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บทคัดย่อ

การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นอ�ำเภอที่มีการจัดการระบบสุขภาพตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ การด�ำเนินงานสุขภาพด้วยระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District Health System: DHS) โดยมีรปู แบบ
การบริหารจัดการระบบสุขภาพผ่านการใช้รูปแบบของการบริหารจัดการเครือข่ายบริการ (CUP Management) ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
ของการกระจายทรัพยากรด้านสุขภาพ และการด�ำเนินงานระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอนั้นมีการประยุกต์รูปแบบ กลไกการด�ำเนิน
งานต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาของพืน้ ทีช่ ายแดนไทย-เมียนมาร์ ซึง่ ประกอบด้วยประชาชนทัง้ คนไทย และคนต่างด้าว
ทั้งนี้ใช้กลไกรูปแบบที่เรียกว่า “สวนผึ้งโมเดล” เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการท�ำงานของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง
ค�ำส�ำคัญ : การจัดการ ระบบสุขภาพ สวนผึ้งโมเดล

Abstract

SuanPhueng Distract in Ratchaburi Province has Health System Management in the Border Province
of Thailand aligned with the policy of Ministry of Public Health. It is the operation of Health System
Management through District Health System: DHS, which is utilized by the pattern of health management,        
so-called Health Service Management (CUP Management), which is the center of the distribution of health
resources. Moreover, the patterns and methods of District Health System have been integrated appropriately,
depending on the context and problems of the border between Myanmar and Thailand, which comprises         
Thai citizens and migrants. Therefore, Health System Management In Border Provinces of Thailand : SuanPhueng
Model is the method that truly focuses on the participation of all sections.
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บทนำ�

สั ง คมโลกเป็ น สั ง คมที่ มี ลั ก ษณะเป็ น พลวั ต ที่ มี            
การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยแวดล้อมหลาย
ประการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว1 ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก็เช่นเดียวกัน เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีความ        
หลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม2
และมีการเคลื่อนย้ายของประชากรอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่
บริเวณชายแดนของประเทศ มีสถานการณ์และสภาพปัญหาที่
หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ความไม่สงบในพื้นที่ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ การเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานข้ า มชาติ ที่ ไ ม่ เ ป็ น ระบบ             
และปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพ ทั้ ง การระบาดของโรคติ ด ต่ อ                 
ที่ส�ำคัญ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การเข้าถึงสิทธิในการเข้ารับ
บริการสาธารณสุข การลักลอบน�ำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย เป็นต้น3 ดังที่กล่าวมาข้างต้น  
เป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งบางส่ ว นเท่ า นั้ น ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญ หา        
ความเหลื่อมล�้ำ  ความขัดแย้งเชิงชาติพันธุ์ และปัญหาทางด้าน
สุขภาพในรอยต่อระหว่างประเทศ
ประเทศไทยมี พ รมแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศเพื่ อ น        
บ้านหลายประเทศ ทั้งประเทศพม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย
ปั ญ หาสุ ข ภาพในเขตชายแดนเป็ น ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ ของ
ประเทศไทย สุ ข ภาพของประชากรชายแดนส่ ง ผลกระทบ         
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ หาก
ประชากรบริเวณชายแดนมีปัญหาด้านสุขภาพ ท�ำให้ความ
สามารถในการประกอบอาชีพลดลง ขาดรายได้ ส่งผลกระทบ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะการเจ็ บ ป่ ว ยด้ ว ยโรคเรื้ อ รั ง           
โรคติดต่อ หรือโรคที่รักษาไม่หายขาด จะเป็นภาระต่อสังคม        
ส่ ง ผลกระทบทางด้ า นสั ง คม และความมั่ น คงของประเทศ
เนื่ อ งจากมี ก ารย้ า ยถิ่ น ของแรงงานข้ า มชาติ ข องประเทศ          
เพื่อนบ้านเข้ามาท�ำงานในชายแดนไทยอย่างต่อเนื่องน�ำพาโรค
และปัญหาสุขภาพต่างๆ เข้ามา เช่น โรคติดต่อ อนามัยเจริญ
พันธุ์ เป็นต้น4 และด้วยข้อจ�ำกัดการด�ำเนินงานสาธารณสุข
ชายแดน ทั้งเรื่องความไม่ครอบคลุมของสถานบริการในพื้นที่
ห่างไกล การเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข และการประสาน
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ ที่ ผ ่ า นมา
ประเทศไทยยังไม่มีการจัดการระบบสุขภาพชายแดนอย่าง         
เป็ น รู ป ธรรมที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท สั ง คมและวั ฒ นธรรม
ในแต่ละพืน้ ที่ และปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มนี โยบาย
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ระดับชาติในเรื่องการด�ำเนินงานสาธารณสุขชายแดน เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงานสาธารณสุขในจังหวัดชายแดน
ตลอดจนขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม5
การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพถือว่าเป็นสิทธิขั้น       
พื้ น ฐานของคนไทย 6 ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ ตามเจตนารมณ์ ข อง       
กฎหมาย ซึ่ ง ได้ ก� ำ หนดว่ า คนไทยทุ ก คนต้ อ งได้ รั บ โอกาส            
และมีความเสมอภาคในการเข้าถึงภาวะสุขภาพและการบริการ
ด้านสุขภาพที่ดี โดยไม่ค�ำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคม
นอกจากนี้แผนพัฒนางานบริการสาธารณสุขแห่งชาติยังได้
ก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน      
ให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการอย่างครอบคลุมในทุกด้าน
เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข7
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�ำเสนอรายงานผล      
การจั ด การระบบสุ ข ภาพชายแดนไทยของอ� ำ เภอสวนผึ้ ง          
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์

การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย ในพื้นที่อำ�เภอ
สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

การด�ำเนินงานด้านการจัดการระบบสุขภาพชายแดน
ไทยในพื้นที่อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งผู้ให้บริการในพื้นที่
ประกอบด้วย หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
รวมทั้งหมด 10 แห่ง และส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ 1 แห่ง
ด�ำเนินงานในส่วนของประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขใน
เขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอก�ำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบตั ิ
งานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อ�ำเภอ เพื่อให้การ
ปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีกลไกการด�ำเนินงาน
ระบบสุขภาพของหน่วยงานในพื้นที่ โดยยึดตามแผนพัฒนา       
ของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เขตบริการสุขภาพที่ 5
ราชบุรี และแผนพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้น�ำมา
ประสานกับการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทางสาธารณสุข
ทุกระดับในพื้นที่ การจัดการระบบสุขภาพเป็นรูปแบบการ
บริหารเป็นแบบการจัดการเครือข่ายบริการ (Contracting Unit
for Primary care Management: CUP)8
การจั ด การระบบสุ ข ภาพในพื้ น ที่ อ.สวนผึ้ ง
จ.ราชบุรี ใช้รูปแบบของการบริหารจัดการเครือข่ายบริการ
(CUP Management) กล่าวคือ CUP เป็นรูปแบบขององค์กร
บริหารจัดการด้านสุขภาพระดับพื้นที่ส่วนใหญ่คือระดับอ�ำเภอ
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นับเป็นองค์กรบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้เนื่องจากระบบการ
จั ด สรรงบประมาณในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า               
ที่คิดวิธีการจัดสรรงบประมาณตามรายหัวประชากร ดังนั้น  
CUP จึงเป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่รับจัดบริการตามพันธะสัญญา
ที่ทางส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก�ำหนด
ไว้ในเงือ่ นไขของการขอขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยคูส่ ญ
ั ญาในการจัด
บริการสุขภาพด้านปฐมภูมโิ ครงสร้างในการบริหารจัดการระบบ
สาธารณสุขในระดับอ�ำเภอนั้น มีโครงสร้างโดยมีองค์กรทั้งสิ้น  
3 องค์ ก รคื อ โรงพยาบาล ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต�ำบล/สถานีอนามัย9
ก่อนมีนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลไก
การประสานงานในระดับอ�ำเภอมีเป็นระบบอยูก่ อ่ นแล้วเรียกว่า
“คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�ำเภอ หรือ         
คปสอ.” โดยการท�ำงานเมื่อก่อนนั้นมุ่งเน้นเพื่อการติดตามงาน
และการประสานงานหรือแก้ปัญหาสุขภาพในระดับอ�ำเภอ
เท่านั้น ไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่ในปัจจุบัน      
เมื่อระบบงานเป็นในรูปแบบของ CUP ได้กลายมาเป็นองค์กร
ในการจั ด สรรทรั พ ยากรระดั บ อ� ำ เภอ ทั้ ง ในด้ า นบุ ค ลากร              
งบประมาณ และครุ ภั ณ ฑ์ จากโครงสร้ า งดั ง กล่ า วกลาย             
เป็ น องค์ กรแนวราบที่ต้องประสานและท�ำงานร่วมกันเป็น
Functional Organization10
ภาระหน้าที่หลักของ CUP นั้นเพื่อท�ำให้เกิดการขับ
เคลื่อนงานด้านสุขภาพในระดับอ�ำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้การด�ำเนิน
การสอดรับกับความต้องการและการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการด�ำเนินงานระบบบริการ
สุขภาพของอ�ำเภอสวนผึ้งนั้นมีกระบวนการจัดท�ำแผนสุขภาพ
ของ คปสอ. (Single Plan) โดยใช้รูปแบบ (Model) ที่ใช้ในการ
ด�ำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอ�ำเภอเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน ชุ ม ชน และภาคี ต ่ า งๆ โดยมี ก ระบวนการ
วิเคราะห์ตนเองของพื้นที่ โดยเทคนิค SWOT Analysis หรือ
การวิเคราะห์บริบทตามแนวทางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
(Strategic Round Map: SRM) เพื่อหาช่องว่างหรืออุปสรรค
ต่อการด�ำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทั้งนี้โดยยึดหลักการ
ด�ำเนินงานเป็นสามเหลี่ยม ประกอบด้วย ประชาชน หน่วย
บริการ และท้องถิ่น ซึ่งดูแลโดยคณะกรรมการประสานงาน
สาธารณสุขระดับอ�ำเภอ (คปสอ.) โดยมีโรงพยาบาลสวนผึ้ง       
เป็นศูนย์กลาง (โรงพยาบาลประจ�ำอ�ำเภอขนาด 60 เตียง)
ประธาน CUP คือผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล ท�ำงานร่วมกับภาคี
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2565
Vol. 23 No.1 January - April 2022

วารสารพยาบาลทหารบก
Journal of The Royal Thai Army Nurses

ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และ         
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล จ� ำ นวน 9 แห่ ง            
รวมทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คือ
1. โรงพยาบาลสวนผึ้ง
2. ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอสวนผึ้ง
3. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพระดับต�ำบลสวนผึ้ง
4. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพระดับต�ำบลป่าหวาย
5. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพระดับต�ำบลท่าเคย
6. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล             
บ้านกล้วย
7. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล
บ้านบ่อหวี
8. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล
บ้านห้วยผาก
9. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล
บ้านผาปก
10. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล
บ้านถ�้ำหิน
11. โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพระดั บ ต� ำ บล         
ตะนาวศรี

การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย : สวนผึ้งโมเดล

การจัดการระบบสุขภาพในพืน้ ทีร่ ะดับอ�ำเภอสวนผึง้
จังหวัดราชบุรีนั้น มีการด�ำเนินงานที่เรียกว่า “สวนผึ้งโมเดล”11
คือเป็นการด�ำเนินงานระบบสุขภาพอ�ำเภอที่ร่วมมือกันทุกฝ่าย
ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งมีการด�ำเนิน
งานตามแบบนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ในลักษณะ
ของระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ (District Health System; DHS)
หมายถึง ระบบซึ่งมีการท�ำงานสุขภาพโดยใช้อ�ำเภอเป็นฐาน
มองทุกส่วนในอ�ำเภอเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุฃ
ส่ ว นราชการ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น และภาคี ภ าค
ประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการดูแ ลสุ ข ภาพ          
ของประชาชนทั้งอ�ำเภอ ผสมผสานทั้งงานส่งเสริม ป้องกัน  
รักษา ฟื้นฟู เข้าด้วยกัน ระบบสุขภาพอ�ำเภอจึงเป็นการมอง
สุขภาพในมุมทีก่ ว้าง เน้นการท�ำงานร่วมกันทัง้ ภาคีในเครือข่าย
และนอกเครือข่ายสาธารณสุข ถือได้วา่ เป็นระบบทีม่ กี ารท�ำงาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วนของพื้นที่ทั้งหมดในอ�ำเภอ การท�ำงาน
ระบบสุขภาพนัน้ เข้าถึงระดับชุมชนโดยผ่านกลไกของประชาคม
หมู่บ้าน
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โดยชุดคณะกรรมการบริหารระบบสุขภาพอ�ำเภอ
ประกอบด้วย
- ประธาน ได้แก่ นายอ�ำเภอสวนผึ้ง
- รองประธาน ได้แก่ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสวนผึง้
- เลขานุการ ได้แก่ สาธารณสุขอ�ำเภอ
- ผูช้ ว่ ยเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้ากลุม่ งานเวชศาสตร์
ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ
- คณะกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานราชการ
อืน่ ๆ ในพืน้ ที่ ทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โรงเรียน  และผูน้ ำ�
ชุมชน/ผู้จัดการต�ำบลทั้งหมดในพื้นที่สวนผึ้งโมเดลมีลักษณะ        
ที่ แ ตกต่ า งจากการด� ำ เนิ น งานของพื้ น ที่ ช ายแดนอื่ น ๆ คื อ            
การจัดการระบบสุขภาพทีม่ งุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการท�ำงานในเชิงรุกเพื่อการดูแลสุขภาพ
อย่างยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วม และสนับสนุนให้เกิดการ
ดูแลการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุม          
โรค มากกว่าการรักษาโรคซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ
และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของบุคลากรทางการ
แพทย์และสาธารณสุขแต่เพียงผู้เดียว
จากแนวคิดเรื่องระบบสุขภาพนั้นถือว่าเป็นระบบ
ใหญ่ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 6 ระบบ คือ  
ระบบบริการ ระบบผู้ให้บริการ ระบบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ระบบการเงินการคลัง ระบบสารสนเทศ และระบบอภิบาล        
ทั้งนี้ทุกระบบย่อยต้องท�ำงานร่วมกันเพื่อความมีประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพ ซึง่ ระบบสุขภาพนัน้ มีเป้าหมายเพือ่ มุง่ หวังให้
ประชาชนมีสุขภาวะในทุกด้านที่ดี ผ่านกระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค ฟืน้ ฟูการท�ำงานของร่างกาย
และกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งและความพร้อมของ
สาธารณสุขในการรับมือ โรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และภัยพิบัติ
นอกเหนือการตอบสนองความคาดหวังของประชาชนดังกล่าว
ข้างต้น ระบบสุขภาพทีด่ คี วรเห็นคุณค่าและศักดิศ์ รีในความเป็น
มนุษย์ของทุกคน ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมใน
การด�ำเนินการ และให้ความเท่าเทียมด้านสิทธิประโยชน์แก่ชน
ทุกกลุม่ อย่างเหมาะสม หากมองจากความมุง่ หวังข้างต้น ระบบ
สุขภาพที่สมบูรณ์จึงมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง แวดล้อมด้วย
กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม ฟื้นฟู และธ�ำรงสุขภาพของประชาชน
กิจกรรมเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็นระบบสุขภาพ12
ในประเด็นของระบบบริการของผู้ให้บริการบริเวณ
ชายแดนไทย อ.สวนผึง้ จ.ราชบุรี ซึง่ ประกอบด้วย โรงพยาบาล
สวนผึ้ ง และโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล (รพ.สต.)
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ทั้ง 9 แห่ง เป็นผู้ให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มที่อาศัยในพื้นที่
โดยประชาชนในพื้นที่อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สามารถ
จ�ำแนกได้ 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ คนไทย แรงงานต่างด้าว และคนไร้
สัญชาติ/คนมีปัญหาสถานะ สิทธิโดยการเข้าการรับบริการ
สุขภาพในหน่วยบริการสุขภาพนั้นเป็นไปตามสิทธิการรักษา          
ที่ประชาชนแต่ละคนมี
1) กลุม่ คนไทยการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพก็เป็น
ไปตามสิทธิการรักษาของแต่ละคน โดยสิทธิการรักษาพยาบาล
แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ
-  ข้าราชการ สามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ทวั่
ประเทศในสถานบริการสุขภาพของรัฐบาล
- ประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้
ในสถานบริการต้นสังกัด
- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สามารถ
เข้ารับบริการสุขภาพได้ในสถานบริการสุขภาพที่สังกัดอยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน
2) กลุ่มแรงงานต่างด้าว ปัจจุบันสามารถเข้าถึง   
ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้อย่างครอบคลุมและ      
ทั่วถึง ในสถานบริการสุขภาพต้นสังกัดตามการซื้อบัตรประกัน
สุขภาพของแรงงานต่างด้าว แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี นัน้ จ�ำนวนแรงงานต่างด้าวถือว่ามีอยูจ่ ำ� นวนน้อยมาก
เพราะไม่ได้เป็นพื้นที่ของการประมงหรืออุตสาหกรรม
3) กลุ่มคนไร้สัญชาติ/คนมีปัญหาสถานะและสิทธิ
คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาสิทธิในด้านสวัสดิการการ
รักษาสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ถูกแบ่ง
แยกจากกลุ ่ ม คนที่ มี สั ญ ชาติ ชั ด เจนและแยกออกจากกลุ ่ ม               
ทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติ ทีผ่ า่ นมาได้มมี ติจากรัฐบาลไทยได้อนุมตั ิ
ให้หน่วยงานบริการสาธารณสุขให้สิทธิประกันสุขภาพแก่กลุ่ม
คนที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยเป็ น ระยะเวลานาน และท� ำ
ประโยชน์แก่เมืองไทย ให้ใช้สิทธิรักษาในสิทธิ์ ท.99 (สิทธิรักษา
ประกั น สุ ข ภาพส� ำ หรั บ คนมี ป ั ญ หาทางสถานะและสิ ท ธิ์ )
นอกจากผู้ที่มีบัตรดังกล่าวข้างต้นจะเข้ารับบริการตามระบบ
แล้ว ยังมีคนกลุ่มอีกจ�ำนวนไม่น้อย ที่ไม่มีบัตร ไม่มีสิทธิ์ขึ้น
ทะเบียน ท.99 หรือส�ำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์ ไม่มีหลักประกันสุข
ภาพใดๆ ด้านการรักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลสวนผึ้งมีการ
จัดท�ำเป็นกองทุนสุขภาพ โดยกลุม่ คนต่างด้าวเหล่านีจ้ ะต้องเสีย
เป็นรายปีให้กับโรงพยาบาลปีละ 500 บาทต่อคน แต่อย่างไร
ก็ ต ามหากยั ง คงมี ก ลุ ่ ม คนที่ ไ ม่ มี มี สิ ท ธิ์ และไม่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม                 
ในกองทุนสุขภาพของทางโรงพยาบาล เมื่อเกิดการเจ็บป่วย
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สถานบริการสุขภาพในพืน้ ทีก่ ใ็ ห้บริการเช่นเดียวกับกลุม่ คนอืน่ ๆ
ซึ่งเป็นไปตามหลักของมนุษยธรรม โดยเป็นไปตามรูปแบบ
ของกองทุนสังคมสงเคราะห์ของแม่ข่าย (CUP) ในการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ
ทั้งนี้รูปแบบการด�ำเนินงานระบบบริการสุขภาพ  
นอกเหนือจากการบ�ำบัดรักษาโรคแล้ว หน่วยบริการสุขภาพ        
ยังมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
ในพื้นที่ โดยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญมาก ทั้งนี้มีการด�ำเนิน
งานโดยโดยใช้ กลไกการสื่อสารผ่านเวทีป ระชาคมหมู่บ้าน              
ที่มีการประชุมกันทุกเดือน ผ่านรูปแบบของการกระจายเสียง
ตามสาย หอกระจายข่าวของแต่ละหมูบ่ า้ น ผ่านเครือข่าย อสม.
ในพืน้ ที่ โดย อสม. นัน้ มีทงั้ กลุม่ คนไทยและกลุม่ คนต่างด้าวทัง้ นี้
เพือ่ ประสิทธิภาพในการสือ่ สาร ลดทอนปัญหาเรือ่ งภาษาทีอ่ าจ
จะท�ำให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้ให้และผู้รับ
บริการ ผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
นอกเหนือจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วย
บริการสุขภาพทั้ง 10 แห่งของ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี แล้ว ยังมี
บริเวณบางพืน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษ ทีเ่ รียกว่า “พืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราว
บ้านถ�้ำหิน” หรือ “ศูนย์อพยพบ้านถ�้ำหิน” ตั้งอยู่บริเวณบ้าน
ถ�้ำหิน หมู่ที่ 5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ปัจจุบันผู้อพยพ
หนีภัยจากการสู้รบประมาณ 6,000 คน โดยศูนย์แห่งนี้อยู่ใน
การดูแลของส�ำนักกิจการความมั่นคงภายในกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย
สหประชาชาติ (The UN Refugee Agency ; UNHCR)              
และ NGO ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ในศูนย์นี้เป็นคนชนกลุ่มน้อย       
ชาวกะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงแดงจากประเทศพม่า ส�ำหรับการ
จัดการระบบบริการสุขภาพในพื้นที่เฉพาะแห่งนี้นั้น UNHCR        
มีบทบาทหลักในการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยเพื่อให้มีสภาพ   
ความเป็นอยู่ที่มั่นคงปลอดภัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ       
พวกเขาระหว่างทีอ่ าศัยในพืน้ ทีพ่ กั พิงชัว่ คราวโดยเน้นหนักไปที่
กิจกรรมการคุม้ ครองเพือ่ ท�ำให้ผลู้ ภี้ ยั ได้อยูอ่ าศัยอย่างปลอดภัย
ในค่ายโดยการจัดการสุขภาพในพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านถ�้ำหินนี้       
มีโรงพยาบาลสนาม มีแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุขอาสาจาก
ประเทศต่างๆ เข้ามาช่วยเหลือดูแล โดยบุคลากรสาธารณสุข      
ในพื้นที่อ�ำเภอสวนผึ้งนั้นจะเข้าไปร่วมมือในการให้ความช่วย
เหลือเมือ่ เกิดภาวะของโรคระบาด การฉีดวัคซีน และการเข้าไป
ให้ความรู้
การให้บริการสุขภาพบริเวณชายแดนไทย อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ
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ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน จ�ำแนกออกได้เป็นปัญหาหลักๆ
7 ประการ คือ
1) ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ย่ อ มเป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง ที          ่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัญหาที่เกิดจากภูมิประเทศท�ำให้เกิดปัญหา
อุปสรรคต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บุคลากรสาธารณสุข
หรือการเข้ารับบริการของประชาชนเอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร          ี
นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวาง ทุรกันดารเต็มไปด้วยภูเขา        
ป่าไม้ การคมนาคมไม่สะดวก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยง การดูแลให้การรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง       
และทั น ท่ ว งที นั้ น ย่ อ มเป็ น ไปด้ ว ยความยากล� ำ บาก โดยมี              
โรงพยาบาลสวนผึ้งซึ่งเป็นสถานพยาบาลระดับทุติยภูมิเพียง
แห่ ง เดี ย ว เพื่ อ รองรั บ การให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชากรทุ ก กลุ ่ ม
ทั้งคนไทย คนต่างด้าว และคนไร้สัญชาติจ�ำนวนมาก
2) ผู้น�ำ กล่าวได้ว่า ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
เรื่ อ งการจั ด การระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ ปั จ จั ย หลั ก ที่ ส� ำ คั ญ
ที่ท�ำให้การด�ำเนินงานระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอนั้นประสบ
ความส�ำเร็จนั้น คือ “ผู้น�ำ” เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงประธาน
ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ก ารด� ำ เนิ น งานใหม่
อยู่บ่อยครั้งท�ำให้การด�ำเนินงานขาดความต่อเนื่อง
3) กระบวนการบริหารจากส่วนกลาง กล่าวได้ว่าน
อกจากบทบาทของผู้น�ำที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของการด�ำเนินงานแล้ว ความชัดเจนของการบริหารจัดการก็มี
ส่วนส�ำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะเรือ่ งความชัดเจนของงบประมาณ
จากส่วนกลางทีม่ อบให้ชมุ ชนในแต่ละปีไม่เท่ากัน หรือไม่มคี วาม
แน่นอน ท�ำให้บางครั้งส่งผลต่ออุปสรรคต่อการด�ำเนินงานเช่น
เดียวกัน
4) ความตระหนั ก และการรั บ รู ้ ข องประชาชน          
ปัญหาอุปสรรคต่อการด�ำเนินงานระบบบริการสุขภาพที่ส�ำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การรับรู้ของประชาชนในทางที่ผิด ที่มีการ
รับรู้ว่างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพนั้นเป็นภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น ทั้งการรักษา           
ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพ
5) ภาษาการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ปั ญ หาที่ ข าดไม่ ไ ด้           
ส� ำ หรั บ การให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพในพื้ น ที่ บ ริ เ วณชายแดน คื อ        
ปั ญ หาของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งผู ้ ป ่ ว ยและ/หรื อ ญาติ               
ผู้ป่วย กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6) ฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อระบบบริการสุขภาพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องจากปัญหาปากท้อง และความยากจน ท�ำให้ประชาชน  
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ใส่ใจต่อปัญหาเรื่องสุขภาพน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการ       
ส่งเสริม ป้องกันสุขภาพ ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ            
ในสิ่งที่พวกเขายังไม่เกิดปัญหา
7) ระบบการเมือง ปัญหาที่เกิดจากระบบการเมือง
นั้นถือว่าเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดจากการผลกระทบทางอ้อม  
เมื่ออ�ำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535          
ว่าด้วยเรื่องแนวทางการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ให้อำ� นาจต่อเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
ปกครองมีอ�ำนาจในการปรับ หากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารไม่ให้ความร่วมมือหรือไม่ปรับปรุงแก้ไขตามค�ำแนะน�ำ      
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกค�ำสั่งตามมาตรา 28 ให้ปรับปรุง
แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมี
บทลงโทษโดยปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่ง
เดือน หรือทั้งจ�ำทั้งปรับได้ตามมาตรา 74 แต่เมื่อประชาชน        
คือ ฐานเสียงส�ำหรับการเลือกตั้งนั้น การด�ำเนินการในลักษณะ
นี้อาจจะส่งผลเสียต่ออ�ำนาจหน้าที่ และการด�ำรงต�ำแหน่ง            
ซึง่ ในภาพรวมท�ำให้การด�ำเนินงานส่งเสริม ป้องกัน และควบคุม
โรคไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สรุป

สุขภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญและจ�ำเป็นยิง่ ต่อการพัฒนาการ
ทุกๆ ด้านในตัวบุคคล สุขภาพถือเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของ
ชีวิต13 การจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย อ�ำเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนแห่งหนึ่งที่มีการจัดการระบบ
สุขภาพอ�ำเภอ  โดยมีการประยุกต์รปู แบบ กลไกการด�ำเนินงาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาของพื้นที่ชายแดน
ไทย-เมียนมาร์ ที่เรียกว่า “สวนผึ้งโมเดล” ซึ่งมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง เป็นการท�ำงานในเชิงรุก        
เพือ่ การดูแลสุขภาพอย่างยัง่ ยืน อันเป็นบทบาททีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการจัดการระบบสุขภาพชายแดนไทย ถือได้ว่าเป็นตัวอย่าง
ที่ดี (best practice) แก่พื้นที่ชายแดนอื่นๆ ที่จะน�ำไปประยุกต์
ถ่ายทอดส่งต่อเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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