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พิมพ์ที่สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง

โทรศัพท์0�-903-8�57-9

 คนสมัยนี้ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพกันมากสื่อ

ประเภทต่างๆจึงจับจ้องใช้กระแสนี้เป็นจุดขายหาประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์กันมากขึ้นโดยเฉพาะการนำเสนอหรือการขาย

โฆษณาผลิตภัณฑ์ที่สวมรอยในโทรทัศน์ตามรายการสุขภาพ

ต่างๆ

 ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

กำลังพิจารณาเสนอร่างกฎหมายที่ระบุว่าการปรากฏสินค้าใน

รายการโทรทัศน์ไม่ถือว่าเป็นการโฆษณาแฝง ซึ่งถือว่า

เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนที่เอาเปรียบผู้บริโภค

 เรื่องเด่นในต้นคิดฉบับนี้ นำเสนอประเด็นผลกระทบ

จากการดูโทรทัศน์กับสุขภาพฤทธิ์ “จอตู้” จู่โจมสุขภาพ  
ติดสนุก ระวัง ทุกข์ถนัด! ที่ระบุว่ารายการสุขภาพ
จำนวนมากส่งเสริมให้คนพึ่งพาโรงพยาบาล แพทย์ ยาและ

อาหารเสรมิตา่งๆซึง่ประเดน็ทีน่า่เปน็หว่งคอืการใชภ้าพลกัษณ์

ของรายการสุขภาพขายโฆษณา เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความ

ไว้วางใจและโน้มน้าวถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีสินค้า

จำนวนไม่น้อยที่เข้าข่ายโฆษณาเกินจริง และสินค้าบางชนิดก็

ไม่จำเป็นต่อสุขภาพ

 อีกประเด็นที่อยู่ในกระแสความสนใจคือ “นวด” อีก
หนึ่งทางเลือกเพื่อการรักษาโรค ซึ่งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยการ

Hi5Hiso

เท่าทันโฆษณาแฝง ภูมิคุ้มกันสุขภาพ 

นพ.พินิจฟ้าอำนวยผล
สำนักงานพัฒนา

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

จัดตั้ งกองทุนสมทบค่าบริการการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก

 คนต้นคิดฉบับนี้จะพาไปรู้จักกับ นพ.หัชชา ศรีปลั่ง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ผู้ประสานงาน“เครือข่ายข้อมูลมะเร็ง”เพื่อยกระดับคุณภาพ

ข้อมูลของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปสู่ผล

เชิงป้องกันได้อย่างแท้จริง

 และสำหรับข่าวดีด้านสาธารณสุขไทยพบว่า คนไทยมี

ระบบบรกิารทางการแพทยท์ีเ่ขา้ถงึประชาชนในทอ้งถิน่มากขึน้

โดยจะพาไปสำรวจเสาหลักสาธารณสุขไทย “ระบบ
บริการระดับปฐมภูมิ”ในวิถีสุข
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำหรับอนาคตที่น่าขบคิดคือ

เรื่องของผู้สูงอายุในประเทศไทยที่ชี้ว่า สังคมสูงวัยอยู่ไม่
ไกลเกินเอื้อม โดยสะท้อนภาพปัญหาที่จะตามมาจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากรกลุ่มนี้ และอีกเรื่องเตือนภัยเก่ามาเล่า

ใหม่ทุกปีในช่วงเข้าใกล้เทศกาล อย่างหยุดภัยน้ำเมา! 
ระวัง “งานเข้า” ช่วงสงกรานต์  


 แล้วพบกันฉบับหน้า...ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ครับ



้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 
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2.3 ล้านคน จำทนควันบุหรี่ในบ้าน 
เด็กไทย  

ภาพแสดงรูปแบบอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง

รู้สึกเหม็น
กลิ่นบุหรี่

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี ่

เกิดอาการ
แสบตา
เคืองตา

ปวดศีรษะ เกิดอาการ
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3 ต้นคิด
มีนาคม2553

ต้นทุนต้นทาง



ที่มา : บทความบุหรี่โดยไกรยงวิชกูลแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ


ไม่ใช่เพียงคนที่สูบเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษในบุหรี่คนรอบข้าง

ของผู้สูบบุหรี่ ก็เป็นอีกกลุ่มปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษในควัน

บุหรี่ที่ผู้สูบบุหรี่พ่นออกมาหรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่า“ควันบุหรี่มือสอง”

ข้อมูลจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ระบุว่า ในปี พ.ศ.�547

ประเทศไทยมจีำนวนครวัเรอืนทีม่ผีูส้บูบหุรีอ่าศยัอยูป่ระมาณ7.36ลา้นครวัเรอืน

หากพิจารณาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปกับการสูบบุหรี่ ก็พบว่า ประเทศไทย

สูญเสียค่าใช้จ่ายไปกับการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ8ของรายได้ครัวเรือน

ยิ่งกว่าเรื่องการเสียเงินทองก็คือเสียสุขภาพ เพราะมีจำนวนผู้ที่มีโอกาสได้

รับควันบุหรี่มือสองในครัวเรือนประมาณ15.9ล้านคน

ในจำนวนนีเ้ปน็เดก็ทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 5 ป ีถงึประมาณ 2.3 ลา้นคน 
แน่นอนว่า ด้วยอายุเพียงน้อยนิด เด็กสองล้านกว่าคนจึงต้องสูบบุหรี่ไป

พรอ้มกบัคนในบา้นโดยไมม่โีอกาสดิน้รนหลกีหนมีหนัตภยัเพือ่พทิกัษส์ขุภาพของตน

คนที่สูบบุหรี่ในบ้านหรือที่อื่นๆที่ควันลอยไปปะทะผู้อื่น รู้หรือไม่ว่าได้ก่อ

ชนวนแห่งความทุกข์ให้เขาเหล่านั้นอย่างมหันต์

ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งจำต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่ระบุว่า ได้รับผลกระทบ

มากมายหลายด้าน เริ่มต้นตั้งแต่รู้สึกเหม็นกลิ่นบุหรี่ ซึ่งร้อยทั้งร้อยระบุว่าได้รับ

ความเดือดร้อนในเรื่องนี้ นอกจากนี้  ร้อยละ 67 ระบุว่าเกิดอาการแสบตา

เคืองตา ร้อยละ 3�ปวดศีรษะ ร้อยละ �9 เกิดอาการแสบระคายจมูก และ

ร้อยละ�5มีอาการไอ

 บ้านของคุณล่ะปลอดบุหรี่หรือยัง?
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ต้นคิด

4

วิถเีสี่ยง

หยุดภัยน้ำเมา!  

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่คนไทยนิยมบริโภคมาอย่าง

ช้านาน และมากที่สุดในทุกกลุ่มคนชนชั้น/ฐานะ ซึ่งการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มีผลต่อตัวบุคคลและสังคมในหลายๆ ด้าน อาทิ ทำให้เกิด

โรคต่างๆ (ได้แก่ โรคตับแข็ง โรคพิษสุราเรื้อรัง ฯลฯ) อุบัติเหตุ รวมถึง

ปัญหาทางครอบครัว (ได้แก่ ปัญหาความรุนแรงอาชญากรรมฯลฯ)ซึ่งใน

ปัจจุบันแนวโน้มข้อมูลจำนวนผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนไทย

ยงัคงอยูใ่นอตัราทีส่งูอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่พจิารณาถงึปรมิาณ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บริโภค พบว่า มีปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูง

ถึงกว่าหลายร้อยล้านลิตรต่อปี

ระวัง “งานเข้า” ช่วงสงกรานต ์

ที่มา : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
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พ.ศ.

ปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ล้านลิตร)

ภาพแสดงปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ.2531-2549  
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ต้นคิด5
มีนาคม2553ที่มา : บทความเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไกรยงวิชกูลแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ



จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของ

ประชากรพ.ศ.�550โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าประเภท

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประชาชนไทยนิยมดื่มมาก 3 อันดับแรก

คือ เบียร์ร้อยละ45.7สุราขาวร้อยละ39.�และสุรายี่ห้อไทย

ร้อยละ�0.7

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงส่งผลต่อสุขภาพ แต่ยังนำ

ไปสู่ปัญหาต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีจำนวนผู้เสีย

ชีวิตจากการเมาแล้วขับเป็นจำนวนมากซึ่งจากการศึกษาพบว่า

ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรทั้งที่เสียชีวิตและไม่เสียชีวิต ร้อยละ

60 เมื่อตรวจพิสูจน์แล้ว จะพบแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่

กฎหมายกำหนด(มากกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)อาการและ

ผลต่อร่างกายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลโดยตรงกบั

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์) (ดังตารางที่ 1)

รวมถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจราจร

ด้วยเช่นกัน(ดังตารางที่�)

ในเดือนเมษายนที่กำลังจะมาถึง ถือเป็นเทศกาล “ดื่มหนัก”

อีกครั้งหนึ่งในรอบปีของคนไทย

 อย่าให้บรรยากาศความสดชื่นรื่นเริงของประเพณี

สงกรานตต์อ้งปนเปือ้นดว้ยความเศรา้สลดจากความสญูเสยี

จากอุบัติเหตุและความรุนแรงอันมีที่มาจาก “น้ำเมา”

อีกเลย...

ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด (ม.ก.%) อาการและผลต่อร่างกาย 

 30 สนุกสนานร่าเริง

 50 ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว

 100 เดินไม่ตรงทาง

 �00 สับสน

 300 ง่วงงงซึม

 400 สลบอาจถึงตาย

ตารางที่ 1 ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับอาการแสดงของผู้ดื่มสุรา

ระดับแอลกอฮอล์  โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

ในเลือด(ม.ก.%)  เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ดื่มสุรา 

�0 มีผลเพียงเล็กน้อยเฉพาะบางคน ใกล้เคียงกับคนไม่ดื่มสุรา

50 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ8 โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็น

  �เท่า

80 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ1� โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็น

  3เท่า

100 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ15 โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็น

  6เท่า

150 ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ33 โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเป็น

  40เท่า

มากกว่า�00 ลดลงเป็นสัดส่วนกับระดับ ไม่สามารถวัดได้เนื่องจาก

 แอลกอฮอล์ในเลือด ควบคุมการทดลองไม่ได้

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของระดับแอลกอฮอล์ในเลือดกับโอกาสเกิดอุบัติเหตุจราจร

สมรรถภาพในการขับรถ 
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สังคมสูงวัย 
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม... 

ประเทศไทยกำลังเดินเข้าใกล้ยุคแห่ง 
“สังคมผู้สูงวัย” เข้าไปทุกทีๆ แล้ว... 

 
เราทราบกันมานานร่วมสิบปีแล้วว่าผู้สูงอายุจะ

เป็นกลุ่มคนที่มีสัดส่วนต่อประชากรโดยรวมสูงขึ้นและจะ

สูงขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุมีอายุ

ยืนยาวมากขึ้น จากผลพวงของการสาธารณสุขที่ดีขึ้น

กว่าเดิมขณะที่อัตราการเกิดลดลง
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ที่มา : 1) พ.ศ.2480, 2490, 2503, 2513, 2523, 2533 และ 2543 สำมะโนประชากรและเคหะของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 2) การสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2550, สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ที่มา :บทความผู้สูงอายุโดยไกรยงวิชกูลแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

สังคมสูงวัย 
อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม... 

ภาพที่ 1 แสดงร้อยละของประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 
และอัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ พ.ศ.2480-2550

ร้อ
ยล
ะ/
อัต
รา
ส่ว
น

0.0
�.0
4.0
6.0
8.0
10.0
1�.0
14.0
16.0
18.0

�480 �490 �503 �513 �5�3 �533 �543 �550

ประชากรอายุ60ปีขึ้นไป
อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุ

4.8 4.� 4.5 4.8
5.4 7.�

9.5
10.7

16.014.4

11.6
9.79.8

8.8
7.87.8

พ.ศ.

�0
18
16
14
1�
10
8
6
4
�
0

กิจวัตรพื้นฐาน ภาวะขับถ่าย/ภาวะพึ่งพิง การทำงานบ้าน

ชาย
หญิง

4.9
7.1

17.5

10.�

4.93.8

ร้อ
ยล
ะ

ภาพที่ 2 แสดงภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ พ.ศ.2546-2547

ที่มา :  รายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 
พ.ศ.2546-2547. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข. 

�543 �548 �553 �558 �563 �568 �573

ชาย

หญิง
รวม

ร้อ
ยล
ะ

0
�.00
�.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00

3.87
4.08 4.�6 4.�4 4.�� 4.�3 4.30

3.04 3.�0 3.35 3.33 3.33 3.3� 3.36

�.01 �.10 �.�0 �.18 �.�1 �.�� �.��

ภาพที่  3 การคาดประมาณผู้สูงอายุที่มีปัญหาจากโรคสมองเสื่อม พ.ศ.2543-2573

ที่มา : สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงสาธารณสุข และรายงานการศึกษาปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2541 

และในวันนี้ข้อมูลชี้ให้เราเห็นว่า คำทำนายทายทักดังกล่าว

หาใช่การขู่หรือการคาดการณ์เกินจริง

จากข้อมูลประชากรไทยในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พบว่า

ผู้สูงอายุมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ4.8

ในปีพ.ศ.2480เปน็รอ้ยละ10.7ในปีพ.ศ.2550หรอืเพิม่ขึน้

มากกว่าเท่าตัว!(ดังภาพที่1)

ปัญหาสำคัญของสังคมที่มีผู้สูงอายุอยู่ในสัดส่วนสูงก็คือ

ภาระการพึง่พงิ เนือ่งจากผูส้งูอายมุสีภาพรา่งกายถดถอยลงจนไม่

สามารถทำงานอาชีพ หรือช่วยเหลือตนเองได้เท่าวัยทำงาน จึง

อาจต้องอาศัยผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่3พ.ศ.�546-�547ได้

ชี้ให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิงในกิจวัตรประจำวันในระดับไม่

สูงนักโดยส่วนใหญ่มีปัญหากับการทำงานบ้านรองลงมาคือการ

ขับถ่ายและการปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานตามลำดับ(ดังภาพที่�)

ปัญหาสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะอยา่งยิง่“กลุม่อาการสมองเสือ่ม”ทีใ่นปจัจบุนัมผีูส้งูอายุ

เป็นโรคสมองเสื่อมเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับในอดีต ทั้งนี้ก็

น่าจะมีสาเหตุมาจากการที่ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าเดิม

ด้วยเช่นกัน(ดังภาพที่3)

ข้อมูลจากการคาดประมาณโดยกระทรวงสาธารณสุขแสดง

ให้เห็นว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้น

แม้อยู่ในอัตราเล็กน้อย แต่ญาติพี่น้องลูกหลานผู้ใกล้ชิดกับ

ผู้สูงอายุที่ก้าวสู่ภาวะสมองเสื่อมต่างทราบดีว่า นั่นคือภาวะที่นำ

ความทุกข์มาสู่ครอบครัวอย่างล้นเหลือ
 

 ทั้งทางกายและทางใจ



พ.ศ.
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ในปีงบประมาณ �55� กรอบการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสมทบค่าบริการการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก ในวงเงิน 47ล้านบาทอันมีที่มาจากการเหมาจ่าย

รายหัวในอัตรา1บาทต่อประชากรที่ถือบัตรทองแต่ละราย

เป้าหมายสำคัญอยู่ที่การช่วยพัฒนาการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือก

ที่มีคุณภาพปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสำหรับประชาชน

อีกทั้งสามารถพัฒนาร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

นั่นคือที่มาของโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ

แพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก (อ่าน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ในคอลัมน์ปฏิกรณ์ปัญญา หน้า 18) ที่

ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการบริการแพทย์แผนไทย และได้

รายงานข้อมูลที่น่าสนใจไว้ในสถานการณ์การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผน

ไทยและการแพทยท์างเลือกปีที่3ฉบับที่�โดยมีประเด็นเด่นดังนี้



อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการรักษาโรค 
ผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็น“ผู้ป่วยนอก”

จากการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการนวดประคบและอบ

สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ

พบว่า ผู้ที่มารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอก โดยมีสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ

97และเป็นผู้ป่วยในเพียงร้อยละ3เท่านั้น(ดังภาพที่1)

“นวด” 

ผู้ป่วยนอก

97.0

ผู้ป่วยใน

ภาพที่  1 แสดงการให้บริการนวด ประคบ และอบสมุนไพร จำแนก
ตามผู้ป่วย 3.0

สืบค้นได้จากwww.dtamsc.com
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นับวันยิ่งมาแรง
 เมื่อเปรียบเทียบสถิติการใช้บริการการนวดประคบ และอบ

สมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ ระหว่างไตรมาสแรก

ของปี �551 จนถึงไตรมาสแรกของปี �55� (มกราคม �551-มีนาคม

�55�)พบว่าแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสและเป็นแนวโน้ม

ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกภาคของประเทศ(ดังภาพที่�)



คนป่วยไม่ค่อยใช้คู่ ใจคนปวดเมื่อย
เจาะลงไปทีเ่ปา้หมายการใชบ้รกิาร เมือ่วเิคราะหจ์ากตวัเลขรอ้ยละ

ของผู้ป่วยที่มารักษาด้วยอาการปวดเมื่อย และอัมพฤกษ์ อัมพาต ใน

สถานบรกิารสาธารณสขุทัง้หมดพบวา่สว่นใหญเ่ปน็ไปเพือ่คลายอาการ

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ในขณะที่การนวดประคบ และอบสมุนไพร เพื่อ

รักษาโรคเรื้อรัง เช่น อาการอัมพฤกษ์ อัมพาตยังมีน้อยกว่าอย่างเห็น

ได้ชัด(ดังภาพที่3)

ข้อเท็จจริงนี้สะท้อนถึงค่านิยมของคนส่วนใหญ่ที่มีต่อการใช้

บริการการแพทย์แผนไทยพื้นบ้านและทางเลือกว่ายังมองเรื่อง

เหล่านี้ไปเพื่อการบำรุงสร้างเสริมสุขภาพเป็นหลัก

นับเป็นการมองข้ามศักยภาพของมรดกทางภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษ

ฝากไว้ให้อย่างน่าเสียดาย ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่จะ

ทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้จัก เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากการแพทย์

แผนไทยพื้นบ้านและทางเลือกอย่างเหมาะสมกับคุณค่า


 โดยอาศัยระบบสิทธิประโยชน์จากหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าที่เอื้ออำนวยไว้ให้แล้วนี้เป็นเงื่อนไขหนุนนำ





ภาพที่  2 แสดงการให้บริการนวด แยกตามเขตสาธารณสุข

เขต1�สงขลา

เขต11สุราษฎ์ธานี

เขต10อุบลราชธานี

เขต9นครราชสีมา

เขต8อุดรธานี

เขต7ขอนแก่น

เขต6ระยอง

เขต5ราชบุรี

เขต4สระบุรี

เขต3นครสวรรค์

เขต�พิษณุโลก

เขต1เชียงใหม่

0 5,000 10,000 15,000 �0,000 �5,000 30,000

จน.ราย

Q1-�551

Q�-�551
Q3-�551
Q4-�551
Q1-�55�

ที่มา :สถานการณ์การแพทย์แผนพื้นบ้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกปีที่3ฉบับที่�(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม�55�)สถานการณ์การให้บริการนวดไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 โดยรศ.ดร.จิราพรลิ้มปานานนท์(หน่วยปฏิบัติการวิจัยเภสัชศาสตร์สังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)และรัชนีจันทร์เกษ(ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)

ร้อยละ

30

�0

10

0

��.36 �4.77 �3.18

0.51
3.�73.39

ภาพที่ 3 ภาพแสดงร้อยละของการให้บริการนวด 
ประคบ อบสมุนไพรแยกตามอาการเจ็บป่วย 

อัมพฤกษ์อัมพาต

นวด ประคบ อบสมุนไพร

ปวดเมื่อย
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เรื่องเด่น

Good

ไม่จำเป็นต้องมีสถิติหรือตัวเลขยืดยาวมายืนยัน... เพียงด้วย

การรับรู้ผ่านชีวิตปกติ คนทั่วๆ ไปก็ทราบดีว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าที่

เรียกขานกันว่า “โทรทัศน์” เป็นสิ่งที่แพร่หลาย และมีอิทธิพลต่อ

การดำรงชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกในวันนี้เพียงไร

แต่ละหลังคาเรือน หากไม่มีโทรทัศน์ถือเป็นเรื่องประหลาด

และบ้านไหนมีโทรทัศน์เพียงเครื่องเดียวก็ดูจะกลายเป็นเรื่องที่

พบเห็นไม่ได้ง่ายๆนัก การมีโทรทัศน์กระจายอยู่ทั่วทุกห้องนอน

เสียอีกกลับจะกลายเป็นสภาพปกติสำหรับบ้านเรา

อานุภาพของโทรทัศน์นั้นมีมหาศาลและด้วยเทคโนโลยี “แสง

สีเสียง” ในปัจจุบัน ที่เนรมิตให้ขนาดและความคมชัดสวยสด

คมกริบควบคู่กับเสียงกระหึ่มเสมือนจริงก็ยิ่งทำให้ภาพและเนื้อหา

ที่สื่อสารถ่ายทอดผ่านสื่อชนิดนี้เปี่ยมด้วยความสนุก และมีอำนาจ

ตอ่การรบัรูข้องผูค้นเหลอืคณานบัและกระตุน้อารมณ์ความอยากได้

อยากมีหัวเราะและร้องไห้ได้ภายในเวลาชั่วพริบตา

เคยสงสัยหรือไม่ว่า โทรทัศน์ส่งผลต่อสุขภาพของเรา

เพียงไร?

ฤทธิ ์“จอตู้” จู่โจมสุขภาพ 
ติดสนุก ระวัง ทุกข์ถนัด! 

สื่อที่แทรกซึมสู่ทุกหลังคาเรือน
จากข้อมูลการสำรวจสื่อมวลชน(วิทยุและโทรทัศน์)ใน

ปีพ.ศ.2551ของสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานว่าร้อยละ94.6

ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศชมโทรทัศน์ และสัดส่วน

ประชากรชมโทรทัศน์เพิ่มสูงขึ้นตลอดระยะ �0ปีที่ผ่านมา อีกทั้ง

เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มอายุอีกด้วย(ดังภาพที่1)



มองสองด้านผ่าน“จอตู้” 
สิ่งที่ปรากฏจากหน้าจอโทรทัศน์มีทั้งเรื่องที่น่าดีใจและน่าวิตก

ไปพร้อมๆกัน

จากการรณรงค์หน่วยงานด้านสุขภาพของภาครัฐ อีกทั้งความ

สนใจสุขภาพของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดรายการสุขภาพใน

สื่อฟรีทีวีจำนวนมาก

จากการศึกษาของ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ

สขุภาวะของสงัคม(MediaMonitor)พบวา่ในเดอืนธนัวาคม�551
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ที่มา : บทความสังคมไทยกับการบริโภคสื่อเพื่อสุขภาพโดยสินธุ์ราชสีห์แผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

รายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพทั้งสิ้น �7 รายการ

ประมาณ15ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อยา่งไรกต็ามสว่นหนึง่ใน�7รายการดงักลา่วเปน็รายการ

สุขภาพเชิงพาณิชย์ โดยได้รับการสนับสนุนรายการจากสถาน

พยาบาลเอกชน ธุรกิจเอกชน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆ

โดยปรากฎบริการหรือสินค้าของผู้สนับสนุนในขณะออกอากาศ

สิ่งที่มาพร้อมกับรายการสุขภาพเชิงพาณิชย์เสมอ

คือ โฆษณาสินค้าและบริการด้านสุขภาพทั้งในลักษณะ

โฆษณาตรงและโฆษณาแฝง

ลักษณะการโฆษณาแบบ “เนียนๆ” ดังกล่าว 
ส่งผลกระตุ้นการบริโภคอาหารเสริม 
โดยสะท้อนให้เห็นผ่านตัวชี้วัดพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย 
รายงานการสำรวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2548 
ที่ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 90 ของคนไทย 
กินอาหารเสริม 
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ประเภทสินค้าสุขภาพที่พบในโฆษณาของรายการสุขภาพฟรี

โทรทัศน์มีดังนี้

•โฆษณาตรง (โฆษณาที่ออกอากาศในรายการ ช่วงเบรกที่

ไม่ใช่เนื้อหาหลักของรายการ)ประเภทสินค้าที่พบมากที่สุด

3อันดับแรกได้แก่

1.เครื่องสำอาง

�.ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย

3.เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย



•โฆษณาแฝง (โฆษณาแฝงทุกประเภทในรายการสุขภาพ)

รูปแบบการแอบแฝงการโฆษณาเข้าในรายการ และประเภท

สินค้าที่พบมากที่สุดได้แก่

- แฝงกราฟฟิก(ภาพโลโก้สินค้า)ประเภทสินค้าที่พบมาก

ที่สุดคือเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย(อาหารเสริม)

- แฝงสปอตสั้น (ช่วงต้นเบรกก่อนเข้าเนื้อหาของรายการ)

ประเภทสินค้าที่พบมากที่สุดคือ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย

(อาหารเสริม)

- แฝงการสวมเสื้อ (เช่น การสวมเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์

ผู้สนับสนุนรายการ) ประเภทสินค้าที่พบมากที่สุดคือ

สถานพยาบาล

- แฝงวัตถุ (แผ่นป้ายประกอบฉาก การวางผลิตภัณฑ์)

ประเภทสินค้าที่พบมากที่สุดคือ เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย

(อาหารเสริม)

- แฝงเนื้อหา ประเภทสินค้าที่พบมากที่สุดคือ เครื่องดื่ม

บำรุงร่างกาย(อาหารเสริม)



เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า เครื่องดื่ม

บำรุงร่างกายหรืออาหารเสริม ใช้การโฆษณาแฝงมากที่สุด และมี

ความหลากหลายในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์

ลักษณะการโฆษณาแบบ “เนียนๆ” ดังกล่าว ส่งผลกระตุ้น

การบริโภคอาหารเสริม โดยสะท้อนให้เห็นผ่านตัวชี้วัดพฤติกรรม

การบริโภคของคนไทยดังรายงานการสำรวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพ

ของประชากรไทย ปี พ.ศ.�548 ที่ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 90 ของ

คนไทยกินอาหารเสริม(ดังภาพที่�)

สิ่งที่น่าห่วงใยคือความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และคำถามที่น่าคิดคือ ความจำเป็นของ

ร่างกายในการบริโภคอาหารเสริมเหล่านั้นซึ่งยังขาดหน่วยงานกลาง

หรือความกล้าที่จะให้ข้อมูลความถูกต้อง และแสดงความคุ้มค่าต่อ

การบริโภคอาหารเสริมแต่ละผลิตภัณฑ์ (โครงการศึกษาและเฝ้า

ระวังสื่อเพื่อสุขภาวะสังคม,�55�)

รายการผลการศึกษารายการสุขภาพในฟรีทีวี สรุปไว้

อย่างน่าสนใจว่าสื่อสุขภาพกระแสหลักในปัจจุบันมุ่งเน้นให้

ประชากรดูแลสุขภาพโดยการพึ่งพาแพทย์ โรงพยาบาลยา

และอาหารเสริมอันเป็นการสวนทางกับแนวทางหลักของ

การส่งเสริมสุขภาพคือการมีสุขภาพที่ดีด้วยตัวเอง
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ทุกครั้งที่จับจ่ายใช้สอย... ก่อนซื้อคิดให้

ถีถ่ว้นสกันดิวา่ ซือ้เพราะอทิธพิลจากโฆษณา

โทรทัศน์ หรือเพราะซื้อคุณค่าของสินค้า  

นั้นจริงๆ  
 

 นั่นคือเกราะป้องกันความเสี่ยงชั้น

เยี่ยม ทั้งต่อสุขภาพกาย ใจ และ

กระเป๋าสตางค์!





เอกสารอ้างอิง

(1) โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อ

สุขภาวะสังคม . �55�. เอกสารประกอบการ

ประชุม “รายงานผลการศึกษารอบที่ 33

รายการสุขภาพในฟรีทีวี”

(�) สำนักงานสถิติแห่งชาติ. �548. รายงาน

สำรวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากร

ไทยปีพ.ศ.�548

ที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2551 
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95.6
94.5

95.7
94.6

6�.9

73.4

81.3
84.6

รวม

วัยเด็ก(6-14ปี)

วัยเยาวชน(15-�4ปี)

วัยแรงงาน(�5-59ปี)

วัยสูงอายุ(60ปีขึ้นไป)

ภาพที่ 1 อัตราการชมโทรทัศน์ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป 
จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2532-2551

100

0 �0 40 60 80 100

กลุ่มอาหารแปรรูปต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม
และเครื่องเครื่องดื่มมีรส

กลุ่มผักและผลไม้

กลุ่มอาหารประเภทจานด่วน

กลุ่มขนมสำหรับกินเล่น

กลุ่มอาหารไขมันสูง

กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ �.1 97.9

13.7 86.3

51.1 48.9

84.7 15.3

1.1 98.9

�8.3 71.7

89.9 10.1

16.8 83.�

ไม่กิน

กิน

ภาพที่ 2 แสดงผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนไทย พ.ศ.2548

ที่มา : รายงานสำรวจพฤติกรรมดูแลสุขภาพของประชากรไทย ปี พ.ศ.2548 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

ร้อ
ยล
ะ

พ.ศ.

ร้อยละ

13
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สำรวจเสาหลักสาธารณสุขไทย 
“ระบบบริการระดับปฐมภูมิ” 

 ในช่วงหลังปี �545 เป็นต้นมาหลังจากเกิดพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ.�545 ระบบบริการสุขภาพของคนไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไป

ขนานใหญ่

และเป็นทิศทางแห่ง “การปฏิรูป” สู่สภาพอันพึงประสงค์ โดยขยาย

 บริการสาธารณสุขที่ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ “สร้างนำซ่อม”นั่นคือ

การป้องกันมากกว่ารอรักษาโรคให้ครอบคลุมไปสู่ประชาชนวงกว้าง

  ทุกพื้นที่

คำตอบสุขภาพดีอยู่ที่“ชุมชน”
การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ก็คือ การชูความสำคัญ

ของหน่วยบริการสุขภาพระดับเบื้องต้น หรือ “ระดับ

ปฐมภูมิ”  (PrimaryCare) โดยมีหน่วยบริการในระดับ

ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงทุกๆพื้นที่หรือเรียกว่า“หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ(PrimaryCareUnit:PCU)”เป็นสถานบริการ

สุขภาพที่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เพื่อให้บริการ

ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพทั่วไป

และการควบคุมป้องกันโรค ที่กระจายไปในทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย
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หน่วยบริการปฐมภูมิดังกล่าว ได้แก่ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนที่กระจายไปยัง

ทุกหมู่บ้านเกือบ 70,000 แห่ง และสถานีอนามัยที่กระจายอยู่ทุกตำบลกว่า 9,000 แห่ง

ทั่วประเทศ

หน่วยบริการปฐมภูมิดังกล่าวจะเป็นหน่วยบริการด่านแรกที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน

มากทีส่ดุเมือ่มอีาการหนกัเกนิกวา่จะดแูลในชมุชนได้ผูป้ว่ยจะผา่นสูร่ะบบสง่ตอ่เขา้รกัษา

ตัวที่สถานบริการระดับทุติยภูมิได้แก่โรงพยาบาลชุมชนที่กระจายอยู่ทุกอำเภอกว่า700

แห่งทั่วประเทศและสถานบริการสุขภาพระดับสูงหรือระดับตติยภูมิ(TertiaryCare)ที่

เป็นสถานพยาบาลที่ทำการรักษาโรคที่มีความยากและสลับซับซ้อน มีความต้องการความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษและต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพง

ในภาพที่ 1 แสดงให้เห็นสัดส่วนสถานพยาบาลสุขภาพของรัฐตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ

ไล่ไปจนถึงระดับตติยภูมิ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างของหน่วยบริการสาธารณสุขของ

ประเทศไทยในปัจจุบันให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ

 

สถานีอนามัยประตูบานใหญ่ในวันนี้
จากการปรับโครงสร้างตามยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยให้ความ

สำคัญต่อบริการ “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ดังกล่าว อีกทั้งการผูกเงื่อนไขให้ผู้ใช้สิทธิหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “บัตรทอง” ต้องลงทะเบียนและใช้สิทธิยังสถานบริการ

สาธารณสุขระดับปฐมภูมิแห่งหนึ่งแห่งใด ทำให้การใช้บริการของประชาชนส่วนใหญ่

เป็นการใช้บริการที่ระดับสถานีอนามัยอันดับรองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โดย

ผู้ป่วยที่ใช้บริการทั้งสองส่วนนี้รวมกันประมาณ ร้อยละ 80ของการใช้บริการผู้ป่วยนอก

ของภาครัฐที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ดังภาพที่�)

แนวโน้มที่ปรากฏให้เห็นในวันนี้ชี้ว่า ผลพวงหลังการขับเคลื่อนงานปฏิรูประบบ

สุขภาพของประเทศไทย ที่เดินหน้ามาราวหนึ่งทศวรรษได้ก่อให้เกิดภาพแห่งความ

เปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลย

 คุณูปการที่สำคัญในการสนับสนุนให้ใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็น

อันดับแรก โดยมีการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและคุณภาพการให้

บรกิารควบคูไ่ปดว้ยกนันี้กค็อืความสะดวกและประหยดัทัง้เงนิและเวลาใหแ้ก่

ประชาชนนบัลา้นๆคนในแตล่ะปี

ภาพที่ 1 จำนวนสถานบริการสุขภาพภาครัฐ จำแนกตามระดับ
ของสถานบริการ ปี พ.ศ.2550 (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

ที่มา :  รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548 - 2550. อ้างในรายงานสุขภาพ

คนไทย 2552 หน้า 10-11 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ภาพที่ 2 แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยนอกตามระดับของ 
สถานบริการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538-2543, 
2546-2549

ที่มา :  สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข. อ้างในรายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ.2548-2550 
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มูลฐานชุมชน
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ที่มา :บทความระบบการบริการระดับปฐมภูมิโดยไกรยงวิชกูลแผนงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ
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“เครือข่ายข้อมูลมะเร็ง” 
สานพลังปัญญาค้นหาความจริง 

เหตุใดคุณหมอจึงสนใจด้านข้อมูลโรค



 มะเร็ง


 ผมเริ่ มสนใจทำข้อมูล เรื่ องนี้ มาตั้ งแต่

ปี �533 แต่ว่าก็เริ่มแบบผิวเผิน แล้วก็ลึกลงเรื่อยๆ

เข้าไปเล่นกับตัวสถิติต่างๆ ต่อมา ทาง IARC

(International Agency for Research on

Cancer) เข้ามากระตุ้นให้มีการพัฒนาระบบการ

รายงานข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งจากภูมิภาคต่างๆ ใน

ประเทศไทย จนเกิดการจัดทำทะเบียนมะเร็ง

คนต้นคิด

อาจารย์ก็ตั้งหน่วยระบาดวิทยาอาจารย์ธาดา(ศ.นพ.

ธาดา ยิบอินซอย) ซึ่งเป็นคณบดีในขณะนั้นเลยมา

ถามผมว่าสนใจทำหรือไม่ ผมก็บอกว่าทำ เพราะ

อยากรู้ ก็เลยเริ่มทำตั้งแต่นั้น เพราะเห็นว่ามันท้าทาย

หลังจากนั้นพอเริ่มทำหนังสือCancer InThailand

ทำใหไ้ดเ้หน็ภาพทีก่วา้งออกไป เพราะเปน็การประมวล

ภาพรวมระดับชาติ เราก็จะเห็นภาพของคนอื่นบ้าง

แต่เราก็ยังไม่สะดุดตากับมันเท่าไหร่



หนึ่งในเครื่องมือสกัดกั้นโรคร้ายอย่างมะเร็งนอกเหนือจากการคิดค้นยาหรือเทคโนโลยีการบำบัดรักษาตลอดจนวัคซีนป้องกันซึ่ง

กำลังเดินหน้าไปอย่างคร่ำเคร่งก็คือการพัฒนาระบบข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและเสียชีวิตที่เท่าทันสถานการณ์สะท้อนภาพที่

ชัดเจนแจ่มชัดพอที่จะนำไปสู่ความเข้าใจว่าอะไรคือชนวนความเสี่ยงหลักและอะไรคือแนวทางป้องกันที่ควรเร่ง“ลงทุน”


นพ.หัชชา ศรีปลั่ง แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือหนึ่งในผู้ที่ไม่เพียงตระหนักต่อศักยภาพของระบบ

ข้อมูลข่าวสารในการปกป้องสุขภาพประชาชนแต่ยังยินดีให้เวลาและความตั้งใจในการเชื่อมประสานให้เกิด “เครือข่ายข้อมูล

มะเร็ง”เพื่อยกระดับคุณภาพข้อมูลของประเทศไทยในเรื่องนี้ให้ดีพอที่จะนำไปสู่ผลเชิงป้องกันได้อย่างแท้จริง


น่าเสียดายที่คอลัมน์ “คนต้นคิด” มีพื้นที่เพียงน้อยนิด แต่ขอให้ถือเป็นโอกาสแรกในการทำความรู้จักกับบุคคลและโครงการที่
มีคุณค่าอย่างยิ่งนี ้

ประชากรแห่งแรกขึ้นในประเทศไทยที่เชียงใหม่ตาม

มาด้วยขอนแก่นจากนั้นก็ติดต่อมายังอาจารย์วิจารณ์

(ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช) ตอนนั้นอาจารย์ยังเป็น

อาจารย์ประจำที่คณะแพทยศาสตร์ และอาจารย์

วิจารณ์ก็อยากให้เกิดโครงการนี้ขึ้น จึงสอบถามไปที่

อาจารย์อีก � ท่าน คือ  อาจารย์วีระศักดิ์ (ศ.นพ.

วีระศักดิ์จงสู่วิวัฒน์วงศ์)กับอาจารย์ธนพล(ศ.นพ.

ธนพลไหมแพง)แต่อาจารย์ธนพลบอกไม่ไหวเพราะ

งานเยอะอาจารยว์รีะศกัดิก์บ็อกไมไ่หว เพราะตอนนัน้
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แล้วเครือข่ายข้อมูลมะเร็งเริ่มเกิดขึ้น



 ได้อย่างไร


 มีที่มาจากคุณหมอพินิจ ฟ้าอำนวยผล

สนใจทำเรื่องระบบข้อมูลการตาย และพบว่าคนไทย

เราตายด้วยสาเหตุจากโรคมะเร็งเป็นอันดับต้นๆผม

เองก็ศึกษาข้อมูลเรื่องโรคมะเร็งอยู่ที่ มอ.พอมีโอกาส

ได้พูดคุยกันคุณหมอพินิจตั้งประเด็นขึ้นมา เราก็เลย

เหน็ภาพวา่ขอ้มลูบางเรือ่งเปน็เรือ่งเฉพาะของเราทีอ่ืน่

ไม่เป็นแบบเราบางเรื่องก็เป็นปัญหาร่วมกันน่าจะมี

การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาระบบข้อมูลส่วนนี้ คุณหมอพินิจเลยชวนมาทำ

โครงการนี้



ทำไมการทำข้อมูลเรื่องนี้ต้องให้ความ



 สำคัญกับกระบวนการสร้างเครือข่าย


 ผมยกตัวอย่างข้อมูลโรคมะเร็งตับ ซึ่ง

ทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ตอนแรกเรามีข้อมูล

แคป่ี�543เรารูส้กึวา่มนัยงัตำ่ไมไ่ดเ้พิม่ขึน้นิง่ๆอยู่

ปัจจัยหนึ่งที่เรารวมไว้ในการอธิบายข้อมูลนี้คือ เด็ก

สงขลาไดร้บัการฉดีวคัซนีปอ้งกนัไวรสัตบัอกัเสบชนดิซี

ตั้งแต่ปี �535 เพราะฉะนั้น ในขณะเก็บข้อมูลเด็กเขา

ก็อายุ 15ปีแล้ว ถ้ารอไปในระยะยาว เขาจะไม่เป็น

มะเร็ง เราได้ทำนายแนวโน้มไว้เช่นนั้น แต่ปรากฏว่า

ไม่เป็นอย่างนั้น เพราะแนวโน้มกลับเพิ่มขึ้นมา ผมก็

สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ก็เลยเอาข้อมูลนี้ส่งให้อาจารย์

ธาดาดู อาจารย์ธาดาก็ตั้งคำถามกลับว่า เป็นเพราะ

วิธีวินิจฉัยโรคนี้เปลี่ยนไปหรือไม่ ผมก็เลยวิเคราะห์ต่อ

ปรากฏว่าวิธีวินิจฉัยเปลี่ยนไปจริงๆ ความจริงเรื่องนี้

ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกมาก แต่ขอเล่าย่อๆ เท่านี้

นะครับ

 กรณีนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าการตีความ

ตัวเลขเชิงสถิติที่ได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลรอบด้านเพื่อ

วิเคราะห์ให้เห็นสาเหตุที่ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การ

คาดการณ์แนวโน้มอนาคตได้แม่นยำ และวางแผน

ป้องกันได้ตรงจุด

 ใช่ครับ ขั้นแรกเราต้องการข้อมูลที่ยืนยัน

จากของแต่ละภาคและวิเคราะห์ให้ชัดว่าตัวเลขที่ได้

สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงหรือเปล่า และถือเป็น

ภาพรวมของประเทศ หรือเป็นสถานการณ์ที่ เกิด

เฉพาะที่ หลังจากนั้น เราก็ไปหาข้อมูลจากที่อื่นๆ

เพื่อมาประกอบ ในความคิดผมการทำงานวิชาการ

ควรเป็นไปในลักษณะนี้ เพราะถ้าไม่ร่วมกันคิดบางที

มันก็ไม่แตกฉานไม่เห็นมุมมองคนอื่นพอมาทำตรงนี้

แล้วเราจะเห็นชัดว่าพอเราได้ฟังคนอื่น ฟังความเห็น

หลายๆคนพอเราเริม่จบักลุม่กนัในประเทศคนแบบนี้

ก็เริ่มเข้ามาทำให้เราพัฒนาความรู้ได้ถูกทาง



การประสานเป็นเครือข่ายข้อมูลมะเร็ง



 ทำผ่านกิจกรรมอะไรบ้าง


 กิจกรรมหลักคือ การพบปะกันเดือนละครั้ง

ผู้เข้าร่วมคือผู้แทนจากสถาบันมะเร็งผู้จัดทำทะเบียน

มะเร็งทุกภาค และนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องนี้ เราจะ

นำข้อมูล และความเคลื่อนไหวใหม่ๆมาแลกเปลี่ยน

อภิปรายกัน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการใช้

เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ เช่น การพูดคุยสังสรรค์

ในเรื่องอื่นๆ ที่สนใจ เช่น เรื่องการเพาะกล้วยไม้

ฯลฯเพราะเรื่องที่เราสามารถเชื่อมโยงกันได้

เหล่านี้จะนำไปสู่การใช้เวลาและการเกิดความ

สัมพันธ์นอกงานแบบไม่เป็นทางการซึ่งเป็น

สิ่งที่หล่อเลี้ยงอยู่เบื้องหลังความเป็น

“เครือข่าย” แต่ที่สำคัญคือ ข้อมูลที่ได้จากช่วงเวลา

ประชุมแลกเปลี่ยนก็ต้องบรรลุผล คือ ดำเนินการ

สำเร็จและมีการเผยแพร่สู่สังคมเป็นระยะๆ



ฟังดู เป็นงานที่ต้องประสานความ



 ร่วมมือและสร้างสัมพันธภาพกับผู้คน



 มากมายและต่อเนื่อง
 เมื่อเทียบกับ



 ตอนที่ทำงานวิจัยเฉพาะพื้นที่ดูน่าจะ



 ลงแรงกว่ามากทีเดียว
 อะไรคือแรง



 ผลักดันเบื้องหลัง



 แรงกระตุน้หลกัสำหรบัผมคอืการมีอาจารย์

เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นอาจารย์วิจารณ์พานิชอาจารย์

ไม่ได้คิดแค่เล็กๆ แต่อาจารย์คิดใหญ่ เราก็เลยคิด

ใหญ่ตาม ว่าทำงานอะไรต้องให้เกิดผลกระทบระดับ

ประเทศ
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ปฏิกรณ์
ปัญญา

การนวดไทยประคบและอบสมุนไพรกลาย

เป็นศาสตร์แผนโบราณที่ได้รับการยอมรับและได้

รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ปัจจุบันมี

สถานที่ที่ให้บริการนวดแผนไทยผุดมากมายขึ้น

ราวกับดอกเห็ด ทำให้ระบบข้อมูลการนวดของ

ประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดการและ

พัฒนาให้เกิดระบบมาตรฐาน

“ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล เ ชิ ง

ยุทธศาสตร์ ด้านการแพทย์แผนไทย การ

แพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก” โดย

ศูนย์ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการ

วิจัยเภสัชศาสตร์สังคม คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สถาบันสุขภาพวิถีไทย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการ

แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ

ฐานข้อมูลสถานที่ที่ให้บริการและบุคลากรที่

ให้บริการ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนา

ระบบบริการและบุคลากรแพทย์แผนไทยให้

ได้มาตรฐาน โดยมีหลักเกณฑ์กำหนดของ

คณะกรรมการวิชาชีพด้านแพทย์แผนไทย เช่น

หมอนวดต้องผ่านหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

330ชั่วโมงจากสถาบันที่ได้รับการรับรองเป็นต้น

นอกจากนี้ ข้อมูลการให้บริการการนวดไทย

ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประคบนวดและอบ

สมุนไพรจะทำให้ทราบข้อมูลที่แท้จริงของผู้มาใช้

บริการ อาทิ กลุ่มนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือ

กลุ่มนวดเพื่อรักษาอาการอัมพฤกษ์/อัมพาต

เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสถานที่ให้บริการของแต่ละ

ชุมชนด้วย

โดยรายละเอียดของโครงการนี้ สามารถ

เข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtamsc.

com





เชื่อมโยงข้อมูล “นวดไทย”  
สู่การพัฒนาระบบมาตรฐาน 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกันจัด

ทำระบบข้อมูลในโครงการนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาระบบข้อมูล

และสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ และพัฒนากลไก

กลางในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศด้าน

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการ

แพทย์ทางเลือก พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำ

ขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการกำหนดนโยบายระดบัชาติ

ระบบข้อมูลดังกล่าวจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญ

ด้านการบริการแพทย์แผนไทย รายงานการให้

บริการการนวดไทยของทั้งประเทศซึ่งแต่ละสถาน

บริการนวดไทยต้องส่งข้อมูลไปยังส่วนกลาง โดย

ระบบข้อมูลดังกล่าวได้ดำเนินการติดตั้งไว้ที่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีระบบ

แม่ข่ายที่มีประสิทธิภาพในการรองรับการบันทึก

ข้อมูลจากสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ

และมีหน่วยงาน call center ที่ให้บริการถาม-

ตอบได้ตลอดเวลา
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เพิ่งผ่านพ้นไปกับการจัดประชุมเวทีวิชาการ

ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพครั้งที่ 1พ.ศ.�553ซึ่งได้

รับการสนับสนุนจากเครือข่ายระบบข้อมูลข่าวสาร

สุขภาพไทย หรือ Thailand Health Information

System Network (THINK) ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 30

องค์กรอาทิ กระทรวงสาธารณสุขสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิ

สาธารณสุขแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ

กระทรวงมหาดไทยฯลฯ โดยมีบุคลากรมากมายที่ให้

ความสนใจจากหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคหนว่ยงานดา้นวชิาการหนว่ยบรกิาร

สขุภาพหนว่ยงานดา้นสถติิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการจัดทำข้อมูล

พัฒนาข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูล

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19

กุมภาพันธ์ พ.ศ.�553ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

คอนเวนชัน่กรงุเทพมหานครโดยการประชมุสองวนัแรก

เป็นการจัดประชุมวิชาการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

ส่วนวันสุดท้ายเป็นการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

ศิริพรเค้าภูไทย
นักวิชาการ

สำนักงานพัฒนา
ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ




ประเด็น ว่าด้วยเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ

การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วิจารณ์

พานิช เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเวทีวิชาการ และ

ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษจากนักคิดและนักวิชาการ

ที่มีชื่อเสียง อาทิ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศ.ดร.อัมมาร

สยามวาลาและนพ.สุวิทย์วิบุลผลประเสริฐ

สิ่งที่มีความสำคัญต่อการจัดประชุมเวทีวิชาการครั้งนี้

คือ การส่งเสริมแลกเปลี่ยนแนวคิด รูปแบบประสบการณ์

และนวัตกรรม ในการใช้ข้อมูลสุขภาพและการพัฒนา

ระบบข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ และส่งเสริมให้เกิดการ

เชื่อมโยงระหว่างระบบข้อมูลสุขภาพในระดับชาติ กับการ

สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ เนื่องจากการสร้าง

ความเข้มแข็งของระบบข้อมูลสุขภาพในระดับพื้นที่ คือ

หัวใจสำคัญในการทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพมีความ

เข้มแข็งและยั่งยืน อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อน เพื่อการ

แกไ้ขปญัหาสขุภาพและการสรา้งเสรมิสขุภาพของประชาชน

ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมวิดีทัศน์ บรรยากาศการ

ประชุม และDownload โปสเตอร์และเอกสารประกอบ

การประชุมได้ในwww.hiso.or.th

เก็บตก... บรรยากาศงานประชุม 

 

 

 







เวทีวิชาการระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2553 
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