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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
วัตถุประสงค เพื่อ (1) เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพิ่ม
การเข า ถึงบริการสุ ขภาพช องปาก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย (2) วิเคราะห
มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก และ (3) จัดทําขอเสนอเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
ผลการศึกษา พบวา
บทเรียนประสบการณการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้ง 4 ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพช อ งปากอย า งแยกกั น ไม ไ ด สะท อ นใหเ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิพ ลของป จ จัย ทางสั ง คม
วัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ตอการจัดระบบสุขภาพอยางแนบแนน ผล
การวิเคราะหมาตรการการเขาถึงบริการ เปนจัดทําขอเสนอเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคในชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 4 ประเด็น คือ
1. ระบบสุขภาพและระบบการคลังสุขภาพ
มาตรการการปฏิรูปที่สําคัญที่ทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลังสุขภาพ
และกลไกการจายเงิน ทําใหรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลัง
สุ ข ภาพอย า งแยกไม อ อก ตลาดบริ ก ารสุ ข ภาพยั ง ไม ส ามารถแข ง ขั น ได อ ย า งสมบู ร ณ ประเทศ
สวนใหญรัฐ จึงเขามาแทรกแซงในตลาด เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับนโยบาย
สาธารณสุขของประเทศ ใน 4 ประเทศที่ศึกษา ประเทศอังกฤษ มาเลเซีย และไทย มีระบบการคลังที่
รัฐการเขาไปใหการสนับสนุนดานการคลังสาธารณสุข และใหบริการเอง (publicly financed and
provided) ขณะที่ประเทศญี่ปุน และสวีเดนรัฐเขาไปจัดการเฉพาะดานการคลังแตใหภาคเอกชนเปน
ผูใหบริการเปนหลัก
2. นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก
ประเทศอังกฤษเปนตัวอยางประเทศที่มีนโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการ
สุขภาพชองปากอยางชัดเจน สงผลใหเกิดการจัดการเชิงโครงสรางเพื่อพัฒนาการเขาถึงระบบบริการ
อยางจริงจัง มีการจัดตั้งหนวยงานในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การดําเนินการ มีระบบกํากับติดตามประเมินผล และระบบการพัฒนาศักยภาพในกลุมผูปฏิบัติงาน
และการดูแลตนเองสําหรับประชาชน
3. ขอเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในกลุม
เด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
ประเทศทั้ง 4 ใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก มาตรการในการดูแล
เด็กแตละประเทศมีระบบการจัดการที่หลากหลาย มาตรการสําคัญที่ทั้ง 4 ประเทศดําเนินการและ
สามารถนํามาประยุกตในประเทศไทย 4 มาตรการ คือ
1. มาตรการลงทะเบี ย นเด็กเพื่อรับชุดการดูแลสุขภาพชองปากตั้งแตแรกเกิด ดวยชุด
กิจ กรรมส งเสริ มป องกั น สุ ขภาพช องปากตามวัยเด็ก ตามชุดสิทธิป ระโยชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ที่ระบุเด็กทุกคนที่ลงทะเบียนจะไดรับการดูแลสงเสริมปองกันพื้นฐานที่จําเปนอยางมี

จ
คุณภาพและครบถวน และบําบัดรักษาในกรณีจําเปนตามระบบ โดยกระตุนและแจงใหผูปกครองเด็ก
รั บ รู สิ ทธิ แ ละลงทะเบี ย นกั บ หน ว ยบริการ รับ บริ การชุดกิจ กรรมสงเสริมปองกัน ตาม 3 ชว งอายุ
กลุ มเด็ ก 0–3 ปกลุ มเด็ ก 3–5 ป และกลุมเด็ก 6–14 ป นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เด็กมีปญ หาฟน ผุสู ง
ควรดําเนินการตามแนวทางโครงการทันตกรรมปองกันของสวีเดน โดยยึดแนวทางอิงตามระดับความ
เสี่ยงรายบุคคลมากขึ้น (risk–based) และสนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาในกลุมเสี่ยงและ
พื้นที่เสี่ยงอยางเพียงพอ
2. มาตรการขยายหนวยบริการสุขภาพชองปากระดับปฐมภูมิ และเพิ่มผลิตทันตาภิบาลใน
การใหบริการสงเสริมปองกันอยางเพียงพอ สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ทั้งในพื้นที่
เขตเมือง เขตชนบท ทุรกันดารและหางไกลโดย
2.1 การเพิ่มผลิตและพัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลในหลักสูตรปริญญาตรีใหเพียงพอ
และปรับ บทบาทหนาที่ความรับ ผิดชอบของทัน ตาภิบาลใหเนน บริการสงเสริมปองกัน ในสัดสว น
ที่มากขึ้น โดยงานบริการสงเสริมปองกันในเด็กปฐมวัยควรนํารูปแบบการดําเนินการของประเทศญี่ปุน
และงานการสงเสริมสุขภาพชองปากในโรงเรียน ควรนํารูปแบบการจัดบริการแบบทันตกรรมเพิ่มทวี
ของมาเลเซียมาประยุกตใช โดยกําหนดใหทันตาภิบาลมีบทบาทหลักในการใหบริการในกลุมเด็กไทย
อายุต่ํากวา 14 ป
2.2 เพิ่มการเขาถึงบริการทันตกรรมในกลุมดอยโอกาสและกลุมที่สังคมควรชวยเหลือ
เกื้ อกู ล โดย (1) ขยายโครงการดู แลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหทั่ว ถึง (2) พัฒ นาศักยภาพ
ทันตบุคลากรใหสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการ (3) สนับสนุนทรัพยากรใน
การกระตุนการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหทั่วถึง
2.3 พัฒนารูปแบบการใหบริการที่เอกชนรวมใหบริการ สําหรับในเขตเมืองโดยการให
คลินิกทันตกรรมเอกชนที่สมัครใจ รับชวงบริการ (Subcontract) ใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปาก
3. เพื่อใหเด็กสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมเฉพาะทางที่จําเปนได ในเครือขายบริการ
เอกชน อาจมีความจําเปนตองเอาระบบการรวมจาย(Copayment) มาประยุกตใชในประเทศไทย
สําหรับบริการที่มีตนทุนสูง โดยใชกลไกการจายคาบริการสมทบเชนเดียวกับญี่ปุน ที่รวมจายรอยละ
20–30 ของคารักษา เมื่อไปใชบริการที่คลินิกเอกชน โดยรับบริการกับภาคเอกชนที่ลงทะเบียนเขา
รว มโครงการ เพื่ อจัด บริการทัน ตกรรมเฉพาะทางในกลุ มเด็กใหมากขึ้น รว มกั บการทบทวนและ
กําหนดราคากลางในการใหบ ริ การ วางแนวทางกําหนดกฎเกณฑการรวมจายตามรายการในชุด
สิทธิประโยชน เชน ไมตองจายในบริการสงเสริมปองกันสําหรับเด็ก และมีการรวมจายในบริการรักษา
รากฟนเด็กรอยละ 50 ของราคากลาง เปนตน
4. ส ง เสริ ม กระบวนการให ค วามรู ด า นสุ ข ภาพช อ งปาก ผ า นระบบ E–health
communication, Web และApplication ตาง ๆ โดย (1) การใหความรูและคําปรึกษาการสงเสริม
สุขภาพชองปากสําหรับประชาชน (2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) ใหเปนแนวทาง
ในการเรียนการสอนและการฝกอบรม เพื่อขยายขอบเขตและโอกาสการเรียนรูของประชาชนใน
ทุกหนทุกแหง ดวยสื่อการเรียนรูหลายมิติ การสอนบนเว็บเปนการตอบสนองตอผูเรียนที่มีความใฝรู
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Meta–Cognitive Skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนได

ฉ
ประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งนี้เพราะสามารถใชขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว
วิดีโอ ภาพ 3 มิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได

ช

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึ ก ษาส ว นบุ คคลฉบับ นี้ เป น การจัด ทํา ขอ เสนอเพื่ อเพิ่ม การเขา ถึง บริ การ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป โดยการเปรียบเทียบระบบ
บริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ
อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย และวิเคราะหประยุกตมาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
ในการจัดทําขอเสนอ
ผูเ ขี ย นหวังว า ผลการศึ กษานี้จะเปน ประโยชนแกผูที่เกี่ย วของ ไดพิจ ารณาขอเสนอเชิง
นโยบายและใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายการดําเนินการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรคในชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป ทั้งในระดับ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ และหนวยงานบริการในระดับตาง ๆ ไดเลือกมาตรการตามขอเสนอ เพื่อ
ประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทพื้นที่ตอไป
ขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษา ดร. กาญจนา วานิชกร เอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน
สันตะบุตร ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรทัย กกผล ในการจัดทํารายงานนี้ ผูเขียนไดรับความกรุณา
อยางยิ่ง ในคําแนะนําและขอเสนอแนะตาง ๆ ไดแก การกําหนดกรอบแนวความคิด ขอคิดเห็นทั้งดาน
ที่เปนเนื้อหา และการสรุปขอเสนอรายงาน
สุณี วงศคงคาเทพ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
1.1.1 ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
เมื่อประมวลสถานการณปญหาสุขภาพชองปากเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป1 พบวา
1.1.1.1 ปญหาสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป
แนวโน ม ป ญ หาฟ น น้ํ า นมผุ ข องเด็ ก ไทยกลุ ม นี้ พบว า มี ค วามชุ ก
(prevalence) อยูในระดับคอนขางสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตาง ๆ จากการสํารวจทันตสุขภาพ
ระดับชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2555 พบวาแนวโนมปญหาโรคฟนผุในเด็กวัยนี้คอย ๆ ดีขึ้นอยางชา 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
ในอนาคตจะมีแนวโนมที่ลดลง แตปจจัยดานบริโภคนิยม พฤติกรรมการเลี้ยงดู และพัฒนาการตาง ๆ
ของสังคม กลับมีอิทธิพลทําใหขนาดปญหาและความรุนแรงของการเปนโรคฟนผุมีมากขึ้น ถือเปน
ปญหาทันตสาธารณสุขที่สําคัญในปจจุบัน เปนปญหาที่เดนชัดในกลุมเด็กประเทศพัฒนานอยและ
กําลังพัฒนา เมื่อไมไดรับการดูแลรักษาอยางทันทวงที โรคจะลุกลามและสูญเสียฟนในที่สุด สงผลตอ
พัฒนาการ สุขภาพ การสบฟน และการเรียนอยางชัดเจน2–5
1.1.1.2 ปญหาสุขภาพชองปากในกลุมเด็กอายุ 6–14 ป
แนวโนมสถานการณโรคฟนผุในฟนแทของกลุมนี้ อยูในเกณฑคอนขางต่ํา
และเปนสภาวะการเปนโรคที่ไมรุนแรง แตแนวโนมสถานการณสภาวะเหงือกอักเสบในกลุมนี้กลับมี
แนวโนมของปญหาสูงขึ้น กลาว คือ เด็กวัยเรียนกวารอยละ 80 พบภาวะเหงือกอักเสบในทุกพื้นที่
ยกเวนเขตเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พบประมาณรอยละ 50
1.1.2 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของประชาชนไทย
ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปาก เปนปญหาสําคัญที่พบไดในเกือบทุก
ประเทศ โดยเฉพาะในกลุ มประชาชนที่มีฐ านะทางเศรษฐกิจ ต่ําและการศึก ษานอย การสรางให
ประชาชนมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพชองปากจึงถือเปน
มาตรการสําคัญ เปนการชวยลดอุปสรรคดานคาใชจายของประชาชนเมื่อยามเจ็บปวยไดทางหนึ่ง
ในความคิดเห็นของประชาชนบริการสุขภาพชองปากเปนบริการราคาแพง ประชาชนไมสามารถจาย
เมื่ อ มารั บ บริ การ ส งผลให ค นที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิจ ต่ําไมส ามารถเขาถึ งบริ การได ดัง นั้น ระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประชาชนควรรับบริการสุขภาพชองปากเพิ่มมากขึ้น
การจัดบริการสุขภาพชองปากก็เชนเดียวกับระบบบริการสุขภาพอื่น ๆ คือ การจัดบริการ
ควรใหบริการแกผูจําเปนตองไดรับบริการ (Needs) ทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
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การรักษา และการฟนฟูสภาพ เนื่องจากโรคในชองปากของประชาชนไทยมีความชุกสูงในทุกกลุมอายุ
และประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ไมเหมาะสม
1.1.3 อัตราการใชบริการทันตกรรมของเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติป 25586 พบอัตราการ
มีหลักประกันสุขภาพของประชาชนไทยป 2558 เทากับรอยละ 98.5 เปนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนาสูงสุดคิดเปนรอยละ 75.3 เมื่อจําแนกอัตราการมีหลักประกันสุขภาพตามกลุมอายุ พบวา
กลุมเด็กอายุ 0–14 ป มีอัตราการมีหลักประกันสุขภาพสูงสุดรอยละ 98.3 เชนกัน ขณะที่อัตราการใช
บริ ก ารทั น ตกรรมของประชาชนไทย ในป 2558 พบเพี ย งร อ ยละ 8.1 ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ
การสํารวจ อีก 4 รอบ คือ ในป 2550–2556 ซึ่งพบรอยละ 8.4–9.5 เมื่อจําแนกตามกลุมวัย พบวา
กลุมวัยเรียน (กลุมอายุ 6–14 ป) มีอัตราการใชบริการทันตกรรมในรอบปสูงสุดรอยละ 11.4–14.7
และกลุมอายุ 0–5 ป การใชบริการทันตกรรมในรอบปต่ําสุดเพียงรอยละ 2.8–5.8 ซึ่งเปนอัตราใช
บริการที่แตกตางกันถึง 2.1–4.7 เทา (ตารางที่ 1.1)
โดยรวมจะเห็นวาเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ปมีปญหาสุขภาพชองปาก แมประเทศไทย
มีน โยบายหลั ก ประกั น สุ ขภาพถ ว นหนา ที่ป ระชาชนเกื อบทุก คนมีห ลัก ประกั น สุ ขภาพ และมีชุ ด
สิ ท ธิ ป ระโยชน ด า นรั ก ษาพยาบาลที่ ค รอบคลุ ม การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพช อ งปาก แต ก็ ไ ม ไ ด เ ป น
หลักประกันวาประชาชนจะไดรับบริการทันตกรรม ดังผลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ระบุวามี
ประชาชนไทยไมถึงรอยละ 10 และเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ปสามารถเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
เพียงรอยละ 5.8 แสดงใหเห็นถึงปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของเด็กไทยอายุต่ํากวา 5 ป
อยางชัดเจน
โดยสรุป ความต องการบริการและการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน
(Service demand และService utilization) กลับพบคอนขางต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปญหาของระบบ
บริการสุขภาพชองปากไทย คือ (1) ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปาก (2) การจัดบริการเพื่อ
การปองกันไมครอบคลุมกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะการจัดบริการเพื่อการปองกันโรคฟนผุในกลุมเด็กอายุ
0–5 ป และ (3) ปญหาการบริหารจัดการและกระจายทรัพยากรที่ไมมีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1.1 อัตราการใชบริการทันตกรรมของประชาชนไทยป 2550–2558 จําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ กลุมอายุ กลุมอายุ กลุมอายุ กลุมอายุ กลุมอายุ กลุมอายุ
0–5 ป 6–14 ป 15–24 ป 25–35 ป 36–49ป 50–65 ป >65 ป
2550
2.8
13.0
8.2
7.1
8.8
10.0
7.4
2552
3.2
14.7
9.0
8.0
8.4
10.9
7.8
2554
3.2
11.4
12.2
8.9
9.4
10.1
6.5
2556
4.0
13.5
12.4
8.8
8.8
10.2
7.4
2558
5.8
12.3
9.8
8.0
7.0
8.1
6.2
ที่มา การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติป 2550–2558
ป พ.ศ.

รวม
8.4
9.1
9.3
9.5
8.1
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1.2. วัตถุประสงคการศึกษา
1.2.1 เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก ปญหา และมาตรการเพิ่มการเขาถึง
บริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย
1.2.2 วิเคราะหมาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
เพื่อประยุกตดําเนินการในประเทศไทย
1.2.3 จัดทําขอเสนอเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
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 ปจจัยที่มีผลตอการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก ไดแก เศรษฐกิจ ชั้นทางสังคม
การศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม และปญหาอุปสรรคในการเขาถึงบริการของประเทศไทยที่โยงสูระบบ
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) มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
7) มาตรการที่สามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทย
1.4.4 วิเคราะหภาพรวม และประเด็นการพัฒนาที่สามารถประยุกตบทเรียนที่สามารถ
นํามาใชในประเทศไทย คือ ระบบบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ รูปแบบบริการ/กิจกรรม
บริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน ระบบการคลังที่กระตุนบริการสงเสริมสุขภาพ
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1.5. ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.5.1 ขอสรุปเชิงบทเรียนที่สําคัญใน 4 ประเทศ ประยุกตในการเพิ่มการเขาถึงบริการ
สงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
1.5.2 ขอเสนอเชิงนโยบายในการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
1.6. คําถามการศึกษา
1.6.1 ปญหาการจัดบริการสุขภาพชองปากของประชาชนไทยเปนอยางไร
1.6.2 มาตรการในการเพิ่ มการเข าถึ งบริก ารสง เสริม ปอ งกั น สุ ขภาพชอ งปากในกลุ ม
เด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป ควรเปนอยางไร
1.7. นิยามศัพท
ระบบบริการสุขภาพ (Health Care System) หมายถึง กิจกรรมที่นําไปสูการบริการ
สุขภาพตาง ๆ ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพ
แกประชาชนหรือสาธารณะ
ระบบบริก ารสุ ขภาพช องปาก หมายถึง ระบบบริการตาง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อเปนการดูแล
สุขภาพชองปาก ทั้งทางดานการสรางเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟนฟูสมรรถภาพที่เปนบริการแบบผสมผสาน หรือบริการเฉพาะดานเฉพาะเรื่อง
ระบบประกันสุขภาพ ถือเปนสวนหนึ่งของระบบบริการสุขภาพ เปนเครื่องมือทางการคลัง
เพื่อจัดการความแตกตางของราคาบริการสุขภาพและความเสี่ยง ซึ่งเชื่อมโรงการผันแปรของคาใชจาย
สุขภาพสวนบุคคล โดยการกระจายความเสี่ยงเหนือตัวบุคคล (Across Individuals) และเวลา (Over
Time) ซึ่งประกอบไปดวยหลักเกณฑพื้นฐาน 2 ประการ ดังนี้
1) หลักเกณฑ การจายล วงหนา (Pre–payment) การรวบรวมและการจัดการรายได
เพื่ อ ที่ จ ะแบ ง สรรสํ า หรั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ถู ก จั ด เก็ บ จากแต ล ะบุ ค คลไปยั ง สิ ท ธิ ป ระโยชน
การบริการสุขภาพของบุคคลนั้น
2) หลักเกณฑกองทุนรวม (Pooling) การรวบรวมและจัดการรายไดทําใหแนใจไดวา
ความเสี่ยงของการจายคาบริการสุขภาพจะรับภาระโดยสมาชิกทั้งหมดของกองทุนและไมถูกแจกจาย
ไปยังสวนบุคคล
การเขาถึงบริการสุขภาพ หมายถึง การที่ประชาชนจะสามารถใชบริการเพื่อสุขภาพไมวา
จะดวยตนเองหรือโดยผูอื่น 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
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี คุ ณ ภาพ ที่ ป ระชาชน
สามารถเขาถึงไดสะดวก มีหลักการสําคัญในการจัดบริการสาธารณสุข 4 ประการ คือ (1) หลักของ
ความเสมอภาค (Equality) ในการเขาถึงบริการ โดยไมคํานึงถึงความแตกตางทางดานรายไดและ
สถานะสังคม (2) หลักของความเปนธรรม (Equity) ในการจัดบริการสาธารณสุขที่สนองตอบตอความ
จําเปนดานสุขภาพ (Health needs) (3) หลักของเสรีภาพ (Freedom) คือ ประชาชนมีสิทธิในการ
เลือกใชบริการตามกําลังทรัพย และ (4) หลักของประสิทธิภาพ (Efficiency) ที่คํานึงถึงการใช
ทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ความเปนธรรม (Equity) และความเสมอภาค (Equality) เปนสิ่งที่กลาวขานกัน
มากในยุคปจจุบัน ความเสมอภาค หมายถึง ความเทาเทียมกันมีสวนเทากัน ขณะที่ความเปนธรรม
หมายถึง ความถูกตองเที่ยงธรรม ความชอบธรรม7 โดยรูปธรรมความเสมอภาคสามารถเขาใจและ
ปฏิบัติงายกวาความเปนธรรม Mooney8 ใหความเห็นวาการดําเนินการใหเกิดความเสมอภาคดาน
สุขภาพนั้น สามารถทําใหเกิดสุขภาพที่เทากันไดเพียงระดับหนึ่ง แตการยกระดับสุขภาพใหสูงขึ้นทั้ง
สังคมเปนสิ่งที่ทําไมได ขณะที่ Whitehead9 เสนอวาความเปนธรรมทางสุขภาพ เปนการสรางโอกาส
และการขจัดอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาพสําหรับประชาชน ใหดีตามศักยภาพของตนเองดวยการ
จัดการใหมีการกระจายทรัพยากรที่จําเปนอยางเปนธรรม สวน Braveman10 ใหความเห็นวาความ
เปนธรรมในระบบสาธารณสุข คือ การกระจายและจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขใหทุกคนไดรับบริการ
สุขภาพตามจําเปนอยางทั่วถึง ขณะที่องคการอนามัยโลก (WHO) ไดใหความหมายของความเสมอ
ภาคทางสุขภาพใน 3 ลักษณะ11 คือ (1) ความเทาเทียมกันในการเขาถึงบริการที่จําเปน (equal
access) (2) ความเทาเทียมกันในการใชบริการที่จําเปน (equal utilization) และ(3) มีคุณภาพ
บริการที่เทาเทียมกันสําหรับทุกคน (equal quality) ดังนั้นการเขาถึงบริการสุขภาพ (Access)
จึงหมายถึง การที่ประชาชน “ไดรับ” บริการดานสุขภาพ (Health services) ทั้งดานการสงเสริม
สุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาและฟนฟูสภาพ ที่คํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของ 4 ประการ12 ไดแก
(1) การจัดใหมีบริการอยางเพียงพอสําหรับประชาชน (service available) (2) บริการที่ “ไดรับ”
ตองคํานึงถึงความสามารถในการจายคาบริการของประชาชน (affordability) ระยะทาง (physical
accessibility) และการยอมรับบริการนั้น ๆ (acceptability) (3) บริการนั้นตองตรงกับความตองการ
และเปนบริการที่มีประสิทธิภาพ (Effective and produce its effect at reasonable cost)
เพื่อใหเกิดผลดีตอสุขภาพอยางแทจริง และ (4) การจัดใหมีบริการสอดคลองกับตามความตองการ
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน
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ประชาชนจะสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางเทาเทียมกัน หมายถึง สถานบริการ
สุขภาพถูกจัดสรรตามความจําเปน (need) ประชาชนไดรับบริการตามความจําเปน สามารถจาย
คาบริการตามกําลังจาย (ability to pay) และมีสถานบริการที่ใหบริการแกประชาชนอยางทั่วถึง โดย
มีการประกันมาตรฐานของการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ มีสถานบริการที่ตั้งกระจายในทางภูมิศาสตร
อยางเหมาะสม และมีบุคลากรผูใหบริการที่มีศักยภาพ13 ปจจัยที่พบวามีสัมพันธกับการใชบริการ
สุขภาพชองปากแบงไดเปน 2 กลุม คือ กลุมปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก (1) ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
รายได ซึ่ ง เป น ตั ว แปรที่ ใ ช อ ธิ บ ายบ อ ยที่ สุ ด และความสามารถในการจ า ยเพื่ อ รั บ บริ ก าร
เปนประเด็นที่ถูกพิจารณาเปนอุปสรรคขั้นตนในการเขาถึงบริการ14 (2) คาบริการมีสวนสําคัญในการ
ตัดสินใจใชบริการ โดยเฉพาะในกลุมที่มีขอจํากัดทางการเงิน15 (3) คาเดินทางเปนสัดสวนของรายไดที่
สะทอนถึงภาระที่เกิดขึ้นในการแสวงหาบริการ16 และ (4) การมีระบบประกันสุขภาพชองปากที่ชวย
เพิ่มความสามารถในการเขาถึงบริการ ในกรณีที่อุปสรรคของการเขาถึงบริการเกิดจากคาบริการ17
และกลุมปจจัยที่ไมใชเศรษฐกิจ ไดแก (1) ปจจัยสังคมประชากร18 คือ อายุ เพศ สถานภาพสมรส เขต
ที่อยูอาศัย (2) การรับรูปญหาสุขภาพชองปากหรือความสามารถในการประเมินสุขภาพชองปาก
ตนเอง ถือเปนตัวแปรที่สําคัญและมีความสัมพันธกับการใชบริการ19 โดยสะทอนถึงการรับรูความ
จํา เป น ดา นสุ ขภาพช องปาก ที่ ดูจากความไมส บายหรืออาการของโรค และมีความตระหนักที่ให
ความสําคัญของการไปใชบริการ และ (3) การมีสถานบริการประจําตนหรือครอบครัว สะทอนถึง
ความสามารถในการเขาถึงบริการเนื่องจากทราบวาจะไปใชบริการที่สถานบริการใดไดเนื่องจากเคยมี
ประสบการณในการใชบริการ20
2.1.2 ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
มาตรการการปฏิรูปที่สําคัญที่ทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลัง
สุขภาพและกลไกการจายเงิน โดยรัฐใชงบประมาณในการจัดบริการดวยภาษีจากรัฐ (general tax)
หรือดวยเงินจากภาคการประกันภาคบังคับ (compulsory insurance) รูปแบบการจัดการระบบ
สุขภาพจึงมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลังสุขภาพอยางแยกไมออก การประกันสุขภาพมีหนาที่หลัก
สําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันในการเขาถึงบริการที่มีประสิทธิผลดีเมื่อมีความจําเปน
(2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนที่เจ็บปวยจากการสูญเสียเงินหรือทรัพยสินเมื่อเผชิญกับ
คารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง หลักประกันดานสุขภาพจึงเปนมาตรการหนึ่งในการสนองตอนโยบาย
สาธารณสุขของรัฐบาลในการกระจายความเปนธรรม และใหมีความมั่นคงในสังคม การออกแบบ
รูปแบบของระบบหลักประกันสุขภาพแตละประเทศขึ้นกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ทั้งใน
ดานปรัชญาแนวคิดวัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ
ประเทศไทยมี ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพหลั ก 3 ระบบใหญ ด ว ยกั น 21 ได แ ก
(1) ระบบประกันสังคม (2) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และ(3) ระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพถ ว นหน า ทั้ ง นี้ แ ต ล ะระบบมี วิ วั ฒ นาการและแนวคิ ด ที่ แ ตกต า งกั น ระบบสวั ส ดิ ก าร
รักษาพยาบาลขาราชการถือเปนสวัสดิการที่รัฐจัดใหแกขาราชการ รวมถึงพอแม และบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะไมเกิน 2 คน ขณะที่ระบบประกันสังคมถือเปนความมั่นคงดานสังคมของลูกจางที่รัฐ
นายจางและลูกจางรวมกันสมทบแกแรงงานในระบบ สวนระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาเปนรัฐ
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สวัสดิการที่จัดใหแกประชาชนไทยกลุมอื่น ๆ ที่เหลือ ซึ่งเกิดจากการรวมระบบประกันสุขภาพที่มีอยู
ในขณะนั้นซึ่งไดแก ระบบสวัสดิการผูที่ควรชวยเหลือเกื้อกูล ระบบบัตรประกันสุขภาพ และผูที่ไมมี
หลักประกันใด ๆ
ระบบหลักประกันทั้งสามระบบมีการออกแบบระบบที่ตางกันในหลายประเด็น เชน
แหลงเงินที่ใช สิทธิประโยชน ผูใหบริการ และระบบการจายเงิน ดังแสดงในตาราง 2.1
ตารางที่ 2.1 ความแตกตางของระบบหลักประกันทั้งสามของประเทศไทย
ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลขาราชการ
จํ า นวนผู มี 5 ลานคน (8%)
สิทธิ1
แหลงเงิน งบประมาณรัฐ รายจาย ใน
ป2551เทากับ 54,904.48
ลานบาท2 (~11,000บาท/
คน)

ระบบประกันสังคม
9.84 ลานคน (15.8%)

ระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา
47 ลานคน (75%)

สมทบจากรัฐ นายจาง และ งบประมาณรัฐ อัตราเหมา
ลูกจางฝายละเทากันรอย
จายรายหัวป
ละ 1.5 ของเงินเดือน อัตรา 2551 เทากับ 2,100บาท1
เหมาจายรายหัวป 2550
เทากับ 1,250 บาท และมี
รายจายรวม 2,133.5 บาท/
คน3
สิทธิ
รอบดานทั้งบริการผูปวย รอบดานทั้งบริการผูปวย
รอบดานทั้งบริการผูปวย
ประโยชน นอก/ ใน ทันตกรรม
นอก/ ใน ทันตกรรม คายา นอก/ ใน ทันตกรรม
คายาเวชภัณฑ คาอาหาร เวชภัณฑ คาอาหารและหอง คายาเวชภัณฑ คาอาหาร
และหองพิเศษ คาคลอด สามัญ ชดเชยกรณีคลอดบุตร และหองสามัญ คาคลอด
บุตร
ตาย พิการ
บุตร ชดเชยตาม ม.41
ผูให
สถานพยาบาลรัฐเปนหลัก โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สถานพยาบาลรัฐและ
บริการ
ใช รพ.เอกชนไดกรณี
คูสัญญา และสถานพยาบาล เอกชนคูสัญญาและ
ฉุกเฉินแบบผูปวยใน แตเบิก ในเครือขาย
สถานพยาบาลในเครือขาย
ไดไมเกิน3,000 บาท
รูปแบบ ผูปวยนอก ตามปริมาณ เหมาจายรายหัวรวมสําหรับ เหมาจายรายหัวสําหรับ
วิธีการ
บริการและราคาที่เรียกเก็บ บริการผูปวยนอกและใน และ บริการสงเสริมปองกัน และ
จายเงิน ยอนหลัง สําหรับ บริการ จายเพิ่มเปนรายกรณี
ผูปวยนอก สําหรับบริการ
ผูปวยในตามรายปวยใน
ผูปวยในจัดสรรงบยอดรวม
อัตราที่กําหนด(DRG)
ตามน้ําหนักสัมพัทธDRG
1
2
ที่มา: รายงานประจําป 2551 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, กรมบัญชีกลาง, 3 สํานักงาน
ประกันสังคม
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2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 การจัดบริการสุขภาพชองปากประเทศไทย
การจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพช อ งปากก็ เ ช น เดี ย วกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพอื่ น ๆ คื อ
ควรใหบริการแกผูจําเปนตองไดรับบริการ (Needs) ทั้งดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
การรักษา และการฟนฟูสภาพ เนื่องจากโรคในชองปากของประชาชนไทยมีความชุกสูง ในทุกกลุม
อายุ และประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองที่ไมเหมาะสม ความจําเปนในการ
รับบริการตามความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (Professional need) จึงสูงมาก ขณะที่ความตองการบริการ
และการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน (Service demand และService utilization)
กลับพบคอนขางต่ํา
ปญหาการเขาไมถึงบริการสุขภาพชองปากเปนปญหาที่พบไดในเกือบทุกประเทศ
โดยเฉพาะในประชาชนที่ มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําและการศึกษานอย การมีหลักประกันสุขภาพที่
ครอบคลุมการจัดบริการสุขภาพชองปากไวดวย จึงไมไดเปนเครื่องรับรองวาประชาชนจะไดรับบริการ
ตามความจําเปนเสมอไป ทั้งนี้ยังขึ้นกับการบริหารจัดการใหมีการกระจายบริการ (กระจายสถานบริการ
ผูให บ ริ การ เครื่ องมื อ อุ ป กรณ และงบประมาณ) ความสะดวก และการยอมรับ ทั้งของผูใหและ
ผูรับบริการ ตลอดจนความสามารถในการรับรูปญหาและประเมินสุขภาพชองปากของตนเองอีกดวย
อยางไรก็ตามการมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนการชวยลดอุปสรรคดานคาใชจายของ
ประชาชนเมื่อยามเจ็บปวยไดทางหนึ่ง ในความคิดเห็นของประชาชนบริการสุขภาพชองปากเปน
บริการราคาแพง ประชาชนไมสามารถคาดประมาณคาใชจายที่ตองจายเมื่อมารับบริการ และคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจต่ําไมสามารถเขาถึงบริการได ดังนั้นจึงเปนที่คาดหวังวาเมื่อมีการประกันสุขภาพ
ประชาชนจะมารับบริการเพิ่มมากขึ้น คาใชจายในระบบอาจตองเพิ่มขึ้นในสวนของประชาชน เชน
คาเดินทาง คาสูญเสียโอกาสในการหารายได เปนตน
นโยบายของหลักประกันสุขภาพถวนหนา กําหนดใหประชากรไทยทุกคนมีสิทธิที่
จะไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางเสมอภาค ดวยเกียรติ และศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน โดย
ภาระคาใชจายในการใชบริการไมเปนอุปสรรคที่ประชาชนจะไดรับสิทธินั้น ระบบประกันสุขภาพ
แหงชาติของไทยไดกําหนดชุดสิทธิประโยชนทางทันตกรรมอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดของชุด
สิทธิ ประโยชนดานทัน ตกรรม22 คือ การถอนฟน การอุดฟน การขูดหิน ปูน การทําฟน ปลอมฐาน
พลาสติ ก การรั กษาโพรงประสาทฟน นํ้านม และการใสเพดานเทีย มในเด็กปากแหวงเพดานโหว
ดานการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การตรวจสุขภาพชองปาก การแนะนําดาน
ทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรดเสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุผูปวย
ฉายรังสีบริเวณชองปากและลําคอ ซึ่งเมื่อเทียบกับชุดสิทธิประโยชนของระบบประกันสังคมและชุด
สิ ทธิ ป ระโยชน ข องข า ราชการแล ว ชุ ดสิ ทธิ ป ระโยชนใ นโครงการประกัน สุข ภาพถ ว นหน าดู จ ะมี
ความครอบคลุมรายการบริการสูงที่สุด
สุณี วงศคงคาเทพ23 ไดวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ.
2546 ของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบจํานวนผูไดรับบริการทันตกรรมในรอบป 2546 คิดเปนรอยละ
10.6 มีคาเฉลี่ยการรับบริการทันตกรรม 1.6 ครั้ง/คน/ป กลุมอายุที่มีผูใชบริการทันตกรรมสูงที่สุด 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) สวนกลุมอายุที่มีอัตราการรับบริการต่ํา คือ สวนกลุมอายุ 0–4 ป มีอัตราใชบริการต่ําสุด
เทากับรอยละ 4 โดยกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครมีอัตราการไดรับบริการทันตกรรมสูงที่สุด
(รอยละ 12.9 เฉลี่ย 2.1 ครั้ง/คน/ป) และกลุมตัวอยางในภาคกลางพบอัตราการไดรับบริการต่ําที่สุด
(รอยละ 9.2 เฉลี่ย 1.6 ครั้ง/คน/ป)
2.2.2 การจัดการใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากของประเทศไทย
การศึ กษาของ จั นทนา อึ้งชูศักดิ์ และคณะ24 พบวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ไดรับ
บริการ รอยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับกอนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพ ในขณะที่ผูใหญมารับบริการ
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 และป 2546 มีการใหบริการสงเสริมทันตสุขภาพแกเด็กในคลินิกเด็กดีไดต่ํากวา
รอยละ 50 การประเมินผลการจัดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในงานบริการแมและเด็ก
พ.ศ. 2546 ของกระทรวงสาธารณสุข พบวาเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ไดรับ การตรวจฟนรอยละ 26.9
เด็กที่ตรวจฟนไดรับบริการทันตกรรมปองกันโดยฟลูออไรดเจล รอยละ 3.8 ฟลูออไรดวานิช รอยละ
1.4 ผูปกครองเด็กไดรับการฝกแปรงฟนรอยละ 20.2 แสดงใหเห็นไดวาการดูแลทันตสุขภาพเด็กที่
ระบุไวในชุดสิทธิประโยชนอยางครอบคลุม ไมไดสรางหลักประกันวาเด็กจะไดรับบริการการสงเสริม
ปองกันตามสิทธิที่ระบุ
การศึกษาของ ศิริเพ็ญ อรุณประพัน ธ และคณะ25 แสดงใหเห็นวาการสงเสริม
สุขภาพและปองกันและควบคุมโรคในชองปาก ตามชุดสิทธิประโยชนทางทันตกรรม เมื่อเทียบจํานวน
ครั้งของการมารับบริการของผูปวยจากโรงพยาบาลแลว โรงพยาบาลศูนยมีสัดสวนใหบริการเพียงรอยละ
1.9 และ1.5 และในโรงพยาบาลทั่วไปใหบริการเพียงรอยละ 1.6 และ1.4 ตามลําดับ ซึ่งแสดงถึงการมี
สัดสวนการทํางานดานสงเสริมปองกันที่ต่ํามาก และมีแนวโนมที่ปริมาณการทํางานดานการสงเสริม
ปองกันในคลินิกจะลดนอยลงโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน ในสวนของหนวยคูสัญญาสถานบริการ
ระดับปฐมภูมิในเขตเมือง ซึ่งเปนความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป บุคลากรที่ใหบริการ
สวนใหญเปนทันตแพทยเฉพาะทาง และทันตแพทยทั่วไป ดังนั้นจึงเนนน้ําหนักการทํางานดานการ
รักษาเปนหลัก และไมไดใหความสําคัญตองานสงเสริมปองกันเทาที่ควร เนื่องจากขาดกําลังทันตาภิบาล
ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการทํางานสงเสริมปองกัน ดังนั้นอุปสรรคสําคัญที่เปนเหตุใหโรงพยาบาลศูนย/
ทั่วไปมีผ ลงานงานสงเสริมปองกัน ต่ํา เนื่องจากขาดแคลนทันตาภิบ าลในการปฏิบัติงาน จากการ
วิเคราะหผลงานสงเสริมสุขภาพในกลุมเปาหมายหลักในเครือขายบริการปฐมภูมิ พบวา โรงพยาบาลที่
เปนเครือขายสวนใหญกวารอยละ 40–50 มีผลงานบริการในการสงเสริมสุขภาพชองปากเทาเดิม
ยกเวนในกลุมสูงอายุที่ผลงานเพิ่มสูงขึ้น รอยละ 40.4 ของโรงพยาบาลที่ศึกษา
ขณะเดียวกัน สุณี วงศคงคาเทพ และคณะ26 ที่ประเมินผลผลลัพธการใหบริการ
สงเสริมปองกันตามชุดสิทธิประโยชนทันตกรรมป 2547 พบวาผลงานบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปากคิดเปนรอยละ 17 ของผลงานทั้งหมด กลุมอายุ 0–14 ปไดรับบริการสงเสริมทันตสุขภาพ
รอยละ 14 จะเห็นวาประเภทบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากส วนใหญ รอยละ 70–75 คื อ
กิจกรรมการตรวจคัดกรอง การใหทันตสุขศึกษา และบริการที่มีการดําเนินการในระดับต่ํา หรือไมมี
การดําเนินการ ซึ่งถือเปนกิจกรรมสําคัญ (key activities) คือ การฝกทักษะแปรงฟนในกลุมเด็ก
ปฐมวัย เด็กวัยกอนเรียนในสถาบัน เด็กนักเรียนประถมศึกษา และหญิงมีครรภมีการดําเนินการเพียง
รอยละ 50 ของ ศสช.ตัวอยาง สวนบริการเพื่อการปองกันในกลุมเด็ก พบวากลุมเด็กปฐมวัยไมไดรับ
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บริการฟลูออไรดเฉพาะที่ ขณะที่กลุมเด็กประถมศึกษาไดรับบริการเคลือบหลุมรองฟนเพียงรอยละ
33.3 จะเห็นวาการบริการสงเสริมปองกันมีทิศทางลดลง ที่สําคัญพบวากลุมเปาหมายกลุมเด็กกอน
วัยเรียนไมไดรับการบริการเพื่อการปองกัน ซึ่งเปนมาตรการสําคัญในการควบคุมปองกันโรคฟนผุใน
อนาคต
ต อ มา ปริ ญ ญา คงทวี เ ลิ ศ และสุ ณี วงศ ค งคาเทพ 27 ได ก ารประเมิ น ผลการ
จัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในหนวยบริการปฐมภูมป 2549 พบวา รอยละ 64.1 ไมมี
การจัดบริการทันตกรรม เปนบริการที่จัดโดยทันตบุคลากรประจํารอยละ 23.5 และบริการในรูปของ
หนวยเคลื่อนที่รอยละ 12.5 การจัดบริการบูรณาการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพในงานบริการพื้นฐาน
ทั้ งในโรงพยาบาลและศู นย สุ ขภาพชุ มชนที่ มี ทั นตาภิ บาลปฏิ บั ติ ประจํ า พบว าบริ การบู รณาการที่
ครอบคลุมกวารอยละ 90 คือ งานบริการในคลินิกฝากครรภ คลินิกเด็กดี และงานอนามัยโรงเรียน
กิจกรรมที่ใหบริการสวนใหญ คือ การตรวจ การใหความรู การฝกทักษะการแปรงฟน การบริการ
ทันตกรรมปองกัน และบําบัดรักษา และผูที่ใหบริการสวนใหญ คือ ทันตาภิบาล ขณะที่บริการในการ
เยี่ยมบานและคลินิกโรคเรื้อรังสวนใหญไมมีการใหบริการบูรณาการสงเสริมสุขภาพชองปาก ขอเสนอ
การพัฒนาการจัดบริการสงเสริมปองกันในหนว ยบริการปฐมภูมิใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
จําเปนตองพัฒนาระบบการสนับสนุนการดําเนินงานในเรื่องการวางแผนสงเสริมปองกันทันตสุขภาพ
ระดับพื้นที่ การสนับสนุนงบประมาณอยางเพียงพอ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการกํากับติดตาม
และเมินผล และพัฒนาศักยภาพของทีมงานสุขภาพ
จะเห็นวาแมมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่มี
ปญหาในการเข า ถึ งบริ การสุ ขภาพชองปากในภาพรวม ปจ จัย ที่มีผ ลตอการเขาถึงบริการมีห ลาย
ประเด็น ไดแก ที่ตั้ง ขีดความสามารถของสถานบริการ การกระจายตัวทางภูมิศาสตรของประชากร
ความสะดวกในการเขาถึงบริการนอกจากนี้ โดยเฉพาะกลุมเด็กมีแนวโนมไดรับบริการสงเสริมปองกัน
ลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากการที่เครือขายบริการสุขภาพภาครัฐตองใหบริการดานรักษามากขึ้น
สวนใหญเปนการไปรับบริการรักษาพื้นฐาน คือ ถอนฟน ขูดหินน้ําลายและอุดฟน
หลายการศึกษาแสดงใหเห็นวากลุมเด็กไทยเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก และ
ไดรับบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในอัตราต่ํา หนวยบริการระดับปฐมภูมิ คือ สถานีอนามัย
หรือปจจุบันเรียกกวาโรงพยาบาลสงสุขภาพตําบลมีบริการสุขภาพชองปากในอัตราต่ํา ทั้งนี้เนื่องจาก
โรงพยาบาลสงสุขภาพตําบล (รพ.สต.) มีทันตบุคลากรประจําเพียงหนึ่งในสามของ รพ.สต. ทั้งหมด

บทที่ 3
ผลการศึกษา
การเปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพชองปาก คือ อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย รวม
ประเทศไทย 5 ประเทศ โดยกําหนดกรอบในการทบทวน ดังนี้ คือ หลักการในการจัดบริการดาน
สุ ขภาพ โครงสร า งในการจั ดบริ การสุ ขภาพ โครงสรางระบบบริการสุ ขภาพชองปาก ระบบการ
จัดบริการสุขภาพชองปาก การจัดบริการทันตกรรม การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
โรคในชองปาก มาตรการที่สามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทย
3.1 ประเทศอังกฤษ
3.1.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
3.1.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ
ระบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ เปนระบบที่เรียกวาการบริการ
สุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) เปนองคกรที่จัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐ
เพื่อจัดบริการระบบสุขภาพแหงชาติ โดยมีการบริการภาคเอกชนเขารวมเปนสวนนอย ชาวอังกฤษมี
ความภูมิใจในระบบสุขภาพที่เรียกวา NHS มาก Alsop (1998)28 ไดสรุปลักษณะเดนของระบบ
บริการสุขภาพประเทศอังกฤษ คือ รัฐบาลเปนเจาของ NHS ทั้งหมด NHS ใหความสําคัญตอระบบ
บริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งแยกจากระบบบริการระดับทุติยภูมิ (Secondary Care)
อย างชั ด เจน การดํ า เนิ น งานของ NHS ได ง บประมาณ จากภาษี ทั่ ว ไปของราษฎร (General
Taxation) NHS เป น ระบบการบริ ก ารทางสุ ข ภาพที่ ผ สมผสานและที่ ใ ห ค วามเสมอภาค
(Comprehensive and Equitable) และเปดใหกับทุกคนที่อยูในประเทศอังกฤษมีสิทธิมาใชบริการ
ประเทศอังกฤษ เปน ระบบประกันสุขภาพถว นหนาแบบรัฐ สวัส ดิการ
แหลงเงินมาจากภาษีที่รัฐจัดเก็บ (publicly funded) ระบบสุขภาพแหงชาติ National Health
Services (NHS) เริ่มดําเนินการหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1948 โดยกฎหมาย NHS Act 1946 ที่
เปนระบบบริการสุขภาพที่บริหารจัดการโดยรัฐ มีงบประมาณที่จายใหกับโรงพยาบาลสวนใหญ (รอย
ละ 95) มาจากเงินภาษีของประชาชน และบางสวนมาจาก National Insurance and Prescription
Co–payment โดยโรงพยาบาลทุกแหงจะไดงบประมาณเทากัน หมดไมวาจะโรงพยาบาลเล็ก
โรงพยาบาลใหญ สวน Primary Health care จะไดงบประมาณตามจํานวนหัวคนที่ลงทะเบียน และ
จะไดเงินโบนัสอีกกอนจากกรณีที่คนปวยนอย โดยการรักษาพยาบาลที่นี่ฟรีหมด โดยสรุปประเทศ
อังกฤษ เปนระบบสวัสดิการเต็มรูปแบบ 29 ประชาชนทุกคนไดรับ การรักษาที่เทาเทียมกัน ไมเสีย
คาใชจายในการรักษา เงินในการรักษาจะไดจากงบประมาณแผนดินของรัฐบาล
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3.1.1.2 โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพ
ดํ า เนิ น การจั ด บริ ก ารด ว ยระบบบริ ก ารสุ ข ภาพแห ง ชาติ (National
Health Service: NHS) ประกอบดวยองคการที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ
1) Strategic Health Authorities: SHA
SHA รับผิดชอบประชากรประมาณ 1.5 ลานคน มีภาระหนาที่ใน
การพั ฒ นากลวิ ธี ก ารจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพในแต ล ะท อ งถิ่น ให มี คุ ณ ภาพ และนํา นโยบายและกลวิ ธี
ดําเนินงานของ NHS สูการปฏิบัติอยางบูรณาการ ติดตามผลการทํางานของ PCTS and NHS Trusts
ทั่วประเทศมี SHA 28 แหง (ตุลาคม 2002)
2) Primary Care Trust: PCT
ป 2002 รัฐบาลไดจัดตั้งโครงการใหมภายใตองคกรที่ชื่อวา Primary
Care Trust : PCT ดําเนินการรวมกับ Primary Care Group ในการจัดบริการระดับปฐมภูมิ PCT มี
บทบาทในการวางแผน ดูแล และสรางความมั่นคงของระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาสุขภาพ
ของประชาชนในทองถิ่น PCT ตองใหความมั่นใจวา GPs มีเพียงพอในการใหบริการ ดูแลและ
สนับสนุนหนวยงานบริการในระดับบริการปฐมภูมิ ขณะเดียวกัน PCT ยังมีบทบาทในการบูรณาการ
บริการดานสุขภาพกับบริการทางสังคม( Social Care) ขณะนี้มี PCT กระจายทั่วประเทศรวม 303
แหง ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคกรทองถิ่น ซึ่งเดิมเปนบทบาทของ Health Authority
ปจจุบัน PCT ไดรับงบประมาณสนับสนุนคิดเปน 75% ของงบประมาณ NHS ทั้งหมด
3) NHS Trusts
NHS Trust เปนกลุมโรงพยาบาลซึ่งเปนองคกรอิสระ ขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเลย เพื่อจะไดมีอิสระในการบริหารงานและตัดสินใจในการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ โดยไมขึ้นตรงตอ District Health Authority เปนองคกรอิสระที่สามารถควบคุม
ทรัพยสินของตนเองได NHS Trust จะไดรับเงินที่เรียกวา Block Grant ที่จะครอบคลุมคาใชจายหลัก
(Core Expenditure) โดยตรงมาจากกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ทั่วประเทศมี 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
ทั่วไป ตั้งบริการอยูในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และมีทันตแพทยเฉพาะทาง (Dental Specialist : DS)
ใหบริ การทั นตกรรมในระดับ ทุติย ภูมิและตติย ภูมิ โดยประมาณ 78% ของทันตแพทยในประเทศ
อังกฤษ อยูในระบบนี้
– Community Dental Services: CDSs ใหบริการงานทันตกรรมใน
ระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลและชุมชนในรูปของหนวยเคลื่อนที่ภายใตการสนับสนุนดูแลและกํากับ
การปฏิบัติงานของ NHS Trust โดยใหบริการทันตกรรมแกกลุมที่มีความลําบากในการไปรับบริการที่
ทันตแพทยประจําครอบครัว หรือทันตแพทยทั่วไป เชน ผูดอยทางเชาวนปญญา ผูสูงอายุที่ตองอยูกับ
บาน ผูที่เจ็บปวยทางรางกายหรือจิตใจ โดย CDSs หลายแหงรับเฉพาะผูปวยที่ไดรับการสงตอเทานั้น
มีพนักงานประมาณ 6% ของทันตแพทยในประเทศอังกฤษ
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– หนวย Dental Access Centre: DAC มีกระจายอยูทั่วประเทศ จะ
ใหบริการทันตกรรมในระดับปฐมภูมิใหบริการโดยทันตแพทยทั่วไป (General Dental Practitioner:
GDP) ภายใตการสนับสนุนดูแลและกํากับการปฏิบัติงานของ Primary Care Trust
– หนวย PCT (Primary Care Trust) PCT บริการโดยกลุมทันตแพทย
ประเภทรับเงินเดือน งานสวนใหญเปนงานบริหาร แตก็ใหบริการคนไขฉุกเฉิน คนไขพิการดอยโอกาส
คนที่ตองการการดูแลพิเศษ และบางครั้งใหบริการทันตกรรมนอกสถานที่ดวย
– หนวยบริการโดยทันตแพทยเอกชน สวนใหญใหบริการทั้งคนไขเอกชน
และคนไข NHS
ป จ จุ บั น PCT เป น หน ว ยงานที่ ถื อ งบประมาณมากที่ สุ ด มี ห น า ที่
รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการและดูแล จัดหาสถานบริการทันตกรรมพื้นฐาน Primary care
dental service ใหบริการคนไข NHS ใหเพียงพอและเหมาะสมตามความตองการ จัดหาทันตแพทย
หรือสถานบริการแหลงใหมทดแทนกรณี แหลงเดิมถอนตัว และมีอํานาจใหสถานบริการใหมจัดตั้งใน
พื้นที่ขาดแคลน
3.1.2.2 ระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก
ประเทศอังกฤษมีการจัดบริการดานสุขภาพชองปาก โดยรัฐจะดูแลให
ทุกคนมีโอกาสเขาถึงบริการทันตสุขภาพ ซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศมีสิทธิลงทะเบียนกับระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติของอังกฤษ หรือNational Health Service (NHS) ที่เปนระบบบริการ
สุขภาพที่บริหารจัดการโดยรัฐ มีงบประมาณที่จายใหกับโรงพยาบาลสวนใหญ (รอยละ 95) มาจาก
เงินภาษีของประชาชน และบางสวนมาจาก National Insurance and Prescription Co–payment
โดยโรงพยาบาลทุกแห งจะไดงบประมาณเทากันหมดไมวาจะโรงพยาบาลเล็ก โรงพยาบาลใหญ สว น
Primary Health care จะไดงบประมาณตามจํานวนหัวคนที่ลงทะเบียน และจะไดเงินโบนัสอีกกอน
จากกรณีที่คนปวยนอย โดยการรักษาพยาบาลที่นี่ฟรีหมด30 มีหนวย NHS Dentistry ดูแลการ
ให บ ริ ก ารทั น ตสุ ข ภาพที่ ป ระชาชนทุ ก คนต อ งลงทะเบี ย น แต ไ ม จํ า เป น ที่ ทั น ตแพทย ทุ ก คนต อ ง
ลงทะเบียนกับ NHS และเมื่อลงทะเบียนแลวผูลงทะเบียนจะมีสิทธิไดรับบริการเต็มรูปแบบภายใต
เงื่อนไขที่กําหนดโดยผาน NHS Dentistry ซึ่งระบบ NHS อาจแตกตางกันเล็กนอยในสกอตแลนด
เวลส และไอรแลนด โดยระบบดังกลาวมีการปฏิรูปครั้งใหญเมื่อเมษายน 2006 เนื่องจากสาเหตุหลัก
3 ประการ คือ
1) การเขาถึงบริการระบบเดิม ทันตแพทยเปนผูกําหนดที่ตั้งและขนาด
ของสถานบริการ และเมื่อทันตแพทยจํานวนมากถอนตัวออก ในป ค.ศ.1990 ทําใหเกิดการขาดแคลน
บริการในบางพื้นที่
2) ระบบนับจํานวนงานในระบบการจายคาตอบแทนเดิม ทันตแพทย
ไดรับเงินตามจํานวนงานที่ใหบริการ Fee–per–item system ทําใหเกิดการจูงใจใหมีการใหบริการ
ชนิดที่คุกคามและซับซอนโดยไมจําเปน
3) การเก็ บ ค า บริ การจากผู ป ว ยมีร ายการแจกแจงถึ ง 400 รายการ
สําหรับแตละประเภทบริการ สรางความสับสนใหผูปวย และไมมีความชัดเจนวารายการใดเปนของ
NHS หรือของเอกชน
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จึงไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสุขภาพชองปากทั้งในระดับชาติและทองถิ่น ใน 7 ประเด็นหลัก คือ
(1) การปรับปรุงดานอาหารและการลดการบริโภคน้ําตาล (2) การปรับปรุงสุขอนามัยในชองปาก
(3) เพิ่ ม การเข า ถึ ง การรั บ ฟลู อ อไรด (4) การควบคุ ม ยาสู บ และสนั บ สนุน ให เ ลิก ดื่ ม แอลกอฮอล
(5) ลดการบาดเจ็บจากทันตกรรม (6) การพัฒนาศักยภาพและระบบใหการสนับสนุนการจัดบริการ
และ (7) วิ จั ย และพั ฒ นา และมี การปรับ ปรุ งแนวทางจัดบริก ารสุขภาพชองปาก 7 ประเด็น คื อ
(1) การสงเสริมจากชุมชน (Community support) การสรางสุขภาพชองปากแบบยั่งยืนโดยอาศัย
การมีสวนรวมของชุมชน และบุคลากรสาธารณสุขเปนผูที่บทบาทสําคัญในการสนับสนุนสงเสริม
สุ ขภาพในชุ มชน (2) การจั ดบริ การแบบบูร ณาการ (Integrated working–common risk
approach) เปนแนวทางการทํางานเพื่อลดการทํางานซ้ําซอน ใหสามารถดําเนินการสงเสริมปองกัน
รวมกันไดระหวางสหวิชาชีพ (3) การรักษาโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence based practice)
เพื่อใหการรักษาทางทันตกรรมมีประสิทธิภาพ (4) The targeted population approach การระบุ
ชุมชนที่มีความเสี่ยงตอโรคสูง และใช Population strategies ในกลุมเฉพาะนี้ (5) การจัดบริการควร
สอดคลองกันระหวางบริบททุกดาน (Complementary action) การสงเสริมและแกปญหาในพื้นที่
ใชวิธีการหลากหลายรวมกัน โดยยึดตามกฎบัตรออตตาวา (6) ทํางานรวมมือกันเปนภาคีเครือขาย
(Partnership) นโยบายหลักดานสาธารณสุขของรัฐ คือ การประสานความรวมมือกันในหนวยงาน
NHS และหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดการทํางานแบบบูรณาการสอคลองกับการใช Common risk
factor approach (7) พัฒนาระบบการประเมินความเสี่ยงและเฝาระวัง (Evaluation) การประเมิน
ความเสี่ยงเปนขั้นตอนสําคัญมากในการใหบริการ จึงควรจัดงบประมาณอยางเพียงพอและใชวิธีที่
เหมาะสมในการประเมิน ควรประเมินทั้งวิธีการดําเนินงานและผลลัพธ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรใหเกิดทักษะในการประเมินการทํางานของตน
กลยุทธที่ใชในการปฏิรูป คือ กระจายอํานาจใหระดับปฏิบัติเปนอิสระ
มากขึ้น มีการตั้ง NHS Trust GP Fund holding ขึ้น เนื่องจากพบวา ประชากรรอยละ 25 ที่เขาถึง
บริการของผูปวยทันตกรรมประมาณ 5,200 คน ไดถูกผลักใหไปรักษากับเอกชน เนื่องจากทันตแพทย
ของรัฐไมรับรักษา ซึ่งเปนผลมาจากมีภาระงานที่มาก และทันตแพทยในระบบมีไมเพียงพอกับจํานวน
ผู ป ว ยทํ า ให ผู ป ว ยบางกลุ ม เข า ไปรับ บริก ารในภาคเอกชนแทน ซึ่ง ผูป ว ยก็ ต องจา ยคา รัก ษาแพง
นับตั้งแตตั้งระบบ NHS จนถึงปจจุบัน ทันตแพทยของรัฐลดลงเรื่อย ๆ เกิดภาวะสมองไหลไปใน
ภาคเอกชน ทําใหผูปวยถึงรอยละ 78 ตองไปใชบริการภาคเอกชน เนื่องจากการปฏิรูประบบการจาย
เงินเดือน NHS ที่จายเปนเงินเดือนแทนที่จะจายตามจํานวนผูปวยเหมือนเมื่อกอน ซึ่งทําใหแรงจูงใจ
ในการรักษาลดลง32 ซึ่งเหตุการณดังกลาวทําใหขณะนี้รัฐบาลประเทศอังกฤษ พยายามที่จะปรับระบบ
ทันตกรรมดังกล าวใหม และมองวา เรื่องดังกลาวเปน ปญ หาสําคัญระดับชาติดานสาธารณสุขของ
อังกฤษที่ตองหามาตรการเขามาแกไข
3.1.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
3.1.3.1 การจัดบริการทันตกรรม
ขอบเขตบริการทันตกรรมของ NHS33 ครอบคลุมการรักษาเทาที่จําเปน
เมื่อไปใชบริการ ทันตแพทยจะใหผูปวยสามารถที่จะเลือกรูปแบบบริการแบบ NHS หรือเอกชน
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(Private) ความเปนมาและความสําคัญของปญหารวมกัน ทั้ง 2 แบบแลวแตจะตกลง เชน การขูด
หินปูน ผูปวยสามารถใชสิทธิของ NHS แตถาตองการเพิ่มการอุดฟนหลังดวยวัสดุสีเหมือนฟน หรือ
ฟอกสี ฟน ผู ป ว ยต องใช แบบเอกชน และจ ายคาบริการตามอัตราเอกชน เปน ตน โดยประชาชน
สามารถสอบถามรายชื่อคลินิกที่รับคนไข NHS เพื่อลงทะเบียนเปนคนไขไดจาก PCT ในเขตที่ตนเอง
อาศัยอยู และสามารถรับบริการทันตกรรมไดจากสถานบริการ คลินิกทั่วไป GDS และPDS โดยราคา
คา บริ ก ารของ NHS รั ฐ จะเป น ผูกํ า หนด สว นคา บริก ารของเอกชนจะแตกตา งกั น ขึ้ น อยู กั บ
สถานบริการจะกําหนด ทั้งนี้ NHS ไดกําหนดคารักษาเปน 3 Bands จายตามการรักษาครั้งเดียวแมวา
ตองรักษาหลายครั้ง โดยผูปวยตองชําระคาบริการทั้งหมดหรือบางสวนกอนเริ่มการรักษา ซึ่งอัตรา
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 รวมทั้งการครอบฟน การทําฟนปลอม การทําสะพานฟน
สําหรับกรณีการรักษาแบบดวนที่จําเปนตองการพบแพทยทันทีราคาอยูที่
ประมาณ £17.00 นอกจากนี้ ผูปวยยังสามารถขอบริการปรึกษาหรือแจงขอความชวยเหลือทาง
การแพทยไดตลอด 24 ชั่วโมง โดย “NHS Direct”
งานบริการทันตกรรมเฉพาะทาง ทันตแพทย GP เปนผูสงตอคนไขให
ทันตแพทยเฉพาะทาง ซึ่งอยูในโรงพยาบาลหรือคลินิกบางแหง
สิทธิประโยชนทางทันตกรรมใหกลุมอายุตาง ๆ ผูที่ไดรับสิทธิประโยชน
ทางทันตกรรมฟรีทุกชนิดบริการทาง NHS ไดกําหนดคุณสมบัติไว ดังนี้ คือ (1) กลุมเด็กตั้งแตแรกเกิด
จนถึง 18 ป (2) ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปและอยูระหวางการศึกษาแบบ Full Time (3) หญิงที่ตั้งครรภ
และหญิงที่เพิ่งคลอดบุตรภายในไมเกิน 12 เดือน กอนเริ่มการรักษา (4) ผูปวยในของ NHS ที่ไดรับ
การรักษาโดยทันตแพทย NHS และ5) ผูที่มีรายไดนอยบางกลุมที่ไดรับความชวยเหลือดานคารักษา
ทั้งตนเองหรือคูสมรส มีคุณสมบัติตอไปนี้ ไดแก ผูไดรับเงินชวยเหลือรายเดือน ผูที่กําลังหางานทํา ผูที่
ไดรับการยกเวนภาษี ผูไดรับเงินบํานาญ เปนตน
3.1.3.2 การจัดบริการการสงเสริมปองกันปญหาสุขภาพชองปาก
ประเทศอังกฤษมีการจัดทําแผนสุขภาพชองปาก เพื่อจัดบริการสงเสริม
และปองกันและแกปญหาสุขภาพชองปากทั่วประเทศ โดยกําหนดมาตรการที่สําคัญที่ใหหนวย PCTs
ทองถิ่น ดําเนินการเพื่อปรับปรุงสุขภาพชองปากในชุมชนของตนเอง และลดความไมเทาเทียมกันดาน
สุขภาพในประเทศ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและคนหนุมสาว โดยจัดทําโปรแกรมบริการสุขภาพชองปาก
รวมถึงการเพิ่มการใชฟลูออไรดเพื่อชวยปองกันฟนผุ และการปรับปรุงอาหาร การลดปริมาณการ
บริโภคน้ําตาล นอกจากนี้มีการสงเสริมลดการสูบบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่เปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่
ทําใหเกิดโรค ปริทันตและมะเร็งในชองปากในอัตราที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มความตระหนักของโรคมะเร็ง
ชองปาก
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3.1.4. ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
ประเทศอั ง กฤษ มี กิ จ กรรมส ง เสริ ม ป อ งกั น สุ ข ภาพช อ งปากในหลายรู ป แบบ
การจัดบริการสุขภาพชองปากของอังกฤษ ถือวาเปนประเทศที่มีการดําเนินการที่เนนการทํางานทั้ง
เชิงรุกและเชิงรับ ที่ตองการใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการอยางทั่วถึง โดยมีการจัดแผนแหงชาติ
สุขภาพชองปากในแตละรัฐเปนประจําระยะ 4 ป พรอมทั้งมีการสํารวจสถิติแหงชาติ/ทําการพัฒนา
วิ จั ย ด า นสุ ขภาพช องปากของประชาชนเปน ประจํา อย างตอ เนื่อ งทุ ก 10 ป ซึ่ง ทํา ใหมี ขอ มูล เชิ ง
ประจักษและสถิติที่ชัดเจนเกี่ยวกับปญหาสุขภาพชองปากที่สามารถนํามาใชในการแกปญหาสุขภาพ
ชองปากของประชาชน ใหมีความครอบคลุมในทุกกลุม ทุกเพศทุกวัย โดยเนนการดูแลตั้งแตตั้งครรภ
เด็ก ผูใหญ และกลุมเฉพาะ
3.1.4.1 โครงการการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กเล็ก
เปนการจัดบริการใหสนองความตองการที่กลุมเด็ก ใชหลักการบูรณาการ
กิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ในการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค โดยมีหลักการทํางานสงเสริมปองกัน
ทันตสุขภาพในกลุมเด็ก คือ การผสมผสานการทํางาน 2 ดาน ทั้งมาตรการกระตุนและมาตรการให
ความรู โดยมีแนวทางการดําเนินการสงเสริมปองกัน
– โครงการ Sure Start: SS เปนโปรแกรมของรัฐในการสนับสนุนและ
สงเสริมเด็กใหมีชีวิตอนาคตที่ดีผานการสนับสนุนของครอบครัว การเลี้ยงดู การมีสุขภาพดีและการ
เรียนรูตั้งแตวัยเยาว มีการตรวจสุขภาพชองปากเด็กเมื่ออายุครบ 9 เดือน
– การสงเสริมปองกันตั้งแตกลุมหญิงมีครรภ (ANC) และการใชวัสดุอุดสี
เหมือนฟน Glass lonomer (GI) โดยมีการใหบริการผสมผสานในชุมชนใชบุคลากรที่มีลักษณะ
Multi–disciplinary approach เพื่อคนหากลุมที่เสี่ยงมีฟนผุสูง การใชแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง
และการใชพนักงานเยี่ยมบานเพื่อใหความรูพอแม การพัฒนาชุดการดูแลทันตสุขภาพสําหรับเด็กให
ครอบคลุมกิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสม่ําเสมอ
– จัดโครงการกระตุนใหเด็กไดรับการลงทะเบียนเนนเฉพาะในพื้นที่ที่เด็ก
ไดรับบริการไมครอบคลุม ตัวอยางเชน โครงการ The MANCIT project Health visitor ไดรับการ
อบรมการสงเสริ มทั นตสุ ขภาพให กับครอบครัวและเยี่ ยมเด็กที่บ านในช วงอายุต าง ๆ ดังนี้ ชวงอายุ 8
เดือน เพื่อใหคําแนะนําการดื่มนมจากแกวแทนขวด และการทําความสะอาดชองปาก ชวงอายุ 18
เดือน ใหชุดแปรงฟน และสอนการแปรงฟน ชวงอายุ 3 ป ใหชุดแปรงฟนชุดที่ 2 และสอนการแปรง
ฟน ดําเนินโครงการ PDS ในพื้นที่มีเด็กไดรับบริการไมครอบคลุม และการขยายการดูแลทันตสุขภาพ
สูกลุมเปาหมายเด็กและคนแกอยางกวางขวาง ดําเนินงานกับ Health Action (HAZ), Health
Living Centre (HLC), Health improvement programmers (HIP), Sure Start (SS)
– โครงการ Brushing for Life เปนโครงการที่ผูปกครองของเด็กเล็ก
ได รั บ การแจกแปรงสี ฟ น และยาสี ฟ น จากเจ า หน า ที่ ส าธารณสุ ข ที่ เ ยี่ ย มศู น ย เ ด็ ก หรื อ Health
center/PCT เปนผูจัดซื้อ การแจกจายชุดดูแลสุขภาพฟนฟรี (Dental Packs) ซึ่งมีทั้งยาสีฟน แปรงสี
ฟน เอกสารแนะนําใหความรู โดยแจกใหกับเด็กที่เขามาชมศูนยดูแลฟน Baby’s Teeth, Healthy
Teeth เปนตน
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– Tooth brushing clubs เปนกิจกรรมสรางชมรมแปรงฟนใหเด็ก ๆ
มั่นใจวาไดใชยาสีฟนฟลูออไรดอยางนอยหนึ่งครั้งตอวัน โดยจัดขึ้นในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก
และเปนการสงเสริมใหเด็กกลับไปแปรงฟนที่บาน
– การแจกนมฟลูออไรดใหกับกลุมเด็กนักเรียนอายุ 4–11 ป ในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เขารวมโครงการที่กระจายอยูทั่วประเทศ โดยโครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากทันตก
รรมสาธารณสุข Sheffield PCT
– โครงการ National Service Framework (NSF) for children
young adult and maternity นโยบายให PCT ดูแลใหคนกลุมนี้เขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพชอง
ปาก ตั้งแตมารดาตั้งครรภจนถึงหลังคลอดใหไดรับการดูแลที่ดีทั้งดานสุขภาพและสังคม
3.1.4.2 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียน
การขยายการใหความรูดานสุขภาพชองปากทั้งในโรงเรียนและสถานที่
ทํางาน มีการจัดทีม Oral Health Promotion เขาไปรวมทํางานอยางใกลชิดกับโรงเรียน สถานที่
ทํางาน และสอนโปรแกรมการแปรงฟน
– โครงการส ง เสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรี ย น ในอดี ต การบริ ก ารของ
Community Dental Services (CDS) โดยใหตรวจคัดกรองเด็ก 3 ครั้ง ตลอดชวงการเปนนักเรียน
– การใหความรูโดย Oral Health Promoter โดยการเยี่ยมนักเรียนใน
โรงเรียน (ไมรวมโรงเรียนเอกชน) โบสถ มัสยิด หรือศูนยบริการชุมชน จะใหคําแนะนําเรื่องการดูแล
ส งเสริ มป องกั น โรคในช องปาก การไปพบทัน ตแพทย และแจกเอกสารแนะนํ า นอกจากนี้ Oral
Health Promoter มีหนาที่ใหคําแนะนําและฝกอบรม Health visitors ในการดําเนินงาน โครงการ
Brushing for life
– โครงการ The national healthy school standard กําหนดให
โรงเรีย นดํ าเนิน กิจ กรรมที่ ตระหนักถึงการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ จัดใหมีอาหารที่ดีตอ
สุขภาพในเครื่องขายหยอดเหรียญ รานคาอาหารในโรงเรียน ใหขอมูล สงเสริมและเฝาติดตามใน
ชวงเวลารับประทานอาหาร และสอดแทรกเนื้อหาเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพ
– โครงการ School fruit and vegetable scheme เปนโครงการที่
กําหนดใหเด็กอายุ 4–6 ป ในโรงเรียนเด็กเล็กและโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่การศึกษาไดรับผลไม 1 ชิ้น
ฟรีทุกวัน
3.1.4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลเด็ก
การอบรมและใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพชองปากสําหรับผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในกลุมผูดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ กลุมผูดูแลบาน Trainee พยาบาลเนอสเซอรี่ Trainee พยาบาล
ทันตกรรม สุขอนามัยและนักศึกษาฝกงานบําบัด ศูนยเด็ก แมและกลุมพี่เลี้ยง 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 แตยังคงมีประชาชนบางสวนที่ยังไมสามารถเขาถึงระบบบริการดังกลาว
เนื่องจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทําใหการเขาถึงระบบบริการสุขภาพ
ชองปากยังมีความไมเทาเทียมกัน สงผลใหสุขภาพชองปากของประชาชนบางกลุมยังไมดีมากนัก
โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส เด็กและเยาวชน กลุมผูอพยพใหม กลุมผูสูงอายุและมีความบกพรอง
ทางรางกาย ดังนี้
1) กลุมเด็กอายุ 0–5 ป สาเหตุที่ทําใหเด็กกลุมนี้เขาไมถึงบริการทันตกรรม คือ
ผูปกครองบางสวนไมทราบวามีสิทธิ์รับบริการทันตกรรมฟรีจาก NHS ดังนั้น จึงตองมีการจัดโครงการ
ที่ชวยประชาสัมพันธและสงเสริมสุขภาพชองปาก ทําใหกลุมประชากรดังกลาวเขามาลงทะเบียนรับ
บริการในระบบบริการทันตกรรมจาก NHS โดยการใชกลยุทธมหาชนสุขภาพ (Public health
strategies) ถือวามีความจําเปนในการเพิ่มสุขภาพชองปากที่ดีและลดความไมเทาเทียม
2) ผูที่ตองการการดูแลพิเศษ เชน ผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาและสภาพ
รางกาย หรือผูที่มีสภาวะความเจ็บปวย ทางกายหรือจิต รวมถึงคนชราที่อาศัยในบานพักสวนตัว ที่มี
ความเสี่ยงของโรคในชองปากหรือเกิดความยุงยากในการดูแลสุขภาพชองปาก ผูปวยกลุมนี้เขาถึง
บริการสงเสริมปองกันในระดับนอย หนวยงาน HDS CDS และGDS มีการทํางานเชิงรุก ติดตามดูแลผู
ที่ตองการการดูแลพิเ ศษ เนนบริการทันตกรรมปองกันโดยบูรณาการกับการรักษาทางการแพทย
ใหบริการทันตกรรมสงเสริมปองกัน และมีการตรวจสุขภาพชองปากอยางสม่ําเสมอ
3.1.6 มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
ประเทศอังกฤษ ไดปรับมาตรการแกปญหาเชิงระบบและการบริหารจัดการ ดังนี้
3.1.6.1 การปรับระบบ NHS Dentistry
NHS Dentistry ไดกําหนดแนวทางการปรับระบบ NHS ทําใหเกิดผลดี
ตองานสงเสริมปองกันหลายดาน สนับสนุนให PCT สามารถจัดบริการทันตกรรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการของคนในชุมชน และมีนโยบายใหสถานบริการใหบริการทันตกรรมปองกันที่ไดผลเชิง
ประจักษมากขึ้น (Evidence based preventive dental services) ทําใหทันตแพทยที่ใหบริการ
คนไข NHS มีจํานวนมากขึ้น เนื่องจาก เดิมมีทันตแพทยเขารวม NHS นอย เพราะความยุงยากของ
การเขารวมโครงการ แตหลังจากปรับระบบทําใหจํานวนทันตแพทยเพิ่มขึ้น ปรับระบบคิดคาบริการ
เพียง 3 ระดับ
3.1.6.2 การพัฒนารูปแบบการดําเนินการใหบริการทันตสุขภาพ
ในพื้ น ที่ ที่ มีป ญ หาทั น ตสุ ข ภาพสู ง และประชาชนมี ข อจํ า กั ดเข าไม ถึ ง
บริการของ GDS ไดมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินการในลักษณะ
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– โครงการนํารองที่เรียกวา Personal Dental Service ตามแผนที่ระบุ
ใน NHS (Primary care) Act 1997 โดย HA ทํางานรวมกับทันตแพทย และNHS trust รวมกับ
Community Dental Service ของ GDS มีลักษณะการใหบริการในลักษณะ “Drop in center”
เปนบริการที่สะดวกและรวดเร็วโดยตองมีระบบนัดหมาย โดยประชาชนตองมาลงทะเบียนและไดรับ
บริการที่มีคุณภาพจากบุคลากรที่มีทักษะบริการที่หลากหลาย (Skill–mix)
– บริการใน PDS เปนบริการที่เนนลดชองวางระหวางบริการปฐมภูมิ
ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ตัวอยาง เชนโครงการ PDS ของ East London หลายแหงดําเนินการใหบริการ
โดย Dental therapist’s ในพื้นที่มีปญหาทันตสุขภาพและขาดแคลนกําลังคน ซึ่งใหบริการโดยเนน
ในกลุมเด็กเปนสําคัญ
3.2 ประเทศสวีเดน
3.2.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
3.2.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ
ปรั ช ญาสํ าคั ญ ของระบบบริ การสุข ภาพของสวีเ ดน คื อ รั ฐ สวั ส ดิ ก าร
(Welfare state) มีสาระหลักใหญอยูที่การปกปองคุมครองโดยรัฐในดานรายได สุขภาพ ที่อยูอาศัย
และการศึกษา ลักษณะที่สําคัญของรัฐสวัสดิการในสวีเดนมี ดังนี้ คือ (1) ภาครัฐมีบทบาทหลักทั้งใน
ดานการคลังสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ (2) นโยบายและบริการตาง ๆ มีลักษณะครอบคลุม
ถวนหนา (Universal) มิไดเปนการเจาะจงเฉพาะประชากรบางกลุม (3) เกณฑในการไดรับความ
คุมครอง (Eligibility) อิงตามสิทธิของความเปนพลเมือง (4) บุคลากรผูใหบริการอยูในภาครัฐใน
สัดสวนที่สูง
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 รวมทั้งคณะกรรมการบริหารเขต
(The county administrative boards) 21 เขต และ7 State–owned company’s หนวยงาน
ราชการหลายหนวยงานทําหนาที่สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ กระทรวงสุขภาพและสวัสดิการสังคม
โดยในส ว นของการดูแลสุ ขภาพและการแพทย มีห นว ยงานอิสระภายใตกระทรวงฯที่สําคัญ เชน
National Board of Health and Welfare (NBHW) และNational Social Insurance Board
(NSIB)
2) องคกรระดับเขต สวีเดนมีสภาเขต 21 เขต (County Councils)
รับผิดชอบในการจัดบริการดานสุขภาพและการอํานวยความสะดวกใหความรวมมือในการดูแลทาง
สุขภาพเพื่อใหประชาชน ที่รับผิดชอบไดรับการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานสูง สภาเขตไดมีการ
แบงกลุมการดูแลสุขภาพ เปน 6 ภูมิภาค (Region) โดยแตละภูมิภาคประกอบดวย County หลาย
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แห งร ว มกั น ดู แลประชากรประมาณ 1–2 ลานคน องคกรสําคัญ ที่เปน ตัว แทนระดับ ประเทศของ
สภาเขต และหนวยงานเทศบาล37 ซึ่งถือวาเปนผูจางงาน (Employer) ของบุคลากรทางการแพทย
ไดแก Swedish Association of Local Authorities and Region องคกรนี้ทําหนาที่ปกปอง
ผลประโยชนของสภาเขตและเทศบาล และประสานความรวมมือกันระหวางเขตและเทศบาล
3) การจัดองคกรระดับทองถิ่นจํานวน 290 เทศบาล เทศบาลแตละแหง
มีการเลือกคณะกรรมการหรือสภาเทศบาล (Municipal councils) ทําหนาที่ตัดสินใจ และดูแล
กิจการในระดับทองถิ่น สภาเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเทศบาลทําหนาที่ประสานงานตาง
ๆ ในเทศบาล
3.2.1.3 ระบบประกันสุขภาพ
นอกเหนือจากเงินภาษี ซึ่งเปนแหลงใหญที่สุดของคาใชจายสุขภาพแลว
ประเทศสวี เ ดนยั งมี การประกั น สุ ขภาพภาคบั งคั บ ซึ่ งจัด เปน สิทธิ ป ระโยชนแ ขนงหนึ่ง ในระบบ
ประกันสังคมของประเทศ (Social insurance system) ซึ่งบริหารโดย NSIB มีความมุงหมายสราง
ความมั่ น คงทางการเงิ น ให แก ครอบครั ว ในยามที่เจ็ บ ปว ย พิ การ หรื อชราภาพ ในป ค.ศ. 2000
ค า ใช จ า ยในด า นความเจ็ บ ป ว ยและพิ ก ารคิ ด เป น ร อ ยละ 30 ของค า ใช จ า ยทั้ ง หมดในระบบ
ประกันสังคม (National Social Insurance Board, 2002) คาใชจายสําหรับบริการทางการแพทย
เคยมีสัดสวนที่สูง 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
นอกจากนี้ ยั ง มี ร ะบบการประกั น ทั น ตสุ ข ภาพแห ง ชาติ (National
Dental Health Insurance–NDHI) เปนระบบการคลังสําหรับการจัดบริการทันตกรรมใหแกผูใหญ
อายุ 20 ขึ้นไป เริ่มมีขึ้นในสวีเดน เมื่อป ค.ศ. 197439 ดวยวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนสวนใหญไดมี
โอกาสเขาถึงบริการทันตกรรมที่เหมาะสมอยางเทาเทียมกันมากขึ้น เปนการลดความแตกตางของ
ระดับการใชบริการทันตกรรมในระหวางคนมั่งมีและคนจน40 วัตถุประสงคของ NDHI ออกเปน 3
ประการ คือ (1) การเขาถึงบริการโดยเทาเทียม (2) ใหเกิดคุณภาพบริการ และ (3) ลดภาระคาใชจาย
3.2.2 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก
3.2.2.1 โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก
สวีเดนเปนประเทศที่ใหบริการสุขภาพชองปากอยางเปนธรรมที่สุด การ
จัดบริการทันตกรรมไดรับเงินสนับสนุนสวนใหญจากระบบประกันสุขภาพชองปากแหงชาติ ใหบริการ
ทันตกรรมฟรีสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุถึง 19 ป และสนับสนุนเงินอยางเต็มที่สําหรับผูสูงอายุ
ระบบบริการสุขภาพชองปากถูกกระจายอํานาจให County Council เปนผูดูแล โดยรัฐบาลกลางมี
บทบาทในการออกกฎหมายและกําหนดนโยบายในระดับประเทศ ขณะที่ County Council มี
บทบาทในการวางแผนดานสุขภาพในแตละทองที่ สวีเดนมีพระราชบัญญัติการดูแลทันตสุขภาพ (the
Dental Care Act) เปนกฎหมายที่ดูแลการบริการสุขภาพชองปากใหมีความเทาเทียมและมีคุณภาพ
สําหรับประชาชนทั้งหมด
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ระบบบริการสุขภาพชองปากในสวีเดนมี 2 ระบบ41 แบงออกตามอายุ
ของกลุมประชากรเปาหมาย คือ การจัดบริการในกลุมเด็กอายุไมเกิน 19 ป โดยใชเงินภาษีทองที่ของ
สภาเขต (County Council) รวมกับเงินสนับสนุนบางสวนจากรัฐบาลกลาง และในกลุมผูใหญอายุ 20
ปขึ้นไป ดวยงบประมาณจากระบบประกันสังคม ภายใตการสนับสนุนจากคณะกรรมการประกันสังคม
แหงชาติ (the National Board of Social Insurance)
3.2.2.2 ระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก
แบงเปน (1) การจัดบริการสุขภาพชองปากในภาครัฐ คือ The Public
42
Dental Service ซึ่งเปนหนวยที่จัดบริการทันตกรรมทั่วไปใหแกเด็กโดยไมตองเสียคาใชจาย และ
เปด โอกาสใหผูยากจนเขาถึงบริการทันตกรรมไดในราคาที่ไมแพง มี County Council เปน
ผูสนับสนุนการดําเนินงานของ The Public Dental Service ในปจจุบันมีหนวยงานบริการ
ทันตสาธารณสุขภูมิภาค (Regional Public Dental Service Organization) ในแตละ County เขตละ 1
แหง รวม 21 แหง ซึ่งการจัดบริการสวนใหญเปน Local clinics พบวาเด็กประมาณ รอยละ 95–98
ไดรับการดูแลทางทันตกรรมจาก the Public Dental Service43 (2) การจัดบริการในภาคเอกชน
สวนใหญใหบริการสุขภาพชองปากแกประชากรผูใหญรอยละ 70 ทันตแพทยเอกชนไดรับคาตอบแทน
สวนใหญจากระบบ National Dental Health Insurance (NDHI) ตามรายการบริการผนวกกับคา
รวมจายบางสวนจากผูปวย
ชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน สํ า หรั บ ผู ป ว ยอายุ ไ ม เ กิ น 19 ป มี ค วามครอบคลุ ม
บริการแบบเบ็ดเสร็จและผูปวยไมตองเสียคารวมจายใด ๆ แตชุดสิทธิประโยชนสําหรับกลุมผูใหญ
ถูกแบงแยกออกเปน 2 ระดับ คือ ชุดสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน (Basic dental care) ไดแก บริการ
ทัน ตกรรมป องกัน การบูร ณะฟน การรักษารากฟนซึ่งผูปว ยตองรับ ผิดชอบคาใชจายเอง และชุด
สิทธิประโยชนเสริม (Additional dental care)44 หมายถึง การรักษาที่มีคาใชจายสูง อันไดแก
ฟ น ปลอมชนิ ด ติ ด แน น และการจั ด ฟ น ซึ่ง ผู ป ว ยจะได รั บ การคุม ครองภายใต มาตรการคุ มครอง
คาใชจายสูง (High–cost protection) เพื่อปกปองผูปวยตองจายคาใชจายสูง ๆ
3.2.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
3.2.3.1 การจัดบริการทันตกรรม
1) การจัดบริการในภาครัฐ
หน ว ยงานที่ ทํ า หน า ที่ จั ด บริ ก ารทั น ตกรรมในภาครั ฐ คื อ Public
Dental Health Service (PDHS)45 ซึ่งเริ่มตั้งขึ้น ในป ค.ศ. 1930 มีวัตถุประสงคในระยะแรกเพื่อ
จัดบริการทันตกรรมใหแกประชากรเด็กโดยไมตองเสียคาใชจาย และเปดโอกาสใหผูยากจนเขาถึง
บริการทันตกรรมไดในราคาที่ไมแพง ตอมาเมื่อมี NDHI ขึ้น ในป ค.ศ. 1974 สถานการณจึงเปลี่ยนไป
เมื่ อ ค า บริ ก ารทั น ตกรรมมี อั ต ราเท า เที ย มกั น ทั้ ง ภาคเอกชนและรั ฐ อย า งไรก็ ดี แม อิ ท ธิ พ ลของ
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
แนวทางอิ งกลุ มประชากรทั้ งหมด (Population–based) แตในปจ จุบัน ไดเปลี่ย นแนวทางการ
จัดบริการอิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากขึ้น (Risk–based)46,47 บุคคลความเสี่ย งสูงไดรับ
บริการทันตกรรมปองกันอยางเขมขนมากกวาผูที่ความเสี่ยงต่ํา เปนการจัดบริการทันตกรรมปองกันใน
คลิ นิ กตามระบบกลุ มเสี่ ย งในคลิ นิ กทัน ตกรรมของรัฐ มีทัน ตบุคลากรใหบ ริการ รูป แบบของการ
จัดบริการมีความแตกตางกันไปใน แตละ County Council บาง County Council มีการทํา
Professional tooth cleaning ตามดวยการสอนแปรงฟนและสอนใชไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช บาง County Council เนนที่การเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแททุกซี่ของเด็กทุกคน48
ระบบการคลังภายใต National Dental Health Insurance นั้น ไดมีการปรับวิธีการจาย
คาตอบแทนเปนแบบ Capitation ดวย โดยใหผูที่มีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูที่มี
ความเสี่ยงสูง เปนการสรางแรงจูงใจทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ49
3.2.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
โครงการทันตกรรมปองกันสําหรับเด็กเริ่มขึ้นราวทศวรรษ 1950 และตอมาได
นําไปสูการออกกฎหมาย Public Dental Service Act ในป ค.ศ. 1974 ในยุคแรก ๆ โครงการ
ทันตกรรมปองกันยึดแนวทางอิงกลุมประชากรทั้งหมด (Population–based) แตในปจจุบัน ได
เปลี่ยนแนวทางมาอิงตามระดับความเสี่ยงรายบุคคลมากขึ้น (risk–based) เนื่องจากความชุกของโรค
ลดลงอยางมาก และโรคสวนใหญกระจุกอยูในกลุมเสี่ยงเพียงจํานวนนอย50 การวิเคราะหเปรียบเทียบ
รูปแบบการดําเนินงานทันตกรรมปองกันของกลุมประเทศนอรดิก ในรอบทศวรรษ 1990 ระบุวา
ทันตกรรมปองกันในระดับชุมชนของสวีเดนมีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัด51
3.2.5 ทันตกรรมปองกันในคลินิกตามระบบกลุมเสี่ยง
คลินิกทันตกรรมของ PDHS เนนการจัดบริการทันตกรรมปองกันใหแกผูปวยเด็ก มี
ผูใหบริการ คือ ทันตแพทย ทันตนามัย และผูชวยทันตแพทยที่ผานการฝกอบรมพิเศษ รูปแบบของ
การจัดบริการทันตกรรมปองกันในคลินิกแตกตางกันไปในแตละ county บาง county มีการทํา
professional tooth cleaning ตามดวยการสอนแปรงฟนและสอนใชไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช52 บาง county ก็เนนที่การเคลือบหลุมรองฟนในฟนกรามแททุกซี่ของเด็กทุกคน53
สวนในการใหคําปรึกษาดานโภชนาการมีอยูบางในบางแหง ขณะที่ฟลูออไรดเจลนั้นแทบไมมีการใช
เลยในสวีเดน
ปจจุบัน การจัดบริการทัน ตกรรมปองกันในคลินิกของ PDHS อาศัยหลักการ
จําแนกความเสี่ ย งรายบุคคลมากขึ้น บุคคลที่มีความเสี่ย งสูงไดรับ บริการทันตกรรมปองกันอยาง
เขมขนมากกวาผูที่ความเสี่ยงต่ํา มีรายงานจาก county ตาง ๆ ที่นําเอาระบบกลุมเสี่ยงมาใชในการ
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ใหบริการทันตกรรมปองกันสําหรับกลุมเด็กเล็ก กลุมวัยรุน และกลุมผูใหญ ประเด็นที่นาพิจารณา คือ
ในแนวทางการจัดบริการทันตกรรมตามระบบกลุมเสี่ยงใหแกผูใหญ ซึ่งอยูภายใตระบบการคลังของ
NDHI นั้น ไดมีการปรับวิธีการจายคาตอบแทนเปนแบบ capitation ดวย เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการจําแนกความเสี่ยง โดยใหผูที่มีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูที่มีความเสี่ยงสูง
เปนการสรางแรงจูงใจทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ54
3.2.6 ปญหาการเขาถึงบริการ
ในช ว งสิ บ กว า ป ที่ผานมาสวีเดนประสบสภาวะเศรษฐกิจ ถดถอยอยางรุน แรง 55
สงผลใหฐานการเก็บภาษีหดตัวลง County Council มีรายไดเขาสูระบบสุขภาพลดนอยลง และทําให
งบประมาณดานสุขภาพถูกจํากัดลงอยางมาก แตในขณะเดียวกันคาใชจายสุขภาพมีแนวโนมสูงขึ้น
จากการขึ้นราคาของคายา และจากการโอนความรับผิดชอบของคายาจากระบบประกันสังคมมาสู
County Council ดังนั้นมาตรการควบคุมคาใชจายจึงกลายเปนประเด็นสําคัญเรงดวนของระบบ
บริการสุขภาพ การขาดการเชื่อมประสานที่ดีระหวางบริการปฐมภูมิ และผูปวยในของโรงพยาบาล
ระบบบริหารสุขภาพของสวีเดนที่ผานมาเนนที่โรงพยาบาลเปนหลัก ไมคอยใหความสําคัญกับการ
จัดบริการผูปวยนอก โดยมีระยะเวลารอนานในบัญชีรอเรียก (Waiting list) ทําใหชาวสวีเดนรูสึกวา
ระบบบริการสุขภาพไมสามารถตอบสนองตอความตองการได และเริ่มหันไปพึ่งระบบประกันสุขภาพ
ของเอกชนมากขึ้น
3.2.7 มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
สวีเดนมีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึงบริการดานสุขภาพ ตามขอตกลง
ระหวางเขต เทศบาลและรัฐบาลกลาง โดยใหอิสระในการเลือกบริการสุขภาพ ซึ่งหมายถึง ผูปวย
สามารถขอการดูแลที่ใดก็ไดในประเทศตามขอตกลงในพื้นที่ของสภาเขตในระดับเดียวกัน เมื่อสภาเขต
ตัดสินแนวทางการรักษา เชนการดูแลที่โรงพยาบาล ผูปวยก็สามารถมีอิสระในการเลือกโรงพยาบาล
ใดก็ได ระบบหลักประกันสุขภาพไดกําหนดวาผูปวยที่ไมไดอยูในระยะเฉียบพลัน สามารถเขาถึงการ
ดูแลปฐมภูมิจากบุคลากรทางการแพทยภายใน 7 วัน และไดรับการรักษาภายใน 90 วัน ของการสง
ตอจากแพทยเวชปฏิบัติสูการพบแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สงผลใหสภาเขตตองใหการดูแลรักษา
ภายใน 90 วัน ของการตัดสินใจรักษา สภาเขตตองหาวิธีในการลดเวลาการรอคอยในการใหบริการ
ผูปวย (โดยเฉพาะอยางยิ่งการผาตัด) ในกรณีที่สภาเขตไมสามารถใหบริการตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือถาผู ปวยจะต องรอมากกวา 90 วัน พวกเขาสามารถเลือกบริการขามเขตอื่น ได ซึ่งถือวาเปน
ขอตกลงรวมระหวาง the Swedish state และสมาคมสวีเดนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
ภูมิภาค (the Swedish Association of Local Authorities and Regions)
ในป 2008 ไดกําหนดการดูแลทางทันตกรรมรูปแบบใหมในผูใหญ56 กระตุนการ
รับบริการสงเสริมสุขภาพชองปากดวยมาตรการตาง ๆ ไดแก
1) คูปองแทนเงินสด (Dental care voucher) เปนเงินชวยเหลือสําหรับการ
รักษาชองปากทุกคนที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป
2) มาตรการการคุมครองคาใชจายสูง (High–cost protection scheme) เปน
การปองกันการดูแลสุขภาพชองปากที่มีคาใชจายสูง โดยจายคาชดเชยเทากับ 50%
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3) จัดทําระบบราคาอางอิง (Reference prices system) โดยจายเงินชดเชยตาม
ระดั บ ฐานราคาอ า งอิ ง ภายใต ร ะบบนี้ ผู ใ ห บ ริ ก ารทางการแพทย จ ะได รั บ การชดเชยสํ า หรั บ ทุ ก
กระบวนการบริการที่เกิดขึ้น ระดับมูลคาของคาชดเชยคํานวณจากราคาอางอิงของแตละกระบวนการ
ที่ใชในการดูแลรักษา ราคาอางอิงนี้ยังสามารถทําใหผูปวยสามารถเปรียบเทียบราคาได สวนระบบการ
ตั้งราคารักษาฟรีสําหรับการบริการดูแลชองปากก็ยังคงใชอยู
4) การดูแลรักษาชองปากที่มีสิทธิ์ไดรับคาชดเชยจากรัฐ (Dental care that
qualifies for compensation) ประกอบดวยการปองกันรักษาอนามัยชองปาก รวมไปถึงการปองกัน
ไมใหเกิดความเจ็บปวดหรือเกิดโรค การดูแลรักษาชองปากนี้รวมไปถึงการรักษาสภาพอวัยวะภายใน
ชองปากดวย
5) สิทธิของผูปวยในการเขาถึงขอมูล ผูใหบริการจะตองบอกรายการคาใชจายของ
การบริการตาง ๆ โดยตองบอกทั้งราคาของตัวผูใหบริการเองและราคาอางอิงที่กําหนดโดยรัฐ รวมไป
ถึงการรับประกันผลการรักษาที่ตัวผูใหบริการจะใหแกผูปวย ถาผูใหบริการใหการรักษาที่ไมไดอยูใน
รายการที่จะไดรับการชดเชยจากรัฐ ผูใหบริการตองแจงและบอกการรักษาดวยวิธีการอื่นที่สามารถขอ
คาชดเชยใหผูปวยทราบกอน
3.3 ประเทศญี่ปุน
3.3.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
3.3.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ
ประชาชนชาวญี่ปุนขึ้นชื่อวามีสุขภาพดีและอายุยืนที่สุดประเทศหนึ่งในโลก
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมหลายประการมีสวนที่สงผลตอการมีสุขภาพที่ดี ชาวญี่ปุนมีอัตราการรู
หนังสือสูงถึงรอยละ 99 มีคานิยมที่รักความสะอาด และใสใจในการดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารเนน
อาหารกลุมไขมันต่ํา และปจจัยที่สําคัญอีกประการก็ คือ ประเทศญี่ปุนมีระบบบริการสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพ57
หลั ง จากสงครามโลกครั้ง ที่ ห นึ่ ง ญี่ ปุ น ได รั บ เอาแนวความคิ ด ‘Peace
through social justice’ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization)
แนวคิดนี้ใหความสําคัญแกการจัดสวัสดิการแกคนงานอยางเพียงพอ ญี่ปุนก็ไดออกกฎหมายประกัน
สุขภาพ (Health Insurance Law) ฉบับแรก ในป ค.ศ. 1922 ครอบคลุมคนงานในสถาน
ประกอบการขนาดตั้ ง แต 5 คน รวมทั้ ง ครอบครั ว นั บ จากนั้ น เป น ต น มาแนวคิ ด ของการสร า ง
หลักประกันสุขภาพไดกลายเปนหัวใจสําคัญของระบบสุขภาพในประเทศญี่ปุนมาโดยตลอด หลังจาก
พายแพในสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุนตกอยูภายใตการปกครองดูแลของสหรัฐอเมริกา สงผลใหญี่ปุนมี
รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และมีการปรับระบบบริการสุขภาพในประเทศญี่ปุน
และส ง ผลให ต ลาดบริ ก ารด า นการแพทย อ ยู ใ นภาคเอกชนเป น ส ว นใหญ ต ามแบบอย า งของ
สหรัฐอเมริกา
3.3.1.2 โครงสรางในการจัดบริการสุขภาพ
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของญี่ ปุ น มี ลั ก ษณะสํ า คั ญ คื อ เป น ระบบที่ มี
หลักประกันสุขภาพถวนหนา (Universal coverage) ทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ โดยตองจายเบี้ย
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ประกันสุขภาพ (Insurance tax) เพิ่มเติมจากระบบภาษีปกติ58 ผูใชบริการตองจายรวม (Copayment)
ตามอัตราที่กําหนดในประกันแตละชนิด โดยแบงเปน 3 กลุม คือ (1) ระบบประกันสุขภาพสําหรับ
ลูกจาง (2) ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ (National Health Insurance, NHI เรียกอีกชื่อวา
Community Health Insurance) จายเงินคาทําประกันโดยผูทําประกันและกระทรวงการคลัง
รัฐบาลออกใหผูทําประกัน 70 % ของคาใชจายที่เกิดขึ้น และ (3) ประกันสุขภาพสําหรับผูสูงอายุ
ประเทศญี่ปุนมีองคกรหลักของรัฐที่รับผิดชอบการดําเนินงานดานสุขภาพ
คือ กระทรวงสุขภาพแรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare–MOHLW)
หนวย Dental Health Division เปนแผนกหนึ่งในสังกัด Health Policy Bureau ที่มีหนาที่ดูแล
กิจการทางดานจัดบริการทันตกรรรม ภายใตการรณรงคระดับประเทศที่เรียกวา People’s Health
Promotion Campaign for the 21st Century หรือที่รูจักกันทั่วไปวา ‘Healthy Japan 21’ ซึ่ง
ประเด็นทันตสุขภาพ (Dental Health) ถือเปนประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งใน Healthy Japan 21 ที่
จะนําประชาชนชาวญี่ปุนเขาถึงความมีสุขภาพชองปากที่ดี
สถานพยาบาลสุขภาพของประเทศญี่ปุนเกือบทั้งหมดอยูในภาคเอกชน
นอกเหนื อจากศู น ย บ ริ การสุ ขภาพซึ่งดําเนิน การโดยรัฐ บาลแลว ขอมูล ในป ค.ศ. 2004 ระบุวา
ประเทศญี่ปุนมีโรงพยาบาลรวมทั้งสิ้น 9,077 แหง และสวนคลินิกแพทยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 97,051
แหง จําแนกเปนคลินิกที่มีเตียง 14,765 แหง และคลินิกที่ไมมีเตียง 82,286 แหง
การออกกฎหมายดานสุขภาพ (Health legislation) ของญี่ปุน ถือเปน
กลไกสํ า คั ญ ในการกํ า หนดนโยบายสุ ขภาพระดับ ประเทศมาตั้งแตส มั ย หลั งสงครามโลกครั้ งที่ 2
กฎหมายสําคัญที่เกี่ยวของในกระบวนการวางแผนสุขภาพ คือ Medical Services Law กําหนดใหมี
การแบงเขตพื้นที่บริการทางการแพทย (Medical care area) ออกเปน 2 ระดับ คือ พื้นที่บริการทาง
การแพทยทุติยภูมิ (Secondary medical care area)หมายถึง พื้นที่ที่มีขนาดประมาณเทาชุมชน
(Community) และมีความตองการทางการแพทยในระดับพื้นฐานตัวเลข ในป ค.ศ. 1998 มีเขตพื้นที่
ระดับนี้อยู 355 เขต59 สวนพื้นที่บริการทางการแพทยตติยภูมิ (Tertiary medical care area)
หมายถึง เขตพื้นที่ระดับ Prefecture และจัดบริการการแพทยเฉพาะทาง
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพของประเทศญี่ ปุ น จั ด ว า เป น ระบบที่ มี ค า ใช จ า ย
60
คอนขางถูก ในรายงานการศึกษาขององคกรระหวางประเทศ Organization for Economic Co–
operation and Development (OECD) ระบุวาเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในกลุม OECD ซึ่งมี
มาตรฐานการครองชีพคลายคลึงกันแลว ญี่ปุนมีคาใชจายสุขภาพตอหัวประชากรต่ํากวาถึงรอยละ
11.4 เมื่อคํานวณดวยหนวยการใชจายเปนอัตราแลกเปลี่ยนโดยเปรียบเทียบอํานาจซื้อ (Purchasing
power parity) ญี่ปุนใชกลไกควบคุมคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ โดย (1) การที่รัฐบาลมีสวน
ในการปรับตารางคารักษา (Fee schedule) เพื่อตรึงราคาคาบริการ (2) การกําหนดการรวมจาย
(Co–payment) ซึ่งมีผลทําใหลดอุปทานของการใชบริการ 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 เพื่อ
รณรงคดานการสรางเสริมสุขภาพใหแกชาวญี่ปุนในสหัสวรรษใหม หัวขอสุขภาพชองปากเปน 1 ใน 9
องคประกอบใหญ มีเปาหมายสําคัญ 4 ประการ ซึ่งตองบรรลุ ในป ค.ศ. 201061 ดังนี้ :
– เปาหมายที่ 1 มากกวารอยละ 20 ของผูสูงอายุ 80 ป มีฟนใชงานได
อยางนอย 20 ซี่
– เปาหมายที่ 2 มากกวารอยละ 80 ของเด็กอายุ 3 ป ปราศจากโรคฟนผุ
– เปาหมายที่ 3 คาเฉลี่ยดัชนี DMFT ของเด็กอายุ 12 ป ต่ํากวา 1
– เป า หมายที่ 4 ผู ป ว ยโรคปริ ทัน ต อั ก เสบอายุ 40–50 ป ที่ มีร อ งลึ ก
ปริทันตเกิน 4 มม. มีจํานวนลดลงรอยละ 30
3.3.2.2 การคลังของบริการทันตสุขภาพ
บริการทันตสุขภาพอยูภายใตระบบประกันสุขภาพเชนเดียวกับบริการ
ทางการแพทยอื่น ๆ โดยมีวิธีการปฏิบัติเปนในทํานองเดียวกัน บริการทันตกรรมเกือบทั้งหมดถูก
ครอบคลุมอยูในชุดสิทธิประโยชน ยกเวน การจัดฟน และการใสฟนปลอมบางชนิด ซึ่งผูปวยตองจาย
คารักษาใหแกทันตแพทยโดยตรง จากรายงานการศึกษา International Collaborative Study II62
ประกัน สุ ขภาพจะจ า ยเฉพาะบริ การรักษา ไมครอบคลุมบริการทัน ตกรรมปองกั น (ไดแก การใช
ฟลูออไรด และสารเคลือบรองฟน สวนบริการขูดหินปูนและทําความสะอาดชองปากถูกครอบคลุมอยู
ในชุดประสิทธิประโยชน ญี่ปุนมีคาใชจายทางดานทันตกรรมประมาณรอยละ 9.6 จากยอดคาใชจาย
ทั้งหมดในระบบประกันสุขภาพ การบริการทัน ตสุขภาพอยูภ ายใตร ะบบประกันสุขภาพ รายการ
บริการทันตกรรมเกือบทั้งหมดถูกครอบคลุมอยูในชุดประสิทธิประโยชน ยกเวน การจัดฟน และ
การใสฟนปลอมบางชนิด ซึ่งผูปวยตองจายคารักษาใหแกทันตแพทยโดยตรง
3.3.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
3.3.3.1 การจัดบริการทันตสุขภาพ
การจั ด บริ ก ารทั น ตสุ ขภาพอยูใ นแบบแผนทํา นองเดี ย วกั น กับ บริก าร
สุขภาพโดยรวม ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการจัดบริการ ในป ค.ศ. 2000 มีคลินิกทันตแพทยใน
ประเทศญี่ปุน63 63,361 แหง (Statistics Bureau, 2002) ประชาชนทั่วไปสามารถเขารับบริการ
ทัน ตกรรมในสถานพยาบาลใดก็ ได โดยใชร ะบบประกัน สุขภาพที่ตนมีอยู ชุดสิทธิป ระโยชนทาง
ทันตกรรมครอบคลุมบริการรักษาแบบทุกประเภท ยกเวน การจัดฟน ฟนปลอมบางชนิด และงาน
ทันตกรรมปองกัน การที่มีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (รอยละ 20 สําหรับผูประกันตนในระบบ EHI
และรอยละ 30 สําหรับผูประกันตนในระบบ NHI) ดังนั้นราคาบริการทันตกรรมจึงไมไดเปนอุปสรรค
ในการเขารับบริการสําหรับประชาชนชาวญี่ปุน
Kawamura และคณะ64 คณะผูวิจัยไดใหขอสังเกตวาบริการทันตกรรม
ปองกันไดรับความสนใจนอยมากในประเทศญี่ปุน เนื่องจากไมไดรวมอยูในชุดสิทธิประโยชนของ
ระบบประกันสุขภาพ (หมายเหตุ : การขูดหินปูนแมวาจะรวมอยูในชุดสิทธิประโยชน แตก็ไมไดเปน
บริการที่ ‘popular’ มากนักในหมูทันตแพทย) Yonemitsu และSutcliffe (1992)65 ไดเปรียบเทียบ
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สุขภาพชองปากของเด็กนักเรียนในญี่ปุนและสกอตแลนด และระบุวาการทําสารเคลือบรองฟนในเด็ก
ญี่ปุนมีอัตราต่ํามาก ดวยเหตุที่ตารางคารักษาสรางแรงจูงใจใหทันตแพทยญี่ปุนหารายไดจากบริการ
รักษาบูรณะฟนเปนหลัก คลินิกทันตแพทยในประเทศญี่ปุนสวนมากมีขนาดเล็ก มีบุคลากรประจํา
คลินิกประเภทเต็มเวลา สวนใหญรอยละ 84.3 เปนเวชปฏิบัติเดี่ยว (solo practice) ซึ่งเปน
แบบแผนการดําเนินงานที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด
การจัดบริการทัน ตกรรมแกกลุมเปาหมายเฉพาะ มักเปน บทบาทของ
สมาคมทั นตแพทย ในระดั บ ทองถิ่น Sugimoto และMatsuo (1993)66 ได แบงประเภทของ
กลุมเปาหมายเฉพาะไว ดังนี้:
1) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ (Itinerant dental service) ในเขต
ทุรกันดารและเกาะเล็ก ๆ ซึ่งประชาชนมีความลําบากในการเดินทางมารับบริการบริการสวนใหญเปน
บูรณะฟน (รอยละ 55.4)
2) บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในสถานสงเคราะหผูสูงอายุ บริการสวน
ใหญที่ผูสูงอายุไดรับ คือ ฟนปลอม
3) บริการตรวจสุขภาพชองปากในสถานที่ทํางาน ตามกฎหมาย Rules
of Laborers’ Safety and Sanitation Act ฉบับแกไขป ค.ศ. 1989 กําหนดใหสถานที่ทํางานที่มี
การใชวัตถุสภาพเปนกรด ตองจัดใหมีการตรวจสุขภาพชองปากทุก ๆ 6 เดือน
4) บริ ก ารทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรี ย น เด็ ก นั ก เรี ย นทุ ก คนต อ งได รั บ
การตรวจสุขภาพชองปากประจําป ในป ค.ศ. 1992 มีเด็กนักเรียนที่ไดรับ complete treatment
รอยละ 40
3.3.3.2 การจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
การสรางเสริมสุขภาพในประเทศญี่ปุนมีกระบวนการขับเคลื่อนแบงเปน
67
3 ระยะ ในระยะที่หนึ่งระหวางป ค.ศ. 1978–1987 เปนการกอตั้ง Municipal Health Center ขึ้น
ในทุก ๆ เขตเทศบาลเพื่อดําเนินกิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ นอกเหนือไปจากที่ Public Health
Center ไดดําเนินการอยูกอนแลว ระยะที่สองเริ่มขึ้น ในป ค.ศ. 1988 เมื่อมีโครงการ Active 80
Health Plan ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะยืดอายุขัยของพลเมืองใหยืนยาวเกิน 80 ป จากนั้นในระยะที่ 3
จึงไดมีโครงการ Healthy Japan 21 ขึ้นเมื่อป ค.ศ. 2000 โดยไดจัดวางกลยุทธสรางเสริมสุขภาพ
อย า งเบ็ ด เสร็ จ สํ า หรั บ พลเมื อ งชาวญี่ ปุ น ในศตวรรษที่ 21 แบ ง เป น ประเด็ น หลั ก 9 ด า น ได แ ก
(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
หนึ่งที่ประเทศญี่ปุนถือวามีความสําคัญ เนื่องจากสุขภาพชองปาก ไมใชเพียงเรื่องของการรับประทาน
อาหาร แตรวมถึงการพูด การหัวเราะ การใชปากในชีวิตประจําวันเขามาเกี่ยวของดวย
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3.3.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
3.3.4.1 โครงการทันตสุขภาพในกลุมเด็กปฐมวัย
การกอตั้ง Municipal Health Center ขึ้นในทุก ๆ เขตเทศบาลสุขภาพ
เพิ่มจาก Public Health Center ซึ่งดําเนินการอยูกอนแลว โดยมี ทันตานามัย (Dental Hygienist)
ซึ่งเรียนหลักสูตร 3 ปในมหาวิทยาลัย เรียนเฉพาะดานสงเสริมทันตสุขภาพและปองกัน ประจําอยูที่
สถานีอนามัย (Health center) ทําหนาที่ใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน ตรวจชองปาก เพื่อ
Screening และใหบริการ ทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา Sealant จุดเดน
ของงานบริการ คือ ระบบบันทึกขอมูล กอนที่แมจะพาลูกมาตรวจ ทันตานามัยจะสงแบบสอบถามไป
ใหแมกรอก และสงกลับมากอน เปนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน โปรแกรมทันตสุขภาพ ที่สถานี
อนามัย เริ่มตั้งแตเด็ก 4 เดือน จะมีการทํา Saliva test ใหแมดูวาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน
มีการเปดปากดูฟนทุกครั้งที่มารับวัคซีน เมื่อเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง จะใหทันตแพทยเปนผูตรวจฟนให
หลังจากนั้นทันตานามัยจะอธิบายเพิ่มเติม ยอมคราบจุลินทรีย สอนเรื่องแปรงฟน สอนเรื่องการใช
ยาสีฟนฟลูออไรด ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะไดรับการทาฟลูออไรดซึ่งอาจทําที่สถานีอนามัยเลย
หรือไปรับบริการกับทันตแพทยในคลินิกเอกชนซึ่งลงทะเบียนไว แตการทาฟลูออไรด ไมรวมอยูใน
ระบบประกั นสุ ขภาพ ซึ่ งประชาชนตองจายคาบริการเอง ที่ทําเชนนี้ไดเพราะประชาชนมีบ ริการ
ทันตสุขภาพ จึงไปรับบริการดานการรักษากับคลินิกเอกชน ทําใหทันตานามัยทํางานสงเสริมปองกัน
ไดอยางเต็มที่
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 โดยมีทันตแพทยที่เรียกวา School dentist จํานวน 23,000 คน เปนผูใหบริการ68
ทันตแพทยเหลานี้เปนทันตแพทย Part time มีหนาที่ใหทันตสุขศึกษาและการแนะนําปรึกษา
ตรวจสุขภาพชองปากอยางนอยปละ 1 ครั้ง ใหบริการทันตกรรมปองกัน และใหบริการรักษาในรายที่
จําเปน69
3.3.5 ปญหาการเขาถึงบริการ
ประเทศญี่ ปุ น ไม พ บป ญ หาการเข าไม ถึ ง บริ การ เนื่ อ งจากมี ร ะบบหลั ก ประกั น
สุขภาพที่เขมแข็ง และการจัดบริการสุขภาพชองปากสวนใหญเปนบริการจากภาคเอกชนเปนหลัก
3.4 ประเทศมาเลเซีย
3.4.1 หลักการและโครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
3.4.1.1 หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ
ประเทศมาเลเซียไดกําหนดวิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) วา “ภาย ใน
ป 2020 มาเลเซียจะเปนประเทศแหงการมีสุขภาพดีทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ดวยการมีระบบสุขภาพที่มีความเทาเทียม เขาถึงได ประหยัด มีการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เขา
กับสิ่งแวดลอม และคํานึงถึงผูบริโภค พรอมทั้งเนนในประเด็นเรื่องคุณภาพ นวัตกรรม การสรางเสริม
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สุขภาพและเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสนับสนุนบทบาทหนาที่ของปจเจกชน และความมี
สวนรวมของชุมชน ทั้งนี้เพื่อนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี”
3.4.1.2 โครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
ประเทศมาเลเซียมีกระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health–MOH) เปน
องคกรหลักในการดูแลสุขภาพ มีการจัดแบงบริการออกเปน 2 สายงาน คือ บริการปองกัน และ
บริการรักษา และมีโครงสรางการบริหารในรูปปรามิดที่มีการกระจายอํานาจหนาที่จากระดับของ
รัฐ บาลกลาง ไปสู ร ะดั บ มลรั ฐ และสว นทองถิ่น ในดานวิช าชีพนั้น จัดแบงออกเปน 3 ฝาย ไดแก
Public Health Service, Medical Service และResearch and Technical Support Service
(หมายเหตุ : กิจการทางดานทันตสุขภาพถูกจัดไวใน Dental Services Division ภายใต Public
Health Service70 ในแตละมลรัฐมีองคกรที่เปนตัวแทนของ MOH คือ Office of Medical and
Health Services มีผูบริหารดํารงตําแหนง State Director of Health
ระดับทองถิ่น ซึ่งแบงออกตามเขตสุขภาพ (health district) ประมาณ
50 เขต แตเขตสุขภาพมีการกําหนดแตกตางไปจากเขตการปกครองสวนทองถิ่น ผูดํารงตําแหนง
บริหารในระดับทองถิ่นเรียกวา District Medical Officer of Health มีบทบาทหนาที่เฉพาะใน
กิจกรรมทางสาธารณสุขซึ่งเนนงานปองกันเปนสวนใหญ สวนงานบําบัดรักษานั้น ตกอยูแกบุคลากรที่
เรียกวา medical officer–in–charge ซึ่งขึ้นตรงตอ state health office
ประเทศมาเลเซียยังมีการจัดองคกรที่ดูแลเครือขายสถานบริการสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ชนบท เรียกวา Rural Health Services Scheme (RHSS) เครือขายนี้ประกอบดวย
สถานีอนามัย สถานีอนามัยขนาดยอย (health sub center) และคลินิกผดุงครรภ (midwife clinic)
พรอมดวยบุคลากรผูใหบริการสาธารณสุขมูลฐานแกประชาชนในเขตชนบท ในชวงระยะแรกที่เริ่ม
กอตั้ง RHSS ในป ค.ศ. 1953 นั้น สถานีอนามัยแตละแหงถูกกําหนดใหดูแลประชากร 50,000 คน
และมี เ ครื อข า ยอั น ประกอบด ว ย สถานีอนามัย ยอย 4 แหง และคลินิกผดุงครรภ 25 แหง (ดูแ ล
ประชากร 2,000 คนตอแหง) ในแตละเครือขายใหมีแพทยจํานวน 1 คน ประจําอยูที่สถานีอนามัยหลัก
บุคลากรอื่น ๆ ไดแก hospital assistants พยาบาล ผูชวยพยาบาล ผูชวยผดุงครรภ นักสุขาภิบาล
นักธุรการ และอื่น ๆ ในชวงเวลาตอมาจึงไดมีการปรับขยายเครือขาย RHHS ใหมีแพทยประจําการ
เปนจํานวนเพิ่มขึ้น และสถานีอนามัยขนาดยอยจํานวนมากไดขยายเติบโตเปนสถานีอนามัยหลัก สวน
คลินิกผดุงครรภก็ไดรับการพัฒนาเปนสถานีสาธารณสุขมูลฐาน (primary health care post)
ประมาณวา ในป ค.ศ. 1985 รอยละ 93 ของชาวมาเลเซียในพื้นที่ชนบทสามารถเขาถึงบริการ RHSS
ไดโดยสะดวก71
3.4.1.3 การคลังของบริการสุขภาพ
บริ ก ารสุ ข ภาพในภาครั ฐ และภาคเอกชนของประเทศมาเลเซี ย มี
แหลงที่มาของการคลังแตกตางกันเปน 2 ระบบ บริการสุขภาพในภาครัฐ ไดรับการสนับ สนุนทาง
การเงินจากงบประมาณรายไดในลักษณะที่บริการทางการแพทยแทบทุกชนิดไดรับการ subsidize
โดยตรงในสัดสวนที่สูงมาก และเก็บคารักษา (user fee) จากผูรับบริการเพียงเล็กนอย การใชจาย
ดานสุขภาพในภาครัฐสวนใหญอยูใน MOH กวารอยละ 66 การจัดสรรงบประมาณของ MOH เพิ่มขึ้น
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) ซึ่งใหบริการในรูปแบบของคลินิกและโรงพยาบาล
มีการจัดแบงบริการออกเปน 2 สายงาน คือ บริการปองกัน และบริการรักษา และมีการกระจาย
อํ านาจหน า ที่ จ ากระดั บ ของรั ฐ บาลกลางไปสูร ะดับ มลรั ฐ และสว นทองถิ่ น โดยแบงสว นกรมกอง
ออกเปนดานบริหารและดานวิชาชีพ ในดานวิชาชีพนั้นจัดแบงออกเปน 3 ฝาย ไดแก Public Health
Service, Medical Service และResearch and Technical Support Service
ประเทศมาเลเซียยังมีการจัดองคกรที่ดูแลเครือขายสถานบริการสุขภาพ
ในเขตพื้นที่ชนบท 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
ฝา ยบริ การป องกัน นั้ น จํา แนกออกเปน งานสรางเสริมสุขภาพชองปาก งานระบาดวิทยาชองปาก
งานทั น ตสารสนเทศ และงานทั น ตกรรมปองกัน ปฐมภูมิ สว นฝายบริการรักษามีการจัดแบงงาน
ออกเปน งานบริการทันตกรรม งานบริการทันตกรรมปฐมภูมิ งานเทคโนโลยีทันตกรรม และงาน
ประกันคุณภาพ ในระดับประเทศนี้ Dental Services Division มีอํานาจหนาที่ในทุก ๆ ดานที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทันตสุขภาพ ซึ่งรวมทั้งการกําหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมกํากับ และการ
ประเมินผลโครงการตาง ๆ ในระดับมลรัฐ Deputy Director of Health (Dental) เปนผูมีอํานาจ
หนาที่รับผิดชอบกิจ การดานทันตสุขภาพทั้งหมด สวนในระดับทองถิ่น แตละทองถิ่นจะมี Senior
Dental Officer เปนผูรับผิดชอบบริหารจัดการโครงการทันตสุขภาพทั้งหมด
3.4.3 การจัดบริการทันตกรรมและจัดบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
3.4.3.1 การจัดบริการทันตกรรม
1) บริการทันตปฐมภูมิ (Primary Care)
การจัด บริก ารทัน ตปฐมภูมิ ในประเทศมาเลเซี ย มี ลัก ษณะในเชิ ง
บูรณาการเขากับบริการสุขภาพอื่น ๆ โดยอาศัยโครงสรางของการสาธารณสุขมูลฐานที่มีมาแตเดิม
รวมกัน คลินิกสุขภาพสามารถใหบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน โดยมีผูใหบริการ คือ ทันตแพทยและ
ทัน ตาภิบ าล นอกเหนื อจากเครื อขายของคลินิกสุขภาพแลว ยังมีเครือขายที่ใหบริการทันตกรรม
พื้นฐานที่ครอบคลุมอยางกวางขวางอีก 2 เครือขาย ไดแก เครือขายสถานบริการของ RHSS และ
เครื อข า ยโครงการทั น ตกรรมโรงเรีย น อยางไรก็ตามเทาที่ผานมาบุคลากรผูใหบ ริการปฐมภูมิใน
ประเทศมาเลเซียไมไดมีบทบาทเปน Gate–keeper นั่น คือ ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงบริการ
เฉพาะทางไดโดยตรง ไมจําเปนตองผานการสงตอมาจากผูใหบริการปฐมภูม73ิ
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2) การบริการเฉพาะทาง (Specialist Care)
สําหรับทันตกรรมเฉพาะทาง (Dental Specialists) ที่อยูในกระทวง
สุขภาพรวมทั้งหมด 94 คน ในป ค.ศ. 2004 คือ แยกเปน 6 ประเภท ศัล ยกรรมชองปาก (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 เพื่อเพิ่มการเขาถึงการบริการโดย
การมีระบบประกันสุขภาพ ที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงสุขภาพเพื่อประกันงานบริการ Quality Assurance
Program (QAP) เนนการสรางเสริมสุขภาพชองปากและทันตสุขศึกษาเพื่อใหชุมชนไดตระหนักถึง
สุขภาพชองปากมากยิ่งขึ้น ไดแก โครงการสรางเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียน ในเด็กกอนวัยเรียน
และในหญิงตั้งครรภ ดําเนินการโดยจัดทําโครงการ
1) โครงการหญิงตั้งครรภ (Ante–natal program)
เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ.1970 เปนโครงการที่มุงกลุมเปาหมายไปยังกลุม
หญิ ง ตั้ ง ครรภ เพื่ อ หวั ง ให ห ญิ ง เหล า นี้ เ ป น ผู เ ผยแพร ข อ มู ล ข า วสารทั น ตสุ ข ภาพให แ ก ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวสืบตอไป
2) โครงการเด็กกอนวัยเรียน
ในป ค.ศ. 1984 ไดเริ่มโครงการเด็กกอนวัยเรียนขึ้น ครอบคลุมเด็ก
อายุ 5–6 ป โดยในระยะแรกไดใหความสําคัญกับกิจกรรมทางดานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
มีการจัดตั้ง Pre–school units ขึ้นหลายแหงในกรุงกัวลาลัมเปอร และมีบุคลากรจากหนวยเหลานี้
แวะเวียนไปยังสถานเลี้ยงดูเด็กออนเปนประจํา8 ตอมา ในป ค.ศ.1994 จึงไดเพิ่มการบําบัดรักษาโรค
เอาไวดวย โดยใหมีการสงตออยางเปนระบบไปยังคลินิกทันตกรรมของรัฐที่อยูใกลเคียง ปจจุบันเด็ก
กอนวัยเรียนเกือบทุกคนไดรับการดูแลอยูภายใตโครงการนี้
3) โครงการทันตกรรมในโรงเรียน
เริ่ มมาตั้ งแต ป ค.ศ.1950s ดว ยเหตุที่โ ครงสรางประชากรของ
ประเทศยังมีประชากรวัยเด็กในสัดสวนที่สูงอยู การจัดบริการทันตกรรมใหแกเด็กนักเรียนจึงไดรับ
ความสําคัญเรงดวน โดยนักเรียนทุกคนไดรับบริการทันตกรรมปองกัน นักเรียนที่มีความจําเปน ไดรับ
บริการทันตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถเขาถึงการบริการไดโดยงาย ดวยเทคโนโลยีอยางเหมาะสม
ทําใหเด็กนักเรียนจํานวนมากที่สุดมีสุขภาพชองปากที่แข็งแรง (Orally–fit) การสงเสริมสุขภาพ
ชองปากตามกลุมวัย
โครงการทันตกรรมเพิ่มทวี (Incremental Dental Care) ไดรับ
การจัดตั้งขึ้นอยางเบ็ดเสร็จและเปนระบบ ในป ค.ศ. 1985 โครงการนี้เนนที่การจัดบริการทันตกรรม
ใหครอบคลุมเด็กนักเรียนทั่วประเทศแบบกาวหนา (Progression) ซึ่งหมายถึง การดูแลสุขภาพ
ชองปากไปทีละขั้นใหมีผลสะสมกันทีละนอย กระทั่งเด็กนักเรียนทั้งหมดบรรลุถึงเปาหมายของการมี
สุขภาพชองปากที่แข็งแรงเมื่อจบการศึกษาออกไป ผลการดําเนินโครงการพบวาสุขภาพชองปากของ
เด็กนักเรียนดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
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4) โครงการสําหรับเด็กที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ (Program
for children with Special Needs) เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ.1993 การดูแลรักษาที่นอกเหนือไปจาก
โปรแกรมเหลานี้จะจัดอยูใน การบริการเฉพาะทาง (Specialist Care)
3.4.4 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
กิจกรรมการดูแลสุขภาพชองปากในหนวยบริการระดับปฐมภูมิในกลุมเด็กอายุต่ํา
กวา 14 ป คือ
– กลุมหญิงมีครรภ (Ante–Natal Oral Health Service) ประกอบดวยกิจกรรม
การใหทันตสุขศึกษาและตรวจชองปาก และสงตอไปรับบริการที่คลินิกทันตกรรม
– กลุมเด็กปฐมวัย การจัดทําโครงการ “Lift The Lip” (Oral Healthcare for
Toddler) โดยเด็กทุกคนจะไดรับคําแนะนําการดูแลสุขภาพชองปากเบื้องตนจากพยาบาลชุมชน
(Community nurses) กอนสงปรึกษาทันตบุคลากรอยางนอย 1 ครั้งในขวบปแรก เพื่อใหคําแนะนํา
แกผูปกครอง และตรวจฟนหนาของเด็กพรอมทั้งนัดหมาย เพื่อติดตามหรือรักษาในกรณีจําเปน
– การดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากเด็ ก เลกในศู น ย  เ ลี้ ย งดู แ ละพั ฒ นาเด็ ก (Childcare
Centers) มีการสาธิตและฝกแปรงฟน บูรณาการการใหความรูทันตสุขภาพไปกับการละเลนของเด็ก
(play and learn) รวมทั้งจัดบริการตรวจชองปาก
– การจัดบริการดูแลสุขภาพชองปากเด็กกอนวัย เรีย นอายุ 5–6 ป (Preschool
Children Service) โดยจัดกิจกรรมอบรมครูโรงเรียนอนุบาล ใหเห็นความสําคัญของสุขภาพชองปาก
ฝกทักษะการแปรงฟน
– การจัดบริการดูแลสุขภาพชองปากในโรงเรียน (School Dental Service)
ดําเนินการครอบคลุมนักเรียนทั้งโรงเรียบประถมและมัธยมศึกษา โดยทันตาภิบาลไปสอนสุขศึกษา
ฝกปฏิบัติ แปรงฟน ใหบริการตรวจชองปากปละครั้ง ใหบริการทันตกรรมปองกันและบําบัดรักษา ใน
รูปแบบ ทันตกรรมเพิ่มทวี (Incremental dental care) ซึ่งสวนใหญเปนการไปออกหนวยบริการที่
โรงเรี ย นหรื อ จดรถทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ ไ ปตั้ ง ที่ โ รงเรี ย น และมี ก ารจั ด หลั ก สู ต รอบรมโปรแกรม
ทันตสุขภาพสําหรับครู (Trainee Teachers)
– จัดบริการดูแลสุขภาพชองปากในเด็กกลุมพิเศษ (Oral Healthcare for
Children with Special Needs) ดําเนินการโดยบุคลากรสาธารณสุขที่ผานการฝกอบรมรวมกับ
ผูดูแลเด็ก เริ่มดําเนินงาน ในป ค.ศ. 1993
3.4.5 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
ประชาชนชาวมาเลเซียมีแนวโนมการใชบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น จากรอยละ 11
ในป ค.ศ. 1984 เพิ่ มเปนร อยละ 23.8 ในป ค.ศ. 1996 74 ผูใชบริการทัน ตกรรมของรัฐ สวนใหญ
รอยละ 63 ขอมูลจากการสํารวจในระดับชาติ A national Household Health Expenditure
Survey ในป 199675 จากประชากรจํานวนทั้งสิ้น 2.6 ลานคน ในจํานวน 1.6 ลานหลังคาเรือน ใช
บริการทันตกรรมในภาครัฐ 35% และภาคเอกชน 65 % กลุมชาวจีน–มาเลยเปนกลุมใชบริการสูงสุด
ในป 200076 พบวาประชากรรอยละ 25.2 เคยใชบริการทันตกรรมในรอบปที่แลว รอยละ 46.4 เคย
ใชบริการทันตกรรมใน 2 ปที่แลว และมากกวารอยละ 6 ไมเคยไดรับบริการสุขภาพชองปาก หลังจาก
การที่ไดมีการขยายโปรแกรมทันตกรรมเพิ่มทวี ( 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 มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
ประเทศมาเลเซียไดมีมาตรการตาง ๆ เพื่อเพิ่มการเขาถึงการบริการโดย
– การมีระบบประกันคุณภาพที่ตั้งขึ้นโดยกระทรวงสุขภาพ เพื่อประกันงานบริการ
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 ไดระบุมาตรฐานขั้นต่ําที่ภาคเอกชน
จะตองมีทั้งในเรื่องการบริการและเครื่องมือตาง ๆ
– การมีระบบขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (Health Management Information
Systems, HMIS) ที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงสุขภาพ ที่เรียกวา System Maklumat Kesihatan
Pergigian (SMKP) ที่รวบรวมคลินิกจากรัฐตาง ๆ แตจากการประเมินผล ในป 2002 พบวายังมี
ขอจํากัดในการที่จะขยายระบบไปทุกคลินิกทั่วประเทศได ในป 2003 มีโครงการนํารองที่จะรวบรวม
เครือขายคลินิกตาง ๆ เขาดวยกัน โดยใชชื่อวา An Oral Health Clinical and Information
System (e SMKP) ในรัฐ Selangor ระบบดังกลาว ไดรับการยอมรับวาไดผลดีและมีประโยชนตอ
ผู ป ว ย และ ในป 2004 ได พั ฒ นาระบบข อ มู ล ข า วสารด า นสุ ข ภาพ (Health Management
Information Systems, HMIS) ไดรวมเขากับ e SMKP เพื่อการบริการที่มีคุณภาพที่ดีตอประชาชน
ในประเทศ
3.5 ประเทศไทย
3.5.1 โครงสรางในการจัดบริการดานสุขภาพ
ประเทศไทยมีระบบดูแลสุขภาพที่แบงเปนหลายระดับ เพื่อกระจายสถานพยาบาล
ไปในทุกระดับ ใหประชาชนเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึงอีกทั่งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพในการใชบริการตาม ศักยภาพของสถานพยาบาลแตละระดับและระบบการสงตอ
ผูปวยอยางเหมาะสม สถานพยาบาลที่ใหบริการประชาชนสวนใหญ เปนสถานพยาบาลภาครัฐ ใน
ระดั บ ตํ า บล แต ละตํ า บลจะมีส ถานีอนามัย อยางนอยหนึ่งแหง ดูแลประชากรในพื้น ที่ ประมาณ
5,000 คน ในระดั บ อํ า เภอ แต ล ะอํ า เภอมี โ รงพยาบาลชุ ม ชน 30–120 เตี ย ง อย า งน อ ยหนึ่ ง
โรงพยาบาล ดูแลประชากรในพื้นที่ประมาณ 50,000 คน และระดับจังหวัด มีโรงพยาบาลทั่วไป ดูแล
ประชากรประมาณ 600,000 คน โรงพยาบาลทั่วไปบางแหงไดรับการยกระดับเปนโรงพยาบาลศูนย
เพื่อรับการสงตอจากจังหวัดใกลเคียง ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่เปนโรงเรียนแพทยทั้งหมด 11 แหง
ซึ่งหาแหงตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มากกวาหนึ่งในสามของโรงพยาบาลคูสัญ ญาภายใตสิทธิ
ประกันสังคมเปนโรงพยาบาลเอกชน ในขณะที่ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกบางแหงเทานั้นที่ผาน
การคัดเลือกใหเปนผูใหบริการ ในระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ที่ตองใหบริการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันโรค ซึ่งเปนสิทธิประโยชนของประกันสุขภาพแหงชาติดวย นอกจากนี้อัตราการจายเงินของ
ประกันสุขภาพแหงชาตินั้นไมเปนที่สนใจของสถานพยาบาลเอกชน

34
มี ร ะบบประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ส นั บ สนุ น การบริ ก ารระดั บ ปฐมภู มิ หรื อ การ
สาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care, PHC) ผานการบริหารจัดการของหนวยคูสัญญา
(contracting units for primary care, CUP) ซึ่งสวนใหญเปนโรงพยาบาลชุมชนที่มีเครือขาย
ประกอบดวยสถานีอนามัย (หรือที่ตั้งชื่อใหมเปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล, รพสต.) หลาย ๆ แหง
และตองมีจํานวนเจาหนาที่ตามเกณฑขั้นต่ําตามที่กําหนด สําหรับหนวยคูสัญญาเอกชน สวนใหญมัก
เปนคลินิก เอกชนเดี่ยว ๆ หรือศูนยบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งในเขตเมือง
โรงพยาบาลเปนผูใหบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ เปนระบบสงตอจาก
ระดับปฐมภูมิ สูระดับอําเภอ จังหวัด และภูมิภาค ตามลําดับ จํานวนการเขาถึงและการใชบริการ
แพทยเฉพาะทาง (เชน การผาตัดหัวใจแบบเปด การรักษาผาตัดเปลี่ยนไต) ในโรงพยาบาลมีเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ คุณภาพการใหบริการของโรงพยาบาลไดรับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยดูจากตัวชี้วัดสอง
ตัว คือ ระดับการรับรองคุณภาพที่เพิ่มขึ้น และอัตราสวนการตายปรับฐานอายุที่ลดลง
3.5.2 การจัดบริการสาธารณสุข
ในอดี ตกระทรวงสาธารณสุขเปน ผูรับ ผิดชอบหลักในการใหบ ริการสาธารณสุข
รวมถึงองคกรสนับสนุนบริการตาง ๆ นับตั้งแต พ.ศ. 2533 ไดมีวิวัฒนาการและมีการปฏิรูประบบ
สุขภาพอยางตอเนื่อง รวมถึงการปฏิรูปภาครัฐ การกระจายอํานาจการบริหารจัดการของภาครั ฐ
การบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา(Universal Health Coverage, UHC) ดวยการจัดระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage Scheme, UCS)
การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เหลานี้เปนผลใหเกิดระบบสุขภาพที่ซับซอน
มากขึ้น คือ พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 และการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545
ทําให การบริ การสาธารณสุขบางอยางถูกถายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองคกรอื่น เชน
การถายโอนงานดานการดูแลสภาพแวดลอม ใหกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การถายโอนงานดาน สุขาภิบาลและการควบคุมโรคใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตอมาการสราง
หลั กประกั น สุขภาพถว นหนา พ.ศ. 2545 ทําใหมีการเปลี่ย นรูปแบบการจายเงิน สําหรับบริการ
สุขภาพทั้งการรักษาพยาบาล การปองกันโรค และการสงเสริมสุขภาพจากเดิมที่ดูแลโดยกระทรวง
สาธารณสุขเปนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ซึ่งเปนหนวยงานที่รับผิดชอบระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติ
งบประมาณสําหรับการปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพที่บริหารโดย สปสช.
ไมไดครอบคลุมเฉพาะสมาชิกในระบบประกันสุขภาพแหงชาติเทานั้น แตครอบคลุมประชากรไทย
ทุกคน ซึ่งกอนหนานั้นกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการดานนี้ครอบคลุมประชากรทั้งหมดในประเทศ
โดยไม มีการคิ ดค า ใช จ า ยจากผู รั บ บริการ การที่ประกันสุขภาพแหงชาติครอบคลุมเฉพาะคนไทย
เทานั้น ทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอประชากรที่ไมใชคนไทย โครงการและกิจกรรมตาง ๆ ดานการ
ปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากประกันสุขภาพแหงชาติอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตนใน พ.ศ. 2545 อยางไรก็ตาม ยังมีความคลุมเครือเกี่ยวกับขอบเขต
การใหบริการระหวางกิจกรรมปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพระดับปจเจกชนและระดับกับชุมชน
และความสับสนในบทบาทของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคซึ่งมุงเนนการสนับสนุนทางวิชาการ
และการสรางองคความรู
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การบริ ก ารสาธารณสุ ขมี ก ารกระจายบริ ก ารไปยั ง ส ว นท อ งถิ่ น มากขึ้ น เพื่ อ ให
สามารถรับมือกับปญหาสุขภาพในชุมชน และตอบสนองความตองการสุขภาพของชุมชนไดดียิ่งขึ้น
พ.ศ. 2547 ไดดําเนินโครงการนํารองการจัดตั้งกองทุนสุขภาพตําบล โดยไดรับเงินสนับสนุนรวมจาก
สปสช. และองคการบริหารสวนทองถิ่น ตอมามีการขยายจนครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนทองถิ่น (7,700 แหง หรือรอยละ 99) นอกจากการสนับสนุนดานการเงินแลวนั้นยังมีการ
จั ด ระบบบริ การสุ ขภาพที่ เ น น สถานพยาบาลในพื้น ที่ พ.ศ. 2545 ระบบประกัน สุขภาพแหงชาติ
สนับสนุนการจัดบริการในรูปแบบเครือขายการใหบริการ โดยจัดเปนหนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิ (Contracting units for primary care, CUP) มีโรงพยาบาลชุมชนและเครือขาย สถานี
อนามัย หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) เปนหนวยงานหลักในการใหบริการดาน
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคใหกับกลุมประชากรเปาหมายในทองที่รับผิดชอบ
3.5.3 การบริการการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพ
สําหรับประชาชนชาวไทยครอบคลุมอยูในชุดสิทธิประโยชนของระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ซึ่งครอบคลุมโปรแกรมที่จําเปนในการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค การดูแลหญิงตั้งครรภ
ทั้งในระยะกอนและหลังคลอด การคุมกําเนิด การเฝาระวังทางโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพชอง
ปาก การตรวจสุขภาพประจําป การตรวจเบื้องตนเพื่อคัดกรองผูปวยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
มะเร็งปากมดลูก และโรคอื่น ๆ การใหบริการเหลานี้ครอบคลุมอยูในระบบเหมาจายรายหัว และเงิน
จายใหสถานพยาบาลเพิ่มเติมตามรายการที่กําหนด บริการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพสวนใหญ
จัดบริการโดยสถานพยาบาลภาครัฐทั้ง รพสต. และโรงพยาบาล ในบางพื้นที่สถานพยาบาลเอกชน
บางแหงเขารวมจัดบริการปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพดวยเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนใหแตละภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และสถานพยาบาลสําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อ
การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพระดับชุมชม กิจกรรมเหลานี้ครอบคลุมทั้งปจจัยเสี่ยงและ
พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย
การควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล รวมไปถึงการควบคุมสิ่งแวดลอมดวย
3.5.3.1 การเขาถึงการบริการสาธารณสุข
ประชากรกลุมเปาหมายสามารถเขาถึงบริการปองกันโรคและสงเสริม
สุขภาพเบื้องตนไดดี เชน การฉีดวัคซีน การคุมกําเนิด และการดูแลหญิงตั้งครรภเนื่องจาก โครงสราง
พื้นฐานดานสุขภาพเบื้องตนมีการกระจายตัวที่ดี เชน โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลครอบคลุมทุกอําเภอและทุกตําบลทั่วประเทศ จากผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกายครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 พบวามีการเพิ่มขึ้นของการเขาถึงระบบการคัดกรองโรค
เรื้อรัง (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไขมันในเลือดสูง) แตก็ยังจําเปนตองมีการพัฒนาอีก
มาก77 การใหบริการที่ครอบคลุมมากขึ้น สวนหนึ่งเกิดจากการจายเงินใหสถานพยาบาลตามเปาหมาย
ของบริ ก ารที่ กํ า หนด อย า งไรก็ ต ามมี ผ ลกระทบเชิ ง ลบตามมา ทั้ ง การไม ใ ส ใ จบริ ก ารที่ ไ ม ใ ช
กลุมเปาหมาย และบุคลากรสุขภาพมีภาระงานที่เพิ่มขึ้น เชน การกรอกขอมูล
3.5.3.2 ระบบประกันสุขภาพ
ระบบประกั น สุ ข ภาพภาครั ฐ สามระบบหลั ก มี ค วามแตกต า งในการ
ออกแบบระบบ และเงื่ อนไขในการเข าถึงบริก ารสุขภาพของผูปว ย ทําใหผู ปว ยของแตล ะระบบ
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ประกันสุขภาพมี patient pathway ที่แตกตางกันดวย ระบบประกันสุขภาพแหงชาติใชวิธีการ
จายเงินแบบเหมาจายรายหัว สมาชิกระบบประกันสุขภาพแหงชาติตองขึ้นทะเบียนกับสถานพยาบาล
คูสัญญาใกลบาน ซึ่งสวนใหญเปน โรงพยาบาลชุมชนรวมกับเครือขาย รพสต. เมื่อเจ็บปวย ผูปวยไป
ใช บ ริ การรั ก ษาพยาบาลแบบผู ป ว ยนอกที่ รพสต. ใกลบ า น นอกจากนี้ ยั งสามารถใช บ ริก าร ที่
โรงพยาบาลชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไดดวย อัตราการใชบริการแบบผูปวยนอกที่ โรงพยาบาลลดลงจาก
1.2 ครั้งตอคนตอป พ.ศ. 2546 เปน 0.8 พ.ศ. 255478
3.5.4 การจัดองคกรในการใหบริการสุขภาพ
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยนอก เปนจุดแรกของการติดตอระหวางผูปวยและ
ระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552 สถานพยาบาลที่ใหบ ริการรักษาพยาบาลผูปว ยนอก มี ดังนี้คือ สถานี
อนามัยหรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) หรือศูนยสาธารณสุขหรือศูนยสุขภาพ จํานวน
10,347 แหง (ประมาณ 5% ของศูนยสุขภาพเหลานี้มีแพทยประจํา 1–2 คน ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในเขต
เมื องรวมทั้ ง กรุ งเทพมหานคร) คลินิกเอกชนจํานวน 17,671 แหง แผนกบริการผูปว ยนอกของ
โรงพยาบาลรัฐจํานวน 992 แหง และแผนกบริการผูปวยนอกของโรงพยาบาลเอกชนจํานวน 322
แหง79 การใชบริการแบบผูปวยนอกเพิ่มขึ้นจาก 2.0 ครั้งตอคนตอป พ.ศ. 2547 เปน 3.6 พ.ศ.255380
ในเขตเมืองจะมีโครงสรางพื้นฐานดานบริการสุขภาพจํานวนมาก อาจจะมี โรงพยาบาลหลายแหง ใน
พื้นที่เดียวกัน และอาจจะมีแพทยประจําอยูที่ศูนยบริการสุขภาพ แตละหนวยคูสัญญาของบริการระดับ
ปฐมภูมิประกอบดวย หนวยบริการสุขภาพหลายแหง หนวยคูสัญญาฯ อาจเปนโรงพยาบาล หนวย
บริการสุขภาพอาจเปนศูนยบริการสุขภาพหรือคลินิกเอกชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด
ได คลินิกเอกชนสวนใหญมักจะจัดตั้งหนวยคูสัญญาของบริการระดับปฐมภูมิโดยมีแคหนวยบริการ
สุขภาพที่เรียกวา “คลินิกชุมชน อบอุน”
การรักษาพยาบาลผูปวยนอกเฉพาะทาง (Specialized ambulatory care)
การรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน (inpatient care) การรักษาพยาบาลแบบผูปวย
นอกเฉพาะทางและการรักษาพยาบาลแบบผูปวยใน โดยสวนใหญจะใหบริการในโรงพยาบาล แพทย
ประจําโรงพยาบาลรัฐ รวมทั้ง แพทยเฉพาะทาง มักทํางานพิเศษในโรงพยาบาลเอกชน หรือเป ด
คลินิกสวนตัว นอกเวลางาน แพทยเฉพาะทางบางรายอาจเปดคลินิกเอกชนของตนเองดวย สําหรับ
การบริการผูปวยในพบวามีการบริการที่หลากหลายทั้งในโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ทั้งโรงพยาบาล
ทั่วไป และโรงพยาบาลเฉพาะทาง
3.5.5 การจัดองคกรในการใหบริการ (Organization of services)
3.5.5.1 หนวยบริการสุขภาพภาครัฐ
กระทรวงสาธารณสุขเปนเจาของโรงพยาบาลสวนใหญในประเทศไทย ซึ่ง
เปนโครงสรางหลักของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 70 ของ
เตียงโรงพยาบาลทั้งหมดในประเทศและมีการกระจายอยูทั่วประเทศมีการบริหารจัดการเปนระบบ
แบบหลายระดับในภูมิภาค ประกอบไปดวยโรงพยาบาลชุมชนในขนาด 30, 60, 90 และ120 เตียง ใน
ทุกอําเภอ ซึ่งรับผิดชอบประชากรประมาณ 50,000 คน ในระดับ จังหวัดซึ่งครอบคลุมประชากร
ประมาณ 600,000 คน โรงพยาบาลทั่วไปมีขนาด 150–500 เตียง และโรงพยาบาลทั่วไปบางแหงถูก
ยกระดับเปนโรงพยาบาลศูนย มีขนาด 400–1,000 เตียง และทําหนาที่เปนศูนยกลางในการสงตอใน
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เขตนั้น ๆ พ.ศ. 2553 มี จํ านวนของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูน ย
จํานวน 730, 68 และ25 แหงตามลําดับ ในขณะที่สัดสวนของการใชเตียงในแตละประเภท คือ 43 :
31 : 23 โดยทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนใหบริการการดูแลเบื้องตนทางการแพทย และการรักษาพยาบาล
แบบผูปวยในโดยแพทยทั่วไป อยางไรก็ตามโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 หรือ120 เตียงใหบริการทาง
การแพทย ที่ซับซอนขึ้น สวนโรงพยาบาลทั่วไปจะใหบริการในระดับทุติยภูมิ จนถึงระดับตติยภูมิ และ
เปนศูนยประสานงานการสงตอผูปวย (referral center) ของโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดใกลเคียง
ในขณะที่โรงพยาบาลศูนยจะใหบริการในระดับตติยภูมิและบางแหงถูกยกระดับเปนหนวยบริการตติย
ภูมิ ระดับ สูงสําหรับการบริการเฉพาะทางแบบเจาะจง เชน ศูน ยโรคหัวใจ ศูน ยมะเร็ง และศูน ย
อุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ยั ง มี โ รงพยาบาลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น โดยกระทรวงอื่ น ๆ เช น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักในการจัดตั้ง เพื่อ
ใหบริการกับบุคลากรในสังกัด แตโรงพยาบาลเหลานี้ไดเปดใหบริการกับประชาชนทั่วไปดวย คณะ
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ มีการจัดตั้งโรงพยาบาลใชในการสอนและใหบริการผูปวยดวย โดย
ใหบริการระดับตติยภูมิ นอกจากนี้ องคการบริหารสวนจังหวัดและเทศบาลบางแหงมีโรงพยาบาลของ
ตนเอง
3.5.5.2 โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนมีจํานวนประมาณ 20% ของโรงพยาบาลทั้งหมด
และส วนใหญตั้ งอยู ในเมื องใหญ เชน กรุงเทพฯ และปริมณฑล และอําเภอเมืองในจังหวัด เกือบ
ทั้งหมดของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเปนเอกชนเพื่อผลกําไร และบางแหงไดเขาสูระบบ
ตลาดหุน โดยมีกลุมลูกคาเปาหมายในกลุมที่มีรายไดสูงและชาวตางชาติ จํานวนโรงพยาบาลเอกชน
ลดลงตั้งแต พ.ศ. 2546 โรงพยาบาลเอกชนบางแหงขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการคูสัญญา กับระบบ
ประกันสุขภาพแหงชาติและประกันสังคม แตมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลเอกชน
ขึ้นทะเบียนเปนหนวยคูสัญญากับระบบประกันสุขภาพแหงชาติและประกันสังคม คิดเปน 20% และ
37% ของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมดตามลําดับ ซึ่งอธิบายไดจากอัตราเหมาจายรายหัวที่อาจไมเปนที่
ดึงดูดใจ ของโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลเอกชนที่เขารวมเปนโรงพยาบาลคูสัญญา มักจะเปน
โรงพยาบาลขนาดกลางตั้งแต 100 เตียงขึ้นไป มีกลุมเปาหมายอยูที่ชนชั้นลางถึงชนชั้นกลาง
3.5.6 โครงสรางและระบบการจัดบริการสุขภาพชองปาก
3.5.6.1 การจัดองคกรที่ใหบริการทันตกรรม
บริการทันตกรรมเปนบริการที่มีอยูในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ
จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงเรียนแพทย ใน
ระดับโรงพยาบาลมีทันตแพทยและทันตาภิบาลใหบริการทันตกรรมทั้งการรักษาและการปองกันโรค
สวนในสถานีอนามัยนั้นบริการทันตกรรมปฐมภูมิ ใหบริการโดยทันตาภิบาล ในขณะที่ครึ่งหนึ่งของ
ทันตแพทยใหบริการในคลินิกเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน ดังนั้น ภาคเอกชนมีสวนสําคัญในการ
ใหบริการทันตกรรมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและเขตเมืองตาง ๆ ทันตแพทยสภาเปนองคกรที่
ควบคุมคุณภาพของทันตแพทยผานกระบวนการรับรองคุณภาพหลักสูตรผลิตทันตแพทยและการออก
ใบประกอบวิชาชีพ อยางไรก็ตาม ยังไมมีกระบวนการตอทะเบียนวิชาชีพ (re–licensing)
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3.5.6.2 การคลังสําหรับบริการทันตกรรม
สํ า นั ก ทั น ตสาธารณสุ ข กรมอนามั ย เป น องค ก รสํ า คั ญ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ ย วกั บ การช ว ยให เ กิ ดโครงการปองกัน โรคทางชองปากและติดตามการประเมิน ผล เงิน ในการ
ใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลถูกรวมมากับเงินเหมาจายรายหัวภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
แห ง ชาติ สํ า นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ ไ ด ตั้ ง กองทุ น ทั น ตกรรมขึ้ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ให บ ริ การทั น ตกรรมอย า งรอบด า นโดยมุงที่ จ ะใหมีการเข าถึง บริการทัน ตกรรมเพิ่ มขึ้น และการ
ดําเนินการปองกันโรคในชองปากใน กลุมเด็กในโรงเรียน กลุมหญิงตั้งครรภ และการทําฟนปลอมใน
กลุมผูสูงอายุ และการเพิ่มพฤติกรรมเพื่อสุขภาพชองปากในประชากร ใน พ.ศ. 2555 งบประมาณ
ดานสุขภาพชองปากอยูที่ 1,080 ลานบาท โดยแบงระหวางบริการรักษา 1,005 ลานบาท และบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปากเพียง 75 ลานบาท บริการทันตกรรมภายใตประกันสังคม
ไมเหมือนระบบประกันสุขภาพแหงชาติและสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการเพราะใชระบบจายเงิน
ลวงหนา แลวเบิกคืนภายหลัง ความแตกตางกันทําใหเกิดความไมเปนธรรมในการเขาถึงบริการของทั้ง
ระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบในประเทศไทย
3.5.6.3 หนวยบริการในการจัดบริการสุขภาพชองปาก
หนวยบริการสวนภูมิภาคในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของกระทรวงสาธารณสุข ป 2558ประกอบดวยโรงพยาบาลศูนยจํานวน 33 แหง โรงพยาบาลทั่วไป
จํานวน 83 แหง โรงพยาบาลชุมชนจํานวน 780 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเทากับ 9,781
แหง และจํานวน ศสม.เทากับ 228 แหง หนวยบริการภาคเอกชนประกอบดวยโรงพยาบาลเอกชนที่มี
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)
สังกัดภาครั ฐอื่ น ๆ จํ านวน 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
เป น 4,913 คน ในป พ.ศ. 2558 ในกระทรวงสาธารณสุขมีทันตแพทยที่ปฏิบัติงานในหนว ยงาน
สวนภูมิภาคจํานวน 5,132 คน ปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดบริการสุขภาพชองปาก คือ การ
กระจายของทันตแพทยที่ไมสมดุล เมื่อเปรียบเทียบสัดสวนประชากรตอทันตแพทยจําแนกตามภาค
พบว า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (1 : 10,745) กั บ กรุ งเทพมหานคร (1 : 1,005) พบว ามี ความ
แตกตางถึง 10.7 เทา
3.5.6.5 กําลังทันตาภิบาลไทยในการจัดบริการสุขภาพชองปาก
ในประเทศไทยมีทันตาภิบาล จํานวน 6,819 คน สวนใหญรอยละ 98.0
ทํางานในหนวยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสัดสวนทันตาภิบาลตอประชากรในทุกภูมิภาค
ดีขึ้นเปนลําดับ 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 เมื่อเทียบจากเกณฑมาตรฐานกระทรวง
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สาธารณสุขซึ่งไดกําหนดมาตรฐานประชากรตอทันตาภิบาลควรเทากับเทากับ 1 : 8,000 คน และจะ
เห็นวาในหนวยบริการปฐมภูมิ คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในป พ.ศ. 2558 พบวามีเพียงรอย
ละ 40 ของรพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจํา อยางไรก็ตามสัดสวนประชากรตอทันตาภิบาล
และสัดสวนรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลไดแสดงปญหาการขาดแคลนกําลังคนในกลุมนี้อยางชัดเจน
3.5.7 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
ตามแนวทางของ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย82 ไดระบุชุดกิจกรรมบริการ
สงเสริมปองกันในกลุมเปาหมายกลุมแมและเด็กและกลุมเด็กวัยเรียน ดังนี้
3.5.7.1 กลุมแมและเด็ก
1) การบูรณาการแผนสรางเสริมสุขภาพชองปากหญิงตั้งครรภและเด็ก
ปฐมวัย ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหจังหวัดจัดบริการบูรณาการสงเสริมปองกัน
พื้นฐานในกลุมเปาหมาย ประกอบดวยชุดกิจกรรมบูรณาการใน 3 setting คือ (1) การบูรณาการ
กิจกรรมทัน ตสุขภาพในคลินิกฝากครรภคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 70 ประกอบดวย การตรวจ
ชองปากหญิงตั้งครรภ ใหคําแนะนํา/ ฝกแปรงฟน และสงตอไปรับบริการ (2) การบูรณาการกิจกรรม
ทั น ตสุ ขภาพในคลิ นิ กเด็ กดี คุณภาพไมนอ ยกว า ร อยละ 70 ซึ่ งประกอบดว ย การตรวจชองปาก
การประเมินความเสี่ยงตอการเกิดฟนผุ การใหคําแนะนําผูปกครอง การฝกผูปกครองแปรงฟนเด็ก
แบบลงมือปฏิบัติ และการใหบริการปองกันโดยการทาฟลูออไรดวารนิชในกลุมเสี่ยง รวมทั้งติดตาม
ตอเนื่องในชวงอายุ 9–12, 18, 24 และ30 เดือน (3) การบูรณาการกิจกรรมทันตสุขภาพในศูนยเด็ก
เล็กคุณภาพไมนอยกวา รอยละ 60 ประกอบดว ย การตรวจและเฝาระวังปญหาสุขภาพชองปาก
การแปรงฟ น หลั งอาหารกลางวั น ทุกวัน การจัดอาหารวางที่มีคุณคาทางโภชนาการ และการจั ด
กิจกรรมการเลิกดูดนมจากขวด
2) การพัฒนารูปแบบการสรางเสริมสุขภาพชองปากเด็กปฐมวัยโดยการ
มีสวนรวมของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน โดยสํานักทันตสาธารณสุขรวมกับ
ศูน ยอนามั ยที่ 11 ไดพัฒ นารูป แบบของการพัฒนาการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพชองปาก ให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ดวยมาตรการสรางนโยบายสาธารณะ และการ
สรางเสริมสุขภาพในชองปากเด็กปฐมวัยอยางมีสวนรวม เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ตอไป
3.5.7.2 กลุมเด็กวัยเรียน
การบูรณาการแผนสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กวัยเรียนตามนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข
1) กํ า หนดใหจั งหวัด จัด บริก ารบูร ณาการส งเสริม ปอ งกั น พื้ น ฐานใน
กลุมเปาหมาย ประกอบดวยชุดกิจกรรมบูรณาการ ไดแก (1) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1–6 ไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปากตามระบบเฝาระวังโดยครู ปละ 2 ครั้ง (2) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1–6 ไดรับ
การตรวจสุขภาพชองปากโดยเจาหนาที่เพื่อคัดกรอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง (3) นักเรียนประถมศึกษา
ที่ 1 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน (4) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1–6 ที่มีฟนแทที่ผุ ตองไดรับการบูรณะ
โดยการอุดฟน และ (5) นักเรียนประถมศึกษาที่ 1–6 ฝกทักษะแปรงฟนหลังอาหารกลางวันดวยยาสีฟน
ผสมฟลูออไรด
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2) การพัฒนาเครือขายโรงเรียนเด็กไทยฟนดี
3) การพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนําและบุคลากรในโรงเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี โดยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนํา บุคลากรครู แมครัว แมคา
สามเณร และผูเกี่ยวของในโรงเรียน ใหมีพฤติกรรมดานสุขอนามัยที่ถูกตอง ทั้งในดานอาหารสะอาด
ปลอดภัย สุขานาใช สุขภาพชองปาก น้ําดื่มปลอดภัย รวมถึงการออกกําลังกาย เพื่อใหนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสุขอนามัยที่พึงประสงค
ประเด็นสําคัญที่มีผลตอสภาวะโรคฟนผุของเด็กในโรงเรียน คือ อาหาร
วางและเครื่องดื่ม ซึ่งเปนแหลงหลักของการบริโภคน้ําตาลของเด็ก การผลักดันใหเกิดนโยบายเพื่อ
ควบคุมขนมและเครื่องดื่มจะชวยลดอัตราการเกิดโรคฟนผุไดอยางมีนัยสําคัญ จึงไดมีการจัดกิจกรรม
ภายใตโครงการเด็กไทยไมกินหวาน ดังนี้ (1) การจัดทํา Policy Brief เรื่องระบบภาษีเครื่องดื่มเพื่อลด
การบริโภคน้ําตาลของคนไทย (2) กําหนดประเด็นนโยบายตอเนื่องในโรงเรียน โดยขยายผลไปยัง
ลูกอม ขนมกรุบกรอบ (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานวางแนวทางการสนับสนุน
โรงเรียนในการจัดการอาหารวางและเครื่องดื่ม และ (4) การพัฒนาเครื่องมือวิเคราะหสถานการณ
การตลาดในโรงเรียนมัธยม
โรงเรียนเปนสถานที่ที่เด็กทั่วโลกตองใชเวลาในการทํากิจกรรมมากที่สุด
ในแตละวัน หรือประมาณหนึ่งในสามของวันที่เด็กอยูในโรงเรียน จากเอกสาร Global strategy on
diet, physical activity and health จัดทําโดย องคการอนามัยโลก ในป 2004 ระบุวา การตลาด
ของอาหารในโรงเรียน มีสวนกระตุนการบริโภคของเด็ก เปนอันดับสอง รองจากการโฆษณาทางทีวี
โดยมีทั้งการวางขายสินคา และการโฆษณาทั้งทางตรงและทางออม6 กรมอนามัย จึงไดกําหนดใหการ
จั ด การสิ่ ง แวดล อมที่ เ อื้ อ ต อสุ ข ภาพ ซึ่ง เปน ส ว นหนึ่งของโรงเรี ย นส งเสริ มสุข ภาพ เนื่อ งจากการ
ดําเนินการในโรงเรียนจะตองคํานึงถึงผลกระทบดานอื่น ๆ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณการตลาดของโรงเรียน เครือขายเด็กไทยไมกินหวานจึงไดมีแนวคิด
เพื่อสนับสนุนการเก็บขอมูลของพื้นที่ พัฒนาเครื่องมือวิเคราะหสถานการณการตลาดในโรงเรีย น
มัธยม และนําขอมูลมาใชประกอบเปนแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพรวมทั้งวางแนว
ปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน และการพัฒนาศักยภาพครูแกนนํา
3.5.8 ปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก
ประมาณรอยละ 9 ของประชากรไทยไดรับบริการทันตกรรม อยางไรก็ตามการ
ใหบริการเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลชุมชนเปนผูใหบริการทันตกรรมรายใหญ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 31 และรอยละ 34 ของบริการทันตกรรมทั้งหมดใน พ.ศ. 2550 ตามลําดับ
ความไมเทาเทียมกันในการรับบริการทันตกรรมระหวางประกันสุขภาพระบบตาง ๆ และกลุมรายได
ตาง ๆ กลุมรายไดสูงที่อาศัยอยูในเขตเมืองที่มีสถานบริการทันตกรรมและบุคลากรหนาแนนมีโอกาส
เขาถึงบริการมากกวากลุมที่มีรายไดนอย (ภาพที่ 3.1)
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ภาพที่ 3.1 การใชบริการทันตกรรมของประชาชนไทยป 2550 จําแนกตามชั้นรายได
ที่มา: การสํารวจอนามัยและสวัสดิการของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2550
ความไมเปนธรรมในการกระจายตัวของผูใหบริการและการเขาถึงบริการทันตกรรมยังเปน
เรื่ อ งที่ ท า ทาย นอกจากการผลิ ต ทั น ตแพทย ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น พระบรมราชชนก
จําเปนตองผลิตบุคลากรเพิ่ม (กระทรวงสาธารสุข) ก็เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการผลิตบุคลากร
ดานทัน ตสาธารณสุ ขโดยเฉพาะทั นตาภิบ าล ในชว งทศวรรษแหงการพัฒ นาสถานีอนามัยมีความ
ตองการทันตาภิบาลจํานวนกวา 9,800 คน ที่จะไปทํางานในสถานีอนามัยแตละแหง
3.6 เปรียบเทียบการจัดบริการดานสุขภาพ 4 ประเทศ
3.6.1 จุดเดนการปฏิรูประบบสุขภาพและหลักการในการจัดบริการสุขภาพ
บริการดานการแพทยและสาธารณสุขนั้น มีลักษณะที่ตางจากบริการและสินคา
ทั่วไป มิไดเกิดจากความตองการของผูใชบริการ แตถูกกําหนดจากภาวะสุขภาพหรือความจําเปนดาน
สุขภาพของบุคคลนั้น ๆ (Derived demand) ที่มีผลตอชีวิตแตละบุคคล รวมถึงผลที่มีตอบุคคลอื่น
และสังคม (Externalities) ประเทศสวนใหญมีทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการออกแบบ
รูปแบบของระบบบริการสุขภาพแตละประเทศขึ้นกับบริบทของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ ทั้งในดาน
ปรัชญาแนวคิดวัฒนธรรมและคานิยมของคนในสังคมนั้น ๆ รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมื อ งของประเทศ ดั ง รายละเอี ย ดจุด เดน ในการปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสุ ขภาพในตารางที่ 3.1
หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพในตารางที่ 3.2 และรูปแบบระบบบริการสุขภาพในตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.1 จุดเดนในการปฏิรูประบบสุขภาพ 4 ประเทศ
ประเทศ
จุดเดนการปฏิรูประบบสุขภาพ
อังกฤษ เปนประเทศตนแบบของการจัดระบบบริการสุขภาพแหงชาติที่ประสบความสําเร็จ อีกทั้งมี
แผนพัฒนาสุขภาพชองปากที่ชัดเจน มีการจัดระบบบริการปฐมที่เขมแข็ง มีการบูรณาการ
และผสมผสานที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพชองปากอยางมีประสิทธิภาพ
สวีเดน เปนตัวแบบของรัฐสวัสดิการที่ประสบผลสําเร็จในการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา
โดยใชเครือขายภาครัฐ
ญี่ปุน ในรายงาน World Health Report 2000 ไดจัดอันดับระบบบริการสุขภาพของญี่ปุนวาดี
ที่สุดในโลก
มาเลเซีย เปนตัวอยางการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศที่มีสภาพของปญหาและปจจัยแวดลอม
ใกลเคียงกับประเทศไทย
ตารางที่ 3.2 เปรียบเทียบหลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ 4 ประเทศ
ประเทศ
หลักการในการจัดบริการดานสุขภาพ
อังกฤษ ระบบบริการสุขภาพเปนระบบบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health

ให
ความสําคัญตอระบบบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ซึ่งแยกจากระบบบริการระดับทุติยภูมิ
(Secondary Care) อยางชัดเจน เปนระบบการบริการทางสุขภาพที่ผสมผสานและมีความเสมอภาค
เปดใหกับทุกคนที่อยูในประเทศอังกฤษมีสิทธิมาใชบริการ
Service: NHS)

สวีเดน ระบบบริการสุขภาพของสวีเดน เปนรัฐสวัสดิการ (welfare state) โดยรัฐ ในดานรายได
สุขภาพ ที่อยูอาศัย และการศึกษา ใหแกพลเมืองทุกคนโดยถือตามสิทธิ (right) ภาครัฐมี
บทบาทหลักทั้งในดานการคลังสุขภาพและการจัดบริการสุขภาพ นโยบายและบริการตาง ๆ
มีลักษณะครอบคลุมถวนหนา (universal)
ญี่ปุน ญี่ปุนใหความสําคัญแกการจัดสวัสดิการแกคนงานอยางเพียงพอ มีกฎหมายประกันสุขภาพ
(Health Insurance Law) ฉบับแรก ครอบคลุมคนงานในสถานประกอบการขนาดตั้งแต 5
คน รวมทั้งครอบครัว ดวยแนวคิดของการสรางหลักประกันสุขภาพไดกลายเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบสุขภาพ
มาเลเซีย มาเลเซียไดกําหนดวิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) วา “ภาย ในป 2020 มาเลเซียจะเปน
ประเทศแหงการมีสุขภาพดีทั้งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัวและชุมชน ดวยการมีระบบ
สุขภาพที่มีความเทาเทียม เขาถึงได ประหยัด มีการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เขากับ
สิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 3.3 เปรียบเทียบรูปแบบระบบบริการสุขภาพ 4 ประเทศ
ประเทศ
รูปแบบระบบบริการสุขภาพ
อังกฤษ เปนระบบที่เรียกวาการบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service: NHS) เปน
องคกรที่จัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐ มีโครงสรางในการจัดบริการสุขภาพประกอบดวย
องคการที่เกี่ยวของ 3 กลุม คือ (1) Strategic Health Authorities (2) Primary Care
Trust มี (3) NHS Trusts
สวีเดน County council เปนผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการจัดบริการสุขภาพ การจัดบริการผูปวย
นอก :ศู น ย บ ริ ก ารสุ ขภาพของรัฐ แผนกผู ป ว ยนอกของโรงพยาบาล และคลิ นิ กเอกชน
แพทยเวชปฏิบัติทั่วไปไมมีอํานาจผูกขาดในการใหบริการปฐมภูมิ และไมมีบทบาทของ
gate keeper และการจัดบริการสุขภาพสําหรับผูปวย ในป ค.ศ. 2001 สวีเดนมี
โรงพยาบาลจํานวน 79 โรง จํา แนกเปน 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 ประเทศญี่ปุนมีระบบบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ เปนระบบที่มีหลักประกันสุขภาพถวน
หน า (universal coverage) ที่ ค รอบคลุ ม บริ ก ารด า นการแพทย แ บบเบ็ ด เสร็ จ
(comprehensive) ภายใตการจัดบริการของภาคเอกชนแทบทั้งสิ้น โดยที่ประชาชนมีเสรี
ในการเลือกแพทยและ/หรือสถานพยาบาลใดก็ไดทั่ว ประเทศ การจัดบริการสุขภาพใน
ประเทศญี่ปุนสวนใหญดําเนินการโดยภาคเอกชน แบงแยกออก เปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ
โรงพยาบาลและคลินิก
มาเลเซีย ระบบบริการสุขภาพของมาเลเซียแบงได 3 กลุม คือ (1) บริการสาธารณสุขมูลฐาน บริการ
สาธารณสุขมูลฐานในประเทศมาเลเซีย ในรูปแบบที่เกาแกที่สุด คือ การแพทยพื้นบา น
(2) บริการปฐมภูมิ และ (3) บริการผูปวยในและบริการเฉพาะทาง โรงพยาบาลของรัฐมี
จํานวนเตียงคิดเปนเกือบรอยละ 90 ของจํานวนเตียงทั้งหมด
3.6.2 ระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ
ประเทศที่สามารถใหหลักประกันสุขภาพในการเขาถึงบริการสุขภาพแกประชาชน
ทุ ก คนนั้ น ยอมรั บ หลั ก การว า เข า ถึ ง บริ ก ารด า นการแพทย ส าธารณสุ ข เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของ
ประชาชนทุกคน และรั ฐ ต องเข าไปมีบ ทบาทในการจัดการหรือแทรกแซงนโยบายดังกลาวจึงจะ
บรรลุผลได สวนรูปแบบจะเปนแบบใดและประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นกับบริบทการออกแบบและ
การจัดการของประเทศนั้น ๆ เปนสําคัญ การใหหลักประกันดานสุขภาพในการเขาถึงบริการสุขภาพ
เมื่อจําเปน เปนมาตรการในการนําไปสูการเขาถึงบริการของประชาชน
ระบบประกันสุขภาพเปนกระบวนการใหทุนสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุข
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่ตั้งแตการเปนแหลงเงิน (Source of finance) การจัดสรรจากแหลงเงินไปยัง
องคกรที่ทําหนาที่ในการจายเงินหรือจัดสรรเงินใหกับผูใหบริการ (Allocation of finance to
insurers or payers) วิธีการจายเงินใหแกผูใหบริการ (Allocation methods or payment to
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providers) และระบบบริการเอง ดังนั้น การประกันสุขภาพจึงเปนองคประกอบหนึ่งของระบบ
สาธารณสุขซึ่งมีหนาที่หลักสําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันในการเขาถึงบริการที่มี
ประสิทธิผลดีเมื่อมีความจําเปน (2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนที่เจ็บปวยจากการ
สูญเสียเงินหรือทรัพยสินเมื่อเผชิญกับคารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง นั่นคือ การมีหลักประกันสุขภาพ
จะหมายถึง การปองกันตอความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีความจําเปนตองใชบริการทางการแพทยที่มี
ราคาแพง สามารถเข า ถึ งบริ การทางการแพทยที่มีคุณภาพได และคาใชจายที่เกิดขึ้น จะไมทําให
ครั ว เรื อนต องประสบกั บ ป ญ หาหนี้สิน ดังนั้น การใหป ระชาชนมีห ลักประกัน ดานสุขภาพจึงเป น
มาตรการหนึ่งการสนองตอวัตถุประสงคและเปาหมายดานนโยบายสาธารณสุขและของรัฐบาลในดาน
การกระจายความเปนธรรม และใหมีความมั่นคงในสังคม ดังรายละเอียดรูปแบบประกันสุขภาพใน
ตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 เปรียบเทียบระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ 4 ประเทศ
ประเทศ
ระบบและรูปแบบประกันสุขภาพ
อังกฤษ ระบบบริการสุขภาพของประเทศอังกฤษ เปนระบบที่เรียกวาการบริการสุขภาพแหงชาติ
(National Health Service: NHS) เปนองคกรที่จัดตั้งและดําเนินการโดยภาครัฐเปนหลัก
สวีเดน มีการประกันสุขภาพภาคบังคับ ซึ่งจัดเปนสิทธิประโยชนแขนงหนึ่งในระบบประกันสังคม
ของประเทศ (Social insurance system) ซึ่งบริหารโดย NSIB เพื่อสรางความมั่นคง
ทางการเงินใหแกครอบครัวในยามที่เจ็บปวย พิการ หรือชราภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบการ
ประกันทันตสุขภาพแหงชาติ (National Dental Health Insurance–NDHI) เปนระบบ
การคลังสําหรับการจัดบริการทันตกรรมใหแกผูใหญอายุ 20 ขึ้นไป ดวยวัตถุประสงคเพื่อให
ประชาชนเขาถึงบริการทันตกรรมที่เหมาะสมอยางเทาเทียมกันมากขึ้น เปนการลดความ
แตกตางของระดับการใชบริการทันตกรรมในระหวางคนมั่งมีและคนยากจน
ญี่ปุน รูปแบบการประกันสุขภาพถวนหนา (Universal coverage) ซึ่งมีลักษณะพหุลักษณ
ประกอบดวยภาคสวนตาง ๆ ซึ่งมีที่มาและวิวัฒนาการแตกตางกัน แบงไดเปน 3 ระบบ
ใหญๆ คือ (1) Employee Health Insurance (EHI) เปนระบบที่อิงอยูกับการจางงาน
(2) National Health Insurance NHI ครอบคลุมประชากร ซึ่งเปนผูวางงาน ผูมีอาชีพ
อิสระ (self–employed) และชาวนา และ (3) ระบบประกันสุขภาพผูสูงอายุ ตั้งแตเดือน
เมษายน ป ค.ศ. 2000
มาเลเซีย ระบบประกันสุขภาพแหงชาติไมเกิดขึ้น ตามที่ว างแผนไว จึงทําใหประชาชนสว นหนึ่งที่
ยากจนไมสามารถเขาถึงบริการที่แพงขี้นได
3.6.3 โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก
โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปากทั้ง 4 ประเทศตางมีหนวยบริการทันตกรรม
ตั้งแตระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ดวยรูปแบบแตกตางกันภายใตบริบทของระบบสุขภาพของ
แตละประเทศ โดยมีสถานพยาบาลสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 เปรียบเทียบโครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก 5 ประเทศ
ประเทศ
โครงสรางระบบบริการสุขภาพชองปาก
อังกฤษ ประกอบดวย (1) General Dental Services: GDS ตั้งอยูในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ
มีทันตแพทยเฉพาะทาง (Dental Specialist : DS) ใหบริการทันตกรรมในระดับทุติยภูมิ
และตติยภูมิ โดยประมาณ 78% ของทันตแพทยทั้งหมด (2) Community Dental
Services: CDSs ใหบริการงานทันตกรรมในระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลและชุมชนในรูป
ของหนวยเคลื่อนที่มีทันตแพทยประมาณ 6% ของทันตแพทย (3) Dental Access
Centre: DAC มีกระจายอยูทั่วประเทศ เปนหนวยใหบริการทันตกรรมในระดับปฐมภูมิโดย
ทันตแพทยทั่วไป
สวีเดน 1) การจัดบริการทันตกรรมในภาครัฐ คือ The Public Dental Service ซึ่งเปนหนวยที่
จัดบริการ ทันตกรรมทั่วไปใหแกเด็กและคนยากจน มี County Council เปนผูสนับสนุน
การดําเนินงาน 2) การจัดบริการในภาคเอกชน ทันตแพทยเอกชนไดรับคาตอบแทนสวน
ใหญจากระบบ National Dental Health Insurance (NDHI) ตามรายการบริการผนวก
กับคารวมจายบางสวนจากผูปวย
ญี่ปุน สถานพยาบาลสุขภาพของประเทศญี่ปุนเกือบทั้งหมดอยูในภาคเอกชน คลินิกทันตกรรมมี
จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น 66,557 แห ง ประชาชนทั่ ว ไปสามารถเข า รั บ บริ ก ารทั น ตกรรมใน
สถานพยาบาลใดก็ได โดยใชระบบประกันสุขภาพที่ตนมีอยู ชุดสิทธิป ระโยชนทางทัน ต
กรรมครอบคลุมบริการรักษาทุกประเภท ยกเวน การจัดฟน ฟนปลอมบางชนิด และงาน
ทันตกรรมปองกัน การที่มีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (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
สุขภาพอื่น ๆ โดยอาศัยโครงสรางของการสาธารณสุขมูลฐานที่มีมาแตเดิมรวมกัน คลินิก
สุขภาพสามารถใหบริการทันตกรรมขั้นพื้นฐาน
3.6.4 นโยบายสุขภาพชองปาก
นโยบายสุขภาพชองปากในระดับชาติจะเกิดขึ้นไดขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 ดาน คือ
สั ด ส ว นในการจั ด บริ ก ารของภาครัฐ และการกระจายอํานาจในการบริห ารจัด การระบบบริ การ
ประเทศที่ภาครัฐโดยรัฐบาลกลางเปนองคกรหลักในการจัดบริการ มักมีนโยบายสุขภาพชองปากใน
ระดับชาติที่ชัดเจน เชน ประเทศอังกฤษมีนโยบาย NHS Dentistry Plan (ป 1999) ประเทศมาเลเซีย
ไดกําหนด “การพัฒนาสุขภาพชองปาก” เปน นโยบายสุขภาพที่สําคัญใน Malaysia Plan ประเทศที่
มี ก ารกระจายอํ า นาจสู ร ะดั บ ท อ งถิ่ น การวางแผนและนโยบายสุ ข ภาพช อ งปากมั ก แสดงความ
หลากหลายแตกตางกันไปตามสภาพบริบทของทองถิ่น เชน ประเทศสวีเดน หรือประเทศที่ระบบ
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บริการเกือบทั้งหมดอยูในภาคเอกชน เชน ประเทศญี่ปุน มักไมพบวามีการวางแผนและนโยบาย
ทันตสุขภาพที่ชัดเจนในระดับประเทศ แผนและนโยบายเทาที่ปรากฏเนนเฉพาะบริการการสรางเสริม
ทันตสุขภาพและปองกันโรคเทานั้น อาทิ นโยบาย 80/20 กับ Healthy Japan 21 ของประเทศญี่ปุน
เปนตน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 เปรียบเทียบนโยบายสุขภาพสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ
ประเทศ
นโยบายสุขภาพสุขภาพชองปาก
อังกฤษ นโยบายสําคัญที่รัฐบาลมอบให NHS ดําเนินการ 10 เรื่อง รวมทั้งเรื่องพัฒนาทันตสุขภาพ
โดยมีระบบการวางแผนงานของ NHS เปดโอกาสใหหนวยงานและองคกรทองถิ่นตาง ๆ มี
สวนในการสรางแผนพัฒนาสุขภาพใหสอดคลองกับความตองการของพื้นที่
สวีเดน กฎหมายที่เ ปนรากฐานสําคัญในการจัดบริการสุขภาพ คือ Health and Medical
Services Act ป ค.ศ. 1982 ซึ่งระบุใหประชาชนทุกคนตองไดรับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
ดี และเขาถึงบริการนั้นไดโดยงายเทาเทียมกัน county council มีบทบาทรับผิดชอบใน
ดานการปองกันโรคและสรางเสริมสุขภาพ ตองวางแผนสุขภาพโดยใหสอดคลองกับความ
ตองการในพื้นที่ และการวางแผนจัดบริการตองครอบคลุมเบ็ดเสร็จรวมไปถึงบุคลากรและ
บริการในภาคเอกชนดว ย 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 ขึ้น โดยวางกลยุทธสรางเสริมสุขภาพอยางเบ็ดเสร็จสําหรับพลเมืองชาวญี่ปุนใน
ศตวรรษที่ 21 แบงเปนประเด็นหลัก 9 ดาน และมีประเด็นสุขภาพชองปากเปน 1 ใน 9
นั้น (Shinsho, 2001) แผนการนี้มีกําหนดเวลาครอบคลุมระหวางป ค.ศ. 2000–2010 โดย
มีวัตถุประสงคใหการมีอายุขัยอันยืนยาวนั้นเปนไปอยางมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย
มาเลเซีย Vision 2020 กําหนดนโยบายสุขภาพที่สําคัญ
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 รูปแบบและบทบาทหนาที่ระบบบริการทันตปฐมภูมิ
หนวยบริการทันตปฐมภูมิเปนสถานบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงใชบริการไดงาย
แมวารูปแบบการจัดบริการจะมีความหลากหลาย แตพบวาบทบาทหนาที่ของหนวยบริการทันตปฐมภูมิ
มีความใกลเคียง คือ เปนบริการที่เนนบริการการสงเสริมปองกัน ใหบริการรักษาระดับพื้นฐานตามชุด
สิทธิประโยชน ใหกับกลุมเปาหมายสําคัญตาง ๆ ที่เปนไปตามนโยบายสาธารณสุขของประเทศ เชน
กลุมเด็ก กลุมวัยรุน กลุมผูมีรายไดนอย เปนตน รูปแบบการจัดบริการระดับปฐมภูมิที่มีความชัดเจน
มักเปนประเทศที่ภาครัฐเปนหนวยงานในหลักในการจัดบริการ เชนประเทศ อังกฤษ และมาเลเซีย
จากการประมวลการจัดระบบบริการทันตสุขภาพทั้ง 4 ประเทศ ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 เปรียบเทียบรูปแบบการจัดบริการทันตปฐมภูมิ 4 ประเทศ
ประเทศ
รูปแบบการจัดบริการทันตปฐมภูมิ
อังกฤษ รูปแบบการจัดบริการปฐมทันตภูมิมีความหลากหลายประกอบดวย Dental Access
centers (DAC) ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกับ 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 ซึ่งมุงเปาหมายที่การดูแลสุขภาพชองปากของเด็กอายุไมเกิน 19 ป
ญี่ปุน รูปแบบของการจัดบริการทันตปฐมภูมิไมชัดเจน ไมมีแนวนโยบายที่เดนชัดในการจัดบริการ
ระดับปฐมภูมิ ภายใตระบบประกันสุขภาพบริการแบบเบ็ดเสร็จ(บริการทุกระดับ) จากทันต
แพทยในคลินิกเอกชนเปนหลัก
มาเลเซีย รูปแบบของการจัดบริการทันตปฐมภูมิมี 2 เครือขาย สถานบริการหลักใหบริการ คือ
เครือขายสถานบริการ Rural Health Services Scheme (RHSS) ดูแลเครือขายสถาน
บริการสุขภาพในเขตพื้นที่ชนบท และเครือขายโครงการทันตกรรมโรงเรียน ไดแกคลินิก
ทันตกรรมหลัก (Main dental clinic) คลินิกทันตกรรมโรงเรียน ศูนยทันตกรรมโรงเรียน
(School dental center) คลินิกทันตกรรมในคลินิกสุขภาพ หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่
(Mobile dental team) หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่สําหรับเด็กกอนวัยเรียน
3.6.6 มาตรการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก
การสงเสริ มทัน ตสุขภาพในกลุมเปาหมายเด็กถือเปนภารกิจ ที่สําคัญของหนว ย
บริการปฐมภูมิ เมื่อวิเคราะหโครงการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็กของทั้ง 4 ประเทศ มีอังกฤษและ
มาเลเซียที่มีโครงการทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัยเปนระบบ สวนโครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนนั้นทั้ง
3 ประเทศ ยกเวนสวีเดนที่มีการดําเนินการเนนบริการทันตกรรมปองกันในคลินิกตามระบบกลุมเสี่ยง
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ตารางที่ 3.8 เปรียบเทียบมาตรการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก 4 ประเทศ
ประเทศ
โครงการ
ทันตสุขภาพ
ในเด็ก
ปฐมวัย
โครงการ
ทันตสุขภาพ
ในโรงเรียน

อังกฤษ
สวีเดน
มีการดําเนินการ บางแหงมีการการสอน
ในโครงการ PDS แปรงฟนและสอนใช
ไหมขัดฟนรวมกับการให
ฟลูออไรดวารนิช
ดําเนินการในทุก รูปแบบของการจัดบริการ
โรงเรียนทุกคน มีความแตกตางกันไปใน
ไดรับการตรวจ แตละ County Council
และสงตอในราย บางแหงเนนที่การเคลือบ
ที่จําเปน
หลุมรองฟนใหเด็กทุกคน
ทันตกรรม –
NDHI
ปองกันใน
สนับสนุน
คลินิกตาม
งบประมาณในการ
ระบบ
ดําเนินการพื้นที่เสี่ยงสูง
กลุมเสี่ยง

ญี่ปน
–

มาเลเซีย
มีpre–school unit
ดูแลตามสถานเลี้ยง
เด็กตรวจฟนและ
สงตอ
นักเรียนไดรับการดูแล
แบบเพิ่มทวีเบ็ดเสร็จ
และเปนระบบ

นักเรียนไดรับ
การตรวจ
ทันตกรรม
ปองกันและรักษา
ในรายจําเปน
–
–

3.6.7 ชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
จะเห็นวาประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก
มาตรการในการดูแลเด็กแตละประเทศมีระบบการจัดการที่หลากหลาย ตัวอยางประเทศที่มีมาตรการ
ดูแลเด็กที่ชัดเจน คือ ประเทศอังกฤษ ดว ยมาตรการการสงเสริมปองกันอยางมีคุณภาพดว ยการ
ทํางานเชิงรุกใชหลักการบูรณาการกิจกรรมสุขภาพตาง ๆ ทุกดาน มีการผสมผสานมาตรการ 2 ดาน
คือ มาตรการกระตุน และมาตรการใหความรู ไดแก การสงเสริมปองกันตั้งแตกลุมหญิงมีครรภ (ANC)
ใหบริการผสมผสานในชุมชนโดยทีมสหวิชาชีพ การจัดระบบคนหาเด็กที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิด
ฟนผุ โดยใชแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง และเยี่ยมบานเพื่อใหความรูพอแม จัดโครงการกระตุนใหเด็ก
ไดรับการลงทะเบียนเนนในพื้นที่เด็กเขาไมถึงระบบบริการ หากมีการดําเนินการในแตละกิจกรรมที่มี
จุดเนน และความครอบคลุมในการดําเนินการที่แตกตางกัน ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.9 เปรียบเทียบชุดกิจกรรมในการจัดบริการสงเสริมปองกันในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป 5
ประเทศ
ประเทศ
ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกัน
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
อังกฤษ สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย ไทย
ชุดกิจกรรมในกลุมเด็กปฐมวัย
พั ฒ นาทั ก ษะของทั น ตบุ ค ลากรในการ
/
/
/
/
/
ใหบริการสงเสริมปองกัน
การใชแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง เพื่อคนหา
/
/
กลุมที่เสี่ยงมีฟนผุสูง
บางพืน้ ที่
การพัฒนากิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟน
/
/
/
/
/
ผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสม่ําเสมอ
บางพื้นที่
พั ฒ นาทั ก ษะของผู ดู แ ลเด็ ก พั ฒ นาทั ก ษะ
/
/
/
/
/
ผูดูแลเด็กในการดูแลสุขภาพชองปาก
บางพืน้ ที่
การทําความสะอาดชองปาก การใหชุดแปรง
/
/
/
/
ฟนสงเสริมการและฝกทักษะแปรงฟนที่ถูกวิธี
การใหบริการทาฟลูออไรดวารนิช
/
บางพืน้ ที่
/
/
ให คํา แนะนํ า การรั บ ประทานอาหารที่ ดีต อ
/
/
/
สุ ข ภาพ (Healthy eating advice)
คําแนะนําการดื่มนมจากแกวแทนขวด
จั ด หน ว ยงานทั น ตกรรมป อ งกั น เชิ ง รุ ก ใน
/
/
/
ชุมชน
การเยี่ยมบานเพื่อใหความรูพอแม
/
/
ชุดกิจกรรมในกลุมเด็กวัยเรียน
การให ค วามรู ด า นสุ ข ภาพช อ งปากทั้ ง ใน
/
/
/
/
โรงเรียนและจัดทีมทันตบุคลากร/สหวิชาชีพ
เข า ไปร ว มทํ า งานอย า งใกล ชิ ด กั บ โรงเรี ย น
และสอนโปรแกรมการแปรงฟน
พั ฒ นาทั ก ษะการให ค วามรู คํ า แนะนํ า และ
/
/
/
/
/
ฝกอบรม Health visitors ในการดําเนินงาน
โครงการ Brushing for life การใหความรู
การเยี่ย มนั กเรี ยนในโรงเรีย น ใหคําแนะนํา
เรื่องการดูแลสงเสริมปองกันโรคในชองปาก
และพบทันตแพทยในรายที่จําเปน
กําหนดใหดําเนินกิจกรรมที่ตระหนักถึงการ
/
/
/
/
/
รั บ ประทานอาหารที่ ดี ต อ สุ ข ภาพ จั ด ให มี
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ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกัน
ในกลุมเด็กอายุต่ํากวา 14 ป
อังกฤษ
อาหารที่ดีตอสุขภาพ และสอดแทรกเนื้อหา
เรื่องการรับประทานอาหารที่ดีตอสุขภาพใน
โรงเรียน
จั ด สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ด า น อ า ห า ร ใ ห เ อื้ อ ต อ
/
ทันตสุขภาพ
การให ค วามรู ด า นสุ ข ภาพช อ งปากทั้ ง ใน
/
โรงเรียนและจัดทีมทันตบุคลากร/สหวิชาชีพ
เข า ไปร ว มทํ า งานอย า งใกล ชิ ด กั บ โรงเรี ย น
และสอนโปรแกรมการแปรงฟน

ประเทศ
สวีเดน ญี่ปุน มาเลเซีย ไทย

/

/

/

/

/

3.6.8 ปญหาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก
ปญหาสําคัญที่สงผลตอการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก คือ (1) ปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (2) ความไมเพียงพอของทันตแพทย และ (3) ความตระหนักและ
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพชองปากของประชาชนที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในกลุมผูดอยโอกาส เด็ก
และเยาวชน กลุมผูอพยพใหม กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูมีความบกพรองทางรางกาย ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 เปรียบเทียบปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพชองปาก 4 ประเทศ
ประเทศ
ปญหาการเขาถึงบริการของแตละประเทศ
อังกฤษ มี ป ญ หาการเข า ถึ ง บริ ก ารในกลุ ม ผู ด อ ยโอกาส เด็ ก และเยาวชน กลุ ม ผู อ พยพใหม
กลุมผูสูงอายุ และกลุมผูมีความบกพรองทางรางกาย
สวีเดน ในภาวะปกติสวีเดนสามารถจัดบริการที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดสะดวก ยกเวนในชวงที่
สวีเดนประสบสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรง สงผลใหฐานการเก็บภาษีหดตัวลง
County Council มีรายไดเขาสูระบบสุขภาพลดนอยลง และทําใหงบประมาณดาน
สุขภาพถูกจํากัดลงอยางมาก แตในขณะเดียวกันคาใชจายสุขภาพมีแนวโนมสูงขึ้น สงผล
กระทบตอประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดบริการ
ญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนไมพบปญหาการเขาไมถึงบริการ
มาเลเซีย ประชาชนชาวมาเลเซียมีแนวโนมการใชบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น แตสามารถจัดบริการใน
กลุมเด็กที่ครอบคลุม
3.6.9 มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
เมื่ อประมวลมาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกัน โรคใน
ชองปากของ 4 ประเทศ จําแนกเปน 4 ดาน คือ (1) จัดทําโครงการพิเศษ (2) จัดงบประมาณ
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สนับสนุนพิเศษในพื้นที่ (3) การใชกลไกการเงินในรูปแบบตาง ๆ เชน คูปองแทน จายคาชดเชย และ
(4) การพัฒนารูปแบบการใหบริการสุขภาพชองปาก ดังรายละเดียดในตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 เปรียบเทียบมาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
4 ประเทศ
ประเทศ
มาตรการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก
อังกฤษ (1) การปรับระบบ NHS Dentistry ดวยการเพิ่มจํานวนทันตแพทยที่ใหบริการในระบบ
NHS และปรับระบบคิดคาบริการเพียง 3 ระดับ เพื่อลดความสับสน และ(2) การพัฒนา
รูปแบบการใหบริการสุขภาพชองปากใหเหมาะสมตามบริบทที่หลากหลายในพื้นที่
สวีเดน มีมาตรการตาง ๆ คือ (1) คูปองแทนเงินสด (Dental care voucher) เปนเงินชวยเหลือ
สําหรับการรักษาชองปากทุกคนที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป (2) มาตรการการคุมครอง
คาใชจายสูง (High–cost protection scheme) จายคาชดเชยเทากับ 50% (3) จัดทํา
ระบบราคาอางอิง (Reference prices system) โดยจายเงินชดเชยตามระดับฐานราคา
อางอิง ทําใหผูปวยสามารถเปรียบเทียบราคาได (4) การดูแลรักษาชองปากที่มีสิทธิ์ไดรับ
คาชดเชยจากรัฐ (Dental care that qualifies for compensation) ประกอบดวยการ
ปองกันรักษาอนามัยชองปาก รวมไปถึงการปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวดดวย และ (5) ผู
ใหบริการจะตองบอกรายการคาใชจายของการบริการตาง ๆ โดยตองบอกทั้งราคาของตัว
ผูใหบริการเองและราคาอางอิงที่กําหนด
ญี่ปุน
ประเทศญี่ปุนไมมีแนวนโยบายที่เดนชัดในการจัดบริการทันตปฐมภูมิ ในปจจุบันประชาชน
ทั่วประเทศสามารถเขาถึงบริการทันตกรรมไดโดยงายภายใตระบบประกันสุขภาพแบบ
ถวนหนา ที่ครอบคลุมบริการแบบเบ็ดเสร็จจากทันตแพทย (ในคลินิกเอกชน) ซึ่งมีอยูเปน
จํานวนมากและการกระจายทั่วไป
มาเลเซีย นอกเหนือจากเครือขายของคลินิกสุขภาพแลว ยังมีเครือขายที่ใหบริการทันตกรรมพื้นฐาน
ที่ครอบคลุมอยางกวางขวางอีก 2 เครือขาย ไดแก เครือขายสถานบริการของ RHSS และ
เครือขายโครงการทันตกรรมโรงเรียน

บทที่ 4
ขอเสนอในการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
ในกลุมเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
บทเรียนประสบการณการปฏิรูประบบบริการสุขภาพทั้ง 4 ประเทศ มีความเชื่อมโยงกับ
ระบบบริการทันตสุขภาพอยางแยกกันไมได สะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของปจจัยทางสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแตละชวง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพอยาง
แนบแน น เนื้ อหาในบทนี้ จึ งมุ งประมวลบทเรีย นที่เชื่อมโยงกับ การเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริม
ปองกันสุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป 4 ประเด็น คือ ระบบสุขภาพและระบบการคลัง
สุขภาพ นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก การประยุกตมาตรการเพิ่มการ
เขาถึงบริการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และขอเสนอในการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมปองกัน
สุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
4.1. ระบบสุขภาพและระบบการคลังสุขภาพ
มาตรการการปฏิรูปที่สําคัญที่ทุกประเทศนํามาใช คือ การปฏิรูประบบการคลังสุขภาพและ
กลไกการจายเงิน ทําใหรูปแบบการจัดการระบบสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับระบบการคลังสุขภาพ
อยางแยกไมออก การประกันสุขภาพมีหนาที่หลักสําคัญสองประการ คือ (1) การใหหลักประกันใน
การเขาถึงบริการที่มีประสิทธิผลดีเมื่อมีความจําเปน (2) ปกปองรายไดหรือทรัพยสินของครัวเรือนที่
เจ็บปวยจากการสูญเสียเงินหรือทรัพยสินเมื่อเผชิญกับคารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง
เนื่องจากตลาดบริการสุขภาพยังไมสามารถแขงขันไดอยางสมบูรณ ประเทศสวนใหญรัฐจึง
เขามาแทรกแซงในตลาด เพื่อใหสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองกับนโยบายสาธารณสุขของ
ประเทศใน 4 ประเทศที่ศึกษามีระบบการคลัง ดังนี้
1) รั ฐ เข า ไปให ก ารสนั บ สนุ น ด า นการคลั ง สาธารณสุ ข และให บ ริ ก ารเอง (publicly
financed and provided) ไดแก ประเทศอังกฤษ มาเลเซีย และไทย
2) รั ฐ เข า ไปจั ด การเฉพาะด า นการคลั ง แต ใ ห ภ าคเอกชนเป น ผู ใ ห บ ริ ก าร (publicly
financed and privately provided) ไดแก ประเทศญี่ปุน และสวีเดน
4.2 นโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปาก
ประเทศที่มีนโยบายการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปากอยางชัดเจน ยอม
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการเชิงโครงสราง เพื่อพัฒนาการเขาถึงระบบบริการสุขภาพชองปากอยาง
จริงจัง ดวยการจัดตั้งหนวยงานและหนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการดําเนินการ มีระบบกํากับติดตามประเมินผล และเกิดระบบการพัฒนาศักยภาพในกลุม
ผูปฏิบัติงานและการดูแลสําหรับประชาชน
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ตัวอยางนโยบายการพัฒนาเขาถึงบริการสุขภาพชองปากของประเทศอังกฤษ เปนนโยบาย
ที่ร ะบุ ในแผน NHS Dentistry ดว ยการพัฒ นาบริการทัน ตปฐมภูมิใหครอบคลุมประชาชน
ผูดอยโอกาส ไดกําหนดมาตรการเพื่อพัฒนาการเขาถึงระบบบริการทันตสุขภาพ โดยพัฒนาระบบการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบบริการ General Dental Services โดยตั้งกองทุน Dental care
Development Fund เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการ จัดระบบการบริการทันตสุขภาพที่
หลากหลาย ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย คือ ตั้งหนวย Dental Access centers (DAC) สนับสนุน
การทํางานรวมกันในลักษณะเครือขาย ในการจัดบริการทันตสุขภาพในชุมชน พัฒนารูปแบบโครงการ
นํารองที่เรียกวา Personal Dental Service ในพื้นที่ที่มีปญหาทันตสุขภาพสูง และสนับสนุนการ
ขยายการดูแลทันตสุขภาพ โดยการบูรณาการและผสมผสานในโครงการ Health Improvement
Programme จะเห็นวานโยบายการเขาถึงบริการของอังกฤษมีสวนในการขับเคลื่อนการตั้งหนวย
บริการใหมทั้งรูปแบบตั้งรับ และโครงการบริการเชิงรุก รวมทั้งความพยายามในการพัฒนาการบูรณาการ
และผสมผสานการดูแลทันตสุขภาพในหนวยบริการปฐมภูมิอื่น ๆ
4.3 การประยุกตมาตรการที่สามารถประยุกตปรับใชในประเทศไทยเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการ
สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค 4 ประเทศ
4.3.1 ประเทศอังกฤษ
ที่ผานมาระบบการใหบริการสุขภาพชองปากของประเทศอังกฤษจัดวาเปนระบบที่
มีการบริหารจัดการที่ดีจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดบริการสุขภาพชองปากของอังกฤษ ถือวาเปน
ประเทศที่มีการดําเนินการที่เนนการทํางานทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ที่ตองการใหประชาชนสามารถเขาถึง
บริการอยางทั่วถึง มาตรการที่สามารถประยุกตมาใชในประเทศไทยได ดังนี้
1) การปรับระบบบริการระดับปฐมภูมิของ NHS ที่เนนใหความสําคัญกับงาน
สงเสริมปองกัน และมีนโยบายใหสถานบริการใหบริการทันตกรรมปองกันที่ไดผลเชิงประจักษมากขึ้น
(Evidence based preventive dental services) รวมกับการปรับระบบคิดคาบริการเพียง 3 ระดับ
เอื้อใหประชาชนเขาถึงบริการเพิ่มสูงขึ้น
2) ตัว อยา งโครงการนํารองที่เอื้อชว ยเพื่มการเขาถึงบริการ เชน “Drop in
center” เปนบริการที่สะดวกและรวดเร็วตามชวงเวลาที่กําหนดโดยตองมีระบบนัดหมาย เปนบริการ
ที่กระตุนใหประชาชนมาลงทะเบียนและไดรับบริการที่มีคุณภาพ หรือโครงการ PDS ของ East
London หลายแหงดําเนินการใหบริการโดย Dental therapist’s ในพื้นที่มีปญหาทันตสุขภาพและ
ขาดแคลนกําลังคน ซึ่งเนนใหบริการโดยเนนในกลุมเด็กเปนสําคัญ
3) การดําเนินโครงการการแกปญหารวมกันระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ใช ห ลั กการบู ร ณาการกิจ กรรมสุข ภาพตา ง ๆ ในการสง เสริ มสุข ภาพและปอ งกัน โรค
การผสมผสานการทํางาน 2 ดาน ทั้งมาตรการกระตุนและมาตรการใหความรู และดําเนินการสงเสริม
ปองกัน ไดแก การใชแบบสอบถามเพื่อคัดกรอง เพื่อคนหากลุมที่เสี่ยงมีฟนผุสูง การเยี่ยมบานเพื่อให
ความรูพอแม การพัฒนากิจกรรมการแปรงฟนดวยยาสีฟนผสมฟลูออไรดและการตรวจฟนสม่ําเสมอ
การอบรมการสงเสริมทันตสุขภาพใหกับครอบครัวและเยี่ยมเด็กที่บานในชวงอายุตาง 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
มาตรการที่สามารถประยุกตมาใชในประเทศไทย ดังนี้
1) ประเทศไทยมีป ญ หาโรคฟน ผุ ในเด็ กไทยสูง จึ งจํ าเป น ต องมีม าตรการการ
ปองกันโรคที่ไดผลเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกแลววา การใชฟลูออไรดในรูปแบบนมฟลูออไรดในโรงเรียน
จึงมีความเหมาะสมที่จะใชปองกัน เหมาะสําหรับโครงการแกปญหาโรคฟนผุในเด็กไทย ในพื้นที่ซึ่งมี
ระดับฟลูออไรดต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน และมีปญหาโรคฟนผุสูง
2) จัดทําระบบราคาอางอิง (Reference prices system) ในกรณีที่อนาคต
ประเทศไทยจะนํ าระบบ Co–pay มาใช ควรตองมีก ารกําหนดมาตรฐานราคาที่เชื่อมโยงกั บ
การจายเงินชดเชยตามระดับฐานราคาอางอิง สําหรับกระบวนการบริการที่อยูในรายการบริการตาม
ระบบ Co–pay
3) การดําเนินการโครงการทันตกรรมปองกันชองปากของสวีเดน ไดยึดแนวทาง
อิงตามระดั บ ความเสี่ ย งรายบุ คคลมากขึ้น (risk–based) และมีการปรับ ระบบการคลังภายใต
National Dental Health Insurance นั้น ไดมีการปรับวิธีการจายคาตอบแทนเปนแบบ Capitation ดวย
โดยใหผูที่มีความเสี่ยงต่ําจายคาเบี้ยประกันรายปต่ํากวาผูที่มีความเสี่ยงสูง เปนการสรางแรงจูงใจ
ทางการเงินใหแกประชาชนผูใชบริการ
4.3.3 ประเทศญี่ปุน
ญี่ปุนใชกลไกควบคุมคาใชจายดานสุขภาพของประเทศ โดย (1) การที่รัฐบาลมีสวน
ในการปรับตารางคารักษา (Fee schedule) เพื่อตรึงราคาคาบริการ (2) การกําหนดการรวมจาย
(Co–payment) ซึ่งมีผลทําใหลดอุปทานของการใชบริการ และ (3) การควบคุมในดานอุปสงคดวย
มาตรการกฎระเบียบตาง ๆ ประเทศไทยสามารถนําขอมูลเหลานี้มาประยุกตใชไดทั้งเปนบทเรียนและ
แบบอยาง ดังนี้
1) ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ ว นหน า ของญี่ ปุ น นั้ น ผูใ ช บ ริ ก ารตอ งจ า ยร ว ม
(Copayment) โดยมีอัตรารวมจายคอนขางต่ํา (รอยละ 20 สําหรับผูประกันตนในระบบ EHI และ
รอยละ 30 สําหรับผูประกันตนในระบบ NHI) สําหรับบริการทันตกรรมที่ยุงยากซับซอนที่มีตนทุนสูง
2) การปรับบทบาททันตาภิบาล (Dental therapist) ใหบริการเชนเดียวกับ ทัน
ตานามัย (Dental Hygienist) ของญี่ปุน ทําหนาที่ใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน ตรวจชองปาก
เพื่อ Screening และใหบริการทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา Sealant
อยางมีคุณภาพ มีระบบตรวจคัดกรองและบันทึกขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องตน เปนโปรแกรม
ทันตสุขภาพสําหรับกลุมเด็กอายุ 0–3 ป เริ่มใหบริการเด็กตั้งแต 4 เดือนมีการทํา Saliva test ใหแมดู
วาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน มีตรวจฟนทุกครั้งที่มารับวัคซีน เมื่อเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง มีการให
ความรูฝกทักษะแปรงฟนโดยยอมคราบจุลินทรีย ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะไดรับการทา
ฟลูออไรด ที่หนวยบริการที่ในระบบเยี่ยมบาน หรือไปรับบริการกับทันตแพทยในคลินิกเอกชนซึ่ง
ลงทะเบียนไว ซึ่งเปนชองทางที่เพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมและทันตกรรมปองกันเปนระบบ

55
3) โครงการ 8020 ก็เปนมาตรการสําคัญที่จะขับเคลื่อนใหประชาชนมีสุขภาพดี
ตามยุทธศาสตร Healthy Japan 21 ระบุวาชาวญี่ปุนที่มีอายุ 80 ปตองมีฟนอยูในชองปากอยางนอย
20 ซี่ เปน Campaign ในกลุมผูสูงอายุที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถนํามาประยุกตใชในประเทศไทย
4.3.4 ประเทศมาเลเซีย
มาเลเซียยังคงดําเนินงานทันตกรรมเพิ่มทวี (Incremental dental care) ใน
โรงเรียนอยางตอ ซึ่งรับผิดชอบโดยทันตาภิบาลสงผลใหเด็กวัยเรียนอายุ 6–19 ป เขาถึงบริการอยาง
ชัดเจน อดีตประเทศไทยก็เคยมีการดําเนินงานทันตกรรมเพิ่มทวีเมื่อเกือบ 30 ปกอน แตไดถูกยกเลิกไป
ดวยเหตุผลการขาดแคลนทันตแพทยในสวนภูมิภาค ปจจุบันอัตราการผลิตจํานวนทันตแพทยและ
ทั น ตาภิ บ าลเพิ่ ม สู ง ขึ้ น และพบว า ในหลายพื้ น ที่ มี จํ า นวนทั น ตแพทย แ ละทั น ตาภิ บ าลเพี ย งพอ
อาจปรับ บทบาทหน าที่ ความรั บผิ ดชอบของทัน ตาภิบาลในพื้น ที่นั้น จัดบริการสงเสริมปองกัน ใน
โรงเรียนแบบทันตกรรมเพิ่มทวี
4.4 ขอเสนอในการเพิ่มการเขาถึงบริการสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากในเด็กไทยอายุต่ํากวา 14 ป
ประเทศสวนใหญใหความสําคัญกับการสงเสริมทันตสุขภาพในกลุมเด็ก มาตรการในการ
ดูแลสุขภาพชองปากเด็กแตล ะประเทศ มีร ะบบการจัดการที่ห ลากหลาย มาตรการสําคัญ ที่ทั้ง 4
ประเทศดําเนินการและสามารถนํามาประยุกตในประเทศไทย 4 มาตรการ คือ
4.4.1 มาตรการลงทะเบี ย นเด็ ก เพื่ อ รั บ ชุ ด การดู แ ลสุ ข ภาพช อ งปากตั้ ง แต แ รกเกิ ด
ดวยชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากตามชวงวัย ตามสิทธิประโยชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ดําเนินการ
สนั บ สนุ น ให ห น ว ยบริ การสุ ขภาพทั้งภาครัฐ และเอกชน กระตุน และแจงใหห ญิงหลั งคลอด หรื อ
ผูปกครองของเด็กทุกคน ไดทราบถึงสิทธิในการรับบริการการดูแลสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
พื้นฐานอยางมีคุณภาพและครบถวน และไดรับบริการบําบัดรักษาในกรณีจําเปนตามระบบ ในชุด
บริการสุขภาพชองปาก 3 ชวงวัย คือ (1) ชวงอายุ 0–3 ปในระบบคลินิกเด็กดี (2) ชวงอายุ 3–5 ป
ในศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล และ3) ชวงอายุ 6–14 ปในโรงเรียนประถมศึกษา ดังรายละเอียด
ชุดกิจกรรมในตารางที่ 4.1 โดยเด็กทุกคนจําเปนตองแสดงสิทธิ และการลงทะเบียนเพื่อรับบริการ
ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันตาม 3 ชวงอายุ
ตารางที่ 4.1 ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปากตามชวง 4 ชวงอายุ
ชวงอายุ
ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
ชวงอายุ 0–3 ปใน 1. เด็กไดรับการตรวจชองปากและคัดกรองความเสี่ยงตามแนวทางของประเทศ
ระบบคลินิกเด็กดี อังกฤษ แจกอุปกรณทําความสะอาดชองปาก ไดรับบริการทันตกรรมปองกัน
ดวยการทาฟลูออไรดวานิช ในชวงอายุ 9 18 24 30 เดือน และในกรณีมีปญหา
ฟนผุ สามารถรับบริการรักษาอยางทันดวนในหนวยบริการใกลบาน
2. ผูดูแลเด็กไดรับฝกการแปรงฟนแบบลงมือปฏิบัติ ฝกตรวจความสะอาดชองปาก
และฟนผุ และรับความรูที่จําเปนในการดูแลชองปากสําหรับเด็ก
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ชวงอายุ

ชุดกิจกรรมสงเสริมปองกันสุขภาพชองปาก
3. มีระบบบริการเยี่ยมบานเพื่อติดตามทักษะการดูแลชองปากของผูดูแลเด็ก มี
การเพิ่ ม เสริ ม เติม ความรู และให บ ริ การทั น ตกรรมป องกัน ที่ บา นตามความ
จําเปน
ชวงอายุ 3–5 ปใน 1. เด็กไดรับการตรวจชองปากและคัดกรองความเสี่ยง ตามแนวทางของประเทศ
ศูนยเด็กเล็กและ อังกฤษ แจกอุปกรณทําความสะอาดชองปาก ไดรับบริการทันตกรรมปองกัน
โรงเรียนอนุบาล
ดวยการทาฟลูออไรดวานิช และซิวเวอรฟลูออไรด ในชวงอายุ 30 36 42 เดือน
และในกรณีมีปญหาฟนผุใหรับบริการรักษาอยางทันดวนในหนวยบริการใกล
บาน ไดฝกการแปรงฟนที่ศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล
2. พัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงศูนยเด็ก ใหสามารถตรวจความสะอาดชองปากและฟนผุ
ไดรับความรูที่จําเปนในการดูแลชองปากเด็ก สามารถจัดระบบแปรงฟนหลัง
อาหารกลางวันที่ศูนยและโรงเรียนอนุบาล และจัดอาหารที่เหมาะสม และฝก
วินัยการบริโภคที่เหมาะสมใหเด็กในศูนยเด็ก
3. มี ร ะบบบริ ก ารเยี่ ย มบ านเพื่ อติ ดตามทั กษะการดูแ ลช องปากของผู ดูแ ลเด็ ก
เพิ่มเติมความรู และใหบริการทันตกรรมปองกันที่บาน
ชวงอายุ
1. นักเรียนประถมศึกษาทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพชองปากปละ 2 ครั้ง และฝก
6–14 ป
ทั กษะแปรงฟ นหลั งอาหารกลางวั นด วยยาสี ฟ นผสมฟลู ออไรด นั กเรี ย น
ในโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ 1 ไดรับการเคลือบหลุมรองฟน และนักเรียนที่มีฟนแทที่ผุตอง
ประถมศึกษา
ไดรับอุดฟน
2. มีการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนใหเอื้อตอการสงเสริมสุขภาพชองปาก
3. นักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 มีระบบประเมินทักษะการแปรงฟนและอนามัยชอง
ปาก และสามารถประเมินสุขภาพชองปากตนเอง
นอกจากนี้ในพื้นที่ที่เด็กมีปญหาฟนผุสูง ควรดําเนินการโครงการทันตกรรมปองกัน
ตามแนวทางของประเทศสวี เ ดน ที่ยึดแนวทางอิงตามระดับ ความเสี่ย งรายบุค คลมากขึ้น (risk–
based) และสนับสนุนงบประมาณในการแกปญหาในกลุมเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงอยางพอเพียง
4.4.2 การขยายหนวยบริการสุขภาพชองปากระดับปฐมภูมิ และเพิ่มผลิตทันตาภิบาลเพื่อ
ใหบริการสงเสริมปองกัน ใหเด็กสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง ทั้งในพื้นที่เขตเมือง
เขตชนบท ทุรกันดารและหางไกลโดย
1) การเพิ่ ม ผลิ ต และพั ฒ นาศั ก ยภาพทั น ตาภิ บ าลในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี ใ ห
เพียงพอ และปรับบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทันตาภิบาลใหเนนบริการสงเสริมปองกันในเด็ก
เชนเดียวกับทันตานามัย (Dental Hygienist) ของญี่ปุนที่ทําหนาที่ใหทันตสุขศึกษา สอนแปรงฟน
ตรวจชองปาก เพื่อ Screening และใหบริการทันตกรรมปองกันทุกชนิด เชน การใชฟลูออไรด การทํา
Sealant อยางมีคุณภาพ มีระบบตรวจคัดกรองและบันทึกขอมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงเบื้องตน เปน
โปรแกรมทันตสุขภาพสําหรับกลุมเด็กอายุ 0–3 ป ที่เริ่มใหบริการเด็กตั้งแตอายุ 9 เดือน มีการทํา
Saliva test ใหแมดูวาน้ําลายเปน กรด–ดาง แคไหน มีตรวจฟนทุกครั้งที่มารับวัคซีน เมื่อเด็กอายุ 1
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ขวบครึ่ง มีการใหความรูฝกทักษะแปรงฟนโดยยอมคราบจุลินทรีย ถามีฟนเริ่มผุ (White spot) จะ
ไดรับการทาฟลูออไรด ที่หนวยบริการที่ในระบบเยี่ยมบาน หรือไปรับบริการในหนวยบริการระดับ
ปฐมภูมิ สวนการสงเสริมสุขภาพชองปากในโรงเรียน ควรนํารูปแบบการจัดบริการแบบทันตกรรมเพิ่ม
ทวีของมาเลเซียมาประยุกตใช โดยทันตาภิบาลมีบทบาทหลักในการใหบริการ
2) เพิ่ ม การเข า ถึ ง บริ ก ารทั น ตกรรมในกลุ ม ด อ ยโอกาส และกลุ ม ที่ สั ง คมควร
ชวยเหลือ เกื้อกูลโดย (1) ขยายโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหทั่วถึง (2) พัฒนา
ศักยภาพทันตบุคลากรใหสามารถดําเนินการสงเสริมสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการ (3) สนับสนุน
ทรัพยากรในการกระตุนการจัดทําโครงการดูแลสุขภาพชองปากในกลุมผูพิการใหทั่วถึง
3) พัฒนารูปแบบการใหบริการที่เอกชนรวมใหบริการ สําหรับในเขตเมืองโดยการ
ใหคลินิกทันตกรรมเอกชนที่สมัครใจรับชวงบริการ (Subcontract) ใหบริการสงเสริมปองกันสุขภาพ
ชองปาก
4.4.3 เพื่ อให เ ด็ กสามารถเขาถึงบริการทัน ตกรรมเฉพาะทางที่จําเปน ได ในเครือขาย
บริการเอกชน อาจมีความจําเปนตองเอาระบบการรวมจาย (Copayment) มาประยุกตใชในประเทศไทย
สําหรับบริการที่มีตนทุนสูง โดยใชกลไกการจายคาบริการสมทบเชนเดียวกับญี่ปุน ที่รวมจายรอยละ
20–30 ของค า รั กษา เมื่ อไปใช บ ริ การที่ค ลินิกเอกชน โดยรั บ บริการกับ ภาคเอกชนที่ล งทะเบีย น
เขารวมโครงการ เพื่อจัดบริการทันตกรรมเฉพาะทางในกลุมเด็กใหมากขึ้น รวมกับการทบทวนและ
กําหนดราคากลางในการใหบ ริ การ วางแนวทางกําหนดกฎเกณฑการรวมจายตามรายการในชุด
สิทธิประโยชน เชน ไมตองจายในบริการสงเสริมปองกันสําหรับเด็ก และมีการรวมจายในบริการรักษา
รากฟนเด็กรอยละ 50 ของราคากลาง เปนตน
4.4.4 ส ง เสริ ม กระบวนการให ค วามรู ด า นสุ ข ภาพช อ งปาก ผ า นระบบ E–health
communication, Web และApplication ตาง ๆ โดย 1) การใหความรูและคําปรึกษาการสงเสริม
สุขภาพชองปากสําหรับประชาชน 2) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic media) ใหเปนแนวทาง
ในการเรียนการสอนและการฝกอบรม เพื่อขยายขอบเขตและโอกาสการเรียนรูของประชาชนใน
ทุกหนทุกแหง ดวยสื่อการเรียนรูหลายมิติ การสอนบนเว็บเปนการตอบสนองตอผูเรียนที่มีความใฝรู
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Meta–Cognitive Skills) ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนได
ประสบการณของสถานการณจําลอง ทั้งนี้เพราะสามารถใชขอความ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว
วิดีโอ ภาพ 3 มิติ ในลักษณะที่ใกลเคียงกับชีวิตจริงได
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