทันตกรรมปองกันท่ีไดผลเชิง
ประจักษมากข้ึน (Evidence based preventive dental services) ทําใหทันตแพทยท่ีใหบริการ
คนไข NHS มีจํานวนมากข้ึน เนื่องจาก เดิมมีทันตแพทยเขารวม NHS นอย เพราะความยุงยากของ
การเขารวมโครงการ แตหลังจากปรับระบบทําใหจํานวนทันตแพทยเพ่ิมข้ึน ปรับระบบคิดคาบริการ
เพียง 3 ระดับ  

3.1.6.2 การพัฒนารูปแบบการดําเนินการใหบริการทันตสุขภาพ 
ในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาทันตสุขภาพสูง และประชาชนมีขอจํากัดเขาไมถึง

บริการของ GDS ไดมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการในลักษณะ 
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– โครงการนํารองท่ีเรียกวา Personal Dental Service ตามแผนท่ีระบุ
ใน NHS (Primary care) Act 1997 โดย HA ทํางานรวมกับทันตแพทย และNHS trust รวมกับ 
Community Dental Service ของ GDS มีลักษณะการใหบริการในลักษณะ “Drop in center” 
เปนบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วโดยตองมีระบบนัดหมาย โดยประชาชนตองมาลงทะเบียนและไดรับ
บริการท่ีมีคุณภาพจากบุคลากรท่ีมีทักษะบริการท่ีหลากหลาย (Skill–mix)  

– บริการใน PDS เปนบริการท่ีเนนลดชองวางระหวางบริการปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตัวอยาง เชนโครงการ PDS ของ East London หลายแหงดําเนินการใหบริการ
โดย Dental therapist’s ในพ้ืนท่ีมีปญหาทันตสุขภาพและขาดแคลนกําลังคน ซ่ึงใหบริการโดยเนน
ในกลุมเด็กเปนสําคัญ  

 
3.2 ประเทศสวีเดน 

3.2.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
3.2.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 

ปรัชญาสําคัญของระบบบริการสุขภาพของสวีเดน คือ รัฐสวัสดิการ 
(Welfare state) มีสาระหลักใหญอยูท่ีการปกปองคุมครองโดยรัฐในดานรายได สุขภาพ ท่ีอยูอาศัย 
และการศึกษา ลักษณะท่ีสําคัญของรัฐสวัสดิการในสวีเดนมี ดังนี้ คือ (1) ภาครัฐมีบทบาทหลักท้ังใน
ดานการคลังสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ (2) นโยบายและบริการตาง ๆ มีลักษณะครอบคลุม
ถวนหนา (Universal) มิไดเปนการเจาะจงเฉพาะประชากรบางกลุม (3) เกณฑในการไดรับความ
คุมครอง (Eligibility) อิงตามสิทธิของความเปนพลเมือง (4) บุคลากรผูใหบริการอยูในภาครัฐใน
สัดสวนท่ีสูง 

สวีเดนเริ่มสรางหลักประกันสุขภาพโดยออกกฎหมาย National Health 
Insurance Act ตั้งแตป ค.ศ. 194634 ตอมาป 1962 สวีเดนออกกฎหมายขยายความคุมครองไปยังผู
อยูอาศัย (Resident) ทุก ๆ คน และ ในป ค.ศ. 1970 รัฐบาลไดประกาศไดนโยบายปฏิรูป ‘7 Crown 
รักษาทุกโรค’35  

3.2.1.2 โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพแบงเปน 3 ระดับ36 คือ  
1)  องคกรระดับชาติ (The state) กระทรวงสุขภาพและกิจการสังคม 

รับผิดชอบดูแลหนวยงานภาครัฐและองคการตาง ๆ 56 หนวยงาน รวมท้ังคณะกรรมการบริหารเขต 
(The county administrative boards) 21 เขต และ7 State–owned company’s หนวยงาน
ราชการหลายหนวยงานทําหนาท่ีสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคม 
โดยในสวนของการดูแลสุขภาพและการแพทย มีหนวยงานอิสระภายใตกระทรวงฯท่ีสําคัญ เชน 
National Board of Health and Welfare (NBHW) และNational Social Insurance Board 
(NSIB)  

2)  องคกรระดับเขต สวีเดนมีสภาเขต 21 เขต (County Councils) 
รับผิดชอบในการจัดบริการดานสุขภาพและการอํานวยความสะดวกใหความรวมมือในการดูแลทาง
สุขภาพเพ่ือใหประชาชน ท่ีรับผิดชอบไดรับการเขาถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานสูง สภาเขตไดมีการ
แบงกลุมการดูแลสุขภาพ เปน 6 ภูมิภาค (Region) โดยแตละภูมิภาคประกอบดวย County หลาย
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แหงรวมกันดูแลประชากรประมาณ 1–2 ลานคน องคกรสําคัญท่ีเปนตัวแทนระดับประเทศของ 
สภาเขต และหนวยงานเทศบาล37 ซ่ึงถือวาเปนผูจางงาน (Employer) ของบุคลากรทางการแพทย 
ไดแก Swedish Association of Local Authorities and Region องคกรนี้ทําหนาท่ีปกปอง
ผลประโยชนของสภาเขตและเทศบาล และประสานความรวมมือกันระหวางเขตและเทศบาล  

3)  การจัดองคกรระดับทองถ่ินจํานวน 290 เทศบาล เทศบาลแตละแหง
มีการเลือกคณะกรรมการหรือสภาเทศบาล (Municipal councils) ทําหนาท่ีตัดสินใจ และดูแล
กิจการในระดับทองถ่ิน สภาเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทศบาลทําหนาท่ีประสานงานตาง 
ๆ ในเทศบาล  

3.2.1.3 ระบบประกันสุขภาพ 
นอกเหนือจากเงินภาษี ซ่ึงเปนแหลงใหญท่ีสุดของคาใชจายสุขภาพแลว 

ประเทศสวีเดนยังมี การประกันสุขภาพภาคบังคับ ซ่ึงจัดเปนสิทธิประโยชนแขนงหนึ่งในระบบ
ประกันสังคมของประเทศ (Social insurance system) ซ่ึงบริหารโดย NSIB มีความมุงหมายสราง
ความม่ันคงทางการเงินใหแกครอบครัวในยามท่ีเจ็บปวย พิการ หรือชราภาพ ในป ค.ศ. 2000 
คาใชจายในดานความเจ็บปวยและพิการคิดเปนรอยละ 30 ของคาใชจายท้ังหมดในระบบ
ประกันสังคม (National Social Insurance Board, 2002) คาใชจายสําหรับบริการทางการแพทย
เคยมีสัดสวนท่ีสูง เนื่องจากในอดีตไดรวมคายาไวในสวนนี้ดวย แตหลังจากป ค.ศ. 1998 เปนตนมา 
คายาไดตกอยูในความรับผิดชอบของ county council คาใชจายสําหรับบริการทางการแพทยใน
ระบบประกันสังคม จึงลดต่ําลงกวา 10 เทาตัว จาก 25,501 ลาน SEK ในป ค.ศ. 1990 เหลือเพียง 
2,001 ลาน SEK ในป ค.ศ. 2000 และกวารอยละ 70 ในปจจุบัน (1,462 ลาน SEK) จัดเปนคาใชจาย
ดานทันตกรรม38 และมีระบบการประกันสุขภาพเอกชนอยูบางเล็กนอย  

นอกจากนี้ยังมีระบบการประกันทันตสุขภาพแหงชาติ (National 
Dental Health Insurance–NDHI) เปนระบบการคลังสําหรับการจัดบริการทันตกรรมใหแกผูใหญ
อาย ุ20 ข้ึนไป เริ่มมีข้ึนในสวีเดน เม่ือป ค.ศ. 197439 ดวยวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนสวนใหญไดมี
โอกาสเขาถึงบริการทันตกรรมท่ีเหมาะสมอยางเทาเทียมกันมากข้ึน เปนการลดความแตกตางของ
ระดับการใชบริการทันตกรรมในระหวางคนม่ังมีและคนจน40 วัตถุประสงคของ NDHI ออกเปน 3 
ประการ คือ (1) การเขาถึงบริการโดยเทาเทียม (2) ใหเกิดคุณภาพบริการ และ (3) ลดภาระคาใชจาย 

3.2.2 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
3.2.2.1 โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 

สวีเดนเปนประเทศท่ีใหบริการสุขภาพชองปากอยางเปนธรรมท่ีสุด การ
จัดบริการทันตกรรมไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากระบบประกันสุขภาพชองปากแหงชาติ ใหบริการ
ทันตกรรมฟรีสําหรับเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุถึง 19 ป และสนับสนุนเงินอยางเต็มท่ีสําหรับผูสูงอายุ 
ระบบบริการสุขภาพชองปากถูกกระจายอํานาจให County Council เปนผูดูแล โดยรัฐบาลกลางมี
บทบาทในการออกกฎหมายและกําหนดนโยบายในระดับประเทศ ขณะท่ี County Council มี
บทบาทในการวางแผนดานสุขภาพในแตละทองท่ี สวีเดนมีพระราชบัญญัติการดูแลทันตสุขภาพ (the 
Dental Care Act) เปนกฎหมายท่ีดูแลการบริการสุขภาพชองปากใหมีความเทาเทียมและมีคุณภาพ
สําหรับประชาชนท้ังหมด  
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ระบบบริการสุขภาพชองปากในสวีเดนมี 2 ระบบ41 แบงออกตามอายุ
ของกลุมประชากรเปาหมาย คือ การจัดบริการในกลุมเด็กอายุไมเกิน 19 ป โดยใชเงินภาษีทองท่ีของ
สภาเขต (County Council) รวมกับเงินสนับสนุนบางสวนจากรัฐบาลกลาง และในกลุมผูใหญอายุ 20 
ปข้ึนไป ดวยงบประมาณจากระบบประกันสังคม ภายใตการสนับสนุนจากคณะกรรมการประกันสังคม
แหงชาติ (the National Board of Social Insurance)  

3.2.2.2 ระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก  
แบงเปน (1) การจัดบริการสุขภาพชองปากในภาครัฐ คือ The Public 

Dental Service42 ซ่ึงเปนหนวยท่ีจัดบริการทันตกรรมท่ัวไปใหแกเด็กโดยไมตองเสียคาใชจาย และ
เปดโอกาสใหผูยากจนเขาถึงบริการทันตกรรมไดในราคาท่ีไมแพง มี County Council เปน
ผูสนับสนุนการดําเนินงานของ The Public Dental Service ในปจจุบันมีหนวยงานบริการ 
ทันตสาธารณสุขภูมิภาค (Regional Public Dental Service Organization) ในแตละ County เขตละ 1 
แหง รวม 21 แหง ซ่ึงการจัดบริการสวนใหญเปน Local clinics พบวาเด็กประมาณ รอยละ 95–98 
ไดรับการดูแลทางทันตกรรมจาก the Public Dental Service43 (2) การจัดบริการในภาคเอกชน 
สวนใหญใหบริการสุขภาพชองปากแกประชากรผูใหญรอยละ 70 ทันตแพทยเอกชนไดรับคาตอบแทน
สวนใหญจากระบบ National Dental Health Insurance (NDHI) ตามรายการบริการผนวกกับคา
รวมจายบางสวนจากผูปวย  

ชุดสิทธิประโยชนสําหรับผูปวยอายุไมเกิน 19 ป มีความครอบคลุม
บริการแบบเบ็ดเสร็จและผูปวยไมตองเสียคารวมจายใด ๆ แตชุดสิทธิประโยชนสําหรับกลุมผูใหญ 
ถูกแบงแยกออกเปน 2 ระดับ คือ ชุดสิทธิประโยชนข้ันพ้ืนฐาน (Basic dental care) ไดแก บริการ 
ทันตกรรมปองกัน การบูรณะฟน การรักษารากฟนซ่ึงผูปวยตองรับผิดชอบคาใชจายเอง และชุด 
สิทธิประโยชนเสริม (Additional dental care)44 หมายถึง การรักษาท่ีมีคาใชจายสูง อันไดแก  
ฟนปลอมชนิดติดแนน และการจัดฟน ซ่ึงผูปวยจะไดรับการคุมครองภายใตมาตรการคุมครอง
คาใชจายสูง (High–cost protection) เพ่ือปกปองผูปวยตองจายคาใชจายสูง ๆ  

3.2.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
3.2.3.1 การจัดบริการทันตกรรม  

1) การจัดบริการในภาครัฐ 
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีจัดบริการทันตกรรมในภาครัฐ คือ Public 

Dental Health Service (PDHS)45 ซ่ึงเริ่มตั้งข้ึน ในป ค.ศ. 1930 มีวัตถุประสงคในระยะแรกเพ่ือ
จัดบริการทันตกรรมใหแกประชากรเด็กโดยไมตองเสียคาใชจาย และเปดโอกาสใหผูยากจนเขาถึง
บริการทันตกรรมไดในราคาท่ีไมแพง ตอมาเม่ือมี NDHI ข้ึน ในป ค.ศ. 1974 สถานการณจึงเปลี่ยนไป
เม่ือคาบริการทันตกรรมมีอัตราเทาเทียมกันท้ังภาคเอกชนและรัฐ อยางไรก็ดี แมอิทธิพลของ
หลักประกันทันตสุขภาพจะทําใหอัตราคาบริการเทาเทียมกันแลว แตแบบแผนบริการก็ยังคงแตกตาง
กันอยูในระหวางทันตแพทย PDHS และทันตแพทยเอกชน โดยเฉพาะในกรณีการทําฟนปลอม  

2) การจัดบริการในภาคเอกชน 
ทันตแพทยเอกชนใหบริการทันตกรรมแกประชากรผูใหญราวรอยละ 

70 แตเดิม county council มีอํานาจควบคุมการเปดบริการของทันตแพทยเอกชน และทันตแพทย
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เอกชนไดรับคาตอบแทนสวนใหญจากระบบ NDHI ตามรายการบริการผนวกกับคารวมจายบางสวน
จากผูปวย ในระยะหลังคาใชจายจาก NDHI มีแนวโนมลดลงอยางมากจากประมาณ 3,750 ลาน SEK 
ในป ค.ศ. 1990 เหลือประมาณ 1,400 ลาน SEK ในป ค.ศ. 1998 (WHO, 2002B) ในป ค.ศ. 1999 
มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ NDHI ใหทันตแพทยกําหนดราคาคารักษาเองไดและยกเลิกการควบคุม
โดย county council  

3.2.3.2 การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
ในแตละ County ของสวีเดน มีการจัดทําโครงการทันตกรรมปองกันยึด

แนวทางอิงกลุมประชากรท้ังหมด (Population–based) แตในปจจุบันไดเปลี่ยนแนวทางการ
จัดบริการอิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน (Risk–based)46,47 บุคคลความเสี่ยงสูงไดรับ
บริการทันตกรรมปองกันอยางเขมขนมากกวาผูท่ีความเสี่ยงต่ํา เปนการจัดบริการทันตกรรมปองกันใน
คลินิกตามระบบกลุมเสี่ยงในคลินิกทันตกรรมของรัฐ มีทันตบุคลากรใหบริการ รูปแบบของการ
จัดบริการมีความแตกตางกันไปใน แตละ County Council บาง County Council มีการทํา 
Professional tooth cleaning ตามดวยการสอนแปรงฟนและสอนใชไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช บาง County Council เนนท่ีการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแททุกซ่ีของเด็กทุกคน48 
ระบบการคลังภายใต National Dental Health Insurance นั้น ไดมีการปรับวิธีการจาย
คาตอบแทนเปนแบบ Capitation ดวย โดยใหผูท่ีมีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูท่ีมี
ความเสี่ยงสูง เปนการสรางแรงจูงใจทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ49  

3.2.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
โครงการทันตกรรมปองกันสําหรับเด็กเริ่มข้ึนราวทศวรรษ 1950 และตอมาได

นําไปสูการออกกฎหมาย Public Dental Service Act ในป ค.ศ. 1974 ในยุคแรก ๆ โครงการ 
ทันตกรรมปองกันยึดแนวทางอิงกลุมประชากรท้ังหมด (Population–based) แตในปจจุบัน ได
เปลี่ยนแนวทางมาอิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน (risk–based) เนื่องจากความชุกของโรค
ลดลงอยางมาก และโรคสวนใหญกระจุกอยูในกลุมเสี่ยงเพียงจํานวนนอย50 การวิเคราะหเปรียบเทียบ
รูปแบบการดําเนินงานทันตกรรมปองกันของกลุมประเทศนอรดิก ในรอบทศวรรษ 1990 ระบุวา 
ทันตกรรมปองกันในระดับชุมชนของสวีเดนมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด51  

3.2.5 ทันตกรรมปองกันในคลินิกตามระบบกลุมเส่ียง 
คลินิกทันตกรรมของ PDHS เนนการจัดบริการทันตกรรมปองกันใหแกผูปวยเด็ก มี

ผูใหบริการ คือ ทันตแพทย ทันตนามัย และผูชวยทันตแพทยท่ีผานการฝกอบรมพิเศษ รูปแบบของ
การจัดบริการทันตกรรมปองกันในคลินิกแตกตางกันไปในแตละ county บาง county มีการทํา 
professional tooth cleaning ตามดวยการสอนแปรงฟนและสอนใชไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช52 บาง county ก็เนนท่ีการเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแททุกซ่ีของเด็กทุกคน53 
สวนในการใหคําปรึกษาดานโภชนาการมีอยูบางในบางแหง ขณะท่ีฟลูออไรดเจลนั้นแทบไมมีการใช
เลยในสวีเดน 

ปจจุบัน การจัดบริการทันตกรรมปองกันในคลินิกของ PDHS อาศัยหลักการ
จําแนกความเสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน บุคคลท่ีมีความเสี่ยงสูงไดรับบริการทันตกรรมปองกันอยาง
เขมขนมากกวาผูท่ีความเสี่ยงต่ํา มีรายงานจาก county ตาง ๆ ท่ีนําเอาระบบกลุมเสี่ยงมาใชในการ
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ใหบริการทันตกรรมปองกันสําหรับกลุมเด็กเล็ก กลุมวัยรุน และกลุมผูใหญ ประเด็นท่ีนาพิจารณา คือ 
ในแนวทางการจัดบริการทันตกรรมตามระบบกลุมเสี่ยงใหแกผูใหญ ซ่ึงอยูภายใตระบบการคลังของ 
NDHI นั้น ไดมีการปรับวิธีการจายคาตอบแทนเปนแบบ capitation ดวย เพ่ือใหสอดคลองกับ
หลักการจําแนกความเสี่ยง โดยใหผูท่ีมีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูท่ีมีความเสี่ยงสูง 
เปนการสรางแรงจูงใจทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ54  

3.2.6 ปญหาการเขาถึงบริการ 
ในชวงสิบกวาปท่ีผานมาสวีเดนประสบสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง55 

สงผลใหฐานการเก็บภาษีหดตัวลง County Council มีรายไดเขาสูระบบสุขภาพลดนอยลง และทําให
งบประมาณดานสุขภาพถูกจํากัดลงอยางมาก แตในขณะเดียวกันคาใชจายสุขภาพมีแนวโนมสูงข้ึน 
จากการข้ึนราคาของคายา และจากการโอนความรับผิดชอบของคายาจากระบบประกันสังคมมาสู 
County Council ดังนั้นมาตรการควบคุมคาใชจายจึงกลายเปนประเด็นสําคัญเรงดวนของระบบ
บริการสุขภาพ การขาดการเชื่อมประสานท่ีดีระหวางบริการปฐมภูมิ และผูปวยในของโรงพยาบาล 
ระบบบริหารสุขภาพของสวีเดนท่ีผานมาเนนท่ีโรงพยาบาลเปนหลัก ไมคอยใหความสําคัญกับการ
จัดบริการผูปวยนอก โดยมีระยะเวลารอนานในบัญชีรอเรียก (Waiting list) ทําใหชาวสวีเดนรูสึกวา
ระบบบริการสุขภาพไมสามารถตอบสนองตอความตองการได และเริ่มหันไปพ่ึงระบบประกันสุขภาพ
ของเอกชนมากข้ึน  

3.2.7 มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก  
สวีเดนมีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ตามขอตกลง

ระหวางเขต เทศบาลและรัฐบาลกลาง โดยใหอิสระในการเลือกบริการสุขภาพ ซ่ึงหมายถึง ผูปวย
สามารถขอการดูแลท่ีใดก็ไดในประเทศตามขอตกลงในพ้ืนท่ีของสภาเขตในระดับเดียวกัน เม่ือสภาเขต
ตัดสินแนวทางการรักษา เชนการดูแลท่ีโรงพยาบาล ผูปวยก็สามารถมีอิสระในการเลือกโรงพยาบาล
ใดก็ได ระบบหลักประกันสุขภาพไดกําหนดวาผูปวยท่ีไมไดอยูในระยะเฉียบพลัน สามารถเขาถึงการ
ดูแลปฐมภูมิจากบุคลากรทางการแพทยภายใน 7 วัน และไดรับการรักษาภายใน 90 วัน ของการสง
ตอจากแพทยเวชปฏิบัติสูการพบแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สงผลใหสภาเขตตองใหการดูแลรักษา
ภายใน 90 วัน ของการตัดสินใจรักษา สภาเขตตองหาวิธีในการลดเวลาการรอคอยในการใหบริการ
ผูปวย (โดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัด) ในกรณีท่ีสภาเขตไมสามารถใหบริการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
หรือถาผูปวยจะตองรอมากกวา 90 วัน พวกเขาสามารถเลือกบริการขามเขตอ่ืนได ซ่ึงถือวาเปน
ขอตกลงรวมระหวาง the Swedish state และสมาคมสวีเดนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
ภูมิภาค (the Swedish Association of Local Authorities and Regions)  

 ในป 2008 ไดกําหนดการดูแลทางทันตกรรมรูปแบบใหมในผูใหญ56 กระตุนการ
รับบริการสงเสริมสุขภาพชองปากดวยมาตรการตาง ๆ ไดแก  

1)  คูปองแทนเงินสด (Dental care voucher) เปนเงินชวยเหลือสําหรับการ
รักษาชองปากทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป  

2)  มาตรการการคุมครองคาใชจายสูง (High–cost protection scheme) เปน
การปองกันการดูแลสุขภาพชองปากท่ีมีคาใชจายสูง โดยจายคาชดเชยเทากับ 50%  
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3)  จัดทําระบบราคาอางอิง (Reference prices system) โดยจายเงินชดเชยตาม
ระดับฐานราคาอางอิง ภายใตระบบนี้ผูใหบริการทางการแพทยจะไดรับการชดเชยสําหรับทุก
กระบวนการบริการท่ีเกิดข้ึน ระดับมูลคาของคาชดเชยคํานวณจากราคาอางอิงของแตละกระบวนการ
ท่ีใชในการดูแลรักษา ราคาอางอิงนี้ยังสามารถทําใหผูปวยสามารถเปรียบเทียบราคาได สวนระบบการ
ตั้งราคารักษาฟรีสําหรับการบริการดูแลชองปากก็ยังคงใชอยู  

4)  การดูแลรักษาชองปากท่ีมีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยจากรัฐ (Dental care that 
qualifies for compensation) ประกอบดวยการปองกันรักษาอนามัยชองปาก รวมไปถึงการปองกัน
ไมใหเกิดความเจ็บปวดหรือเกิดโรค การดูแลรักษาชองปากนี้รวมไปถึงการรักษาสภาพอวัยวะภายใน
ชองปากดวย  

5)  สิทธิของผูปวยในการเขาถึงขอมูล ผูใหบริการจะตองบอกรายการคาใชจายของ
การบริการตาง ๆ โดยตองบอกท้ังราคาของตัวผูใหบริการเองและราคาอางอิงท่ีกําหนดโดยรัฐ รวมไป
ถึงการรับประกันผลการรักษาท่ีตัวผูใหบริการจะใหแกผูปวย ถาผูใหบริการใหการรักษาท่ีไมไดอยูใน
รายการท่ีจะไดรับการชดเชยจากรัฐ ผูใหบริการตองแจงและบอกการรักษาดวยวิธีการอ่ืนท่ีสามารถขอ
คาชดเชยใหผูปวยทราบกอน 

 
3.3 ประเทศญ่ีปุน  

3.3.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
3.3.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 

ประชาชนชาวญี่ปุนข้ึนชื่อวามีสุขภาพดีและอายุยืนท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก 
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมหลายประการมีสวนท่ีสงผลตอการมีสุขภาพท่ีดี ชาวญี่ปุนมีอัตราการรู
หนังสือสูงถึงรอยละ 99 มีคานิยมท่ีรักความสะอาด และใสใจในการดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารเนน
อาหารกลุมไขมันต่ํา และปจจัยท่ีสําคัญอีกประการก็ คือ ประเทศญี่ปุนมีระบบบริการสุขภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ57  

หลังจากสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งญี่ปุนไดรับเอาแนวความคิด ‘Peace 
through social justice’ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization) 
แนวคิดนี้ใหความสําคัญแกการจัดสวัสดิการแกคนงานอยางเพียงพอ ญี่ปุนก็ไดออกกฎหมายประกัน
สุขภาพ (Health Insurance Law) ฉบับแรก ในป ค.ศ. 1922 ครอบคลุมคนงานในสถาน
ประกอบการขนาดตั้งแต 5 คน รวมท้ังครอบครัว นับจากนั้นเปนตนมาแนวคิดของการสราง
หลักประกันสุขภาพไดกลายเปนหัวใจสําคัญของระบบสุขภาพในประเทศญี่ปุนมาโดยตลอด หลังจาก
พายแพในสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุนตกอยูภายใตการปกครองดูแลของสหรัฐอเมริกา สงผลใหญี่ปุนมี
รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีการปรับระบบบริการสุขภาพในประเทศญี่ปุน 
และสงผลใหตลาดบริการดานการแพทยอยู ในภาคเอกชนเปนสวนใหญตามแบบอยางของ
สหรัฐอเมริกา 

3.3.1.2 โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพ 
ระบบบริการสุขภาพของญี่ปุนมีลักษณะสําคัญ คือ เปนระบบท่ีมี

หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal coverage) ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ โดยตองจายเบี้ย
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ประกันสุขภาพ (Insurance tax) เพ่ิมเติมจากระบบภาษีปกติ58 ผูใชบริการตองจายรวม (Copayment) 
ตามอัตราท่ีกําหนดในประกันแตละชนิด โดยแบงเปน 3 กลุม คือ (1) ระบบประกันสุขภาพสําหรับ
ลูกจาง (2) ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance, NHI เรียกอีกชื่อวา 
Community Health Insurance) จายเงินคาทําประกันโดยผูทําประกันและกระทรวงการคลัง 
รัฐบาลออกใหผูทําประกัน 70 % ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึน และ (3) ประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ 

ประเทศญี่ปุนมีองคกรหลักของรัฐท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานดานสุขภาพ 
คือ กระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare–MOHLW) 
หนวย Dental Health Division เปนแผนกหนึ่งในสังกัด Health Policy Bureau ท่ีมีหนาท่ีดูแล
กิจการทางดานจัดบริการทันตกรรรม ภายใตการรณรงคระดับประเทศท่ีเรียกวา People’s Health 
Promotion Campaign for the 21st Century หรือท่ีรูจักกันท่ัวไปวา ‘Healthy Japan 21’ ซ่ึง
ประเด็นทันตสุขภาพ (Dental Health) ถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งใน Healthy Japan 21 ท่ี
จะนําประชาชนชาวญี่ปุนเขาถึงความมีสุขภาพชองปากท่ีดี  

สถานพยาบาลสุขภาพของประเทศญี่ปุนเกือบท้ังหมดอยูในภาคเอกชน 
นอกเหนือจากศูนยบริการสุขภาพซ่ึงดําเนินการโดยรัฐบาลแลว ขอมูล ในป ค.ศ. 2004 ระบุวา 
ประเทศญี่ปุนมีโรงพยาบาลรวมท้ังสิ้น 9,077 แหง และสวนคลินิกแพทยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 97,051 
แหง จําแนกเปนคลินิกท่ีมีเตียง 14,765 แหง และคลินิกท่ีไมมีเตียง 82,286 แหง  

การออกกฎหมายดานสุขภาพ (Health legislation) ของญี่ปุน ถือเปน
กลไกสําคัญในการกําหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศมาตั้งแตสมัยหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
กฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวของในกระบวนการวางแผนสุขภาพ คือ Medical Services Law กําหนดใหมี
การแบงเขตพ้ืนท่ีบริการทางการแพทย (Medical care area) ออกเปน 2 ระดับ คือ พ้ืนท่ีบริการทาง
การแพทยทุติยภูมิ (Secondary medical care area)หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีขนาดประมาณเทาชุมชน 
(Community) และมีความตองการทางการแพทยในระดับพ้ืนฐานตัวเลข ในป ค.ศ. 1998 มีเขตพ้ืนท่ี
ระดับนี้อยู 355 เขต59 สวนพ้ืนท่ีบริการทางการแพทยตติยภูมิ (Tertiary medical care area) 
หมายถึง เขตพ้ืนท่ีระดับ Prefecture และจัดบริการการแพทยเฉพาะทาง  

ระบบบริการสุขภาพของประเทศญี่ปุนจัดวาเปนระบบท่ีมีคาใชจาย
คอนขางถูก60 ในรายงานการศึกษาขององคกรระหวางประเทศ Organization for Economic Co–
operation and Development (OECD) ระบุวาเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุม OECD ซ่ึงมี
มาตรฐานการครองชีพคลายคลึงกันแลว ญี่ปุนมีคาใชจายสุขภาพตอหัวประชากรต่ํากวาถึงรอยละ 
11.4 เม่ือคํานวณดวยหนวยการใชจายเปนอัตราแลกเปลี่ยนโดยเปรียบเทียบอํานาจซ้ือ (Purchasing 
power parity) ญี่ปุนใชกลไกควบคุมคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ โดย (1) การท่ีรัฐบาลมีสวน
ในการปรับตารางคารักษา (Fee schedule) เพ่ือตรึงราคาคาบริการ (2) การกําหนดการรวมจาย 
(Co–payment) ซ่ึงมีผลทําใหลดอุปทานของการใชบริการ และ (3) การควบคุมในดานอุปสงคดวย
มาตรการกฎระเบียบตาง ๆ  
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3.3.2 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
3.3.2.1 การวางแผนและนโยบายทันตสุขภาพ 

MOHLW ประกาศใชนโยบาย Healthy Japan 21 ในป ค.ศ. 2000 เพ่ือ
รณรงคดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกชาวญี่ปุนในสหัสวรรษใหม หัวขอสุขภาพชองปากเปน 1 ใน 9 
องคประกอบใหญ มีเปาหมายสําคัญ 4 ประการ ซ่ึงตองบรรลุ ในป ค.ศ. 201061 ดังนี้ : 

– เปาหมายท่ี 1 มากกวารอยละ 20 ของผูสูงอายุ 80 ป มีฟนใชงานได
อยางนอย 20 ซ่ี  

– เปาหมายท่ี 2 มากกวารอยละ 80 ของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากโรคฟนผุ 
– เปาหมายท่ี 3 คาเฉลี่ยดัชนี DMFT ของเด็กอายุ 12 ป ต่ํากวา 1 
– เปาหมายท่ี 4 ผูปวยโรคปริทันตอักเสบอายุ 40–50 ป ท่ีมีรองลึก 

ปริทันตเกิน 4 มม. มีจํานวนลดลงรอยละ 30 
3.3.2.2 การคลังของบริการทันตสุขภาพ 

บริการทันตสุขภาพอยูภายใตระบบประกันสุขภาพเชนเดียวกับบริการ
ทางการแพทยอ่ืน ๆ โดยมีวิธีการปฏิบัติเปนในทํานองเดียวกัน บริการทันตกรรมเกือบท้ังหมดถูก
ครอบคลุมอยูในชุดสิทธิประโยชน ยกเวน การจัดฟน และการใสฟนปลอมบางชนิด ซ่ึงผูปวยตองจาย
คารักษาใหแกทันตแพทยโดยตรง จากรายงานการศึกษา International Collaborative Study II62 
ประกันสุขภาพจะจายเฉพาะบริการรักษา ไมครอบคลุมบริการทันตกรรมปองกัน (ไดแก การใช
ฟลูออไรด และสารเคลือบรองฟน สวนบริการขูดหินปูนและทําความสะอาดชองปากถูกครอบคลุมอยู
ในชุดประสิทธิประโยชน ญี่ปุนมีคาใชจายทางดานทันตกรรมประมาณรอยละ 9.6 จากยอดคาใชจาย
ท้ังหมดในระบบประกันสุขภาพ การบริการทันตสุขภาพอยูภายใตระบบประกันสุขภาพ รายการ
บริการทันตกรรมเกือบท้ังหมดถูกครอบคลุมอยูในชุดประสิทธิประโยชน ยกเวน การจัดฟน และ 
การใสฟนปลอมบางชนิด ซ่ึงผูปวยตองจายคารักษาใหแกทันตแพทยโดยตรง  

3.3.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
3.3.3.1 การจัดบริการทันตสุขภาพ 

การจัดบริการทันตสุขภาพอยูในแบบแผนทํานองเดียวกันกับบริการ
สุขภาพโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการจัดบริการ ในป ค.ศ. 2000 มีคลินิกทันตแพทยใน
ประเทศญี่ปุน63 63,361 แหง (Statistics Bureau, 2002) ประชาชนท่ัวไปสามารถเขารับบริการ 
ทันตกรรมในสถานพยาบาลใดก็ได โดยใชระบบประกันสุขภาพท่ีตนมีอยู ชุดสิทธิประโยชนทาง 
ทันตกรรมครอบคลุมบริการรักษาแบบทุกประเภท ยกเวน การจัดฟน ฟนปลอมบางชนิด และงาน 
ทันตกรรมปองกัน การท่ีมีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (รอยละ 20 สําหรับผูประกันตนในระบบ EHI 
และรอยละ 30 สําหรับผูประกันตนในระบบ NHI) ดังนั้นราคาบริการทันตกรรมจึงไมไดเปนอุปสรรค
ในการเขารับบริการสําหรับประชาชนชาวญี่ปุน 

Kawamura และคณะ64 คณะผูวิจัยไดใหขอสังเกตวาบริการทันตกรรม
ปองกันไดรับความสนใจนอยมากในประเทศญี่ปุน เนื่องจากไมไดรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนของ
ระบบประกันสุขภาพ (หมายเหตุ : การขูดหินปูนแมวาจะรวมอยูในชุดสิทธิประโยชน แตก็ไมไดเปน
บริการท่ี ‘popular’ มากนักในหมูทันตแพทย) Yonemitsu และSutcliffe (1992)65 ไดเปรียบเทียบ
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สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียนในญี่ปุนและสกอตแลนด และระบุวาการทําสารเคลือบรองฟนในเด็ก
ญี่ปุนมีอัตราต่ํามาก ดวยเหตุท่ีตารางคารักษาสรางแรงจูงใจใหทันตแพทยญี่ปุนหารายไดจากบริการ
รักษาบูรณะฟนเปนหลัก คลินิกทันตแพทยในประเทศญี่ปุนสวนมากมีขนาดเล็ก มีบุคลากรประจํา
คลินิกประเภทเต็มเวลา สวนใหญรอยละ 84.3 เปนเวชปฏิบัติเดี่ยว (solo practice) ซ่ึงเปน 
แบบแผนการดําเนินงานท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด  

การจัดบริการทันตกรรมแกกลุมเปาหมายเฉพาะ มักเปนบทบาทของ
สมาคมทันตแพทยในระดับทองถ่ิน Sugimoto และMatsuo (1993)66 ไดแบงประเภทของ
กลุมเปาหมายเฉพาะไว ดังนี้: 

1) บริการทันตกรรมเคลื่อนท่ี (Itinerant dental service) ในเขต
ทุรกันดารและเกาะเล็ก ๆ ซ่ึงประชาชนมีความลําบากในการเดินทางมารับบริการบริการสวนใหญเปน
บูรณะฟน (รอยละ 55.4)  

2) บริการทันตกรรมเคลื่อนท่ีในสถานสงเคราะหผูสูงอายุ บริการสวน
ใหญท่ีผูสูงอายุไดรับ คือ ฟนปลอม 

3) บริการตรวจสุขภาพชองปากในสถานท่ีทํางาน ตามกฎหมาย Rules 
of Laborers’ Safety and Sanitation Act ฉบับแกไขป ค.ศ. 1989 กําหนดใหสถานท่ีทํางานท่ีมี
การใชวัตถุสภาพเปนกรด ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพชองปากทุก ๆ 6 เดือน 

4) บริการทันตสุขภาพในโรงเรียน เด็กนักเรียนทุกคนตองไดรับ 
การตรวจสุขภาพชองปากประจําป ในป ค.ศ. 1992 มีเด็กนักเรียนท่ีไดรับ complete treatment 
รอยละ 40 

3.3.3.2 การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
การสรางเสริมสุขภาพในประเทศญี่ปุนมีกระบวนการขับเคลื่อนแบงเปน 

3 ระยะ67 ในระยะท่ีหนึ่งระหวางป ค.ศ. 1978–1987 เปนการกอตั้ง Municipal Health Center ข้ึน
ในทุก ๆ เขตเทศบาลเพ่ือดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ นอกเหนือไปจากท่ี Public Health 
Center ไดดําเนินการอยูกอนแลว ระยะท่ีสองเริ่มข้ึน ในป ค.ศ. 1988 เม่ือมีโครงการ Active 80 
Health Plan ซ่ึงมีวัตถุประสงคท่ีจะยืดอายุขัยของพลเมืองใหยืนยาวเกิน 80 ป จากนั้นในระยะท่ี 3 
จึงไดมีโครงการ Healthy Japan 21 ข้ึนเม่ือป ค.ศ. 2000 โดยไดจัดวางกลยุทธสรางเสริมสุขภาพ
อยางเบ็ดเสร็จสําหรับพลเมืองชาวญี่ปุนในศตวรรษท่ี 21 แบงเปนประเด็นหลัก 9 ดาน ไดแก  
(1) Foods and Nutrition (2) Physical activities/exercise (3) Rest and mental health  
(4) Tobacco (5) Alcohol (6) Dental Health (7) Diabetes (8) Cardiovascular diseases และ
(9) Cancer แผนการนี้มีกําหนดเวลาครอบคลุมระหวางป ค.ศ. 2000–2010 โดยมีวัตถุประสงคให
การมีอายุขัยอันยืนยาวนั้นเปนไปอยางมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย และสุขภาพชองปากเปนประเด็น
หนึ่งท่ีประเทศญี่ปุนถือวามีความสําคัญ เนื่องจากสุขภาพชองปาก ไมใชเพียงเรื่องของการรับประทาน
อาหาร แตรวมถึงการพูด การหัวเราะ การใชปากในชีวิตประจําวันเขามาเก่ียวของดวย  
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3.3.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
3.3.4.1 โครงการทันตสุขภาพในกลุมเด็กปฐมวัย 

การกอตั้ง Municipal Health Center ข้ึนในทุก ๆ เขตเทศบาลสุขภาพ 
เพ่ิมจาก Public Health Center ซ่ึงดําเนินการอยูกอนแลว โดยมี ทันตานามัย (Dental Hygienist) 
ซ่ึงเรียนหลักสูตร 3 ปในมหาวิทยาลัย เรียนเฉพาะดานสงเสริมทันตสุขภาพและปองกัน ประจําอยูท่ี
สถานีอนามัย (Health center) ทําหนาท่ีใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน ตรวจชองปาก เพ่ือ 
Screening และใหบริการ ทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา Sealant จุดเดน
ของงานบริการ คือ ระบบบันทึกขอมูล กอนท่ีแมจะพาลูกมาตรวจ ทันตานามัยจะสงแบบสอบถามไป
ใหแมกรอก และสงกลับมากอน เปนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน โปรแกรมทันตสุขภาพ ท่ีสถานี
อนามัย เริ่มตั้งแตเด็ก 4 เดือน จะมีการทํา Saliva test ใหแมดูวาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน  
มีการเปดปากดูฟนทุกครั้งท่ีมารับวัคซีน เม่ือเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง จะใหทันตแพทยเปนผูตรวจฟนให 
หลังจากนั้นทันตานามัยจะอธิบายเพ่ิมเติม ยอมคราบจุลินทรีย สอนเรื่องแปรงฟน สอนเรื่องการใช 
ยาสีฟนฟลูออไรด ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะไดรับการทาฟลูออไรดซ่ึงอาจทําท่ีสถานีอนามัยเลย 
หรือไปรับบริการกับทันตแพทยในคลินิกเอกชนซ่ึงลงทะเบียนไว แตการทาฟลูออไรด ไมรวมอยูใน
ระบบประกันสุขภาพ ซ่ึงประชาชนตองจายคาบริการเอง ท่ีทําเชนนี้ไดเพราะประชาชนมีบริการ 
ทันตสุขภาพ จึงไปรับบริการดานการรักษากับคลินิกเอกชน ทําใหทันตานามัยทํางานสงเสริมปองกัน
ไดอยางเต็มท่ี 

3.3.4.2 โครงการทันตสุขภาพในโรงเรียน (School Dentistry Health)  
ตามกฎหมาย School Health Law เด็กนักเรียนทุกคนตองไดรับการ

ตรวจสุขภาพชองปากประจําป ปจจุบันมี Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 
Technology รวมกับ Japanese Association of School Dentistry (JASD) ดําเนินกิจกรรม 
ทันตสุขภาพในโรงเรียน โดยมีทันตแพทยท่ีเรียกวา School dentist จํานวน 23,000 คน เปนผูใหบริการ68 
ทันตแพทยเหลานี้เปนทันตแพทย Part time มีหนาท่ีใหทันตสุขศึกษาและการแนะนําปรึกษา  
ตรวจสุขภาพชองปากอยางนอยปละ 1 ครั้ง ใหบริการทันตกรรมปองกัน และใหบริการรักษาในรายท่ี
จําเปน69  

3.3.5 ปญหาการเขาถึงบริการ 
ประเทศญี่ปุนไมพบปญหาการเขาไมถึงบริการ เนื่องจากมีระบบหลักประกัน

สุขภาพท่ีเขมแข็ง และการจัดบริการสุขภาพชองปากสวนใหญเปนบริการจากภาคเอกชนเปนหลัก 
 

3.4 ประเทศมาเลเซีย 
3.4.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 

3.4.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 
ประเทศมาเลเซียไดกําหนดวิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) วา “ภาย ใน

ป 2020 มาเลเซียจะเปนประเทศแหงการมีสุขภาพดีท้ังในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
ดวยการมีระบบสุขภาพท่ีมีความเทาเทียม เขาถึงได ประหยัด มีการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เขา
กับสิ่งแวดลอม และคํานึงถึงผูบริโภค พรอมท้ังเนนในประเด็นเรื่องคุณภาพ นวัตกรรม การสรางเสริม



29 

 

สุขภาพและเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสนับสนุนบทบาทหนาท่ีของปจเจกชน และความมี
สวนรวมของชุมชน ท้ังนี้เพ่ือนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 

3.4.1.2 โครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
ประเทศมาเลเซียมีกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health–MOH) เปน

องคกรหลักในการดูแลสุขภาพ มีการจัดแบงบริการออกเปน 2 สายงาน คือ บริการปองกัน และ
บริการรักษา และมีโครงสรางการบริหารในรูปปรามิดท่ีมีการกระจายอํานาจหนาท่ีจากระดับของ
รัฐบาลกลาง ไปสูระดับ มลรัฐและสวนทองถ่ิน ในดานวิชาชีพนั้นจัดแบงออกเปน 3 ฝาย ไดแก 
Public Health Service, Medical Service และResearch and Technical Support Service 
(หมายเหตุ : กิจการทางดานทันตสุขภาพถูกจัดไวใน Dental Services Division ภายใต Public 
Health Service70 ในแตละมลรัฐมีองคกรท่ีเปนตัวแทนของ MOH คือ Office of Medical and 
Health Services มีผูบริหารดํารงตําแหนง State Director of Health  

ระดับทองถ่ิน ซ่ึงแบงออกตามเขตสุขภาพ (health district) ประมาณ 
50 เขต แตเขตสุขภาพมีการกําหนดแตกตางไปจากเขตการปกครองสวนทองถ่ิน ผูดํารงตําแหนง
บริหารในระดับทองถ่ินเรียกวา District Medical Officer of Health มีบทบาทหนาท่ีเฉพาะใน
กิจกรรมทางสาธารณสุขซ่ึงเนนงานปองกันเปนสวนใหญ สวนงานบําบัดรักษานั้น ตกอยูแกบุคลากรท่ี
เรียกวา medical officer–in–charge ซ่ึงข้ึนตรงตอ state health office 

ประเทศมาเลเซียยังมีการจัดองคกรท่ีดูแลเครือขายสถานบริการสุขภาพ
ในเขตพ้ืนท่ีชนบท เรียกวา Rural Health Services Scheme (RHSS) เครือขายนี้ประกอบดวย 
สถานีอนามัย สถานีอนามัยขนาดยอย (health sub center) และคลินิกผดุงครรภ (midwife clinic) 
พรอมดวยบุคลากรผูใหบริการสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชนในเขตชนบท ในชวงระยะแรกท่ีเริ่ม
กอตั้ง RHSS ในป ค.ศ. 1953 นั้น สถานีอนามัยแตละแหงถูกกําหนดใหดูแลประชากร 50,000 คน 
และมีเครือขายอันประกอบดวย สถานีอนามัยยอย 4 แหง และคลินิกผดุงครรภ 25 แหง (ดูแล
ประชากร 2,000 คนตอแหง) ในแตละเครือขายใหมีแพทยจํานวน 1 คน ประจําอยูท่ีสถานีอนามัยหลัก 
บุคลากรอ่ืน ๆ ไดแก hospital assistants พยาบาล ผูชวยพยาบาล ผูชวยผดุงครรภ นักสุขาภิบาล 
นักธุรการ และอ่ืน ๆ ในชวงเวลาตอมาจึงไดมีการปรับขยายเครือขาย RHHS ใหมีแพทยประจําการ
เปนจํานวนเพ่ิมข้ึน และสถานีอนามัยขนาดยอยจํานวนมากไดขยายเติบโตเปนสถานีอนามัยหลัก สวน
คลินิกผดุงครรภก็ไดรับการพัฒนาเปนสถานีสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care post) 
ประมาณวา ในป ค.ศ. 1985 รอยละ 93 ของชาวมาเลเซียในพ้ืนท่ีชนบทสามารถเขาถึงบริการ RHSS 
ไดโดยสะดวก71  

3.4.1.3 การคลังของบริการสุขภาพ 
บริการสุขภาพในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศมาเลเซียมี

แหลงท่ีมาของการคลังแตกตางกันเปน 2 ระบบ บริการสุขภาพในภาครัฐไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากงบประมาณรายไดในลักษณะท่ีบริการทางการแพทยแทบทุกชนิดไดรับการ subsidize 
โดยตรงในสัดสวนท่ีสูงมาก และเก็บคารักษา (user fee) จากผูรับบริการเพียงเล็กนอย การใชจาย
ดานสุขภาพในภาครัฐสวนใหญอยูใน MOH กวารอยละ 66 การจัดสรรงบประมาณของ MOH เพ่ิมข้ึน
เกือบ 16 เทาตัว จาก 216.9 ลานริงกิต ในป ค.ศ. 1970 เปน 3,424.8 ลานริงกิต ในป ค.ศ. 199672  
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3.4.1.4 ระบบการดูแลสุขภาพในมาเลเซีย 
ระบบการดูแลสุขภาพจัดแบงไดเปน 3 ระดับ คือ ปฐมภูมิ (Primary) 

ทุติยภูมิ (Secondary) และตติยภูมิ (Tertiary) ซ่ึงใหบริการในรูปแบบของคลินิกและโรงพยาบาล  
มีการจัดแบงบริการออกเปน 2 สายงาน คือ บริการปองกัน และบริการรักษา และมีการกระจาย
อํานาจหนาท่ีจากระดับของรัฐบาลกลางไปสูระดับมลรัฐและสวนทองถ่ิน โดยแบงสวนกรมกอง
ออกเปนดานบริหารและดานวิชาชีพ ในดานวิชาชีพนั้นจัดแบงออกเปน 3 ฝาย ไดแก Public Health 
Service, Medical Service และResearch and Technical Support Service  

ประเทศมาเลเซียยังมีการจัดองคกรท่ีดูแลเครือขายสถานบริการสุขภาพ
ในเขตพ้ืนท่ีชนบท เรียกวา Rural Health Services Scheme (RHSS) เครือขายนี้ประกอบดวย 
สถานีอนามัย สถานีอนามัยขนาดยอย (Health sub center) และคลินิกผดุงครรภ (Midwife clinic) 
พรอมดวยบุคลากรผูใหบริการสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชนในเขตชนบท  

3.4.2 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 
การจัดองคกรของงานทันตสุขภาพแบงออกไดเปน 3 ระดับ ตามโครงสรางปรามิด

เชนเดียวกัน ในระดับประเทศมี Dental Services Division เปนองคกรหลักอยูภายใต Public 
Health Service ของ MOH มีบทบาทในการดูแลฝายบริการปองกัน และฝายบริการรักษา  
ฝายบริการปองกันนั้นจําแนกออกเปนงานสรางเสริมสุขภาพชองปาก งานระบาดวิทยาชองปาก  
งานทันตสารสนเทศ และงานทันตกรรมปองกันปฐมภูมิ สวนฝายบริการรักษามีการจัดแบงงาน
ออกเปน งานบริการทันตกรรม งานบริการทันตกรรมปฐมภูมิ งานเทคโนโลยีทันตกรรม และงาน
ประกันคุณภาพ ในระดับประเทศนี้ Dental Services Division มีอํานาจหนาท่ีในทุก ๆ ดานท่ี
เก่ียวกับกิจกรรมทันตสุขภาพ ซ่ึงรวมท้ังการกําหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมกํากับ และการ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ในระดับมลรัฐ Deputy Director of Health (Dental) เปนผูมีอํานาจ
หนาท่ีรับผิดชอบกิจการดานทันตสุขภาพท้ังหมด สวนในระดับทองถ่ิน แตละทองถ่ินจะมี Senior 
Dental Officer เปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการทันตสุขภาพท้ังหมด  

3.4.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
3.4.3.1 การจัดบริการทันตกรรม 

1) บริการทันตปฐมภูมิ (Primary Care)  
การจัดบริการทันตปฐมภูมิในประเทศมาเลเซีย มีลักษณะในเชิง

บูรณาการเขากับบริการสุขภาพอ่ืน ๆ โดยอาศัยโครงสรางของการสาธารณสุขมูลฐานท่ีมีมาแตเดิม
รวมกัน คลินิกสุขภาพสามารถใหบริการทันตกรรมข้ันพ้ืนฐาน โดยมีผูใหบริการ คือ ทันตแพทยและ
ทันตาภิบาล นอกเหนือจากเครือขายของคลินิกสุขภาพแลว ยังมีเครือขายท่ีใหบริการทันตกรรม
พ้ืนฐานท่ีครอบคลุมอยางกวางขวางอีก 2 เครือขาย ไดแก เครือขายสถานบริการของ RHSS และ
เครือขายโครงการทันตกรรมโรงเรียน อยางไรก็ตามเทาท่ีผานมาบุคลากรผูใหบริการปฐมภูมิใน
ประเทศมาเลเซียไมไดมีบทบาทเปน Gate–keeper นั่น คือ ประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงบริการ
เฉพาะทางไดโดยตรง ไมจําเปนตองผานการสงตอมาจากผูใหบริการปฐมภูมิ73  
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2) การบริการเฉพาะทาง (Specialist Care)  
สําหรับทันตกรรมเฉพาะทาง (Dental Specialists) ท่ีอยูในกระทวง

สุขภาพรวมท้ังหมด 94 คน ในป ค.ศ. 2004 คือ แยกเปน 6 ประเภท ศัลยกรรมชองปาก (Oral 
Surgery) ทันตกรรมจัดฟน (Orthodontics) ปริทันตวิทยา (Periodontology) ทันตกรรมสําหรับ
เด็ก (Pediatric Dentistry) พยาธิวิทยาชองปากและอายุกรรมชองปาก (Oral Pathology and Oral 
Medicine) ทันตกรรมบูรณะ (Restorative Dentistry) 

3.4.3.2 การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
ประเทศมาเลเซีย ไดมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการบริการโดย

การมีระบบประกันสุขภาพ ท่ีตั้งข้ึนโดยกระทรวงสุขภาพเพ่ือประกันงานบริการ Quality Assurance 
Program (QAP) เนนการสรางเสริมสุขภาพชองปากและทันตสุขศึกษาเพ่ือใหชุมชนไดตระหนักถึง
สุขภาพชองปากมากยิ่งข้ึน ไดแก โครงการสรางเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ในเด็กกอนวัยเรียน 
และในหญิงตั้งครรภ ดําเนินการโดยจัดทําโครงการ 

1) โครงการหญิงตั้งครรภ (Ante–natal program) 
เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ.1970 เปนโครงการท่ีมุงกลุมเปาหมายไปยังกลุม

หญิงตั้งครรภ เพ่ือหวังใหหญิงเหลานี้เปนผูเผยแพรขอมูลขาวสารทันตสุขภาพใหแกสมาชิกใน
ครอบครัวสืบตอไป 

2) โครงการเด็กกอนวัยเรียน 
 ในป ค.ศ. 1984 ไดเริ่มโครงการเด็กกอนวัยเรียนข้ึน ครอบคลุมเด็ก

อายุ 5–6 ป โดยในระยะแรกไดใหความสําคัญกับกิจกรรมทางดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค 
มีการจัดตั้ง Pre–school units ข้ึนหลายแหงในกรุงกัวลาลัมเปอร และมีบุคลากรจากหนวยเหลานี้
แวะเวียนไปยังสถานเลี้ยงดูเด็กออนเปนประจํา8 ตอมา ในป ค.ศ.1994 จึงไดเพ่ิมการบําบัดรักษาโรค
เอาไวดวย โดยใหมีการสงตออยางเปนระบบไปยังคลินิกทันตกรรมของรัฐท่ีอยูใกลเคียง ปจจุบันเด็ก
กอนวัยเรียนเกือบทุกคนไดรับการดูแลอยูภายใตโครงการนี้  

3) โครงการทันตกรรมในโรงเรียน 
เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ.1950s ดวยเหตุท่ีโครงสรางประชากรของ

ประเทศยังมีประชากรวัยเด็กในสัดสวนท่ีสูงอยู การจัดบริการทันตกรรมใหแกเด็กนักเรียนจึงไดรับ
ความสําคัญเรงดวน โดยนักเรียนทุกคนไดรับบริการทันตกรรมปองกัน นักเรียนท่ีมีความจําเปน ไดรับ
บริการทันตกรรมท่ีมีคุณภาพ สามารถเขาถึงการบริการไดโดยงาย ดวยเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  
ทําใหเด็กนักเรียนจํานวนมากท่ีสุดมีสุขภาพชองปากท่ีแข็งแรง (Orally–fit) การสงเสริมสุขภาพ 
ชองปากตามกลุมวัย 

โครงการทันตกรรมเพ่ิมทวี (Incremental Dental Care) ไดรับ 
การจัดตั้งข้ึนอยางเบ็ดเสร็จและเปนระบบ ในป ค.ศ. 1985 โครงการนี้เนนท่ีการจัดบริการทันตกรรม
ใหครอบคลุมเด็กนักเรียนท่ัวประเทศแบบกาวหนา (Progression) ซ่ึงหมายถึง การดูแลสุขภาพ 
ชองปากไปทีละข้ันใหมีผลสะสมกันทีละนอย กระท่ังเด็กนักเรียนท้ังหมดบรรลุถึงเปาหมายของการมี
สุขภาพชองปากท่ีแข็งแรงเม่ือจบการศึกษาออกไป ผลการดําเนินโครงการพบวาสุขภาพชองปากของ
เด็กนักเรียนดีข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 
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4) โครงการสําหรับเด็กท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ (Program 
for children with Special Needs) เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ.1993 การดูแลรักษาท่ีนอกเหนือไปจาก
โปรแกรมเหลานี้จะจัดอยูใน การบริการเฉพาะทาง (Specialist Care)  

3.4.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 
กิจกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในหนวยบริการระดับปฐมภูมิในกลุมเด็กอายุต่ํา

กวา 14 ป คือ  
– กลุมหญิงมีครรภ (Ante–Natal Oral Health Service) ประกอบดวยกิจกรรม

การใหทันตสุขศึกษาและตรวจชองปาก และสงตอไปรับบริการท่ีคลินิกทันตกรรม  
– กลุมเด็กปฐมวัย การจัดทําโครงการ “Lift The Lip” (Oral Healthcare for 

Toddler) โดยเด็กทุกคนจะไดรับคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปากเบื้องตนจากพยาบาลชุมชน 
(Community nurses) กอนสงปรึกษาทันตบุคลากรอยางนอย 1 ครั้งในขวบปแรก เพ่ือใหคําแนะนํา
แกผูปกครอง และตรวจฟนหนาของเด็กพรอมท้ังนัดหมาย เพ่ือติดตามหรือรักษาในกรณีจําเปน  

– การดูแลสุขภาพชองปากเด็กเลกในศูนย เลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก (Childcare 
Centers) มีการสาธิตและฝกแปรงฟน บูรณาการการใหความรูทันตสุขภาพไปกับการละเลนของเด็ก 
(play and learn) รวมท้ังจัดบริการตรวจชองปาก  

– การจัดบริการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัยเรียนอายุ 5–6 ป (Preschool 
Children Service) โดยจัดกิจกรรมอบรมครูโรงเรียนอนุบาล ใหเห็นความสําคัญของสุขภาพชองปาก 
ฝกทักษะการแปรงฟน  

– การจัดบริการดูแลสุขภาพชองปากในโรงเรียน (School Dental Service) 
ดําเนินการครอบคลุมนักเรียนท้ังโรงเรียบประถมและมัธยมศึกษา โดยทันตาภิบาลไปสอนสุขศึกษา 
ฝกปฏิบัติ แปรงฟน ใหบริการตรวจชองปากปละครั้ง ใหบริการทันตกรรมปองกันและบําบัดรักษา ใน
รูปแบบ ทันตกรรมเพ่ิมทวี (Incremental dental care) ซ่ึงสวนใหญเปนการไปออกหนวยบริการท่ี
โรงเรียนหรือจดรถทันตกรรมเคลื่อนท่ีไปตั้งท่ีโรงเรียน และมีการจัดหลักสูตรอบรมโปรแกรม 
ทันตสุขภาพสําหรับครู (Trainee Teachers)  

– จัดบริการดูแลสุขภาพชองปากในเด็กกลุมพิเศษ (Oral Healthcare for 
Children with Special Needs) ดําเนินการโดยบุคลากรสาธารณสุขท่ีผานการฝกอบรมรวมกับ 
ผูดูแลเด็ก เริ่มดําเนินงาน ในป ค.ศ. 1993  

3.4.5 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
ประชาชนชาวมาเลเซียมีแนวโนมการใชบริการทันตกรรมเพ่ิมข้ึน จากรอยละ 11 

ในป ค.ศ. 1984 เพ่ิมเปนรอยละ 23.8 ในป ค.ศ. 199674 ผูใชบริการทันตกรรมของรัฐสวนใหญ 
รอยละ 63 ขอมูลจากการสํารวจในระดับชาติ A national Household Health Expenditure 
Survey ในป 199675 จากประชากรจํานวนท้ังสิ้น 2.6 ลานคน ในจํานวน 1.6 ลานหลังคาเรือน ใช
บริการทันตกรรมในภาครัฐ 35% และภาคเอกชน 65 % กลุมชาวจีน–มาเลยเปนกลุมใชบริการสูงสุด 
ในป 200076 พบวาประชากรรอยละ 25.2 เคยใชบริการทันตกรรมในรอบปท่ีแลว รอยละ 46.4 เคย
ใชบริการทันตกรรมใน 2 ปท่ีแลว และมากกวารอยละ 6 ไมเคยไดรับบริการสุขภาพชองปาก หลังจาก
การท่ีไดมีการขยายโปรแกรมทันตกรรมเพ่ิมทวี ( The Incremental Dental Care Programmed) 
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ภายใตกระทรวงสุขภาพถึงกลุมอายุ 19 ป ประชากรกลุมอายุ 15–19 ป สวนใหญ (รอยละ 85.7) ใช
บริการภาครัฐ  

3.4.6 มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก  
ประเทศมาเลเซียไดมีมาตรการตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงการบริการโดย  
– การมีระบบประกันคุณภาพท่ีตั้งข้ึนโดยกระทรวงสุขภาพ เพ่ือประกันงานบริการ 

Quality Assurance Program (QAP) ในป 1985 ผลการสํารวจระดับชาติ National client 
Satisfaction Survey ในป1995 จากคลินิก 80 แหง พบวา 95 % ของผูปวยมีความประทับใจใน
บริการดานทันตกรรม แมวาระบบประกันคุณภาพจะไมไดครอบคลุมไปถึงภาคเอกชน แตจาก พ.ร.บ. 
The Private Healthcare Facilities and Services Act 1998 ไดระบุมาตรฐานข้ันต่ําท่ีภาคเอกชน
จะตองมีท้ังในเรื่องการบริการและเครื่องมือตาง ๆ  

– การมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Management Information 
Systems, HMIS) ท่ีจัดตั้งข้ึนโดยกระทรวงสุขภาพ ท่ีเรียกวา System Maklumat Kesihatan 
Pergigian (SMKP) ท่ีรวบรวมคลินิกจากรัฐตาง ๆ แตจากการประเมินผล ในป 2002 พบวายังมี
ขอจํากัดในการท่ีจะขยายระบบไปทุกคลินิกท่ัวประเทศได ในป 2003 มีโครงการนํารองท่ีจะรวบรวม
เครือขายคลินิกตาง ๆ เขาดวยกัน โดยใชชื่อวา An Oral Health Clinical and Information 
System (e SMKP) ในรัฐ Selangor ระบบดังกลาว ไดรับการยอมรับวาไดผลดีและมีประโยชนตอ
ผูปวย และ ในป 2004 ไดพัฒนาระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Management 
Information Systems, HMIS) ไดรวมเขากับ e SMKP เพ่ือการบริการท่ีมีคุณภาพท่ีดีตอประชาชน
ในประเทศ  

 
3.5 ประเทศไทย 

3.5.1 โครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ 
ประเทศไทยมีระบบดูแลสุขภาพท่ีแบงเปนหลายระดับ เพ่ือกระจายสถานพยาบาล

ไปในทุกระดับ ใหประชาชนเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดอยางท่ัวถึงอีกท่ังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพในการใชบริการตาม ศักยภาพของสถานพยาบาลแตละระดับและระบบการสงตอ
ผูปวยอยางเหมาะสม สถานพยาบาลท่ีใหบริการประชาชนสวนใหญ เปนสถานพยาบาลภาครัฐ ใน
ระดับ ตําบล แตละตําบลจะมีสถานีอนามัยอยางนอยหนึ่งแหง ดูแลประชากรในพ้ืนท่ี ประมาณ 
5,000 คน ในระดับอําเภอ แตละอําเภอมีโรงพยาบาลชุมชน 30–120 เตียง อยางนอยหนึ่ง
โรงพยาบาล ดูแลประชากรในพ้ืนท่ีประมาณ 50,000 คน และระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลท่ัวไป ดูแล
ประชากรประมาณ 600,000 คน โรงพยาบาลท่ัวไปบางแหงไดรับการยกระดับเปนโรงพยาบาลศูนย 
เพ่ือรับการสงตอจากจังหวัดใกลเคียง ประเทศไทยมีโรงพยาบาลท่ีเปนโรงเรียนแพทยท้ังหมด 11 แหง 
ซ่ึงหาแหงตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวาหนึ่งในสามของโรงพยาบาลคูสัญญาภายใตสิทธิ
ประกันสังคมเปนโรงพยาบาลเอกชน ในขณะท่ี โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกบางแหงเทานั้นท่ีผาน
การคัดเลือกใหเปนผูใหบริการ ในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ท่ีตองใหบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ซ่ึงเปนสิทธิประโยชนของประกันสุขภาพแหงชาติดวย นอกจากนี้อัตราการจายเงินของ
ประกันสุขภาพแหงชาตินั้นไมเปนท่ีสนใจของสถานพยาบาลเอกชน 
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มีระบบประกันสุขภาพแหงชาติสนับสนุนการบริการระดับปฐมภูมิ หรือการ
สาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care, PHC) ผานการบริหารจัดการของหนวยคูสัญญา 
(contracting units for primary care, CUP) ซ่ึงสวนใหญเปนโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีเครือขาย
ประกอบดวยสถานีอนามัย (หรือท่ีตั้งชื่อใหมเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, รพสต.) หลาย ๆ แหง 
และตองมีจํานวนเจาหนาท่ีตามเกณฑข้ันต่ําตามท่ีกําหนด สําหรับหนวยคูสัญญาเอกชน สวนใหญมัก
เปนคลินิก เอกชนเดี่ยว ๆ หรือศูนยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนท่ีตั้งในเขตเมือง 

โรงพยาบาลเปนผูใหบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เปนระบบสงตอจาก
ระดับปฐมภูมิ สูระดับอําเภอ จังหวัด และภูมิภาค ตามลําดับ จํานวนการเขาถึงและการใชบริการ
แพทยเฉพาะทาง (เชน การผาตัดหัวใจแบบเปด การรักษาผาตัดเปลี่ยนไต) ในโรงพยาบาลมีเพ่ิมมาก
ข้ึนเรื่อย ๆ คุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึน โดยดูจากตัวชี้วัดสอง
ตัว คือ ระดับการรับรองคุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราสวนการตายปรับฐานอายุท่ีลดลง  

3.5.2 การจัดบริการสาธารณสุข 
ในอดีตกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรับผิดชอบหลักในการใหบริการสาธารณสุข 

รวมถึงองคกรสนับสนุนบริการตาง ๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2533 ไดมีวิวัฒนาการและมีการปฏิรูประบบ
สุขภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการปฏิรูปภาครัฐ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการของภาครัฐ  
การบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา(Universal Health Coverage, UHC) ดวยการจัดระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage Scheme, UCS)  

การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้เปนผลใหเกิดระบบสุขภาพท่ีซับซอน
มากข้ึน คือ พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 
ทําใหการบริการสาธารณสุขบางอยางถูกถายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองคกรอ่ืน เชน  
การถายโอนงานดานการดูแลสภาพแวดลอม ใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การถายโอนงานดาน สุขาภิบาลและการควบคุมโรคใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตอมาการสราง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา พ.ศ. 2545 ทําใหมีการเปลี่ยนรูปแบบการจายเงิน สําหรับบริการ
สุขภาพท้ังการรักษาพยาบาล การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพจากเดิมท่ีดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุขเปนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ  

งบประมาณสําหรับการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพท่ีบริหารโดย สปสช.  
ไมไดครอบคลุมเฉพาะสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแหงชาติเทานั้น แตครอบคลุมประชากรไทย 
ทุกคน ซ่ึงกอนหนานั้นกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการดานนี้ครอบคลุมประชากรท้ังหมดในประเทศ
โดยไมมีการคิดคาใชจายจากผูรับบริการ การท่ีประกันสุขภาพแหงชาติครอบคลุมเฉพาะคนไทย
เทานั้น ทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอประชากรท่ีไมใชคนไทย โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานการ
ปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากประกันสุขภาพแหงชาติอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนใน พ.ศ. 2545 อยางไรก็ตาม ยังมีความคลุมเครือเก่ียวกับขอบเขต
การใหบริการระหวางกิจกรรมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพระดับปจเจกชนและระดับกับชุมชน 
และความสับสนในบทบาทของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคซ่ึงมุงเนนการสนับสนุนทางวิชาการ
และการสรางองคความรู 
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การบริการสาธารณสุขมีการกระจายบริการไปยังสวนทองถ่ินมากข้ึน เพ่ือให
สามารถรับมือกับปญหาสุขภาพในชุมชน และตอบสนองความตองการสุขภาพของชุมชนไดดียิ่งข้ึน 
พ.ศ. 2547 ไดดําเนินโครงการนํารองการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตําบล โดยไดรับเงินสนับสนุนรวมจาก 
สปสช. และองคการบริหารสวนทองถ่ิน ตอมามีการขยายจนครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีขององคการ
บริหารสวนทองถ่ิน (7,700 แหง หรือรอยละ 99) นอกจากการสนับสนุนดานการเงินแลวนั้นยังมีการ
จัดระบบบริการสุขภาพท่ีเนนสถานพยาบาลในพ้ืนท่ี พ.ศ. 2545 ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ
สนับสนุนการจัดบริการในรูปแบบเครือขายการใหบริการ โดยจัดเปนหนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิ (Contracting units for primary care, CUP) มีโรงพยาบาลชุมชนและเครือขาย สถานี
อนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับกลุมประชากรเปาหมายในทองท่ีรับผิดชอบ 

3.5.3 การบริการการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ  
สําหรับประชาชนชาวไทยครอบคลุมอยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกัน

สุขภาพถวนหนา ซ่ึงครอบคลุมโปรแกรมท่ีจําเปนในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การดูแลหญิงตั้งครรภ
ท้ังในระยะกอนและหลังคลอด การคุมกําเนิด การเฝาระวังทางโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพชอง
ปาก การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจเบื้องตนเพ่ือคัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต 
มะเร็งปากมดลูก และโรคอ่ืน ๆ การใหบริการเหลานี้ครอบคลุมอยูในระบบเหมาจายรายหัว และเงิน
จายใหสถานพยาบาลเพ่ิมเติมตามรายการท่ีกําหนด บริการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพสวนใหญ
จัดบริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐท้ัง รพสต. และโรงพยาบาล ในบางพ้ืนท่ีสถานพยาบาลเอกชน
บางแหงเขารวมจัดบริการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหแตละภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และสถานพยาบาลสําหรับการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพระดับชุมชม กิจกรรมเหลานี้ครอบคลุมท้ังปจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย อาหารเพ่ือสุขภาพ การมีเพศสัมพันธท่ีปลอดภัย 
การควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการควบคุมสิ่งแวดลอมดวย 

3.5.3.1 การเขาถึงการบริการสาธารณสุข 
ประชากรกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงบริการปองกันโรคและสงเสริม

สุขภาพเบื้องตนไดดี เชน การฉีดวัคซีน การคุมกําเนิด และการดูแลหญิงตั้งครรภเนื่องจาก โครงสราง
พ้ืนฐานดานสุขภาพเบ้ืองตนมีการกระจายตัวท่ีดี เชน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลครอบคลุมทุกอําเภอและทุกตําบลท่ัวประเทศ จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกายครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 4 พบวามีการเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงระบบการคัดกรองโรค
เรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไขมันในเลือดสูง) แตก็ยังจําเปนตองมีการพัฒนาอีก
มาก77 การใหบริการท่ีครอบคลุมมากข้ึน สวนหนึ่งเกิดจากการจายเงินใหสถานพยาบาลตามเปาหมาย
ของบริการท่ีกําหนด อยางไรก็ตามมีผลกระทบเชิงลบตามมา ท้ังการไมใสใจบริการท่ีไมใช
กลุมเปาหมาย และบุคลากรสุขภาพมีภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน เชน การกรอกขอมูล 

3.5.3.2 ระบบประกันสุขภาพ 
ระบบประกันสุขภาพภาครัฐสามระบบหลักมีความแตกตางในการ

ออกแบบระบบ และเง่ือนไขในการเขาถึงบริการสุขภาพของผูปวย ทําใหผูปวยของแตละระบบ 
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ประกันสุขภาพมี patient pathway ท่ีแตกตางกันดวย ระบบประกันสุขภาพแหงชาติใชวิธีการ
จายเงินแบบเหมาจายรายหัว สมาชิกระบบประกันสุขภาพแหงชาติตองข้ึนทะเบียนกับสถานพยาบาล
คูสัญญาใกลบาน ซ่ึงสวนใหญเปน โรงพยาบาลชุมชนรวมกับเครือขาย รพสต. เม่ือเจ็บปวย ผูปวยไป
ใชบริการรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอกท่ี รพสต. ใกลบาน นอกจากนี้ ยังสามารถใชบริการ ท่ี
โรงพยาบาลชุมชนท่ีข้ึนทะเบียนไดดวย อัตราการใชบริการแบบผูปวยนอกท่ี โรงพยาบาลลดลงจาก 
1.2 ครั้งตอคนตอป พ.ศ. 2546 เปน 0.8 พ.ศ. 255478  

3.5.4 การจัดองคกรในการใหบริการสุขภาพ 
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก เปนจุดแรกของการติดตอระหวางผูปวยและ

ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552 สถานพยาบาลท่ีใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยนอก มี ดังนี้คือ สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) หรือศูนยสาธารณสุขหรือศูนยสุขภาพ จํานวน 
10,347 แหง (ประมาณ 5% ของศูนยสุขภาพเหลานี้มีแพทยประจํา 1–2 คน ซ่ึงสวนใหญตั้งอยูในเขต
เมืองรวมท้ัง กรุงเทพมหานคร) คลินิกเอกชนจํานวน 17,671 แหง แผนกบริการผูปวยนอกของ 
โรงพยาบาลรัฐจํานวน 992 แหง และแผนกบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 322 
แหง79 การใชบริการแบบผูปวยนอกเพ่ิมข้ึนจาก 2.0 ครั้งตอคนตอป พ.ศ. 2547 เปน 3.6 พ.ศ.255380 
ในเขตเมืองจะมีโครงสรางพ้ืนฐานดานบริการสุขภาพจํานวนมาก อาจจะมี โรงพยาบาลหลายแหง ใน
พ้ืนท่ีเดียวกัน และอาจจะมีแพทยประจําอยูท่ีศูนยบริการสุขภาพ แตละหนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิประกอบดวย หนวยบริการสุขภาพหลายแหง หนวยคูสัญญาฯ อาจเปนโรงพยาบาล หนวย
บริการสุขภาพอาจเปนศูนยบริการสุขภาพหรือคลินิกเอกชนท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑตาง ๆ ท่ีกําหนด
ได คลินิกเอกชนสวนใหญมักจะจัดตั้งหนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิโดยมีแคหนวยบริการ
สุขภาพท่ีเรียกวา “คลินิกชุมชน อบอุน” 

การรักษาพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะทาง (Specialized ambulatory care) 
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (inpatient care) การรักษาพยาบาลแบบผูปวย

นอกเฉพาะทางและการรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน โดยสวนใหญจะใหบริการในโรงพยาบาล แพทย
ประจําโรงพยาบาลรัฐ รวมท้ัง แพทยเฉพาะทาง มักทํางานพิเศษในโรงพยาบาลเอกชน หรือเปด 
คลินิกสวนตัว นอกเวลางาน แพทยเฉพาะทางบางรายอาจเปดคลินิกเอกชนของตนเองดวย สําหรับ
การบริการผูปวยในพบวามีการบริการท่ีหลากหลายท้ังในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ท้ังโรงพยาบาล
ท่ัวไป และโรงพยาบาลเฉพาะทาง 

3.5.5 การจัดองคกรในการใหบริการ (Organization of services) 
3.5.5.1 หนวยบริการสุขภาพภาครัฐ 

กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาของโรงพยาบาลสวนใหญในประเทศไทย ซ่ึง
เปนโครงสรางหลักของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของ
เตียงโรงพยาบาลท้ังหมดในประเทศและมีการกระจายอยูท่ัวประเทศมีการบริหารจัดการเปนระบบ
แบบหลายระดับในภูมิภาค ประกอบไปดวยโรงพยาบาลชุมชนในขนาด 30, 60, 90 และ120 เตียง ใน
ทุกอําเภอ ซ่ึงรับผิดชอบประชากรประมาณ 50,000 คน ในระดับจังหวัดซ่ึงครอบคลุมประชากร
ประมาณ 600,000 คน โรงพยาบาลท่ัวไปมีขนาด 150–500 เตียง และโรงพยาบาลท่ัวไปบางแหงถูก
ยกระดับเปนโรงพยาบาลศูนย มีขนาด 400–1,000 เตียง และทําหนาท่ีเปนศูนยกลางในการสงตอใน
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เขตนั้น ๆ พ.ศ. 2553 มีจํานวนของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลท่ัวไป และโรงพยาบาลศูนย 
จํานวน 730, 68 และ25 แหงตามลําดับ ในขณะท่ีสัดสวนของการใชเตียงในแตละประเภท คือ 43 : 
31 : 23 โดยท่ัวไปโรงพยาบาลชุมชนใหบริการการดูแลเบื้องตนทางการแพทย และการรักษาพยาบาล
แบบผูปวยในโดยแพทยท่ัวไป อยางไรก็ตามโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 หรือ120 เตียงใหบริการทาง
การแพทย ท่ีซับซอนข้ึน สวนโรงพยาบาลท่ัวไปจะใหบริการในระดับทุติยภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิ และ
เปนศูนยประสานงานการสงตอผูปวย (referral center) ของโรงพยาบาลในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดใกลเคียง 
ในขณะท่ีโรงพยาบาลศูนยจะใหบริการในระดับตติยภูมิและบางแหงถูกยกระดับเปนหนวยบริการตติย
ภูมิ ระดับสูงสําหรับการบริการเฉพาะทางแบบเจาะจง เชน ศูนยโรคหัวใจ ศูนยมะเร็ง และศูนย
อุบัติเหตุ 

นอกจากนี้ ยั ง มีโรงพยาบาลท่ีจัดตั้ ง ข้ึนโดยกระทรวงอ่ืน  ๆ เชน 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง เพ่ือ
ใหบริการกับบุคลากรในสังกัด แตโรงพยาบาลเหลานี้ไดเปดใหบริการกับประชาชนท่ัวไปดวย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลใชในการสอนและใหบริการผูปวยดวย โดย
ใหบริการระดับตติยภูมิ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลบางแหงมีโรงพยาบาลของ
ตนเอง 

3.5.5.2 โรงพยาบาลเอกชน 
โรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนประมาณ 20% ของโรงพยาบาลท้ังหมด 

และสวนใหญตั้งอยูในเมืองใหญ เชน กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอําเภอเมืองในจังหวัด เกือบ
ท้ังหมดของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเปนเอกชนเพ่ือผลกําไร และบางแหงไดเขาสูระบบ
ตลาดหุน โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายในกลุมท่ีมีรายไดสูงและชาวตางชาติ จํานวนโรงพยาบาลเอกชน
ลดลงตั้งแต พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลเอกชนบางแหงข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการคูสัญญา กับระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติและประกันสังคม แตมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเอกชน
ข้ึนทะเบียนเปนหนวยคูสัญญากับระบบประกันสุขภาพแหงชาติและประกันสังคม คิดเปน 20% และ
37% ของโรงพยาบาลเอกชนท้ังหมดตามลําดับ ซ่ึงอธิบายไดจากอัตราเหมาจายรายหัวท่ีอาจไมเปนท่ี
ดึงดูดใจ ของโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนท่ีเขารวมเปนโรงพยาบาลคูสัญญา มักจะเปน
โรงพยาบาลขนาดกลางตั้งแต 100 เตียงข้ึนไป มีกลุมเปาหมายอยูท่ีชนชั้นลางถึงชนชั้นกลาง 

3.5.6 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
3.5.6.1 การจัดองคกรท่ีใหบริการทันตกรรม 

บริการทันตกรรมเปนบริการท่ีมีอยูในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงเรียนแพทย ใน
ระดับโรงพยาบาลมีทันตแพทยและทันตาภิบาลใหบริการทันตกรรมท้ังการรักษาและการปองกันโรค 
สวนในสถานีอนามัยนั้นบริการทันตกรรมปฐมภูมิ ใหบริการโดยทันตาภิบาล ในขณะท่ีครึ่งหนึ่งของ
ทันตแพทยใหบริการในคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น ภาคเอกชนมีสวนสําคัญในการ
ใหบริการทันตกรรมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองตาง ๆ ทันตแพทยสภาเปนองคกรท่ี
ควบคุมคุณภาพของทันตแพทยผานกระบวนการรับรองคุณภาพหลักสูตรผลิตทันตแพทยและการออก
ใบประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ยังไมมีกระบวนการตอทะเบียนวิชาชีพ (re–licensing) 
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3.5.6.2 การคลังสําหรับบริการทันตกรรม 
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เปนองคกรสําคัญท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการชวยใหเกิดโครงการปองกันโรคทางชองปากและติดตามการประเมินผล เงินในการ 
ใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลถูกรวมมากับเงินเหมาจายรายหัวภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไดตั้งกองทุนทันตกรรมข้ึน เพ่ือสนับสนุนการ
ใหบริการทันตกรรมอยางรอบดานโดยมุงท่ีจะใหมีการเขาถึงบริการทันตกรรมเพ่ิมข้ึน และการ
ดําเนินการปองกันโรคในชองปากใน กลุมเด็กในโรงเรียน กลุมหญิงตั้งครรภ และการทําฟนปลอมใน
กลุมผูสูงอายุ และการเพ่ิมพฤติกรรมเพ่ือสุขภาพชองปากในประชากร ใน พ.ศ. 2555 งบประมาณ
ดานสุขภาพชองปากอยูท่ี 1,080 ลานบาท โดยแบงระหวางบริการรักษา 1,005 ลานบาท และบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากเพียง 75 ลานบาท บริการทันตกรรมภายใตประกันสังคม
ไมเหมือนระบบประกันสุขภาพแหงชาติและสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเพราะใชระบบจายเงิน
ลวงหนา แลวเบิกคืนภายหลัง ความแตกตางกันทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการของท้ัง
ระบบประกันสุขภาพท้ังสามระบบในประเทศไทย  

3.5.6.3 หนวยบริการในการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
หนวยบริการสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2558ประกอบดวยโรงพยาบาลศูนยจํานวน 33 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป
จํานวน 83 แหง โรงพยาบาลชุมชนจํานวน 780 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเทากับ 9,781 
แหง และจํานวน ศสม.เทากับ 228 แหง หนวยบริการภาคเอกชนประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชนท่ีมี
แผนกทันตกรรม 344 แหง และคลินิกทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร 1,287 แหง ในภูมิภาค 2,150 แหง 

3.5.6.4 กําลังทันตแพทยไทยในการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
จากการสํารวจของสํานักทันตสาธารณสุขป 255881 พบวามีทันตแพทย

ปฏิบัติงานอยูจํานวน 13,215 คน โดยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 5,140 คน (รอยละ 38.9) 
สังกัดภาครัฐอ่ืน ๆ จํานวน 1,553 คน (รอยละ 11.8) และสังกัดภาคเอกชน จํานวน 6,522 คน  
(รอยละ 49.3) สัดสวนประชากรตอทันตแพทย 1 คน จาก 8,253 คน ในป พ.ศ. 2545 ลดลงเหลือ
เปน 4,913 คน ในป พ.ศ. 2558 ในกระทรวงสาธารณสุขมีทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานในหนวยงาน 
สวนภูมิภาคจํานวน 5,132 คน ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดบริการสุขภาพชองปาก คือ การ
กระจายของทันตแพทยท่ีไมสมดุล เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนประชากรตอทันตแพทยจําแนกตามภาค 
พบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 : 10,745) กับ กรุงเทพมหานคร (1 : 1,005) พบวามีความ
แตกตางถึง 10.7 เทา  

3.5.6.5 กําลังทันตาภิบาลไทยในการจัดบริการสุขภาพชองปาก 
ในประเทศไทยมีทันตาภิบาล จํานวน 6,819 คน สวนใหญรอยละ 98.0 

ทํางานในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสัดสวนทันตาภิบาลตอประชากรในทุกภูมิภาค 
ดีข้ึนเปนลําดับ สัดสวนประชากรตอทันตาภิบาล 1 คน จาก 21,331 คน ในป พ.ศ. 2545 ลดลงเหลือ
เปน 9,523 คน ในป พ.ศ. 2558 โดยแตละภูมิภาคมีสัดสวนทันตาภิบาลตอประชากรใกลเคียงกัน 
และทันตาภิบาล 3,854 คน หรือมากกวารอยละ 57.5 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล โดยรอยละ 33.1 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน เม่ือเทียบจากเกณฑมาตรฐานกระทรวง
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สาธารณสุขซ่ึงไดกําหนดมาตรฐานประชากรตอทันตาภิบาลควรเทากับเทากับ 1 : 8,000 คน และจะ
เห็นวาในหนวยบริการปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในป พ.ศ. 2558 พบวามีเพียงรอย
ละ 40 ของรพ.สต. ท่ีมีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจํา อยางไรก็ตามสัดสวนประชากรตอทันตาภิบาล 
และสัดสวนรพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลไดแสดงปญหาการขาดแคลนกําลังคนในกลุมนี้อยางชัดเจน  

3.5.7 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป  
ตามแนวทางของ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย82 ไดระบุชุดกิจกรรมบริการ

สงเสริมปองกันในกลุมเปาหมายกลุมแมและเด็กและกลุมเด็กวัยเรียน ดังนี้ 
3.5.7.1 กลุมแมและเด็ก 

1)  การบูรณาการแผนสรางเสริมสุขภาพชองปากหญิงตั้งครรภและเด็ก
ปฐมวัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหจังหวัดจัดบริการบูรณาการสงเสริมปองกัน
พ้ืนฐานในกลุมเปาหมาย ประกอบดวยชุดกิจกรรมบูรณาการใน 3 setting คือ (1) การบูรณาการ
กิจกรรมทันตสุขภาพในคลินิกฝากครรภคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 70 ประกอบดวย การตรวจ 
ชองปากหญิงตั้งครรภ ใหคําแนะนํา/ ฝกแปรงฟน และสงตอไปรับบริการ (2) การบูรณาการกิจกรรม
ทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 70 ซ่ึงประกอบดวย การตรวจชองปาก  
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ การใหคําแนะนําผูปกครอง การฝกผูปกครองแปรงฟนเด็ก
แบบลงมือปฏิบัติ และการใหบริการปองกันโดยการทาฟลูออไรดวารนิชในกลุมเสี่ยง รวมท้ังติดตาม
ตอเนื่องในชวงอายุ 9–12, 18, 24 และ30 เดือน (3) การบูรณาการกิจกรรมทันตสุขภาพในศูนยเด็ก
เล็กคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 60 ประกอบดวย การตรวจและเฝาระวังปญหาสุขภาพชองปาก  
การแปรงฟนหลังอาหารกลางวันทุกวัน การจัดอาหารวางท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และการจัด
กิจกรรมการเลิกดูดนมจากขวด 

2)  การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัยโดยการ
มีสวนรวมของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน โดยสํานักทันตสาธารณสุขรวมกับ
ศูนยอนามัยท่ี 11 ไดพัฒนารูปแบบของการพัฒนาการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพชองปาก ให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดวยมาตรการสรางนโยบายสาธารณะ และการ
สรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็กปฐมวัยอยางมีสวนรวม เพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตอไป 

3.5.7.2 กลุมเด็กวัยเรียน 
การบูรณาการแผนสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนตามนโยบาย

กระทรวงสาธารณสุข  
1)  กําหนดใหจังหวัดจัดบริการบูรณาการสงเสริมปองกันพ้ืนฐานใน

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยชุดกิจกรรมบูรณาการ ไดแก (1) นักเรียนประถมศึกษาท่ี 1–6 ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากตามระบบเฝาระวังโดยครู ปละ 2 ครั้ง (2) นักเรียนประถมศึกษาท่ี 1–6 ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากโดยเจาหนาท่ีเพ่ือคัดกรอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง (3) นักเรียนประถมศึกษา
ท่ี 1 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน (4) นักเรียนประถมศึกษาท่ี 1–6 ท่ีมีฟนแทท่ีผุ ตองไดรับการบูรณะ
โดยการอุดฟน และ (5) นักเรียนประถมศึกษาท่ี 1–6 ฝกทักษะแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟน
ผสมฟลูออไรด  
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2)  การพัฒนาเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี 
3)  การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนําและบุคลากรในโรงเรียนในถ่ิน

ทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา บุคลากรครู แมครัว แมคา 
สามเณร และผูเก่ียวของในโรงเรียน ใหมีพฤติกรรมดานสุขอนามัยท่ีถูกตอง ท้ังในดานอาหารสะอาด
ปลอดภัย สุขานาใช สุขภาพชองปาก น้ําดื่มปลอดภัย รวมถึงการออกกําลังกาย เพ่ือใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขอนามัยท่ีพึงประสงค 

ประเด็นสําคัญท่ีมีผลตอสภาวะโรคฟนผุของเด็กในโรงเรียน คือ อาหาร
วางและเครื่องดื่ม ซ่ึงเปนแหลงหลักของการบริโภคน้ําตาลของเด็ก การผลักดันใหเกิดนโยบายเพ่ือ
ควบคุมขนมและเครื่องดื่มจะชวยลดอัตราการเกิดโรคฟนผุไดอยางมีนัยสําคัญ จึงไดมีการจัดกิจกรรม
ภายใตโครงการเด็กไทยไมกินหวาน ดังนี้ (1) การจัดทํา Policy Brief เรื่องระบบภาษีเครื่องดื่มเพ่ือลด
การบริโภคน้ําตาลของคนไทย (2) กําหนดประเด็นนโยบายตอเนื่องในโรงเรียน โดยขยายผลไปยัง  
ลูกอม ขนมกรุบกรอบ (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนามาตรฐานวางแนวทางการสนับสนุน
โรงเรียนในการจัดการอาหารวางและเครื่องดื่ม และ (4) การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ
การตลาดในโรงเรียนมัธยม  

โรงเรียนเปนสถานท่ีท่ีเด็กท่ัวโลกตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมากท่ีสุด
ในแตละวัน หรือประมาณหนึ่งในสามของวันท่ีเด็กอยูในโรงเรียน จากเอกสาร Global strategy on 
diet, physical activity and health จัดทําโดย องคการอนามัยโลก ในป 2004 ระบุวา การตลาด
ของอาหารในโรงเรียน มีสวนกระตุนการบริโภคของเด็ก เปนอันดับสอง รองจากการโฆษณาทางทีวี 
โดยมีท้ังการวางขายสินคา และการโฆษณาท้ังทางตรงและทางออม6 กรมอนามัย จึงไดกําหนดใหการ
จัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เนื่องจากการ
ดําเนินการในโรงเรียนจะตองคํานึงถึงผลกระทบดานอ่ืน ๆ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาความรูและ
ความเขาใจเก่ียวกับสถานการณการตลาดของโรงเรียน เครือขายเด็กไทยไมกินหวานจึงไดมีแนวคิด
เพ่ือสนับสนุนการเก็บขอมูลของพ้ืนท่ี พัฒนาเครื่องมือวิเคราะหสถานการณการตลาดในโรงเรียน
มัธยม และนําขอมูลมาใชประกอบเปนแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพรวมท้ังวางแนว
ปฏิบัติอยางเปนข้ันตอน และการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา 

3.5.8 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 
ประมาณรอยละ 9 ของประชากรไทยไดรับบริการทันตกรรม อยางไรก็ตามการ

ใหบริการเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลชุมชนเปนผูใหบริการทันตกรรมรายใหญ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 และรอยละ 34 ของบริการทันตกรรมท้ังหมดใน พ.ศ. 2550 ตามลําดับ 
ความไมเทาเทียมกันในการรับบริการทันตกรรมระหวางประกันสุขภาพระบบตาง ๆ และกลุมรายได
ตาง ๆ กลุมรายไดสูงท่ีอาศัยอยูในเขตเมืองท่ีมีสถานบริการทันตกรรมและบุคลากรหนาแนนมีโอกาส
เขาถึงบริการมากกวากลุมท่ีมีรายไดนอย (ภาพท่ี 3.1)  
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ภาพท่ี 3.1  การใชบริการทันตกรรมของประชาชนไทยป 2550 จําแนกตามชั้นรายได 
ท่ีมา: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2550 

 
ความไมเปนธรรมในการกระจายตัวของผูใหบริการและการเขาถึงบริการทันตกรรมยังเปน

เรื่องท่ีทาทาย นอกจากการผลิตทันตแพทยในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันพระบรมราชชนก
จําเปนตองผลิตบุคลากรเพ่ิม (กระทรวงสาธารสุข) ก็เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตบุคลากร
ดานทันตสาธารณสุขโดยเฉพาะทันตาภิบาล ในชวงทศวรรษแหงการพัฒนาสถานีอนามัยมีความ
ตองการทันตาภิบาลจํานวนกวา 9,800 คน ท่ีจะไปทํางานในสถานีอนามัยแตละแหง  

 
3.6 เปรียบเทียบการจัดบริการดานสุขภาพ 4 ประเทศ 

3.6.1 จุดเดนการปฏิรูประบบสุขภาพและหลักการในการจัดบริการสุขภาพ 
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขนั้น มีลักษณะท่ีตางจากบริการและสินคา

ท่ัวไป มิไดเกิดจากความตองการของผูใชบริการ แตถูกกําหนดจากภาวะสุขภาพหรือความจําเปนดาน
สุขภาพของบุคคลนั้น ๆ (Derived demand) ท่ีมีผลตอชีวิตแตละบุคคล รวมถึงผลท่ีมีตอบุคคลอ่ืน
และสังคม (Externalities) ประเทศสวนใหญมีทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการออกแบบ
รูปแบบของระบบบริการสุขภาพแตละประเทศข้ึนกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ท้ังในดาน
ปรัชญาแนวคิดวัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ดังรายละเอียดจุดเดนในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในตารางท่ี 3.1 
หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพในตารางท่ี 3.2 และรูปแบบระบบบริการสุขภาพในตารางท่ี 3.3  

 
  

5.5 
7.2 7.3 8.5 

15 

8.4 

0

5

10

15

20

ต่ําสุด ต่ํา ปานกลาง สูง สูงสุด รวม 

รอยละ  



42 

 

ตารางท่ี 3.1  จุดเดนในการปฏิรูประบบสุขภาพ 4 ประเทศ 
 
ประเทศ จุดเดนการปฏิรูประบบสุขภาพ 

อังกฤษ เปนประเทศตนแบบของการจัดระบบบริการสุขภาพแหงชาติท่ีประสบความสําเร็จ อีกท้ังมี
แผนพัฒนาสุขภาพชองปากท่ีชัดเจน มีการจัดระบบบริการปฐมท่ีเขมแข็ง มีการบูรณาการ
และผสมผสานท่ีครอบคลุมการดูแลสุขภาพชองปากอยางมีประสิทธิภาพ 

สวีเดน เปนตัวแบบของรัฐสวัสดิการท่ีประสบผลสําเร็จในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
โดยใชเครือขายภาครัฐ 

ญี่ปุน ในรายงาน World Health Report 2000 ไดจัดอันดับระบบบริการสุขภาพของญี่ปุนวาดี
ท่ีสุดในโลก 

มาเลเซีย เปนตัวอยางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศท่ีมีสภาพของปญหาและปจจัยแวดลอม
ใกลเคียงกับประเทศไทย 

 
ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบหลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 4 ประเทศ 
 
ประเทศ หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 
อังกฤษ ระบบบริการสุขภาพเปนระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) ให

ความสําคัญตอระบบบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งแยกจากระบบบริการระดับทุติยภูมิ 
(Secondary Care) อยางชัดเจน เปนระบบการบริการทางสุขภาพที่ผสมผสานและมีความเสมอภาค 

เปดใหกับทุกคนที่อยูในประเทศอังกฤษมีสิทธิมาใชบริการ  

สวีเดน ระบบบริการสุขภาพของสวีเดน เปนรัฐสวัสดิการ (welfare state) โดยรัฐ ในดานรายได 
สุขภาพ ท่ีอยูอาศัย และการศึกษา ใหแกพลเมืองทุกคนโดยถือตามสิทธิ (right) ภาครัฐมี
บทบาทหลักท้ังในดานการคลังสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ นโยบายและบริการตาง ๆ 
มีลักษณะครอบคลุมถวนหนา (universal)  

ญี่ปุน ญี่ปุนใหความสําคัญแกการจัดสวัสดิการแกคนงานอยางเพียงพอ มีกฎหมายประกันสุขภาพ 
(Health Insurance Law) ฉบับแรก ครอบคลุมคนงานในสถานประกอบการขนาดตั้งแต 5 
คน รวมท้ังครอบครัว ดวยแนวคิดของการสรางหลักประกันสุขภาพไดกลายเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบสุขภาพ 

มาเลเซีย มาเลเซียไดกําหนดวิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) วา “ภาย ในป 2020 มาเลเซียจะเปน
ประเทศแหงการมีสุขภาพดีท้ังในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดวยการมีระบบ
สุขภาพท่ีมีความเทาเทียม เขาถึงได ประหยัด มีการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เขากับ
สิ่งแวดลอม  
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ตารางท่ี 3.3  เปรียบเทียบรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 4 ประเทศ 
 
ประเทศ รูปแบบระบบบริการสุขภาพ 
อังกฤษ เปนระบบท่ีเรียกวาการบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) เปน

องคกรท่ีจัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐ มีโครงสรางในการจัดบริการสุขภาพประกอบดวย
องคการท่ีเก่ียวของ 3 กลุม คือ (1) Strategic Health Authorities (2) Primary Care 
Trust มี (3) NHS Trusts  

สวีเดน County council เปนผูมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการจัดบริการสุขภาพ การจัดบริการผูปวย
นอก :ศูนยบริการสุขภาพของรัฐ แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล และคลินิกเอกชน 
แพทยเวชปฏิบัติท่ัวไปไมมีอํานาจผูกขาดในการใหบริการปฐมภูมิ และไมมีบทบาทของ 
gate keeper และการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูปวย ในป ค.ศ. 2001 สวีเดนมี
โรงพยาบาลจํานวน 79 โรง จําแนกเปน 3 ระดับ คือ โรงพยาบาลศูนย (regional 
hospital) 9 โรง โรงพยาบาลประจํา county (Central county hospital) 23 โรง และ
โรงพยาบาลประจํา district (district county hospital) อีก 47 โรง  

ญี่ปุน ประเทศญี่ปุนมีระบบบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เปนระบบท่ีมีหลักประกันสุขภาพถวน
หนา (universal coverage) ท่ีครอบคลุมบริการดานการแพทยแบบเบ็ดเสร็จ 
(comprehensive) ภายใตการจัดบริการของภาคเอกชนแทบท้ังสิ้น โดยท่ีประชาชนมีเสรี
ในการเลือกแพทยและ/หรือสถานพยาบาลใดก็ไดท่ัวประเทศ การจัดบริการสุขภาพใน
ประเทศญี่ปุนสวนใหญดําเนินการโดยภาคเอกชน แบงแยกออก เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 
โรงพยาบาลและคลินิก  

มาเลเซีย ระบบบริการสุขภาพของมาเลเซียแบงได 3 กลุม คือ (1) บริการสาธารณสุขมูลฐาน บริการ
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบท่ีเกาแกท่ีสุด คือ การแพทยพ้ืนบาน  
(2) บริการปฐมภูมิ และ (3) บริการผูปวยในและบริการเฉพาะทาง โรงพยาบาลของรัฐมี
จํานวนเตียงคิดเปนเกือบรอยละ 90 ของจํานวนเตียงท้ังหมด  

 
3.6.2 ระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ  

ประเทศท่ีสามารถใหหลักประกันสุขภาพในการเขาถึงบริการสุขภาพแกประชาชน
ทุกคนนั้น ยอมรับหลักการวาเขาถึงบริการดานการแพทยสาธารณสุขเปนสิทธิ ข้ันพ้ืนฐานของ
ประชาชนทุกคน และรัฐตองเขาไปมีบทบาทในการจัดการหรือแทรกแซงนโยบายดังกลาวจึงจะ
บรรลุผลได สวนรูปแบบจะเปนแบบใดและประสบความสําเร็จเพียงใดข้ึนกับบริบทการออกแบบและ
การจัดการของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ การใหหลักประกันดานสุขภาพในการเขาถึงบริการสุขภาพ
เม่ือจําเปน เปนมาตรการในการนําไปสูการเขาถึงบริการของประชาชน  

ระบบประกันสุขภาพเปนกระบวนการใหทุนสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข
รูปแบบหนึ่ง ซ่ึงมีหนาท่ีตั้งแตการเปนแหลงเงิน (Source of finance) การจัดสรรจากแหลงเงินไปยัง
องคกรท่ีทําหนาท่ีในการจายเงินหรือจัดสรรเงินใหกับผูใหบริการ (Allocation of finance to 
insurers or payers) วิธีการจายเงินใหแกผูใหบริการ (Allocation methods or payment to 
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providers) และระบบบริการเอง ดังนั้น การประกันสุขภาพจึงเปนองคประกอบหนึ่งของระบบ
สาธารณสุขซ่ึงมีหนาท่ีหลักสําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันในการเขาถึงบริการท่ีมี
ประสิทธิผลดีเม่ือมีความจําเปน (2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนท่ีเจ็บปวยจากการ
สูญเสียเงินหรือทรัพยสินเม่ือเผชิญกับคารักษาพยาบาลท่ีมีราคาแพง นั่นคือ การมีหลักประกันสุขภาพ
จะหมายถึง การปองกันตอความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือมีความจําเปนตองใชบริการทางการแพทยท่ีมี
ราคาแพง สามารถเขาถึงบริการทางการแพทยท่ีมีคุณภาพได และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจะไมทําให
ครัวเรือนตองประสบกับปญหาหนี้สิน ดังนั้น การใหประชาชนมีหลักประกันดานสุขภาพจึงเปน
มาตรการหนึ่งการสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายดานนโยบายสาธารณสุขและของรัฐบาลในดาน
การกระจายความเปนธรรม และใหมีความม่ันคงในสังคม ดังรายละเอียดรูปแบบประกันสุขภาพใน
ตารางท่ี 3.4  

 
ตารางท่ี 3.4  เปรียบเทียบระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ 4 ประเทศ 
 
ประเทศ ระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ 
อังกฤษ  ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ เปนระบบท่ีเรียกวาการบริการสุขภาพแหงชาติ 

(National Health Service: NHS) เปนองคกรท่ีจัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก  
สวีเดน มีการประกันสุขภาพภาคบังคับ ซ่ึงจัดเปนสิทธิประโยชนแขนงหนึ่งในระบบประกันสังคม

ของประเทศ (Social insurance system) ซ่ึงบริหารโดย NSIB เพ่ือสรางความม่ันคง
ทางการเงินใหแกครอบครัวในยามท่ีเจ็บปวย พิการ หรือชราภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบการ
ประกันทันตสุขภาพแหงชาติ (National Dental Health Insurance–NDHI) เปนระบบ
การคลังสําหรับการจัดบริการทันตกรรมใหแกผูใหญอายุ 20 ข้ึนไป ดวยวัตถุประสงคเพ่ือให
ประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรมท่ีเหมาะสมอยางเทาเทียมกันมากข้ึน เปนการลดความ
แตกตางของระดับการใชบริการทันตกรรมในระหวางคนม่ังมีและคนยากจน  

ญี่ปุน รูปแบบการประกันสุขภาพถวนหนา (Universal coverage) ซ่ึงมีลักษณะพหุลักษณ 
ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ซ่ึงมีท่ีมาและวิวัฒนาการแตกตางกัน แบงไดเปน 3 ระบบ
ใหญๆ คือ (1) Employee Health Insurance (EHI) เปนระบบท่ีอิงอยูกับการจางงาน  
(2) National Health Insurance NHI ครอบคลุมประชากร ซ่ึงเปนผูวางงาน ผูมีอาชีพ
อิสระ (self–employed) และชาวนา และ (3) ระบบประกันสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งแตเดือน
เมษายน ป ค.ศ. 2000  

มาเลเซีย ระบบประกันสุขภาพแหงชาติไมเกิดข้ึนตามท่ีวางแผนไว จึงทําใหประชาชนสวนหนึ่งท่ี
ยากจนไมสามารถเขาถึงบริการท่ีแพงข้ีนได 

 
3.6.3 โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 

โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปากท้ัง 4 ประเทศตางมีหนวยบริการทันตกรรม 
ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดวยรูปแบบแตกตางกันภายใตบริบทของระบบสุขภาพของ
แตละประเทศ โดยมีสถานพยาบาลสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.5 
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ตารางท่ี 3.5  เปรียบเทียบโครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 5 ประเทศ 
 
ประเทศ โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 

อังกฤษ ประกอบดวย (1) General Dental Services: GDS ตั้งอยูในโรงพยาบาลท่ัวประเทศ และ
มีทันตแพทยเฉพาะทาง (Dental Specialist : DS) ใหบริการทันตกรรมในระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิ โดยประมาณ 78% ของทันตแพทยท้ังหมด (2) Community Dental 
Services: CDSs ใหบริการงานทันตกรรมในระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลและชุมชนในรูป
ของหนวยเคลื่อนท่ีมีทันตแพทยประมาณ 6% ของทันตแพทย (3) Dental Access 
Centre: DAC มีกระจายอยูท่ัวประเทศ เปนหนวยใหบริการทันตกรรมในระดับปฐมภูมิโดย
ทันตแพทยท่ัวไป 

สวีเดน 1) การจัดบริการทันตกรรมในภาครัฐ คือ The Public Dental Service ซ่ึงเปนหนวยท่ี
จัดบริการ ทันตกรรมท่ัวไปใหแกเด็กและคนยากจน มี County Council เปนผูสนับสนุน
การดําเนินงาน 2) การจัดบริการในภาคเอกชน ทันตแพทยเอกชนไดรับคาตอบแทนสวน
ใหญจากระบบ National Dental Health Insurance (NDHI) ตามรายการบริการผนวก
กับคารวมจายบางสวนจากผูปวย  

ญี่ปุน สถานพยาบาลสุขภาพของประเทศญี่ปุนเกือบท้ังหมดอยูในภาคเอกชน คลินิกทันตกรรมมี
จํานวนรวมท้ังสิ้น 66,557 แหง ประชาชนท่ัวไปสามารถเขารับบริการทันตกรรมใน
สถานพยาบาลใดก็ได โดยใชระบบประกันสุขภาพท่ีตนมีอยู ชุดสิทธิประโยชนทางทันต 
กรรมครอบคลุมบริการรักษาทุกประเภท ยกเวน การจัดฟน ฟนปลอมบางชนิด และงาน 
ทันตกรรมปองกัน การท่ีมีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (รอยละ 10 สําหรับผูประกันตนใน
ระบบ EHI และรอยละ 30 สําหรับผูประกันตนในระบบ NHI) ดังนั้นราคาบริการทันตกรรม
จึงไมไดเปนอุปสรรคในการเขารับบริการสําหรับประชาชนชาวญี่ปุน 

มาเลเซีย ระบบบริการสุขภาพชองปาก จัดแบงเปน 3 ระดับ คือ การบริการในชุมชน (Community 
Care), การบริการปฐมภูมิ (Primary Care) และการบริการเฉพาะทาง (Specialist Care) 
การจัดบริการทันตปฐมภูมิในประเทศมาเลเซีย มีลักษณะในเชิงบูรณาการเขากับบริการ
สุขภาพอ่ืน ๆ โดยอาศัยโครงสรางของการสาธารณสุขมูลฐานท่ีมีมาแตเดิมรวมกัน คลินิก
สุขภาพสามารถใหบริการทันตกรรมข้ันพ้ืนฐาน  

 
3.6.4 นโยบายสุขภาพชองปาก 

นโยบายสุขภาพชองปากในระดับชาติจะเกิดข้ึนไดข้ึนอยูกับปจจัยหลัก 2 ดาน คือ 
สัดสวนในการจัดบริการของภาครัฐ และการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการระบบบริการ 
ประเทศท่ีภาครัฐโดยรัฐบาลกลางเปนองคกรหลักในการจัดบริการ มักมีนโยบายสุขภาพชองปากใน
ระดับชาติท่ีชัดเจน เชน ประเทศอังกฤษมีนโยบาย NHS Dentistry Plan (ป 1999) ประเทศมาเลเซีย
ไดกําหนด “การพัฒนาสุขภาพชองปาก” เปน นโยบายสุขภาพท่ีสําคัญใน Malaysia Plan ประเทศท่ี
มีการกระจายอํานาจสูระดับทองถ่ิน การวางแผนและนโยบายสุขภาพชองปากมักแสดงความ
หลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพบริบทของทองถ่ิน เชน ประเทศสวีเดน หรือประเทศท่ีระบบ
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บริการเกือบท้ังหมดอยูในภาคเอกชน เชน ประเทศญี่ปุน มักไมพบวามีการวางแผนและนโยบาย 
ทันตสุขภาพท่ีชัดเจนในระดับประเทศ แผนและนโยบายเทาท่ีปรากฏเนนเฉพาะบริการการสรางเสริม 
ทันตสุขภาพและปองกันโรคเทานั้น อาทิ นโยบาย 80/20 กับ Healthy Japan 21 ของประเทศญี่ปุน 
เปนตน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.6  

 
ตารางท่ี 3.6  เปรียบเทียบนโยบายสุขภาพสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ 
 
ประเทศ นโยบายสุขภาพสุขภาพชองปาก 
อังกฤษ นโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลมอบให NHS ดําเนินการ 10 เรื่อง รวมท้ังเรื่องพัฒนาทันตสุขภาพ 

โดยมีระบบการวางแผนงานของ NHS เปดโอกาสใหหนวยงานและองคกรทองถ่ินตาง ๆ มี
สวนในการสรางแผนพัฒนาสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ี  

สวีเดน กฎหมายท่ีเปนรากฐานสําคัญในการจัดบริการสุขภาพ คือ Health and Medical 
Services Act ป ค.ศ. 1982 ซ่ึงระบุใหประชาชนทุกคนตองไดรับบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ
ดี และเขาถึงบริการนั้นไดโดยงายเทาเทียมกัน county council มีบทบาทรับผิดชอบใน
ดานการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ ตองวางแผนสุขภาพโดยใหสอดคลองกับความ
ตองการในพ้ืนท่ี และการวางแผนจัดบริการตองครอบคลุมเบ็ดเสร็จรวมไปถึงบุคลากรและ
บริการในภาคเอกชนดวย และมอบอํานาจให county council ทําสัญญาบริการ 
(Contract) กับ แพทยเอกชนเหลานั้น โดยนัยนี้ county council จึงมีอํานาจผูกขาดใน
การจัดบริการสุขภาพ ไมเพียงแตจะเปนเจาของโรงพยาบาลดําเนินการใหบริการผูปวยใน
และผูปวยนอกเองแลว ยังเปนผูควบคุม (Regulator) ตลาดบริการสุขภาพเอกชนอีกดวย 

ญี่ปุน ประเทศญี่ปุนอาศัยการออกกฎหมายดานสุขภาพ (health legislation) เปนกลไกสําคัญใน
การกําหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศ ตั้งแตป ค.ศ. 2000 ไดมีโครงการ Healthy 
Japan 21 ข้ึน โดยวางกลยุทธสรางเสริมสุขภาพอยางเบ็ดเสร็จสําหรับพลเมืองชาวญี่ปุนใน
ศตวรรษท่ี 21 แบงเปนประเด็นหลัก 9 ดาน และมีประเด็นสุขภาพชองปากเปน 1 ใน 9 
นั้น (Shinsho, 2001) แผนการนี้มีกําหนดเวลาครอบคลุมระหวางป ค.ศ. 2000–2010 โดย
มีวัตถุประสงคใหการมีอายุขัยอันยืนยาวนั้นเปนไปอยางมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย 

มาเลเซีย Vision 2020 กําหนดนโยบายสุขภาพท่ีสําคัญ  
1. Government Policy on Privatization  
2. Health Regulatory Authority  
3. Health Financing  
4. Health Manpower Development and Equitable Deployment  
5. Health Research Programs 
6. Future Health Care Programs 
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3.6.5 รูปแบบและบทบาทหนาท่ีระบบบริการทันตปฐมภูมิ 
หนวยบริการทันตปฐมภูมิเปนสถานบริการท่ีประชาชนสามารถเขาถึงใชบริการไดงาย 

แมวารูปแบบการจัดบริการจะมีความหลากหลาย แตพบวาบทบาทหนาท่ีของหนวยบริการทันตปฐมภูมิ 
มีความใกลเคียง คือ เปนบริการท่ีเนนบริการการสงเสริมปองกัน ใหบริการรักษาระดับพ้ืนฐานตามชุด
สิทธิประโยชน ใหกับกลุมเปาหมายสําคัญตาง ๆ ท่ีเปนไปตามนโยบายสาธารณสุขของประเทศ เชน 
กลุมเด็ก กลุมวัยรุน กลุมผูมีรายไดนอย เปนตน รูปแบบการจัดบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีความชัดเจน 
มักเปนประเทศท่ีภาครัฐเปนหนวยงานในหลักในการจัดบริการ เชนประเทศ อังกฤษ และมาเลเซีย
จากการประมวลการจัดระบบบริการทันตสุขภาพท้ัง 4 ประเทศ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.7 

  
ตารางท่ี 3.7  เปรียบเทียบรูปแบบการจัดบริการทันตปฐมภูมิ 4 ประเทศ 
 
ประเทศ รูปแบบการจัดบริการทันตปฐมภูมิ 
อังกฤษ รูปแบบการจัดบริการปฐมทันตภูมิมีความหลากหลายประกอบดวย Dental Access 

centers (DAC) ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับ primary care walk in centers มีบุคลากร ใน
อนาคตจะจัดตั้ง primary care walk in centers 500 แหง หนวยงาน Health Action 
Zone : HAZ หนวยงาน Healthy Living Centers : HLC โครงการ Sure start : SS เปน
โปรแกรมของรัฐในการสนับสนุนและสงเสริมครอบครัว  

สวีเดน รูปแบบการจัดบริการทันตปฐมภูมิอิงอยูกับระบบบริการของ Public Dental Health 
Service PDHS ซ่ึงมุงเปาหมายท่ีการดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอายุไมเกิน 19 ป 

ญี่ปุน รูปแบบของการจัดบริการทันตปฐมภูมิไมชัดเจน ไมมีแนวนโยบายท่ีเดนชัดในการจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิ ภายใตระบบประกันสุขภาพบริการแบบเบ็ดเสร็จ(บริการทุกระดับ) จากทันต
แพทยในคลินิกเอกชนเปนหลัก 

มาเลเซีย รูปแบบของการจัดบริการทันตปฐมภูมิมี 2 เครือขาย สถานบริการหลักใหบริการ คือ 
เครือขายสถานบริการ Rural Health Services Scheme (RHSS) ดูแลเครือขายสถาน
บริการสุขภาพในเขตพ้ืนท่ีชนบท และเครือขายโครงการทันตกรรมโรงเรียน ไดแกคลินิก 
ทันตกรรมหลัก (Main dental clinic) คลินิกทันตกรรมโรงเรียน ศูนยทันตกรรมโรงเรียน 
(School dental center) คลินิกทันตกรรมในคลินิกสุขภาพ หนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ี 
(Mobile dental team) หนวยทันตกรรมเคลื่อนท่ีสําหรับเด็กกอนวัยเรียน  

  
3.6.6 มาตรการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก  

การสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเปาหมายเด็กถือเปนภารกิจท่ีสําคัญของหนวย
บริการปฐมภูมิ เม่ือวิเคราะหโครงการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็กของท้ัง 4 ประเทศ มีอังกฤษและ
มาเลเซียท่ีมีโครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยเปนระบบ สวนโครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนนั้นท้ัง 
3 ประเทศ ยกเวนสวีเดนท่ีมีการดําเนินการเนนบริการทันตกรรมปองกันในคลินิกตามระบบกลุมเสี่ยง 
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ตารางท่ี 3.8  เปรียบเทียบมาตรการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก 4 ประเทศ 
 
ประเทศ อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปน มาเลเซีย 
โครงการ
ทันตสุขภาพ
ในเด็ก
ปฐมวัย 

มีการดําเนินการ
ในโครงการ PDS 

บางแหงมีการการสอน
แปรงฟนและสอนใช 
ไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช  

– มีpre–school unit 
ดูแลตามสถานเลี้ยง
เด็กตรวจฟนและ 
สงตอ 

โครงการ
ทันตสุขภาพ
ในโรงเรียน 

ดําเนินการในทุก
โรงเรียนทุกคน
ไดรับการตรวจ
และสงตอในราย 
ท่ีจําเปน 

รูปแบบของการจัดบริการ
มีความแตกตางกันไปใน
แตละ County Council 
บางแหงเนนท่ีการเคลือบ
หลุมรองฟนใหเด็กทุกคน 

นักเรียนไดรับ
การตรวจ 
ทันตกรรม
ปองกันและรักษา
ในรายจําเปน 

นักเรียนไดรับการดูแล
แบบเพ่ิมทวีเบ็ดเสร็จ
และเปนระบบ 

ทันตกรรม
ปองกันใน
คลินิกตาม
ระบบ 
กลุมเสี่ยง 

– NDHI 
สนับสนุน 
งบประมาณในการ
ดําเนินการพ้ืนท่ีเสี่ยงสูง  

– – 

 
3.6.7 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

จะเห็นวาประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก 
มาตรการในการดูแลเด็กแตละประเทศมีระบบการจัดการท่ีหลากหลาย ตัวอยางประเทศท่ีมีมาตรการ
ดูแลเด็กท่ีชัดเจน คือ ประเทศอังกฤษ ดวยมาตรการการสงเสริมปองกันอยางมีคุณภาพดวยการ
ทํางานเชิงรุกใชหลักการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ทุกดาน มีการผสมผสานมาตรการ 2 ดาน 
คือ มาตรการกระตุน และมาตรการใหความรู ไดแก การสงเสริมปองกันตั้งแตกลุมหญิงมีครรภ (ANC) 
ใหบริการผสมผสานในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ การจัดระบบคนหาเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเกิด 
ฟนผุ โดยใชแบบสอบถามเพ่ือคัดกรอง และเยี่ยมบานเพ่ือใหความรูพอแม จัดโครงการกระตุนใหเด็ก
ไดรับการลงทะเบียนเนนในพ้ืนท่ีเด็กเขาไมถึงระบบบริการ หากมีการดําเนินการในแตละกิจกรรมท่ีมี
จุดเนน และความครอบคลุมในการดําเนินการท่ีแตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.9 
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ตารางท่ี 3.9 เปรียบเทียบชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 5 
ประเทศ 

 
ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกัน 
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

ประเทศ 
อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปุน มาเลเซีย ไทย 

ชุดกิจกรรมในกลุมเด็กปฐมวัย 
พัฒนา ทักษะของทันตบุ คลากร ในการ
ใหบริการสงเสริมปองกัน 

/ / / / / 

การใชแบบสอบถามเพ่ือคัดกรอง เพ่ือคนหา
กลุมท่ีเสี่ยงมีฟนผุสูง  

/ 
บางพ้ืนท่ี 

/ 
 

   

การพัฒนากิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟน
ผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสมํ่าเสมอ 

/ / 
บางพ้ืนท่ี 

/ / / 

พัฒนาทักษะของผูดูแลเด็กพัฒนาทักษะ
ผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปาก 

/ / 
บางพ้ืนท่ี 

/ / / 

การทําความสะอาดชองปาก การใหชุดแปรง
ฟนสงเสริมการและฝกทักษะแปรงฟนท่ีถูกวิธี  

/ /  / / 

การใหบริการทาฟลูออไรดวารนิช  / บางพ้ืนท่ี  / / 
ใหคําแนะนําการรับประทานอาหารท่ีดีตอ
สุขภาพ (Healthy eating advice) 
คําแนะนําการดื่มนมจากแกวแทนขวด 

/  /  / 

จัดหนวยงานทันตกรรมปองกันเชิงรุกใน
ชุมชน  

/   / / 

การเยี่ยมบานเพ่ือใหความรูพอแม  /   /  
ชุดกิจกรรมในกลุมเด็กวัยเรียน 
การใหความรูดานสุขภาพชองปากท้ังใน
โรงเรียนและจัดทีมทันตบุคลากร/สหวิชาชีพ
เขาไปรวมทํางานอยางใกลชิดกับโรงเรียน 
และสอนโปรแกรมการแปรงฟน  

/  / / / 

พัฒนาทักษะการใหความรูคําแนะนําและ
ฝกอบรม Health visitors ในการดําเนินงาน 
โครงการ Brushing for life การใหความรู 
การเยี่ยมนักเรียนในโรงเรียน ใหคําแนะนํา
เรื่องการดูแลสงเสริมปองกันโรคในชองปาก 
และพบทันตแพทยในรายท่ีจําเปน  

/ / / / / 

กําหนดใหดําเนินกิจกรรมท่ีตระหนักถึงการ
รับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพ จัดใหมี

/ / / / / 
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ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกัน 
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 

ประเทศ 
อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปุน มาเลเซีย ไทย 

อาหารท่ีดีตอสุขภาพ และสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการรับประทานอาหารท่ีดีตอสุขภาพใน
โรงเรียน 
จั ด สิ่ ง แ ว ดล อม ด า นอ า ห า ร ให เ อ้ื อ ต อ 
ทันตสุขภาพ 

/   / / 

การใหความรูดานสุขภาพชองปากท้ังใน
โรงเรียนและจัดทีมทันตบุคลากร/สหวิชาชีพ
เขาไปรวมทํางานอยางใกลชิดกับโรงเรียน 
และสอนโปรแกรมการแปรงฟน  

/  / / / 

 
3.6.8 ปญหาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก 

ปญหาสําคัญท่ีสงผลตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก คือ (1) ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (2) ความไมเพียงพอของทันตแพทย และ (3) ความตระหนักและ
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพชองปากของประชาชนท่ีแตกตางกัน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส เด็ก
และเยาวชน กลุมผูอพยพใหม กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูมีความบกพรองทางรางกาย ดังรายละเอียดใน
ตารางท่ี 3.10  
 
ตารางท่ี 3.10  เปรียบเทียบปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ 
 
ประเทศ ปญหาการเขาถึงบริการของแตละประเทศ 

อังกฤษ มีปญหาการเขาถึงบริการในกลุมผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน กลุมผูอพยพใหม  
กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูมีความบกพรองทางรางกาย 

สวีเดน ในภาวะปกติสวีเดนสามารถจัดบริการท่ีประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก ยกเวนในชวงท่ี
สวีเดนประสบสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง สงผลใหฐานการเก็บภาษีหดตัวลง 
County Council มีรายไดเขาสูระบบสุขภาพลดนอยลง และทําใหงบประมาณดาน
สุขภาพถูกจํากัดลงอยางมาก แตในขณะเดียวกันคาใชจายสุขภาพมีแนวโนมสูงข้ึน สงผล
กระทบตอประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการ 

ญี่ปุน ประเทศญี่ปุนไมพบปญหาการเขาไมถึงบริการ  
มาเลเซีย ประชาชนชาวมาเลเซียมีแนวโนมการใชบริการทันตกรรมเพ่ิมข้ึน แตสามารถจัดบริการใน

กลุมเด็กท่ีครอบคลุม 
 

3.6.9 มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก  
เม่ือประมวลมาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใน 

ชองปากของ 4 ประเทศ จําแนกเปน 4 ดาน คือ (1) จัดทําโครงการพิเศษ (2) จัดงบประมาณ
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สนับสนุนพิเศษในพ้ืนท่ี (3) การใชกลไกการเงินในรูปแบบตาง ๆ เชน คูปองแทน จายคาชดเชย และ
(4) การพัฒนารูปแบบการใหบริการสุขภาพชองปาก ดังรายละเดียดในตารางท่ี 3.11 

 
ตารางท่ี 3.11  เปรียบเทียบมาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 

4 ประเทศ 
 
ประเทศ มาตรการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก 

อังกฤษ (1) การปรับระบบ NHS Dentistry ดวยการเพ่ิมจํานวนทันตแพทยท่ีใหบริการในระบบ 
NHS และปรับระบบคิดคาบริการเพียง 3 ระดับ เพ่ือลดความสับสน และ(2) การพัฒนา
รูปแบบการใหบริการสุขภาพชองปากใหเหมาะสมตามบริบทท่ีหลากหลายในพ้ืนท่ี  

สวีเดน มีมาตรการตาง ๆ คือ (1) คูปองแทนเงินสด (Dental care voucher) เปนเงินชวยเหลือ
สําหรับการรักษาชองปากทุกคนท่ีมีอายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป (2) มาตรการการคุมครอง
คาใชจายสูง (High–cost protection scheme) จายคาชดเชยเทากับ 50% (3) จัดทํา
ระบบราคาอางอิง (Reference prices system) โดยจายเงินชดเชยตามระดับฐานราคา
อางอิง ทําใหผูปวยสามารถเปรียบเทียบราคาได (4) การดูแลรักษาชองปากท่ีมีสิทธิ์ไดรับ
คาชดเชยจากรัฐ (Dental care that qualifies for compensation) ประกอบดวยการ
ปองกันรักษาอนามัยชองปาก รวมไปถึงการปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวดดวย และ (5) ผู
ใหบริการจะตองบอกรายการคาใชจายของการบริการตาง ๆ โดยตองบอกท้ังราคาของตัว
ผูใหบริการเองและราคาอางอิงท่ีกําหนด  

ญี่ปุน ประเทศญี่ปุนไมมีแนวนโยบายท่ีเดนชัดในการจัดบริการทันตปฐมภูมิ ในปจจุบันประชาชน
ท่ัวประเทศสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดโดยงายภายใตระบบประกันสุขภาพแบบ
ถวนหนา ท่ีครอบคลุมบริการแบบเบ็ดเสร็จจากทันตแพทย (ในคลินิกเอกชน) ซ่ึงมีอยูเปน
จํานวนมากและการกระจายท่ัวไป 

มาเลเซีย นอกเหนือจากเครือขายของคลินิกสุขภาพแลว ยังมีเครือขายท่ีใหบริการทันตกรรมพ้ืนฐาน
ท่ีครอบคลุมอยางกวางขวางอีก 2 เครือขาย ไดแก เครือขายสถานบริการของ RHSS และ
เครือขายโครงการทันตกรรมโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

ขอเสนอในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกนัสุขภาพชองปาก 
ในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 

 
 

บทเรียนประสบการณการปฏิรูประบบบริการสุขภาพท้ัง 4 ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการทันตสุขภาพอยางแยกกันไมได สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแตละชวง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพอยาง
แนบแนน เนื้อหาในบทนี้จึงมุงประมวลบทเรียนท่ีเชื่อมโยงกับการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริม
ปองกันสุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 4 ประเด็น คือ ระบบสุขภาพและระบบการคลัง
สุขภาพ นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก การประยุกตมาตรการเพ่ิมการ
เขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และขอเสนอในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกัน
สุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 

 
4.1. ระบบสุขภาพและระบบการคลังสุขภาพ 

มาตรการการปฏิรูปท่ีสําคัญท่ีทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลังสุขภาพและ
กลไกการจายเงิน ทําใหรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลังสุขภาพ
อยางแยกไมออก การประกันสุขภาพมีหนาท่ีหลักสําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันใน
การเขาถึงบริการท่ีมีประสิทธิผลดีเม่ือมีความจําเปน (2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนท่ี
เจ็บปวยจากการสูญเสียเงินหรือทรัพยสินเม่ือเผชิญกับคารักษาพยาบาลท่ีมีราคาแพง  

เนื่องจากตลาดบริการสุขภาพยังไมสามารถแขงขันไดอยางสมบูรณ ประเทศสวนใหญรัฐจึง
เขามาแทรกแซงในตลาด เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศใน 4 ประเทศท่ีศึกษามีระบบการคลัง ดังนี้  

1) รัฐเขาไปใหการสนับสนุนดานการคลังสาธารณสุข และใหบริการเอง (publicly 
financed and provided) ไดแก ประเทศอังกฤษ มาเลเซีย และไทย 

2) รัฐเขาไปจัดการเฉพาะดานการคลัง แตใหภาคเอกชนเปนผูใหบริการ (publicly 
financed and privately provided) ไดแก ประเทศญี่ปุน และสวีเดน 

 
4.2 นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก 

ประเทศท่ีมีนโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปากอยางชัดเจน ยอม
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการเชิงโครงสราง เพ่ือพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปากอยาง
จริงจัง ดวยการจัดตั้งหนวยงานและหนาท่ีในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ มีระบบกํากับติดตามประเมินผล และเกิดระบบการพัฒนาศักยภาพในกลุม
ผูปฏิบัติงานและการดูแลสําหรับประชาชน 
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ตัวอยางนโยบายการพัฒนาเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของประเทศอังกฤษ เปนนโยบาย
ท่ีระบุในแผน NHS Dentistry ดวยการพัฒนาบริการทันตปฐมภูมิใหครอบคลุมประชาชน
ผูดอยโอกาส ไดกําหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาการเขาถึงระบบบริการทันตสุขภาพ โดยพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบบริการ General Dental Services โดยตั้งกองทุน Dental care 
Development Fund เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการ จัดระบบการบริการทันตสุขภาพท่ี
หลากหลาย ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย คือ ตั้งหนวย Dental Access centers (DAC) สนับสนุน
การทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย ในการจัดบริการทันตสุขภาพในชุมชน พัฒนารูปแบบโครงการ
นํารองท่ีเรียกวา Personal Dental Service ในพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาทันตสุขภาพสูง และสนับสนุนการ
ขยายการดูแลทันตสุขภาพ โดยการบูรณาการและผสมผสานในโครงการ Health Improvement 
Programme จะเห็นวานโยบายการเขาถึงบริการของอังกฤษมีสวนในการขับเคลื่อนการตั้งหนวย
บริการใหมท้ังรูปแบบตั้งรับ และโครงการบริการเชิงรุก รวมท้ังความพยายามในการพัฒนาการบูรณาการ
และผสมผสานการดูแลทันตสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิอ่ืน ๆ  

 
4.3 การประยุกตมาตรการท่ีสามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทยเพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4 ประเทศ 

4.3.1 ประเทศอังกฤษ 
ท่ีผานมาระบบการใหบริการสุขภาพชองปากของประเทศอังกฤษจัดวาเปนระบบท่ี

มีการบริหารจัดการท่ีดีจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัย การจัดบริการสุขภาพชองปากของอังกฤษ ถือวาเปน
ประเทศท่ีมีการดําเนินการท่ีเนนการทํางานท้ังเชิงรุกและเชิงรับ ท่ีตองการใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริการอยางท่ัวถึง มาตรการท่ีสามารถประยุกตมาใชในประเทศไทยได ดังนี้  

1) การปรับระบบบริการระดับปฐมภูมิของ NHS ท่ีเนนใหความสําคัญกับงาน
สงเสริมปองกัน และมีนโยบายใหสถานบริการใหบริการทันตกรรมปองกันท่ีไดผลเชิงประจักษมากข้ึน 
(Evidence based preventive dental services) รวมกับการปรับระบบคิดคาบริการเพียง 3 ระดับ 
เอ้ือใหประชาชนเขาถึงบริการเพ่ิมสูงข้ึน 

2) ตัวอยางโครงการนํารองท่ีเอ้ือชวยเพ่ืมการเขาถึงบริการ เชน “Drop in 
center” เปนบริการท่ีสะดวกและรวดเร็วตามชวงเวลาท่ีกําหนดโดยตองมีระบบนัดหมาย เปนบริการ
ท่ีกระตุนใหประชาชนมาลงทะเบียนและไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ หรือโครงการ PDS ของ East 
London หลายแหงดําเนินการใหบริการโดย Dental therapist’s ในพ้ืนท่ีมีปญหาทันตสุขภาพและ
ขาดแคลนกําลังคน ซ่ึงเนนใหบริการโดยเนนในกลุมเด็กเปนสําคัญ 

3)  การดําเนินโครงการการแกปญหารวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ใชหลักการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค  
การผสมผสานการทํางาน 2 ดาน ท้ังมาตรการกระตุนและมาตรการใหความรู และดําเนินการสงเสริม
ปองกัน ไดแก การใชแบบสอบถามเพ่ือคัดกรอง เพ่ือคนหากลุมท่ีเสี่ยงมีฟนผุสูง การเยี่ยมบานเพ่ือให
ความรูพอแม การพัฒนากิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสมํ่าเสมอ 
การอบรมการสงเสริมทันตสุขภาพใหกับครอบครัวและเยี่ยมเด็กท่ีบานในชวงอายุตาง ๆ โดยการ
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ประสานการดําเนินงานกับ Health Action (HAZ), Health Living Centre (HLC), Health 
improvement programmers (HIP), Sure Start (SS) 

4.3.2 ประเทศสวีเดน 
มาตรการท่ีสามารถประยุกตมาใชในประเทศไทย ดังนี้  
1) ประเทศไทยมีปญหาโรคฟนผุในเด็กไทยสูง จึงจําเปนตองมีมาตรการการ

ปองกันโรคท่ีไดผลเปนท่ียอมรับกันท่ัวโลกแลววา การใชฟลูออไรดในรูปแบบนมฟลูออไรดในโรงเรียน 
จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชปองกัน เหมาะสําหรับโครงการแกปญหาโรคฟนผุในเด็กไทย ในพ้ืนท่ีซ่ึงมี
ระดับฟลูออไรดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และมีปญหาโรคฟนผุสูง  

2) จัดทําระบบราคาอางอิง (Reference prices system) ในกรณีท่ีอนาคต
ประเทศไทยจะนําระบบ Co–pay มาใช ควรตองมีการกําหนดมาตรฐานราคาท่ีเชื่อมโยงกับ 
การจายเงินชดเชยตามระดับฐานราคาอางอิง สําหรับกระบวนการบริการท่ีอยูในรายการบริการตาม
ระบบ Co–pay  

3) การดําเนินการโครงการทันตกรรมปองกันชองปากของสวีเดน ไดยึดแนวทาง
อิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน (risk–based) และมีการปรับระบบการคลังภายใต 
National Dental Health Insurance นั้น ไดมีการปรับวิธีการจายคาตอบแทนเปนแบบ Capitation ดวย 
โดยใหผูท่ีมีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูท่ีมีความเสี่ยงสูง เปนการสรางแรงจูงใจ 
ทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ 

4.3.3 ประเทศญ่ีปุน 
ญี่ปุนใชกลไกควบคุมคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ โดย (1) การท่ีรัฐบาลมีสวน

ในการปรับตารางคารักษา (Fee schedule) เพ่ือตรึงราคาคาบริการ (2) การกําหนดการรวมจาย 
(Co–payment) ซ่ึงมีผลทําใหลดอุปทานของการใชบริการ และ (3) การควบคุมในดานอุปสงคดวย
มาตรการกฎระเบียบตาง ๆ ประเทศไทยสามารถนําขอมูลเหลานี้มาประยุกตใชไดท้ังเปนบทเรียนและ
แบบอยาง ดังนี้  

1)  ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาของญี่ปุนนั้น ผูใชบริการตองจายรวม 
(Copayment) โดยมีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (รอยละ 20 สําหรับผูประกันตนในระบบ EHI และ
รอยละ 30 สําหรับผูประกันตนในระบบ NHI) สําหรับบริการทันตกรรมท่ียุงยากซับซอนท่ีมีตนทุนสูง  

2)  การปรับบทบาททันตาภิบาล (Dental therapist) ใหบริการเชนเดียวกับ ทัน
ตานามัย (Dental Hygienist) ของญี่ปุน ทําหนาท่ีใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน ตรวจชองปาก  
เพ่ือ Screening และใหบริการทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา Sealant 
อยางมีคุณภาพ มีระบบตรวจคัดกรองและบันทึกขอมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงเบื้องตน เปนโปรแกรม
ทันตสุขภาพสําหรับกลุมเด็กอายุ 0–3 ป เริ่มใหบริการเด็กตั้งแต 4 เดือนมีการทํา Saliva test ใหแมดู
วาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน มีตรวจฟนทุกครั้งท่ีมารับวัคซีน เม่ือเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง มีการให
ความรูฝกทักษะแปรงฟนโดยยอมคราบจุลินทรีย ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะไดรับการทา
ฟลูออไรด ท่ีหนวยบริการท่ีในระบบเยี่ยมบาน หรือไปรับบริการกับทันตแพทยในคลินิกเอกชนซ่ึง
ลงทะเบียนไว ซ่ึงเปนชองทางท่ีเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมและทันตกรรมปองกันเปนระบบ 
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3)  โครงการ 8020 ก็เปนมาตรการสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนใหประชาชนมีสุขภาพดี 
ตามยุทธศาสตร Healthy Japan 21 ระบุวาชาวญี่ปุนท่ีมีอายุ 80 ปตองมีฟนอยูในชองปากอยางนอย 
20 ซ่ี เปน Campaign ในกลุมผูสูงอายุท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทย  

4.3.4 ประเทศมาเลเซีย 
มาเลเซียยังคงดําเนินงานทันตกรรมเพ่ิมทวี (Incremental dental care) ใน

โรงเรียนอยางตอ ซ่ึงรับผิดชอบโดยทันตาภิบาลสงผลใหเด็กวัยเรียนอายุ 6–19 ป เขาถึงบริการอยาง
ชัดเจน อดีตประเทศไทยก็เคยมีการดําเนินงานทันตกรรมเพ่ิมทวีเม่ือเกือบ 30 ปกอน แตไดถูกยกเลิกไป 
ดวยเหตุผลการขาดแคลนทันตแพทยในสวนภูมิภาค ปจจุบันอัตราการผลิตจํานวนทันตแพทยและ 
ทันตาภิบาลเพ่ิมสูงข้ึน และพบวาในหลายพ้ืนท่ีมีจํานวนทันตแพทยและทันตาภิบาลเพียงพอ  
อาจปรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของทันตาภิบาลในพ้ืนท่ีนั้น จัดบริการสงเสริมปองกันใน
โรงเรียนแบบทันตกรรมเพ่ิมทวี  

 
4.4 ขอเสนอในการเพ่ิมการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 

ประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก มาตรการในการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กแตละประเทศ มีระบบการจัดการท่ีหลากหลาย มาตรการสําคัญท่ีท้ัง 4 
ประเทศดําเนินการและสามารถนํามาประยุกตในประเทศไทย 4 มาตรการ คือ  

4.4.1 มาตรการลงทะเบียนเด็กเพ่ือรับชุดการดูแลสุขภาพชองปากตั้งแตแรกเกิด  
ดวยชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากตามชวงวัย ตามสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการ
สนับสนุนใหหนวยบริการสุขภาพท้ังภาครัฐและเอกชน กระตุนและแจงใหหญิงหลังคลอด หรือ
ผูปกครองของเด็กทุกคน ไดทราบถึงสิทธิในการรับบริการการดูแลสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
พ้ืนฐานอยางมีคุณภาพและครบถวน และไดรับบริการบําบัดรักษาในกรณีจําเปนตามระบบ ในชุด
บริการสุขภาพชองปาก 3 ชวงวัย คือ (1) ชวงอายุ 0–3 ปในระบบคลินิกเด็กดี (2) ชวงอายุ 3–5 ป 
ในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และ3) ชวงอายุ 6–14 ปในโรงเรียนประถมศึกษา ดังรายละเอียด
ชุดกิจกรรมในตารางท่ี 4.1 โดยเด็กทุกคนจําเปนตองแสดงสิทธิ และการลงทะเบียนเพ่ือรับบริการ 
ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันตาม 3 ชวงอายุ 

 
ตารางท่ี 4.1  ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากตามชวง 4 ชวงอายุ 
 

ชวงอายุ ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
ชวงอายุ 0–3 ปใน
ระบบคลินิกเด็กดี 

1. เด็กไดรับการตรวจชองปากและคัดกรองความเสี่ยงตามแนวทางของประเทศ
อังกฤษ แจกอุปกรณทําความสะอาดชองปาก ไดรับบริการทันตกรรมปองกัน
ดวยการทาฟลูออไรดวานิช ในชวงอายุ 9 18 24 30 เดือน และในกรณีมีปญหา
ฟนผ ุสามารถรับบริการรักษาอยางทันดวนในหนวยบริการใกลบาน 

2. ผูดูแลเด็กไดรับฝกการแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ ฝกตรวจความสะอาดชองปาก
และฟนผุ และรับความรูท่ีจําเปนในการดูแลชองปากสําหรับเด็ก 
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ชวงอายุ ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก 
3. มีระบบบริการเยี่ยมบานเพ่ือติดตามทักษะการดูแลชองปากของผูดูแลเด็ก มี

การเพ่ิมเสริมเติมความรู และใหบริการทันตกรรมปองกันท่ีบานตามความ
จําเปน 

ชวงอายุ 3–5 ปใน
ศูนยเด็กเล็กและ
โรงเรียนอนุบาล 

1. เด็กไดรับการตรวจชองปากและคัดกรองความเสี่ยง ตามแนวทางของประเทศ
อังกฤษ แจกอุปกรณทําความสะอาดชองปาก ไดรับบริการทันตกรรมปองกัน
ดวยการทาฟลูออไรดวานิช และซิวเวอรฟลูออไรด ในชวงอายุ 30 36 42 เดือน 
และในกรณีมีปญหาฟนผุใหรับบริการรักษาอยางทันดวนในหนวยบริการใกล
บาน ไดฝกการแปรงฟนท่ีศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล 

2. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงศูนยเด็ก ใหสามารถตรวจความสะอาดชองปากและฟนผุ 
ไดรับความรูท่ีจําเปนในการดูแลชองปากเด็ก สามารถจัดระบบแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวันท่ีศูนยและโรงเรียนอนุบาล และจัดอาหารท่ีเหมาะสม และฝก
วินัยการบริโภคท่ีเหมาะสมใหเด็กในศูนยเด็ก 

3. มีระบบบริการเยี่ยมบานเพ่ือติดตามทักษะการดูแลชองปากของผูดูแลเด็ก 
เพ่ิมเติมความรู และใหบริการทันตกรรมปองกันท่ีบาน 

ชวงอายุ  
6–14 ป  
ในโรงเรียน
ประถมศึกษา 

1. นักเรียนประถมศึกษาทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพชองปากปละ 2 ครั้ง และฝก
ทักษะแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรด นักเรียน
ประถมศึกษาท่ี 1 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน และนักเรียนท่ีมีฟนแทท่ีผุตอง
ไดรับอุดฟน  

2. มีการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอ้ือตอการสงเสริมสุขภาพชองปาก 
3. นักเรียนประถมศึกษาปท่ี 6 มีระบบประเมินทักษะการแปรงฟนและอนามัยชอง

ปาก และสามารถประเมินสุขภาพชองปากตนเอง 
 

นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีท่ีเด็กมีปญหาฟนผุสูง ควรดําเนินการโครงการทันตกรรมปองกัน
ตามแนวทางของประเทศสวีเดน ท่ียึดแนวทางอิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากข้ึน (risk–
based) และสนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาในกลุมเสี่ยงและพ้ืนท่ีเสี่ยงอยางพอเพียง 

4.4.2 การขยายหนวยบริการสุขภาพชองปากระดับปฐมภูมิ และเพ่ิมผลิตทันตาภิบาลเพ่ือ
ใหบริการสงเสริมปองกัน ใหเด็กสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง ท้ังในพ้ืนท่ีเขตเมือง  
เขตชนบท ทุรกันดารและหางไกลโดย  

1) การเพ่ิมผลิตและพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในหลักสูตรปริญญาตรีให
เพียงพอ และปรับบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของทันตาภิบาลใหเนนบริการสงเสริมปองกันในเด็ก 
เชนเดียวกับทันตานามัย (Dental Hygienist) ของญี่ปุนท่ีทําหนาท่ีใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน 
ตรวจชองปาก เพ่ือ Screening และใหบริการทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา 
Sealant อยางมีคุณภาพ มีระบบตรวจคัดกรองและบันทึกขอมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงเบื้องตน เปน
โปรแกรมทันตสุขภาพสําหรับกลุมเด็กอายุ 0–3 ป ท่ีเริ่มใหบริการเด็กตั้งแตอายุ 9 เดือน มีการทํา 
Saliva test ใหแมดูวาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน มีตรวจฟนทุกครั้งท่ีมารับวัคซีน เม่ือเด็กอายุ 1 
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ขวบครึ่ง มีการใหความรูฝกทักษะแปรงฟนโดยยอมคราบจุลินทรีย ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะ
ไดรับการทาฟลูออไรด ท่ีหนวยบริการท่ีในระบบเยี่ยมบาน หรือไปรับบริการในหนวยบริการระดับ
ปฐมภูมิ สวนการสงเสริมสุขภาพชองปากในโรงเรียน ควรนํารูปแบบการจัดบริการแบบทันตกรรมเพ่ิม
ทวีของมาเลเซียมาประยุกตใช โดยทันตาภิบาลมีบทบาทหลักในการใหบริการ 

2) เพ่ิมการเขาถึงบริการทันตกรรมในกลุมดอยโอกาส และกลุมท่ีสังคมควร
ชวยเหลือ เก้ือกูลโดย (1) ขยายโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหท่ัวถึง (2) พัฒนา
ศักยภาพทันตบุคลากรใหสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการ (3) สนับสนุน
ทรัพยากรในการกระตุนการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหท่ัวถึง 

3) พัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีเอกชนรวมใหบริการ สําหรับในเขตเมืองโดยการ
ใหคลินิกทันตกรรมเอกชนท่ีสมัครใจรับชวงบริการ (Subcontract) ใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปาก 

4.4.3 เพ่ือใหเด็กสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางท่ีจําเปนได ในเครือขาย
บริการเอกชน อาจมีความจําเปนตองเอาระบบการรวมจาย (Copayment) มาประยุกตใชในประเทศไทย 
สําหรับบริการท่ีมีตนทุนสูง โดยใชกลไกการจายคาบริการสมทบเชนเดียวกับญี่ปุน ท่ีรวมจายรอยละ 
20–30 ของคารักษา เม่ือไปใชบริการท่ีคลินิกเอกชน โดยรับบริการกับภาคเอกชนท่ีลงทะเบียน 
เขารวมโครงการ เพ่ือจัดบริการทันตกรรมเฉพาะทางในกลุมเด็กใหมากข้ึน รวมกับการทบทวนและ
กําหนดราคากลางในการใหบริการ วางแนวทางกําหนดกฎเกณฑการรวมจายตามรายการในชุด 
สิทธิประโยชน เชน ไมตองจายในบริการสงเสริมปองกันสําหรับเด็ก และมีการรวมจายในบริการรักษา
รากฟนเด็กรอยละ 50 ของราคากลาง เปนตน  

4.4.4 สงเสริมกระบวนการใหความรูดานสุขภาพชองปาก ผานระบบ E–health 
communication, Web และApplication ตาง ๆ โดย 1) การใหความรูและคําปรึกษาการสงเสริม
สุขภาพชองปากสําหรับประชาชน 2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) ใหเปนแนวทาง
ในการเรียนการสอนและการฝกอบรม เพ่ือขยายขอบเขตและโอกาสการเรียนรูของประชาชนใน 
ทุกหนทุกแหง ดวยสื่อการเรียนรูหลายมิติ การสอนบนเว็บเปนการตอบสนองตอผูเรียนท่ีมีความใฝรู 
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Meta–Cognitive Skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนได
ประสบการณของสถานการณจําลอง ท้ังนี้เพราะสามารถใชขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
วิดีโอ ภาพ 3 มิติ ในลักษณะท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงได 
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