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กรณีใหม่ๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในสุขภาพโลก

ค�ำนิยมส�ำหรับ หลายล้านชีวติ รอด: กรณีใหม่ๆ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จในสุขภาพโลก
“เป็ นหนึ่งในหนังสือที่ยกระดับจิตใจด้านสุขภาพโลกได้ดีท่ีสดุ เล่มหนึ่งที่เคยพบ หลักฐานที่ชดั เจนของ
โครงการที่มีความคุม้ ทุนในระดับประเทศท�ำให้เรามีความหวังว่าคนยากจนและเปราะบางที่สดุ ในโลกนี ้
จะได้รบั ความช่วยเหลือให้มีชีวิตรอดมากขึน้ อีก”
- - Ngozi Okonjo - Iweala, อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง, ไนจีเรีย
“ผมอยากจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญด้านสุขภาพโลก ผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริจาคทุนและผูท้ ่ีสนใจจะปรับปรุ งโลกให้ดีขนึ ้
ทั้งหลายได้อ่าน หลายล้า นชีวิต รอด ผมมั่นใจว่าพวกท่านจะได้ภาพที่ ชัดเจนขึน้ ว่า โลกได้เรียนรู ้
เกี่ ย วกับ การต่อ สูก้ ับ ส่ว นหนึ่ง ของปั ญ หาใหญ่ ๆ ด้า นสุข ภาพ และโลกได้เ รีย นรู ว้ ิ ธี ก ารที่ เ ราได้ใ ช้
ความรูน้ นั้ ช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตรอดมากขึน้ ”
- - Bill Gates, ประธานร่วม, มูลนิธิบลิ ล์และเมลินดาเกตส์
“หนังสือเล่มนีม้ ีประโยชน์ทงั้ ที่สามารถเป็ นแรงบันดาลใจและเป็ นเครื่องมือส�ำหรับการปฏิบตั ิ และช่วย
เตือนใจพวกเราว่า งานของพวกเรายังคงมีวิวฒ
ั นาการ และการลงทุนในด้านต่างๆ ของพวกเรานัน้
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สมั ผัสได้ เรื่องราวต่างๆ เหล่านีไ้ ด้พิสจู น์ให้เห็นว่า พวกเราก�ำลังท�ำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลง”
- - Jimmy Kolker, ผูช้ ว่ ยเลขานุการของ Global Affairs, กรมสุขภาพและบริการมนุษย์แห่งสหรัฐ
“ขณะที่เรามองไปข้างหน้าและเริ่มด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุส่เู ป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน การบันทึก
เหตุการณ์สขุ ภาพโลกต่างๆ ใน หลายล้านชีวติ รอด เล่มนีแ้ ละเล่มก่อนหน้าได้แสดงหลักฐานให้เราได้
เห็นว่าโครงการใดส�ำเร็จ โครงการใดล้มเหลวในงานสาธารณสุขระดับโลก หลายการศึกษาจากลาติน
อเมริกาได้แสดงให้เห็นว่า โครงการต่างๆ ที่มุ่งตอบสนองความจ�ำเป็ นของประชากรชายขอบและ
เปราะบางสามารถเอือ้ ประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ”
- - Carissa Etienne, ผูอ้ ำ� นวยการ, Pan American Health Organization
“ความแตกต่า งในทางบวกมัก จะเป็ น ที่ มุ่ง หวัง ว่า คื อ ความส�ำ เร็จ ในชุม ชนใดๆ ก็ ต าม เราจะต้อ ง
พยายามเรียนรู ส้ ่ิงที่พวกเขาท�ำได้อย่างดีท่ีสดุ และน�ำไปขยายต่อในวงกว้าง หนังสือเล่มนีม้ ีเรื่องราว
เกี่ยวกับความแตกต่างในทางบวกระดับโลก ผูน้ ิพนธ์ได้ไปพบตัวอย่างแห่งความส�ำเร็จด้านสุขภาพ
ในระดับโลกที่ให้บทเรียนแก่พวกเราทุกคนที่ทำ� งานในวงการนี”้
- - Stefano Bertozzi, คณบดี, วิทยาลัยการสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิรก์ ลีย์
“หนังสือเล่มนีส้ ำ� คัญและเป็ นที่ประทับใจมาก ต้องขอชมว่าท�ำได้ดีในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การที่สามารถ
รวมเอาโครงการหลากหลายลักษณะที่ม่งุ ปรับปรุ งสุขภาพเข้าไว้ในเล่มนีไ้ ด้ การที่มีโอกาสได้เรียนรู ้
ความล้มเหลวของโครงการระดับประเทศ และการที่มีการอภิปรายเรื่องต้นทุนในส่วนของประสิทธิผล
และผลกระทบ และที่สำ� คัญคือหนังสือเล่มนีไ้ ด้สรุปลักษณะทั่วไปและบทเรียนต่างๆ ที่สำ� คัญ มิใช่เพียง
การรวบรวมกรณีศกึ ษาต่างๆ ที่นา่ สนใจเท่านัน้ ซึง่ ท�ำให้หนังสือเล่มนีม้ ีประโยชน์มากขึน้ ”
- - Jere Behrman, ศาสตราจารย์ดา้ นเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย
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เมื่อ เชือ้ โรคร้า ยเก่ า แก่ อ ย่ า งเมนิน ไจติส เอ พบกับ วัค ซี น ใหม่ อ ย่ า งเมนแอฟริ ว ัค (MenAfriVac)
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ท�ำให้ความตายจากโรคเอดส์ลดฮวบฮาบลงมากกว่าร้อยละ 70 ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งทศวรรษ

		

รัฐบาลจีนขยายการได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีทว่ั ประเทศและสกัดกัน้ การระบาดของโรคมะเร็งตับได้

		
		

ประเทศแซมเบีย ทุ่ม สุด ตัว ใช้เ ครื่อ งมือ ที่พิสู จ น์แ ล้ว ในการต่อ สู ก้ ับ ยุง ที่เ ป็ นพาหะน�ำ เชือ้ มาลาเรีย
ช่วยเหลือเด็กให้อยูถ่ งึ วันเกิดครัง้ ทีห่ า้ ได้มากขึน้

		
		

สุขภาพทีด่ ขี องเด็กยากจนชาวเม็กซิกนั และความสุขของผูเ้ ป็ นแม่เกิดขึน้ อย่างเป็ นรู ปธรรมจากโครงการ
พืน้ คอนกรีตแข็งเพือ่ สุขภาพ

		

ต่อชีวติ อันยืนยาวทัง้ ด้านสุขภาพและความเป็ นอยู่
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7. หยุดเส้นทางการระบาด: การก�ำจัดโปลิโอในเฮติ
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จากโรงเรียนสูโ่ รงเรียน จากบ้านสูบ่ า้ น เฮติย่ ำ� เท้าก้าวเดินเพือ่ ให้วคั ซีนแก่เด็กและสามารถหยุดโปลิโอ
ระบาดได้ ด้วยวิธีทพี่ สิ ูจน์แล้ว

8. เรียนรู้จากความล้มเหลว: การจัดการแบบบูรณาการส�ำหรับความเจ็บป่ วยของเด็ก
		 ในบังคลาเทศ		
77
		
ในประเทศบังคลาเทศพบว่า ชุดวิธีการแก้ปัญหาทีพ่ สิ ูจน์แล้วนัน้ ไม่เกิดประสิทธิผลในระดับโครงการใหญ่
		
ส่งผลให้ไม่สามารถลดความตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ได้

ภาคที่ 2 การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

87

9. การเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับทุกคน: โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
		 แห่งประเทศไทย
89
		
		

พลเมืองไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็ นได้อย่างถ้วนหน้าโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายและได้รบั
สิท ธิ ป ระโยชน์ต ัง้ แต่เ ด็ก จนเติบ โตเป็ น ผู ใ้ หญ่ ที่แ ข็ง แรง ส่ง ผลให้เ กิด การเพิ่ม ผลผลิต แรงงานและ
ลดความเสีย่ งทางการเงินของครอบครัว

		
		

รัฐบาลอาร์เจนตินาร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดเพือ่ แก้ไขปัญหาวิกฤตสุขภาพเด็กแรกเกิดทีก่ ำ� ลัง
แย่ลงเรือ่ ยๆ ด้วยระบบทีม่ โี ครงสร้างการจ่ายเงินเป็ นแรงจูงใจ

		
		

ด้วยการยกระดับคุณภาพงานบริการปฐมภูมิให้สูงขึน้ ในทุกระดับ บราซิลสามารถลดอัตราตายจาก
โรคหัวใจลงได้ รวมทัง้ สามารถลดอัตราการใช้บริการทีโ่ รงพยาบาลโดยไม่จำ� เป็ นลงได้ดว้ ย

		
		

ในประเทศรวันดา การจ่ายเงินผูใ้ ห้บริการตามผลงาน ท�ำให้ได้ผลงานเพิ่มขึน้ : การใช้บริการสุขภาพ
ก็เพิ่มขึน้ , เด็กมีการเจริญเติบโตทีด่ ขี นึ้ และมีนำ้� หนักตัวเพิ่มขึน้

		
		
		

คุช ราตพยายามลดอัต ราตายของแม่ แ ละทารกแรกคลอดด้ว ยการเพิ่ม แรงจู ง ใจในการให้บ ริ ก าร
แต่ละเลยเรือ่ งอุปสงค์และการพัฒนาคุณภาพบริการ ดังนัน้ แม้จะมีการใช้บริการเพิ่มขึน้ แต่ก็ลม้ เหลว
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โลกในปั จจุบนั นีม้ ีสขุ ภาพดีกว่าที่เคยเป็ นมา เป็ นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ชาติพนั ธุม์ นุษย์ท่ีมีการบันทึกว่า
ทวีปแอฟริกาไม่มีคนไข้โปลิโอเลยในปี พ.ศ. 2558 ความตายจากมาลาเรีย เอดส์ วัณโรค โรคปอดบวม
และโรคเยื่อหุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญรวมถึงอัตราตายของเด็กก็ลดลงครึง่ หนึง่
ใน 25 ปี ที่ผา่ นมา
สาเหตุท่ีทำ� ให้โลกประสบความส�ำเร็จในด้านสุขภาพที่ระดับบนสุดพบว่าเกิดจากหลายปั จจัย
ร่วมกัน ได้แก่ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ นวัตกรรมมาตรการทางการคลังที่ออกแบบมาแก้ไขปั ญหา
ความล้ม เหลวของตลาด และความร่ว มมื อ อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลระหว่ า งประเทศก�ำ ลัง พัฒ นาต่า งๆ
ภาคเอกชน และผูส้ นับสนุนทุนทัง้ ที่เป็ นรัฐบาลและผูใ้ จบุญทัง้ หลาย
ในแต่ละกรณี มีเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่ควรเรียนรู ท้ งั้ จากผลงานที่ดีและที่ไม่ค่อยดีนกั ในงาน
สุขภาพระดับโลก นั่นคือสิ่งที่หนังสือเล่มนีจ้ ะกล่าวถึง ในหนังสือ หลายล้านชีวติ รอด ที่ผ่านการประเมิน
กรณีศกึ ษาอย่างจริงจังจ�ำนวน 22 กรณี จะแสดงให้เห็นว่า อะไรบ้างที่ประสบความส�ำเร็จและเพราะเหตุใด
กรณีศึกษาเหล่านีเ้ ป็ นเครื่องเตือนใจเราได้ว่า เราได้ใช้ความสามารถต่อสูก้ บั สิ่งท้าทายที่สดุ ใน
ระดับโลกบางเรื่องแล้วและเน้นย�ำ้ ว่าเครื่องมือส�ำหรับการพัฒนาเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่น่าเชื่อว่าจะ
เกิ ดขึน้ ได้นั้นมี อยู่จริง—อีกทั้งยังมี ความส�ำคัญส�ำหรับเราในการใช้สนับสนุนประเทศที่ ยากจนต่อไป
เพื่อให้ประเทศเหล่านัน้ หลุดพ้นจากความยากจน
การก�ำจัดโรค meningitis A อย่างจริงจังในประเทศที่มีการระบาด 15 ประเทศในแอฟริกา การให้
บริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าในประเทศไทย หรือแม้แต่การขยายการให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ในผูป้ ่ วยหลายพันคนในบอตสวานา (Botswana) ใน หลายล้านชีวติ รอด แสดงให้เห็นว่า แม้แต่ประเทศ
ที่ยากจนที่สุดก็ยังสามารถตอบโต้ต่อความท้าทายที่แสนยากนัน้ ได้ หากมีเครื่องมือที่ถูกต้องและการ
สนับสนุนที่เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเข้าใจง่าย หนังสือนีไ้ ด้เลือกเฉพาะโครงการด้าน
สุขภาพระดับโลกที่มีความส�ำคัญและชีใ้ ห้เห็นบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ท่ีใดก็ได้
แม้ว่าแต่ละกรณี ศึกษาจะมีลกั ษณะเฉพาะตัว แต่ หลายล้านชีวิตรอด ก็ได้รวบรวมลักษณะ
ร่วมบางประการไว้ กล่าวคือ โครงการที่ประสบความส�ำเร็จจะมีเป้าหมายอันสูงส่งแต่ก็มีความเป็ นไปได้
โดยจะมุ่งความพยายามไปที่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์มากที่สดุ พวกเขามุ่งมั่นตัง้ ใจใช้
หลักฐานที่ดีท่ีสดุ ที่มีอยู่ ใช้ผลที่เกิดขึน้ ที่วดั ได้ และใช้ขอ้ มูลนัน้ ๆ ในการท�ำสิ่งที่ดีกว่า ปรากฏผลลัพธ์ท่ีย่ิง
ใหญ่ดา้ นสาธารณสุขโดยมีคา่ ใช้จา่ ยหรือการลงทุนต�่ำอย่างไม่นา่ เชื่อ
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ที่สำ� คัญใน หลายล้า นชีวิตรอด นั้นยังพิจารณาด้านความล้มเหลวด้วย ตัวอย่างเช่น ในรัฐ
คุชราต (Gujarat) ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย มีโครงการที่จ่ายเงินให้แพทย์เอกชนท�ำคลอดแก่หญิง
ยากจนในโรงพยาบาล แต่กลับล้มเหลวในการเพิ่มจ�ำนวนคลอดในโรงพยาบาลเพื่อลดปั ญหาการแทรกซ้อน
อันเนื่ องจากการคลอด ด้วยเพราะโครงการนี ไ้ ปไม่ถึงมารดาที่ยากจนที่สุด จากกรณี นีแ้ สดงให้เห็นว่า
ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึน้ อย่างแท้จริงนัน้ นอกจากความตัง้ ใจที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยระบบ
การให้บริการที่มีเป้าหมายชัดเจนและให้บริการอย่างมีประสิทธิ ผลด้วย ดังนัน้ เราสามารถเรียนรู จ้ าก
โครงการที่ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ได้มากมายพอๆ กับโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ
เหตุผลที่มลู นิธิของเราสนับสนุนทุนในการวิจยั และเรียบเรียงตีพิมพ์ หลายล้านชีวิตรอด ก็คือ
การที่ เ รามี ข อ้ มูล มากในการรวบรวมและแลกเปลี่ ย น เราก็ จ ะยิ่ ง สามารถตัด สิน ใจได้ดี ขึน้ และสร้า ง
ผลกระทบได้มากยิ่งขึน้ เรื่องนีเ้ ป็ นเรื่องส�ำคัญเพราะเด็กอายุต่ำ� กว่าห้าปี จ�ำนวนเกือบหกล้านคนยังคงรอ
ความตายอยูท่ กุ ปี ซึง่ ส่วนใหญ่มีสาเหตุท่ีเราสามารถป้องกันหรือรักษาได้
ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาโลก (The Center for Global Development) ได้ทำ� งานและให้บริการ
ที่ย่ิงใหญ่ดว้ ยการผลิตหนังสือเล่มนี ้ มีองค์การจ�ำนวนน้อยนักที่ประยุกต์ใช้งานวิจยั ด้านเศรษฐศาสตร์ใน
การพัฒนานโยบายด้านสุขภาพระดับโลก และมีการพัฒนาด้วยการใคร่ครวญอย่างลึกซึง้ เยี่ยงนี ้
ผมขอสนับ สนุน บรรดาผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นสุข ภาพระดับ โลก ผูม้ ี ห น้า ที่ ใ นการก�ำ หนดนโยบาย
ผูส้ นับสนุนทุน และผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ในการพัฒนาโลกให้ดีขึน้ ให้ได้อ่าน หลายล้านชีวิตรอด
ผมเชื่อว่า คุณจะได้เปิ ดโลกทัศน์ใหม่ท่ีชดั เจนขึน้ ว่า โลกได้เรียนรู ท้ ่ีจะต่อสูก้ บั ความท้าทายที่ใหญ่ท่ีสดุ
บางประการในด้านสุขภาพแล้วและได้เรียนรู ว้ ิธีการที่เราจะใช้องค์ความรู น้ นั้ ๆ ในการช่วยเหลือชีวิตให้มี
ความปลอดภัยมากขึน้ ด้วย
บิลล์ เกตส์ (Bill Gates)
ประธานร่วมแห่งมูลนิธิบลิ ล์และเมลินดา เกตส์ (Co - chair, Bill & Melinda Gates Foundation)
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ผูน้ ิพนธ์ทงั้ หลายในเล่มก่อนๆ อย่าง Ruth Levine และ Molly Kinder อีกทัง้ ต้องขอขอบคุณผูร้ ว่ มงาน
ด้านสุขภาพและผูอ้ า่ นที่สง่ เสริมให้เราเขียนเรื่องใหม่ๆ เกี่ยวกับความส�ำเร็จในสุขภาพโลกออกมาเพิ่มเติม
เพื่อให้เห็นว่าวิธีการใดที่ใช้ได้ผล และโครงการที่กำ� ลังปรับปรุ งสุขภาพของประชาชนอยู่ท่ วั โลกนัน้ ยังคง
สามารถด�ำเนินต่อไปได้อย่างไร
เราต้องขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงต่อสมาชิกในกลุม่ ที่ปรึกษาของเรา อันได้แก่ Elie Hassenfeld,
Priscilla Idele, Ruth Levine, Rachel Nugent, Richard Skolnik, และ Damian Walker ผูใ้ ห้
ค�ำแนะน�ำอย่างตรงไปตรงมาตลอดเวลาตัง้ แต่เริม่ โครงการจนกระทั่งร่างสุดท้ายของการเขียนรายงาน
เรามีผูท้ บทวนภายในกลุ่มเล็กๆ ที่ให้คำ� แนะน�ำเกี่ยวกับวิธีการและกระบวนการคัดเลือกกรณี
ศึกษา ขอขอบคุณส�ำหรับความรู ท้ ่ีลกึ ซึง้ และค�ำแนะน�ำของ Victoria Fan, Willa Friedman, Charles
Kenny, Mead Over, David Roodman และ Justin Sandefur อีกทัง้ ต้องขอขอบคุณกลุม่ บรรณาธิการ
ของ Disease Control Priorities ฉบับที่ 3 ผูท้ ำ� ให้ม่ ันใจได้ว่ากรณี ต่างๆ ในเล่มนี ม้ ีหลักฐานและ
การวิเคราะห์ท่ีสนับสนุนได้เป็ นอย่างดี
ขอบคุณผูน้ ิพนธ์ของเราที่ตอ้ งอ่านบทความวิชาการนับไม่ถว้ น ต้องสัมภาษณ์ผูใ้ ห้ขอ้ มูล และ
ต้องทบทวนแก้ไขบทความหลายรอบ ในฐานะที่เป็ นทีมผูเ้ ขียนกรณีศกึ ษาร่วมกับ Miriam Temin เราขอ
ขอบคุณ Alix Beith, Lauren Post, และ Yuna Sakuma รวมถึง คุณ Rachel Silverman ผูเ้ ขียนร่างแรก
ของหลายๆ เรือ่ งและแนะน�ำการแก้ไขในทุกๆ เรือ่ ง นอกจากนี ้ ขอขอบคุณ Andrew Mirelman ส�ำหรับงาน
อันเยี่ยมยอดทางด้านการประเมินด้านเศรษฐศาสตร์ในหลายกรณีและการเขียนบทวิธีการ ซึง่ เป็ นการสรุป
เบือ้ งหลังการท�ำงานวิชาการนีไ้ ด้อย่างครบถ้วนและได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของศูนย์กลางเพื่อการ
พัฒนาโลก (cgdev.org) ด้วย
พวกเราขอขอบคุณท่านผูท้ บทวนหลายท่านที่ช่วยเราแก้ไขทัง้ ในประเด็นหลักและในรายละเอียด
อันได้แก่ Paul Arora, Monazza Aslam, Ava Avalos, Sebastian Bauhoff, Jere Behrman,
Monique Berlier, Carla Bonahora, Christian Borja - Vega, Joanne Bosworth, Jennifer
Bryce, Peter Carrasco, Fanny Chabrol, Mariam Claeson, Michael Clemens, Brenda Colatrella,
Luis Carlos Corral, Alejandro Cravioto, Ayesha de Costa, Jacqueline Devine, James Goodman
Dobbins, Erin Eckert, Shams El Arifeen, Caroline Fiennes, Willa Friedman, Cui Fuqiang, Sun
Gang. Frederico Guanais de Aguiar, Stephen Hadler, Ashu Handa, Gonzalo Hernandez Licona,
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Pablo Ibarraran, Prabhat Jha, Mark Kane, Michael Kremer, Marc LaForce, Lisa Lee, X. Liang,
Luis Gerardo Mejia Sanchez, Manoj Mohanan, Patience Musanhu, Nico Nagelkerke, Jonathan
Passmore, Siriwan Pitayarangsarit, Dhushyanth Raju, Ferdinando Regalia, Martin Sabignoso,
Michael Samson, Deviariandy Setiawan, Yehude Simon, Agnes Soucat, Jeffrey Sturchio, Yot
Teerawattananon, Luis Tejerina, Alix Zwane, และทีมงานของ Evidence to Action ขอบคุณเป็ นพิเศษ
ส�ำหรับ Paul Gertler ผูท้ บทวนและเพิ่มเติมข้อมูลให้ในหลายๆ กรณีศกึ ษา
ขอบคุณผูร้ ว่ มงานของเราที่ศนู ย์กลางเพื่อการพัฒนาโลก (Center for Global Development:
CGD) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประธาน CGD อย่าง Nancy Birdsall ได้ให้ทงั้ ค�ำแนะน�ำ การวิจารณ์อย่าง
สร้างสรรค์ และการสนับสนุนทางด้านศีลธรรม นอกจากนี ้ เราต้องขอขอบคุณทีมงานสื่อสารของ CGD
ได้แก่ Rajesh Mirchandani รองประธานด้านการสื่อสารและนโยบายเชิงรุ ก และ John Osterman
ผูอ้ ำ� นวยการด้านการสื่อสารดิจิทลั ส�ำหรับค�ำแนะน�ำตลอดกระบวนการตีพิมพ์ และขอขอบคุณ Kate
McQueston และ Jenny Ottenhoff ส�ำหรับความช่วยเหลือต่างๆ รวมทัง้ ขอบคุณ Rebecca Forman และ
Claudia Calderon ที่เข้ามาฝึ กงานในโครงการนี ้
สุดท้ายนี ้ เราส�ำนึกในบุญคุณความช่วยเหลือทัง้ ในด้านการเงินและด้านวิชาการจากมูลนิธิบิลล์
และเมลินดาเกตส์ และจาก Good Ventures รายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษาในเล่มนีไ้ ด้มาจากข้อมูล
ที่ มีความชัดเจนมากที่ สุดขณะเขี ยนรายงาน ดังนั้น หากมี การขาดตกบกพร่อง ทางเราขออภัยและ
ขอรับผิดชอบความผิดพลาดทุกประการ
การเปิ ดเผย
มูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์เป็ นผูใ้ ห้ทนุ ส่วนใหญ่สำ� หรับการเขียน การตีพิมพ์ และการกระจายหนังสือ
เล่มนี ้ รวมถึงการสนับสนุนทุนให้แก่หลายโครงการที่มลู นิธิฯ ให้ความส�ำคัญ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิมีสว่ นใน
การผลิตหนังสือเล่มนีโ้ ดยการร่วมทบทวนหลักฐานในบางโครงการที่ทีมงานของ CGD เลือกขึน้ มา และ
โดยการให้คำ� แนะน�ำในภาพรวมของโครงการ อย่างไรก็ตาม กรณีศกึ ษาต่างๆ เหล่านีก้ ็ได้รบั การคัดเลือก
มาอย่างอิสระ และแต่ละบทก็ได้รบั การเขียนและแก้ไขโดยแต่ละบุคคล โดยปราศจากการแทรกแซงของ
โครงการ
CGD เป็ นสถาบันวิจยั อิสระและไม่ลำ� เอียง ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอ้ จ�ำกัดในความเป็ นอิสระของ
CGD ดังนัน้ ในการท�ำวิจยั ข้อค้นพบ บทสรุป หรือในการตีพิมพ์ยอ่ มไม่ผกู พันกับการรับทุน อย่างไรก็ตาม
CGD ก็พร้อมรับและพิจารณาความคิดเห็นของผูใ้ ห้ทนุ แต่ก็ยงั คงสงวนสิทธิ์ในการใช้ดลุ พินิจและการใช้
อ�ำนาจการตัดสินใจขัน้ สุดท้ายเกี่ยวกับโครงการ หัวข้อวิจยั วิทยากร ผูเ้ ข้าร่วมในกิจกรรม และเนือ้ หาของ
รายงาน
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อภิธาน
Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) มูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์เป็ นมูลนิธิของภาคเอกชน
ที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก ก่อตัง้ โดยบิลล์และเมลินดา เกตส์ ในปี พ.ศ. 2543 จุดมุ่งหมายของมูลนิธินีค้ ือ การ
ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและลดความยากจนทั่วโลกการขยายโอกาสในการศึกษา รวมถึงการเข้าถึง
เทคโนโลยีขอ้ มูลข่าวสารในอเมริกา
civil society ภาคประชาสังคม เป็ นการรวมตัวกันของหน่วยงานหรือสถาบันที่มิได้สงั กัดรัฐบาลและมิได้มี
วัตถุประสงค์ท่ีมงุ่ แสวงก�ำไร แต่ทำ� งานเพื่อประโยชน์สาธารณะ
Cochrane Review การทบทวนอย่างเป็ นระบบในงานวิจยั เบือ้ งต้นด้านสุขภาพและด้านนโยบายสุขภาพ
cost - benefit analysis การวิเคราะห์ตน้ ทุน - ผลประโยชน์ เป็ นกระบวนการในการค�ำนวณและเปรียบ
เทียบต้นทุนกับประโยชน์ท่ีได้รบั จากโครงการ การตัดสินใจหรือนโยบายอย่างเป็ นระบบ ด้วยการค�ำนวณ
เป็ นมูลค่าเงิน
cost - effectiveness analysis การวิเคราะห์ตน้ ทุน - ประสิทธิผล เป็ นกระบวนการในการค�ำนวณและ
เปรียบเทียบต้นทุนกับประโยชน์ท่ีได้รบั จากโครงการ การตัดสินใจหรือนโยบายอย่างเป็ นระบบด้วยการ
ค�ำนวณที่ผลลัพธ์สำ� คัญ
counterfactual คือ สถานการณ์ท่ีไม่มีการแทรกแซงจากภายนอก
Department for International Development (DFID) กรมการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็ นหน่วยงานรัฐ
ระดับกรมหน่วยหนึ่งของอังกฤษท�ำหน้าที่รบั ผิดชอบการบริหารงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศเพื่อ
หยุดยัง้ ความยากจนที่รุนแรง
difference - in - differences ความต่างในความแตกต่าง เป็ นวิธีการประมาณการผลที่เกิดขึน้ โดยใช้
ข้อมูลจากการสังเกต ด้วยการเปรียบเทียบความแตกต่างของผลลัพธ์ระหว่างก่อนกับหลังการทดลอง และ
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
disability - adjusted life year (DALY) การสูญเสียปี สุขภาวะ เป็ นมาตรที่ใช้วดั ภาระโรคในเชิงปริมาณ โดย
1 DALY เท่ากับ 1 ปี ที่ภาวะสุขภาพดีของชีวิตสูญเสียไป ซึง่ DALYs เป็ นผลรวมระหว่างจ�ำนวนปี ที่สญ
ู เสีย
ไปเนื่องจากการตายก่อนวัยอันควร (years of life lost: YLLs) ในประชากรกลุ่มหนึ่ง กับ จ�ำนวนปี ที่
สูญเสียไปเนื่องจากความพิการ (years lost due to disability: YLDs) ส�ำหรับประชาชนที่ตอ้ งอยูก่ บั โรค
หรือผลที่เกิดจากโรคนัน้
Expanded Program on Immunization (EPI) โครงการขยายการให้ภมู ิคมุ้ กัน เป็ นโครงการที่รเิ ริม่ โดย
องค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2517 เพื่อให้วคั ซีนแก่เด็กทั่วโลก
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Gavi, the Vaccine Alliance เป็ นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2543
มี จุดมุ่งหมายเพื่ อให้เกิ ดความเท่าเที ยมในการเข้าถึงวัคซีนทั้งเก่าและใหม่ของประชาชนในประเทศ
ยากจนที่สดุ ของโลก
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (Global Fund) กองทุนโลกเพื่อต่อสูก้ บั เอดส์
วัณโรคและมาลาเรีย (กองทุนโลก) เป็ นองค์การการเงินระหว่างประเทศที่ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเร่ง
การยุตกิ ารระบาดของโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย
Global Goals for Sustainable Development เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน มี 17 เป้าหมายที่
มุ่งจะยุติความยากจนและความหิวโหยที่รุนแรง ต่อสูก้ บั ความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรม รับมือกับ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และอื่นๆ (ใช้คำ� ว่า Global Goals แทนค�ำว่า Millennium Development
Goals) เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยผูน้ ำ� ของ 193 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะใช้
Global Goals เป็ นกรอบในการวางนโยบายทางการเมืองและแผนงาน ทัง้ นี ้ 17 Global Goals และ
เป้าหมายต่างๆ ส�ำหรับปี พ.ศ. 2573 มีปรากฎใน globalgoals.org
gold standard มาตรฐานทอง เป็ นมาตรวัดเปรียบเทียบที่ใช้เพื่อแสดงว่าวิธีการนัน้ ดีท่ีสดุ เท่าที่มีอยู่
herd immunity ภูมิคมุ้ กันกลุม่ เป็ นการคุม้ ครองทางอ้อมจากโรคติดเชือ้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ในชุมชน
นัน้ มีภมู ิคมุ้ กันต่อโรคนัน้ แล้ว
human immunodeficiency virus (HIV) เชือ้ เอชไอวีคือเชือ้ ไวรัสที่แพร่ผ่านของเหลวในร่างกาย ท�ำให้
ภูมิคมุ้ กันโรคอ่อนแอลงด้วยการท�ำลายทีเซลล์หรือเซลล์ CD4 และสามารถท�ำให้เกิดโรคเอดส์ (acquired
immune deficiency syndrome: AIDS) ซึง่ เป็ นระยะสุดท้ายของการติดเชือ้ เอชไอวี
Intent - to - treat (ITT) เป็ นการวิเคราะห์ผลของการทดลองแบบสุม่ ที่มีตวั ควบคุมและเน้นการมอบหมาย
งานมากกว่าผลงาน ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่เกิดจากปั จจัยต่างๆ เช่น การไม่ปฏิบตั ิตาม หรือการหายตัวไป
Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) เป็ นความร่วมมือปฏิบตั ิการระดับโลก
ในการต่อสูก้ บั เอชไอวี/เอดส์ โดยมีบทบาทในการน�ำ สร้างความเข้มแข็ง และสนับสนุนการตอบโต้กบั
เอชไอวี/เอดส์ให้กว้างขวางขึน้ UNAIDS เป็ นสมาชิกในกลุ่มการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Development Group)
Millennium Development Goals (MDGs) เป้าหมายสหัสวรรษแห่งการพัฒนา เป็ นเป้าหมายที่ตงั้ ขึน้ ใน
เดือนกันยายน พ.ศ. 2543 เพื่อชีน้ ำ� โลกในระยะเวลาประมาณ 15 ปี ให้รว่ มกันต่อสูก้ บั ความยากจนและ
ความหิวโหยที่รุนแรง ช่วยกันป้องกันโรคร้าย และขยายโอกาสการศึกษาให้แก่เด็กๆ ทุกคน
Pan American Health Organization (PAHO) เป็ นหน่วยงานสุขภาพพิเศษของ Inter - American System ก่อตัง้ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2445 โดย PAHO ท�ำหน้าที่เป็ นส�ำนักงานภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกประจ�ำ
ทวีปอเมริกา
pay for performance (P4P) ดู results - based financing
President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) เป็ นโครงการรัฐบาลของสหรัฐที่ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2546 เพื่อช่วยเหลือผูท้ นทุกข์ทรมานจากเอชไอวี/เอดส์ท่วั โลก
President’s Malaria Initiative (PMI) เป็ นโครงการรัฐบาลของสหรัฐ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ อลดอัตราการตายจากมาลาเรียลงครึ่งหนึ่งในกลุ่มประเทศเป้าหมายในแอฟริกาใต้
สะฮารา

อภิธาน

product development partnerships (PDPs) เป็ นความร่วมมือระหว่างเอ็นจีโอต่างๆ กับผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการท�ำวิจยั พัฒนา และสนับสนุนการเข้าถึงซึง่ เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพใหม่ๆ
results - based financing (RBF) โครงการใดๆ ที่มีการจ่ายเงินให้เพื่อแลกกับผลงานเมื่อมีการตรวจสอบ
ผลงานนัน้ ๆ ซึง่ ในระดับสุขภาพโลกแล้ว จะพิจารณาให้โครงการใช้ RBF ต่อเมื่อมีการโอนเงินหรือสินค้า
ไปยังรัฐบาล ผูจ้ ัดการ ผูใ้ ห้บริการ ผูจ้ ่ายเงิน หรือผูบ้ ริโภคทันที ท่ี มีผลงานได้ตามเป้าหมายที่ วางไว้
(ตัวอย่างเช่น อัตราตายของเด็กลดลง) โดยมีการตรวจสอบแล้ว
Sustainable Development Goals (SDGs) ดู Global Goals for Sustainable Development
time - series analysis การใช้รูปแบบทางคณิตศาสตร์ในการท�ำความเข้าใจสิ่งที่สงั เกตได้ท่ีผา่ นมาในเชิง
ปริมาณ
treatment - on - the - treated (ToT) การวัดผลของการแทรกแซงที่คำ� นวณโดยใช้ intent - to - treat เป็ น
ตัวตัง้ หารด้วยความต่างในสัดส่วนที่แทรกแซง
UNITAID เป็ นโครงการสุขภาพระดับโลกที่จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ท�ำหน้าที่ให้ทนุ แก่โครงการระดับ
ประเทศด้านการวินิจฉัยและรักษาเอชไอวี/เอดส์ มาลาเรีย และวัณโรค โดยเน้นที่ประชาชนในประเทศราย
ได้นอ้ ยเป็ นส�ำคัญ
United Nations Children’s Fund (UNICEF) ยูนิเซฟเป็ นโครงการของสหประชาชาติท่ีตงั้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2489 ท�ำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาแก่เด็กและมารดาในประเทศ
ก�ำลังพัฒนา
United Nations Population Fund (UNFPA) เป็ นองค์การหนึง่ ในสหประชาชาติท่ีทำ� หน้าที่สง่ เสริมให้มี
การเข้าถึงอย่างถ้วนหน้าในด้านอนามัยเจริญพันธุ์ รวมถึงการวางแผนครอบครัวและสุขภาพทางเพศ ทัง้
ในคนโสดและคนที่มีคคู่ รอง UNFPA สนับสนุนกลยุทธ์ในการพัฒนาประชากร ส่งเสริมความตระหนักของ
ประชากรและประเด็นการพัฒนา รวมถึงการผลักดันให้มีการกระจายทรัพยากร และมีเจตจ�ำนงทางการ
เมืองที่จำ� เป็ นต่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย
United States Agency for International Development (USAID) ยูเสดเป็ นหน่วยงานรัฐบาลแห่งสหรัฐ
ท�ำหน้าที่บริหารความช่วยเหลือพลเมืองต่างประเทศ
World Health Organization (WHO) องค์การอนามัยโลกเป็ นหน่วยงานของสหประชาชาติทำ� หน้าที่
เฉพาะงานสาธารณสุข ระหว่า งประเทศ ก่ อตั้ง ขึน้ เมื่ อ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491 (ปั จ จุบันคื อ วัน
อนามัยโลก) หน้าที่หลักคือก�ำกับและประสานงานการสาธารณสุขระหว่างประเทศภายในระบบของ
สหประชาชาติ
World Health Organization prequalification เป็ นกระบวนการที่นำ� โดยองค์การอนามัยโลกเพื่อให้ม่นั ใจ
ว่า การตรวจวินิจฉัย ยา วัคซีน และเครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ดา้ นการให้ภมู ิคมุ้ กันส�ำหรับโรคที่มีภาระสูงต่าง ๆ
นัน้ ได้มาตรฐานระดับโลก สหประชาชาติและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาจะใช้ประโยชน์จาก
ผลงานของกระบวนการนีใ้ นการประกอบการตัดสินใจในการจัดซือ้
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มื่ อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 - 2643) ประชาชนใน
ประเทศที่มีรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางก็ได้ผ่านประสบการณ์
การปฏิวตั ิสขุ ภาพอันน�ำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ และความท้าทายใหม่ๆ
เป็ นการปฏิวตั ิท่ีทำ� ให้แม่และทารกรอดชีวิต ช่วยให้เด็กเล็กเจริญเติบโต
และท�ำให้ผใู้ หญ่สามารถผ่านพ้นชีวิตวัยท�ำงานไปได้ดว้ ยดี
อย่างไรก็ตาม การปฏิวตั สิ ขุ ภาพเดียวกันนัน้ ก็ได้ทอดทิง้ ประชาชน
จ�ำ นวนมากไว้ข ้า งหลัง โดยเฉพาะผู้ด อ้ ยโอกาสอัน เนื่ อ งมาจากภาวะ
แวดล้อมขณะแรกเกิด งานเร่งด่วนเฉพาะหน้าก็คือการปรับปรุ งสุขภาพ
อย่างลึกซึง้ ให้เกิดความยั่งยืนในทั่วทุกภูมิภาคของโลก ขณะเดียวกัน ก็ตอ้ ง
ค้นหาวิธีการที่สร้างสรรค์ในการสนับสนุนให้สขุ ภาพดีขนึ ้ ในกลุม่ ประชาชน
ที่ยงั ต้องทนทุกข์จากการถูกกีดกันและถูกละเลย
ภาวะเศรษฐกิ จ เป็ น ตัว จุ ด ประกายให้เ กิ ด การปฏิ วัติ สุข ภาพ
กลุ่ม ประเทศรายได้น้อ ยและรายได้ป านกลางมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจเร็วกว่ากลุม่ ประเทศอื่นที่รวยกว่า แม้แต่ครอบครัวที่ยากจนที่สดุ
ก็ยงั มีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขนึ ้ เพราะรายได้ของประเทศเพิ่มขึน้ ความ
ช่วยเหลือเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ช่วยจุดประกายเช่นกัน โดยความช่วยเหลือ
จากต่างประเทศทั้ง จากภาครัฐและภาคเอกชนได้ข ยายเพิ่ มสูง ขึน้ เป็ น
ห้าเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึงปี พ.ศ. 25561 นอกจากนี ้ ผูส้ นับสนุนทุน
ระดับโลกในด้านสุขภาพรายใหม่ๆ ยังได้ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ แม้กระทั่งในประเทศที่เสื่อมโทรม
และมีความขัดแย้งในประเทศมากที่สดุ ในโลก
หนัง สื อ หลายล้า นชี วิ ต รอด ฉบับ นี ไ้ ด้เ รี ย งล�ำ ดับ การปฏิ วัติ
สุขภาพระดับโลกโดยเริ่มจากที่เกิดขึน้ ก่อน, ในตัวอย่าง 22 กรณีนี ้ มีทงั้
โครงการสุขภาพระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับประเทศที่มีสว่ นในการ
เปลี่ยนแปลงโลก ใน หลายล้านชีวติ รอด ฉบับแรก ซึง่ ตีพิมพ์โดยศูนย์กลาง
เพื่อการพัฒนาโลก (Center for Global Development) เมื่อปี พ.ศ. 2547
ภายในเล่มประกอบด้วยกรณีประสบความส�ำเร็จด้านสุขภาพในระดับโลก

ที่เป็ นโครงการใหญ่ 17 กรณี และในการตีพิมพ์ฉบับที่สองได้เพิ่มขึน้ เป็ น
20 กรณี2 ในฉบับใหม่นีม้ ีทงั้ ที่ประสบความส�ำเร็จซึ่งเป็ นส่วนใหญ่กบั อีก
ส่วนน้อยที่เป็ นความล้มเหลว แต่ละกรณี แสดงให้เห็นถึงความพยายาม
อย่ า งมาก และบางครัง้ ก็ เ ป็ น เพราะโชคที่ ต อ้ งใช้ใ นการต่อ สูก้ ับ ความ
เจ็บป่ วยและในการท�ำให้ระบบที่ทา้ ทายนัน้ มีความยั่งยืนในด้านสุขภาพที่ดี,
บางครัง้ เทคโนโลยีก็เป็ นตัวการที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน แต่โดย
ส่วนใหญ่แล้ว ความส�ำเร็จมักเกิดจากทางเลือกยุทธศาสตร์ท่ีชาญฉลาด
การวิเคราะห์อย่างมีคณ
ุ ภาพ และคุณสมบัตขิ องความเป็ นผูน้ ำ� ทัง้ นี ้ กรณี
ต่างๆ ได้ให้บทเรียนเกี่ยวกับเรือ่ งที่นำ� ไปสูก่ ารมีสขุ ภาพดีอย่างถ้วนหน้า	
ในฉบับนี ้ ยังได้เพิ่มเรื่องใหม่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของ
โลกในทศวรรษที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จากกรณี
ต่างๆ ใน หลายล้านชีวิตรอด เล่มแรกก็ยังคงอยู่ สามตัวอย่างที่แสดง
ให้เห็นว่ายังคงมีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการต่อสูก้ ับโรคเฉพาะ
ก็คือ เรือ่ งพยาธิกีเนีย (guinea worm) เรือ่ งไข้ทรพิษ (smallpox) และเรือ่ ง
การขาดสารไอโอดีน (iodine deficiency) โดยชุมชนสุขภาพโลก (global
health community) ได้น ำ� เรื่อ งพยาธิ กี เ นี ย เข้า สู่ว าระการก�ำ จัด โดย
ไม่ใช้วคั ซีนหรือไม่ใช้ยาเป็ นตัวช่วย จากข้อมูลของศูนย์คาร์เตอร์ (Carter
Center) มีรายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคนีเ้ พียง 22 รายในสี่ประเทศภายในปี
พ.ศ. 25583 อีกกรณีคือการเกิดโรคจากเชือ้ ในป่ าที่ประเทศโซมาเลียในปี
พ.ศ. 2540 หรือไข้ทรพิษ ได้ถกู กวาดล้างให้หมดไป— แต่การคุกคามด้วย
โรคนีย้ ังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หรือแม้แต่กรณี การเกิดโรคคอพอก
(goiter) จากการขาดสารไอโอดีน ในอดีตเคยแพร่ระบาดมากที่ สุดใน
ประเทศจีน แต่ในปั จจุบนั นัน้ ประชากรมากกว่าร้อยละ 90 ของทัง้ ประเทศ
สามารถเข้าถึงเกลือไอโอดีน (iodized salt) ได้ โรคคอพอกจึงกลายเป็ นโรค
ที่หาได้ยากในประเทศจีน อีกทัง้ จีนยังคงมีความพยายามขยายวงในการ
เข้าถึงเกลือไอโอดีนไปยังชนเผ่าเร่รอ่ นและในชนบทห่างไกลที่เป็ นเขตภูเขา
ด้วย4
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ความส�ำคัญด้านสุขภาพของโลกได้เปลี่ยนไปเมื่อมีการรวบรวม
งานศึก ษาวิ จัย ที่ เ ป็ น นิ พ นธ์ต น้ ฉบับ เป็ น ที่ ชัด เจนว่า งานวิ จัย ส่ว นใหญ่
เปลี่ยนจากเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) ไปเป็ นเป้าหมายระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Global Goals
for Sustainable Development)5 เนื่องจากเหตุผลสี่ประการ ประการแรก
โรคไม่ติดต่อเพิ่มสูงขึน้ อย่างเด่นชัดบนวาระสุขภาพของโลก เบียดแซง
โรคอื่นๆ ในทุกประเทศยกเว้นประเทศที่ยากจนที่สดุ ประการที่สอง ชุมชน
สุขภาพโลก (global health community) ได้มีสญ
ั ญาร่วมกันว่าจะด�ำเนิน
ยุทธศาสตร์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (universal health coverage)
เพื่อปรับปรุ งสุขภาพของประชากรและป้องกันมิให้ครอบครัวต้องยากจน
เนื่องจากค่าใช้จา่ ยทางการแพทย์ท่ีสงู ลิ่ว ประการที่สาม ทั่วโลกได้สนับสนุน
เงิ นทุนในการพัฒนาโดยอาศัยการพิจารณาจากผลงาน และผลงานที่
เป็ นที่ประจักษ์ก็เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ เนื่องจากมีการออกแบบที่ดี วิธีนีส้ ามารถ
ช่ ว ยในการปรับ ปรุ ง ผลลัพ ธ์สุข ภาพได้แ ละยัง สามารถเพิ่ ม การเข้า ถึ ง
เพิ่มคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย และประการที่ส่ี ผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
สุขภาพในปั จจุบนั ได้ให้ความสนใจอย่างจริงจังต่อความส�ำคัญของปั จจัย
ต่างๆ ทางสังคม (social determinants) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศ (gender inequality) ทัง้ นี ้ เพื่อการปรับปรุ งผลลัพธ์
สุขภาพ กรณีตา่ งๆ ที่เลือกมาลงในฉบับใหม่นีจ้ ะสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นหลักเหล่านี ้

เกีย่ วกับเล่มนี้
หลายล้านชีวิตรอด ฉบับใหม่นีป้ ระกอบด้วย 22 กรณี ศึกษาและบทที่
ว่าด้วยวิธีการ แต่ละกรณี ศึกษาเป็ นโครงการใหญ่ ท่ีมุ่งปรับปรุ งในเรื่อง
สุขภาพ จ�ำแนกโครงการเหล่านีไ้ ด้เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ ได้แก่ (1) กลุม่ เกี่ยวกับ
ยาและเทคโนโลยี (2) กลุม่ เกี่ยวกับการขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ (3)
กลุม่ เกี่ยวกับการกระจายงบประมาณเพื่อการปรับปรุงในด้านสุขภาพ และ
(4) กลุ่มเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
อย่างกว้างขวางเพื่อลดความเสี่ยง หนังสือเล่มนีม้ ีส่ภี าค แต่ละภาคคือหนึง่
กลุม่ ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ทัง้ 22 กรณีศกึ ษา (ดูในกล่อง 1) ยังแสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายของกลยุทธ์ท่ีใช้ในการปรับปรุ งเรื่องสุขภาพในประเทศ
รายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางอีกด้วย
กรณีศกึ ษาเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า ความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
ด้านสุขภาพนัน้ เกิดขึน้ ได้ทกุ แห่งหน ถ้าเลือกใช้ยทุ ธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งเกิดขึน้ แล้วในภูมิภาคของโลกส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ็ดกรณี ฯ จากกลุ่ม
ประเทศแอฟริกาใต้สะฮารา (sub - Saharan Africa) หกกรณีฯ จากกลุม่
ประเทศลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and the Caribbean)
ห้ากรณีฯ จากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(East and Southeast Asia) และสี่กรณี ฯ จากกลุ่มประเทศเอเชียใต้
(South Asia) กรณี ฯ เหล่านีย้ ังมาจากประเทศที่แตกต่างกันทางภาวะ
เศรษฐกิจอย่างหลากหลาย รวมถึงบางประเทศหรือบางภูมิภาคที่ยากจน
ที่สดุ ในโลกอีกด้วย
ใน หลายล้า นชีวิต รอด ฉบับแรก มี การเลือกโครงการโดยใช้
หลักเกณฑ์สำ� คัญสี่ประการที่กำ� หนดขึน้ โดยคณะท�ำงานค้นหาความส�ำเร็จ
(What Works Working Group) ชุดแรก และได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
ดังกล่าวส�ำหรับเล่มนี ้ หลักเกณฑ์สำ� คัญเหล่านีไ้ ด้แก่

1. ความส�ำคัญ การด�ำเนินโครงการนัน้ ได้รบั การออกแบบเพื่อแก้ปัญหา
สาธารณสุขที่มีนยั ส�ำคัญ มีการน�ำอัตราการตาย อัตราการป่ วย หรือ
เครือ่ งวัดมาตรฐานอื่น เช่น การสูญเสียปี สุขภาวะ (disability - adjusted
life years : DALYs) มาใช้ชีว้ ดั ความส�ำคัญ รวมทัง้ ตัวชีว้ ดั อื่นๆ เช่น
ความเท่าเทียมหรือความต้องการทรัพยากรในระบบสุขภาพ ก็นำ� มา
พิจารณาด้วย
2. ผลกระทบ กิจกรรมหรือโครงการเหล่านัน้ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
อย่างชัดเจนและมีนยั ส�ำคัญต่อผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพของประชากร โดย
ดูจากหลักฐานที่มีอยู่ในปั จจุบนั หลักฐานของผลกระทบนัน้ จะได้รบั
การพิจารณาความน่าสนใจอย่างต่อเนื่องจากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด
โดยดูจากการออกแบบการศึกษาที่ใช้วิธีการวิจยั แบบทดลองหรือแบบ
กึ่งทดลอง
3. ขนาดของโครงการ การด�ำเนินโครงการนัน้ ๆ มีขอบเขตหรือขนาด
ที่ ชัดเจนซึ่ง ควรจะเป็ นระดับ ประเทศ แต่ระดับ ภาคก็ เ ข้า ข่า ยได้ร บั
การพิจารณา โครงการใดๆ นัน้ จะได้รบั การจัดเป็ นระดับประเทศได้
หากมีการยอมรับอย่างจริงจังแม้ว่าเป้าหมายของโครงการจะอยู่ใน
วงจ�ำกัดหรือมุง่ ไปที่กลุม่ ย่อยก็ตาม
4. ช่วงเวลาด�ำเนินการ ระยะเวลาในการด�ำเนินกิจกรรมของโครงการ
อย่างน้อยที่สดุ คือห้าปี
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มประเด็นต่างๆ ได้แก่
เป็ นโครงการที่มีความคุม้ ทุน (cost - effectiveness) เกี่ยวข้องหรือมีผล
ต่อโลก (global relevance) มีการปรับปรุงในด้านความเท่าเทียม (equity)
หรือช่วยปกป้องฐานะทางการเงิน (financial protection)
หลัก เกณฑ์ด ้า น “ผลกระทบ” มี ไ ว้เ พื่ อ ป้อ งกัน การหลอกลวง
(ดูการอภิปรายใน “วิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณี
ต่างๆ ในหลายล้านชีวิตรอด” บทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี)้ 18 จาก 22
โครงการมีผลกระทบอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพจ�ำนวนหนึ่ง
หรือหลายผลลัพธ์ นี่คือนิยามส�ำคัญของเราต่อความส�ำเร็จ อีกสี่โครงการ
ที่ลม้ เหลวก็ยงั เป็ นโอกาสที่มีคณ
ุ ค่าแห่งการเรียนรู ้ โครงการทัง้ สี่มีขนาด
กว้างใหญ่และได้รบั การประเมินอย่างเข้มงวด แต่ลม้ เหลวต่อการแสดงให้
เห็นได้วา่ มันมีประโยชน์ดา้ นสุขภาพอย่างมีนยั ส�ำคัญ
การที่จะผลักดันให้งานด้านสุขภาพเกิดผลลัพธ์สงู สุดนัน้ ข้อมูล
ด้า นต้น ทุน และผลลัพ ธ์ข องโครงการเป็ น สิ่ง จ�ำ เป็ น ส�ำ หรับ ผูใ้ ห้ทุน และ
รัฐบาล ในจ�ำนวน 11 จาก 22 กรณีเหล่านี ้ เราได้บรรจุเรื่องการวัดความ
คุม้ ค่าของโครงการด้วย ส่วนใหญ่เป็ นผลจากการค�ำนวณของพวกเราเอง6
บางกรณีเป็ นการประมาณการความคุม้ ค่าในขณะที่กรณีท่ีเหลือไม่ใช่การ
ประมาณการ ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะในบางลักษณะเฉพาะเช่นยาและเทคโนโลยี
เป็ นประเภทที่สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายกว่าลักษณะเฉพาะประเภทอื่นๆ
ความพยายามเพิ่ ม การเข้า ถึง การดูแ ลรัก ษาท�ำ ให้เ กิ ด ประโยชน์ห ลาย
ประการ เป็ นการคุม้ ครองป้องกันไม่ให้เกิดความยากจนอันเนื่องมาจาก
การที่จะต้องจ่ายเงินเองในด้านสุขภาพ ท�ำให้ผทู้ ่ีมีความจ�ำเป็ นต้องได้รบั
การดูแลนัน้ สามารถเข้าถึงได้มากขึน้ หรือท�ำให้อนุ่ ใจได้ และในการวัดผล
กระทบที่เกิดขึน้ นี ้ จะต้องวิเคราะห์ความคุม้ ค่าในมิติดา้ นต่างๆ ที่มากไป
กว่าด้านสุขภาพด้วย
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3

กล่อง 1. กรณีตา่ งๆ ใน หลายล้ านชีวิตรอด
การกระจายยาและเทคโนโลยี
 จุดเริม
่ ของอวสาน: การก�ำจัดเชือ้ เมนินไจติส เอ (Meningitis A) ตลอดสายพานโรคเยื่อหุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบในแอฟริกา
 สานฝั นให้เป็ นจริง: โครงการรักษาด้วยยาต้านเรโทรไวรัสทั่วบอตสวานา (Botswana)
 ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งในจีน: สร้างความครอบคลุมวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอย่างเท่าเทียม
 ก�ำจัดยุงตัวต่อตัว: โครงการควบคุมมาลาเรียแห่งชาติแซมเบีย
 พืน
้ บ้านแข็งเพื่อสุขภาพเด็ก: โครงการปิ โซเฟิ รม์ แห่งเม็กซิโก (Mexico’s Piso Firme Program)
 เริม
่ ต้นด้วยความสดใสเพื่ออนาคตที่สกุ สว่าง: โครงการโรงเรียนขจัดหนอนพยาธิแห่งเคนยา
 หยุดเส้นทางการระบาด: การก�ำจัดโปลิโอในเฮติ
 เรียนรู จ
้ ากความล้มเหลว: การจัดการแบบบูรณาการส�ำหรับความเจ็บป่ วยของเด็กในบังคลาเทศ
การขยายการเข้ าถึงบริการสุขภาพ
 การเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับทุกคน: โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งประเทศไทย
 การจ่ายงบประมาณให้จง
ั หวัดตามผลลัพธ์ของงานด้านสุขภาพ: แผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินา (Argentina’s Plan Nacer)
 ขจัดโรคอย่างถึงรากเหง้า: โครงการซอดดาแฟมิเลียแห่งบราซิล (Brazil’s Programa Saúde da Família)
 ยิ่งส่งเสริมคนท�ำงานด้านสุขภาพ ยิ่งท�ำให้สข
ุ ภาพดีขนึ ้ : โครงการจ่ายตามผลงานส�ำหรับบริการสุขภาพในรวันดา
 เรียนรู จ
้ ากความล้มเหลว: การลดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการคลอดในสถาบันในแคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย
การใช้ วิธีการโอนเงินสดไปยังเป้ าหมายเพือ่ ปรับปรุ งสุขภาพ
 ให้โอกาสแก่เด็กเปราะบาง: โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมของเคนยา
 ยกระดับเด็กที่ถก
ู กีดกันเพราะสีผิว: เงินทุนสนับสนุนเด็กแห่งแอฟริกาใต้
 การปกป้องคุม
้ ครองวัยเด็ก: โครงการเงินเดือนนักเรียนหญิงแห่งแคว้นปั ญจาบ
 การเรียนรู จ
้ ากความล้มเหลว: โครงการเงินช่วยเหลือครอบครัวแห่งฮอนดูรสั (Honduras’s Programa de Asignación Familiar)
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมประชากรวงกว้ างเพือ่ ลดความเสีย่ ง
 การควบคุมการบริโภคยาสูบ: โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบ
ู บุหรีแ่ ห่งประเทศไทย
 การปรับปรุ งเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน: กฎหมายหมวกนิรภัยที่สมบูรณ์แบบของเวียดนาม
 การร้องขอเพื่อให้ปลอดจากการถ่ายอุจจาระเรีย
่ ราด: โครงการการตลาดสุขาภิบาลและการสุขาภิบาลครบวงจรแห่งอินโดนีเซีย
 เสริมศักยภาพชุมชนเพื่อต่อสูก
้ บั เอชไอวี: โครงการอะวาฮานแห่งอินเดีย (India’s Avahan Program)
 เรียนรู จ
้ ากความล้มเหลว: โครงการล้างมือของประเทศเปรู

เกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดนีท้ ำ� ให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายจ�ำนวน
หนึง่ ตัวอย่างเช่น สองโครงการเล็กๆ ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ ในด้านการสร้าง
ผลกระทบด้านโภชนาการขัน้ ต้น อย่างเช่น ในกัวเตมาลาและจาไมกาที่ถกู
คัดออกเนื่องจากไม่ผา่ นเกณฑ์ขนาดของโครงการและช่วงเวลาด�ำเนินการ
ถึงแม้วา่ โครงการทัง้ สองจะมีความส�ำคัญมากในด้านการสร้างความเข้าใจ
ต่อผลกระทบระยะยาวที่มีต่อเด็กวัยเริ่มต้นก็ตาม7 และยังมีโครงการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่โด่งดังในการให้ผลปรับปรุ งสุขภาพอีกจ�ำนวนหนึ่ง
ที่ไม่ได้รบั คัดเลือกเข้ามาเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ขนาดของโครงการและ
ช่วงเวลาด�ำเนินการเช่นกัน
กรณี ใหม่ๆ ที่ ได้รบั การคัดเลือกเข้ามาใน หลายล้า นชีวิต รอด
ฉบับนี ้ ต้องผ่านการประเมินอย่างเข้มงวดและต้องใช้เอกสารจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ ตาม ไม่มีองค์ความรู ใ้ ดที่ สมบูรณ์แบบ หลักฐานของหลายๆ
โครงการมาจากการผ่านช่วงเวลาด�ำเนินการที่ยาวนาน ผ่านการศึกษาซ�ำ้
แล้วซ�ำ้ เล่า ผ่านวิธีการส�ำรวจแบบใหม่ๆ และแม้แต่การผ่าน “การปฏิวตั ิ
ข้อมูล” สิ่งที่เราประจักษ์ก็คือ การรวบรวมกรณี ศึกษาครัง้ นีท้ ำ� ให้เราได้
หลักฐานที่ดีท่ีสดุ ที่มีอยู่ในขณะที่เรียบเรียงการเขียน และแสดงให้เห็นว่า

สิบแปดจากยี่สบิ สองประสบการณ์เหล่านีเ้ ข้าข่าย “ความส�ำเร็จ” เมื่อผ่าน
หลักฐานชิน้ สุดท้ายของทัง้ หมดแล้ว
ในความเป็ นจริง บางกรณี ก็มิใช่ว่าจะไม่มีขอ้ กังขาเสียที เดียว
โดยเฉพาะในสามกรณี ได้แ ก่ โครงการโรงเรีย นขจัด หนอนพยาธิ แ ห่ง
เคนยา โครงการควบคุมเอชไอวีในอะวาฮานแห่งอินเดีย และโครงการ
ของอินโดนีเซียในการลดพฤติกรรมการถ่ายอุจจาระไม่เป็ นที่ไม่เป็ นทาง
ข้อกังขาเกี่ยวกับผลกระทบของแต่ละโครงการเกิดขึน้ จากปั จจัยต่างๆ กัน
โดยในกรณีของโรงเรียนขจัดหนอนพยาธิ มีงานทบทวนอย่างเป็ นระบบใน
ระดับโลกชิน้ หนึ่งและงานศึกษาซ�ำ้ อีกชิน้ หนึ่งต่างก็พบว่า แม้ว่าปริมาณ
การเกิดหนอนพยาธิจะลดลงอันเป็ นผลจากโครงการขจัดหนอนพยาธิ แต่
ผลของการให้การศึกษาและการต่อต้านโรคโลหิตจางไม่สามารถเปรียบ
เที ย บได้กับ หลายงานการศึก ษาที่ ตี พิ ม พ์ใ นนิ พ นธ์ต ้น ฉบับ ของเคนยา
ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันเมื่อมีการใช้คำ� ว่า “สงครามหนอนพยาธิ”8 ใน
อะวาฮาน โดยมีการออกแบบการประเมินผลกระทบหลายรูปแบบแตกต่าง
กันอย่างกว้างขวางขึน้ กับการนิยามค�ำว่า “counterfactual”9 และส�ำหรับ
โครงการของอินโดนีเซียที่ตอ้ งการลดการถ่ายอุจจาระไม่เป็ นที่ไม่เป็ นทาง
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ตามแบบที่ เ คยกระท�ำ ในบัง คลาเทศซึ่ ง เป็ น ครั้ง แรกสุด ถื อ ว่ า ได้ผ ล
เหรียญสหรัฐ สามารถซือ้ มุง้ ให้เด็กในประเทศแซมเบียได้ถงึ 10 คนเพื่อ
บวกทางด้า นสุข ภาพอย่า งมี นัย ส�ำ คัญ แต่ยุท ธวิ ธี ต่า งๆ ที่ น ำ� มาใช้นั้น
ป้องกันความตายจากมาลาเรียที่เกิดขึน้ ทุกปี
หลายคนก็เห็นว่าอาจน�ำไปสู่ปัญหาที่แก้ยากต่อไปในระยะยาวได้10 กรณี
2. การเจาะจงลงไปตรงจุดที่แย่ที่สุดจะส่งผลให้ได้รับประโยชน์
ที่กล่าวเหล่านี ไ้ ด้รบั การคัดเลือกเข้ามาเนื่ องจากเห็นว่า ความคิดเห็นที่
ด้านสุขภาพมากทีส่ ุด
แตกต่ า งกั น เกี่ ย วกั บ โครงการเหล่ า นี ้จ ะเป็ น บทเรี ย นที่ ส ำ� คัญ ส�ำ หรับ
 กลุม่ ใหม่ๆ หลายกลุม่ ของโครงการใน หลายล้านชีวติ รอด มีจดุ มุง่ หมาย
ผูก้ ำ� หนดนโยบายสุขภาพระดับโลกและเป็ นการตอกย�ำ้ ความส�ำคัญของ
ที่ ป ระชาชนที่ ย ากจนหรื อ อยู่ใ นกลุ่ม เสี่ ย งสูง โครงการที่ ส ามารถ
การประเมินผลกระทบที่เข้มงวด ความส�ำคัญของบริบทของพืน้ ที่ และ
เข้า ถึ ง กลุ่ม ที่ มี ค วามจ�ำ เป็ น มากที่ สุด จะท�ำ ให้เ กิ ด ผลกระทบด้า น
ความส�ำคัญของการทบทวนหลักฐานที่มีอยูม่ ากมายอย่างเป็ นระบบ
สุขภาพที่ กว้างขวางกว่า ท�ำให้เกิ ดความรู ส้ ึกโดยสัญชาตญาณว่า
ภาวะสุขภาพจะก้าวหน้ามากกว่าถ้าเงื่อนไขพืน้ ฐานเดิมแย่กว่า แต่
สรุ ปประเด็นส�ำคัญใน หลายล้ านชีวิตรอด : ลักษณะร่วมสี่
การเลือกเป้าหมายที่ดีก็ยงั มีอีกหลายรู ปแบบ เช่น โครงการซอดดา
ประการและบทเรียนส�ำคัญเจ็ดประการ
แฟมิเลียของบราซิล (Brazil’s Programa Saúde da Família) ได้เพิ่ม
แม้ว่ า ในแต่ ล ะกรณี จ ะมี ค วามโดดเด่ น ต่า งกัน คนละแบบและมี บ ริบ ท
การกระจายงบประมาณไปยังเทศบาลที่ยากจนกว่า โดยการปรับยอด
เฉพาะตัว แต่ทกุ กรณีก็มีลกั ษณะร่วมที่เหมือนกันสี่ประการ ได้แก่ ประการ
งบประมาณตามระดับความยากจนของแต่ละชุมชน หรือโครงการ
แรก ฉลาดในการเลื อ กใช้วิ ธี ป ฏิ บัติ ก ารหรื อ ยุท ธวิ ธี ต่ า งๆ โดยอาศัย
โอนเงินสดของเคนยาใช้ทงั้ หลักภูมิศาสตร์และหลักการยึดชุมชนเป็ น
หลัก ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ท่ี ดี ท่ี สุ ด ที่ มี อ ยู่ ประการที่ ส อง ภาคี แ ละ
ฐานในการวางเป้าหมาย ด้วยการขอให้ผนู้ ำ� หมู่บา้ นระบุครอบครัวที่
ความร่วมมือได้รบั การก่อร่างสร้างขึน้ เพื่อให้เกิดการใช้วิชาการที่จำ� เป็ น
มีความจ�ำเป็ นที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการ และโครงการ
ใช้เงินทุน และใช้ทรัพยากรทางการเมืองต่างๆ (political resources)
เอดส์ของอินเดียก็ได้จำ� แนกแยกแยะความแตกต่างโดยเจาะจงไปที่
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ประการที่สาม มีผนู้ ำ� ทางการเมือง
กลุ่มประชากรส�ำคัญที่มีโอกาสติดเชือ้ เอดส์มากที่สดุ ซึ่งได้แก่ หญิง
มิ ใ ช่ เ พี ย งหนึ่ ง แต่ ห ลายคนหรื อ บางที ก็ มี ค รบทั้ง วงจรทางการเมื อ ง
ขายบริการทางเพศ ชายที่รว่ มเพศกับชาย คนข้ามเพศ ผูใ้ ช้ยาเสพติด
มี ค วามพยายามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดระยะเวลา และประการสุด ท้า ย
และกลุ่ม ที่ ท ำ� งานในเส้น ทางหลัก ที่ ใ ช้ร ถบรรทุก การด�ำ เนิ น งาน
โครงการเหล่านีใ้ ช้ประโยชน์จากตัวเลขข้อมูล ผลที่เกิดขึน้ และการประเมิน
ในลักษณะอื่นๆ เป็ นไปตามกรอบ “ถ้วนหน้า” ซึ่งหมายถึงทุกๆ คน
ในการด�ำ เนิ น งานร่ว มกัน ระหว่า งหน่ ว ยงานและระหว่า งประเทศและ
ตัวอย่างเช่น การบังคับใช้กฎหมายหมวกนิรภัยของเวียดนามมีผลต่อ
ใช้ขอ้ มูลนี ใ้ นการปรับปรุ งสุขภาพด้วย เพราะเหตุนี ้ โครงการเหล่านี จ้ ึง
คนจนและคนรวยเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ลกั ษณะถ้วนหน้านี ้
แตกต่างจากโครงการสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย
ก็มกั จะมีความพยายามเข้าถึงประชาชนในชุมชนที่มีโอกาสหลุดออก
บทเรียนส�ำคัญเจ็ดประการที่เกิดขึน้ จากประสบการณ์นี ้
ไปจากวงจร ด้วยการท�ำงานเชิงรุกไปยังเป้าหมาย ด้วยการให้เงินช่วย
เหลือเพิ่มเติม และด้วยการติดตามความเป็ นไปของชุมชน
1. หลายล้านชีวิตรอด แสดงให้เห็นว่า ระบบสุขภาพโลก

ยังท�ำงานได้

 ผลการส�ำรวจระดับโลกพบว่า ผูใ้ หญ่รอ้ ยละ 64 เชื่อว่า เมื่อเด็กสมัยนี ้
เติบโตขึน้ พวกเขาจะอยูใ่ นภาวะที่ย่ำ� แย่กว่าพ่อแม่ของพวกเขา11 ด้วย
เพราะการระบาดของโรคที่สำ� คัญ ภัยธรรมชาติ คอร์รปั ชั่น และภาวะ
เศรษฐกิจตกต�่ำนัน้ บางทีก็ดเู หมือนว่าจะรวมกันท�ำให้เกิดบรรยากาศ
ของความสิน้ หวัง แต่ทว่า เมื่อถึงขณะนี ้ การปฏิวตั ิสขุ ภาพระดับโลก
เด่นชัดขึน้ และโดยเฉพาะกรณีตา่ งๆ ใน หลายล้านชีวติ รอด แสดงให้
เห็นได้ว่าความสิน้ หวังมีเนือ้ ที่เหลือเพียงนิดเดียวเมื่อเทียบกับสุขภาพ
โลก เมื่อมีการใช้ยทุ ธวิธีท่ีถกู ต้องพร้อมกับใช้คนได้ถกู คน ณ เวลาที่
เหมาะสม สุขภาพสามารถดีขึน้ ได้อย่างรวดเร็ว แม้แต่ในประเทศที่
ยากจนที่สดุ และท่ามกลางประชาชนที่แสนเข็ญที่สดุ เพียงแค่สองหรือ
สามกรณีท่ีแสดงใน หลายล้านชีวติ รอด รวมกันก็สามารถท�ำให้มีชีวิต
รอดได้มากกว่า 18 ล้านปี ซึ่งอาจต้องสูญเสียไปอันเนื่องจากสาเหตุ
แห่งความตายและความพิการที่ป้องกันได้12 ยิ่งไปกว่านัน้ ประโยชน์
อันยิ่งใหญ่เหล่านี ้ ได้มาด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำ� มาก การรักษาด้วยยาต้าน
เรโทรไวรัสเพื่อให้ชีวิตยืนยาวซึง่ เป็ นบริการที่ให้ในโครงการรุง่ อรุณใหม่
ในบอตสวานา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 480 เหรียญสหรัฐต่อคนไข้
หนึ่งคนในแต่ละปี ในท�ำนองเดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการพบกุมารแพทย์
เพื่อตรวจโรคทั่วไปต่อครัง้ ในประเทศร�่ำรวยซึ่งมีมูลค่าประมาณ 53

3. รัฐบาลต่างๆ ยังคงมีความสามารถในการท�ำงาน;
ความช่วยเหลือยังคงมีประโยชน์

 เกื อ บทุก กรณี ใ นหนัง สื อ เล่ม นี ้ รัฐ บาลต่ า งๆ ทั้ง ในประเทศรายได้
น้อยและประเทศรายได้ปานกลางได้ผลักดันงานอย่างหนักในการ
เข้าถึงประชากรที่มีความจ�ำเป็ นจริงๆ ด้วยการก�ำหนดนโยบายและ
สร้างสรรค์กลยุทธ์ต่างๆ ดังเช่น โครงการซอดดาแฟมิเลียของบราซิล
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้มีพันธสัญญาในการสร้างความเท่าเทียม
เมื่อน�ำหลักการสาธารณสุขมูลฐาน (primary healthcare) ไปใช้กบั
ประชาชนที่ยากจน หรือในแอฟริกาใต้ รัฐบาลหลังยุคแบ่งแยกสีผิว
ได้ใช้กองทุนสนับสนุนเด็ก (Child Support Grant) เป็ นยุทธศาสตร์
หลักในการสลายมรดกทางวัฒนธรรมในอดีต และในประเทศไทย
บรรดาผูเ้ คลื่ อ นไหวทางสัง คมได้ชี แ้ นะให้ร ัฐ บาลออกกฎหมายที่ มี
ผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทบุหรี่ยกั ษ์ใหญ่และจัดตัง้ กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพที่ดำ� เนินงานด้วยเงินภาษี บุหรี่ และแม้แต่ใน
ประเทศที่ได้ช่ือว่า “รัฐล้มเหลว (failed states)” ก็ยงั มีหน่วยงานของ
รัฐที่จัดการงานได้อย่างมีประสิทธิ ผล สามกรณี ได้แก่การขจัดโรค
โปลิโอในเฮติ การโอนเงินช่วยเหลือในปากีสถาน และการให้วคั ซีน
ในประเทศที่เป็ นสายพานโรคเยื่อหุม้ สมองหรือไขสันหลังอักเสบใน
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ทวีปแอฟริกา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การบริหารประเทศอย่างอ่อนแอ
ผู้ห ญิ ง มี ลูก เร็ ว ขึ น้ หรื อ เร็ ว กว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ ภาวะที่ ไ ม่ มี แ รงจู ง ใจ
ไม่ ไ ด้เ ป็ น อุป สรรคขัด ขวางการด�ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานรัฐ ที่ ยัง
จากภายนอก ในท�ำ นองเดี ย วกัน โครงการสุข าภิ บ าลชนบทของ
สามารถด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลในการปรับปรุ งระบบบริการ
อิ น โดนี เ ซี ย ก็ อ าจท�ำ ให้เ กิ ด โรคท้อ งร่ว งมากขึ น้ เนื่ อ งจากไปสร้า ง
สุขภาพเมื่อมีการสนับสนุนจากภายนอกประเทศอย่างเหมาะสม
รอยมลทิ น ให้ แ ก่ ป ระชาชนที่ ถ่ า ยอุ จ จาระไม่ เ ป็ นที่ ไ ม่ เ ป็ นทาง
แท้จริงแล้วนั้น สิ่งที่ ภาคีความร่วมมื อต่างๆ อธิ บายไว้ในกรณี
แรงจูงใจทางสังคมที่มีอำ� นาจนัน้ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพที่ดีขนึ ้ แต่มิใช่ดว้ ยการ
 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ความส�ำเร็จเป็ นผลมาจากความรับผิดชอบ
ลงโทษหรือท�ำให้ได้อายต่อผูท้ ่ีไม่สามารถสร้างหรือซือ้ ส้วมได้
ร่วมกัน โดยทุกๆ ภาคส่วนท�ำหน้าที่ของตนตามที่ตกลงกันและไม่มี
5. สิ่งทีท่ ำ� งานได้ผล: ประสิทธิศักย์ (efficacy) ไม่เหมือนกับ
ภาคส่วนใดแยกไปด�ำเนินงานตามล�ำพัง กรณีต่างๆ ส่วนใหญ่แสดง
ประสิทธิผล (effectiveness)
ให้เห็นถึงการสนับสนุนเงินทุนจากภายนอกหรือมีความร่วมมือกันทาง
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าษาอังกฤษในปั จจุบนั ค�ำว่า “ประสิทธิ ศกั ย์” และ “ประสิทธิ ผล”
วิชาการ(ดูตาราง 1) หลายๆ โครงการได้รบั ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
อาจจะมีความหมายคล้ายกัน อย่างไรก็ตาม ในวงการสาธารณสุข
จากภาคีต่างๆ ในระดับโลก ทัง้ ที่เป็ นหน่วยงานความช่วยเหลือแบบ
นั้น มี ก ารจ�ำ แนกความส�ำ คัญ ระหว่ า งสองค�ำ นี ้ ประสิ ท ธิ ศัก ย์คื อ
ทวิภาคีและแบบพหุภาคี รวมถึงที่เป็ นมูลนิธิ นอกจากนี ้ ภาคเอกชน
ผลกระทบที่เกิดจากปฏิบัติการที่สามารถพิสูจน์ได้จากชุดการทดลอง
ก็ยงั สามารถเข้ามามีสว่ นร่วมได้ดว้ ย เช่น บริษัทยาได้บริจาคยาให้ใน
ในขณะที่ประสิทธิผลคือผลที่เกิดจากปฏิบตั ิการในโลกแห่งความเป็ นจริง
บอตสวานา บริษัททองแดงให้การสนับสนุนโครงการควบคุมมาลาเรีย
ในหนัง สื อ เล่ ม นี ้ เราเกี่ ย วข้อ งกับ ค�ำ ว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ส่ ว นใหญ่
ในแซมเบีย และบริษัทพลาสติกได้สานฝั นให้เป็ นจริงได้ดว้ ยการสร้าง
ในวงการสุ ข ภาพโลกนั้ น ภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม มั ก จะชี ้แ นะว่ า
สถานีลา้ งมือหลายแห่งในเปรู
เทคโนโลยีท่ีดี ที่พิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิศกั ย์ ใช้งานได้ในการทดลอง
4. สิ่งจูงใจต่างๆ มีความส�ำคัญต่อผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ
ขนาดเล็กก็ถือว่าใช้ได้แล้ว ในประวัตศิ าสตร์ ชุมชนสุขภาพโลกให้ความ
 หลายกรณีแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า สิ่งจูงใจมีผลต่อสุขภาพ และ
ส�ำคัญกับการซือ้ วัคซีนและยาแจกจ่ายให้แก่ประเทศที่ไม่มีกำ� ลังซือ้
สิ่ ง จู ง ใจมี ห ลายรู ป แบบและหลายลั ก ษณะ ส�ำ หรับ ผู้ใ ห้บ ริ ก าร
และคาดว่าผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ จะเดินทางไปสู่ผูท้ ่ีมีความจ�ำเป็ นเป็ น
สิ่งจูงใจต่างๆ จะช่วยกระตุน้ ให้มีความพยายามมากขึน้ และผลผลิต
ส่วนใหญ่ ในความเป็ นจริง เหตุผลหลักของภาคีความร่วมมือระดับโลก
ก็จะเพิ่มขึน้ เขาอาจจะมอบเงินค่าตอบแทนการให้บริการแก่ผทู้ ำ� งาน
ดังเช่น Gavi, พันธมิตรด้านวัคซีน; กองทุนหยุดวัณโรค; UNITAID และ
ด้านสุขภาพจ�ำนวนหนึง่ เป็ นหลักปฏิบตั ขิ นั้ พืน้ ฐานหรือเพิ่มขัน้ ตอนการ
อื่นๆ ก็คือ ซือ้ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพด้วยสมมุติฐานว่า อุปสรรคส่วนใหญ่
ส่งเสริมความรับผิดชอบด้วยการเฝ้าติดตามและให้รางวัลตามผลงาน
ของการแก้ไขปั ญหาสุขภาพก็คือการขาดยาที่มีประสิทธิศกั ย์และส่วน
เหล่านีเ้ ป็ นต้น ในท�ำนองเดียวกัน สิ่งจูงใจสามารถช่วยกระตุน้ ระดับ
ใหญ่เป็ นยาที่มีราคาไม่สงู นัก และประเทศเหล่านัน้ พอมีกำ� ลังที่จะซือ้
ปั จเจกชนให้เกิดการปฏิบตั ิเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อ
เองได้
สุขภาพที่ดีกว่า เพื่อการเข้าหาบริการสุขภาพ และเพื่อการปฏิบตั ิตาม
การขาดแคลนนีเ้ ป็ นเพียงส่วนหนึ่งของปั ญหาเท่านัน้ เพราะการ
แนวทางการรักษาอย่างเคร่งครัด13 การจ่ายเงินให้แก่ครอบครัวต่างๆ  ปรับปรุ งสุขภาพในขอบเขตที่กว้างใหญ่ นั้น ยังมีอีกหลายเรื่องนักที่
(ผ่านทางการโอนเงิน) และแก่ผใู้ ห้บริการตามแนวทางที่สอดคล้องกับ
เป็ นปั ญหามากกว่าเรื่องเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิศกั ย์และมีกำ� ลังซือ้ ได้
ผลลัพธ์สุขภาพที่ตอ้ งการและเปรียบเทียบดูว่าวิธีใดที่สามารถสร้าง
การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม และ
ผลลัพธ์สขุ ภาพได้มากกว่ากัน
การปฏิบตั ิตามแนวทางการรักษา องค์ประกอบเหล่านีม้ ีความส�ำคัญ
ในรวันดา การจ่ายเงินให้กบั การให้บริการและการติดตามคุณภาพ
พอๆ กันต่อประสิทธิผล อัตราตายจากโรคเอดส์ท่ีลดลงในบอตสวานา
 ของการให้บริการสามารถสร้างขวัญก�ำลังใจแก่ผูใ้ ห้บริการและภาวะ
นัน้ ไม่ได้เกิดจากการได้รบั ยาที่มาจากกการบริจาคอย่างเดียว แต่ยงั
โภชนาการของเด็กก็ดีขนึ ้ ในบราซิลและอาร์เจนตินา การจ่ายเงินให้แก่
เกิดจากความสามารถของผูใ้ ห้บริการสุขภาพในการค้นหาผูต้ ิดเชือ้ เอช
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนแต่ละครอบครัวที่เพิ่มเข้ามา
ไอวีและสนับสนุนให้ได้รบั การรักษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ในท�ำนอง
รับบริการปฐมภูมินนั้ ช่วยกระตุน้ ให้ผทู้ ำ� งานด้านสุขภาพออกติดตาม
เดียวกัน กลุม่ นักวิจยั ในบังคลาเทศพบว่าการแทรกแซงด้วยสิ่งที่มีประ
ค้นหาเป้าหมายที่มีความจ�ำเป็ นจริงๆ และช่วยให้ม่ นั ใจได้ว่าเป้าหมาย
สิทธิ ศกั ย์เพียงอย่างเดียวนัน้ ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุ งสุขภาพได้ จะ
เหล่านัน้ ได้รบั บริการที่สำ� คัญด้วย ในประเทศไทย ประชาชนผูย้ ากจนได้
ต้องให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและ
รับการขึน้ ทะเบียนให้ได้รบั บัตรทองซึง่ เป็ นเครื่องรับประกันว่า เขาเหล่า
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจด้วย
นัน้ จะได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพ เป็ นแรงจูงใจให้ครอบครัวต่างๆ
โดยภาพรวมแล้ว กรณีเหล่านีย้ งั ได้แสดงให้เห็นได้อีกว่า แม้เรา
ไปรับบริการการดูแลสุขภาพบ่อยขึน้ และท�ำให้สขุ ภาพของพวกเขาดีขนึ ้
 จะรู ว้ ่า “สิ่งใดท�ำงานได้ผล” ในด้านของเทคโนโลยีสุขภาพ เราก็ยัง
ในเวียดนาม การบังคับใช้กฎหมายของต�ำรวจที่เข้มงวดขึน้ ต่อการสวม
ต้องเรียนรู อ้ ีกมากเกี่ ยวกับการน�ำไปใช้บริการในวงกว้างและการใช้
หมวกนิรภัยของผูข้ บั ขี่จกั รยานยนต์ ท�ำให้ผไู้ ม่สวมหมวกนิรภัยต้องมี
ประโยชน์ใ นบริก ารลัก ษณะเฉพาะ หลายโครงการที่ ไ ด้ร ับ การคัด
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึน้ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใหม่ท่ีมีพลังต่อประชาชนในการ
เลือกบรรจุในเล่มนี ้ เช่น โครงการปิ โซเฟิ ร์ม (Piso Firme) ในเม็กซิโก
คุม้ ครองศีรษะของตน
โครงการโอนเงินช่วยเหลือในแอฟริกาใต้ โครงการจ่ ายตามผลลัพธ์
เนื่องจากสิ่งจูงใจอย่างเงินนัน้ มีอำ� นาจ จึงควรตระหนักว่าจะไม่ก่อ
ของงานในรวันดา ส่งผลให้ภาวะโภชนาการในเด็กดีขึน้ แม้ว่าแต่ละ
 ให้เกิดผลเสียโดยไม่ได้ตงั้ ใจและมีความสมเหตุสมผล โครงการโอนเงิน
โครงการจะใช้เทคโนโลยีและกลยุทธการให้บริการแตกต่างกันเพื่อให้
ช่ ว ยเหลื อ ของฮอนดูร ัส อาจสร้า งแรงจู ง ใจโดยไม่ ไ ด้ตั้ง ใจที่ ท �ำ ให้
บรรลุเป้าหมายของโครงการก็ตาม ในการพิจารณาบทเรียนของแต่ละ
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หลายล้านชีวิตรอด

ตาราง 1. ชื่อโครงการ หน่วยงานต่างๆ ทีร่ ่วมด�ำเนินการ และ ผู้สนับสนุนทุนด�ำเนินการ
ชื่อโครงการ
หน่วยงานหลักทีร่ ่วมด�ำเนินการ
โครงการให้วัค ซี น ป้อ งกัน โรคเยื่ อ หุ้ม สมองฯ โครงการวัคซีนเยื่อหุม้ สมองอักเสบ
อักเสบตลอดสายพานโรคนีใ้ นแอฟริกา
(น�ำโดย PATH และองค์การอนามัยโลก),
ศูนย์วิจยั และประเมินผลทางชีวภาพขององค์การอาหาร
และยาแห่งสหรัฐ, สถาบันเซรุม่ แห่งอินเดีย จ�ำกัด, Synco
Bio Partners, สถาบันเพื่อมาตรฐานและการควบคุมทาง
ชีวภาพแห่งชาติของอังกฤษ
โครงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเรโทร
รัฐบาลของประเทศบอตสวานา, BMGF, มูลนิธิเมอร์ค
ทั่วประเทศบอตสวานา
(ผ่านทางความร่วมมือด้านเอชไอวี/เอดส์อย่างครบวงจร
แห่งแอฟริกา)
โครงการสร้างความครอบคลุมวัคซีนไวรัสตับ กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศจีน, Gavi
อักเสบบีอย่างเท่าเทียมแห่งประเทศจีน
โครงการควบคุมมาลาเรียแห่งชาติของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขแห่งประเทศแซมเบีย, UNICEF,
แซมเบีย
โครงการมาลาเรียแห่งประธานาธิบดีสหรัฐ, Roll Back
Malaria
โครงการปิ โซเฟิ รม์ แห่งประเทศเม็กซิโก
รัฐบาลของประเทศเม็กซิโก
โครงการขจัดหนอนพยาธิ โดยใช้โรงเรียนเป็ น กระทรวงสาธารณสุขและการศึก ษาแห่ง เคนยา, Deฐานแห่งประเทศเคนยา
worm the World
การรณรงค์กำ� จัดโปลิโอแห่งประเทศเฮติ
รัฐบาลของประเทศเฮติ, Pan American Health Organization, ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ

ผู้สนับสนุนทุน
โครงการวัคซีนเยื่ อหุม้ สมองอักเสบ (PATH, องค์การ
อนามัย โลก), BMGF, USAID, มูล นิ ธิ เ ดลล์, Gavi,
กระทรวงสาธารณสุข (ของประเทศบูรก์ ินาฟาโซ, มาลี,
และไนเจอร์)

โครงการจ่ายตามผลงานส�ำหรับ
บริการสุขภาพในรวันดา
โครงการลดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการคลอด
ที่สถาบันในแคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย
โครงการเงินช่วยเหลือสังคมของเคนยา

รัฐบาลของประเทศรวันดา

รัฐบาลของประเทศรวันดา

รัฐบาลของแคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย

รัฐบาลของแคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย

รัฐบาลของประเทศบอตสวานา; มูลนิธิเมอร์ค; BMGF;
PEPFAR; กองทุนโลกเพื่อการต่อสูก้ ับเอดส์ มาลาเรีย
และวัณโรค
รัฐบาลแห่งประเทศจีน, Gavi

USAID; โครงการมาลาเรีย แห่ง ประธานาธิ บ ดี สหรัฐ ;
กองทุนโลกเพื่อการต่อสูก้ บั เอดส์ มาลาเรียและวัณโรค;
ธนาคารโลก; PATH (สนับสนุนทุนโดย BMGF)
รัฐบาลของประเทศเม็กซิโก
ธนาคารโลก, Deworm the World, มูลนิธิกองทุนการ
ลงทุนของเด็ก, END Fund
Pan American Health Organization, องค์การอนามัยโลก,
หน่ ว ยงานการพัฒ นาระหว่ า งประเทศแห่ ง แคนาดา,
USAID, UNICEF, Rotary International, ธนาคารโลก
การจัด การแบบบูร ณาการส�ำ หรับ ความเจ็ บ รัฐบาลของประเทศบังคลาเทศ; ICDDR,B; องค์การ รัฐบาลของประเทศบังคลาเทศ, UNICEF
ป่ วยของเด็กในบังคลาเทศ
อนามัยโลก
โครงการหลัก ประกั น สุข ภาพถ้ว นหน้า แห่ ง รัฐบาลของประเทศไทย
รัฐบาลของประเทศไทย
ประเทศไทย
แผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินา
กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ง ระดับ ส่ ว นกลางและระดับ รัฐบาลของอาร์เจนตินา (ทัง้ ระดับส่วนกลางและระดับ
จังหวัดของอาร์เจนตินา, ธนาคารโลก
จังหวัด), ธนาคารโลก
โครงการซอดดาแฟมิเลียแห่งบราซิล
รัฐบาลของประเทศบราซิล
รัฐบาลของประเทศบราซิล

โครงการเงินเดือนนักเรียนหญิง
แห่งแคว้นปั ญจาบ
เงินทุนสนับสนุนเด็กแห่งแอฟริกาใต้
โครงการเงินช่วยเหลือครอบครัว
แห่งฮอนดูรสั II
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่
แห่งประเทศไทย
กฎหมายหมวกนิรภัยที่สมบูรณ์แบบ
ของเวียดนาม
โครงการการตลาดสุขาภิบาล
และการสุขาภิบาลครบวงจรแห่งอินโดนีเซีย
โครงการอะวาฮานแห่งอินเดีย
โครงการล้างมือของประเทศเปรู

รัฐบาลของประเทศเคนยา, UNICEF

รัฐบาลของประเทศเคนยา, UNICEF, ธนาคารโลก,
กรมการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งอังกฤษ
รัฐบาลของแคว้นปั ญจาบ ประเทศปากีสถาน
รัฐบาลของแคว้นปั ญจาบ, ธนาคารโลก,
กรมการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งอังกฤษ,
หน่วยงานการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งแคนาดา
รัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้, Lund Committee on รัฐบาลของประเทศแอฟริกาใต้
Child and Family Support
รัฐบาลของประเทศฮอนดูรสั
Inter - American Development Bank, รัฐบาลของ
ประเทศฮอนดูรสั
รัฐบาลของประเทศไทย,
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โครงการรณรงค์เ พื่ อ การไม่ สูบ บุห รี่แ ห่ ง ประเทศไทย, แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
รัฐ บาลของประเทศเวี ย ดนาม, องค์ก ารอนามัย โลก, รัฐ บาลของประเทศเวี ย ดนาม, องค์ก ารอนามัย โลก,
มูลนิธิปอ้ งกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย
มูลนิธิปอ้ งกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย
รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย,โครงการสุขาภิบาลและน�ำ้ รัฐบาลของประเทศอินโดนีเซีย, โครงการสุขาภิบาลและ
แห่งธนาคารโลก
น�ำ้ แห่งธนาคารโลก, BMGF
BMGF, Family Health International,
BMGF
CARE International, องค์การอนามัยโลก
รัฐ บาลของประเทศ, โครงการสุข าภิ บ าลและน�ำ้ แห่ ง โครงการสุขาภิบาลและน�ำ้ แห่งธนาคารโลก
ธนาคารโลก, ความร่ว มมื อ ระหว่ า งภาครัฐ และภาค
เอกชนเพื่อการล้างมือ

แหล่งทีม่ า: ดูในบทของแต่ละโครงการ.
หมายเหตุ: BMGF = Bill & Melinda Gates Foundation; ICDDR,B = International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh; PEPFAR = US
President’s Emergency Plan for AIDS Relief; UNICEF = United Nations Children’s Fund; USAID = United States Agency for International Development

การปฏิวตั ิสขุ ภาพระดับโลก

กรณีเหล่านี ้ เราต้องประเมินอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ
ที่ เป็ นทางเลือกและเกี่ ยวกับยุทธศาสตร์ของการให้บริการในบริบท
ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดส�ำหรับ
การน�ำเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิ ศกั ย์ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างอย่างมี
ประสิทธิผลต่อไป

6. มีการปฏิวัตกิ ระบวนการประเมินผลด้วย
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การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เกิดขึน้ เช่น การเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ
หรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การประเมินผลกระทบก็จะช่วยให้
เข้าใจได้ว่าแนวโน้มของโรคนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากโครงการหรือ
ปั จจัยอื่นกันแน่
    แม้ว่าโลกของการประเมินผลกระทบจะมีความก้าวหน้าไปอย่าง
 มากแล้ว แต่ ก็ ยั ง ขาดข้อ มู ล อี ก หลายประเภทที่ มี ค วามจ�ำ เป็ น
ยกตัว อย่ า งเช่ น ความคุ้ม ค่ า เป็ น เรื่ อ งส�ำ คัญ ส�ำ หรับ ผู้ใ ห้ทุ น และ
ผูก้ ำ� หนดนโยบายจ�ำนวนมาก เขาเหล่านัน้ ต้องการรูว้ า่ ประโยชน์ดา้ น
สุขภาพที่ได้รบั นัน้ มีคุณค่าคุม้ กับค่าใช้จ่ายของโครงการหรือไม่และ
พวกเขายังต้องการให้ช่วยจัดล�ำดับความส�ำคัญว่าควรจะกระจาย
ทรัพยากรสาธารณะซึง่ มีจำ� กัดนัน้ ไปให้ท่ีใดบ้าง แต่รายงานการศึกษา
เกี่ยวกับการประมาณการความคุม้ ค่าอย่างมีหลักฐานเชิงประจักษ์นนั้
ยังคงมีอยูน่ อ้ ย มีเพียงสองกรณีในหนังสือเล่มนีท้ ่ีทำ� การศึกษาประเด็น
ดังกล่าว เราจึงจ�ำต้องใช้วิธีการออกแบบการประมาณการและใช้แหล่ง
ข้อมูลทุตยิ ภูมิ15 และนอกจากนี ้ ในบางกลุม่ โครงการ ตัวอย่างเช่น กลุม่
โครงการที่ต่อต้านโรคไม่ติดต่อที่ยังคงได้รบั การประเมินน้อยเกินไป
มีเพียงการทดลองจ�ำนวนหนึ่งกับการประเมินเล็กๆ ภายใต้โครงการ
ใหญ่เท่านัน้

 โครงการด้านสุขภาพหลายๆ โครงการได้รบั การตัดสินด้วยผลงาน
ระหว่างทาง เช่น จ�ำนวนเด็กที่ได้รบั วัคซีน จ�ำนวนวัคซีนที่ซือ้ หรือ
จ�ำนวนประชาชนที่ได้รบั การรักษาหรือได้รบั การอบรม โดยไม่มีการ
ประเมิ นผลโดยตรงต่อผลกระทบด้า นสุข ภาพที่ เกิ ดขึน้ ในท้า ยที่ สุด
ในขณะเดียวกัน ประเทศที่มีรายได้นอ้ ยและมีรายได้ปานกลางจ�ำนวน
มากก็กำ� ลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเกี่ ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ภาวะสุขภาพ เช่น การศึกษาของเด็กหญิ ง การเติบโตเป็ นเมืองใหญ่
และการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ที่กล่าวมานีม้ ีความส�ำคัญเพราะถ้าหาก
เรารู ว้ ่าสุขภาพดีขนึ ้ ได้โดยไม่ตอ้ งมีการแทรกแซงใดๆ จะได้นำ� เงินไปใช้
ท�ำประโยชน์ในที่อ่ืนจะดีกว่า
    กรณี ต่ า งๆ ที่ ตี พิ ม พ์ใ น หลายล้า นชี วิ ต รอด ฉบับ แรกล้ว นมี
 หลักฐานว่า ผลลัพธ์สุขภาพในวงกว้างที่ ดีขึน้ นั้น ส่วนใหญ่ เป็ นผล
7. ยังคงต้องการการทุม่ เทในด้านการพัฒนาหลักฐาน
มาจากความพยายามด�ำเนินงานด้านสุขภาพอย่างจ�ำเพาะเจาะจง
 ผูก้ ำ� หนดนโยบายหรือผูบ้ ริหารไม่ได้ใช้ผลของการประเมินเสมอไป ไม่วา่
มากกว่าจะเกิดขึน้ จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึน้ ในภาพรวม
ผลนั้นจะออกมาในทางบวกหรือ ลบในคุช ราต โครงการจูง ใจให้ไ ป
ในปั จ จุบัน นั้น มี ห ลัก ฐานที่ ดี ก ว่า ที่ แ สดงให้เ ห็ น ว่า การประเมิ น ผล
คลอดที่สถานพยาบาลยังคงด�ำเนินต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรู ป
โครงการสุข ภาพใหญ่ ๆ อย่า งเข้ม งวดมี ค วามเป็ น ไปได้แ ละใช้เ งิ น
แบบการด�ำเนินงานทัง้ ๆ ที่ผลที่ได้ออกมานัน้ ล้มเหลว ความเฉื่อยชาที่
ไม่มาก ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา มีการประเมินแบบที่ว่านีเ้ พิ่มจ�ำนวน
มักจะมาคูก่ บั การเมืองหรือการอื่นใดและท�ำให้ยากที่จะหยุดได้เมื่อเริม่
ขึ น้ มากมายในประเทศรายได้น้อ ยและประเทศรายได้ป านกลาง
ต้นไปแล้ว ยิ่งไปกว่านัน้ ผูก้ ำ� หนดนโยบายอาจจะไม่รูเ้ กี่ยวกับความล้ม
จาก 10 ในปี พ.ศ. 2538 เป็ น มากกว่า 300 ในปี พ.ศ. 255714
เหลวเสียด้วยซ�ำ้ ไปเพราะรายงานที่ตีพิมพ์ก็มีความล�ำเอียง น้อยกว่า
    ในจ�ำนวน 22 กรณีในหนังสือเล่มนีน้ นั้ 14 กรณีใช้การศึกษาแบบ
ครึง่ ของการทดลองแบบสุม่ และมีกลุม่ ควบคุม (randomized control
 การทดลอง (experimental study designs) ซึ่งวัดผลกระทบด้าน
trials) ในด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รบั การตีพิมพ์ และในกลุ่มที่ได้รบั
สุข ภาพได้ชัด เจน บางรัฐ บาลมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ด้ว ย ใน
การตีพิมพ์ก็มกั จะแสดงผลลัพธ์สำ� คัญทางสถิติท่ีมีความล�ำเอียงมาก
อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้ ไทย และเม็กซิโกนัน้ หน่วยงานประเมินของ
เช่น แสดงผลลัพธ์ท่ีชีว้ า่ ยาหรือโครงการนัน้ ประสบความส�ำเร็จ16
รัฐบาลได้ออกแบบโครงสร้างเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าวิธีการประเมินนัน้ จะ
    ในโลกแห่ง อุด มคติ นั้น ผูก้ ำ� หนดนโยบายจะพิ จ ารณาผลการ
เป็ นไปอย่างเข้มงวดและสามารถแปลผลลัพธ์ไปสูน่ โยบายได้ เช่น การ
 ประเมินที่ ผ่านการสังเคราะห์เป็ นอย่างดีจากการทบทวนอย่างเป็ น
ขยายผลโครงการที่ประสบความส�ำเร็จไปสู่การปฏิบตั ิในวงกว้างหรือ
ระบบและมีคณ
ุ ภาพ จากนัน้ ก็จะปรับปรุงโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ล้มเลิกการสนับสนุนโครงการที่ลม้ เหลว
แต่ ใ นความเป็ น จริ ง เพี ย งเท่ า นั้น ไม่ เ พี ย งพอส�ำ หรับ การประเมิ น
    ในบางกรณี ก็พบหลักฐานที่ แสดงผลกระทบจากโครงการโดย
โครงการ หลักฐานจะต้องมีความน่าเชื่อถือด้วย ในบางโครงการ เช่น
 ไม่ตอ้ งประเมินอย่างเข้มงวด เช่น การไม่พบไข้ทรพิษก็คือจ�ำนวนผู้
เม็ ก ซิโ กและแอฟริก าใต้ สถาบัน ของรัฐ ท�ำ หน้า ที่ ป ระเมิ น โครงการ
ป่ วยด้วยโรคไข้ทรพิษเป็ นศูนย์ และเราเพียงแต่ตอ้ งการระบบเฝ้าระวัง
ของรัฐโดยตรงและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิตามผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
โรคที่ มีคุณภาพสูงที่ มิใช่การทดลอง เพื่ อที่ จะได้เข้าใจผลลัพธ์ของ
ประเมินนัน้ นอกจากนี ้ บางครัง้ ผูใ้ ห้ทุนยังมีบทบาทพิเศษในการให้
โครงการต่างๆ อย่างไรก็ตาม อาจพูดได้ว่าการประเมินผลกระทบยัง
ความช่วยเหลือด้วย เลวีนและเซฟดอฟฟ์ (Levine and Savedoff)17
คงมี ประโยชน์เพื่ อที่ จะช่วยให้เราได้เรียนรู เ้ กี่ ยวกับยุทธศาสตร์การ
ได้เสนอว่าผูใ้ ห้ทนุ มีความเหมาะสมในการเป็ นผูล้ งทุนในการประเมิน
บริการให้ภูมิคุม้ กันที่มีประสิทธิ ผลในพืน้ ที่ชนบทและในประเทศที่มี
ในกรณี ท่ี ผูใ้ ห้ทุนเป็ นองค์กรขนาดเล็ก หรือต้องการเพิ่มอ�ำนาจที่ มี
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อยู่น้อ ยนิ ด หรือ เพื่ อ ป้อ งกัน ความเสี่ ย งที่ จ ะมี ก ารใช้ป ระโยชน์จ าก
โครงการในทางที่ผิดกฎหมาย หรือต้องการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อม
โยงชุมชนต่างๆ หรือเพิ่มบทบาทในการเรียกร้องให้ภาครัฐรับผิดชอบ
ให้มากขึน้

ความท้าทายในอนาคต
สุข ภาพโลกเปลี่ ย นแปลงไปมากตั้ง แต่ก ารตี พิ ม พ์ หลายล้า นชี วิต รอด
ฉบั บ แรกเรื่ อ ยมา แต่ ส่ิ ง ที่ ยั ง คงอยู่ เ หมื อ นเดิ ม ก็ มี ม ากเช่ น กั น ในปี
พ.ศ. 2547 หลายล้านชีวติ รอด ฉบับแรกระบุว่า “ปั ญหาเก่าๆ ก็ยงั ไม่ได้
รับการแก้ไข เช่น ความเหลื่อมล�ำ้ ระหว่างคนรวยกับคนจน ปั ญหาใหม่ๆ
ตัง้ แต่การระบาดของโรคเอดส์ไปยังอุบตั ิการณ์โรคที่เกิดจากบุหรี่และไป
ยังการเพิ่มจ�ำนวนของโรคหัวใจและหลอดเลือด เหล่านีค้ ือสิ่งคุกคามคน
รุน่ ต่อๆ ไปในอนาคต”18 แม้วา่ ความเข้มข้นของปั ญหาเหล่านีจ้ ะเจือจางลง
ด้วยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากบางโครงการที่ได้อรรถาธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี ้
แต่ปั ญหาเหล่า นั้น ก็ ยัง ด�ำ รงอยู่แ ละยัง คงต้องการความใส่ใ จและพันธ
สัญญาจากชุมชนสุขภาพโลก (global health community)
อยากจะกล่าวอี กว่า เป็ นที่ น่าเสียดายที่ โครงการโรคไม่ติดต่อ
จ�ำนวนหนึ่งไม่ไ ด้รบั คัด เลือกเข้ามาในฉบับใหม่นีภ้ ายหลังจากหนึ่งทศ
วรรษเต็มๆ ถัดมา แม้จะมี การทดลองในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กหลาย
การทดลองที่แสดงว่าโครงการที่เข้าไปแทรกแซงการเกิดโรคไม่ติดต่อนัน้
มีความคุม้ ค่า และงานวิจยั ของเราก็ได้พบว่า มีโครงการขนาดใหญ่หลาย
โครงการในกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางที่มงุ่ ลดหรือรักษา
โรคไม่ติดต่อนัน้ พิสจู น์ได้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพในบางโครงการ
โครงการเหล่า นี ไ้ ด้แ ก่ โครงการให้วัค ซี น ไวรัส ตับ อัก เสบบี ข องจี น เพื่ อ
ป้องกันมะเร็งตับ กฎหมายหมวกนิรภัยส�ำหรับมอเตอร์ไซค์ของเวียดนาม
เพื่อลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่ของไทย
และโครงการซอดดาแฟมิ เ ลี ย ของบราซิ ล ที่ ค วบคุม โรคหัว ใจได้ส ำ� เร็จ
การแก้ไขปั ญหาโรคไม่ติดต่อระดับโลกให้เกิดผลในวงกว้างนั้นเป็ นงาน
ส�ำคัญที่ละเลยไม่ได้ องค์การอนามัยโลกคาดการณ์วา่ โรคไม่ตดิ ต่อจะเป็ น
สาเหตุการตายมากกว่าสามในสี่สว่ นของการตายทัง้ หมดในปี พ.ศ. 257319
แม้แ ต่ใ นกลุ่ม ประเทศแอฟริก าใต้ส ะฮารา (sub - Saharan Africa)
โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจก็ ขึน้ เป็ น อัน ดับ หนึ่ง เรีย บร้อ ยแล้ว ในการคร่า ชี วิ ต
ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 30 ปี
อย่ า งไรก็ ต าม วาระเป้ า หมายการพั ฒ นาสหั ส วรรษซึ่ ง เป็ น
เป้าหมายเดิมก็ ยังไม่เสร็จสิน้ ความตายที่ ป้องกันได้ของมารดา ทารก
และเด็กที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะโภชนาการและโรคติดต่อก็ยงั เกิดขึน้ อยู่เป็ น

ประจ�ำอย่างมากมาย แม้แต่ในกลุม่ ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ได้เปลี่ยน
ผ่านทางระบาดวิทยาโดยสมบูรณ์แล้ว จากโรคติดต่อและความเสี่ยงที่
สัมพันธ์กบั การสืบพันธุไ์ ปเป็ นโรคไม่ติดต่อ การบาดเจ็บ และสาเหตุความ
ตายอื่นๆ การดือ้ ยาของเชือ้ จุลชีพที่กำ� ลังเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ และภาวะคุกคาม
ของมาลาเรียที่พลิกฟื ้ นคืนชีพ รวมถึงเชือ้ ไวรัสที่กำ� ลังผุดขึน้ ส�ำแดงเดช
อย่างเช่นอีโบลา (Ebola) และซิกา (Zika) ท�ำให้เรายังคงต้องเฝ้าระวัง
และใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง แม้วา่ การคุกคามโดยเฉพาะเหล่านีจ้ ะ
หยุดไป
สุดท้ายนี ้ ความต้องการด้านสุขภาพของประเทศต่างๆ ทั่วโลก
เหมื อ นกับ ชื่ อ ของหนัง สื อ เล่ ม นี ้ คื อ มุ่ง ให้ค วามสนใจกับ การช่ ว ยชี วิ ต
แต่ ห ลายๆ กรณี ใ น หลายล้า นชี วิ ต รอด มี ผ ลกระทบที่ ช่ ว ยยกระดับ
ผูไ้ ร้ความสามารถ มิใช่เพียงการช่วยให้พน้ ความตายซึง่ เป็ นสิทธิประโยชน์
ที่สามารถขยายต่อไปยังคนรุ ่นใหม่ได้ โรคที่ไม่รุนแรงถึงกับท�ำให้ตายได้
สามารถส่งผลได้ทงั้ ระยะกลางและระยะยาว โรคเหล่านีใ้ นกลุม่ ผูห้ ญิง เช่น
โรคโลหิตจาง โรคที่เกิดจากเชือ้ เอชพีวี (HPV: human papilloma virus)
เชื อ้ เอชไอวี (HIV) และการติดเชื อ้ ทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้รบั การ
รักษาจะท�ำให้เกิ ดปั ญหาสุขภาพต่อพวกเธอในภายภาคหน้าเมื่อมีอายุ
มากขึน้ รวมทัง้ อาจมีปัญหาต่อลูกๆ ของพวกเธอในอนาคตด้วย การรักษา
โรคพยาธิลำ� ไส้ก็ให้ประโยชน์ทงั้ ระยะสัน้ และระยะยาว ในเคนยา พบว่า
ผูห้ ญิงที่เคยได้รบั ยาเม็ดฆ่าหนอนพยาธิหลังจากนัน้ 10 ปี เต็ม มีโอกาส
แท้งลูกน้อยกว่าผูห้ ญิงที่ไม่ได้รบั การรักษา การลดการสูญเสียสมรรถภาพ
และการเพิ่ ม จ�ำ นวนปี สุข ภาพคื อ ความท้า ทายด้า นสุข ภาพระดับ โลก
ในกลุ่ม คนรุ ่ น ต่ อ ไปและเราจะต้อ งตามไปวัด ผลความส�ำ เร็ จ ในกาล
ข้างหน้าต่อไปด้วย
ฝ่ ายงานด้านสุขภาพของเรายังคงค้นหาค�ำตอบต่างๆ อยู่อย่าง
ต่ อ เนื่ อ งและก็ ไ ด้ค ้น พบค�ำ ตอบบางประการแล้ว หลายล้า นชี วิ ต รอด
ฉบับ ต่ อ ไปจะแตกต่ า งจากฉบับ นี ้ ฉบับ ต่ อ ไปจะครอบคลุม โครงการ
ต่างๆ ในยุคใหม่ ทัง้ ในส่วนของภาคสุขภาพโดยตรงและนอกภาคส่วน
ด้านสุขภาพ เราหวังและคาดการณ์ว่า โครงการเหล่านัน้ จะสะท้อนการ
เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่และเฉียบพลันที่พวกเราก�ำลังจะได้พบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมีการเพิ่มขึน้ ของการใช้การประเมินผลกระทบอย่างเข้มงวดและ
การวิเคราะห์ความคุม้ ค่าเป็ นเครื่องมือส�ำหรับนโยบายสุขภาพ ประโยชน์
ที่ ไ ด้ร ับ ในช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมาเป็ น ฐานก�ำ ลัง ใจให้เ ห็ น โลกสวยงาม
ในทศวรรษต่อไป นโยบายสุขภาพที่ดีขนึ ้ จะหมายถึงชีวิตอีกหลายล้านคน
ได้รบั การช่วยเหลือให้อยูร่ อดอย่างปลอดภัย

การปฏิวตั ิสขุ ภาพระดับโลก
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โครงสร้างของหนังสือเล่มนี้
กรณี ศึกษาต่างๆ ได้รบั การจัดกลุ่มเป็ นสี่ภาค ประกอบด้วย ภาคที่ 1 “การกระจายยาและเทคโนโลยี”
ภาคที่ 2 “การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ” ภาคที่ 3 “การใช้วิธีโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อ
ปรับปรุงสุขภาพ” และภาคที่ 4 “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชากรในวงกว้างเพื่อลดความเสี่ยง” แต่ละ
ภาคจะมีบทเกริน่ น�ำว่าจะกล่าวถึงสิ่งใดในแต่ละกรณีและประเด็นส�ำคัญดังที่กล่าวไว้ในบทน�ำ
แต่ละเรื่องราวของกรณีศึกษาจะได้รบั การจัดโครงสร้างคล้ายๆ กัน ได้แก่ รายละเอียดพอสังเขป
เกี่ยวกับข้อมูลเบือ้ งต้นของนโยบายหรือโครงการ การก�ำหนดปั ญหาสุขภาพที่เป็ นเป้าหมายและการสาธยาย
รูปแบบของวิธีการ การบรรยายเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและหลักฐานที่แน่นหนา การประเมินต้นทุนที่
ท�ำให้ได้รบั ผลกระทบนัน้ การสรุปปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้ประสบผลส�ำเร็จ และสุดท้าย การวิเคราะห์นยั แห่งกรณี
ศึกษาที่ทำ� ให้เป็ นประเด็นสุขภาพโลกในวงกว้างขึน้
หนังสือเล่มนีจ้ บลงด้วยบทที่วา่ ด้วยกระบวนการและวิธีการของ หลายล้านชีวติ รอด
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ภาคที่ 1

การกระจายยาและเทคโนโลยี

1. จุดเริ่มของอวสาน: การก�ำจัดเชือ้ เมนินไจติสเอ ตลอดสายพานโรคเยือ่ หุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบในแอฟริกา
	 เมือ่ เชือ้ โรคร้ายเมนินไจติสเอแต่โบราณ เจอวัคซีนใหม่นามเมนแอฟริวคั (MenAfriVac) เพียง 217 ล้านเข็ม การเกิดโรคและการเสียชีวติ จากโรค
ก็ลดลงอย่างเป็ นประวัตกิ ารณ์ ในเจ็ดประเทศแห่งทวีปแอฟริกา

2. สานฝั นให้เป็ นจริง: โครงการรักษาด้วยยาต้านเรโทรไวรัสทั่วบอตสวานา

	 รัฐบาลกระจายยารักษาเพือ่ ช่วยชีวติ ชาวบอตสวานาทีต่ ดิ เชือ้ เอชไอวีโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การเสียชีวติ อันเนือ่ งมาจากโรคเอดส์
ลดฮวบฮาบลงกว่าร้อยละ 70 ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งทศวรรษ

3. ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งในจีน: สร้างความครอบคลุมวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ให้ท่วั ถึงและเท่าเทียม
รัฐบาลจีนขยายการเข้าถึงวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีทว่ั ประเทศจนสามารถสกัดกัน้ การระบาดของโรคมะเร็งตับได้

4. ก�ำจัดยุงตัวต่อตัว: โครงการควบคุมมาลาเรียแห่งชาติแซมเบีย

	 ประเทศแซมเบียทุม่ สุดตัวด้วยเครือ่ งมือทีพ่ สิ ูจน์แล้วว่าเห็นผลในการต่อสูย้ งุ พาหะน�ำเชือ้ มาลาเรีย ช่วยเพิ่มจ�ำนวนเด็กทีอ่ ยูถ่ งึ วันเกิดขวบปี ทีห่ า้
ได้มากขึน้

5. พืน้ บ้านแข็งเพือ่ สุขภาพเด็ก: โครงการปิ โซเฟิ ร์มแห่งเม็กซิโก

สุขภาพทีด่ ขี องเด็กเม็กซิกนั ทีย่ ากจนและความสุขของผูเ้ ป็ นแม่เกิดขึน้ อย่างเป็ นรู ปธรรมจากโครงการพืน้ คอนกรีตแข็งเพือ่ สุขภาพ

6. เริ่มต้นสดใสเพือ่ อนาคตสุกสว่าง: โครงการโรงเรียนขจัดหนอนพยาธิแห่งเคนยา

เด็กเคนยาหลายล้านคนปลอดหนอนพยาธิโดยอาศัยโรงเรียนเป็ นพืน้ ฐานในการรักษายังประโยชน์ตอ่ สุขภาพและความเป็ นอยูต่ ลอดชีวติ

7. หยุดเส้นทางระบาด: การก�ำจัดโปลิโอในเฮติ

เฮติย่ ำ� เท้าก้าวเดินจากโรงเรียนสูโ่ รงเรียน จากบ้านสูบ่ า้ นให้วคั ซีนแก่เด็กจนหยุดโปลิโอระบาดได้ ด้วยกลวิธีทพี่ สิ ูจน์แล้ว

8. เรียนรู้จากความล้มเหลว: การจัดการความเจ็บป่ วยของเด็กในบังคลาเทศแบบบูรณาการ

ชุดวิธีการแก้ปัญหาทีพ่ สิ ูจน์แล้วว่าได้ผลกลับไม่ได้ผลเมือ่ ขยายเป็ นโครงการระดับใหญ่ ซึ่งไม่สามารถลดอัตราการเสียชีวติ ของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ได้
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งการแพทย์และสาธารณสุขอาศัยการทดลองขนาดเล็กแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อช่วยให้
ทราบถึ ง ผลลัพ ธ์ข องยา เทคโนโลยี และวิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ แต่ ผ ลลัพ ธ์ท่ี เ กิ ด ขึ น้
ในบริบทจ�ำกัดขนาดเล็กอาจไม่เกิดขึน้ ในแบบเดียวกัน เทคโนโลยีท่ีใช้ทำ� งานได้ผลในบริบท
ขนาดเล็กสามารถแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพในวงกว้างได้อย่างไร? การรวบรวมบทเรียนนีม้ ีขึน้
เพื่อพยายามตอบค�ำถามว่า
การขยายผลมี ค วามเป็ น ไปได้แ ม้ใ นประเทศที่ ย ากจนที่ สุด และมี ป ระชากรที่ ย ากจนที่ สุด
การรักษาด้วยยาต้านเรโทรไวรัส (antiretroviral therapy) ที่บอตสวานาเพื่อต่อสูก้ บั โรคเอดส์ครอบคลุม
สูงถึงเกือบร้อยละ 90 ของประชากรที่มีสทิ ธิ มีเพียงร้อยละ 10 ที่ตดิ ต่อไม่ได้ ในปี พ.ศ. 2556 บอตสวา
นาขึน้ เป็ นผูน้ ำ� ในภูมิภาคนี ้ ใน 7 ประเทศที่อยูใ่ นสายพานโรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบของแอฟริกาที่มีการ
ระบาดของโรคนีอ้ ย่างรุนแรง หน่วยงานสาธารณสุขได้ให้วคั ซีนชนิดใหม่ คือ เมนแอฟริวคั (MenAfriVac)
แก่ประชาชนได้กว่า 153 ล้านคนภายในช่วงเวลา 3 ปี ส่งผลให้โรคเยื่อหุม้ สมองอักเสบเอลดลงต�่ำสุดใน
รอบทศวรรษจนเกือบถึงศูนย์ในบางประเทศ และเมื่อโรคโปลิโออุบตั ขิ นึ ้ ใหม่ในเฮติ การระบาดก็สามารถ
ควบคุมได้โดยมีคนไข้โปลิโออัมพาตเพียง 8 ราย
แต่ผลลัพธ์การทดลองไม่จำ� เป็ นจะต้องให้ผลสัมฤทธิ์เสมอไป ชุดบริหารจัดการความเจ็บป่ วย
ของเด็ก แบบบูรณาการของบังคลาเทศชี ใ้ ห้เ ห็นว่า แม้จ ะลดภาวะแคระแกร็นในการทดลองได้ แต่
ไม่สามารถลดอัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ยังมีอีกมากที่เราไม่รู ้
มีการประเมินผลเพียงไม่ก่ีโครงการที่สำ� รวจผลกระทบต่อระบบสุขภาพทัง้ หมด การมุ่งความ
สนใจต่อปั ญหามาลาเรีย จะกลบความส�ำคัญของบริการอื่นในระบบบริการปฐมภูมิในแซมเบียหรือไม่?
นักวิจยั บางคนบอกว่ามีการเชื่อมโยงกัน แต่ไม่มีใครทดสอบสมมติฐาน หรือกรณีของบอตสวานานัน้
การแก้ปัญหาเอดส์มีสว่ นท�ำให้บทบาทหน้าที่อ่ืนๆ ของระบบสุขภาพเข้มแข็งขึน้ หรืออ่อนแอลง? เรื่องนี ้
มีการศึกษามาก แต่ยงั ไม่เข้มข้น นอกจากนี ้ นักวิจยั ยังไม่คอ่ ยได้ประเมินต้นทุนค่าสูญเสียโอกาสในการ
ลงทุนด้านเวลา เงิน และสรรพก�ำลังในโครงการเดียว ประเด็นนีค้ วรได้รบั การใส่ใจมากขึน้ ในงานวิจยั
ตรงข้ามกับกรณี ศึกษาต่างๆ ในหลายล้านชีวิตรอด เล่มนี ้ การประเมินผลส่วนใหญ่ ไม่ได้
ใช้การศึกษาเปรียบเปรยเพื่อประมาณการณ์ผลกระทบ เป็ นที่รบั รู ก้ ันว่า วิธีจัดการโรคติดต่อหลาย
วิ ธี ใ ห้ผ ลลัพ ธ์ใ นการทดลองขนาดเล็ ก นัก วิ จัย และเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข ยัง นิ ย มติ ด ตามความ
ก้าวหน้าผ่านรายงานผูป้ ่ วยจากระบบเฝ้าระวังโรค แต่ระบบการให้บริการสุขภาพ มีความแตกต่างทัง้
รูปแบบและประสิทธิผล เราจ�ำเป็ นต้องประเมินยุทธศาสตร์การให้บริการรูปแบบอื่นเปรียบเทียบด้วยเพื่อ
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ว่า ยุทธศาสตร์ ใดใช้ได้ผลและยุทธศาสตร์ ใดใช้ไม่ได้ผล
ส�ำหรับโรคบางประเภท โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ (NCDs) การประเมินผลขนาดใหญ่แบบจริงจัง
มีนอ้ ยมาก ไม่สำ� คัญว่าเป็ นการประเมินผลแบบใด ภาคนีซ้ ่ึงมี NCD เรื่องเดียวคือ วัคซีนไวรัสตับอัก
เสบบีในประเทศจีน ที่ขณะนี ้ นักวิจยั ก�ำลังทดสอบวิธีการใหม่ๆ ที่เป็ นการกลั่นกรองและรักษา NCDs
แบบประหยัด เช่น การคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกด้วยตาเปล่าโดยใช้กรดน�ำ้ ส้มสายชู การใช้ยาร่วม
กันหลายชนิดเพื่อต่อสูก้ บั โรคหัวใจ และการคัดกรองโรคทางสุขภาพจิตโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับ
ล่างสุด อย่างไรก็ตามระบบสุขภาพส่วนใหญ่ ในกลุ่มประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางไม่ได้
น�ำเอาวิธีการเหล่านีไ้ ปใช้ในวงกว้าง
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จุดเริ่มของอวสาน

การก�ำจัดเชือ้ เมนินไจติสเอ ตลอดสายพานโรคเยือ่ หุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ
ในแอฟริกา
(ต้นฉบับโดย Alix Beith)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ป้องกันการระบาดของโรคที่เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย นีสซีเรีย เมนินจิไตดิส เซโรกรุป๊ เอ (Neisseria meningitidis serogroup A)
ยุทธวิธี: พัฒนา ทดสอบ มอบสิทธิการผลิต และกระจายวัคซีน MenAfriVac เพื่อป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบ ตลอดสายพานโรคนีใ้ น
แอฟริกา
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: จ�ำนวนผูป้ ่ วยที่สงสัยว่าเป็ นโรคเยื่อหุม้ สมองและไขสันหลังอักเสบ (จากนีเ้ ป็ นต้นไปขอใช้ว่า “โรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ”) ตลอด
เขตสายพานโรคในปี พ.ศ. 2556 อยูใ่ นระดับต�่ำที่สดุ ในรอบสิบปี ไม่พบโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบกลุม่ เอในกลุม่ ผูท้ ่ีได้รบั วัคซีนเมนแอฟริวคั (MenAfriVac)
คาดว่าช่วยชีวิตได้ 142,000 คน หลีกเลี่ยงความพิการถาวรได้ 284,000 คน และป้องกันคนมากกว่าหนึง่ ล้านไม่ให้ป่วยเป็ นโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบใน
หนึง่ ทศวรรษ ตลอดสายพานเจ็ดประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีการระบาดอย่างหนักของโรคนี ้ ได้แก่ บูรก์ ินาฟาโซ ชาด เอธิโอเปี ย มาลี ไนเจอร์ ไนจีเรีย และ
ซูดาน
ปั จจัยส�ำเร็จ: การมีพนั ธมิตรที่สร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การด�ำเนินงานที่ครอบคลุมกว้างขวาง การเฝ้าระวังมากขึน้ การมีพนั ธสัญญา
ร่วมกันระหว่างพันธมิตรที่หลากหลาย โครงสร้างและวิสยั ทัศน์ของโครงการ
การเงินการคลัง: เงิน 87 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลนิธิบลิ ล์และเมลินดาเกตส์ ส�ำหรับโครงการวัคซีนโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ เงิน 262 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากกาวี (Gavi) องค์กรพันธมิตรด้านวัคซีน มีการสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Agency
for International Development / USAID) และมูลนิธิเดลล์ (Dell Foundation) รัฐบาลของบูรก์ ินาฟาโซ มาลี และไนเจอร์ยงั ได้จดั ตัง้ กองทุนกระจายวัคซีน
ภายในประเทศของตน ประมาณการได้วา่ สามารถประหยัดเงินได้ 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ในเจ็ดประเทศที่มีการระบาดสูงในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2563
อัตราส่วนความคุม้ ค่าอยูท่ ่ี 96.36 เหรียญสหรัฐ ต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสียปี สุขภาวะ
ขนาดของโครงการ: กว่า 217 ล้านคนได้รบั วัคซีน (พ.ศ. 2553 - 2557)

คลื่นของโรคเยื่ อหุม้ สมองฯ อักเสบได้กวาดพาดผ่าน 26 ประเทศของ
แอฟริกาจากภาคตะวันตกของเซเนกัลถึงภาคตะวันออกของเอธิ โอเปี ย
ทุก 5 ถึง 14 ปี กระทั่งเป็ นสายพานของโรคนี ้ โรคนีว้ ินิจฉัยได้ยากและฆ่า
คนได้เร็ว จึงเป็ นโรคที่น่ากลัวที่สดุ โรคหนึ่งในแอฟริกา การติดเชือ้ โรคนีจ้ ะ
ท�ำให้เยื่อหุม้ สมองและไขสันหลังบริเวณคอบวมขึน้ และปวด อาการโดย
ทั่วไปคือ มีไข้ ปวดหัว คอแข็ง แต่สญ
ั ญาณเหล่านีม้ กั ถูกมองข้าม หรือตี
ความผิดๆ ได้ แต่บางทีก็ไม่ปรากฎให้เห็น บ่อยครัง้ ผูไ้ ด้รบั เชือ้ โดยเฉพาะ
ทารกและเด็ก เล็ก ที่ ยัง แข็ ง แรง นอนหลับ ไม่ต่ื น1 ถ้า ไม่ไ ด้ร บั การรัก ษา
ผูไ้ ด้รบั เชือ้ มากกว่าร้อยละ 80 จะเสียชีวิต และแม้ได้รบั การรักษาแต่ได้รบั
ยาไม่ครอบคลุม ผูไ้ ด้รบั เชือ้ ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 ก็ยงั เสียชีวิต ส่วน
ใหญ่เสียชีวิตภายในเวลาไม่ก่ีช่ วั โมงหลังแสดงอาการ
การระบาดของโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเป็ นช่วงๆ เช่นนี ้ นับเป็ น
เรื่องท้าทายประการหนึ่งส�ำหรับภูมิภาคที่ตอ้ งทนทุกข์ทรมานอยู่แล้วเป็ น
พืน้ ฐาน ด้วยต้องเผชิญกับความยากจน ความไม่ม่นั คงทางอาหาร ความ
เสี่ยงทางภูมิอากาศ และปั ญหาด้านสุขภาพต่างๆ ผลกระทบต่อสังคมและ

ปั จเจกนัน้ ใหญ่หลวงมาก มีคนไข้ลน้ โรงพยาบาล เด็กๆ ล้มตายมากมาย
ในขณะที่เงินจุนเจือครอบครัวที่ขาดแคลนอยู่แล้วก็ตอ้ งน�ำมาใช้รกั ษาจน
หมดตัว
สาเหตุท่ีสำ� คัญของการระบาดเกิดจากเชือ้ เมนินโกคออคัลเมนินไจติส
กลุ่มเอ (group A meningococcal meningitis) หรือ เมนินไจติสเอ
(meningitis A) ซึง่ เป็ นเชือ้ แบคทีเรียตระกูลนีสซีเรีย เมนินไจติดสิ เซโรกรุป๊ เอ
(Neisseria meningitidis serogroup A) เชื อ้ ฆาตกรนี แ้ ฝงอยู่ต าม
ช่องคอและโพรงจมูก แพร่กระจายผ่านการจาม ไอและการสัมผัสโดยตรง
ในปี พ.ศ. 2553 ได้มีการผลิตวัคซีนชื่อ เมนแอฟริวคั (MenAfriVac) และ
วางตลาดโดยตัง้ ราคาพิเศษส�ำหรับประชากรชาวแอฟริกาที่ยากจน ถือเป็ น
วัคซีนตัวแรกที่ตอ่ สูก้ บั ฆาตกรเก่าแก่นีไ้ ด้ผล2
ไม่ น านภายหลัง ที่ วัค ซี น นี ไ้ ด้ร ับ การพัฒ นา ได้มี ก ารกระจาย
วั ค ซี น ในประเทศต่ า งๆ ตลอดสายพานโรคเยื่ อ หุ้ม สมองฯ อั ก เสบ
การรณรงค์ให้ได้รบั วัคซีนเริม่ ในปี พ.ศ. 2553 ที่ประเทศบูรก์ ินาฟาโซ มาลี
และไนเจอร์ ต่อ ด้ว ยการรณรงค์ท่ี ป ระเทศคาเมรู น ชาด และไนจี เ รีย
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การกระจายวัคซีนให้ท่ วั ทัง้ หมด 26 ประเทศ ในสายพานโรคนีเ้ สร็จสิน้
แม้ว่าการใช้ยาปฏิชีวนะในทันทีจะรักษาโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
สมบู ร ณ์ ภ ายในปี พ.ศ. 2559 ผลลั พ ธ์ ชั ด เจนนั้ น คื อ การเกิ ด โรค เอได้ แต่การติดเชือ้ ที่แม้ได้รบั การรักษาก็สามารถส่งผลรุ นแรง ต่อเนื่อง
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอลดลงอย่างฮวบฮาบและไม่มีรายงานโรคในพืน้ ที่ ในระยะยาว ผูร้ อดชี วิตจ�ำนวนสูงสุดถึงร้อยละ 20 ต้องอยู่อย่ างพิการ
รณรงค์การได้รบั วัคซีน ในไม่ชา้ หายนะจากโรคนีด้ งั ในอดีตจะหมดสิน้ ไป
ถาวร เช่น เป็ นโรคลมชัก หูหนวก สมองพิการ อัมพาต หรือต้องตัดอวัยวะ
บางส่ว นออก ผู้ไ ด้ร ับ ผลกระทบเหล่า นี ต้ ้อ งถูก ทอดทิ ง้ ผู้เ คราะห์ร า้ ย
ความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคเยือ่ หุม้ สมองฯ อักเสบ เอ รายหนึ่งกล่าวว่า “คนมักคิดว่าผมเป็ นบ้า เหมือนกับเราไม่มีตัวตนอีก
ต่อไปแล้ว”5 ผูเ้ คราะห์รา้ ยส่วนใหญ่ทำ� งานไม่ได้
มีรายงานผูป้ ่ วยโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบกว่าหนึ่งล้านรายในแอฟริกา
เจ็ ด ประเทศที่ มี ก ารระบาดสูง เป็ น ประเทศที่ ย ากจนข้น แค้น
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2531 ร้อยละ 80 ถึง 85 เกิดจากเชือ้ แบคทีเรียเมนินโก ประชากรยังชีพด้วยการท�ำนาท�ำไร่เพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆ 6 เมื่อโรคนี ้
คอคคัลเซโรไทป์ เอ3 การระบาดรุนแรงหลายครัง้ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ส่ ง ผลให้ส มาชิ ก ในครอบครัว ออกไปท�ำ การเพาะปลูก ไม่ ไ ด้ ปริ ม าณ
สูงถึง 1 ใน 1004 ช่วงปี พ.ศ. 2539 - 40 ซึง่ มีการระบาดกว้างขวางที่สดุ อาหารบนโต๊ ะ ก็ ล ดลง การดูแ ลสมาชิ ก ในครอบครัว ที่ ป่ วยก่ อ ให้เ กิ ด
โดยมีคนที่ป่วยด้วยโรคนีก้ ว่า 250,000 คน ถูกคร่าชีวิตไป 25,000 ราย ความเครียดสูง ในประเทศกานา ครัวเรือนต้องสูญเสียวันท�ำงานโดย
โรคนี ม้ ี อุบัติ ก ารณ์สูง ที่ สุด ในสายพานเจ็ ด ประเทศที่ ซ่ึง มี ป ระชากรรวม เฉลี่ย 29 วันต่อคนที่ป่วยด้วยโรคนีห้ นึ่งราย7 ในประเทศบูรก์ ินาฟาโซนัน้
ประมาณ 240 ล้านคน (ดูภาพที่ 1)
ครัวเรือนต้องควักกระเป๋ าจ่ายถึง 90 เหรียญสหรัฐ ต่อรายซึ่งมากกว่า
หนึ่งในสามของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวในหนึ่งปี บางกรณี
ผลแทรกซ้อ นระยะยาวมี ผ ลเพิ่ ม ค่า ใช้จ่ า ยถึ ง กว่ า 150 เหรี ย ญสหรัฐ
ต่อราย8 ส�ำหรับครัวเรือนที่หาเช้ากิ นค�่ำในภาวะปกติ ค่าใช้จ่ายเหล่านี ้
อาจท�ำให้การดูแลรักษาเป็ นไปไม่ได้เลย
ภาพที่ 1. สายพานโรคเยือ่ หุม้ สมองฯ อักเสบของแอฟริกา

มอริเตเนีย
3.4 ล้าน
เซเนกัส
12.8 ล้าน
กินี
10.2 ล้าน

กินี - บิสเซา
1.8 ล้าน
แกมเบีย
1.7 ล้าน

มาลี
15.2 ล้าน

ไนเจอร์
15.9 ล้าน

บูรก์ นิ าฟาโซ
14.9 ล้าน

ไนจีเรียเหนือ
60 ล้าน
โกตติวัวร์
ไนจีเรียใต้
19.4 ล้าน
83 ล้าน
แคเมอรู น
17.4 ล้าน
เบนิน
9.5 ล้าน
กานา โตโก
23.9 ล้าน 6.8 ล้าน

ชาด
10.8 ล้าน

ซูดาน
39.4 ล้าน

สาธารณรัฐแอฟฟริกากลาง
4.3 ล้าน

เอริเทรีย
5 ล้าน

เอธิโอเปี ย
85 ล้าน

อูกันดา
33.3 ล้าน เคนยา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก
38 ล้าน
65 ล้าน

ประเทศในสายพานโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
ประเทศที่มีการระบาดของโรคฯ ในระดับสูง
ประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
ชือ่ ประเทศ
ประชากรปี พ.ศ. 2552

แหล่งข้อมูล: PATH / David Simpson: http://www.path.org/menafrivac/ meningitis - belt.php.

การกระจายยาและเทคโนโลยี

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: ภาคีหน้าใหม่
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การระบาดในปี พ.ศ. 2539 - 40 ที่ทำ� ให้ผคู้ นล้มตายเป็ นจ�ำนวนมาก สร้าง
ความตระหนักว่า วิธีการจัดการโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบขณะนัน้ ไม่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รัฐบาลตอบโต้การระบาดโดยรณรงค์ให้รบั
วัคซีนพีเอส (reactive polysaccharide / PS) และยาปฏิชีวนะ (ช่วยชีวิตได้
เพียงบางคน)9 วัคซีนพีเอสมีขอ้ ด้อยหลายประการกล่าวคือ ป้องกันโรคได้
แค่สองถึงสามปี สร้างภูมิปอ้ งกันแก่ทารกและเด็กเล็กได้นอ้ ย ไม่สามารถ
ป้องกันการแพร่เชือ้ ภายในประชากรทั่วไปได้ รวมทัง้ มีราคาสูงเกินกว่า
ที่หลายประเทศจะจ่ายได้ ในปี พ.ศ. 2550 ประเทศบูรก์ ินาฟาโซใช้จา่ ยเงิน
ร้อยละ 5 ของงบประมาณด้านสุขภาพทัง้ หมดในการจัดการกับการระบาด
ด้วยวัคซีนพีเอส10 ความที่ทอ้ แท้สิน้ หวังและประสงค์จะค้นหาวิธีการที่ดี
กว่า ผูน้ ำ� ด้านสุขภาพแห่งแอฟริกาจึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO)11
องค์การอนามัยโลก จึงท�ำการศึกษาว่า วัคซีนคอนจูเกต (conjugate
vaccine) ที่ใหม่กว่าและดีกว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่12 เนื่องจากมีการศึกษา
พบว่าวัคซีนคอนจูเกตหลายชนิดท�ำงานได้ผลโดยการกระตุน้ ภูมิคุม้ กัน
รวมทั้ง มี ฤ ทธิ์ แ รงกว่ า และทนทานกว่ า วัค ซี น พี เ อส วัค ซี น คอนจู เ กต
ชนิดหนึ่งที่ใช้ปอ้ งกันโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบสามารถขจัดโรคนีไ้ ด้หลาย
ประเทศในยุโ รปตะวัน ตก 13 การศึก ษาของคณะกรรมการศึก ษาความ
เป็ นไปได้ขององค์การอนามัยโลกแนะน�ำว่า เส้นทางแห่งความส�ำเร็จใน
การผลิตวัคซีนคอนจูเกตส�ำหรับป้องกันโรคนีอ้ าจยาวไกล แต่คุม้ ค่าต่อ
การรอคอย การพัฒนาอาจล่าช้าประมาณ 3 ถึง 7 ปี แต่เมื่อพัฒนาส�ำเร็จ
วัค ซี น คอนจูเ กตนี อ้ าจลดการติ ด เชื อ้ และการแพร่เ ชื อ้ ได้อ ย่า งหมดจด
ภายในระยะเวลา 10 ปี เป็ นอย่างน้อย
เจ้า หน้า ที่ อ งค์ก ารอนามั ย โลกกล่ า วว่ า ภาคี ใ นการพั ฒ นา
และการขนส่ง เป็ น สิ่ง จ�ำ เป็ น ส�ำ หรับ การพัฒ นาวัค ซี น ใหม่นี14้ องค์ก าร
อนามัยโลกและองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่ช่ือ “พาธ” (PATH) จึงขอเงิน
จ�ำนวน 70 ล้านเหรียญสหรัฐ จากมูลนิ ธิบิลล์และเมลินดาเกตส์ (Bill
& Melinda Gates Foundation) เพื่อสร้างภาคีหุน้ ส่วนที่แท้จริง ในปี
พ.ศ. 2544 โครงการวัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบหรือเอ็มวีพี
(Meningitis Vaccine Project / MVP) จึงถือก�ำเนิดขึน้ โดยมุ่งพัฒนา
ทดสอบ มอบสิ ท ธิ ใ นการผลิ ต และสนับ สนุน การใช้วัค ซี น คอนจูเ กต
ราคาต�่ำนีเ้ พื่อป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
นอกจากผลงานดังกล่าว ภายใต้โครงการนีย้ งั มีการส่งเสริมความ
ร่วมมือที่เปิ ดกว้างและยืดหยุน่ ระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้แก่ ศูนย์วิจยั
และประเมินสารชี วภาพสังกัด อย.แห่งสหรัฐฯ (US Food and Drug
Administration’s Center for Biologics Evaluation and Research)
ผูผ้ ลิตวัคซีนในประเทศอินเดีย สถาบันเซรุ ม่ แห่งอินเดีย บริษัทเทคโนโลยี
ชีวภาพสัญชาติดทั ช์ท่ีช่ือ SynCo Bio Partners และสถาบันมาตรฐานและ
การควบคุมด้านชีวภาพแห่งชาติของสหราชอาณาจักร15
ในช่วงแปดเดือนแรกของโครงการนี ้ ผูอ้ ำ� นวยการของภาคีหนึง่ คือ
ดอกเตอร์มาร์ก ลาฟอร์ซ (Dr. Marc LaForce) และผูร้ ว่ มงานเดินทางผ่าน
สายพานโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ เพื่อศึกษาว่า “ลูกค้าต้องการอะไรและ
การขนส่งจริงควรเป็ นอย่างไร”16 พวกเขาได้หารือกับเจ้าหน้าที่ดา้ นสุขภาพ
ชาวแอฟริ กัน เพื่ อ ประโยชน์ใ นการก�ำ หนดราคาวัค ซี น ที่ ผู้ซื อ้ สามารถ
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จ่ า ยได้ และเพื่ อ ประมาณการระดับ ความต้อ งการ รวมทั้ง รับ ฟั ง
ข้อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ลัก ษณะของผลิ ต ภัณ ฑ์เ ป้ า หมาย ตลอดจน
คุณลักษณะของวัคซีนด้วย17
ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2548 จึงมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีความพร้อมส�ำหรับ
การทดสอบประสิทธิผลและความปลอดภัย ผลที่ได้ในอีกสองสามปี
ถั ด มาท�ำ ให้ผู้พั ฒ นาวั ค ซี น หายใจคล่ อ งคอ วั ค ซี น ใหม่ มี ค วาม
ปลอดภัยและมีประสิทธิ ผลสูงกว่าวัคซีนพีเอสที่ใช้อยู่ในขณะนัน้ 18
ในปี พ.ศ. 2553 วัคซีนใหม่นีซ้ ่ึงผูผ้ ลิตคือสถาบันเซรุ ่มได้ให้ช่ือว่า
เมนแอฟริ วัค (MenAfriVac) เพื่ อ สะท้อ นชื่ อ โรคเป้ า หมายและ
ประชากรเป้าหมาย ก็ได้รบั อนุมัติด่วนจากองค์การอนามัยโลกให้
กระจายออกไปได้19 ตราประทับจากองค์การอนามัยโลกถือเป็ นการ
รับรองว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีฤทธิ์สร้างภูมิคมุ้ กันได้ องค์กร
ต่างๆ ของสหประชาชาติ เช่น องค์การยูนิเซฟ (United Nations
Children’s Fund / UNICEF) ก็ได้รบั ไฟเขียวให้ซือ้ และกระจายเมน
แอฟริวัคในปริมาณมาก ไม่ชา้ ไม่นาน รัฐบาลอี กหลายประเทศก็
ด�ำเนินการตาม แต่ความท้าทายข้างหน้าก็ยงั ดูนา่ กลัว เพราะได้มีการ
ประมาณการว่าจะต้องใช้วคั ซีนนีถ้ งึ 25 ล้านโด๊สต่อปี เป็ นเวลาสิบปี 20
ผูน้ ำ� หลายคนในรัฐบาลของประเทศที่ ได้รบั ผลกระทบพา
กันเครียดว่า พวกเขาไม่อาจซือ้ วัคซีนนีไ้ ด้ถา้ มันมีราคาเกินกว่าหนึ่ง
เหรียญสหรัฐต่อโดส “ขอร้องว่าอย่าให้วคั ซีนที่เราไม่มีกำ� ลังซือ้ เลย”
แฮสเซน อดามู (Hassane Adamou) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ของประเทศไนเจอร์ กล่าวกับลาฟอร์ซในปี พ.ศ. 254421 ท้ายที่สดุ
โครงการวัคซีนนีต้ งั้ ราคาสูงสุด 0.50 เหรียญสหรัฐต่อโด๊สเพื่อให้ม่นั ใจ
ว่าจะมีในการใช้วคั ซีนนีอ้ ย่างยั่งยืน ท้ายที่สดุ สถาบันเซรุม่ ก็ให้ราคา
ที่ดีกว่านัน้ บริษัทจึงตกลงที่จะขายเมนแอฟริวคั ที่ราคา 0.40 เหรียญ
สหรัฐต่อโด๊ส โดยอาจมีการปรับเพิ่มบ้างในอนาคตตามภาวะอัตรา
เงินเฟ้อ22
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขจากทัง้ หมด 26 ประเทศ
ในสายพานโรคเยื่ อ หุม้ สมองฯ อัก เสบได้ร่ว มกันลงนามปฏิ ญญา
ยาอุน เด (Yaoundé Declaration) ณ เมื อ งหลวงของประเทศ
คาเมรูน เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 เพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่นใน
พันธสัญญาที่จะขจัดโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอให้หมดไป23 ทันทีท่ี
วัคซีนออกสูต่ ลาด พวกเขาจึงพร้อมด�ำเนินการ

ปฏิบตั กิ ารกระจายเมนแอฟริวัค
การกระจายเมนแอฟริ วัค เริ่ ม ในปี พ.ศ. 2553 การก�ำ หนดว่ า
ประเทศใดจะเป็ น ประเทศแรกนั้น คณะอนุก รรมการผูเ้ ชี่ ย วชาญ
จากส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคแอฟริกา และกาวี (Gavi)
พันธมิตรด้านวัคซีน ได้รว่ มกันประเมินภาระโลก ความเสี่ยงต่อการ
ระบาด และความพร้อมของประเทศนั้นๆ 24 โดยรัฐบาลของประ
เทศนัน้ ๆ จะต้องสัญญาว่าจะใช้เงินงบประมาณในประเทศของตน
จ�ำนวนครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการด�ำเนินการให้วคั ซีนแก่
ประชาชน25
บูรก์ ินาฟาโซที่ได้รบั ผลกระทบจากโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
มากที่ สุ ด ได้ร ับ การคัด เลื อ กให้เ ป็ นประเทศแรกในการน�ำ เมน
แอฟริวคั สูป่ ระชาชน ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคมุ้ กันหมู่ การให้ภมู ิคมุ้ กัน
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หลายล้านชีวิตรอด

โรคแก่กลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ ก่อน ในการรณรงค์ครัง้ แรกจึงมุ่งเป้าไป
ที่ ประชากรอายุต่ ำ� กว่า 30 ปี หรือประมาณร้อยละ 70 ของประชากร
ทัง้ หมด กระทรวงสาธารณสุขใช้บุคลากรสาธารณสุขกว่ า 10,000 คน
กับผูค้ วบคุมดูแลอีก 650 คน เข้าถึงตัวประชากรทั่วประเทศ โดยเริม่ ที่เด็ก
นักเรียน พวกเขาประสบความส�ำเร็จในการให้วคั ซีนแก่เด็กในบูรก์ ินาฟาโซ
จ�ำนวน 11 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 10 วัน ทันก่อนการเริ่มต้น
ฤดูแล้งของปี พ.ศ. 2554 อันถือเป็ นการบรรลุเป้าหมายได้ทนั เวลา เพราะ
การระบาดจะเริ่มในช่วงฤดูแล้ง ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
ซึ่ง สภาพแวดล้อ มจะรบกวนเมื อ กในล�ำ คอและเพิ่ ม ความเสี่ ย งต่อ โรค
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
การกระจายวัคซีนค่อยๆ แพร่ไปตามประเทศต่างๆ ในเขตพืน้ ที่
สายพานโรค ต่อจากบูรก์ ิ นาฟาโซก็ คือมาลีและไนเจอร์ ตามด้วยชาด
คาเมรูน และไนจีเรีย26 มีการรณรงค์พิเศษที่เจาะกลุม่ ประชากรเฉพาะ เช่น
กลุม่ คนจรจัดและกลุม่ ผูล้ ีภ้ ยั บางครัง้ การให้เมนแอฟริวคั ก็บรู ณาการร่วม
ไปกับการรณรงค์ให้วคั ซีนอื่นๆ ครัน้ สิน้ สุดปี พ.ศ. 2557 ประชาชนกว่า
217 ล้านคน ใน 15 ประเทศ ก็ได้รบั วัคซีนชนิดนี ้
แผนการสื่ อ สารที่ ร อบคอบครบถ้ว นและการรณรงค์ท่ี จ ริ ง จัง
และเข้มแข็งช่วยเอือ้ ให้การให้เมนแอฟริวคั ประสบความส�ำเร็จ ประเทศ
บูรก์ ินาฟาโซพยายามสื่อสารตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อให้สาธารณชน
ได้ร ับ รู ว้ ่ า วัค ซี น ป้อ งกัน โรคเยื่ อ หุ้ม สมองฯ อัก เสบชนิ ด ใหม่ ก ำ� ลัง ออก
สู่ตลาด การสื่ อ สารท�ำ อย่ า งเข้ม ข้น มากในช่ว งสองสามเดื อ นก่ อ นการ
รณรงค์ มีการใช้ทัง้ ผูป้ ่ าวประกาศและอาสาสมัครในระดับชุมชนให้เข้า
ถึงประชาชนอย่างแท้จริง วันที่ 1 ธันวาคม หรือห้าวันก่อนการให้เมน
แอฟริวัค เป็ น ครัง้ แรก สื่ อ แขนงต่า งๆ ปลุก ประชาชนให้ร บั รู ว้ ่า วัค ซี น ที่
รอคอยมาแล้ว และเน้นย�ำ้ ว่า อวสานของการระบาดด้วยโรคนีใ้ กล้มาถึงแล้ว
การติดตามความก้าวหน้าในตอนนัน้ มุ่งไปที่ความส�ำเร็จของการ
รณรงค์ ตัง้ แต่เริ่มก่อตัง้ โครงการ เอ็มวีพีได้ทำ� งานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล
ต่างๆ ของแต่ละประเทศเพื่อหนุนเสริมการติดตามและหนุนเสริมศักยภาพ
ของห้องปฏิบตั ิการ ครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2546 ศูนย์เฝ้าระวังโรครวม (Multi Disease Surveillance Center) ที่ตงั้ อยู่ในอัวกาดูกู (Ouagadougou)
เมืองหลวงของบูรก์ ินาฟาโซก็จดั ท�ำรายงานการเฝ้าระวังโรคนีท้ กุ สัปดาห์
ซึง่ เป็ นรายงานการแพร่ระบาดของโรคนีท้ ่วั ทัง้ ภูมิภาค27
ทารกที่อยูใ่ นประเทศเขตพืน้ ที่สายพานโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
ได้รบั วัคซีนกระตุน้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2558 อันเป็ นจุดที่องค์การอนามัยโลก
สามารถควบคุมคุณภาพสูตรของวัคซีนขนาดต�่ำส�ำหรับทารกได้สำ� เร็จ
ผลส�ำเร็จนีส้ ่งผลให้ผูก้ ำ� หนดนโยบายตัดสินใจบรรจุเมนแอฟริวคั เข้าใน
ตารางการกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันขององค์การอนามัยโลกด้วย28

ผลลัพธ์ตอบแทน: ภูมคิ ุ้มกันเข้าแทนการติดเชือ้
เมนแอฟริวัคสามารถป้องกันการเกิ ดโรคเยื่ อหุม้ สมองฯ อักเสบเอและ
ยับยัง้ การแพร่เชือ้ แบคทีเรียที่ก่อโรค ตราบจนขณะนี ้ ยังไม่มีรายงานการ
เกิดโรคแม้แต่รายเดียวในจ�ำนวนคน 153 ล้านคนที่ได้รบั เมนแอฟริวคั หนึ่ง
โด๊สภายใต้เอ็มวีพี29 ในบางประเทศ อัตราการติดเชือ้ ลดลงในทันทีเมื่อ
เริ่มให้วคั ซีน30 อีกทัง้ วัคซีนนีย้ งั เร่งให้เกิดแนวโน้มเชิงบวกอย่างไม่น่าเชื่อ
(ดูกล่อง 1)
ประเทศบูรก์ ินาฟาโซเพียง 1 ปี หลังจากการให้วคั ซีนขนานใหญ่
ก็ไม่พบผูป้ ่ วยโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอ ทัง้ ยังไม่มีรายงานการระบาด
ของโรคในระดับ ท้อ งถิ่ น 31 และในระหว่ า งช่ ว งฤดู ก ารระบาดของปี
พ.ศ. 2556 องค์การอนามัยโลกได้รายงานว่า ในประเทศ แถบสายพานโรค
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบนัน้ พบจ�ำนวนคนไข้ท่ีแพทย์สงสัยว่าติดเชือ้ แบคทีเรีย
ในกลุม่ เดียวกันในระดับต�่ำสุดในรอบทศวรรษ32
อี ก หนึ่ง บทพิ สูจ น์ป ระสิ ท ธิ ผ ลของวัค ซี น นี ม้ าจากประเทศชาด
(Chad) การศึกษาในปี พ.ศ. 2556 พบว่า เมนแอฟริวคั มิเพียงหยุดยัง้ โรค
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ เอ แต่ยงั ลดการแพร่เชือ้ แบคทีเรียที่ทำ� ให้เกิดโรคนี ้
ได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ33 ไม่มีรายงานผูป้ ่ วยด้วยโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ เอ
ในพื น้ ที่ เ ป้า หมายที่ มี ก ารรณรงค์ จ�ำ นวนผูป้ ่ วยด้ว ยโรคเยื่ อ หุม้ สมองฯ
อักเสบทุกชนิดได้ลดลงอย่างไม่น่าเชื่อในสามอ�ำเภอที่มีการปูพรมวัคซีน
ขณะที่การแพร่ระบาดในที่อ่ืนยังไม่ลดลง ท�ำให้อบุ ตั ิการณ์การเกิดโรคนี ้
ระหว่างสองพืน้ ที่มีความต่างกันอย่างไม่นา่ เชื่อถึงร้อยละ 94 (ดูภาพที่ 2)
ภาพที่ 2. อุบตั กิ ารณ์การเกิดโรคเยือ่ หุม้ สมองฯ อักเสบในประเทศชาด
พ.ศ. 2552 - 2555 (จ�ำนวนผู้ป่วยต่อแสนประชากรในหนึ่งสัปดาห์)
ให้วคั ซีนด้วยเมนแอฟริวคั

ไม่ได้รบั วัคซีน

ได้รบั วัคซีน
2552

2553

แหล่งข้อมูล: Daugla et al. (2014).

2554

2555

การกระจายยาและเทคโนโลยี
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
องค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้เมนแอฟริวัค เพราะมันมี ความ
ปลอดภัยและมีฤทธิ์กระตุน้ ให้เกิดภูมิคมุ้ กันได้ การศึกษาต่อมาใน
ประเทศบูรก์ ินาฟาโซก็ช่วยยืนยันประสิทธิ ผล35 ทีมวิจัยใช้ขอ้ มูล
เฝ้าระวังระดับชาติในการค�ำนวณอัตราการเป็ นโรคเยื่อหุม้ สมองฯ
อักเสบและอัตราตายทัง้ ก่อนการให้วคั ซีนและหลังการให้วคั ซีนนี ้
หนึง่ ปี โนแวก (Novak) และผูร้ ว่ มงานค�ำนวณไว้วา่ ความเสี่ยงใน
การเกิดโรคนีล้ ดลงร้อยละ 71 และความตายลดลงร้อยละ 64 เป็ น
ผลจากการรณรงค์ให้ประชาชนได้รบั วัคซีน โดยถึงแม้จะเป็ นการ
ศึกษาแบบสังเกตการณ์ ซึ่งจ�ำนวนผูป้ ่ วยที่ น่าจะเป็ นจะต�่ำกว่า
จ�ำนวนจริงในปี ที่มีการระบาดต�่ำสุด แต่ผลที่ออกมาก็แสดงว่า
วัคซีนนีใ้ ช้ได้ผล และการลดลงนีม้ ิใช่เป็ นเพราะความผันผวนโดย
ธรรมชาติของการเกิดโรค
ในปี พ.ศ. 2556 มี ก ารศึ ก ษาครั้ง ที่ 2 เพื่ อ ประเมิ น
ผลกระทบของเมนแอฟริวคั ในพืน้ ที่สามภูมิภาคของประเทศชาด
โดยใช้ขอ้ มูลอุบตั ิการณ์การเกิดโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบทัง้ ก่อน

ผลกระทบทางบวกเพิ่มเติมคือ ในเจ็ดประเทศที่มีการระบาดของ
โรคนีส้ งู นัน้ คาดว่า เมนแอฟริวคั ช่วยให้คนรอดชีวิต 142,000 คน เลี่ยง
ความพิการถาวร 284,000 คน และป้องกันไม่ให้เป็ นโรคเยื่อหุม้ สมองฯ
อักเสบได้กว่าหนึ่งล้านคนภายในระยะเวลาสิบปี 34 ทัง้ ยังนับเป็ นโชคดีท่ี
ขณะที่กำ� ลังเขียนบทความนีก้ ็ยงั ไม่มีรายงานผลข้างเคียงของวัคซีน

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนเท่าใด?
การน�ำ วัค ซี น ส�ำ หรับ มนุษ ย์เ ข้า สู่ต ลาดนั้น โดยทั่ว ไปต้อ งใช้เ งิ น ลงทุน
ระหว่าง 200 - 900 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่เมนแอฟริวคั ได้รบั การพัฒนา
ขึน้ ด้วยเงินจ�ำนวนน้อยกว่าหนึง่ ในห้า คือเพียง 70 ล้านเหรียญสหรัฐ37 อีก
ทัง้ การรณรงค์ให้วคั ซีนหมูก่ ็ถกู จ�ำกัดค่าใช้จ่ายไว้ท่ีประมาณ 1.40 เหรียญ
สหรัฐ ต่อ คน ซึ่ง รวมค่า วัค ซี น ค่า วัส ดุท่ี ต อ้ งใช้ใ นการฉี ด ค่า ใช้จ่า ยใน
โครงสร้างพืน้ ฐาน และค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการปฏิบตั งิ านแล้ว38
เอ็มวีพีเริ่มต้นให้ทนุ 70 ล้านเหรียญสหรัฐ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาวัคซีนและค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน ต่อมามูลนิธิบิลล์และ
เมลิน ดาเกตส์ม อบให้อี ก 17 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ เพื่ อ ใช้ใ นการทดลอง
ทางคลินิกส�ำหรับวัค ซี น ทารกและเพื่ อใช้ในการศึกษาช่ว งระยะเวลาที่
ป้องกันโรคได้ภายหลังจากฉี ดวัคซีนนีห้ นึ่งครัง้ USAID และมูลนิธิเดลล์
ร่วมสมทบทุนด้วย สามประเทศแรกที่ เริ่มให้เมนแอฟริวัคแก่ประชาชน
ได้แก่ บูรก์ ินาฟาโซ มาลี และไนเจอร์ ได้รว่ มสนับสนุนทุนค่าใช้จา่ ยในการ
ด�ำเนินงานกระจายวัคซีนสู่ประชาชนรวมถึง Gavi ซึ่งเป็ นพันธมิตรด้าน
วัคซีน ก็ได้สนับสนุนค่าใช้จา่ ยส�ำหรับประเทศที่เหลือ39

และหลังการให้วัคซีน และพบว่า เมนแอฟริวัคหยุดยั้งการแพร่
ระบาดของโรคนีไ้ ด้สำ� เร็จ36 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในชาดและ
ในบูร ก์ ิ น าฟาโซไม่ ไ ด้มี ก ารสุ่ม ตัว อย่ า งการเลื อ กพื น้ ที่ ท่ี ท ำ� การ
ศึกษา ข้อค้นพบจึงอาจเกิ ดจากความแตกต่างในการจัดระบบ
ที่ทำ� ให้อุบัติการณ์การเกิดโรคแตกต่างกัน การศึกษาต่อมาของ
ดอกลา (Daugla) และคณะที่ขจัดข้อจ�ำกัดนีอ้ อกไปก็ให้ผลแนวโน้ม
ที่คล้ายกัน ทัง้ ในพืน้ ที่ท่ีให้และไม่ได้ให้วคั ซีน
ดอกลาและผูร้ ่วมงานชี ว้ ่า ข้อค้นพบของคณะเกี่ ยวกับ
ผลกระทบของวัคซีนในประเทศชาดนัน้ ค่อนข้างต�่ำกว่าความเป็ น
จริงด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก พืน้ ที่ท่ีได้รบั เมนแอฟริวคั
มีความได้เปรียบ เนื่องจากมีการเฝ้าระวังมากกว่าพืน้ ที่ท่ีไม่ได้รบั
วัคซีน ดังนัน้ พืน้ ที่ท่ีได้รบั วัคซีนจึงมีโอกาสตรวจพบผูป้ ่ วยมากกว่า
ประการที่สอง การให้วคั ซีนก่อนหน้านัน้ ในพืน้ ที่ควบคุมมีผลท�ำให้
โรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอลดลงอยู่แล้ว ความแตกต่างของสิ่งที่
ได้จากสังเกตการณ์ในสองพืน้ ที่จงึ ลดลง

ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2552 Gavi ได้ตกลงให้เงินจ�ำนวน 262 ล้านเหรียญ
สหรัฐ สนับสนุนการรณรงค์กำ� จัดโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอในแอฟริกา
ซึ่งเพียงพอต่อกิจการของประเทศที่ได้รบั ผลกระทบ เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2556
มี 12 ประเทศเริ่มรณรงค์การให้เมนแอฟริวัค ตราบจนปี พ.ศ. 2559
คาดว่ายังมีอีก 14 ประเทศที่จะด�ำเนินการให้วคั ซีนนีแ้ ก่ประชาชนด้วย
การสนับสนุนจาก Gavi การสนับสนุนเงินทุนเพิ่มเติมส�ำหรับการรณรงค์
ให้วคั ซีนในประชาชนกลุม่ ใหญ่จะยังคงมีอยู่บนพืน้ ฐานความต้องการของ
ประเทศนัน้ 40
ในการค�ำนวณตัวเลขให้แก่ หลายล้านชีวิตรอด ทีมนักวิจัยได้
ประมาณการว่า วัคซีนนีไ้ ด้ปอ้ งกันชาวชาดจ�ำนวน 12,469 คน ให้รอดพ้น
จากความตาย หมายถึงสามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะ (DALYs)
ได้ 875,844 ภายในเวลาสามปี ที่ทำ� การศึกษา คือปี พ.ศ. 2553 ถึง 255641
การค�ำนวณนีช้ ่วยชีใ้ ห้เห็นว่า เมนแอฟริวคั สามารถหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
หนึง่ ปี สุขภาวะด้วยเงินเพียง 96.36 เหรียญสหรัฐ ช่วยยืนยันว่าค่าใช้จา่ ย
อันน้อยนิดนีส้ ามารถช่วยแลกกับผลกระทบสุขภาพที่กว้างใหญ่ได้ เท่ากับ
สะท้อนว่าวัคซีนนีม้ ีคุณค่าสูง การประมาณการนีต้ งั้ อยู่บนสมมติฐานที่
ว่า การให้เมนแอฟริวัคแบบปูพรมส่งผลให้เกิ ดภูมิคุม้ กันเป็ นกลุ่มใหญ่
(herd immunity) ช่วยยับยัง้ การแพร่เชือ้ โรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ อันเป็ น
คุณ ประโยชน์ท่ี ไ ม่ ไ ด้ร ับ จากวัค ซี น พี เ อส อี ก งานวิ จัย ประมาณการว่า
การให้เมนแอฟริวคั สามารถประหยัดเงินได้อย่างน้อย 350 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ตลอดทศวรรษในเจ็ดประเทศที่ มีการระบาดของโรคนี ส้ ูง เหตุท่ี
ประหยัด ได้ม ากนี ้ เนื่ อ งจากไม่ ต ้อ งซื อ้ และกระจายวัค ซี น พี เ อสอย่ า ง
ต่อเนื่องอีกต่อไป42

หลายล้านชีวิตรอด
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กุญแจแห่งความส�ำเร็จ

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก

ความส�ำเร็จของเอ็มวี พีเกิ ดจากหลายองค์ประกอบที่ สำ� คัญ บางขณะ
ก็เป็ นโชคแต่หลายขณะก็เป็ นเพราะมิตรไมตรีท่ีมีต่อกัน การมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความครอบคลุมอย่างกว้าง
ขวาง และการเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็ง ทัง้ หมดนีเ้ ป็ นรากฐานที่ทำ� ให้วคั ซีนนี ้
ประสบความส�ำเร็จ ความเป็ นผูน้ ำ� ของรัฐบาลต่างๆ ในแอฟริกา รวมถึง
ปฏิญญายาอุนเด การได้รบั ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และการประกาศ
ต่อสื่อมวลชนอย่างสม�่ำเสมอ ทัง้ หมดล้วนมีความส�ำคัญ
วิ สัย ทัศ น์ท่ี ทัน สมัย ของเอ็ ม วี พี เ ป็ น พื น้ ฐานที่ ท ำ� ให้ก ารพัฒ นา
วัคซีนประสบความส�ำเร็จ โดยในระยะแรกได้รบั การสนับสนุนจากมูลนิธิ
บิลล์และเมลินดาเกตส์ และGavi โครงสร้างภาคีเครือข่ายของเอ็มวีพีท่ีมี
ความยืดหยุ่นช่วยหนุนเสริมความร่วมมือกันและท�ำให้เกิดความไว้วางใจ
กันระหว่างภาคีตา่ งๆ 43 ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายพันธมิตร คือ ลาฟอร์ซ (LaForce)
กล่าวว่า “การเยี่ยมเยือนประเทศภายใต้โครงการในช่วงแรกๆ เป็ นไปอย่าง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมการมุ่งเน้นความเท่าเทียมกันมากกว่าการมุ่งเน้น
ความส�ำเร็จ”44
เอ็มวีพีได้พิสจู น์ให้เห็นว่า ความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชน
มีความส�ำคัญ และสามารถน�ำไปสู่ความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ได้ในที่สดุ 45 เมื่อบริษัทยาใหญ่ได้แสดงออกชัดเจนว่า ไม่มีความสนใจที่
จะพัฒนาวัคซีนคอนจูเกตส�ำหรับป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบเอที่มี
สนนราคาไม่เกิน 2 เหรียญสหรัฐต่อโด๊ส46 เอ็มวีพีจึงได้เชิญบริษัทเล็กๆ
เข้ามาร่วมเป็ นภาคีในคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนา
วัคซีนนี ้ เมนแอฟริวคั จึงถือเป็ นวัคซีนรายแรกที่ได้รบั การพัฒนาจากบริษัท
ยาเล็กๆ ที่ ไม่โด่งดัง47 บริษัทเล็กๆ เหล่านี ก้ ็ พลอยได้รบั โชคไปด้วยผล
ตอบแทนที่คมุ้ ค่า แต่เอ็มวีพีก็ยงั คงตรึงราคาของวัคซีนนีอ้ ย่างเหนียวแน่น
ที่เพดานไม่เกิน 0.50 เหรียญสหรัฐต่อโด๊ส เพราะราคาที่สงู กว่านีจ้ ะท�ำให้
วัคซีนนีไ้ ม่เป็ นประโยชน์ต่อรัฐบาลต่างๆ ในแอฟริกา บทเรียนอันชัดเจนนี ้
เป็ นไปตามที่ลาฟอร์ซกล่าวว่า “ถ้าคุณสนองตอบตามที่เขาต้องการด้วย
ราคาที่เหมาะสม คุณก็มีโอกาสส�ำเร็จ”48

สัญญาณทั้งหมดพุ่งตรงไปที่ อวสานของโรคเยื่ อหุม้ สมองฯ อักเสบ เอ
ในภู มิ ภ าคที่ ไ ด้ ร ั บ ผลกระทบสาหั ส ที่ สุ ด ของโลก การควบคุ ม โรค
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ เอให้ประสบผลส�ำเร็จในอนาคตขึน้ อยู่กบั การดูแล
ประเทศให้ปลอดภัยและให้ทุนในการผลิตวัคซีนรุ ่นใหม่ๆ ออกมาพร้อม
กับเมนแอฟริวคั สูตรต�ำรับทารก การพัฒนาเริ่มต้นอย่างมีความหวังในปี
พ.ศ. 2558 เมื่ อองค์การอนามัยโลกเปิ ดประตูรบั เมนแอฟริวัคเข้าเป็ น
ส่วนหนึง่ ในโครงการภูมิคมุ้ กันพืน้ ฐานระดับประเทศ49
ช่ ว งระยะเวลาที่ วัค ซี น จะยัง ให้ผ ลคุม้ ค่ า ในการป้อ งกัน ยัง คง
สังเกตให้เห็นได้ ผูบ้ ริหารหวังว่ามันจะป้องกันการระบาดในอนาคต แต่ก็
กังวลว่า สายพันธุอ์ ่ืนจะโผล่ขึน้ มาหลังจากมีการก�ำจัดโรคเยื่อหุม้ สมองฯ
อักเสบ เอได้เรียบวุธ มีเพียงเวลาและการเฝ้าระวังที่จะให้คำ� ตอบได้
ในขณะเดียวกัน การศึกษาเมื่อเร็วๆ นีใ้ นประเทศเบนิน (Benin)
ชี ว้ ่า เมนแอฟริวัคคื อวัคซี นป้องกันโรคเยื่ อหุม้ สมองฯ อักเสบตัวแรกที่
สามารถรัก ษาประสิ ท ธิ ผ ลของมัน ได้ใ นภูมิ ป ระเทศที่ มี อุณ หภูมิ อ บอุ่น
คงฤทธิ์ไว้ได้อย่างเต็มที่ภายในช่วงเวลาสี่วนั โดยไม่ตอ้ งแช่เย็นแม้ว่าจะมี
อุณหภูมิสงู ถึง 102° ฟาห์เรนไฮต์หรือร้อนกว่านี50้ ด้วยเหตุนี ้ การบริหาร
วัคซีนจึงไม่ตอ้ งใช้ระบบขนส่งแบบห่วงโซ่ความเย็นที่ใช้กันแต่ดงั้ เดิม จึง
เท่ากับช่วยตัดลดค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการได้ถงึ ครึง่ หนึง่ เลยทีเดียว51
ถ้าการกระจายเมนแอฟริวัคยังคงเข้มแข็งและด�ำรงต่อเนื่องดัง
เช่นในปั จจุบนั การเข้าถึงวัคซีนและการป้องกันโรคนีอ้ ย่างทั่วถึงก็จะเป็ น
ความจริงได้ แต่ลาฟอร์ซมองไกลและหวังสูงกว่านัน้ เขาคาดหวังว่าจะมี
วัคซีนราคาไม่แพง ทนความร้อนได้สงู เป็ นวัคซีนคอนจูเกตแบบเพนตะ
แวเล้นท์ (pentavalent) ซึง่ ป้องกันโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบได้ทกุ สายพันธุ์
ในแอฟริกา52 วัคซีนที่ว่านีอ้ ยู่ระหว่างการพัฒนา โดยจะเริ่มทดลองทาง
คลินิกในปี พ.ศ. 2559 การท�ำงานหนักอย่างต่อเนื่อง ความเสียสละผสมโชค
อีกเล็กน้อย เช่นนีน้ า่ จะช่วยให้แอฟริกาปลอดจากโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
ได้ในที่สดุ
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สานฝั นให้เป็ นจริง

โครงการรักษาด้ วยยาต้ านเรโทรไวรัสทั่วบอตสวานา
(ต้นฉบับโดย Alix Beith)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: เพื่อช่วยให้ผตู้ ิดเชือ้ เอชไอวีมีชีวิตอยูร่ อดรวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี จูงใจให้มีการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีและป้องกันการติดเชือ้ เอช
ไอวีรายใหม่และลดจ�ำนวนเด็กก�ำพร้าจากโรคเอดส์
ยุทธวิธี: รัฐบาลให้บริการการรักษาฟรีดว้ ยยาต้านเรโทรไวรัส (antiretroviral therapy / ART) แก่พลเมืองที่เข้าเกณฑ์ท่วั ประเทศเพื่อหยุดยัง้ เอชไอวี
/เอดส์

ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: การตายจากโรคเอดส์ลดลงจาก 21,000 รายในปี พ.ศ. 2546 เหลือเพียง 5,800 รายในปี พ.ศ. 2556 ส่วนใหญ่เนื่องจากการ
กระจายยาต้านไวรัสเรโทร ซึง่ ประมาณการว่าหลีกเลี่ยงความตายได้ 144,000 ราย และหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะ (DALYs) ได้แปดล้านปี
ปั จจัยส�ำเร็จ: การมีพนั ธสัญญาทางการเมืองและทางการคลังในระดับสูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของรัฐบาลบอตสวานา การรักษาฟรีท่ีจดุ บริการที่ได้
รับการบริจาคยาต้านไวรัสฯ จากมูลนิธิเมอร์ค (Merck Foundation) การสนับสนุนด้านการเงินจากผูบ้ ริจาคต่างๆ การลงทุนทางโครงสร้างพืน้ ฐาน
และการฝึ กอบรม การกระจายยาต้านไวรัสฯ แบบไม่ได้รวมศูนย์ไว้ท่ีสว่ นกลางแต่เพียงแห่งเดียว
การเงินการคลัง: ค่าใช้จ่ายด้านเอดส์โดยรวม ทัง้ จากต่างประเทศและจากงบประมาณของประเทศเท่ากับ 374 ล้านเหรียญสหรัฐ (ร้อยละ 68
มาจากรัฐบาลบอตสวานา) ในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 อัตราความคุม้ ทุนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียหนึง่ ปี
สุขภาวะอยูท่ ่ี 475 เหรียญสหรัฐ
ขนาดของโครงการ: สามารถให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ แก่ประชาชนจ�ำนวน 223,974 คน หรือประมาณร้อยละ 87 ของประชากรที่ติดเชือ้ ฯ
(ปี พ.ศ. 2556)

ในปี พ.ศ. 2543 ชาวบอตสวานาจ�ำนวนมากมีนดั กันวันเสาร์เพื่อเข้าร่วม
พิธีศพแสนเศร้าของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์
การสูญเสียไม่คาดฝั นเหล่านีท้ ำ� ลายชุมชนของพวกเขา บั่นทอนก�ำลังของ
คนวัยแรงงานที่กำ� ลังสร้างผลผลิตได้ดีและท�ำให้เด็กหลายล้านคนเป็ น
ก�ำพร้า แม้ว่าขณะนัน้ ประเทศก�ำลังอยู่ในฐานะมั่งคั่งแต่ก็เป็ นเรื่องปกติท่ี
จะเห็นผูป้ ่ วยใกล้ตายทัง้ ชายและหญิ ง ร่ายกายซูบผอมเหลือแต่หนังหุม้
กระดูก เดินโซเซเป็ นระยะทางหลายไมล์ เพื่อระลึกถึงคนรักของพวกเขาใน
ยามที่ยงั มีชีวิต
การระบาดของเชือ้ เอชไอวีในปี นัน้ ท�ำให้ทำ� นายได้วา่ ชาวบอตสวานา
อายุ 15 ปี จะตายเมื่ออายุได้ 48 ปี เทียบกับเมื่อทศวรรษก่อนหน้านัน้ ที่
วัยรุน่ อายุเท่ากันมีอายุขยั ถึง 65 ปี 1 เพียงปี พ.ศ. 2544 ปี เดียวมีประชาชน
ติ ด เชื อ้ เอชไอวี ม ากถึ ง 320,000 คน ในบอตสวานาหรือ ราวหนึ่ง ในสี่
ของประชากรทัง้ หมด2 นอกจากความตายแล้ว เอชไอวียงั คุกคามภาวะ
เศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางสังคมอีกหลายทศวรรษของประเทศที่จดั
ว่ามั่งคั่งกว่าประเทศอื่นๆ ในแอฟริกาใต้

แต่สำ� หรับผูต้ ิดเชือ้ ฯ ที่ยงั มีชีวิตอยู่ปี พ.ศ. 2545 ถือเป็ นปี แห่ง
ความหวัง เมื่อมีขา่ วแพร่กระจายออกมาว่า รัฐบาลจะให้บริการฟรีสำ� หรับ
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสฯ ซึ่งเป็ นยาสูตรผสมที่ควบคุมการแพร่ระบาด
ของการติดเชือ้ เอชไอวี ยาต้านฯ มีผลข้างเคียง คือท�ำให้ผูป้ ่ วยปวดหัว
อย่างแรง บางครัง้ ก็ทำ� ให้คลื่นไส้หรืออ่อนล้าสุดก�ำลัง แต่ถา้ ผูป้ ่ วยกินยา
เวลาเดียวกันทุกวัน เขาจะคืนสู่สภาพปกติภายในเวลาไม่ก่ีเดือน ภายใน
ปี แรกของการเริ่มกินยาต้านฯ ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ท่ีกินยาได้ตามก�ำหนดจะ
แข็งแรงพอที่จะกลับไปท�ำงานตามปกติ ครัน้ เวลาผ่านไป ความถี่ของงาน
ศพก็ลดน้อยลง ชาวบอตสวานาค่อยๆ เรียกวันเสาร์ของพวกเขากลับคืน
มาได้
รัฐ บาลบอตสวานากลายเป็ น แอฟริกัน ชาติ แ รกที่ ใ ห้ก ารรัก ษา
ฟรีดว้ ยยาต้านฯ แก่ประชาชนของตนทุกคนที่ติดเชือ้ ฯ และเพื่อยกระดับ
ระบบสาธารณสุข ให้ท ำ� งานได้เ ต็ม ที่ รัฐ บาลบอตสวานาได้จัด สรรเงิ น
งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรต่างๆ เพื่อการนีเ้ พื่อให้ผปู้ ่ วยได้เริ่ม
กินยาที่ชว่ ยให้มีชีวิตรอดและให้ได้กินยานัน้ ต่อเนื่องต่อไป เมื่อเวลาผ่านไป
กว่าหนึ่งทศวรรษ บอตสวานาก็สยบปั ญหานีไ้ ด้อย่างราบคาบและช่วยให้
ผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวีมีโอกาสที่จะมีชีวิตอยูต่ อ่ ไปอย่างแข็งแรง
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ความสูญเสียเนื่องมาจากโรคเอดส์และการติดเชือ้ เอชไอวี หลายประเทศทั่วโลกยังคงปฏิเสธที่จะต่อสูก้ ับเอชไอวี เห็นได้ชดั เจนสุด
นับถึงปี พ.ศ. 2544 ประชาชนทั่วโลกทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่รวมเกือบ 30 ล้านคน
ติดเชือ้ เอชไอวี สองในสามของจ�ำนวนนีอ้ าศัยอยู่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเล
ทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา (sub - Saharan Africa)3 โรคเอดส์โจมตี
และฆ่าเสาหลักของชุมชนในแถบนี ้ เช่น พ่อแม่ของเด็กเล็กๆ บุคลากร
สาธารณสุข และครู ถึงปี พ.ศ. 2547 โรคนีไ้ ด้ทำ� ให้เด็กแอฟริกนั จ�ำนวน
12.3 ล้านคนเป็ นก�ำพร้า4
แม้จะท�ำให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวง แต่การติดเชือ้ เอชไอวี
ก็ใช่ว่าจะต้องหมายถึงการตายเสมอไป การวางตลาดยาต้านฯ สูตรผสม
อย่างแพร่หลายช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ท�ำให้อตั รา
การตายด้วยโรคเอดส์ลดลงอย่างมากในประเทศที่มีรายได้สูงเป็ นส่วน
ใหญ่และในบางประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ส�ำหรับประเทศที่เข้าถึงยา
ต้านฯ ได้มากเป็ นพิเศษและมีระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง เอชไอวีก็กลายเป็ น
โรคเรือ้ รังที่ ‘เอาอยู่’ อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มีเชือ้ เอชไอวีส่วนใหญ่ยงั
เข้าไม่ถงึ ยาต้านฯ
ในปี พ.ศ. 2509 เมื่ อ บอตสวานาได้ร ับ อิ ส รภาพจากสหราช
อาณาจักรนัน้ ประเทศนีเ้ ป็ นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สดุ ในทวีปแอฟริกา
แต่ภายหลังจากที่มีการขุดพบเพชรจ�ำนวนมากมายในปี พ.ศ. 2510 ท�ำให้
ประเทศนี ม้ ี การเติบโตด้านทางเศรษฐกิ จอย่างต่อเนื่ องหลายทศวรรษ5
กลางทศวรรษที่1990 บอตสวานามีประชาธิ ปไตยที่ม่ ันคงและเบ่งบาน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross domestic product : GDP)
ต่อหัวเกือบเท่ากับ 3,000 เหรียญสหรัฐ จึงเป็ นหนึ่งในบรรดาประเทศที่
มีเศรษฐกิ จเข้มแข็งที่สุดและมีการจัดการที่ดีท่ีสุดในกลุ่มประเทศก�ำลัง
พัฒนา
บอตสวานามีผปู้ ่ วยเอดส์รายแรกในปี พ.ศ. 2528 15 ปี ต่อมา
เอชไอวี ก็ระบาดคุกคามทั่ว ประเทศจนเศรษฐกิ จของประเทศต้อ งหยุด
ชะงัก6 ในปี พ.ศ. 2544 มีชาวบอตสวานาเสียชีวิต 18,000 ราย ด้วยโรค
เอดส์ ไม่น่าเชื่อว่ามีชาวบอตสวานาถึง 320,000 คน หรือเกือบร้อยละ
20 ของประชากรทัง้ หมดติดเชือ้ เอชไอวี7 เด็กหญิ งและสาววัยเยาว์ตอ้ ง
แบกรับความเสี่ยงอย่างมาก ในปี พ.ศ. 2547 ผูห้ ญิงกลุม่ นีไ้ ด้รบั การตรวจ
ว่า มี เ ชื อ้ เอชไอวี ม ากกว่ า ผู้ช ายในกลุ่ม เดี ย วกัน ถึง สามเท่ า 8 อัต ราส่ว น
เพศหญิ ง ที่ ล ดลงอย่า งผิ ด ปกติ ส ะท้อ นว่า เด็ก หญิ ง และผู้ห ญิ ง มี ค วาม
เปราะบางกว่า ทั้งในด้านชี วภาพและด้านเศรษฐกิ จ รวมทั้งถูกซ�ำ้ เติม
ด้วยมาตรฐานทางสัง คมที่ เพศหญิ ง ถูกเลื อกปฏิ บัติ หญิ ง วัย เยาว์มัก มี
ความสัมพันธ์กบั ชายหลายคน และเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอายุ
มากกว่า จึงเพิ่มโอกาสการสัมผัสเชือ้ เอชไอวี9

คื อ ประเทศเพื่ อ นบ้า นที่ ท รงอิ ท ธิ พ ลด้า นเศรษฐกิ จ อย่ า งเช่ น ประเทศ
แอฟริกาใต้

ค�ำประกาศของประธานาธิบดีโมเกส่งผลให้เกิดการตื่นตัวทั่วโลก
ในสองทศวรรษถัดมา ในที่สดุ ก็มีการจ่ายยาในระดับประเทศ ทัง้ นี ้ ต้อง
ขอบคุณโครงการเร่งการเข้าถึง (Accelerating Access Initiative) ที่ช่วย
เพิ่มแรงกดดันต่อบริษัทยายักษ์ใหญ่ ให้ทำ� วิจัยค้นคว้าหายามาต่อสูก้ ับ
โรคเอดส์ และช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ในด้านภูมิทศั น์ของโรค
เอดส์ โครงการรักษาผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีประสบความส�ำเร็จมากขึน้ เรื่อยๆ ใน
กลุ่มประเทศรายได้ต่ำ� และกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง รวมถึงบราซิล
ไทย เซเนกัล แซมเบีย อูกนั ดา และอีกหลายประเทศ11
บริษัทผูผ้ ลิตยาของรัฐบาลที่ ประกาศจะแก้ไขปั ญหาเร่งด่วนนี ้
ได้ขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากผูใ้ จบุญและนักธุรกิจ และเมื่อการ
รักษาเพื่อช่วยชีวิตกลายเป็ นเรื่องวาระส�ำคัญเช่นนี ้ เจ้าหน้าที่รฐั จึงหันมา
ประสานความร่วมมือกับบริษัทยาข้ามชาติอย่างบริษัทเมอร์ค (Merck)
รวมทัง้ มูลนิธิเมอร์ค (Merck Foundation) และมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดา
เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation) รัฐบาลและบริษัทเมอร์ครวม
ถึงอีกสองมูลนิธิดงั กล่าวได้ร่วมกันริเริ่มโครงการความร่วมมือแก้ปัญหา
เอชไอวี/เอดส์ อย่างรอบด้านแก่ชาวแอฟริกนั (African Comprehensive
HIV/AIDS Partnership: ACHAP) นอกจากจะช่วยชาวบอตสวานาที่มี
เชือ้ เอชไอวีแล้ว มูลนิธิทงั้ สองยังมีเป้าหมายกว้างกว่านัน้ คือการพิสจู น์
แนวคิดที่วา่ การด�ำเนินงานอย่างรอบด้าน ที่ให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ จะมีประสิทธิ ผลในระดับชาติหรือไม่
ในการแก้ปัญหาวิกฤตเอดส์และช่วยให้ประชาชนมี ชีวิตรอดแม้แต่ชาว
แอฟริกันที่ ยากจนสุดๆ 12 ความที่ มีประชาชนติดเชื อ้ เอชไอวี สูง มี ผูน้ ำ�
ที่จริงจังกับการแก้ปัญหานีแ้ ละมีระบอบประชาธิปไตยที่ม่นั คง บอตสวานา
จึงเป็ นประเทศหนึง่ ที่พร้อมจะประสบความส�ำเร็จ
ในปี พ.ศ. 2543 หน่วยประสานงานด้านเอดส์แห่งชาติ (National
AIDS Coordinating Agency: NACA) ของรัฐบาลนีไ้ ด้ดำ� เนินยุทธศาสตร์
เอชไอวี/เอดส์อย่างรอบด้าน รวมถึงการขจัดอุปสรรคที่ขดั ขวางการให้การ
รักษาอย่างทั่วถึง เมื่อรัฐบาลตัดสินใจก�ำหนดให้การรักษาด้วยยาต้านฯ
อย่างทั่วถึงเป็ นยุทธศาสตร์หลัก บริษัทเมอร์คก็ตกลงบริจาคยาให้ฟรีโดย
ไม่มีคา่ ใช้จา่ ยปี พ.ศ. 2545 บอตสวานาก็พร้อมเริม่ โครงการที่ทา้ ทายนี ้

ปฏิบตั กิ ารโครงการให้การรักษาด้วยยาต้านฯ ของรัฐบาล

รัฐบาลตัง้ ชื่อโครงการเอชไอวีใหม่นีว้ ่า “มาซา” (Masa) เป็ นภาษาเซต
สวานา (Setswana) ซึ่ง เป็ น หนึ่ง ในภาษาบัน ตู (Bantu languages)
ที่ใช้พดู กันในบอตสวานาแปลว่า “รุ ง่ อรุ ณครัง้ ใหม่” โครงการนีเ้ ริ่มต้นใน
ปี พ.ศ. 2545 โดยจ่ายยาต้านฯ ให้แก่ผทู้ ่ีเข้าเกณฑ์ทกุ คน รัฐบาลใช้วิธี
ในปี พ.ศ. 2544 นายเฟสตัส โมเก (Festus Mogae) ประธานาธิบดีแห่ง
การดูร ะบบภูมิ คุม้ กัน ว่า ท�ำ งานดี ห รือ ไม่โ ดยอาศัย จ�ำ นวนเซลล์ซี ดี โ ฟร์
ประเทศบอตสวานา เห็นข้อความค�ำเตือนบนก�ำแพงว่า: “บอตสวานา
(CD4+ count) (เซลล์ชนิดหนึ่งในระบบภูมิคุม้ กัน) เป็ นมาตรวัดความ
ก�ำลังจะสูญพันธุ”์ จึงประกาศต่อสูก้ บั เอชไอวีโดยจัดให้เป็ นปั ญหาส�ำคัญ
เหมาะสมของประชาชนที่จะได้รบั การรักษาภายใต้โครงการระดับชาติ
ล�ำดับต้นของชาติ10 เป็ นค�ำประกาศที่เน้นย�ำ้ จริงจังมาก ในขณะที่ผนู้ ำ� อีก

ขับเคลื่อนแนวคิดทีด่ สี ู่การปฏิบตั :ิ
บอตสวานาประกาศสู้ เพือ่ ต่อต้าน “การสูญพันธุ”์

การกระจายยาและเทคโนโลยี

การติดตามจ�ำนวนไวรัสในเลือด (viral load) ของแต่ละบุคคล เป็ นอีก
วิธีหนึ่งที่บ่งบอกการจัดการดูแลตนเองของผูป้ ่ วย13 ผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวีท่ีได้
รับยาต้านฟรีในตอนเริ่มต้นโครงการนั้น จะต้องมีค่าซีดีโฟร์ตัง้ แต่ 200
ลงมาและผูท้ ่ีมีอาการป่ วยสัมพันธ์กบั เอดส์อย่างชัดเจน
ในปี พ.ศ. 2545โครงการนีเ้ ปิ ดด�ำเนินงานในเขตเมือง 4 ศูนย์
ทั่วประเทศ คือ กาบอโรน(Gaborone) ฟรานซิสทาวน์ (Francistown)
มาอัน (Maun) และเซโรเว(Serowe) แม้จะผิดหวังต่อผลความครอบคลุม
ในช่วงต้น คือเมื่อสิน้ สุดปี พ.ศ. 2545 นัน้ มีผตู้ ดิ เชือ้ เพียง 3,500 ราย มา
ขึน้ ทะเบียนในโครงการซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 19,000 ราย ค่อนข้าง
มาก แต่ความครอบคลุมการได้รบั ยาต้านฯ ก็สงู ขึน้ อย่างรวดเร็วด้วยการ
กระจายยาทั่วประเทศในอีกสองปี ถัดมา
ในปี พ.ศ. 2547 โรงพยาบาลปริน๊ เซสมารีนาในเมืองกาบอโรน
(Princess Marina Hospital) กลายเป็ น แหล่ ง ให้บ ริ ก ารยาต้า นฯ
ที่ ใหญ่ ท่ี สุดเพี ยงแห่งเดี ยวในแอฟริกา ต่อมาโครงการนี ไ้ ด้ขยายออกสู่
โรงพยาบาลระดับอ�ำเภอทุกแห่ง สุดท้ายก็ขยายสู่คลินิกสาขาทั่วประเทศ
ประมาณกลางปี พ.ศ. 2548 เกินกว่าครึง่ ของประชากรที่มีสทิ ธิ คือ 43,000
ราย ได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากโครงการมาซา14 เมื่อสิน้ สุดปี พ.ศ. 2556
โครงการรักษาด้วยยาต้านฯ ของประเทศก็ครอบคลุมประชาชนได้มากกว่า
220,000 คน หรือประมาณร้อยละ 87 ของผูม้ ีสทิ ธิทงั้ หมด15
เพื่ อ ให้การตรวจหาผูต้ ิ ด เชื อ้ เร็ว ขึน้ รัฐบาลยัง กระตุน้ นโยบาย
ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การตรวจหาการติดเชือ้ เอชไอวีนนั้ ช่วง
แรกใช้ระบบ “ตัง้ รับ” คือประชาชนเป็ นฝ่ ายร้องขอตรวจจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แต่ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนการตรวจหาเชือ้ เอช
ไอวีเป็ นระบบ “เชิงรุก” ซึง่ ผูใ้ ห้บริการเป็ นฝ่ ายเสนอให้ผใู้ ช้บริการทุกคนเข้า
รับการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี และถือเป็ นกิจวัตรประจ�ำที่ตอ้ งเสนอเมื่อมีผมู้ า
ใช้บริการที่หน่วยงานนัน้ ๆ นับเป็ นอีกครัง้ ที่ประธานาธิบดีโมเกแสดงภาวะ
ผูน้ ำ� และแสดงความจริงจังต่อเรื่องนีโ้ ดยประกาศต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ
นโยบายการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจนี ้ รวมทัง้ ได้รบั การตรวจหาเอช
ไอวีโดยออกอากาศสดทางโทรทัศน์ดว้ ย16 นโยบายใหม่เชิงรุ กนีไ้ ด้พิสจู น์
ประสิทธิผลเป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2548 ประชาชนจ�ำนวน 178,000 คน
ได้รบั การเสนอให้ตรวจฯ ในงานกิจวัตรประจ�ำของหน่วยงานเมื่อมีผมู้ าใช้
บริการ ร้อยละ 89 ตกลงเข้ารับการตรวจฯ 17
ในปี พ.ศ. 2551 คุณ สมบัติ ข องผู้ท่ี เ ข้า เกณฑ์ไ ด้ร ับ ยาต้า นฯ
ขยายขึน้ คือเกณฑ์บคุ คลที่มีคา่ ซีดีโฟร์ตงั้ แต่ 250 ลงไป ในปี พ.ศ. 2555
ก็ขยายเป็ นตัง้ แต่ 350 ลงไป18 การเปลี่ยนแปลงแต่ละครัง้ ส่งผลให้รฐั บาล
ขยายการเข้าถึงยาต้านฯ กว้างขึน้ ท�ำให้ประชากรเป้าหมายรอดมากขึน้
และมีสขุ ภาพที่ดีขนึ ้
การตรวจหาการติ ด เชื อ้ ฯ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ และการกระจายยาต้า นฯ
ลงไปถึงระดับคลินิกในท้องถิ่นท�ำให้การครอบคลุมการรักษามีสงู ขึน้ มาก
ถึง กระนั้น รัฐ บาลก็ ยัง ริเ ริ่ม ท�ำ ความร่ว มมื อ กับ ภาคเอกชนในประเทศ
ในการตรวจหาการติ ด เชื อ้ ฯ และให้บริการยาต้า นฯ ในปี พ.ศ. 2551
ร้อยละ 14 ของผูม้ ีสทิ ธิได้ไปใช้บริการการรักษาด้วยยาต้านของภาคเอกชน
ดังกล่าว19
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ในระยะที่ ผ่า นมามี ก ารเปลี่ ย นแปลงสูต รการให้ย าต้า นฯ ของ
รัฐบาลด้วย ในที่สดุ ยาที่มีประสิทธิผลสูงกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าก็
เข้ามาสูต่ ลาดแทนที่ยารุ น่ ก่อนๆ 20 อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำ� ให้ตอ้ งเปลี่ยนเป็ น
ยาใหม่คือ มีหลักฐานเพิ่มขึน้ ว่า เชือ้ เอชไอวีสามารถพัฒนาตัวเองให้ดือ้ ยา
ต้านฯ ได้ ท�ำให้ยาทางเลือกล�ำดับแรกไม่มีประสิทธิผล (ยาทางเลือกล�ำดับ
แรกคือยาที่ถกู เลือกใช้ในขัน้ แรกของการรักษาโรค ยาทางเลือกล�ำดับรอง
คือยาที่จะถูกเลือกใช้เมื่อใช้ยาล�ำดับแรกไม่ได้ผล)21 ประมาณปี พ.ศ. 2553
ชาวบอตสวานาบางคนไม่ตอบสนองต่อการักษาด้วยยาต้านฯ สูตรหลัก
ต่อมาบริษัทเมอร์คได้บริจาคยาต้านฯ ทางเลือกแก่ผปู้ ่ วยบางรายที่จำ� เป็ น
ต้องใช้ยาล�ำดับรอง22
แม้ว่าระบบสาธารณสุขของบอตสวานาจะค่อนข้างแข็งแรง แต่
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้
ระบบมีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ ก็ยงั มีความจ�ำเป็ น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รู ้
วิธีบริหารยาต้านฯ มีจำ� นวนน้อย การอบรมจึงมีความส�ำคัญเป็ นล�ำดับแรก
กระทรวงสาธารณสุข โครงการ ACHAP และภาคีนานาชาติรว่ มกันคัดเลือก
และอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลากหลายวิชาชีพเป็ นการเฉพาะ มีทงั้
แพทย์ พยาบาล ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา เภสัชกร ผูช้ ว่ ยเภสัชกร และเจ้าหน้าที่หอ้ ง
ปฏิบตั กิ าร ช่วงปี แรกๆ ของโครงการนัน้ ผูเ้ ชี่ยวชาญในประเทศได้รว่ มมือกับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญจากสถาบันเอดส์แห่งฮาร์วาร์ด (Harvard AIDS Institute) และ
คณาจารย์ทางคลินิกจากต่างประเทศในการแนะน�ำยาต้านฯ หลักที่ใช้อยู่
และยาใหม่ รวมถึงแนะน�ำวิธีการจัดการผูป้ ่ วยด้วย อาจารย์เหล่านีเ้ ป็ น
ผู้เ ชี่ ย วชาญระดับ นานาชาติ จ ากยุโ รปและสหรัฐ อเมริก าที่ เ ดิ น ทางมา
บอตสวานาเพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะ
ส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณสุขนัน้ รัฐบาลและภาคี
ต่างๆ ได้รว่ มกันก่อตัง้ ศูนย์รกั ษาพยาบาลและทรัพยากร ห้องปฏิบตั ิการ
ส�ำหรับตรวจสอบทั่วไปและตรวจสอบเฉพาะ และเครือข่ายสาขาที่เป็ น
แหล่งจ�ำหน่ายยาต้านฯ องค์ประกอบส�ำคัญส�ำหรับการติดตามผูป้ ่ วยอย่าง
มี ประสิทธิ ผลก็ คือ การจัดหาและกระจายเครื่องมื อส�ำหรับตรวจหาค่า
ซีดีโฟร์และจ�ำนวนเชื อ้ ไวรัส (viral loads) ไว้ประจ�ำศูนย์รกั ษาฯ และ
แหล่งจ�ำหน่ายยาฯ ส่วนอื่นๆ ที่สำ� คัญคือระบบจัดการผูป้ ่ วยด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีคอยติดตามการกิ นยาของผูป้ ่ วยและผลที่ไม่พึงประสงค์
ของยา

ผลลัพธ์ตอบแทน: ชีวติ ยืนยาวขึน้ แข็งแรงขึน้
การตายอันเนื่ องจากเอดส์ในประเทศบอตสวานาลดลงฮวบฮาบ จาก
21,000 รายในปี พ.ศ. 2546 ลดลงเหลือ 5,800 รายในปี พ.ศ. 255623
มีหลายการศึกษาที่ติดตามผลการให้ยาต้านฯ ระดับชาติของโครงการนี ้
ในการลดอัตราตายและผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพต่างๆ ทุกการศึกษาชีใ้ ห้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายการรักษาด้วยยาต้านฯ กับการตาย
อันเนื่องมาจากเอดส์ท่ีลดลง อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาเหล่านีไ้ ด้จาก
การสังเกตมากกว่าการทดลอง จึงยังมีขอ้ จ�ำกัดในการยืนยันเหตุและผล
(ดูกล่อง 1)24
ความกังวลในช่วงต้นที่ว่าประชาชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำ� และ
ในประเทศที่มีรายได้ปานกลางจะไม่สามารถรับการรักษาด้วยยาต้านฯ ได้
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หลายล้านชีวิตรอด

อย่างต่อเนื่องนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ ในบอตสวานา อันที่แท้จริงแล้วการได้รบั ยา
ต้านฯ อย่างถูกต้องและต่อเนื่องในบอตสวานามีอตั ราสูงกว่าในสหรัฐฯ
เสียอีก ในปี แรกๆ ของโครงการ ผูป้ ่ วยบอตสวานาประมาณร้อยละ 85 - 90
ใช้ยาต้านฯ ได้อย่างต่อเนื่อง (เทียบกับร้อยละ 70 ในสหรัฐฯ) อัตราการ
ได้รบั ยาที่บอตสวานานีย้ งั รักษาระดับสูงอยู่ตอ่ ไป25 ผลคือ ประชาชนส่วน
ใหญ่ท่ีเข้ามาในโครงการยังคงมีชีวิตอยู่และมีสขุ ภาพแข็งแรงดี ในปี พ.ศ.
2553 อัตราตายต่อปี ของผูป้ ่ วยกลุม่ นีต้ ่ำ� กว่าร้อยละ 1 ค่าเฉลี่ยของซีดีโฟร์
ก็สงู ขึน้ คงที่ในแต่ละเดือนหลังการรักษาด้วยยาต้านฯ 26
โครงการมาซากระจายการรักษาฟรีดว้ ยความเป็ นธรรม ก่อน
จะเริ่มโครงการสาธารณะนี ้ มี ชาวบอตสวานาที่ ร่ำ� รวยจ�ำนวนน้อยเข้า
ถึ ง การรัก ษาด้ว ยยาต้า นฯ การขยายการให้บ ริ ก ารอย่ า งครอบคลุม
ทั่ว ประเทศนั้น หมายถึ ง ว่ า ผู้อ าศัย อยู่ ใ นประเทศที่ เ ข้า เกณฑ์ทุ ก คน
มี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ การรัก ษาฟรี ต ลอดชี วิ ต การขยายเกณฑ์คุ ณ สมบั ติ ใ น
ภายหลังก็ ทำ� ให้ผูต้ ิดเชื อ้ จ�ำนวนมากเข้าถึงสิทธิ ประโยชน์ในการรักษา
ด้ว ยยาต้า นฯ เพิ่ ม ขึน้ เรื่อ ยๆ อย่ า งไรก็ ต าม ความครอบคลุม ยัง ไม่ท่ ัว
ถึ ง อย่ า งแท้จ ริ ง หลัง จากที่ ก ารเพิ่ ม ขึ น้ ของความครอบคลุม นั้น เข้า สู่
จุ ด คงที่ สัด ส่ ว นของผู้มี คุ ณ สมบัติ เ ข้า เกณฑ์ไ ด้ร ับ การรัก ษาด้ว ยยา
ต้า นฯ ก็ ล ดลงจากร้อ ยละ 96 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น ร้อ ยละ 87 ในปี
พ.ศ. 2556 ซึ่งแปลว่ามี ผูไ้ ด้รบั ยาต้านฯ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของชาว
บอตสวานาที่ติดเชื อ้ เอชไอวีทัง้ หมด27 เหตุท่ีกลุ่มคนที่จำ� เป็ นต้องใช้ยา
ต้า นฯ ยัง คงเพิ่ ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆ ก็ เ พราะความพยายามในการด�ำ เนิ น งาน
ป้องกันโรคเริ่มอ่อนก�ำลังลง เป็ นที่น่าเศร้าว่าประชาชนอีกจ�ำนวนมากที่
มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการติดเชือ้ ได้แก่ หญิงบริการทางเพศและชายที่มี

เพศสัมพันธ์กบั ชายยังไม่เข้าถึงโครงการป้องกันฯ ได้เต็มที่28 กฎหมายของ
บอตสวานาที่หา้ มการมีเพศสัมพันธ์ในเพศเดียวกันยิ่งท�ำให้การเข้าถึงคน
กลุม่ หลังล�ำบากยิ่ง ตราบาปของการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายด้วยกันท�ำให้
ชายจ�ำนวนมากถอยห่างจากบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม กลุ่มนีเ้ ป็ น
เพียงกลุม่ หนึง่ เท่านัน้ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี29

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นต้องลงทุนไปเท่าใด
ปี พ.ศ. 2555 ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดต่อปี เกี่ยวกับเอชไอวีและเอดส์ของบอต
สวานาแตะอยูท่ ่ี 374 ล้านเหรียญสหรัฐ ร้อยละ 68 ของค่าใช้จา่ ยนี ้ รัฐบาล
จ่ายเองและเป็ นจ�ำนวนเงินที่ประเทศใต้สะฮาราพอจะจ่ายได้ แต่ก็เป็ นเรื่อง
ท้าทายความยั่งยืนหากจะใช้ทรัพยากรของรัฐบาลเพียงล�ำพัง33 มูลนิธิบิลล์
แอนด์เมลินดาเกตส์ สนับสนุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และมูลนิ ธิเมอร์ค
สนับสนุนอีก 56.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อให้รฐั บาลริเริม่ และด�ำเนินโครงการ
ต่อไปได้ สองมูลนิธินีย้ งั เพิ่มการสนับสนุนให้อีกมูลนิธิละ 30 ล้านเหรียญ
สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2553 ส่วนที่เหลือได้มาจากแหล่งเงินทุนนานาชาติรวมถึง
แผนงานฉุกเฉิ นแห่งประธานาธิ บดีเพื่อบรรเทาสถานการณ์เอดส์ (President’s Emergency Plan for AIDS Relief: PEPFAR) และกองทุนโลกเพื่อ
ขจัดเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria)
ในปี พ.ศ. 2557 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลส�ำหรับโครงการ
รักษาด้วยยาต้านฯ แห่งชาติอยู่ท่ี 480 เหรียญสหรัฐ ต่อหนึ่งคน 34 ผูต้ ิด
เชือ้ ฯ มักปรากฎตัวต่อเมื่อมีอาการหนักแล้ว การรักษาผูป้ ่ วยเหล่านีจ้ ึงใช้

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
แม้โครงการรักษาด้วยยาต้านฯ ของบอตสวานาจะไม่มีพืน้ ที่ท่ีเป็ น
กลุ่มควบคุมส�ำหรับเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงาน แต่ดว้ ยความ
ที่เป็ นโครงการครอบคลุมกว้างใหญ่ มีการให้บริการทางคลินิกที่มี
คุณภาพสูง และพบอัตราการตายจากเอดส์ลดลงทั่วประเทศภาย
หลังการด�ำเนินโครงการ จึงอาจกล่าวได้วา่ โครงการนีม้ ีผลกระทบ
เชิงบวกด้านสุขภาพอย่างชัดเจน มีการศึกษาสามเรื่องที่ระบุถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายยาต้านฯ กับผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ
ในบอตสวานา โดยเฉพาะการลดความตายอันเนื่องมาจากเอดส์
สโตเวอร์และคณะ (Stover and others)30 ใช้ขอ้ มูลการ
เฝ้าระวัง การส�ำรวจ และข้อมูลของโครงการในการประมาณผล
การกระจายการรักษาด้วยยาต้านฯ ข้อค้นพบคือ ยิ่งกระจายความ
ครอบคลุมการรักษาฯ ได้มาก จ�ำนวนการตายต่อปี จากเอดส์ย่ิง
ลดลง จากกว่า 15,500 รายในปี พ.ศ. 2546 ลดลงเหลือน้อย
กว่า 7,400 รายในปี พ.ศ. 2551 การศึกษานีย้ งั สรุปเพิ่มเติมอีกว่า
โครงการกระจายการรักษาฯ ช่วยให้มีชีวิตรอดประมาณ 53,000
รายระหว่างปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2550 บุสส์แมนน์และคณะ
(Bussmann and others)31 ได้ประเมินผลระยะยาว (ห้าปี ) เพื่อ

ดูผลลัพธ์ทางคลินิกในผูป้ ่ วยกลุ่มแรกจ�ำนวน 633 คน ที่ ได้รบั
ยาต้านฯ ในประเทศนี ้ พวกเขาพบว่าผูป้ ่ วยกินยาตามที่แนะน�ำได้
ดีมาก และการรักษานีช้ ่วยเพิ่มค่าซีดีโฟร์และลดจ�ำนวนไวรัสลง
โดยตลอด ส่งผลให้อตั ราตายที่ลดลงในผูป้ ่ วยกลุม่ นีท้ ่ีรอดชีวิตจน
เข้าสูป่ ี ที่สองของการรักษา อย่างไรก็ตาม การศึกษานีย้ งั มีขอ้ จ�ำกัด
เนื่องด้วยเป็ นการศึกษาแบบสังเกตการณ์ และเป็ นการศึกษาใน
ประชากรกลุม่ เล็ก
ในระยะต่อมา ฟาราฮานิและคณะ (Farahani and colleagues)32 ท�ำการศึกษาวิเคราะห์อตั ราตายที่ลดลงจากโครงการนี ้
ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 พบว่าความตายต่อปี ในกลุม่ ที่เข้า
โครงการลดลงเรื่อยมา จากร้อยละ 63 ของผูป้ ่ วยกลุม่ แรกจ�ำนวน
140 คน ในปี พ.ศ. 2545 ลดลงเหลือน้อยว่าร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2553
(ผูเ้ ข้าโครงการไม่จำ� เป็ นต้องได้รบั ยาทุกราย) ข้อจ�ำกัดของการ
ศึกษาที่สำ� คัญคือไม่มีกลุม่ ควบคุมส�ำหรับเปรียบเทียบ นอกจากนี ้
ผูว้ ิจยั ยังไม่สามารถติดตามผูป้ ่ วยจ�ำนวนหนึ่งได้คิดเป็ นร้อยละ 12
ถ้าการประมาณการความตายในกลุม่ นีส้ งู หรือต�่ำเกินไป ก็เท่ากับว่า
การประมาณอัตราตายนีไ้ ม่เที่ยงตรง
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เงินมากกว่าที่วางแผนไว้แต่แรกอย่างมาก คาดว่าค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งคนจะ
สูงขึน้ เป็ น 600 เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2573 สาเหตุหลักเนื่องมาจากมี
ความจ�ำเป็ นต้องใช้ยาต้านฯ ล�ำดับสองและสามมากขึน้ เพราะเชือ้ ไวรัสที่
ดือ้ ต่อยาต้านฯ ล�ำดับแรกมีเพิ่มขึน้ เรือ่ ยๆ
ที มนักวิจัยที่ ประเมินความคุม้ ค่าของโครงการที่ ให้การรักษานี ้
และเป็ นผูป้ ระเมินให้แก่ หลายล้านชีวิตรอด ได้ใช้ตวั เลขประมาณการ
การติดเชือ้ อย่างง่ายๆ ในการประเมิน ผลการวิเคราะห์ชีว้ ่า การตายที่
ลดลงนัน้ หมายถึงประชาชนหลุดพ้นจากความตายได้ถงึ เกือบ 144,000 คน
ซึ่ง แปลว่า สามารถหลี ก เลี่ ย งการสูญ เสี ย ปี สุข ภาวะได้ก ว่า แปดล้า นปี
เมื่อเปรียบเทียบการประมาณการนี ก้ ับตัวเลขประมาณการของรัฐบาล
ที่ เ ป็ น ค่า ใช้จ่ า ยต่อ ผู้ป่ วยต่อ ปี จึง ค�ำ นวณอัต ราส่ว นความคุ้ม ค่า ได้ว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2553 นัน้ ต้องใช้เงินจ�ำนวน 475 เหรียญสหรัฐ
จึงจะหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้หนึ่งปี ตัวเลขนีต้ ่ำ� กว่าเกณฑ์ท่ี
องค์การอนามัยโลกแนะน�ำที่เทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ต่อหัว (GDP per capita) ซึง่ ส�ำหรับบอตสวานาแล้ว มีคา่ เท่ากับ 7,734
เหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 255435

การกินยาต้านฯ อย่างสม�่ำเสมอท�ำให้ชาวบอตสวานาที่ติดเชือ้ ฯ
มีสขุ ภาพแข็งแรง การให้คำ� ปรึกษาช่วยส่งเสริมให้ผทู้ ่ีใช้ยาต้านฯ ค้นหา
“เพื่อน” ที่จะคอยเตือนกัน และใช้คอมพิวเตอร์ในการติดตามการกินยา
อย่างสม�่ำเสมอ39 การจ่ายยาต้านฯ ให้ผปู้ ่ วยคราวละหนึ่งเดือนยังท�ำให้
ผูป้ ่ วยมีปฏิสมั พันธ์กบั เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างสม�่ำเสมอ เจ้าหน้าที่ฯ
จึงมีโอกาสตอกย�ำ้ ให้ผปู้ ่ วยเห็นความส�ำคัญของการกินยาอย่างสม�่ำเสมอ
ว่า จะช่วยให้เชื อ้ ไวรัส ไม่มากรายกล�ำ้ 40 ส�ำหรับ ข้อ จ�ำกัด ด้า นก�ำลังคน
ของบอตสวานานัน้ การยืดเวลาระหว่างการนัดแต่ละครัง้ ส�ำหรับผูท้ ่ีรบั
การตรวจแล้วพบเชือ้ ไวรัสต�่ำมาก ก็ชว่ ยแก้ปัญหาได้อีกทางหนึง่ 41
คนที่เป็ นโรคเอดส์มกั จะถูกสังคมตราหน้าว่ามีมลทิน คนจ�ำนวน
มากจึงหลีกเลี่ยงการถูกตรวจหาเชือ้ ฯ กว่าผูต้ ิดเชือ้ ฯ จะเข้าถึงการรักษา
ก็ต่อเมื่อมีอาการป่ วยมากแล้ว42 รัฐบาลบอตสวานาเป็ นผูน้ ำ� ในการต่อสู้
กับมลทินทางสังคมนีด้ ว้ ยการส่งเสริมให้มีการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี การ
ตรวจหาเชือ้ เอชไอวีเป็ นการสร้างวงจรแห่งความดีงาม เพราะเมื่อคนได้
เรียนรู ภ้ าวะของตนเองมากขึน้ ทัศนคติดา้ นลบของสังคมต่อผูต้ ิดเชือ้ ฯ
ก็จะเปลี่ยนไป

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก

ความส�ำ เร็จ ของโครงการรัก ษาด้ว ยยาต้า นฯ ในระดับ ชาติ นี เ้ กิ ด จาก
ภาวะผู้น ำ� เข้ม แข็ ง ความต่อ เนื่ อ งยั่ง ยื น ของพัน ธสัญ ญาทางการเมื อ ง
การสนับสนุนทางการเงิน การลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และด้านการให้
บริการ และการหนุนเสริมด้วยการเพิ่มการตรวจค้นหาผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ความเป็ น
ผูน้ ำ� ที่จริงจังของประธานาธิ บดีโมเกท�ำให้บอตสวานามีการลงทุนระยะ
ยาวในโครงการนี ้ ถือเป็ นสัญญาณที่เป็ นรูปธรรมของพันธสัญญาที่ดำ� เนิน
การจริงจัง ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของประเทศก็สง่ ผลดีตอ่ การ
ด�ำเนินงานตามข้อผูกมัดนัน้
โครงการรัก ษาด้ว ยยาต้า นฯ นี ป้ ระสบความส�ำ เร็ จ ได้เ พราะ
เครือ ข่ า ยที่ เ ข้ม แข็ ง ของบอตสวานา ทั้ง คลิ นิ ก รัฐ และโรงพยาบาลรัฐ ที่
ด�ำเนินงานอยู่ในระบบสาธารณสุขปกติ36 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังต้อง
ดิน้ รนต่อสูก้ บั ความขาดแคลนทรัพยากรทัง้ ในด้านบุคลากรและด้านอื่นๆ
ที่จำ� เป็ นต่อการหนุนเสริมให้การรักษาด้วยยาต้านฯ เป็ นไปโดยกว้างขวาง
และมีประสิทธิผล องค์ประกอบร่วมของโครงสร้างพืน้ ฐานใหม่ การกระจาย
อ�ำนาจการตรวจทางห้องปฏิ บัติการ การแบ่งเบาภาระงาน (มอบงาน
บางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญน้อยกว่า) และ
การอบรมที่เข้มข้น เหล่านีช้ ่วยเติมเต็มช่องว่างของการด�ำเนินงานได้เป็ น
อย่างดี โครงสร้างพืน้ ฐานใหม่และการกระจายอ�ำนาจการตรวจทางห้อง
ปฏิบตั ิการท�ำให้ผปู้ ่ วยไม่ตอ้ งเดินทางไกลเพื่อไปรับการรักษา การแบ่งเบา
ภาระงาน การอบรม และการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน ส่งผลใน
การเพิ่มจ�ำนวนหน่วยให้บริการการรักษาด้วยยาต้านฯ เพิ่มจ�ำนวนผูด้ แู ล
ให้การรักษาที่มีคณ
ุ ภาพและมีความรู จ้ ริง และลดเวลาการรอคอยเพื่อเริ่ม
การรักษา37 การเตรียมก�ำลังคนในประเทศของบอตสวานาช่วงปี แรกๆ
นัน้ รัฐบาลคัดเลือกผูใ้ ห้บริการจากประเทศคิวบา อินเดียและประเทศใกล้
เคียงในทวีปแอฟริกา ความพยายามเหล่านีท้ ำ� ให้การติดตามจ�ำนวนไวรัส
ในกระแสโลหิตของผูป้ ่ วยมีความเป็ นไปได้ตัง้ แต่ระยะแรกเริ่มโครงการ
เป็ นความโดดเด่นเมื่อเทียบกับโครงการอื่นในแอฟริกาขณะนัน้ และเป็ น
ปั จจัยส�ำคัญที่ชว่ ยให้การขับเคลื่อนโครงการมาซาประสบความส�ำเร็จ38

นอกจากความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางการเมืองที่เหนือ
กว่า ประเทศใกล้เ คี ย งแล้ว บอตสวานายัง แตกต่า งจากประเทศเพื่ อ น
บ้านโดยส่วนใหญ่ ในประเด็นส�ำคัญอื่ นๆ ในช่วงปี แรกๆ ของโครงการ
มาซา ผูน้ ำ� ด้านการแก้ปัญหาเอดส์บางท่านกลัวว่า ความล้มเหลวใน
บอตสวานาจะท�ำให้ประเทศที่ ยากจนกว่า หรือมี ความมั่นคงน้อยกว่า
ไม่กล้าด�ำเนินโครงการรักษาด้วยยาต้านฯ แต่ปรากฎว่าได้ผลตรงกันข้าม
ความครอบคลุม ของโครงการมี ก ารขยายตัว ออกไป พิ สูจ น์ใ ห้เ ห็ น ว่า
ข้อกังวลนัน้ ผิดถนัด
แม้บอตสวานาจะมีความแตกต่างจากประเทศอื่นๆ แต่ผลกระทบ
ของโครงการความร่ว มมื อ แก้ปั ญ หาเอชไอวี / เอดส์อ ย่ า งรอบด้า นแด่
ชาวแอฟริกัน (ACHAP) ที่ แ พร่ไ ปทั่ว โลกนั้น ยิ่ ง ใหญ่ นัก หัว หน้า แผน
งานฉุกเฉินแห่งประธานาธิบดีเพื่อบรรเทาสถานการณ์เอดส์ (PEPFAR)
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2552 นพ.มาร์ค ไดบุล (Dr. Mark Dybul) กล่าวไว้วา่
“เพพฟาร์ (PEPFAR) ใช้บอตสวานา (ACHAP) เป็ นหนึง่ ในรูปแบบตัวอย่าง
ที่ ดี ส ำ� หรับ ศึ ก ษาว่ า จะต้อ งเตรี ย มโครงการอย่ า งไรก่ อ นจะเริ่ ม ด�ำ เนิ น
โครงการ ถ้าไม่มีบอตสวานา ก็ไม่มีขอ้ มูลส�ำหรับเสนอเพพฟาร์”43 นอกจากนี ้
การที่โครงการนี ใ้ ช้มาตรการเชิงรุ กที่ผูใ้ ห้บริการเป็ นผูเ้ สนอผูร้ บั บริการ
ทุกรายให้รบั การตรวจหาเชือ้ เอชไอวี ก็ถือว่าโครงการดังกล่าวเป็ นผูบ้ กุ เบิก
มาตรการนี ้ โดยต่อมาโครงการร่วมแห่งสหประชาชาติดา้ นเอชไอวี/เอดส์
(The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS: UNAIDS) ก็รบั
มาตรการนีเ้ ป็ นนโยบายหนึง่ ซึง่ สอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่ประกาศ
นโยบายในปี พ.ศ. 2547 เสนอให้ผใู้ ห้บริการเป็ นฝ่ ายเริ่มชักชวนให้มีการ
ตรวจหาเชือ้ ฯ ในผูร้ บั บริการที่ไม่แสดงอาการ “โดยกระท�ำในสถานบริการ
ระดับชุมชนที่มีความพร้อมด้านคลินิก ในพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดของเชือ้ เอช
ไอวีและมีบริการการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเรโทร”44 “บอตสวานาเป็ น
ผูบ้ กุ เบิกมาตรการนัน้ และขยายไปทั่วโลก” เป็ นค�ำพูดยืนยันของชีลา ตลู
(Sheila Tlou) รัฐมนตรีสาธารณสุขของบอตสวานาในสมัยนัน้ 45
ความส�ำเร็จหลายแง่มุมของโครงการนีส้ ามารถน�ำไปประยุกต์
ใช้ท่ีอ่ืนได้ การจะเริ่มต้นได้ตอ้ งมีพนั ธสัญญาด้านการเมืองและการเงิน
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ที่ ย่ ังยื น พันธสัญญาด้านการเงินของบอตสวานาที่ มีต่อการรักษาด้วย
ยาต้านฯ อย่างต่อเนื่องเป็ นสิ่งส�ำคัญมาก เพราะเงินบริจาคอาจลดลง
เมื่อบอตสวานาเขยิบขึน้ ไปเป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขัน้ สูง46 เมื่อ
สิน้ สุดปี พ.ศ. 2557 ก็สนิ ้ สุดความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทเมอร์คกับโครงการนี ้
(ACHAP) บริษัทเมอร์คหยุดบริจาคยาต้านฯ ของตนสามในสี่รายการ
(บริษั ท ฯ ยัง คงบริจ าคยารายการที่ ส่ี ต่อ ไปถึง ปี พ.ศ. 2559) เมื่ อ เจอ
สถานการณ์ท่ีทรัพยากรลดน้อยถอยลง จึงมีการตัง้ คณะท�ำงานวิชาการใน
ปี พ.ศ. 2557 เพื่อคิดค้นวิธีการสร้างความเข้มแข็งให้กบั โครงการตอบโต้
เอชไอวีระดับชาติของบอตสวานาต่อไป47
กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญได้คำ� นวณจากสมมติฐานว่า หากด�ำเนินการ
ตามข้อเสนอการลงทุน จะป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีได้ 76,000 ราย และ
ป้องกันความตายเนื่องจากเชือ้ เอชไอวีได้ 43,000 ราย ในปี พ.ศ. 2573 แต่
ปรากฎว่า เมื่อถึงปี พ.ศ. 2557 ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ ที่สมควรได้รบั ยาต้านฯ จ�ำนวน
35,000 ราย ยังไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านฯ 48 การด�ำเนินการดังกล่าว
ยังต้องใช้เงินอีกเป็ นจ�ำนวนมาก คือ อีก 50 - 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อปี
จนถึงปี พ.ศ. 257349
ความท้า ทายอี ก ประการต่ อ ความยั่ง ยื น ของโครงการรัก ษาฯ
ของบอตสวานารวมถึง ของรัฐ บาลอื่ น ๆ คื อ ภาระการดูแ ลรัก ษาผู้ค น
จ�ำนวนมากที่ตอ้ งใช้ยาต้านฯ ที่อยูใ่ นระบบ ในบอตสวานา จ�ำนวนเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขภาครัฐที่ลดลงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 เป็ นอุปสรรคต่อโครงการ
ต่อสูก้ ับเอชไอวีของประเทศ “ตัง้ แต่ระดับล่างสุดจนถึงระดับกระทรวง
สาธารณสุข”50 ส่งผลต่ออัตราความล้มเหลวซึ่งเป็ นตัวชีว้ ดั ประสิทธิภาพ
ของโครงการรัก ษาด้ว ยยาต้า นฯ ในการยับ ยั้ง การติ ด เชื อ้ เอชไอวี ซึ่ง
กระโดดจากน้อยกว่าร้อยละ 6 ในกลุม่ ผูใ้ หญ่ในปี พ.ศ. 2555 เป็ นมากกว่า
ร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 255651
การหยุดยัง้ การติดเชือ้ รายใหม่เป็ นเรื่องส�ำคัญสูงสุด รัฐบาลจึง
ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันควบคู่ไปกับความพยายามให้การรักษา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพืน้ ที่ท่ีบอตสวานาต้องสูอ้ ย่างหนัก ตัวเลขการ
ติดเชือ้ เอชไอวีในบอตสวานาที่ ร้อยละ 18.5 ยังถือว่าสูงมากในภูมิภาค52

อุ บัติ ก ารณ์ก ารติ ด เชื ้อ รายใหม่ ใ นกลุ่ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งยัง คงที่ ตั้ง แต่ ปี
พ.ศ. 2551 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 1.45 เป็ นร้อยละ 1.35 ในปี พ.ศ. 255653
กลุม่ เฉพาะต่างๆ ยังคงมีความเปราะบางเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะกลุม่ หญิง
ที่ ใ ห้บ ริก ารทางเพศ เกื อ บสองในสามของกลุ่ม นี ม้ ี ก ารติ ด เชื อ้ ฯ อัต รา
การตรวจหาเชือ้ ฯ ยังซบเซา (ตัวเลขแตะที่รอ้ ยละ 63 เท่านัน้ ในปี พ.ศ.
2555) มีนอ้ ยกว่าครึง่ ของประชาชนวัยเยาว์ท่ีอธิบายวิธีปอ้ งกันการติดเชือ้
เอชไอวี ได้ถูกต้อง54 อี กหนึ่งจุดที่ น่ายิ นดี คือ โครงการการรักษาฯ ของ
บอตสวานาโดยตัวของมันเองอาจช่วยป้องกันการติดเชือ้ รายใหม่ได้ดว้ ย
เพราะการรักษาด้วยยาต้านฯ ท�ำให้จำ� นวนไวรัสลดลงทัง้ ในกระแสโลหิต
น�ำ้ อสุจิ และในของเหลวบริเวณช่องคลอดและทวารหนัก ส่งผลให้ความ
เสี่ยงในการแพร่เชือ้ ฯ ลดลง เรียกได้วา่ เป็ นกลยุทธ “รักษาเพื่อป้องกัน”55
ในการขับ เคลื่ อ นไปข้า งหน้า รัฐ บาลให้ค วามส�ำ คัญ กับ การ
บูรณาการการรักษา การดูแล และการสนับสนุนด้านเอชไอวีให้เข้าสูร่ ะบบ
ปกติของสถานบริการสาธารณสุข56 หน่วยประสานงานด้านเอดส์แห่งชาติ
(NACA) กล่าวว่า บอตสวานาไม่ได้ตอ้ งการอะไรอื่น นอกจาก “ทบทวน
วิสยั ทัศน์ของการให้บริการสาธารณสุข เพื่อมุ่งเน้นการมีสว่ นร่วมของภาค
ประชาชน”57 ภาวะความเป็ นผูน้ ำ� และนวัตกรรมเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นในการชีน้ ำ�
วิวฒ
ั นาการของโครงการในอนาคตและเป็ นหลักประกันว่าประโยชน์ท่ีเคย
ได้รบั จะไม่สญ
ู หาย เป็ นที่น่ายินดีท่ีรฐั บาลได้จดั พิมพ์แนวทางการปรับปรุง
การให้บ ริก ารสาธารณสุข และแก้ไ ขปั ญ หาอุป สรรคด้า นกฎหมายและ
การปฏิบตั กิ ารดูแลเกี่ยวกับเอชไอวี58
ส�ำหรับสถานการณ์ท่วั โลกนัน้ พบว่าเมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2556 ผูต้ ดิ เชือ้ ฯ
เกื อบ 13 ล้านคน ได้รบั การรักษาด้วยยาช่วยชี วิต59 ส�ำหรับผูต้ ิดเชื อ้ ฯ
ที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 63 ที่ยงั ไม่ได้รบั การรักษาด้วยยาต้านฯ นัน้
การรัก ษาด้ว ยวิ ธี ก ารนี ้เ ป็ นเสมื อ นฝั น เกิ น เอื ้อ มของพวกเขา 60 แต่
ประสบการณ์ข องบอตสวานาได้แ สดงให้เ ห็ น แล้ว ว่า พัน ธสัญ ญาของ
รัฐบาลประกอบกับความร่วมมือจากนานาชาติสามารถพลิกฝั นให้เป็ นจริง
ได้
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ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งในจีน

สร้ างความครอบคลุมวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอย่างเท่าเทียม
(ต้นฉบับโดย Alix Beith)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดการตายจากมะเร็งตับและตับแข็งเนื่องจากไวรัสตับอักเสบบี
ยุทธวิธี: ขยายการให้วคั ซีนไวรัสตับอักเสบบี เพื่อลดความไม่เป็ นธรรมของการเข้าถึงในกลุม่ คนจนและในพืน้ ที่ท่ีเข้าถึงบริการได้ยากของประเทศจีน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีอีกร้อยละ15 และเพิ่มการให้วคั ซีนฯ ขนาดแรกเกิดอีกร้อยละ 27 ของความครอบคลุม
ที่คาดหวังไว้ในโครงการเดิมโดยไม่ตอ้ งมีโครงการใหม่เพื่อขยายเพิ่มเติมอีก จนลดอัตราความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีระดับประเทศได้เหลือน้อยกว่า
ร้อยละ 1 หลีกเลี่ยงการติดเชือ้ ฯ ได้ 520,000 ราย หลีกเลี่ยงการตายได้ 93,000 ราย และหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้มากกว่า 22 ล้านปี
เหตุทป่ี ระสบผลส�ำเร็จ: รัฐบาลมีพนั ธสัญญากับเรือ่ งนีใ้ นระดับสูง มีระบบการเงินการคลังที่ดี งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการให้วคั ซีน ใช้วสั ดุท่ีผลิตใน
ประเทศ ระดมความเชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศ มีระบบปฏิบตั ิการภายในที่พร้อมอยูแ่ ล้ว
การเงินการคลัง: 45 ล้านเหรียญสหรัฐจากรัฐบาลประเทศจีน, 38 ล้านเหรียญสหรัฐจากกาวี (Gavi) ซึ่งเป็ นพันธมิตรด้านวัคซีน อัตราความคุม้ ทุน
ประมาณ 28.70 เหรียญสหรัฐต่อการป้องกันการติดเชือ้ ฯ ได้ 1 คน, 160 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงความตายได้ 1 คน และ 3.36 เหรียญสหรัฐต่อการ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี
ขนาดของโครงการ: ในเด็กที่ควรได้รบั วัคซีน 1.87 ล้านคน มีเด็กได้รบั วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีรอ้ ยละ 85 โดยได้รบั แรกคลอดร้อยละ 75

ในจังหวัดที่ยากจนแห่งหนึ่งในภาคตะวันตกของจีน หญิ งวัยกลางคนมี
อาการปวดข้อ, คลื่นไส้, เป็ นไข้, ท้องอืด มีคนบอกว่าเธอเป็ นไข้หวัดใหญ่
แต่เธอก็ยงั ไม่ไปพบแพทย์ เพราะการไปพบแพทย์ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสดุ หมายถึง
การต้องหยุดงานและเสียค่าใช้จ่าย ทัง้ ค่าเดินทาง ค่าหมอ ค่ายา ครัน้
ในที่สดุ เมื่อเธอได้รบั การดูแล มันก็สายเสียแล้วด้วยอาการของเธอไม่ใช่
ไข้หวัดใหญ่ธรรมดา แต่เป็ นมะเร็งตับขัน้ ลุกลามสาเหตุจากเชือ้ ไวรัสตับ
อักเสบบี เธอคงอยูไ่ ด้ไม่ก่ีเดือน อย่างมากก็ไม่ก่ีปี
เรื่องราวเช่นเธอผูน้ ี เ้ กิ ดขึน้ เป็ นประจ�ำในประเทศจี นซึ่งมีภาระ
โรคไวรัสตับอักเสบบีมากที่สุดในโลก ประชาชนวัยกลางคนและทารก
แรกคลอดติดเชือ้ โรคไวรัสตับอักเสบบีกว่า 350 ล้านคนทั่วโลก เชือ้ ไวรัสนี ้
อยู่ในร่างกายไปจนตลอดชีวิต ถือเป็ น “ฆาตกรเงียบ” ฆ่าคนตายปี ละ
มากกว่า 780,000 คน1
การติ ด เชื อ้ ไวรัส ตับ อัก เสบบี เ รื อ้ รัง มัก จะน�ำ ไปสู่ตับ แข็ ง และ
มะเร็งตับ มะเร็ง ตับเป็ น มะเร็ง ที่ พบบ่อยที่ สุด ในแถบเอเชี ย ตะวันออก
และแอฟริกาใต้สะฮารา ร้อยละ 66 และ 58 ของการตายเนื่องจากมะเร็ง

ตับทัง้ หมดในจีนมีสาเหตุจากเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีในผูช้ ายและผูห้ ญิ ง
ตามล�ำดับ เชือ้ นีย้ งั เป็ นสาเหตุนำ� ของโรคตับแข็งอีกด้วย2 การรักษาโรค
ที่เกิดจากเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบียงั ไม่มีการให้บริการในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ท่ีมี
ความชุก รวมถึง การรักษาต้องใช้เงินมากและแม้ได้รบั การรักษา ผูป้ ่ วย
ก็มีชีวิตอยูไ่ ม่ก่ีปี แนวทางควบคุมโรคไวรัสตับอักเสบบีจงึ เป็ นการป้องกัน
เริ่มต้นในปี พ.ศ. 2535 และทวีความเข้มข้นในปี พ.ศ. 2545
ประเทศจี น ได้จัด โครงการรณรงค์ป้ อ งกัน โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี โดย
กระจายวัค ซี น ฯ ไปทั่ว ประเทศ แต่อุป สรรคทางการเงิ น ท�ำ ให้วัค ซี น ฯ
ไปไม่ถึงประชาชนส่วนใหญ่ ท่ีอยู่ในเขตยากจนของประเทศจีน รัฐบาล
จีนได้ร่วมมือกับกาวีในการลดความไม่เป็ นธรรมนี ้ โดยขยายการเข้าถึง
การป้ อ งกั น โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี ไ ปยั ง ชุ ม ชนต่ า งๆ ที่ เ ข้า ถึ ง บริ ก าร
ได้ยาก ด้วยการกระจายทรัพยากรไปยังพืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยง จนในที่สดุ
โครงการป้องกันก็ เอาชนะอุปสรรคต่างๆ และเกิ ดผลกระทบที่ ย่ิงใหญ่
คือลดความชุกของการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบบีในเด็กทั่วประเทศได้จาก
เกือบร้อยละ 10 ในปี พ.ศ. 2535 เป็ นน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี พ.ศ. 2549
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ความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคไวรัสตับอักเสบบี
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังจะเกิดขึน้ เมื่อบุคคลนัน้ ได้รบั เชือ้ แล้ว
6 เดือนขึน้ ไป และระบบภูมิคมุ้ กันไม่สามารถก�ำจัดเชือ้ ได้ จึงมีความเสี่ยง
ที่จะเป็ นโรคที่เกี่ยวเนื่องกับไวรัสตับอักเสบบีต่อไป อายุของผูต้ ิดเชือ้ มีผล
ต่อการพยากรณ์โรค โดยโอกาสเป็ นโรคเรือ้ รังเกิดขึน้ ในร้อยละ 90 ของการ
ติดเชือ้ แรกคลอด ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 - 10 ของการติดเชือ้ ตอนโตที่
จะพัฒนาเป็ นโรคเรือ้ รัง3
ในจ�ำนวน 350 ล้านคนที่มีชีวิตอยู่กบั ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังนัน้
3 ใน 4 อาศัยในเอเชียและแปซิฟิกฝั่ งตะวันตก4 ไวรัสตับอักเสบบีระบาด
ในประเทศจีน ชาวจีนส่วนใหญ่ได้รบั เชือ้ ในวัยเด็ก ทัง้ จากแม่สลู่ กู ระหว่าง
การคลอดและการติดต่อจากเพื่อนเล่นวัยเด็กผ่านของเหลวจากร่างกาย
ผลคือมีชาวจีน 93 ล้านคนติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังและเสียชีวิตด้วย
มะเร็งตับเนื่องด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี 250,000 - 300,000 คนทุกปี 5
ภาระโรคนี ส้ ำ� คัญ ยิ่ ง เพราะแต่ ล ะปี โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี ฆ่ า ชาวจี น
มากกว่าวัณโรค เอดส์ และมาลาเรียรวมกัน
อย่างไรก็ตาม การป้องกันยังมีความเป็ นไปได้ การได้รบั วัคซีน
ไวรัสตับอักเสบบีครบชุดจะป้องกันได้รอ้ ยละ 95 ในทารก เด็ก และวัยรุน่
โดยป้องกันได้นานถึง 20 ปี หรือนานกว่านัน้ 6 ส�ำหรับทารกที่มีแม่ตดิ เชือ้ ฯ
วัคซีนจะมีประสิทธิผลสูงสุดถ้าทารกได้รบั ครัง้ แรกภายใน 24 ชั่วโมงหลัง
คลอดเรียกว่า “timely birth dose” หรือ “TBD”7 ในชนบทของประเทศจีน
การคลอดที่บา้ นเป็ นเรื่องปกติและผูห้ ญิ งมักไม่ตระหนักต่อโรคไวรัสตับ
อักเสบบี จึงมีความเป็ นไปได้ท่ีจะติดเชือ้ ฯ ความครอบคลุมของ “timely
birth dose” จึงเป็ นความท้าทายเร่งด่วน

จากความคิดสู่ การขั บเคลื่อน: ประเทศจีนพยายามลด
ช่องว่างการครอบคลุมวัคซีน
เหตุการณ์สำ� คัญบนเวที นานาชาติได้ช่วยให้ประเทศจี นริเริ่มโครงการ
ป้อ งกัน โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี กล่า วคื อ มี ก ารวางตลาดวัค ซี น ป้อ งกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2525 ทศวรรษถัดมา สมัชชา
อนามัยโลกได้ผลักดันให้ประเทศที่มีการระบาดด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี
เร่งบูรณาการวัคซีนนีเ้ ข้าในโครงการปกติของการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันในเด็ก8
ในปี พ.ศ. 2544 สมัช ชาอนามัย โลกได้มี ม ติ บัง คับ ให้ป ระเทศต่า งๆ
ต้องให้วคั ซีนไวรัสตับอักเสบบีครอบคลุมร้อยละ 90 ภายในปี พ.ศ. 2558
ประเทศต่างๆ ในปั จจุบันมีวัคซีนที่มีประสิทธิ ผลเหลือเฟื อและมีความ
มุง่ มั่นที่จะใช้
ในปี พ.ศ. 2533 ผลจากความพยายามอย่างมากโดยรัฐบาล
ผูบ้ ริจาค และหน่วยงานระหว่างประเทศ ท�ำให้รอ้ ยละ 80 ของเด็กบน
โลกใบนีไ้ ด้รบั วัคซีน 6 ชนิดที่อยู่ภายใต้โครงการขยายการให้ภูมิคมุ้ กัน
(Expanded Program on Immunization: EPI) ขององค์การอนามัยโลก9
แต่ ใ นระหว่ า งทศวรรษที่ 1990 ตลาดวัค ซี น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลง

จ�ำนวนการผลิตวัคซีนลดลง ความจ�ำเป็ นในการใช้วคั ซีนที่แตกต่างกัน
ระหว่างภูมิภาคที่มีรายได้ต่ ำ� กับที่มีรายได้สูง และผูบ้ ริจาคเปลี่ยนการ
ให้ความส�ำ คัญ ไปจากวัคซี น ตอนปลายทศวรรษที่ 1990 จึง เกิ ด การ
ขาดแคลนวัค ซี น 10 ประเทศที่ มี ร ายได้น้อ ยและรายได้ป านกลางต้อ ง
กระเสือกกระสนที่ จะรณรงค์วัคซีนและรักษาระดับการให้ภูมิคุม้ กันไว้
ให้ได้11 เมื่ อสิน้ สุดศตวรรษที่ 21 เด็กในประเทศที่ ร่ำ� รวยได้รบั วัคซีนที่
จ�ำเป็ นทุกชนิด แต่เด็กในประเทศยากจนได้รบั เพียงครึง่ หนึ่งของรายการ
ที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ12 การเข้าถึงวัคซีนชนิดใหม่ยังคงมีความ
ไม่เป็ นธรรม ในขณะนัน้ ดังเช่นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี13
กระแสโลกยัง คงให้ค วามส�ำ คัญ กับ การสร้า งเสริ ม ภูมิ คุ้ม กัน
อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2541 เจมส์ วูลเฟนสัน (James Wolfensohn)
ประธานกรรมการธนาคารโลก ได้จัดประชุมสุดยอดผูน้ ำ� เรื่องการแก้
ปั ญหาการเข้าถึงวัคซีนในระดับโลก14 ในปี ต่อมา บิลล์และเมลินดาเกตส์
ได้จัด เลี ย้ งอาหารค�่ำ แก่ นัก วิ ช าการชั้น น�ำ ที่ บ า้ นส่ว นตัว ทั้ง สองจุด ไฟ
ด้วยค�ำถามที่ทา้ ทายว่า “เราจะแก้ปัญหาเด็กหลายล้านคนไม่ได้รบั วัคซีน
พืน้ ฐานได้อย่างไร?” ในปี พ.ศ. 2543 ในการประชุมของมูลนิธิร็อกกี ้
เฟลเลอร์ท่ีศนู ย์การประชุมเบลลาจิโอ ได้มีการเสนอให้ก่อตัง้ ศูนย์ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนระดับโลกเพื่อกระตุน้ การลงทุนด้าน
การสร้างเสริมภูมิคมุ้ กัน ซึง่ ก็คือ กาวี (Gavi) พันธมิตรด้านวัคซีนนั่นเอง15
พัน ธกิ จ ของกาวี คื อ ลดความไม่ เ ป็ น ธรรมระดับ โลกระหว่า ง
คนรวยกับคนจน เพื่อช่วยชีวิต และปกป้องสุขภาพด้วยการรับประกันการ
เข้าถึงวัคซีนใหม่อย่างเท่าเทียมส�ำหรับประเทศยากจน ถึงปี พ.ศ. 2556
กาวีได้ขยายการให้วคั ซีนเด็กเพิ่มขึน้ อีก 151 ล้านคน และยังท�ำให้ราคา
วัคซีนลดลงด้วยการซือ้ ในปริมาณมากต่อครัง้ ทัง้ วัคซีนใหม่และวัคซีนที่ใช้
อยูแ่ ล้ว16 โรคไวรัสตับอักเสบบีและโรคไข้เหลือง (Yellow fever) คือสองโรค
แรกที่กาวีให้ความส�ำคัญ การต่อสูก้ บั โรคไวรัสตับอักเสบบีของกาวีเป็ นไป
อย่างสมเหตุผลตัง้ แต่เริม่ 17
ในระหว่างนัน้ ความตระหนักต่อโรคไวรัสตับอักเสบบีในประเทศ
จีนเพิ่มสูงขึน้ โรงพยาบาลใหญ่ ทุกแห่งมีเรือนนอนของแผนกมะเร็งตับ
แพทย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับผูป้ ่ วยมะเร็งตับในระหว่างที่สอนนักศึกษา
แพทย์ใ นหอผู้ป่ วยใน 18 เมื่ อ พบหลัก ฐานว่ า มี ค วามเชื่ อ มโยงระหว่ า ง
โรคไวรัส ตับ อัก เสบบี กับ มะเร็ง ตับ แพทย์ก็ ย่ิ ง อยากให้วัค ซี น ไวรัส ตับ
อักเสบบีแก่เด็กแรกเกิด19 สองเหตุการณ์ท่ีถือเป็ นความเคลื่อนไหวส�ำคัญ
คือการกระจายวัคซีนที่ผลิตขึน้ เองภายในประเทศในปี พ.ศ. 252920 และ
การส�ำรวจความชุกของโรคไวรัสตับอักเสบบีในระดับประเทศในปี พ.ศ.
2535 21 ด้ว ยการสนับ สนุน อย่ า งเข้ม แข็ ง จากนายแพทย์เ ชน มิ น ฉาง
(Dr. Chen Minzhang) รัฐ มนตรีส าธารณสุข เหล่า ผู้น ำ� จากรัฐ บาล
ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งประเทศจีน (China CDC) และบรรดา
นักวิชาการ ได้ร่วมกันก่ อตั้งมูลนิ ธิโรคไวรัสตับอักเสบแห่งประเทศจี น
(China Hepatitis Foundation) โดยมีวาระเร่งด่วนที่สดุ คือ ขยายการให้
วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีให้ครอบคลุมทั่วประเทศ22

การกระจายยาและเทคโนโลยี

ในการนี ก้ ระทรวงสาธารณสุข จี น ได้บูร ณาการวัค ซี น ไวรัส ตับ
อักเสบบีเข้าในโครงการขยายการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันพืน้ ฐานของประเทศ
ในปี พ.ศ. 2535 และชีแ้ นะให้บริหารวัคซีนนีใ้ นฐานะเป็ นหนึ่งในวัคซีน
ปกติท่ีตอ้ งให้ประจ�ำทั่วประเทศ23 รัฐบาลรับผิดชอบการบริหารวัคซีนและ
การติดตาม โดยกระจายวัคซีนใหม่นีร้ ว่ มไปกับวัคซีนอื่นๆ เช่น โปลิโอและ
หัด ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการขยายการให้ภมู ิคมุ้ กัน24
แต่การกระจายวัคซีนเกิดขึน้ ภายในระบบสุขภาพที่มีการเก็บค่า
ธรรมเนียม ตัวผูป้ ่ วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เป็ นค่าธรรมเนียมบุคลากร
ค่าวัคซีน และค่าอุปกรณ์สำ� หรับฉีดยา ในปี พ.ศ. 2542 ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
ส�ำหรับสามรายการดังกล่าวอยู่ท่ี 20 - 40 หยวน (2 - 5 เหรียญสหรัฐ)
ทั้ง นี ข้ ึน้ อยู่กับ สถานที่ ตั้ง และระดับ ของรายได้25 เรื่อ งนี จ้ ึ ง เป็ น ปั ญ หา
เพราะเมื่อการให้วคั ซีนมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ ทันที แต่ประโยชน์ไม่ได้เห็นผล
ทันที การใช้ประโยชน์จงึ ต�่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ครอบครัวที่ยากจน
ค่าธรรมเนียมนีส้ ่งผลให้เกิดความแตกต่างของการครอบคลุมอย่างมาก
ตามฐานะทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้จากจังหวัดทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกซึ่งประชาชนมีฐานะดีกว่า ในเวลาไม่นาน เด็กๆ ก็ได้รบั วัคซีน
ถึงร้อยละ 80 - 90 แต่ในภาคตะวันตกที่ยากจนกว่า เด็กได้รบั วัคซีนเพียง
ร้อยละ 40 26
ตัวเลขทางสถิติเหล่านีช้ ่วยกระตุน้ รัฐบาลให้เริ่มปฏิบตั ิการ โดย
ในปี พ.ศ. 2544 ประเทศจีนได้ย่ืนขอให้กาวีสนับสนุนการขยายความ
ครอบคลุมของวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เพราะจีนมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่
เกินกว่าจะสนับสนุนการฉี ดวัคซีนได้อย่างมีคุณภาพ จีนจึงได้รบั เงินไป
เป็ นจ�ำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐส�ำหรับสนับสนุนมาตรการการให้วคั ซีน
ไวรัสตับอักเสบบีตามแต่จีนจะเห็นสมควร27 รัฐบาลกาวี และภาคีเครือข่าย
อื่นๆ ได้ตกลงร่วมกันว่า จะใช้เงินสนับสนุนจ�ำนวนนีส้ ำ� หรับพืน้ ที่ยากจน
และห่างไกลที่การครอบคลุมยังเบาบาง โครงการกาวี-จีน จึงถือก�ำเนิดขึน้
ด้วยประการฉะนี ้

ปฏิบตั กิ ารโครงการกาวี-จีน
โครงการกาวี-จีน มุง่ เป้าไปที่ 12 จังหวัดภาคตะวันตกของจีน และหมูบ่ า้ น
ชนบทที่ยากจนที่สดุ ใน 10 จังหวัดภาคกลาง รวมทัง้ สิน้ 1,301 หมู่บา้ น
พืน้ ที่เหล่านีม้ ีเด็กเกิดประมาณ 5.6 ล้านคนต่อปี มากกว่าหนึง่ ในสามของ
ยอดรวมทัง้ ประเทศ28
ด้วยการสนับสนุนของกาวีระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 2550 โครงการ
มุ่งเพิ่มความครอบคลุมของการให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีครบ 3 ครัง้
(Hepatitis B3: hep B3) เป็ นร้อยละ 85 (เปลี่ยนเป็ นร้อยละ 90 ในปี
พ.ศ. 2551) และ “timely birth dose” เป็ นร้อยละ 75 ขึน้ ไป ครัน้ มี
หลักฐานว่ามีวิธีการฉีดยาที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึน้ รวมถึงการน�ำเข็มฉีดยา
ที่ ใ ช้แ ล้ว กลับ มาใช้ใ หม่ โครงการกาวี - จี น จึง ต้อ งสร้า งความมั่น ใจว่า
บุค ลากรสาธารณสุข บริ ห ารการให้วัค ซี น โดยใช้อุป กรณ์ฉี ด ยาที่ ต ้อ ง
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ใช้แล้วทิง้ โดยอัตโนมัติ (auto - disable syringes) โดยใช้ได้ครัง้ เดียว
เท่านัน้ 29 โครงการยังให้การศึกษาแก่ผบู้ ริหารในภาคสาธารณสุข รวมถึง
ประชาชนทั่ว ไป เกี่ ย วกับ ภาระโรคและผลกระทบที่ เ กิ ด จากโรคไวรัส
ตับอักเสบบีอีกด้วย30
รู ป แบบของโครงการกาวี คื อ มอบให้เ จ้า ของประเทศเป็ น
ผูบ้ ริหารทุน โดยกระทรวงสาธารณสุขและโครงการ EPI ของศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรค อย่างไรก็ตาม โครงการกาวี-จี นต่างจากกาวีท่ ัวไปใน
บางประการ ที่เด่นชัดที่สดุ คือ มีการจัดตัง้ ส�ำนักงานโครงการขึน้ ภายใน
ประเทศ มีเจ้าหน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงาน 2 คน คนหนึ่งเป็ นคนจีน อีกคน
มาจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (US CDC)31 ส�ำนักงาน
ตั้ง อยู่ใ นโครงการสร้า งเสริ ม ภูมิ คุ้ม กัน แห่ ง ชาติ ข องศูน ย์ค วบคุม และ
ป้อ งกัน โรคแห่ง ประเทศจี น ท�ำ หน้า ที่ ป ระสานงานและบริห ารจัด การ
ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุขที่มีงานปฏิบตั ิเกิดขึน้ มากมาย
ในระดับพื น้ ที่32 ส�ำนักงานท�ำหน้าที่ จัดหาวัคซีนและ auto - disable
syringes แก่จงั หวัดต่างๆ ในภาคตะวันตก ส่วนภาคกลางนัน้ แต่ละจังหวัด
ด�ำเนินการเองในพืน้ ที่ของตน นอกจากนี ้ ส�ำนักงานฯ ยังจัดท�ำแนวทาง
การด�ำเนินงานแก่พืน้ ที่ระดับล่างของระบบสุขภาพเกี่ยวกับกิจกรรมการ
ให้สขุ ศึกษาที่รวมถึงความส�ำคัญของการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันด้วย33
รัฐบาลค่อยๆ เปลี่ยนนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมผูใ้ ช้บริการ
วัค ซี น ไวรัส ตับ อัก เสบบี ซึ่ ง เป็ น ขั้น ตอนส�ำ คัญ ในการเข้า ถึ ง ส�ำ หรับ
ประชาชนที่ยากจนที่สดุ ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจีนก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ที่ประมาณ 1 เหรียญสหรัฐส�ำหรับสามโด๊ส พร้อมกับบูรณาการวัคซีนนี ้
เข้า ในโครงการ EPI จึง ช่ว ยลดค่า ใช้จ่า ยของผูใ้ ช้บ ริก ารลงได้34 ในปี
พ.ศ. 2548 รัฐบาลได้ยกเลิกค่าธรรมเนียมส�ำหรับวัคซีนทุกชนิดทั่วประเทศ
วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีและ auto - disable syringes ยังคงได้รบั การ
สนับสนุนจากโครงการกาวี-จีนในพืน้ ที่ของโครงการจนถึงปี พ.ศ. 2551
ซึ่ง เป็ นปี ที่ รฐั บาลกลางรับ ผิ ดชอบค่า ใช้จ่า ยของการให้วัค ซี น ทั้ง หมด
จ�ำนวน 14 ชนิดทั่วประเทศ รวมถึงวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี35

ผลลัพธ์ตอบแทน: การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีลดฮวบฮาบ
ในปี พ.ศ. 2535 เด็กชาวจีน 1 ใน 10 ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี จนถึงปี
พ.ศ. 2549 จ�ำนวนลดลงเหลือเพียง 1 ในร้อย.36 โครงการกาวี-จีนมีสว่ น
ในความส�ำเร็จนี ้ โดยหนุนเสริมความพยายามของรัฐบาลที่มีอยู่ก่อนแล้ว
ในการขยายการเข้าถึงวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีจนถึงปี พ.ศ. 2554 ทุก
จังหวัดภายใต้โครงการสามารถให้วคั ซีนไวรัสตับอักเสบบีได้เกินเป้าหมาย
(ดูภาพที่ 1)
แม้เ ป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะบอกว่ า โครงการกาวี - จี น มี ส่ ว นช่ ว ยลด
การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีลงเท่าใด แต่แบบจ�ำลองที่เชื่อถือได้บ่งชีว้ ่า
โครงการวัคซีนของรัฐบาลนีป้ ้องกันการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังได้
ประมาณ 3.8 ล้านคน ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2552 ในพืน้ ที่โครงการ ป้องกัน
การตายในอนาคตได้ประมาณ 680,000 ราย37 โครงการกาวี-จีนมีความ
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หลายล้านชีวิตรอด

เพียรพยายามจนป้องกันการติดเชือ้ ฯ ได้ประมาณ 500,000 ราย และ
ป้องกันการตายได้ประมาณเกือบ 100,000 ราย (ดูกล่อง 1)38
นอกจากคุณ ประโยชน์ด ้า นสุข ภาพที่ ไ ด้ร ับ อย่ า งชัด เจนแล้ว
โครงการนีย้ งั ส่งผลต่อระบบสุขภาพอีกหลายด้านที่ช่วยให้ผลกระทบเชิง
บวกที่เกิดจากโครงการนีม้ ีความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการอบรม
บุคลากรสาธารณสุขมากกว่า 5 ล้านคน เกี่ยวกับการให้วคั ซีนไวรัสตับอัก
เสบบีและการใช้ auto - disable syringes39 กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2558 ก็ยงั
มีการใช้อุปกรณ์นีก้ ันมากในภาคตะวันตกอันอาจเป็ นผลจากการอบรม
ของโครงการกาวี-จีน ความแตกต่างระหว่างการส�ำรวจกับการรายงาน
อัตราความครอบคลุมในภาคตะวันตกลดลง ชีใ้ ห้เห็นว่าโครงการนีไ้ ด้เสริม
สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมภูมิคุม้ กัน40
และประการสุดท้าย ความรู แ้ ละความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีเพิ่มขึน้ อย่างเห็นได้ชดั อันเป็ นผลมาจาก
ความพยายามของโครงการกาวี-จีน41

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับ แลกมาด้วยการลงทุนไปเท่าใด
กาวีและรัฐบาลจีนร่วมกันลงทุนสนับสนุนงานนีเ้ ป็ นเงินประมาณ 76 ล้าน
เหรียญสหรัฐ ส่วนการลงทุนระหว่างรัฐบาลกลางกับจังหวัดค�ำนวณเป็ น
เงินเหรียญสหรัฐได้ยาก เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่
ประมาณการได้วา่ มีการลงทุนในส่วนนี ้ 361 ล้านหยวน (61 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) ระหว่างปี พ.ศ. 2545 - 255044

โครงการกาวี-จีนประสบความส�ำเร็จในการให้วคั ซีนครอบคลุม
ตามเป้าหมายด้วยความประหยัด มีการจัดหาวัคซีนและอุปกรณ์สำ� หรับ
ฉีดภายในประเทศด้วยราคาที่ต่ำ� กว่าที่คะเน และรัฐบาลกลางได้สมทบ
เงินค่าวัคซีนไว้ในงบประมาณของโครงการตัง้ แต่แรก45 เงินที่ประหยัดนีจ้ งึ
น�ำไปท�ำกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมในพืน้ ที่เป้าหมาย ซึ่งรวมถึงการให้วคั ซีนใน
กลุม่ เด็กและกลุม่ อายุมากกว่า 15 ปี ที่ยงั ไม่เคยได้รบั วัคซีนจ�ำเป็ นเมื่อครัง้
ที่เป็ นเด็กเล็ก46
การบริหารค่าใช้จา่ ยระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2550 มีความคุม้ ทุน
47
มาก โครงการนีม้ ีคา่ ใช้จา่ ยเพียง 28.70 เหรียญสหรัฐต่อการป้องกันการ
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังได้ 1 ราย ใช้เงินเพียง 160 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการตายจากไวรัสตับอักเสบบีได้ 1 ราย การวิเคราะห์ความ
คุม้ ทุนที่กระท�ำโดยกลุ่มนักวิจยั ที่ศึกษาให้กับ หลายล้านชีวิตรอด ชีว้ ่า
โครงการนีห้ ลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะทัง้ หมดได้ถงึ 22.6 ล้านปี หรือ
มีอตั ราความคุม้ ทุนอยู่ท่ี 3.36 ต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสียปี สุขภาวะ
ได้ 1 ปี 48 ค่าประมาณการนีย้ ืนยันว่าโครงการนีม้ ีความคุม้ ทุนเมื่อเทียบกับ
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัว49

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
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อัตราความครอบคลุมของ TBD

อัตราความครอบคลุมของ Hepatitis B3

โครงการกาวี - จี น ท�ำ งานบนความพยายามของรัฐ บาลจี น ที่ มี อ ยู่แ ล้ว
ในการให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีโดยปรากฏชัดว่าสามารถเพิ่ม
การเข้า ถึ ง ได้ พัน ธสัญ ญาของชาติ ท่ี มี ต่ อ โครงการกาวี - จี น และการ
มุ่งเน้นความส�ำคัญกับพืน้ ที่ท่ีเข้าไม่ถึงบริการ
ภาพที่ 1. อัตราความครอบคลุมของ Hepatitis B3 และ Timely Birth Dose (TBD)
เป็ น ปั จ จัย ส�ำ คัญ แห่ง ความส�ำ เร็จ 50 รัฐ บาล
ส�ำหรับพืน้ ทีใ่ นโครงการและนอกโครงการ
ตั้ง ใจร่ว มทุน ตั้ง แต่แ รก แสดงให้เ ห็ น ว่ า การ
เมื อ งที่ ใ ห้ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งจริ ง จั ง มี ส่ ว น
กระตุน้ ให้เจ้าหน้าที่ มีความแข็งขันและหนุน
เสริมการประสานงานกับส่วนอื่นๆ ของภาค
สาธารณสุข เช่น โครงการแม่และเด็ก51 ความ
ส�ำ เร็จ ในการประสานงานระหว่ า งกระทรวง
สาธารณสุขกับกาวีสง่ ผลให้ปฏิบตั ิการมีความ
ราบรื่ น ทั้ง ยั ง ได้ร ับ ความร่ ว มมื อ จากภาคี
นานาชาติ เช่น องค์การอนามัยโลก องค์การ
ยูนิเซฟ (UNICEF) และพาธ (PATH) ที่ช่วย
ออกแบบโครงการกาวี-จีน และให้คำ� แนะน�ำ
ระหว่างการด�ำเนินงานโดยตลอด52
การวางแผนการบริ ห ารจั ด การ
ตะวันออก
ตะวันตก
โครงการที
่ดีก็ช่วยได้มาก ส�ำนักงานโครงการ
นอกโครงการ (ไม่ยากจน)
ในโครงการ (ยากจน)
และโครงสร้างการประสานงานสองฝ่ ายช่วย
แหล่งข้อมูล: Chee, Xie, และ Nakhimovsky (2012)
เพิ่มการเข้าถึงความรู แ้ ละความเชี่ยวชาญทาง
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
การให้วคั ซีนไวรัสตับอักเสบบีเป็ นการให้บริการฟรีท่ วั ประเทศจีน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โครงการกาวี -จี นได้ร่วมปฏิ บัติการในพื น้ ที่
เป้าหมายภายใต้บริบทของโครงการแห่งชาติ การจะระบุผลกระทบ
ของโครงการกาวี-จีนอย่างเดียว ยังต้องจ�ำแนกแยกผลลัพธ์ออกจาก
โครงการแห่งชาติ ฮาร์ดเลอร์ (Hardler) และคณะ ได้จำ� ลองรูปแบบ
เพื่อศึกษาว่าโครงการมีสว่ นช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ ฯ และการตาย
ได้เพียงใด โดยดูอตั ราความครอบคลุมการให้วคั ซีนและประสิทธิผล
ของการให้วคั ซีน โดยเฉพาะในพืน้ ที่ท่ียากแก่การเข้าถึงบริการ42
กลุ่มนักวิจัยประมาณการความครอบคลุมบนพืน้ ฐานของข้อมูล
ที่ได้จากการส�ำรวจประชากรอย่างเป็ นระบบ
ในภาพรวมของแบบจ�ำลองชีว้ ่า การกระจายวัคซีนไวรัส
ตับอักเสบบีท่วั ประเทศของจีนมีผลกระทบมหาศาล หลีกเลี่ยงความ
ตายจากสาเหตุนีไ้ ด้ประมาณ 43 ล้านคน ในกลุม่ เด็กที่เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2535 - 2552 ในพืน้ ที่ของโครงการกาวี-จีน กลุ่มนักวิจยั
ประมาณการจากแบบจ�ำลองได้ว่า โครงการนีป้ ้องกันการติดเชือ้

วิชาการทัง้ จากในและนอกประเทศจีน53 การที่สำ� นักงานตัง้ อยูใ่ นโครงการ
สร้างเสริมภูมิคมุ้ กันแห่งชาติทำ� ให้ชาวจีนรู ส้ กึ เป็ นเจ้าของโครงการ สร้าง
ความสะดวกในการสื่อสารกับผูบ้ ริหารในการบูรณาการโครงการนีเ้ ข้า
กับกิ จกรรมอื่นในด้านไวรัสตับอักเสบบีและท�ำให้การด�ำเนินการต่างๆ
เกิ ด ขึ น้ ทัน เวลา 54 โครงสร้า งระบบสุข ภาพของจี น เป็ น อี ก ปั จ จัย ของ
ความส�ำ เร็จ กล่า วคื อ การปฏิ บัติ ก ารไหลลื่ น ตั้ง แต่ส ำ� นัก งานลงไปถึ ง
การบริหารระดับล่างสุด55 ท�ำให้เกิดระเบียบวินยั และความเป็ นเอกภาพใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ และเพิ่มความตระหนักต่อปั ญหาไวรัส
ตับอักเสบบี56
กลยุทธการจัดหาที่เป็ นนวัตกรรมก็ช่วยให้โครงการมีความคุม้ ทุน
มาก และกระตุน้ ให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงกฎระเบี ย บกว้า งขึน้ โครงการ
กาวี-จีนต่างจากโครงการอื่นที่กาวีให้การสนับสนุน มีการมุ่งจัดหาวัคซีน
และอุปกรณ์สำ� หรับฉี ดจากผูจ้ ำ� หน่ายในประเทศ ช่วงแรกภาคีของกาวี
ต่อต้านวัคซีนที่ผลิตในประเทศเพราะองค์การอนามัยโลกยังไม่ได้รบั รอง
คุณภาพ ท�ำให้ไม่ได้รบั การยอมรับ แต่รฐั บาลจีนเอาชนะการคัดค้านนีไ้ ด้
ด้วยการท�ำงานกับองค์การอนามัยโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างกฎระเบียบ
ที่เข้มแข็ง จนมีการรับรองคุณภาพวัคซีนฯ ในประเทศส�ำหรับการจัดหา
ของสหประชาชาติ ความร่วมมือที่มีประสิทธิผลนีจ้ ึงน�ำไปสู่การปรับปรุ ง
กฎระเบียบส�ำหรับวัคซีนอื่นทุกชนิดในประเทศจีนด้วย

ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รังได้ 520,000 คน และป้องกันความตายจาก
สาเหตุนีไ้ ด้ 93,200 ราย
แม้วคั ซีนจะมีประสิทธิ ผลสูง (ร้อยละ 95 ในการทดลอง
ที่ มี ตัว ควบคุ ม ) และจี น มี คุ ณ ภาพสู ง ในการด�ำ เนิ น มาตรการ
จนครอบคลุม แต่กลุม่ นักวิจยั ก็ยงั ต้องประมาณการผลกระทบของ
โครงการอย่างมีเหตุผลและตีความอย่างระมัดระวัง การออกแบบ
การประเมินจึงขึน้ กับการประมาณการความสัมพันธ์ระหว่างการ
ให้วัค ซี น กับ ผลที่ เ กิ ด ขึ น้ ดัง เช่ น การศึ ก ษาผลในน�้ำ เหลื อ งในปี
พ.ศ. 2549 ที่แสดงหลักฐานชัดเจนถึงผลกระทบของวัคซีนในด้าน
สุขภาพ43 อย่างไรก็ตาม การค้นหาผลกระทบของโครงการที่แน่นอน
ต้อ งมี ก ารส�ำ รวจตัว อย่ า งน�ำ้ เหลื อ งเพื่ อ ดูก ารติ ด เชื อ้ ผนวกกับ
การติดตามระยะยาวเพื่อดูผลของวัคซีนเมื่อเวลาผ่านไป เรื่องส�ำคัญ
ในอนาคตคือ การติดตามแหล่งข้อมูล เช่น ทะเบียนผูป้ ่ วยมะเร็งเพื่อ
ดูผลกระทบระยะยาวของโครงการให้วคั ซีน

ผลกระทบของโครงการได้ร ับ การหนุน เสริม จากการตัด สิน ใจ
ของรัฐบาลจี นในปี พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีเหวินเจี ยเป่ า (Jiabao
Wen) ประกาศสนั บ สนุ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการสร้า งเสริ ม ภู มิ คุ้ม กั น โรค
พื น้ ฐานทุก โรคทั่ว ประเทศ รวมถึ ง การสร้า งเสริ ม ภูมิ คุ้ม กัน โรคไวรัส
ตับอักเสบบี การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายนีเ้ กิดขึน้ เนื่องจากมีขอ้ ค้นพบใน
การทบทวนนโยบายวัคซีนภายหลังจากที่มีการระบาดอย่างหนักของโรค
ซาร์ส (SARS)57 ที่ระบุวา่ มีความไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการเงินการคลังของ
การบริการป้องกันโรค และเน้นย�ำ้ ว่าจีนเป็ นประเทศเดียวในภูมิภาคที่ยงั
เก็บค่าบริการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคพืน้ ฐานส�ำหรับเด็ก58
ยังมีปัจจัยอื่นภายนอกโครงการที่หนุนเสริมความครอบคลุมและ
ผลกระทบ ตัวอย่างเช่น การคลอดที่โรงพยายาบาลเพิ่มจากร้อยละ 58
ของการเกิดทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2545 เป็ นร้อยละ 93 ในปี พ.ศ. 2552
ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะมีโครงการจูงใจให้คลอดในสถานพยาบาล59 การดึง
เด็กแรกคลอดให้มาอยู่ในโรงพยาบาลมากขึน้ ผนวกกับการที่โครงการ
กาวี-จี นให้ TBD ได้เกิ นร้อยละ 95 ท�ำให้ในภาพรวมนั้น อัตราความ
ครอบคลุมวัคซีนฯ ในเด็กแรกเกิดเพิ่มสูงอย่างมากทั่วทัง้ ประเทศจีน60

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
ผูก้ ำ� หนดนโยบายตระหนักว่าประชาชนมักจะไม่ลงทุนในการป้องกันโรค
และเนื่องด้วยคนยากจนส่วนใหญ่ มักไม่ให้ความส�ำคัญกับการป้องกัน
โรค ผูก้ ำ� หนดนโยบายจึงสรุปว่า การลงทุนในการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโดย
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ภาครัฐเป็ นการสร้างความเป็ นธรรมที่ดีท่ีสดุ ในการส่งเสิมให้ประชาชนมี
ภูมิคมุ้ กันโรคที่จำ� เป็ น61 ประเทศจีนซึ่งมีประชากร 1.3 พันล้านคน ก็ได้
งดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมส�ำหรับบริการป้องกันโรคที่สำ� คัญ เช่น โรค
ไวรัสตับอักเสบบี กาวีและองค์กรภาคีต่างๆ มีส่วนช่วยกระตุน้ ให้มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายนี ้ ซึ่งช่วยลดการคุกคามของโรคไวรัสตับอักเสบบี
และเพิ่มความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ
ประสบการณ์ของโครงการกาวี-จีนแสดงให้เห็นว่า โครงการระยะ
สัน้ สามารถกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างและท�ำให้เกิดพันธ
สัญญาระดับชาติได้ในปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลจีนให้การสนับสนุนเพียงร้อยละ
27 ของค่าใช้จา่ ยในการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันโรคไวรัสตับอักเสบบีทงั้ หมด62
ปั จจุบนั รัฐบาลกลางรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการป้องกันโรคไวรัส
ตับอักเสบบีระดับชาติ คือค่าวัคซีนฯ รวมถึงอุปกรณ์สำ� หรับฉี ดและค่า
ธรรมเนียมของผูใ้ ห้บริการ ในขณะที่มีการบูรณาการการอบรม การก�ำกับ
และการติดตามเข้ากับโครงการสร้างเสริมภูมิคมุ้ กันในระบบปกติ
ประเทศจีนหลุดจากการสนับสนุนของกาวีแล้ว เศรษฐกิจขาขึน้
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาวีตงั้ ไว้สำ� หรับ
ประเทศที่มีสทิ ธิได้รบั การสนับสนุนคือ 1,500 เหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์ของโครงการกาวี-จีนได้ให้บทเรียนแก่กาวีและรัฐบาลจีนใน
การขจัดความไม่เป็ นธรรมในการเข้าถึงวัคซีนได้ ในกลุ่มประเทศรายได้
ปานกลางเช่นประเทศจีนนัน้ เม็ดเงินและการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยน
นโยบายสามารถส่งผลกระทบด้านสุขภาพในระดับชาติได้ โครงการนีย้ งั
ฉายแสงให้เห็นว่าผูส้ นับสนุนทุนด้านสุขภาพในระดับโลกอย่างเช่นกาวี
สามารถก่อประโยชน์ท่ีให้ผลกระทบกว้างขวางในประเทศที่มีรายได้ปาน
กลางได้ การสนับสนุนของกาวีดว้ ยการให้ทรัพยากรอันน้อยนิดส�ำหรับ
การจัดกิจกรรม สามารถกระตุน้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเก็บ
ค่าธรรมเนียมและกฎระเบียบการผลิตภายในประเทศ บทเรียนเหล่านี ้
อาจน�ำไปปรับใช้ในการกระจายวัคซีนใหม่ๆ ชนิดอื่นส�ำหรับโรคต่างๆ เช่น

โรคปอดบวมบางชนิด (pneumococcal disease) ในประเทศที่การสนับสนุน
จากกาวีใกล้ยตุ ิ แง่มมุ อื่นของรูปแบบปฏิบตั ิการนี ้ เช่น การบริหารจัดการ
โครงการร่วมกันระหว่างผูป้ ระสานงานภายในประเทศกับผูป้ ระสานงาน
ระหว่างประเทศ ก็สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั ที่อ่ืนได้เช่นกัน63
ความท้าทายยังคงมีอยู่ คาดว่าอัตราการเกิ ดโรคมะเร็งตับจะ
ลดลงอย่างมากเมื่อเด็กชาวจีนได้รบั การสร้างเสริมภูมิคุม้ กันโรคนีแ้ ล้ว
แต่วัคซีนนีไ้ ม่ช่วยหญิ งและชายอีกประมาณ 93 ล้านคนที่ติดเชือ้ ไวรัส
ตับอักเสบบีเรือ้ รังไปแล้ว และครัน้ ถึงปี พ.ศ. 2558 แล้ว รัฐบาลก็ยงั ไม่มี
โครงการตรวจหาเชือ้ ฯ และรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบีอย่างครอบคลุม
ทั่วประเทศ64 การให้ TBD มีความยากล�ำบากส�ำหรับพืน้ ที่ชนบทบางแห่ง
ที่นิยมคลอดในบ้าน65 นอกจากนีก้ ารได้รบั วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอัก
เสบบียงั มีความครอบคลุมต�่ำในกลุ่มผูใ้ หญ่ในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บริการ รวมทัง้ ผูใ้ ช้บริการต้องมีคา่ ใช้จา่ ย
ในการเดินทาง66
ในฐานะที่ เ ป็ น รู ป แบบตัว อย่ า งของการป้อ งกัน โรค โครงการ
กาวี-จี น ได้ให้บทเรียนของปฏิบัติการการแก้ปัญหาความไม่เป็ นธรรม
โดยการเชื่อมต่อประชาชนที่เข้าไม่ถงึ บริการกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ี
สามารถช่วยชีวิตได้ ในการเข้าถึงประชาชนที่ยากจนที่สดุ นัน้ ผูส้ นับสนุน
หวัง ว่า ประสบการณ์ข องโครงการนี จ้ ะเป็ น แรงบัน ดาลใจให้ผูจ้ ัด การ
โครงการ EPI ของจีนและผูบ้ ริหารระดับสูงน�ำไปบูรณาการเข้ากับวัคซีน
อื่นที่เสนอแนะโดยองค์การอนามัยโลกในโครงการสร้างเสริมภูมิคุม้ กัน
พืน้ ฐาน เช่น วัคซีนป้องกันโรตาไวรัส (rotavirus) วัคซีนป้องกันโรคฮิบ
(Haemophilus influenzae type B: HIB) และวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม
บางชนิด (pneumococcal disease) วัคซีนเหล่านีไ้ ด้รบั การขึน้ ทะเบียน
และจ�ำหน่ายอย่างกว้างขวางในจีน แต่ใช้ได้เฉพาะคนที่มีเงินจ่ายเท่านัน้
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ก�ำจัดยุงตัวต่อตัว

โครงการควบคุมมาลาเรียแห่งชาติแซมเบีย
(ต้นฉบับโดย Lauren Post จากร่างแรกโดย Yuna Sakuma)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ป้องกันและควบคุมมาลาเรีย
ยุทธวิธี: โครงการด�ำเนินอย่างรอบด้านในระดับชาติเพื่อป้องกันและควบคุมมาลาเรีย โดยใช้มงุ้ เคลือบยาฆ่าแมลง (insecticide - treated nets) สเปรย์
ฆ่ายุงภายในบ้าน ชุดตรวจวินิจฉัยเร่งด่วน และยารักษาโรคมาลาเรียสูตรผสม
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ผูม้ ีเชือ้ มาลาเรียลดลงจากร้อยละ 22 เป็ นร้อยละ 15 อุบตั กิ ารณ์โรคโลหิตจางอย่างรุนแรงลดลงจากร้อยละ 14 ในปี พ.ศ. 2549
เหลือร้อยละ 9 ในปี พ.ศ. 2555 ในกลุม่ เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี อัตราตายในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ลดลงจาก 168 ต่อพันในปี พ.ศ. 2549 เหลือ 109 ต่อพัน
ในปี พ.ศ. 2555 ช่วยเหลือชีวิตเด็กได้ 33,000 คนระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553
เหตุที่ประสบผลส�ำเร็จ: การน�ำที่ชดั เจนและต่อเนื่อง ภาคีหลายภาคส่วน รวมถึงภาคเอกชนที่สำ� คัญเข้ามามีส่วนร่วม โครงการมีความครอบคลุม
รอบด้านหลายแง่มมุ มีการติดตามประเมินผลที่เข้มแข็ง
การเงินการคลัง: งบประมาณโครงการในปี พ.ศ. 2551 เท่ากับ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราความคุม้ ทุนคือ 13.50 เหรียญสหรัฐ ต่อการหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียปี สุขภาวะ 1ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553
ขนาดของโครงการ: ระดับชาติ

ในทวี ป อเมริก าใต้ เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ และแอฟริกาใต้ส ะฮารา
ยุงตัวเล็กๆ สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่รุนแรงได้ การกัดของ
มันดูเหมือนไม่มีอนั ตรายแต่ถา้ ในตัวของมันมีเชือ้ โปรโตซัวที่ทำ� ให้เกิดโรค
มาลาเรีย ชื่อพลาสโมเดียม (Plasmodium) ชนิดใดชนิดหนึง่ ในห้าชนิดที่ก่อ
โรคในคนได้ ก็จะก่อให้เกิดอาการกล้ามเนือ้ อ่อนแรงแบบอัมพาตและปวด
หัวได้ อาการจะคล้ายไข้หวัดใหญ่รุนแรง คือปวดตามข้อและกล้ามเนือ้
ร่ ว มกั บ อาการหนาวสั่น ทั่ ว ร่ า งกาย ตามด้ว ยอาเจี ย นและท้อ งเสี ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที อาการ
เหล่านีจ้ ะทวีความรุ นแรง น�ำไปสูป่ ั ญหาทางระบบประสาท ระบบหายใจ
ระบบเมตาบอลิก บางกรณีถงึ ขัน้ เสียชีวิต
ภายหลังความล้มเหลวในการรณรงค์ขจัดโรคนีใ้ นช่วงทศวรรษ
1960 และ 1970 กระแสการตอบโต้มาลาเรียในระดับโลกก็ลดลงไปนาน
หลายทศวรรษ ครัน้ ย่า งเข้า ศตวรรษที่ 21 ก็ มี ก ารฟื ้ น ฟูก ลับ ขึน้ มาอี ก
เนื่องจากหลายประเทศยังมีภาระโรคนีอ้ ยู่มาก จึงเกิดความร่วมมือครัง้
ใหญ่ ในการควบคุมในช่วงทศวรรษที่ 1990 การลงทุนระหว่างประเทศ
ทัง้ หมดเพื่อการควบคุมมาลาเรียมีมูลค่าสูงกว่าการลงทุนใดๆ ในด้าน
สุขภาพ หากไม่นบั เรื่องเอดส์และอนามัยแม่และเด็ก การลงขันครัง้ ใหญ่นี ้

ประกอบด้วยความร่วมมือทางสถาบันและทางการเมืองระดับสูง รวมถึง
การเปิ ดตัวโครงการ Roll Back Malaria (RBM) ในปี พ.ศ. 2541 ซึง่ รวม
อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development
Goals) ในปี พ.ศ. 2543 และการก่อตัง้ กองทุนโลกสูภ้ ยั เอดส์ วัณโรคและ
มาลาเรียในปี พ.ศ. 2545
โครงการมาลาเรี ย ของประเทศแซมเบี ย เป็ นหนึ่ ง ในบรรดา
โครงการที่ประสบความส�ำเร็จมากที่สดุ ของการเคลื่อนไหวระดับโลกครัง้ นี ้
ปี พ.ศ. 2543 แซมเบียได้เริม่ ปฏิบตั กิ ารโครงการควบคุมมาลาเรียแห่งชาติ
(National Malaria Control Program: NMCP) อย่า งเป็ น ทางการ
มุ่งก�ำจัดยุงที่เป็ นพาหะน�ำเชือ้ มาลาเรีย ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น แจกมุง้
ก�ำจัดยุง (แซมเบียเป็ นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่รฐั บาลแจกมุง้ ฟรีในระดับ
ประเทศ) ฉีดยาฆ่ายุงภายในบ้าน ใช้ชดุ ตรวจวินิจฉัยด่วน และใช้ยารักษา
มาลาเรียที่เป็ นยาสูตรผสม นอกจากนีย้ งั ให้ความรู ้ ใช้กลยุทธการสื่อสาร
เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และการประสานงานกับเอ็นจีโอต่างๆ
อย่างใกล้ชิด
ณ วันนี ้ มีเด็กชาวแซมเบียน้อยคนมากที่มีเชือ้ มาลาเรียหรือตาย
ด้วยโรคนีเ้ มื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่ 1990 อย่างไรก็ตาม ประเทศนี ้
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ยังไม่มีภมู ิคมุ้ กันการระบาดอย่างสมบูรณ์ อันที่จริง การกลับมาครัง้ ใหญ่
ของมาลาเรียในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ถือเป็ นการทดสอบของรัฐบาล
ที่ลกุ ขึน้ ต่อกรกับสิ่งที่เกิดขึน้ ค้นหาปั ญหา แก้ปัญหา และในที่สดุ ก็เอาชนะ
การกลับมาใหม่ของโรคมหาภัยนีไ้ ด้

ความสูญเสียเนื่องมาจากโรคมาลาเรีย
โรคมาลาเรียเกิ ดจากการถูกยุงที่มีเชื อ้ มาลาเรียกัด เป็ นยุงตัวเมียสกุล
(genus) Anopheles ซึง่ ปล่อยเชือ้ ปรสิตที่ช่ือพลาสโมเดียมเข้าสูร่ า่ งกาย
ตรงรอยคัน ประเทศรายได้สงู ส่วนใหญ่กบั ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้
ปานกลางอีกหลายประเทศที่มีอากาศร้อนชืน้ ได้จัดการก�ำจัดมาลาเรีย
ไปหมดแล้ว แต่ยังคงมีการระบาดในบางประเทศที่มีความยากจนและ
เปราะบาง 1 การเสี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากมาลาเรีย กว่า ครึ่ง ในปี พ.ศ. 2543
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนจนที่สุดที่มีประมาณร้อยละ 20 ของประชาชน
มาลาเรียจึงเป็ นโรคที่สมั พันธ์กบั ความจนมากที่สดุ ในบรรดาโรคที่มีความ
ส�ำคัญต่อสาธารณสุขในระดับโลก2
เด็กมีความเปราะบางต่อโรคนีเ้ ป็ นการเฉพาะ มีการกล่าวไว้ว่า
ณ จุดใดจุดหนึ่งในโลกนี ้ มาลาเรียฆ่าเด็ก 1 คนทุกๆ 30 วินาที3 ในปี
พ.ศ. 2543 อัตราตายทั่วโลกของทารกเนื่องจากมาลาเรียคือร้อยละ 84
ในแอฟริกาใต้สะฮารา โรคมาลาเรียที่ชกุ ชุมน�ำไปสูค่ วามตายของเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี ประมาณ 800,000 คนในปี นัน้ เพียงปี เดียว
ในปี พ.ศ. 2543 แซมเบีย ซึ่งเป็ นประเทศรายได้นอ้ ยประเทศ
หนึ่งในแอฟริกาใต้ พบผูม้ ีเชือ้ มาลาเรีย 3.3 ล้านคนจากประชากรทัง้ หมด
จ�ำนวนประมาณ 10 ล้านคน5 ปี นัน้ มีคนตายด้วยโรคมาลาเรีย 17,000 คน
ส่ว นใหญ่ เ ป็ น เด็ ก เล็ก และโรคนี เ้ ป็ น สาเหตุแ ห่ ง ความตายของเด็ ก ใน
ล�ำ ดับ ต้น ๆ 6 นอกจากผลกระทบทางด้า นสุข ภาพ มาลาเรี ย ยัง ท�ำ ให้
แซมเบียต้องประสบปั ญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิ จอี กด้วย บ่อยครัง้
ความเจ็บป่ วยและความตายของชาวแซมเบียอันเนื่องมาจากมาลาเรีย
เกิดขึน้ ในเหมืองทองแดง แหล่งเศรษฐกิจหลักของแซมเบีย น�ำไปสู่อตั รา
เพิ่มขึน้ ของการหยุดงาน การบาดเจ็บระหว่างท�ำงาน และการสูญเสีย
ที่ตอ้ งหาคนงานใหม่7 ผลผลิตจึงลดลงและบั่นทอนอุตสาหกรรม การเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีอนั ต้องชะลอตัวลง8

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: แซมเบียท�ำทุกวิถที าง
่ สิ ูจน์แล้วว่าได้ผล
ทีพ
ถึงปี พ.ศ. 2533 การควบคุมมาลาเรียในแซมเบียถึงทางตัน ชาวแซมเบีย
ตระหนักรู ว้ ่ามาลาเรียเป็ นโรคถึงตาย แต่นอ้ ยคนนักที่จะหาทางป้องกัน
อุตสาหกรรมเหมืองเลิกใช้สเปรย์ฆ่ายุงในโรงงาน ซึ่งก่อนหน้านัน้ นิยมใช้
เป็ นวิธีควบคุมมาลาเรีย ราคาทองแดงตกต�่ำ ขณะที่ราคาน�ำ้ มันถี บตัว
บริษั ท เหมื อ งแร่จึ ง ไม่ ส ามารถใช้วิ ธี ส เปรย์ไ ด้อี ก เนื่ อ งจากสู้ค่ า ใช้จ่ า ย
ไม่ไหว9

โครงการให้ก ารรัก ษาก็ ไ ม่ มี ค วามพร้อ ม การกระจายยาที่
ไม่ แ น่ น อนท�ำ ให้บ่ อ ยครั้ง พื น้ ที่ ช นบทต้อ งขาดแคลนยา ถึ ง แม้จ ะมี ย า
ยาก็อาจไม่ได้ผล ดังเช่นเจ้าหน้าที่นกั วิจยั ในหน่วยมาลาเรียของกระทรวง
สาธารณสุขเริ่มสังเกตเห็นว่า เชือ้ เริ่มดือ้ ยาคลอโรควีน (chloroquine)
ซึง่ เป็ นยาขัน้ ต้นที่ใช้รกั ษาโรคมาลาเรีย ปั ญหาเหล่านีไ้ ม่ได้เกิดกับแซมเบีย
เพียงประเทศเดียว ประเทศอื่นส่วนใหญ่ท่ีมีมาลาเรียระบาดก็เผชิญปั ญหา
คล้ายกัน
จวบจนช่ ว งทศวรรษที่ 1990 การระบาดอย่า งไม่ห ยุด ยั้ง ของ
มาลาเรี ย ดัง เช่ น ในแซมเบี ย ได้จุด ประกายให้เ กิ ด กระแสโลกที่ จ ะต้อ ง
ปฏิบตั กิ ารอะไรสักอย่าง ในปี พ.ศ. 2541 พญ.โกร ฮาร์เล็ม บรันดท์แลนด์
(Dr. Gro Harlem Brundtland) ผูเ้ ข้ามารับต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
อนามัยโลก ได้ประกาศเจตจ�ำนงให้ “การกวาดล้างมาลาเรียให้หมดไป”
เป็ นหนึ่งในพันธกิจส�ำคัญล�ำดับต้นของเธอ10 ผูน้ ำ� ระดับนานาชาติอ่ืนๆ
ต่างขานรับค�ำประกาศของเธอ ภาคีกวาดล้างมาลาเรียจึงได้เริ่มต้นขึน้
ภายในปี นัน้ โดยองค์การอนามัยโลก องค์การยูนิเซฟ โครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติและธนาคารโลก ในปี พ.ศ. 2543 ผูแ้ ทนระดับสูงของ
44 ประเทศได้มีการประชุมกันที่เมืองอะบูจา (Abuja) ประเทศไนจีเรีย
เป็ นการประชุมสุดยอดเพื่อกวาดล้างมาลาเรียในแอฟริกา ค�ำประกาศ
อะบู จ าได้ก ระตุ้น ให้เ กิ ด เจตจ�ำ นงทางการเมื อ งในอัน ที่ จ ะกวาดล้า ง
มาลาเรีย ร่ว มกัน พร้อ มมี ก ารก�ำ หนดเป้า หมายส�ำ หรับ วัด ผลงานของ
รัฐบาลด้วย
ในปี เดียวกันมีรายงานใหม่ออกมาว่า อุบตั ิการณ์การเกิดโรค
มาลาเรียในแซมเบียเพิ่มเป็ นสามเท่าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2519 อันเป็ นตัว
กระตุน้ ให้รฐั บาลต้องลงนามประกาศอะบูจา และเนื่องด้วยการลงนามนี ้
รัฐ บาลจะต้อ งมี ม าตรการป้ อ งกัน และรัก ษาโรคมาลาเรี ย ครอบคลุม
ประชากรร้อยละ 60 ภายในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลจึงจัดตัง้ ศูนย์ควบคุม
มาลาเรียแห่งชาติ (National Malaria Control Center: NMCC) และวาง
รากฐานการฟื ้ นฟูโครงการควบคุมมาลาเรียให้กลับมามีชีวิตชีวามากกว่า
เก่าก่อน
ในการเริ่ม ปฏิ บัติ ก ารต่ า งๆ ที่ พิ สูจ น์แ ล้ว ว่ า ได้ผ ลในแซมเบี ย
NMCC ได้ประสานงานขอความร่วมมือจากวัด โรงพยาบาล เอ็นจีโอ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ เช่น สภากาชาด (Red Cross Society)11
บริษัทเหมืองแร่และบริษัทเกษตรกรรมของแซมเบียก็เข้าร่วมในโครงการ
ของรัฐบาลนีด้ ว้ ย บริษัทเหมืองแร่ทองแดงที่ช่ือโมพานิ (Mopani) และ
กอนโกลา (Konkola) และบริษั ท น�ำ้ ตาลแซมเบี ย (Zambia Sugar)
มีคนงานรวมกันทัง้ หมดประมาณ 30,000 คน ช่วยกันแจกมุง้ เคลือบสาร
ฆ่ายุง ออกปฏิบตั ิการพ่นฆ่ายุงภายในบ้านต่างๆ และเปิ ดให้บริการตรวจ
วินิจฉัยโรคมาลาเรียที่คลินิกของบริษัททัง้ สาม
ความส�ำเร็จของโครงการในช่วงต้นท�ำให้มีผูบ้ ริจาคเงินเข้ามา
สนับสนุนมากขึน้ ช่วยให้รฐั บาลขยายความพยายามกว้างขวางออกไปและ
ปฏิบตั ิการตามแผนกลยุทธ์ได้ ในปี พ.ศ. 2546 องค์การยูเสด (United
States Agency for International Development: USAID) และกองทุนโลก
(Global Fund) ได้เข้ามาร่วมลงขันในโครงการนีเ้ ป็ นครัง้ แรก และในปี

การกระจายยาและเทคโนโลยี
พ.ศ. 2548 ธนาคารโลก (World Bank) และภาคีประเมินและควบคุม
มาลาเรียในแอฟริกา (Malaria Control and Evaluation Partnership:
MACEPA ซึ่ง เป็ น โครงการหนึ่ง ของ PATH ที่ ไ ด้ร ับ ทุน สนับ สนุน จาก
มูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์) ก็เข้าร่วมโครงการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550
ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช แห่งสหรัฐอเมริกาก็รเิ ริม่ โครงการมาลาเรีย
แห่งประธานาธิ บดี (President’s Malaria Initiative) ในแอฟริกา เป็ น
โครงการห้าปี ด้วยเงินงบประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แผนปฏิบตั กิ ารมาลาเรีย
ยุทธศาสตร์แห่งชาติมี 4 วิธีท่ี พิสูจน์ว่าได้ผลในการต่อกรกับมาลาเรีย
(ดูกล่อง 1) คือ มุง้ เคลือบน�ำ้ ยาฆ่าแมลง (insecticide - treated nets: ITNs)
การพ่นสารตกค้างภายในบ้าน (indoor residual spraying: IRS) ชุดตรวจ
วินิจฉัยเร่งด่วน (rapid diagnostic tests: RDTs) และยารักษาสูตรผสม
สี่องค์ประกอบนีห้ ากมีการส่งให้ถงึ ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง
การกระจายมุง้ กลายเป็ นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงสาธารณสุข
มี เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขไปตามบ้า นต่า งๆ ในชุม ชนที่ มี ความเสี่ย งเพื่ อ
ส่งมอบ ITNs ให้ทันฤดูกาลที่มีการแพร่เชือ้ มาลาเรีย ขณะที่คลินิกก็มี
การรณรงค์ให้ใช้ ITNs ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กเล็ก MACEPA ได้
ศึกษาการกระจาย ITNS เปรียบเทียบระหว่างส่งจากส่วนกลางโดยตรงกับ
มอบให้ระดับอ�ำเภอจัดการ พบว่าแบบหลังคล่องตัวกว่าและค่าใช้จ่ายก็
น้อยกว่า12 ITNs จึงถูกส่งไปที่ระดับอ�ำเภอ ท�ำให้กระจายได้ครอบคลุม
ทั่วถึงแม้ในพืน้ ที่ท่ีเข้าถึงได้ยาก
ปี พ.ศ. 2555 เจ้า หน้า ที่ ส ามารถกระจาย ITNs ได้ม ากกว่า
ช่วงปี แรกๆ ถึง 20 เท่า คือ ประมาณเกือบ 3 ล้านหลัง13 ถึงจุดนี ้ เกือบ
2 ใน 3 ของหลังคาเรือนชาวแซมเบียจะมี ITNs อย่างน้อย 1 หลัง14
อย่ า งไรก็ ต าม การมี มุ้ง ไม่ ไ ด้เ ป็ นเครื่ อ งรับ ประกั น ว่ า จะปลอดจาก

มาลาเรีย มุง้ จะมี ประสิทธิ ผลเมื่ อมี การใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้น การ
ส�ำรวจมาลาเรียหลายครัง้ แสดงให้เห็นว่า จ�ำนวนมุง้ ที่กระจายออกไปหรือ
จ�ำนวนมุง้ ที่ประชาชนได้รบั อาจไม่สมั พันธ์กับจ�ำนวนของหญิ งและเด็ก
ที่นอนในมุง้ 15 ในประเทศแซมเบีย อาสาสมัครของชุมชน รวมถึงสมาชิก
ของโบสถ์องั กลิแคน (Anglican church) ได้ให้ความรู ถ้ ึงวิธี จุดประสงค์
และประโยชน์ในการติดตัง้ มุง้ ที่เหมาะสม รัฐบาลเองก็เข้าไปมีส่วนร่วม
ในม็องกู (Mongu) เมืองหลวงของภาคตะวันตก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนหนึง่
ขูว่ า่ จะยึดมุง้ คืน ถ้าผูใ้ ดน�ำไปใช้จบั ปลาหรือท�ำเป็ นชุดแต่งงาน16
IRS เป็ นอาวุ ธ อี ก อั น ที่ ใ ช้ต่ อ กรกั บ ยุ ง โดยระหว่ า งปี พ.ศ.
2551 - 2553 IRS คุม้ ครองชาวแซมเบียได้อย่างน้อย 5 ล้านคนต่อปี 17
ในช่วงแรกมุง่ ใช้ IRS ในเขตเมือง แต่ตอ่ มาขยายไปทั่วประเทศได้ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนอ�ำเภอทัง้ หมด18 อุตสาหกรรมเหมืองหันมาใช้ IRS
ในปี พ.ศ. 2543 ร่วมกับการใช้มงุ้ กางนอน
ต่ อ มา เจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุ ข ของแซมเบี ย ก็ หั น มาให้ค วาม
สนใจกับการวินิจฉัยโรค การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ และการรักษาโรค
มาลาเรีย โดย NMCC และทีมบริหารงานสาธารณสุขระดับอ�ำเภอได้
กระจาย RDTs มากกว่า 2 ล้านชุดต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2553
ท�ำให้ศนู ย์สาธารณสุขสามารถวินิจฉัยผูป้ ่ วยที่ตอ้ งสงสัยได้โดยไม่ตอ้ งเก็บ
ค่าตรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนในพืน้ ที่ชนบทได้รบั การสอนวิธีใช้ชดุ
ทดสอบและการจ่ายยาอย่างเหมาะสม ช่วยป้องกันการวินิจฉัยผิด รวมถึง
ป้องกันการให้ยารักษามาลาเรียผิดได้
ในการลดปรากฏการณ์การดือ้ ยาเก่า แซมเบียเป็ นหนึ่งในกลุ่ม
ประเทศแรกที่ให้ยาสูตรผสมที่มีอาร์เตมิสินิน (Artemisinin) แรกๆ ก็ใช้
อย่างระมัดระวัง แต่ตอ่ มาก็ใช้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศในปี พ.ศ. 254819
ในเวลาเดียวกัน คลินิกรับฝากครรภ์ก็ให้การรักษาแบบป้องกันแก่หญิ ง
ตั้ง ครรภ์เ ป็ น ระยะๆ ครัน้ ถึง ปี พ.ศ. 2553 ก็ ใ ห้ก ารรัก ษาแบบนี ไ้ ด้ถึง
ร้อยละ 70 ของหญิงตัง้ ครรภ์ทงั้ หมด20

กล่อง 1. องค์ประกอบของยุทธศาสตร์การรักษาและการป้ องกันมาลาเรียของแซมเบีย
มุ้งเคลือบยาฆ่าแมลง (Insecticide - treated net: ITN):
ผ้าตาข่าย โดยทั่วไปออกแบบไว้คลุมที่นอนเพื่อป้องกันยุง แต่มงุ้
ชนิดนีป้ อ้ งกันยุงได้เพิ่มขึน้ เนื่องจากสามารถฆ่ายุงที่มาสัมผัสวัสดุ
ได้ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 มุง้ ทุกหลังที่แจกจ่ายออกไปในแซมเบียเป็ น
ชนิดเคลือบยาฆ่าแมลงที่ออกฤทธิ์ยาว ยาฆ่าแมลงซึมอยู่ในหรือ
รอบเส้นใยของผ้าตาข่ายนัน้
การพ่นสารตกค้ างภายในบ้ าน (Indoor residual spraying: IRS):
กระบวนการพ่นสารเคมีฆา่ แมลงที่ออกฤทธิ์ได้ยาวบนผนังห้องและ
เพดานห้องของบ้าน เมื่อยุงบินมาเกาะบนพืน้ ผิวที่พ่นยาไว้ มันก็
จะตาย IRS เสื่อมฤทธิ์ใน 1 ปี จึงต้องพ่นปี ละครัง้ ก่อนฤดูกาลที่
มาลาเรียระบาดสูงสุด
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ชุ ดวิ นิจฉั ยเร่ งด่ วน (Rapid diagnostic tests: RDTs): แผ่น
ทดสอบที่สามารถตรวจหาเชื อ้ มาลาเรียในเลือดจ�ำนวนเล็กน้อย
ภายใน 20 นาที
ยารักษามาลาเรียสูตรผสม (Combination therapy drugs): การ
ดือ้ ยาของเชือ้ มาลาเรียต่อยาเดี่ยว เช่น คลอโรควีน (chloroquine)
ท�ำให้องค์การอนามัยโลกต้องแนะน�ำยาสูตรผสม เช่น ยาสูตรผสม
ที่มีอาร์เตมิสินิน (artemisinin - based combination therapies:
ACTs) และการรักษาแบบป้องกันเป็ นระยะในหญิงตัง้ ครรภ์ (intermittent preventive treatment in pregnancy: IPTp) เป็ นวิธีการ
รักษาขัน้ ต้น ACT เป็ นการรักษาที่แนะน�ำให้ใช้กบั เชือ้ มาลาเรียที่ช่ือ
พลาสโมเดียม ฟั ลซิพารัม (Plasmodium falciparum) ซึง่ พบมาก
ที่สดุ ในแอฟริกา ส่วน IPTp เป็ นการป้องกันมาลาเรียด้วยยาสูตร
ผสม โดยให้แก่หญิงตัง้ ครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์
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หลายล้านชีวิตรอด

อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการกระจายเวชภัณฑ์ท่ีมีอยู่อย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เกิดการขาดแคลนปั จจัยส�ำคัญ เป็ นอุปสรรคต่อ RDT และการรักษา
ด้วยยา กระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
และธนาคารโลก จึงออกแบบและทดลองระบบการกระจายใหม่สองระบบ
ในปี พ.ศ. 2552 ในระบบแรก ทีมงานของโครงการวางแผนเวชภัณฑ์ไว้ท่ี
ระดับอ�ำเภอเพื่อดูแลการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ภายในอ�ำเภอ ในระบบที่สอง
แต่ละหน่วยบริการยื่นใบสั่งโดยตรงไปที่คลังยาส่วนกลาง จากการประเมิน
ผลกระทบ พบว่าระบบที่สองคุม้ ค่ามากกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า
เนื่องจากไม่มีการติดคอขวดที่ระดับอ�ำเภอ 1 ปี ผา่ นไป แบบที่สองลดอัตรา
การขาดแคลนลงได้อย่างมาก จากร้อยละ 48 เหลือร้อยละ 6 ในการรักษา
กลุ่มผูใ้ หญ่ และจากร้อยละ 43 เป็ นร้อยละ 12 ในการรักษากลุ่มเด็ก
การเข้าถึงยาเพิ่มขึน้ อย่างเห็นได้ชดั 21
นอกจากกิ จ กรรมด้า นการรัก ษาและการป้อ งกัน แล้ว รัฐ บาล
ยังจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู แ้ ก่สาธารณชนด้วย และเพื่อให้แน่ใจว่า
ชาวชนบทจะไม่ พ ลาดข้อ มูล รัฐ บาลก็ ไ ด้ร ะดมเจ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข
อาสาสมัค รจากโบสถ์ต่า งๆ และสถานี วิ ท ยุม าช่ ว ยกัน รณรงค์ส่ง เสริม
ให้เกิ ดการเปลี่ยนพฤติกรรม ผูน้ ำ� ชุมชนได้เรียนรู ว้ ิธีการกระจายข้อมูล
ส�ำคัญ เช่น ความส�ำคัญของการใช้มงุ้ อย่างเหมาะสม และ วิธีการดูแล
เด็กที่มีไข้ นอกจากนีย้ งั ได้เรียนรูว้ ิธีขจัดความเชื่อผิดๆ เช่น เชื่อว่าการติด
เชือ้ มาลาเรียจะท�ำให้มีภมู ิคมุ้ กันโรคนีใ้ นอนาคต หรือเชื่อว่าโรคมาลาเรีย
รักษาได้โดยไม่ตอ้ งใช้ยา
ระบบติดตามมาลาเรียที่ มีประสิทธิ ภาพท�ำให้รฐั บาลสามารถ
ติ ด ตามความก้า วหน้า และปรับ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ไ ด้เ มื่ อ จ�ำ เป็ น ในปี
พ.ศ. 2549 แซมเบี ย เป็ น ประเทศแรกที่ มี การส�ำ รวจตัว ชี ว้ ัด มาลาเรีย
(Malaria Indicator Survey: MIS) โดยใช้เครื่องมือที่พฒ
ั นาโดยโครงการ
RBM ด้วยการสนับสนุนจากยูเสด (USAID) ผ่านโครงการส�ำรวจประชากร
กับสุขภาพ (Demographic and Health Surveys Program)22 ในการ
รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานการส�ำรวจสองปี นี ้ ได้มีการอบรมวิธีการ
ส�ำรวจมาลาเรียให้กับพืน้ ที่ท่ วั ประเทศ รวมถึงในชนบทที่ห่างไกลความ
เจริญ เจ้าหน้าที่สวมเสือ้ ยืดสีสม้ เดินทางด้วยจักรยาน รถกระบะ บางทีก็
ใช้เกวียน เข้าส�ำรวจครัวเรือนทุกบ้าน ตรวจและรักษาสมาชิกในครอบครัว
และบัน ทึก ข้อ ค้น พบ 23 การรวบรวมข้อ มูล ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท ้า ทาย
การเข้าถึงประชาชนเป็ นสิ่งที่ยากล�ำบาก ทัง้ ยังต้องให้ประชาชนรายงาน
ข้อมูลด้วยตนเองด้วย แต่แม้จะยากเข็ญเพียงใด การรายงานข้อมูล MIS
ทุกสองปี จ�ำนวนสี่ครัง้ ก็ให้ขอ้ มูลที่มีประโยชน์ตอ่ การน�ำไปใช้เป็ นแนวทาง
ในการกระจายทรัพยากรต่อไปได้
ในปี พ.ศ. 2552 และ 2553 MIS ได้เตือนภัยว่า อัตราการเกิด
โรคมาลาเรียและโรคโลหิตจางอย่างรุ นแรงเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในจังหวัด
ต่างๆ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะปั ญหาการ
กระจายเวชภัณฑ์อนั เกิดจากทุนสนับสนุนลดลง24 การสนับสนุนการจัดหา
และการด�ำเนินการชะลอตัวลงในพืน้ ที่เหล่านี ้ และการขาดแคลนมุง้ แม้ใน

พืน้ ที่ท่ีมีความจ�ำเป็ นมาก25 เมื่อโรคฟื ้ นตัวขึน้ มาใหม่ กระทรวงสาธารณสุข
ก็ตอ้ งออกปฏิบตั กิ าร โดยในปี พ.ศ. 2554 กลุม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้อง
ระดมทุนยกใหม่เพื่อลดช่องว่างทางการเงิน ท�ำให้แซมเบียกระจายมุง้ ได้
ทั่วถึงทุกพืน้ ที่ท่ีได้รบั ผลกระทบ

ผลลัพธ์ตอบแทน: ยุงกัดน้อยลง เด็กแข็งแรงขึน้
การติ ดตามผลประเมิ นเป็ นประจ�ำ พบว่ า ความพยายามของแซมเบี ย
ไม่สญ
ู เปล่า ตัวชีว้ ดั ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับมาลาเรียดีขึน้ ระหว่างปี
พ.ศ. 2549 - 2555 เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ที่มีเชือ้ มาลาเรียในกระแสเลือด
ลดลงจากร้อยละ 22 เหลือร้อยละ 15 ในเวลาเดียวกัน เด็กอายุต่ำ� กว่า
5 ปี ที่โลหิตจางอย่างรุ นแรง26 คือตัวชีว้ ดั อีกตัว เนื่องจากเชือ้ มาลาเรียจะ
ท�ำลายเม็ดเลือดแดง ตัวชีว้ ดั นีก้ ็ลดลงจากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 927
ที่สำ� คัญที่สดุ คือ ถึงปี พ.ศ. 2551 การเสียชีวิตเนื่องจากมาลาเรียที่รายงาน
โดยสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ได้ลดต�่ำลงร้อยละ 66 เมื่อเทียบกับ
รายงานในปี พ.ศ. 254328
ด้ว ยมาลาเรี ย ก่ อ ให้เ กิ ด ความสูญ เสี ย อย่ า งหนัก ต่ อ กลุ่ม เด็ ก
เล็ก การพิจารณาความส�ำเร็จของการควบคุมมาลาเรียจึงควรพิจารณา
จากการรอดชีวิตของเด็ก ความเป็ นจริงก็เป็ นเช่นนัน้ เพราะเมื่อโครงการ
ควบคุมมาลาเรียแห่งชาติ (NMCP) ขยายพืน้ ที่ออกไป อัตราตายของเด็ก
ยิ่งลดลงชัดเจน จาก 168 ต่อพันในปี พ.ศ. 2544 ลดลงเหลือ 109 ต่อพัน
ในปี พ.ศ. 255329 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทัง้ สองนีเ้ ป็ นที่นา่
สนใจยิ่ง แม้วา่ จะยังมิอาจสรุปให้ชดั เจนได้ (ดูกล่อง 2)
เพราะเหตุใ ดเราจึ ง มิ อ าจรู ้ไ ด้แ น่ ชัด ? แม้ว่ า ในแวดวงชุ ม ชน
มาลาเรียจะยอมรับว่าสาเหตุการตายของเด็กทุกสาเหตุเป็ นเรื่องตรงไป
ตรงมา แต่การวัดอัตราตายของเด็กเป็ นเรื่องยาก30 ตัวเลขทางสถิติท่ีเที่ยง
ตรงขึน้ กับการขึน้ ทะเบียนเกิดและตาย แต่การไม่ขนึ ้ ทะเบียนเป็ นเรือ่ งปกติ
ในประเทศที่มีรายได้นอ้ ย ในบริบทเช่นนัน้ การประมาณอัตราตายของเด็ก
และทารกกระท�ำได้ดว้ ยการส�ำรวจและใช้ฐานข้อมูลส�ำมะโนประชากร แต่
วิธีการแบบนีย้ งั เป็ นปั ญหา เพราะการส�ำรวจเกิดขึน้ ไม่บอ่ ยและยังเป็ นการ
รายงานด้วยตนเอง31 ยิ่งไปกว่านัน้ ยังเป็ นเรือ่ งยากในเชิงระเบียบวิธีวิจยั ที่
จะวัดอัตราการตายของเด็กและทารกตามสาเหตุท่ีแท้จริง เพราะสาเหตุมี
หลากหลายโดยอาจเป็ นผลจากปั จจัยด้านพันธุกรรมและสภาพแวดล้อม
ต่างๆ นานา จึงเป็ นการยากที่จะพิสจู น์สาเหตุการตายที่แน่นอนได้32
แม้ว่าจะเป็ นไปไม่ได้ท่ีจะพิสจู น์ว่าโครงการควบคุมมาลาเรียของ
แซมเบียช่วยลดอัตราตายของเด็กทุกสาเหตุได้มากน้อยเพียงใด แต่การ
วิเคราะห์รูปแบบจ�ำลองก็สามารถช่วยประมาณการผลกระทบได้ เครือ่ งมือ
ที่เด่นๆ ก็คือซอฟต์แวร์แบบจ�ำลองที่ช่ือ Lives Saved Tool (LiST)33 พัฒนา
ขึน้ ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins) ใช้ประมาณการ
จ�ำนวนเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ที่รอดชีวิตเนื่องจากผลของมาตรการในการแก้
ปั ญหา ผลจากการใช้เครือ่ งมือ LiST พบว่า ความพยายามในการควบคุม
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กล่อง 2. ความชัดเจนของหลักฐาน
อัตราตายจากทุกสาเหตุของเด็ก (all - cause child mortality:
ACCM) เป็ นหน่วยวัดที่ใช้ในโครงการควบคุมมาลาเรีย เพราะแสดง
ถึงการตายที่เป็ นผลจากมาลาเรียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม รวมถึง
การตายเนื่องจากโลหิตจางและน�ำ้ หนักแรกคลอดต�่ำ35 แม้กลุม่ นัก
วิจยั จะมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการกระจาย ITN และอัตรา
ตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี แต่เนื่องจาก ACCM เป็ นการประมาณ
การแบบรวมๆ ที่ ส ะท้อ นการเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ ภายในระบบ
สุขภาพ จึงเป็ นการยากที่จะให้มนั สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นผล
จากวิธีใดวิธีหนึง่ ในการแก้ปัญหา
ACCM ที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงของแซมเบียอาจเป็ นผลจาก
การเปลี่ ย นแปลงด้า นอื่ น ๆ ที่ เ กิ ด ขึน้ ระหว่า งการขยายโครงการ
มาลาเรีย ในปี พ.ศ. 2547 PEPFAR (President’s Emergency Plan
for AIDS Relief) ได้สนับสนุนทุนแก่แซมเบียเพื่อการดูแลรักษา
ผูป้ ่ วยเอดส์และป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวี โครงการสุขภาพอื่นๆ
ส�ำหรับเด็กที่เข้ามาในช่วงนัน้ เช่น โครงการวัคซีน 5 ชนิด โครงการ
ส่งเสริมให้นมแม่แก่ทารกแรกเกิดถึงอายุ 6 เดือน และโครงการแก้
ปั ญหาวัณโรค36 โรคมาลาเรียที่ลดลงจึงอาจมีผลให้อตั ราป่ วยและ
อัตราตายของโรคอื่นลดลงด้วย หรือโรคอื่นที่ลดลงมีผลให้อัตรา
ป่ วยและตายของโรคมาลาเรีย ลดลง ฉะนั้น จึง เป็ น ไปไม่ไ ด้ท่ี จ ะ
ค้นหาความแน่นอนหรือความชัดเจนในเรือ่ งนี37้
การที่ ไ ม่ ส ามารถน�ำ หลัก ฐานที่ มี อ ยู่ม ากล่า วอ้า งอย่ า ง
สิ น้ ข้อ กัง ขาถึ ง ผลสัม ฤทธิ์ ข องโครงการมาลาเรีย ต่อ สุข ภาพเด็ ก
ชาวแซมเบี ย ถื อ เป็ น ปั ญ หาสามัญ ในโลกแห่ ง มาลาเรีย นั่น คื อ
ประสิทธิ ผลของโครงการอาจพิสูจน์ได้ดว้ ยการศึกษา แต่ในกรณี
ที่เป็ นโครงการระดับชาตินั้น การประเมินประสิทธิ ผลและความ
คุ้ม ค่ า ของการลงทุน ด้ว ยทรัพ ยากรที่ จ ำ� เป็ น ในระดับ กว้า งของ

มาลาเรีย สามารถช่วยชีวิตเด็กชาวแซมเบียได้ 33,000 คน ระหว่างปี
พ.ศ. 2544 - 255334
หลักฐานที่ พอมี ความชัดเจนอยู่บ า้ ง คื อความส�ำเร็จที่ มาจาก
ความพยายามของบริษั ท เหมื อ งแร่แ ละบริษั ท เกษตรกรรมที่ ใ ห้บ ริก าร
ชุมชนในชนบท มิฉะนัน้ คนเหล่านีก้ ็คงเข้าไม่ถึงบริการต่างๆ ที่ช่วยชีวิตได้
คลินิกของบริษัทเหล่านี ้ คือบริษัทเหมืองทองแดงโมปานิ บริษัทเหมืองทอง
แดงกอนโกลา และบริษัทน�ำ้ ตาลแซมเบีย ช่วยลดการเกิดโรคมาลาเรียได้
ถึงร้อยละ 9440 ขณะที่บริษัทฝ้ายดูนาวันต์ (Dunavant Cotton) ช่วยลด
การเกิดโรคมาลาเรียได้ถึงร้อยละ 45 ในจังหวัดที่บริษัทฯ เข้าไปแจกจ่าย
มุง้ 41

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับแลกมาด้วยการลงทุนเท่าใด?
การลงทุน ด้า นสุข ภาพของรัฐ บาลแซมเบี ย เริ่ม มาถูก ทาง รัฐ บาลเพิ่ ม
งบประมาณด้านสุขภาพจาก 270 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2550

โครงการนัน้ ๆ ไม่สามารถกระท�ำได้ มีการศึกษาน้อยมากที่ศึกษา
โครงการมาลาเรี ย ระดับ ชาติ โ ดยใช้ก ารสุ่ม ตัว อย่า งและมี ก ลุ่ม
ควบคุมเพื่ อเปรียบเที ยบการเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพหลัง
ด�ำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแบบจ�ำเพาะเจาะจง เหตุผลหนึ่ง
ที่มีการศึกษาแบบนีน้ อ้ ยเนื่องจากว่า ผูค้ นเห็นว่ามันไม่ถูกต้องใน
เชิงจริยธรรมที่จะระงับการให้ยาเพียงเพื่อการประเมิน ทัง้ ๆ ที่ยานัน้
อาจช่วยชีวิตได้ ในแซมเบียมีการศึกษาทดลองที่มีตวั ควบคุม แต่
เนื่ องจากจ�ำนวนตัวอย่างน้อย จึงยากที่ จะประมาณค่าในระดับ
ประเทศได้38 ผลสรุปคือ ยังไม่สามารถรูแ้ น่ชดั ในบางเรือ่ ง เช่น อัตรา
ตายของเด็กลดลงในแซมเบียเป็ นเพราะการให้ภูมิคมุ้ กันหรือเป็ น
เพราะโครงการมาลาเรีย
มีบางการศึกษาที่พยายามแยกผลกระทบของ ITNs ออก
จากผลกระทบของสิ่งอื่น รายงานของธนาคารโลกปี พ.ศ. 255739
ใช้วิธีการวิเคราะห์แยกส่วนในการอธิ บายเหตุปัจจัยที่ทำ� ให้อตั รา
ตายของเด็กลดลงในเคนยา โดยใช้ขอ้ มูลจาก DHS (Demographic
and Health Survey) ผูน้ ิพนธ์ระบุว่า การที่ประชาชนในพืน้ ที่ท่ีมี
มาลาเรียระบาดได้ ITN เพิ่มขึน้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2551
ท�ำให้อตั ราตายของทารกลดลงประมาณร้อยละ 58 และท�ำให้อตั รา
ตายหลังคลอดลดลงประมาณร้อยละ 39 การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลจาก
DHS เพื่อประมาณการผลกระทบในระดับชาติ แต่ไม่ได้ระบุราย
ละเอียดของการแจก ITN จึงทิง้ ไว้ให้ผอู้ า่ นเดาเอาเองว่า มาตรการ
ใดที่ทำ� ให้เคนยาประสบความส�ำเร็จในการต่อต้านมาลาเรียกันแน่
แต่เมื่อผนวกกับการศึกษาที่ออกแบบคล้ายๆ กันที่พบในแซมเบีย
ก็อาจช่วยให้พอมองเห็นประสิทธิผลของ ITNs ในการลดอัตราตาย
จากทุกสาเหตุของเด็กได้

มาเป็ น 380 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2552 หรือเกือบร้อยละ 12 ของ
งบประมาณทัง้ หมด42 งบประมาณนี ้ ไม่ได้มีการแจกแจงว่าใช้ไปในเรื่อง
มาลาเรียและโรคเฉพาะอื่นๆ เท่าใด43
แผนยุทธศาสตร์ของ NMCC มีการระบุค่าใช้จ่ายของโครงการ
ควบคุมมาลาเรีย ในปี พ.ศ. 2551 NMCC ตัง้ งบไว้ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ
ส�ำหรับโครงการมาลาเรียแห่งชาติของประเทศแซมเบีย ซึ่งประกอบด้วย
ทุนสนับสนุนจากภายนอกและงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขจ�ำนวน
25 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินกว่าครึง่ หนึ่งของงบประมาณทัง้ หมดถูกใช้ไปใน
การจัดหา ITNs, ร้อยละ 15 ใช้ไปกับ IRS, ร้อยละ 9 ใช้ไปในการรักษา,
ร้อยละ 5 ใช้ไปกับ RDTs, ที่เหลือเป็ นค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ของโครงการ44
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2553 การสนับสนุนทุนจากภายนอกแก่
NMCP ของแซมเบียรวมแล้วเกือบ 200 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็ นสัดส่วน
มากกว่ า ร้อ ยละ 60 ของงบประมาณทั้ง หมดส�ำ หรับ ด�ำ เนิ น โครงการ
มาลาเรียในช่วงดังกล่าว งบประมาณจ�ำนวนนีป้ ระกอบด้วยค่าใช้จ่ายใน
เรือ่ งมุง้ ยาฆ่าแมลง ชุดทดสอบและยารักษาโรคมาลาเรีย
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ป้องกันและการรักษา รวมถึงมีระบบติดตามและประเมินผลที่ทำ� ให้ได้
ข้อมูลส�ำหรับการตัดสินใจในระยะต่อไป สัญญาณเหล่านีจ้ ึงส่อถึงความ
ส�ำเร็จ โดยแม้จะเผชิญกับสิ่งท้าทาย แต่ความพยายามในการประสาน
งานที่เสมอต้นเสมอปลายก็ช่วยให้แซมเบียเอาชนะอุปสรรคและกวาดล้าง
มาลาเรียได้
ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น รัฐ บาลมุ่ง มั่น ขับ เคลื่ อ นโครงการเอง ผู้บ ริ ห าร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งที่มีส่วนในความส�ำเร็จด้วย
คุณสมบัติของความเป็ นผูน้ ำ� ที่เข้มแข็ง ได้เริ่มต้นพร้อมกับก�ำลังคนด้าน
สาธารณสุขที่ใช้ระดับอ�ำเภอเป็ นฐานปฏิบตั ิการ รวมทัง้ หาทางขจัดภาษี
ส�ำหรับเครื่องมือควบคุมมาลาเรียด้วย49 และเพื่อแสดงให้สาธารณชนเห็น
ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุน ประธานาธิบดีรูเปี ย บันดา (President Rupia
Banda) ก็ได้สวมเสือ้ ยืดควบคุมมาลาเรียยามปรากฎตัวต่อสาธารณะ
พ่นยาในบ้านพักของตนเอง และเรียกร้องอย่างจริงจังให้เร่งกระจายมุง้
เป็ นการด่วน50
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่มีสว่ นช่วย เช่น การปรับเปลี่ยนนโยบาย
การใช้ยาให้เป็ นไปตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน�ำ และการงดเว้นภาษี
ส�ำหรับวัสดุอุปกรณ์ท่ีตอ้ งใช้ในการควบคุมมาลาเรีย งบประมาณด้าน
สุขภาพในภาพรวมเพิ่มสูงขึน้ ในปี พ.ศ. 2543 และในปี เดียวกันนีก้ ็มีการ
กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
กระจายอ�ำนาจทางการเงินการคลังด้านสุขภาพให้ระดับอ�ำเภอควบคุม
ทรัพยากรได้มากขึน้ การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมด้านสุขภาพในระดับ
ยุทธศาสตร์ควบคุมมาลาเรียของแซมเบียนั้น แรกเริ่มเดิมทีเป็ นดังเช่น
ปฐมภูมิในพืน้ ที่ชนบทส่วนใหญ่ในปี พ.ศ. 2549 ช่วยให้ขยายการเข้าถึง
ประเทศอื่น คือมุ่งฆ่ายุงวิธีเดียว เช่น IRS ที่ ประสบความส�ำเร็จในวง
ผูเ้ ปราะบางที่สดุ ได้51
จ�ำกัด48 ต่อมาแซมเบียได้ใช้ยทุ ธศาสตร์ดำ� เนินการแบบหลายแง่มมุ และ
แม้ว่า รัฐ บาลแซมเบี ย จะเป็ น ผูน้ ำ� ในการต่อ ต้า นมาลาเรีย แต่
รอบด้าน รวมถึงการผสมผสานวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล เน้นทัง้ การ
ยุทธศาสตร์ท่ีใช้จะไม่ประสบความส�ำเร็จ หาก
ขาดภาคีท่ีหลากหลาย เจ้าหน้าที่ของโครงการ
ภาพที่ 1. จ�ำนวนเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ทีก่ ารป้ องกันมาลาเรียในแซมเบียช่วยให้รอดชีวติ
RBM (Roll Back Malaria) ให้ความช่วยเหลือ
ระหว่างปี พ.ศ. 2544 - 2553
เป็ น อย่ า งดี แ ก่ NMCC ของแซมเบี ย ในการ
ร่างแผนยุทธศาสตร์มาลาเรียแห่งชาติ ซึ่งต่อ
มาก็ ส่งผลให้มีผูบ้ ริจาคมากมาย ที่ สำ� คัญคื อ
โครงการมาลาเรียแห่งประธานาธิบดีสหรัฐ (US
President’s Malaria Initiative) และกองทุนโลก
ภาคีหนุ้ ส่วนอย่าง MACEPA และธนาคารโลก
ได้ช่ ว ยรัฐ บาลท�ำ การทดลองในการแจกจ่ า ย
มุง้ ชุดทดสอบ และยารักษามาลาเรีย เพื่อให้
มั่นใจได้ว่า NMCC จะด�ำเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุม้ ค่าที่สดุ และ
ด้ว ยหลัก การพื น้ ฐานของการมี ส่ ว นร่ว มของ
ชุมชน จากภาคธุรกิจเอกชนจนถึงเอ็นจีโอและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ความพยายามของ
รัฐ บาลจึ ง ได้ร ับ การส่ ง เสริ ม ค�ำ้ จุน ให้ผ่ า นพ้น
วิกฤติจนกระทั่งประสบผลส�ำเร็จโดยเฉพาะใน
พืน้ ที่ชนบท
2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

การป้องกันโรคมาลาเลียในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี จากการควบคุมเวกเตอร์และการ
ป้องกันในระหว่างตัง้ ครรภ์

ภาคเอกชนของแซมเบี ย ก็ ร่ ว มสนั บ สนุ น โครงการควบคุ ม
มาลาเรียโดยตรง การศึกษาชิ น้ หนึ่งระบุว่ าบริษัทฝ้ายดูนาวันต์ได้ร่วม
รณรงค์โ ดยจ่ า ยค่ า มุ้ง ประมาณหลัง ละ 5 เหรี ย ญสหรัฐ หรื อ ปกป้อ ง
คุม้ ครองคน 1 คนจากการป่ วยด้วยโรคมาลาเรียด้วยเงินเพียง 0.21 เหรียญ
สหรัฐ45 หากใช้อตั ราตายขัน้ ต�่ำ 1 ต่อพันราย การศึกษานีก้ ็ประมาณได้
ว่า โครงการนีม้ ีค่าใช้จ่าย 210 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงความตาย
จากมาลาเรียได้ 1 คน เรียกได้ว่ามีความคุม้ ทุนสูงมากตามเกณฑ์ของ
องค์การอนามัยโลก ยิ่งไปกว่านัน้ การศึกษานีย้ งั พบอีกว่า โครงการควบคุม
มาลาเรียของบริษัทเหมืองแร่ทองแดงโมปานิและกอนโกลา รวมถึงบริษัท
น�ำ้ ตาลแซมเบีย ก็มีความคุม้ ค่าอย่างแท้จริง คือท�ำให้คลินิกของบริษัท
เหล่านีล้ ดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาลาเรียลงได้รอ้ ยละ 76 หรือประหยัดได้
2 เหรียญต่อทุกๆ การลงทุน 1 เหรียญโดยประมาณ46
การวิเคราะห์ท่ีทำ� ให้แก่ หลายล้านชีวิตรอด ได้ประเมินจ�ำนวน
การตายที่หลีกเลี่ยงได้ในกลุ่มเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ในแซมเบียระหว่างปี
พ.ศ. 2544 - 2553 (ดูภาพที่1) กลุม่ นักวิจยั ประมาณการว่า อัตราความ
คุม้ ทุนอยูท่ ่ี 13.50 เหรียญสหรัฐ ต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสียปี สขุ ภาวะ
1 ปี 47

แหล่งข้อมูล: Eisele et al. (2012).

ปี พ.ศ.
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ประการสุดท้าย โครงการฯ ของแซมเบี ยเน้นการติดตามและ
ประเมิ น ผลตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น ท�ำ ให้เ จ้า หน้า ที่ ส าธารณสุข พบเห็ น ปั ญ หา
ทัง้ ยังเป็ นจุดที่ทำ� ให้ผบู้ ริจาคชื่นชอบ กลไกการติดตามท�ำให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
เช่น ครัวเรือนได้ใช้มงุ้ ถูกต้องหรือไม่ ใช้สม�่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชือ้
มาลาเรียหรือไม่ เป็ นต้น ยิ่งไปกว่านัน้ การติดตามประเมินผลที่เข้มแข็ง
ยังน�ำไปสู่การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพในภาพรวมของประเทศอีกด้วย
ในปี พ.ศ. 2552 การอบรมวิธีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวิธีการตรวจสอบ
ข้อมูล ที่ได้รบั การสนับสนุนจาก MACEPA ธนาคารโลก และ NMCC
ท�ำให้ได้สถิติมาลาเรียที่รอบด้านและเที่ยงตรง52 นับแต่นนั้ มา กระทรวง
สาธารณสุข ก็ ด ำ� เนิ น การจัด อบรมคล้า ยกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เสริ ม
ศัก ยภาพของพื น้ ที่ ใ นการเก็ บ และวิ เ คราะห์ข ้อ มูล ส�ำ หรับ ตัว ชี ว้ ัด ด้า น
สุขภาพตัวอื่นๆ เพิ่มขึน้ ต่อไป

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
มี ก ารบริ จ าคทรัพ ยากรในระดับ นานาชาติ อ ย่ า งมากเพื่ อ ป้ อ งกัน และ
รักษาโรคมาลาเรีย ทั่วทัง้ โลกมีการบริจาคสูงถึง 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี พ.ศ. 255653 รัฐบาลของหลายประเทศในทวีปแอฟริกาได้เพิ่มการทุม่ เท
ทรัพยากรของตนเองเพื่อต่อสูโ้ รคเช่นมาลาเรีย แม้จะมีเพียงสองประเทศ
คือ แอฟริกาใต้กับรวันดาที่ทำ� ได้ตามเป้าหมายของค�ำประกาศอะบูจา
ที่ เ รีย กร้อ งให้ร ัฐ บาลจัด สรรงบประมาณร้อ ยละ 15 ของงบฯ ทั้ง หมด
เพื่อการสาธารณสุข54
ยิ่งทุ่มเทเงินสนับสนุน โลกยิ่งได้รบั ประโยชน์ รายงานมาลาเรีย
โลกโดยองค์การอนามัยโลกปี พ.ศ. 2557 ระบุว่าจ�ำนวนผูป้ ่ วยด้วยโรค
มาลาเรียลดลงอย่างมโหฬาร ดังที่เห็นว่า ผูต้ ิดเชือ้ มาลาเรียลดลงมากถึง
45 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2543 55 อย่างไรก็ตาม ตัวเลข 128 ล้าน
คนที่ติดเชือ้ มาลาเรียในปี พ.ศ. 2556 บ่งบอกว่า การต่อสูก้ บั เชือ้ ปรสิตที่
ชื่อพลาสโมเดียมยังไม่จบ การกลับมาระบาดใหม่ของโรคนีใ้ นหลายอ�ำเภอ
ของแซมเบียท�ำให้ตอ้ งพึงระลึกว่าเชื อ้ มาลาเรียนี ส้ ร้างความเปราะบาง
ให้เกิดกับมนุษย์ได้ดีเพียงใด แม้แต่ในประเทศที่มีการก�ำจัดมาลาเรียที่
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มีประสิทธิผลสูง รวมถึงประเทศที่มีวิธีการที่หลากหลาย เช่น อียิปต์และ
จอร์เจีย56 ก็ยงั ต้องเฝ้าระวังอย่างแข็งขันเพื่อป้องกันการกลับมาของมัน
ประสบการณ์ของแซมเบีย หนึ่งในกลุม่ ประเทศแอฟริกากลุม่ แรก
ที่ ข ยายโครงการควบคุม มาลาเรีย ไปทั่ว ประเทศ ได้ใ ห้บ ทเรีย นส�ำ คัญ
ของการด�ำเนินโครงการมาลาเรียแห่งชาติท่ีมีหลายแง่มุมและรอบด้าน
ขัน้ ตอนแรกที่สำ� คัญคือ การจัดระบบประสานงานระหว่างส่วนกลางกับ
หน่วยงานรัฐระดับล่าง และระหว่างรัฐบาลกับองค์การแหล่งทุนผูใ้ ห้การ
บริจาค
นอกจากนี ้ ประสบการณ์ของแซมเบียยังแสดงให้เห็นว่า ภายใต้
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม ความพยายามในการควบคุมมาลาเรียจะต้อง
ท�ำไปพร้อมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของประเทศ
ทัง้ ในด้านการเฝ้าระวัง การกระจายเวชภัณฑ์ และการรักษาพยาบาลที่
มีแนวทางชัดเจน แต่ก็ตอ้ งระลึกว่า โครงการแนวดิ่ง ดังเช่นการควบคุม
มาลาเรียที่มีเป้าหมายเฉพาะนี ้ ย่อมส่งผลกระทบต่อบริการสุขภาพอื่นๆ
ในระดับปฐมภูมิ ตัวอย่างเช่น การศึกษาชิน้ หนึ่งที่พบว่า ขณะที่แซมเบีย
ได้ประโยชน์จากโครงการมาลาเรีย บางอ�ำเภอกลับมีปัญหาเรื่องการให้
ภูมิคมุ้ กันโรคโปลิโอ57
ซิ ม บั บ เว ประเทศที่ มี พ รมแดนติ ด กั บ แซมเบี ย อาจเก็ บ
เกี่ ยวประโยชน์ของบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านได้ เพียงข้ามแม่นำ้�
แซมเบสิ (Zambezi River) เท่านัน้ ในปี พ.ศ. 2556 ซิมบับเวและแซมเบีย
ร่ว มกัน จัด ท�ำ โครงการมาลาเรีย ข้า มพรมแดนเพื่ อ ประสานงานกัน จัด
กิจกรรมควบคุมมาลาเรีย58 ทัง้ สองประเทศหวังว่า การผนึกก�ำลังกันด้วย
นโยบายที่เป็ นเอกภาพ จากเริ่มต้นจนถึงการวัดผล จะก�ำจัดมาลาเรีย
ให้หมดไปได้
แซมเบียยังคงด�ำเนินงานต่อไปสูเ่ ป้าหมายสุดท้ายแห่งการก�ำจัด
มาลาเรีย และท�ำได้ดีดว้ ย ดีเกินกว่าที่ระบุไว้ในค�ำประกาศอะบูจาเสียอีก
การต่อสูม้ าลาเรียเชิงรุ กของแซมเบียนัน้ ตัง้ อยู่บนรากฐานของการมอง
โลกในแง่ดี ความส�ำเร็จของประเทศนี ้ แสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศที่มี
รายได้นอ้ ยก็ ป ระสบความส�ำเร็จ ในการแก้ภัยคุกคามจากมาลาเรียได้
ขอเพียงมีภาวะผูน้ ำ� เครือ่ งมือ การสนับสนุน และภาคีเครือข่าย

หลายล้านชีวิตรอด
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กรณีศกึ ษาที่ 5

พืน้ บ้านแข็งเพือ่ สุขภาพเด็ก

โครงการปิ โซเฟิ ร์มแห่งเม็กซิโก
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ปรับปรุ งมาตรฐานการด�ำเนินชีวิตและสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับแม่และเด็กกลุม่ เปราะบางที่อาศัยในชุมชนแออัดมี
รายได้นอ้ ย
ยุทธวิธี: โครงการรัฐที่มงุ่ เปลี่ยนแปลงพืน้ บ้านสกปรกของครัวเรือนชายขอบให้เป็ นพืน้ ซีเมนต์โดยใช้แรงงานในชุมชนและวัสดุท่ีได้จากการบริจาค
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: โรคหนอนพยาธิลดลงเกือบร้อยละ 20, โรคท้องร่วงลดลงเกือบร้อยละ 30, โรคโลหิตจางลดลงร้อยละ 20 เด็กกลุม่ อายุต่ำ� กว่า 6 ปี
มีการรับรูท้ ่ีดีขนึ ้ ระดับของการซึมเศร้าและความเครียดในกลุม่ มารดาของเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 ปี ลดลงร้อยละ 12.5 และ 10.5 ตามล�ำดับ หลีกเลี่ยงความ
ตายได้ 408 ชีวิต และหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 40,748 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2556
ปั จจัยส�ำเร็จ: การใช้หลักทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลงง่ายๆ และหลักผลประโยชน์ท่ีมองเห็นได้ทำ� ให้โครงการได้รบั การตอบรับอย่างกว้างขวาง ความ
จริงจังของรัฐบาลเสริมด้วยโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางสังคม การสนับสนุนทุนจากภาครัฐ การประเมินผลอย่างตรงไปตรงมาและการเรียนรู ้
วัฒนธรรม
การเงินการคลัง: โครงการของรัฐโกอาวีลา (Coahuila State) ใช้งบประมาณ 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (162 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ครัวเรือน) รัฐบาลกลางใช้
จ่ายเงินไป 1.27 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2555 (468 เหรียญสหรัฐต่อครัวเรือน)
ขนาดของโครงการ: รัฐโกอาวีลาปูพืน้ ซีเมนต์ใน 34,000 ครัวเรือน (พ.ศ. 2543 - 2548) รัฐบาลกลางปูพืน้ ซีเมนต์ใน 2.36 ล้านครัวเรือน (พ.ศ. 2550 - 2556)

การที่เด็กจะมีอาการท้องเสียบ้างบางคราวถือเป็ นเรือ่ งปกติ แต่เด็กที่อาศัย
ในบ้านที่มีพืน้ สกปรกจะมีอาการท้องเสียบ่อย เมื่อเด็กเล็กคลานเล่นบน
พื น้ ที่ สกปรกเขาก็ อาจกลืนกิ นเศษอุจจาระเข้าไป มี โอกาสได้รบั หนอน
พยาธิ และเชื อ้ ปรสิตอันตรายเข้าสู่ร่างกายที่ จะเจริญเติบโตในอุจจาระ
ภายในล�ำไส้เด็กได้1 เชือ้ โรคเหล่านีก้ ่อให้เกิดอาการท้องเสียอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ อาการป่ วยอย่างอื่นด้วย อาการรบกวนไม่มีเพียงแค่นี ้ แต่ยงั มีการ
ขโมยกินสารอาหารจากเด็กที่จำ� เป็ นต่อการเจริญเติบโต ท�ำให้พฒ
ั นาการ
ช้า น�ำไปสูก่ ารอ่อนเพลีย โลหิตจาง และเฉื่อยชาในการรับรู ้ 2 ที่แย่ท่ีสดุ คือ
อาการท้องเสียท�ำให้สญ
ู เสียทัง้ น�ำ้ และเกลือแร่ท่ีจำ� เป็ นต่อการด�ำรงชีวิต
ซึง่ ท้องเสียคร่าชีวิตเด็กประมาณ 750,000 คนทั่วโลกทุกปี 3
มาตรการง่ายๆ ที่ใช้ตอ่ สูก้ บั โรคท้องร่วงมีช่ือว่า “ไม่ตอ้ งคิดมาก”
(no - brainer) เสนอโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสุขภาพโลกคนหนึ่ง คือการ
เปลี่ยนพืน้ บ้านที่สกปรกของครัวเรือนที่ยากจนให้เป็ นพืน้ คอนกรีต ในปี
พ.ศ. 2549 การประเมินผลโครงการปิ โซเฟิ รม์ (Piso Firme = Solid Floor)
หรือโครงการพืน้ แข็ง ในรัฐโกอาวีลาของประเทศเม็กซิโก ท�ำให้ได้หลักฐาน
ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า การปรับปรุ งพืน้ บ้านท�ำให้ได้ประโยชน์ทงั้ ด้านสุขภาพ

และสุขภาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับเด็กเล็กและสตรี4 การอาศัยอยู่
บนพืน้ ใหม่ให้ความรู ส้ ึกสะดวกสบายกว่าอาศัยบนพืน้ สกปรก ผูเ้ ป็ นแม่
ก็ชอบเพราะท�ำความสะอาดง่าย พืน้ ใหม่ทำ� ให้พวกเขามีความสุขมากขึน้
จริง
โครงการปิ โซเฟิ รม์ ประสบความส�ำเร็จมากจนกระทั่งประธานาธิบดี
เฟลิเป คัลเดอรอน (President Felipe Calderon) ประกาศเป็ นนโยบาย
ระดั บ ชาติ ท่ี จ ะขจั ด พื ้น สกปรกในพื ้น ที่ เ ป้ า หมายให้ ห มดภายในปี
พ.ศ. 2555 ความครอบคลุมบ้านที่มี พืน้ แข็ง ยังไม่ท่ วั ทัง้ ประเทศ รัฐบาล
เม็กซิโกก�ำลังเร่งรัดให้เข้าสู่เป้าหมายเพื่อการก�ำจัดช่องทางที่เชือ้ ก่อโรค
ท้องเสียจะคร่าชีวิตเด็กได้5

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากพืน้ บ้านสกปรก
บ้านหรือที่อยูอ่ าศัยเป็ นปั จจัยทางสังคมก�ำหนดสุขภาวะปั จจัยหนึง่ ทัง้ เขต
เมืองและเขตชนบทจะมีบา้ นอยู่จำ� นวนหนึ่งที่สภาพไม่ดีทำ� ให้ผอู้ ยู่อาศัยมี
ความเสี่ยงทางสุขภาพหลายประการ ความเสี่ยงต่อสุขภาพที่สมั พันธ์กบั
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บ้านที่สำ� คัญได้แก่ โรคทางหายใจ โรคหลอดเลือดหัวใจ อันเนื่องมาจาก
มลภาวะทางอากาศภายในบ้าน โรคติดต่อ การบาดเจ็บ และสิ่งคุกคาม
ทางสุขภาพจิต ความเป็ นเมืองท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับสุขภาพ
มีมากขึน้ 6 ด้วยความเป็ นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กจ�ำนวนหนึ่งต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ในที่เสมือนบ้านภายในบริบทที่เป็ นเมืองใหญ่ ขณะที่รฐั บาลเอง
ก็กำ� ลังต่อสูเ้ พื่อจัดหาบ้านให้อย่างพอเพียง องค์การอนามัยโลกรายงานว่า
เกือบร้อยละ 40 ของการเติบโตในเขตเมืองทั่วโลกอยูใ่ นบ้านแบบสลัมที่ไม่
ดีตอ่ สุขภาพ7 ดังเช่นพืน้ ที่ในเม็กซิโกที่โครงการปิ โซเฟิ รม์ เข้าไปแก้ปัญหา	
พื น้ บ้านสกปรกมี ความเสี่ยงเพราะซึมซับสารจากอุจจาระของ
คนและสัตว์ พบมากในพืน้ ที่เขตเมืองแออัดที่ระบบการก�ำจัดสิ่งปฏิกลู ยัง
ไม่ดีพอ พืน้ สกปรก ท�ำความสะอาดได้ยากและอาจมีหนอนพยาธิ หมัด
และโปรโตซัวต่างๆ 8 ในประเทศเม็กซิโก พืน้ บ้านสกปรกมีความสัมพันธ์
กับการเกิดโรคปรสิตในล�ำไส้ เมื่อเทียบกับบ้านยากจนแต่มีพืน้ บ้านแข็ง
โดยควบคุมปั จจัยเสี่ยงตัวอื่นแล้ว ข้อค้นพบในที่อ่ืนในลาตินอเมริกาก็ให้
ค�ำตอบเดียวกัน9
การรัง ควาญของหนอนพยาธิ แ ละปรสิ ต ท�ำ ให้เ กิ ด ความเสี่ ย ง
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กทัง้ ในระยะยาวและปั จจุบนั ท�ำให้เกิด
อาการท้องเสียและทุพโภชนาการ น�ำไปสูโ่ รคโลหิตจาง โรคขาดสารอาหาร
ที่ให้พลังงาน อาการตับบวมและม้ามบวม หนอนพยาธิ และปรสิตยังมี
ผลกระทบต่อพัฒนาการการรับรู ข้ องเด็ก ส่งผลต่อการสร้างผลผลิตใน
อนาคต10 ถึงปี พ.ศ. 2558 ยังไม่มียาที่คมุ้ ทุนที่จะน�ำมาใช้กบั คนหมูม่ ากใน
การป้องกันหรือรักษาโรคติดเชือ้ โปรโตซัว (ขณะที่ยาฆ่าหนอนพยาธิได้รบั
การพัฒนาและมีการใช้กนั อย่างกว้างขวาง ดูกรณีท่ี 6 ในหนังสือเล่มนี)้ 11
ทั่ว โลก เด็ ก มี สุข ภาพดี ขึน้ ในช่ ว งสองทศวรรษที่ ผ่ า นมา ในปี
พ.ศ. 2553 เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ตายน้อยลง 2 ล้านรายเมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2543 และโรคท้องร่วงที่เป็ น 1 ใน 3 ของสาเหตุการตายอันดับแรกๆ
ก็ลดลง12 สอดคล้องกับแนวโน้มของโลก เด็กชาวเม็กซิกนั มีสขุ ภาพดีกว่า
พ่อแม่เมื่อครัง้ เป็ นเด็ก ในช่วงปี ที่ม่งุ สู่เส้นตายของเป้าหมายสหัสวรรษ
แห่งการพัฒนา (Millennium Development Goal) คือในปี พ.ศ. 2558
เม็กซิโกถูกติดตามเป้าหมายอัตราตายของเด็กอายุต่ ำ� กว่า 5 ปี พบว่า
อัตราตายนีล้ ดลงจาก 20.4 ต่อพันการเกิดในปี พ.ศ. 2547 เหลือ 16.8 ในปี
พ.ศ. 255313
แต่น่ นั ก็ยงั ไม่ดีพอ โรคท้องร่วงที่สามารถป้องกันได้ ได้คร่าชีวิต
เด็กจ�ำนวนหลายพันทุกวันทั่วโลก รวม 750,000 รายในปี พ.ศ. 2553
ซึ่งเป็ นสาเหตุอนั ดับที่ 2 ของการตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี หลังจาก
พ้น ช่ ว งที่ เ ป็ น เด็ ก แรกเกิ ด มาแล้ว 14 และในประเทศเม็ ก ซิ โ กนั้น ความ
ก้าวหน้าของสุขภาพเด็กยังมี ความเหลื่อมล�ำ้ ในแต่ละพื น้ ที่ ยังมี ความ
แตกต่างกันในเรื่องสุขภาพที่ สำ� คัญ ตัวอย่างเช่น อัตราตายของทารก

ในรัฐ ทางภาคใต้แ ละภาคตะวันออกเฉี ย งใต้จ ะสูง กว่ า ภาคเหนื อ อย่า ง
ชัดเจน เด็กมักเป็ นไข้หรือท้องร่วงได้ง่ายถ้าเขาอยู่ในกลุ่มชาติพนั ธุท์ ่ีเป็ น
คนพืน้ เมืองดัง้ เดิม มีแม่ท่ีดอ้ ยการศึกษา หรืออาศัยอยูใ่ นชนบท เขาเหล่านี ้
ยังได้รบั การดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสมน้อยกว่าด้วย15 เด็กในเขตเมือง
มีความได้เปรียบทางด้านสุขภาพมากกว่าแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในบริบทที่มี
ความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเนื่องจากความแออัดอย่างไร้ระบบ

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: เม็กซิโกเคลื่อนจาก
คอนเส็ปต์สู่คอนกรีต
ในปี พ.ศ. 2543 เอนริเก มาร์ตเิ นซ วาย มาร์ตเิ นซ (Enrique Martinez y
Martinez) ผูแ้ ทนชมรมสถาบันปฏิวตั ิ (Revolutional Institutional Party)
ลงแข่งรับเลือกตัง้ ผูว้ า่ การแห่งรัฐทางเหนือของโกอาวีลา เมื่อทีมรณรงค์หา
เสียงบอกเขาว่า ยังมีประชาชนอีกมากอาศัยในบ้านที่มีพืน้ สกปรก เขาก็ให้
สัญญากับผูอ้ าศัยในรัฐนัน้ ว่า จะขจัดพืน้ สกปรกให้หมดไปจากรัฐ ถ้าเขาได้
รับเลือกตัง้ เป็ นผูว้ า่ ฯ 16 ทันทีท่ีได้รบั เลือก เขาก็เริม่ โครงการปูพืน้ ซีเมนต์ใน
นาม “ปิ โซเฟิ รม์ ” แก่บา้ นจ�ำนวน 34,000 หลังคาเรือนที่มีความจ�ำเป็ นต้อง
ได้รบั การปรับปรุงภายในปี พ.ศ. 254817
ความส�ำเร็จในโกอาวี ลาผนวกกับบารมี ของผูว้ ่าคนนี ใ้ นระดับ
รัฐบาลกลางได้กระตุน้ ให้รฐั บาลขยายโครงการปูพืน้ ซีเมนต์เป็ นเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ18 มีโครงการทางสังคมจ�ำนวนหนึ่งเกิดขึน้ ในเวลา
เดียวกันเพื่อแก้ปัญหาความจนและปั ญหาของคนชายขอบ เช่น โครงการ
คุม้ ครองทางสัง คมเชิ ง รุ ก แห่ง เม็ ก ซิ โ กหรือ โปรเกรซา (Progresa) ต่อ
มาเปลี่ยนชื่อเป็ น โอปอร์จูนิเดทส์ (Oportunidates) เป็ นโครงการใหญ่
โครงการแรกที่มีการโอนเงินสดให้เป้าหมายอย่างกว้างขวางแต่มีเงื่อนไข19
พร้อ มกัน นั้น รัฐ บาลก็ ไ ด้เ ปิ ด ตัว โครงการเซกูโ ร ป๊ อปปูล าร์ (Seguro
Popular / Popular Insurance) เป็ นโครงการประกันสุขภาพของรัฐส�ำหรับ
คนยากจน ซึ่งเป็ นก้าวแรกสู่เส้นทางหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ชาว
เม็กซิกนั ทุกคน นอกจากนี ้ ยังมีโครงการทางสังคมเล็กๆ อีกที่มีส่วนช่วย
เสริมวัตถุประสงค์ของปิ โซเฟิ ร์ม ได้แก่ โครงการขจัดหนอนพยาธิแห่งชาติ
และโครงการปรับปรุ งภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชนบทและในเขตเมือง
รัฐบาลกลางแห่งเม็กซิโกจึงยินดีท่ีจะขยายโครงการปิ โซเฟิ รม์ ออกไป

ปฏิบตั กิ ารโครงการปิ โซเฟิ ร์ม
ความเรียบง่ายเป็ นเสน่หอ์ ย่างหนึ่งของโครงการปิ โซเฟิ ร์ม ขบวนรถบรรทุก
ซีเมนต์ม่งุ สู่ชมุ ชนเป้าหมาย ส่งซีเมนต์มลู ค่า 150 เหรียญสหรัฐให้แต่ละ
ครัวเรือน เพียงพอที่จะปูพืน้ ได้ 540 ตารางฟุตด้วยแผ่นอิฐหนา 5 นิว้

การกระจายยาและเทคโนโลยี
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ครัวเรือนที่มีสิทธิจะได้รบั คู่มือการปูพืน้ ซีเมนต์ ส่วนแรงงานจะใช้แรงงาน ภาพที่ 1. จ�ำนวนพืน้ ปูนซีเมนต์ที่ปูได้ต่อปี ประเทศเม็กซิโก พ.ศ.
ในครอบครัวหรือในชุมชน กระบวนการทัง้ หมด ทัง้ การผสมและการเทปูน 2550 - 2555 (หน่วยเป็ นพันแห่ง)
ซีเมนต์จะเสร็จสิน้ ภายในวันเดียว
ปิ โซเฟิ ร์มมุ่งเป้าไปที่ครอบครัวผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนชายขอบ ใน
โกอาวีลา เจ้าหน้าที่โครงการค้นหาผูม้ ีสิทธิโดยการเคาะประตูบา้ น มอง
หาพืน้ สกปรกและเสนอเจ้าของบ้านว่าจะปรับพืน้ ให้ใหม่ เกือบทัง้ หมดก็
ตอบรับ20 ในเวลาต่อมา โครงการระดับชาติได้ใช้ขอ้ มูลส�ำมะโนประชากร
ในการค้นหาชุมชนที่มีสิทธิโดยดูระดับความเป็ นชายขอบด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ21 แต่ละบ้านในชุมชนเป้าหมายจะได้รบั สิทธิถา้ พิสจู น์ได้ว่าพวก
เขาอาศัยในบ้านที่มีพืน้ สกปรกและมีรายได้ต่ำ�
ปิ โซเฟิ รม์ เริม่ ปฏิบตั กิ ารในโกอาวีลาตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543. ถึงปลาย
ปี พ.ศ. 2546 ก็ขยายโครงการไปทั่วประเทศโดยผ่านรัฐต่างๆ และผ่าน
โครงการลดความยากจนของรัฐบาลกลาง22 ถึงปี พ.ศ. 2548 พืน้ ซีเมนต์ได้
รับการปูประมาณ 300,000 หลังคาเรือน และมีการเร่งขยายผลงานของปิ
โซเฟิ ร์มอย่างมากระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2555 ท�ำให้ปพู ืน้ ซีเมนต์ได้ยอด
รวมถึง 2.7 ล้านหลังคาเรือน (ดูภาพที่ 1) ถึงปี พ.ศ. 2555 มีประชากรเพียง
4.2 ล้านคน (ร้อยละ 3.6 ของประชากรทัง้ ประเทศ) ที่ยงั อาศัยในบ้านที่มี
พืน้ สกปรก ลดต�่ำลงจาก 8 ล้านคน (ร้อยละ 7.3) ในปี พ.ศ. 255123
2550
2551
2552
2553
2554
2555
แม้จะมีการปูพืน้ ซีเมนต์กนั อย่างมโหฬารแล้ว แต่ก็ยงั หลงเหลือ
บ้านที่มีพืน้ สกปรก บ้านเหล่านีไ้ ม่ได้กระจายอย่างเป็ นธรรมทั่วเม็กซิโก แหล่งข้อมูล: CONEVAL (2014).
ด้วย24 เกือบครึง่ หนึ่งอยู่ในพืน้ ที่ชนเผ่าดัง้ เดิม มากกว่าครึง่ อยู่ในพืน้ ที่สดุ
การประเมินผลกระทบได้ขอ้ ค้นพบที่นา่ ชื่นชม26 2 - 4 ปี หลังจากที่
ชายขอบสุดๆ ซึง่ ยังไม่ได้รบั การปรับปรุงพืน้ บ้าน25
ครอบครัว ต่า งๆ ได้ร ับ การปรับ ปรุ ง พื น้ บ้า นใหม่ เด็ ก อายุต่ ำ� กว่า 6 ปี
มีเชือ้ ปรสิตลดลงเกือบร้อยละ 20 ความชุกของโรคท้องร่วงลดลงร้อยละ
ผลลัพธ์ตอบแทน: ท้องร่วงน้อยลง แม่สุขใจมากขึน้
13 เป็ นโรคโลหิตจางน้อยกว่าพืน้ ที่ควบคุมร้อยละ 20 การที่โรคโลหิตจาง
โครงการปิ โซเฟิ ร์มประสบความส�ำเร็จเชิงปฏิบตั ิการอย่างชัดเจนในโกอา ลดลง หมายถึง พัฒนาการในการรับรู ข้ องเด็กดีขึน้ เด็กในพืน้ ที่ทดลอง
วี ล า ผลที่ เ กิ ด ทัน ที คื อ คนหลายหมื่ น คนอยู่ใ นสภาวะแวดล้อ มที่ ดี ขึ น้ (ได้รบั การปรับปรุงพืน้ ) มีคะแนนสูงกว่าเด็กในพืน้ ที่ควบคุม (ไม่มีพืน้ บ้าน
อย่ า งไรก็ ต ามผู้ว่ า มาร์ติ เ นซและเลขาธิ ก ารพัฒ นาสัง คมก็ ยัง ไม่ พ อใจ ซีเมนต์) ร้อยละ 9 เมื่อใช้การทดสอบพัฒนาการทางด้านภาษาด้วยรูปภาพ
27
กับความส�ำเร็จของโครงการที่ดูผิวเผิน พวกเขาต้องการแสดงให้เห็นถึง กับค�ำศัพท์
ผูห้ ญิงก็ได้รบั ประโยชน์จากการปรับปรุ งพืน้ บ้าน ความสัมพันธ์
ผลกระทบต่ อ สุข ภาพโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง สุข ภาพของเด็ ก ที่ ผ่ า นการ
ประเมิ น โดยอิ ส ระ รัฐ โกอาวี ล าและส�ำ นัก งานพัฒ นาสัง คมจึ ง ลงทุน ระหว่างอนามัยแม่กบั อนามัยเด็กมีความส�ำคัญมากขึน้ ในชุมชนที่ได้รบั
ร่ว มกัน ในการประเมิ น ครัง้ นี ้ มี ค ณะกรรมการวิ ช าการประเมิ น ร่ว มกับ การปรับปรุงพืน้ ระดับความซึมเศร้าและความเครียดของผูเ้ ป็ นแม่จะลดลง
นัก วิ จัย ของธนาคารโลกและพอล เกอร์ต เลอร์ (Paul Gertler) จาก ร้อยละ 12.5 และ 10.5 ตามล�ำดับเมื่อเทียบกับพืน้ ที่ควบคุม พืน้ บ้านที่ดี
ุ ภาพ
มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบิรค์ เลย์ (Berkeley) ซึ่งเคยเป็ นหนึ่งใน ขึน้ ยังสัมพันธ์กบั ความพอใจของแม่ท่ีมีมากขึน้ ด้วยเห็นว่าบ้านมีคณ
มากขึน้ (สูงกว่ากลุม่ ควบคุมร้อยละ 15) และคุณภาพชีวิตก็ดีขนึ ้ (สูงกว่า
คณะผูป้ ระเมินโครงการโปรเกรซาชุดแรกๆ ของรัฐบาลกลาง
กลุม่ ควบคุมร้อยละ 19)
การประเมิ น ผลกระทบแยกผลกระทบของโครงการปิ โ ซเฟิ ร์ม
ออกจากการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ สิ่งแวดล้อมรอบๆ ที่อยู่อาศัยและตัวแปร
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หลายล้านชีวิตรอด

กวนต่างๆ (ดูกล่อง 1) การออกแบบเช่นนี ้ ช่วยให้นกั วิจยั เชื่อมโยงผลต่อ
สุขภาพที่เกิดจากพืน้ ซีเมนต์ในการป้องกันการติดเชือ้ ปรสิต แสดงให้เห็น
ว่า โครงการนีม้ ีผลกระทบในทางบวกที่วดั ได้ นอกเหนือจากประโยชน์ท่ีเกิด
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกในเวลานัน้
รัฐบาลเม็กซิกนั ใช้หลายวิธีในการวัดความยากจน และก็มีรายงาน
ว่า การปรับปรุ งพืน้ บ้านช่วยลดความยากจนได้28 รัฐบาลใช้ตวั ชีว้ ดั หลาย
มิติในการวัดความยากจนซึง่ รวมถึงการรวมเอาระดับรายได้ของบุคคลเข้า
กับระดับความรุ นแรงของการถูกกี ดกันออกจากสังคม ตัวชีว้ ดั อื่นได้แก่
ระดับการศึกษา ความมั่นคงทางสังคม การได้รบั บริการสุขภาพ การเข้าถึง

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
การวัดผลกระทบด้านสุขภาพอันเกิดจากการปรับปรุ งบ้าน มีความ
ยากของการออกแบบระเบียบวิธี เพราะมีตวั แปรกวนและปั ญหา
ทางจริยธรรมมากมาย การประเมินโครงการปิ โซเฟิ ร์มเป็ นไปอย่าง
มุ่งมั่นจึงช่วยให้ได้หลักฐานที่เป็ นผลกระทบด้านสุขภาพจากที่อยู่
อาศัยในชุมชนที่มีรายได้ปานกลาง
การขยายโครงการแต่ ล ะระยะมี ก ารทดลองโดยวิ ธี
ธรรมชาติ ท ำ� ให้มี ค วามเป็ น ไปได้ท่ี จ ะเปรี ย บเที ย บผู้ไ ด้ร ับ สิ ท ธิ
ประโยชน์จากโครงการปิ โซเฟิ ร์มกับครัวเรือนที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
แต่ไม่ได้รบั สิทธิ ประโยชน์ผูป้ ระเมินเน้นติดตามในพืน้ ที่เขตเมือง
ของลาลากูนา (La Laguna) ชุมชนเขตเมืองที่ขยายตัวออกมาจาก
พรมแดนระหว่างรัฐโกอาวี ลาและรัฐดูแรนโก (Durango) พื น้ ที่
ในแต่ ล ะด้า นของพรมแดนมี ลัก ษณะทางเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรมคล้า ยกัน แต่มี อย่า งหนึ่ง ที่ ต่า งกัน และมี ความส�ำ คัญ
โกอาวีลาเป็ นรัฐแรกที่ดำ� เนินโครงการปิ โซเฟิ ร์มตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543
ในขณะที่ ดูแ รนโกไม่ ไ ด้เ ริ่ ม ด�ำ เนิ น การ ณ เวลานั้น ผู้ป ระเมิ น
สุม่ ตัวอย่างครัวเรือนในพืน้ ที่ฝ่ ั งโกอาวีลาที่ได้รบั สิทธิประโยชน์และ
ใช้ขอ้ มูลจากการส�ำมะโนประชากรปี พ.ศ. 2543 ซึง่ เป็ นข้อมูลช่วง
ก่อนการเริ่มโครงการ และใช้พืน้ ที่ท่ีเหมาะสมส่วนหนึ่งของดูแรนโก
เป็ นพืน้ ที่ควบคุม31
จากการส�ำรวจตัวอย่างที่สุ่มมาได้ในแต่ละกลุ่ม นักวิจัย
สามารถจ�ำแนกผลที่เกิดจากโครงการปิ โซเฟิ ร์มได้อย่างน่าเชื่อถือ
พวกเขาพบประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการด้วยการวิเคราะห์เจาะลึก
ในความตัง้ ใจจริงจังของโครงการ ซึ่งมีความตัง้ ใจสูงเพราะเกือบ
ไม่ มี ผู้ใ ดปฏิ เ สธเลย เมื่ อ โครงการฯ เสนอจะท�ำ พื ้น คอนกรี ต
ให้ และด้วยข้อค�ำถามจ�ำนวนหนึ่งเกี่ ยวกับการปรับปรุ งบ้านใน

อาหาร และคุณภาพของการอยู่อาศัย คุณภาพของการอยู่อาศัยวัดจาก
ความแข็งแรงของบ้านและวัสดุท่ีใช้ทำ� พืน้ บ้าน วิธีการนีส้ ะท้อนว่า รัฐบาล
มีความจริงจังที่จะปูพืน้ ซีเมนต์ให้แก่ประชาชนและเชื่อมโยงการปรับปรุ ง
พืน้ บ้านเข้ากับการลดความยากจน
ด้วยการปรับปรุงคุณภาพของการอยูอ่ าศัยทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ในเขตชนบทที่ยากจนและยากจนที่สดุ ซึ่งเป็ นเป้าหมายของการปรับปรุ ง
พืน้ บ้าน การขยายโครงการปิ โซเฟิ ร์มจึงช่วยลดความยากจนในเม็กซิโก
ลงได้ จากการค�ำนวณโดยสภาแห่งชาติเพื่อการประเมินนโยบายทางสังคม
(National Council for the Evaluation of Social Policy: CONEVAL) ชาว

ภาพรวมและการรับรู ถ้ ึงคุณค่าของบ้านที่มีหรือไม่มีพืน้ คอนกรีต
นั ก วิ จั ย จึ ง ขจั ด ความเป็ นไปได้ห รื อ เหตุ ผ ลอื่ น ที่ อ าจชี ้ว่ า ท�ำ ให้
สุขภาพดี ขึน้ เช่น รายได้ (ตัวอย่างเช่น ผูม้ ี สิทธิ นั้นยังได้รบั เงิ น
อี กประมาณ 150 เหรียญสหรัฐจากการเข้าร่วมในกิ จกรรมการ
ปรับปรุงสุขภาพอื่นๆ ) นักวิจยั ก็ได้ใช้ขอ้ มูลความแตกต่างในความ
ชุก ของการเกิ ด โรคระหว่า งกลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ กับ ไม่ไ ด้ร ับ การปรับ ปรุ ง
พืน้ บ้านในการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพของการมีพืน้ คอนกรีต
โดยพบว่ า สัด ส่ว นที่ สูง ขึน้ ของร้อ ยละของบ้า นที่ มี พื น้ คอนกรี ต
มีความสัมพันธ์กับโรคที่ลดลง ได้แก่ โรคโลหิตจาง โรคท้องร่วง
ความชุกของการมีปรสิตก็ลดลง ไม่ว่าจะเป็ นการปูพืน้ คอนกรีตใน
โครงการปิ โซเฟิ รม์ หรือนอกโครงการฯ
เป็ นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องบันทึกข้อจ�ำกัดในการศึกษากรณี
โกอาวีลาไว้ดว้ ย ผูว้ ิจยั ด�ำเนินการหลายขัน้ ตอนเพื่อให้แน่ใจได้ว่า
สามารถเปรียบเทียบระหว่างพืน้ ที่ทดลองกับพืน้ ที่ควบคุมได้ แต่
เนื่องจากงานวิจยั นีเ้ ป็ นงานวิจยั กึ่งทดลองซึ่งการสุ่มตัวอย่างไม่ได้
ช่วยป้องกัน ตัวแปรกวนต่างๆ จึงอาจยังคงหลงเหลืออยู่ การศึกษา
ซ�ำ้ ซึง่ ก�ำลังด�ำเนินการอยูจ่ ะท�ำให้ได้คำ� ตอบเพิ่มขึน้ 32
ผลลัพ ธ์ท่ี เ กิ ด ขึน้ ในเม็ ก ซิ โ กสอดคล้อ งกับ หลัก ฐานในที่
อื่นๆ เกี่ ยวกับประโยชน์ของพืน้ แข็ง เช่น โครงการของ “หลังคา
เพื่ อประเทศของฉัน” องค์การแห่งหนึ่งในภูมิภาคลาตินอเมริกา
ที่ดำ� เนินการจัดหาบ้านราคาถูกแก่คนยากจนที่สดุ ในสลัม รวมถึง
การปูพืน้ ซี เมนต์ให้กับบ้านบางหลัง การศึกษาแบบสุ่มตัวอย่าง
เกี่ยวกับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยงานหนึ่งพบว่า บ้านมีส่วนท�ำให้
ผูอ้ ยู่อาศัยมีสขุ ภาวะที่ดีขึน้ และมีความสุข และ เด็กเอลซัลวาดอร์
ในบ้านที่มีพืน้ ซีเมนต์จะเป็ นโรคท้องร่วงน้อยกว่าเด็กในบ้านที่อยู่ใน
กลุม่ ควบคุม33

การกระจายยาและเทคโนโลยี

เม็กซิกนั ร้อยละ 9.7 อาศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ท่ียากจนที่สดุ ที่ไม่มีพืน้ ซีเมนต์ ต่อมา
เมื่อได้รบั พืน้ ซีเมนต์แล้ว ตัวเลขนีล้ ดลงเหลือร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 255729
กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ที่ ท �ำ การประเมิ น ผลกระทบของโครงการได้
ชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะที่แสดงว่าเด็กได้รบั ประโยชน์จากโครงการปิ โซเฟิ ร์ม
ในโกอาวี ล า พวกเด็ ก เหล่ า นั้น อาศัย อยู่ใ นครัว เรือ นที่ มี ร ายได้น้อ ยใน
เขตเมืองที่มีความยากจน แต่ยากจนไม่มาก พวกเขาได้รบั สารอาหาร
เพียงพอและเข้าถึงน�ำ้ สะอาดและได้รบั การรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ อย่าง
สม�่ำเสมอ ดูเหมือนว่าเด็กเหล่านีไ้ ด้รบั ประโยชน์เช่นเดียวกับเด็กในบ้านที่
ได้รบั การปรับปรุงพืน้ อย่างไรก็ตาม ผูป้ ระเมินแนะน�ำว่า ไม่ควรเหมารวม
แบบหยาบๆ เพราะเมื่อประชากรและบริบทแตกต่างกัน ผลกระทบย่อม
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ในพืน้ ที่ชนบทที่ปราศจากน�ำ้ สะอาด เด็กมี
โอกาสได้รบั เชือ้ ปรสิตจากสถานที่ตา่ งๆ ได้ง่าย การอาศัยบนพืน้ คอนกรีต
จึงอาจไม่ได้รบั ประโยชน์เท่าที่ควร ยังคงมีคำ� ถามต่ออีก ตัวอย่างเช่น
ผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการโกอาวีลาอาจแตกต่างกันขึน้ กับห้องที่
ได้รบั การปรับปรุ งพืน้ การปรับปรุ งห้องครัวน่าจะได้รบั ประโยชน์มากกว่า
การปรับปรุ งห้องนอน ในท�ำนองเดียวกัน ผลกระทบน่าจะแตกต่างกันขึน้
กับขนาดของพืน้ ที่ท่ีได้รบั การปรับปรุ งด้วย ปรับปรุ งทัง้ หมดย่อมจะได้รบั
ประโยชน์มากกว่าปรับปรุ งเพียงบางส่วนของบ้าน จึงเป็ นไปได้ว่า คนยิ่ง
จนยิ่งได้รบั ประโยชน์มากกว่าจากโครงการปิ โซเฟิ ร์ม เพราะพวกเขามัก
มีบา้ นที่มีพืน้ สกปรกทัง้ หมดก่อนเข้าโครงการ การประเมินครัง้ ที่สองที่
เป็ นการศึกษาซ�ำ้ จะค้นหาค�ำตอบจากค�ำถามเหล่านี ้ ข้อค้นพบจะยิ่งท�ำให้
ประสบการณ์ของเม็กซิโกมีประโยชน์มากขึน้ 30

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
รัฐบาลเม็กซิโกสนับสนุน โครงการปิ โ ซเฟิ ร์ม โดยใช้ง บประมาณทั้งจาก
มลรัฐและส่วนกลาง เฉพาะในรัฐโกอาวีลา ทัง้ โครงการมีค่าใช้จ่าย 5.5
ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2548 หรือ 162 เหรียญสหรัฐ
ต่อ ครัวเรือ น ค่า ใช้จ่า ยเพิ่ ม ขึน้ มากเมื่ อมี การขยายโครงการเป็ นระดับ
ประเทศ 1.2 พัน ล้า นเหรีย ญสหรัฐ จากงบประมาณส่ว นกลางส�ำ หรับ
ปี พ.ศ. 2550 - 2556 เฉลี่ยคือประมาณ 460 เหรียญสหรัฐต่อครัวเรือน
(ค่าเงินของเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2550)34 ความแตกต่างนีอ้ ธิบายได้วา่
เนื่องจากมีคา่ ขนส่งเพิ่มขึน้ มาในการด�ำเนินงานระดับประเทศ ในโกอาวีลา
มีการขนส่งซีเมนต์ภายในเขตเมืองเท่านัน้ ขณะที่ความพยายามในระดับ
ประเทศต้องใช้รถบรรทุกขนส่งซีเมนต์ไปยังพืน้ ที่ท่ีไกลแสนไกลมากกว่า35
ในโกอาวี ล านั้น กลุ่ม นัก วิ จัย พบว่า โครงการปิ โ ซเฟิ ร์ม มี ค วาม
คุม้ ทุนในด้านการพัฒนาการรับรูเ้ ป็ นการเฉพาะ36 วัดได้วา่ เด็กๆ มีคะแนน
สูงขึน้ ร้อยละ 9 เมื่อใช้การทดสอบพัฒนาการทางด้านภาษาด้วยรู ปภาพ
กับค�ำศัพท์หลังจากที่ได้อาศัยในบ้านที่มีพืน้ ซีเมนต์แล้ว เปรียบเทียบกับ
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การเพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 ในลักษณะเดียวกันกับของโครงการ Oportunidates ที่คำ� นวณค่าใช้จา่ ยต่อหน่วยได้ระหว่าง 210 - 750 เหรียญสหรัฐต่อ
ครัวเรือน
ในการประเมินความคุม้ ทุนของโครงการปิ โซเฟิ ร์มให้ หลายล้าน
ชีวิตรอด นัน้ มีการออกแบบโดยพิจารณาจากจ�ำนวนคนไข้ทอ้ งร่วงและ
จ�ำนวนคนไข้โลหิตจางที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั การ
ปรับปรุ งพืน้ บ้าน จากผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพสองตัวนีก้ ็ประมาณการได้ว่า
สามารถหลี ก เลี่ ย งความตายได้ 408 ราย (ทั้ง หมดจากโรคท้อ งร่ว ง)
ในช่วงขยายโครงการ (พ.ศ. 2550 - 2556) ซึง่ เท่ากับสามารถหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียปี สุขภาวะได้ 40,748 ปี ทัง้ นี ้ ยังไม่ได้มีการประมาณการอัตรา
ความคุม้ ทุนเนื่ อ งจากไม่ส ามารถประมาณการผลกระทบด้า นสุข ภาพ
ทัง้ หมดของโครงการฯ ได้37

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
เม็กซิโกโดดเด่นเรื่องระบบการประเมินที่ดีเยี่ยม ท�ำให้รฐั บาลปรับปรุ ง
การออกแบบโครงการทางสัง คมได้อ ย่ า งทั่ว ถึ ง ทั้ง นี ้ มี ข ้อ บัง คับ ตาม
กฎหมายว่า ทุกโครงการทางสังคมของรัฐจะต้องมีการประเมินจากบุคคล
ภายนอกอย่างน้อยปี ละครัง้ การผลักดันนีน้ ำ� โดยสภาแห่งชาติเพื่อการ
ประเมินนโยบายทางสังคม (CONEVAL)38 รัฐบาลได้เป็ นผูน้ ำ� ในการแสดง
ให้เห็นว่า การประเมินอย่างอิสระและสร้างสรรค์มีผลต่อนโยบายทาง
สังคมได้อย่างไร39 ผลการประเมินทุกโครงการจะต้องแสดงให้ปรากฎแก่
สาธารณะ ความโปร่งใสนีช้ ่วยให้ส่ือสารมวลชนและองค์การภาคประชา
สังคมตรวจสอบความรับผิดชอบของรัฐบาลต่อสิ่งที่ได้ให้สญ
ั ญาไว้ว่าจะ
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ระบบนี ท้ ำ� ให้โ ครงการระดับ ประเทศอย่ า งปิ โ ซเฟิ ร์ม ตั้ง อยู่บ น
รากฐานที่แข็งแกร่ง รากฐานความสัมพันธ์ระหว่างการปูพืน้ ซีเมนต์กับ
ประโยชน์ทางสุขภาพของเด็กที่ทราบได้จากการประเมินผลกระทบ ความ
เรียบง่ายของวิธีการและหลักฐานจากผลกระทบ ท�ำให้นกั วางแผนอธิบาย
ได้โดยง่ายว่า เป็ นทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลงซึง่ สามารถเข้าใจและสื่อสาร
ได้อย่างกว้างขวาง ผลการประเมินที่ผุดขึน้ เป็ นระยะนับแต่มีการขยาย
โครงการปิ โซเฟิ ร์มเป็ นสิ่งมีค่าที่ผสู้ นับสนุนต่างๆ ต้องการเห็น นวัตกรรม
ของโครงการผนวกกับการประเมินที่เข้มแข็งท�ำให้เป็ นที่สนใจอย่างมากใน
ระดับนานาชาติ
ภายในประเทศเม็กซิโกนั้น การที่ สามารถแสดงผลกระทบต่อ
สุขภาพในเชิงปริมาณที่เป็ นผลของรู ปแบบการส่งของอย่างง่ายๆ “ไม่ตอ้ ง
คิดมาก” ท�ำให้รฐั บาลสนับสนุนทุนและผูกพันสัญญาทางการเมืองอย่าง
ต่อเนื่องและส่งผลให้มีการขยายโครงการไปทั่วประเทศ ความเป็ นผูน้ ำ�
ของผูว้ า่ ฯ มาร์ติเนซที่แสดงออกมาในช่วงต้นของโครงการและการกระตุน้

54

หลายล้านชีวิตรอด

ของเขาในระดับชาติ ผนวกกับพันธสัญญาทั่วไปของรัฐบาลในประเด็น
ทางสังคมและการลดความยากจน ส่งผลให้เกิดการขยายโครงการไปทั่ว
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2551 ปิ โซเฟิ รม์ ได้รบั การสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อได้
เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์ของรัฐบาลกลาง
(หรือที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ “ชีวิตที่ดีกว่า”) ไม่นานก็มีโครงการอิสระเกิดขึน้
โดยใช้งบประมาณของตนเอง การปูพืน้ ซีเมนต์ในช่วงนี ้ บริหารจัดการ
โดยโครงการของรัฐบาลกลางจ�ำนวนหนึ่งที่ม่งุ ปรับปรุ งสภาพความเป็ น
อยูท่ งั้ ในเขตเมืองและเขตชนบท41 รัฐต่างๆ ยังได้สนับสนุนวัสดุท่ีตอ้ งใช้ใน
การปูพืน้ คอนกรีต โดยจัดเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสังคมของรัฐ
นัน้ ๆ
การปูพื น้ ซี เ มนต์ถื อ เป็ น โอกาสดี เ ลิ ศ ของรัฐ บาลในการผูก พัน
สัญ ญาเพื่ อ ลดความยากจนที่ จับ ต้อ งได้ รัฐ บาลได้ผ ลงานจากงานนี ้
มีการติดป้ายหน้าบ้านที่ได้รบั การปรับปรุ งพืน้ ว่า “บ้านฉันพืน้ บ้านแข็ง”
พร้อ มโลโก้ “เพื่ อ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่า ” 42 ภาพเหล่า นี ป้ รากฏอยู่ใ นสื่ อ เพื่ อ การ
ส่งเสริมในด้านต่างๆ รวมทัง้ ในโซเชี่ยลมีเดีย แม้แต่ประธานาธิ บดีฟิลิป
แคลเดรอน (President Felipe Calderon) ยังกล่าวถึงความส�ำเร็จของ
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นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
เมื่อจ�ำนวนประชากรเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่เขตเมือง ผูบ้ ริหารต้อง
เผชิญกับความกดดันที่จะต้องแก้ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากที่อยู่
อาศัยมีคณ
ุ ภาพต�่ำ ความส�ำเร็จของปิ โซเฟิ ร์มแสดงให้เห็นศักยภาพของ
โครงการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยที่ออกแบบและวางเป้าหมายได้ดีและ
ไม่เยิ่นเย้อ การเปลี่ยนพืน้ สกปรกเป็ นพืน้ ซีเมนต์เป็ นการปรับปรุ งสุขภาพ
ของเด็ ก ในเขตเมื อ งที่ มี โ ภชนาการที่ ดี แ ละเข้า ถึ ง น�้ำ สะอาดอยู่ แ ล้ว
เหลือเพียงอย่างเดียวคือพืน้ สกปรกที่เป็ นช่องทางสุดท้ายที่ปรสิตจะแพร่
เชือ้ ได้ การปิ ดประตูทางพืน้ มีความสัมพันธ์กบั อนามัยเด็ก สุขภาวะของ
มารดา และที่อยู่อาศัยในเขตเมือง และยังเป็ นการริเริ่มข้อมูลด้านปั จจัย
สังคมก�ำหนดสุขภาวะด้วย
การปูพื น้ ซี เ มนต์ไ ม่ ใ ช่ วิ ธี ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลดี ท่ี สุด ในการลด
โรคท้อ งร่ว งในทุก บริ บ ท น�้ำ ใช้พื น้ ฐาน การสุข าภิ บ าล การปรับ ปรุ ง
สุขอนามัย รวมทัง้ การใช้ยทุ ธศาสตร์อ่ืนๆ อาจส�ำคัญกว่าในการป้องกัน
โรคท้องร่วงในภูมิภาคที่มีการระบาดของโรค44 ค่าใช้จ่ายของโครงการ
ปิ โซเฟิ ร์มอาจมากเกินไปส�ำหรับบางรัฐบาล แม้จะได้รบั การพิสจู น์แล้วว่า
ได้ผลจริงในประเทศรายได้ปานกลางดังเช่นเม็กซิโก

ประโยชน์ระยะยาวที่ได้จากการลงทุนด้านสุขภาพของเด็กเล็ก
เป็ นที่ประจักษ์ชดั แน่นหนาแล้ว แต่ในแง่มมุ อื่นของเรื่องปิ โซเฟิ ร์มยิ่งน่าทึ่ง
กว่า นั่นคือผลกระทบต่อสุขภาพเด็กและที่อยู่อาศัยที่มีต่อมารดา ผูห้ ญิง
ทั่วโลกต้องแบกภาระรับผิดชอบในการรักษาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ของครอบครัวและการดูแลเด็ก อีกทัง้ ยังต้องแก้ไขปั ญหาภายในบ้านเมื่อ
เด็กๆ โตขึน้ 45 ความเจ็บป่ วยในวัยเด็กและที่อยู่อาศัยคุณภาพต�่ำท�ำให้
ผูห้ ญิ งสูญเสียสุขภาพจิตและสุขภาวะโดยรวม ผลการประเมินโครงการ
ปิ โซเฟิ ร์มยืนยันว่า การปรับปรุงสุขภาพเด็กและที่อยูอ่ าศัยช่วยให้สขุ ภาวะ
ของแม่ดีขนึ ้ ได้ดว้ ย
รายงานผลกระทบจากโครงการปิ โซเฟิ ร์ม มี อิ ท ธิ พ ลไปนอก
เม็กซิโก โครงการลักษณะเดี ยวกันในที่ อ่ื นมักกล่า วถึงผลการประเมิ น
ของชาวเม็กซิกันนีใ้ นสื่อประเภทต่างๆ มูลนิธิท่ีอยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติ
(Habitat for Humanity) ที่สร้างบ้านมากกว่า 500,000 หลังใน 80 ประเทศ
มักปูพืน้ ซีเมนต์ในบ้านหลังใหม่หรือในการปรับปรุ งหลังเก่า มูลนิธิท่ีอยู่
อาศัยฯ ในนิคารากัวที่ดำ� เนินโครงการในลักษณะเดียวกันนี ้ มีการรณรงค์
ให้ปรับปรุงพืน้ บ้านเรียกว่าโครงการพืน้ บ้านเพื่อการเล่น (A Floor to Play
On)46 โครงการเอธิโอเปี ย (Project Ethiopia) เป็ นความพยายามในระดับ
รากหญ้า โดยชาวอเมริกนั 2 คน ที่ม่งุ พัฒนาทีละหมู่บา้ นในเอธิโอเปี ย
ได้บริจาคให้ 400 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ครัวเรือน เพื่อปูพืน้ คอนกรีต และ
บริจาคให้ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อ 1 โรงเรียน ส�ำหรับการปูพืน้ ห้องเรียน47
การเปลี่ยนพืน้ สกปรกให้เป็ นพืน้ ซีเมนต์ดเู หมือนเป็ นมาตรการที่
ง่ายและเห็นผลชัดเจน แต่ก่อนจะมีโครงการปิ โซเฟิ รม์ นัน้ ไม่เคยมีประเทศ
รายได้นอ้ ยหรือรายได้ปานกลางประเทศใดใช้มาตรการนีใ้ นระดับประเทศ
ปิ โซเฟิ ร์มเป็ นชัยชนะครัง้ ยิ่งใหญ่สำ� หรับเม็กซิโก ที่มีอิทธิ พลต่อประเทศ
รายได้ป านกลางอื่ น ๆ ที่ ชุม ชนสลัม ก�ำ ลัง เติ บ โต และก�ำ ลัง เริ่ม ลงทุน
ปรับปรุ งภาวะแวดล้อมของที่ อยู่อาศัยและจัดหาที่ อยู่อาศัยให้คนจน48
ประสบการณ์ของเม็กซิโกแสดงให้เห็นว่า วิธีแก้ปัญหาแบบง่ายนั้นคุม้
ค่ากับความพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีการประเมินผลกระทบ
และผลการประเมินนั้นได้รบั การตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่มีคุณภาพ
โครงการของเม็กซิโกนี ใ้ ห้บทเรียนเกี่ ยวกับการเลือกเป้าหมาย การให้
ความเป็ นธรรม และการปรับปรุ งระบบสาธารณสุข โครงการปิ โซเฟิ ร์มได้
ให้หลักฐานที่มีคณ
ุ ค่าว่า พืน้ ซีเมนต์และการปรับปรุ งที่อยู่อาศัยด้านอื่นๆ
ช่วยท�ำให้สขุ ภาพและสุขภาวะของเด็กในสลัมและแม่ของพวกเขาดีขึน้ ได้
อย่างไร
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เริ่มต้นสดใสเพือ่ อนาคตทีส่ ุกสว่าง

โครงการโรงเรียนขจัดหนอนพยาธิแห่งเคนยา
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ก�ำจัดหนอนพยาธิท่ีเป็ นปั ญหาสาธารณสุข
ยุทธวิธี: ระยะแรกด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาภาคเอกชน ต่อมาขยายทั่วประเทศในรู ปแบบโครงการรัฐ ให้การรักษาโรคหนอนพยาธิแก่เด็กนักเรียน
ในเคนยา
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ความชุกของการติดเชือ้ พยาธิท่ีแพร่จากดินลดลงร้อยละ 83 และความชุกของโรคพยาธิใบไม้ในเลือด 2 ชนิดลดลงร้อยละ 58 และ
67 ในกลุม่ นักเรียนชาวเคนยาใน 4 จังหวัดที่มีการระบาดสูงระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557
ปั จจัยส�ำเร็จ: ความพยายามจากหลายภาคส่วนในการผลักดันให้โรงเรียนอ�ำนวยความสะดวกในการให้ยา ทรัพยากรและความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากนานาชาติชว่ ยหนุนเสริมความเป็ นผูน้ ำ� และพันธสัญญาทางการเมืองของรัฐบาล มีโครงสร้างความรับผิดชอบและการติดตามที่กว้างขวาง
การเงินการคลัง: ค่าใช้จา่ ยประมาณ 0.56 เหรียญสหรัฐต่อนักเรียน 1 คนต่อปี อัตราความคุม้ ทุนคือ 47.20 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้ 1 ปี
ขนาดของโครงการ: นักเรียนจ�ำนวน 6.4 ล้านคน (ปี การศึกษา พ.ศ. 2556 - 2557)

เด็ ก ที่ ไ ด้ร ับ โภชนาการที่ เ หมาะสมจะเติ บ โตเป็ น ผู้ใ หญ่ ท่ี แ ข็ ง แรงทาง
ร่างกายและจิตใจในวันหน้า แต่ท่ วั โลกในขณะนี ้ เด็กเกือบ 900 ล้านคน
เสี่ยงต่อการติดเชือ้ หนอนพยาธิ ท่ีแพร่มาจากดินและเด็กอีกจ�ำนวนมาก
เสี่ยงเพิ่มต่อโรคพยาธิใบไม้ในเลือด1 เด็กที่ได้รบั เชือ้ ต้องได้รบั โภชนาการ
ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ต่ อ สู้เ ป็ นรายวั น กั บ พยาธิ ล �ำ ไส้ท่ี อ าศั ย อยู่ ใ นเลื อ ด
และเนื อ้ เยื่ ออื่ นๆ ส่ง ผลให้เด็กไม่อยากอาหารและท�ำ ให้ร่า งกายได้รบั
สารอาหารไม่พอเพียง
ในภูมิภาคบูเซีย (Busia region) ทางตะวันตกของเคนยา เด็กกว่า
ร้อยละ 90 ติดเชือ้ หนอนพยาธิท่ีแพร่มาจากดิน หนอนพยาธิใบไม้ในเลือด
หรือหนอนพยาธิ ทงั้ สองชนิดในปี พ.ศ. 2541 นักวิจยั อยากจะพิสจู น์ว่า
เด็กที่ไม่มีหนอนพยาธิเป็ นรากฐานของการมีสขุ ภาพดีในระยะยาว รากฐาน
ของการมีสขุ ภาวะ และรากฐานที่ดีของการเรียนรู 2้ ผลของการประเมิน
แบบสุ่มตัวอย่างได้รบั การเผยแพร่ในปี พ.ศ. 2544 ท�ำให้มีการริเริ่มการ
รักษาด้วยการฆ่าพยาธิ ในเด็กนักเรียนเพื่อให้พยาธิ ในร่างกายเด็กลดลง
การเจริญเติบโตดีขึน้ การมาโรงเรียนเพิ่มขึน้ ความส�ำเร็จของโครงการ
ในระยะแรกๆ ท�ำ ให้ในเวลาต่อมา รัฐบาลเคนยาได้อ อกเป็ นนโยบาย
แห่งชาติ ก�ำหนดให้มีการถ่ายพยาธิ ทุกปี พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก
ผู้บ ริจ าคต่ า งๆ ส่ ง ผลให้เ ด็ ก นัก เรี ย นชาวเคนยาประมาณ 6 ล้า นคน

เจริญเติบโตดีขึน้ ทุกปี ถ้าการประเมินในทุกภูมิภาคของเคนยาที่มีการ
ระบาดของหนอนพยาธิ ได้ผลเหมื อนที่ บูเซี ย แรงกระเพื่ อมของการแก้
ปั ญหาด้วยวิธีนีจ้ ะส่งผลอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและทรัพยากร
มนุษย์ของเคนยาในอนาคต หลักฐานความส�ำเร็จในบริบทของเคนยา
เป็ นแรงบันดาลใจไปทั่วโลก มีโครงการขับหนอนพยาธิ อย่างกว้างขวาง
ในประเทศต่างๆ รวมทัง้ อินเดียซึ่งเป็ นประเทศที่มีภาระโรคหนอนพยาธิ
มากที่สดุ ในโลกด้วย อย่างไรก็ตาม หลักฐานระดับโลกเกี่ยวกับการปูพรม
ขับหนอนพยาธินนั้ ยังชีช้ ดั ข้อสรุ ปไม่ได้ บางการศึกษาชีว้ ่า ผลกระทบขึน้
กับความชุกของพยาธิลำ� ไส้เพียงบางส่วน ขณะที่ต่อมาก็มีการศึกษาที่ให้
ข้อค้นพบต่างออกไป ท�ำให้เห็นความจ�ำเป็ นที่จะต้องระมัดระวังในการน�ำ
ผลการศึกษาแบบทดลองเฉพาะแห่งไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่ตา่ งกัน

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากพยาธิทแี่ พร่ทางดินและ
โรคพยาธิใบไม้ในเลือด
พยาธิลำ� ไส้ 2 ประเภท—คือหนอนพยาธิท่ีแพร่ทางดิน (soil - transmitted
helminthes: STHs) และพยาธิใบไม้ท่ีทำ� ให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในเลือด
(Schistosomiasis)—จะเจริญเติบโตในพืน้ ที่ท่ีสขุ อนามัยและการเข้าถึง
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บริการสุขภาพไม่ดีหรือขาดแคลนทรัพยากรต่างๆ หนอนพยาธิและพยาธิ
ใบไม้เหล่านีม้ ีผลกระทบต่อประชากร 1 ใน 4 ของโลก ส่วนใหญ่เป็ นเด็ก
และระบาดกว้างในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา3
STHs ประกอบด้วยหนอนพยาธิหลายสายพันธุ—
์ ที่พบมากที่สดุ
คือ พยาธิตวั กลม พยาธิแส้มา้ และพยาธิปากขอ—อาศัยอยู่ภายในล�ำไส้
ของเหยื่อ เมื่อได้รบั อาหารจากเนือ้ เยื่อของเหยื่อแล้ว มันก็จะวางไข่ได้เป็ น
พันๆ ฟองต่อวัน ไข่เหล่านีต้ อ่ มาก็จะถูกขับออกทางอุจจาระ STHs เข้าสู่
ร่า งกายเด็ก ทางดิ น โดยผ่ า นเข้า ทางปากในขณะที่ พ วกเขาออกไปเล่น
ข้างนอก ดื่มน�ำ้ จากแหล่งปนเปื ้อน หรือกินอาหารดิบที่ไม่ได้ลา้ ง การติด
เชือ้ STHs เล็กน้อย จะไม่แสดงอาการ แต่การติดเชือ้ อย่างรุนแรงจะเกิดขึน้
ได้เมื่อเด็กติดเชือ้ ปรสิตซ�ำ้ หลายครัง้ ส่งผลให้มีการเพิ่มจ�ำนวนพยาธิและ
ความรุนแรงของอาการ4
โรคพยาธิใบไม้ในเลือดมีสมุฏฐานของโรคที่ตา่ งไปจาก STHs แต่
มักจัดไว้ในกลุ่มการติดเชือ้ STHs เพราะใช้ยทุ ธศาสตร์การรักษาร่วมกัน
และมักจมีการติดเชือ้ ร่วมกัน โรคพยาธิใบไม้ในเลือดเกิดจากหนอนพยาธิ
ใบไม้ชนิดหนึ่ง ตัวเล็กๆ เจาะเข้าเส้นเลือดด�ำของเหยื่อทางล�ำไส้หรือทาง
เดินปั สสาวะ เมื่อไข่ของพยาธินีเ้ ข้าไปฝั งตัวอยู่ในเนือ้ เยื่อของมนุษย์ มัน
จะกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบเรือ้ รังและปวด
ไข่พยาธิจะออกมาทางอุจจาระของเด็ก เมื่อตกไปในแหล่งน�ำ้ จะฟั กตัวและ
เจริญเติบโตได้ในหอยทากน�ำ้ จืด วงจรชีวิตของปรสิตจะสมบูรณ์เมื่อเด็ก
แช่ในน�ำ้ ที่มีเชือ้ นี ้ ท�ำให้ตวั อ่อนของพยาธิใบไม้มีโอกาสเจาะไชผ่านผิวหนัง
เด็กได้5
พยาธิลำ� ไส้ไม่ได้ฆา่ เจ้าของร่างที่มนั อาศัย แต่สง่ ผลต่อชีวิตความ
เป็ นอยู่ของเจ้าของร่าง ส่วนใหญ่ โรคนีจ้ ะท�ำให้พฒ
ั นาการทางร่างกาย
ช้าลงและลดคุณภาพชีวิต การติดเชือ้ STH อย่างรุนแรง จะสามารถระงับ
ความอยากอาหารของเด็ก ขัดขวางการดูดซึมสารอาหาร ท�ำให้ขาดธาตุ
เหล็กและโปรตีน น�ำไปสู่โรคโลหิตจาง ภาวะพร่องวิตามินเอ แคระแกร็น
และท้องร่วง โรคแทรกซ้อนที่มกั เกิดร่วมกับโรคพยาธิใบไม้ในเลือด ได้แก่
แผลในทางเดินอาหาร ไตวาย แผลบริเวณอวัยวะเพศ และการเจริญเติบโต
หยุดชะงัก6 การศึกษาภาระโรค การบาดเจ็บ และปั จจัยเสี่ยงในระดับโลก
ณ เวลาที่โครงการบูเซียเริม่ ต้นนัน้ ชีว้ า่ การติดเชือ้ STH และพยาธิใบไม้ใน
เลือดท�ำให้เกิดการสูญเสียปี สุขภาวะมากกว่า 7.7 ล้านปี ทุกๆ ปี รวมถึง
การสูญเสียปี สุขภาวะมากกว่า 4.5 ล้านปี ในกลุม่ เด็กวัยเรียน 5 - 14 ปี 7
เด็กเคนยาได้รบั ผลกระทบอย่างหนักในเรื่องนี ้ ในปี พ.ศ. 2551
การส�ำรวจอุจจาระแห่งชาติเผยว่า พบปรสิตในล�ำไส้ของเด็กนักเรียนเคนยา
ร้อยละ 57 (นักเรียน 5 ล้านคน) ซึง่ รวมถึงร้อยละ 70 ของเด็กนักเรียนอายุ
13 - 14 ปี . การติดเชือ้ นี ้ ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากดินและน�ำ้ ที่ปนเปื ้อน
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การติดเชือ้ STH และพยาธิใบไม้ในเลือดร้อยละ 40 ของชาวเคนยาจึงอยู่
ในเขตชนบทที่ไม่มีนำ้� ประปาหรือไม่มีระบบสุขาภิบาลที่ดี8 ในอดีตภาระ
โรคกระจุกตัวตามริมฝั่ งและรอบอ่างเก็บน�ำ้ ทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake
Victoria basin) สองพืน้ ที่นีห้ นาแน่นไปด้วยเกษตรกร ประชาชนมีความ
ยากจนมาก สภาพอากาศก็เหมาะสมต่อการมีชีวิตของปรสิต และ อีกทัง้
ประชาชนต้องพึ่งพาน�ำ้ ที่ปนเปื ้อนในการอาบ ซักผ้าและปรุ งอาหาร โดย
เฉพาะรอบอ่างเก็บน�ำ้ ทะเลสาบวิคตอเรีย9
ในภูมิภาคบูเซียทางใต้ติดกับทะเลสาบวิคตอเรีย เด็กมีพยาธิถือ
เป็ นเรือ่ งปกติ ถึงปี พ.ศ. 2541 ร้อยละ 92 ของเด็กได้รบั เชือ้ ปรสิตอย่างน้อย
1 ชนิด และร้อยละ 37 ต้องทนทุกข์ทรมานจากการติดเชือ้ ระดับปานกลาง
และระดับรุ นแรง10 ด้วยการถูกขโมยสารอาหารที่จำ� เป็ นส�ำหรับสุขภาพ
เด็กในช่วงเวลาส�ำคัญต่อการพัฒนาทัง้ ทางร่างกายและสติปัญญา พยาธิ
ล�ำไส้ทำ� ให้การเจริญเติบโตของเด็กหยุดชะงักส่งผลกระทบต่อชีวิตความ
เป็ นผูใ้ หญ่ ท�ำให้ผนู้ นั้ ติดกับดักวงจรแห่งความยากจน

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: ขยายการขับพยาธิ
จากโครงการศึกษาสู่โครงการใหญ่
เป็ นเวลาหลายปี มาแล้ว ที่วิชาชีพทางการแพทย์และนักเศรษฐศาสตร์มี
ทฤษฎีว่า การให้ยาขับพยาธิอย่างกว้างขวางจะสามารถปลดล็อคปั ญหา
สุขภาพและปั ญหาด้านการเรียนรู ข้ องเด็กหลายร้อยล้านคนทั่วโลกได้ แต่
ความเชื่อมั่นของพวกเขายังไม่มีหลักฐานที่ชดั เจน ตราบจนปี พ.ศ. 2543
ก็มีหลายการศึกษาชีว้ า่ การขับพยาธิสง่ ผลกระทบน้อยต่อการเจริญเติบโต
ทางร่างกายของเด็กและไม่มีผลต่อการรับรูห้ รือการเรียนรูเ้ ลย11
ในภาคตะวันตกของเคนยา นักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาชัน้ แนวหน้า
2 คน คือเอ็ดวาร์ด มิกเู อล (Edward Miguel) แห่งเบอร์คเลย์ มหาวิทยาลัย
แห่งแคลิฟอร์เนีย และไมเคิล เครเมอร์ (Michael Kremer) แห่งมหาวิทยา
ลัยฮาร์วาร์ด ต้องการไปศึกษาลงลึกขึน้ เขาทัง้ สองยืนยันว่า การศึกษา
หลายชิน้ ก่อนหน้านีม้ ีขอ้ จ�ำกัดที่สำ� คัญ ยกตัวอย่างเช่น บ้างมีขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเล็กเกินไป บ้างไม่สามารถวัดผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ทงั้ หมด
บ้างก็ไม่สามารถค้นหาประโยชน์ของการลดการแพร่เชือ้ พยาธิ การศึกษา
เหล่านัน้ อาจจะไม่ประสบความส�ำเร็จในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
การขับพยาธิอย่างปูพรมกับโอกาสแห่งชีวิตที่ดีขนึ ้ 12
เมื่อได้ร่วมมือกับเอ็นจีโอชาวดัทช์, Internationaal Christelijk
Steunfonds Africa (ICS) และหน่วยงานสาธารณสุขแห่งบูเซีย มิกเู อลและ
เครเมอร์ก็ได้รบั โอกาสอันดีท่ีจะพิสจู น์สมมติฐานของพวกเขา โครงการขับ
พยาธิในโรงเรียนชัน้ ประถมศึกษา (Primary School Deworming Project:
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PSDP) ของ ICS ซึง่ มีระยะการด�ำเนินงานมากกว่า 3 ปี มุ่งเป้าหมายไป
ที่นกั เรียนในโรงเรียนชัน้ ประถมศึกษา 75 แห่งทางตอนใต้ของภูมิภาคบู
เซียโดยการรักษาด้วยยาฆ่า STH และยาฆ่าพยาธิใบไม้ในเลือด13 แม้ว่า
จะมิใช่โครงการแรกในลักษณะนี ้ และมิใช่โครงการแรกที่มีการประเมิน
ผลแบบสุ่มตัวอย่าง แต่ก็มีลกั ษณะโดดเด่นประการหนึ่งคือ มิกูเอลและ
เครเมอร์ได้แนะน�ำให้ ICS สุ่มเลือกโรงเรียนเข้ากลุ่มตามช่วงเวลาต่างๆ
ที่เริม่ ด�ำเนินการ (เป็ นการการศึกษาแบบสุม่ เป็ นกลุม่ ) ด้วยวิธีนี ้ ก็จะท�ำให้
พวกเขาสามารถดูความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างการแก้ปัญหา
กับผลลัพธ์ รวมทัง้ ยังสามารถค้นหาประโยชน์ขา้ งเคียงที่เกิดขึน้ ในกลุ่ม
นักเรียนและเพื่อนๆ ที่ไม่ได้รบั การรักษาด้วย14 ในทางตอนใต้ของบูเซียนัน้
ภาระโรคพยาธิ ลำ� ไส้มีมากมาย ดังนัน้ ถ้าการขับพยาธิ อย่างกว้างขวาง
ได้ผลแล้วไซร้ คุณภาพชีวิตและพัฒนาการที่ดีขึน้ ของเด็กเกือบทัง้ หมดก็
น่าจะสังเกตได้ชดั เจน
ในปี พ.ศ. 2544 สามปี หลังจากเริ่มด�ำเนินการ ทัง้ สองเผยแพร่
รายงานผลลั พ ธ์ ท่ี น่ า ตื่ น เต้น คื อ แม้ก ารให้ย าแก่ นั ก เรี ย นทุ ก คนจะ
ไม่สมบูรณ์ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะเด็กบางคนไม่ได้มาโรงเรียนในวันที่ให้ยา
แต่เ ด็ก ๆ ในกลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ ยาขับ พยาธิ มี ก ารเจริญ เติ บ โตที่ ดี ขึน้ และขาด
โรงเรียนน้อยลง15
รายงานนี ไ้ ด้ร ับ การเวี ย นเผยแพร่ใ นแวดวงนัก วิ ช าการ มี ก าร
อ้า งอิ ง ถึ ง โดยรายงานต่า งๆ ที่ มี ช่ื อ เสี ย งเกี่ ย วกับ การพัฒ นาและการ
เศรษฐกิจระดับโลก16 ธนาคารโลกยังช่วยให้ กลุม่ นักวิชาการแปลงข้อมูล
ในเอกสารนีไ้ ปสู่การประชุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียชาวเคนยาที่สำ� คัญๆ . ทัง้
รัฐบาลและผูบ้ ริจาคเงินต่างประทับใจต่อข้อค้นพบในรายงานและถือเป็ น
โอกาสบรรจุโครงการขับพยาธิ ในโรงเรียนเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย
โรงเรียนระดับชาติท่ีได้พัฒนาขึน้ ใหม่ในช่วงเวลานั้น ถึงปี พ.ศ. 2549
ธนาคารโลกได้เข้ามาร่วมมื อกับรัฐบาลเคนยาและผูบ้ ริจาครายอื่ นอี ก
หลายรายในการให้ทุนแก่โครงการสนับสนุนภาคการศึกษาของเคนยา
(Kenyan Education Sector Support Program) ซึง่ จัดสรรเงินส่วนหนึ่ง
เพื่อการขับพยาธิในระดับประเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานปฏิบตั กิ าร17
แม้จะไม่มีปัญหาเรื่องเงิน โครงการขับพยาธิ นีก้ ็ยังคงจะล่าช้า
เพราะกระทรวงศึกษาธิการขาดแคลนบุคลากรอย่างรุ นแรง (มีคนท�ำงาน
ดูแลด้านอนามัยโรงเรียนทัง้ ประเทศอย่างรอบด้านเพียง 4 คน) ซ�ำ้ ร้ายยัง
ถูกตัดเงินด้วยนโยบายแช่แข็งงบประมาณและยังถูกรบกวนด้วยวิกฤติ
รายวัน แทบจะไม่มีเวลาในการวางแผนและประสานงานระหว่างส่วน
ต่างๆ ซึง่ เป็ นสิ่งจ�ำเป็ นส�ำหรับการด�ำเนินโครงการนี18้
ในปี พ.ศ. 2550 เหตุการณ์ภายนอกประเทศเคนยาช่วยให้เกิด
แรงส่งส�ำคัญต่อโครงการโรงเรียนขับพยาธินี ้ เครเมอร์เป็ นหนึ่งในสมาชิก
ของสภาเศรษฐกิจโลกแห่งผูน้ ำ� รุน่ เยาว์ของโลก (World Economic Forum
of Young Global Leaders) ที่มีการประชุมเป็ นระยะเพื่อแก้ปัญหาของโลก
ณ ที่ ป ระชุม ในปี นั้น เขาและนายเอสเธอร์ ดูโ ฟล (Esther Duflo)
นักเศรษฐศาสตร์แห่งสถาบัน MIT ประสบความส�ำเร็จในการเสนอให้
โครงการโรงเรียนขับพยาธิเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาของผูน้ ำ� รุน่ เยาว์ของ

โลก19 การเปิ ดตัวต่อสาธารณะผ่านการประชุมช่วยให้โครงการขับพยาธิให้
หมดไปจากโลก (Deworm the World Initiative) ของเครเมอร์และดูโฟลที่
เพิ่งริเริ่มได้รบั การสนับสนุนทุนเป็ นครัง้ แรก จ้างคนท�ำงานให้แก่กระทรวง
ศึกษาธิการของเคนยาได้20
การเตรียมการเริ่มขึน้ จากการปลุกเร้าของคนกลุม่ หนึ่งกับกระแส
ความสนใจที่เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ยาขับพยาธิ 300 ล้านเม็ดที่ได้รบั จากการ
บริจาคส�ำหรับน�ำไปป้อนนักเรียนเพื่อขับพยาธิให้หมดไปจากโลกถูกน�ำไป
แจกจ่ายในเคนยาและประเทศอื่นๆ ท�ำให้รฐั บาลประหยัดค่าใช้จ่ายและ
ลดขัน้ ตอนที่เป็ นทางการในการจัดซือ้ จัดหา21 รัฐบาลใช้ขอ้ มูลจากการ
ส�ำรวจอุจจาระทั่วประเทศและกางแผนที่คน้ หาพืน้ ที่ท่ีมีการระบาดสูงและ
น�ำมาออกแบบเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าว22 ในปี พ.ศ. 2552 การขับพยาธิ
โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานฯ ก็คกึ คักทั่วประเทศ
หลังจากการขับเคลื่อนยกแรกผ่านไป การขับพยาธิ ท่ วั ประเทศ
ก็หยุดชะงักเมื่อมีการเปิ ดโปงคอร์รปั ชั่นในกระทรวงศึกษาธิการ ผูบ้ ริจาค
พากันหนีหายไปจากภาคการศึกษาทัง้ หมดและแขวนโครงการสนับสนุน
ภาคการศึกษาของเคนยาไว้ ซึ่งเป็ นแหล่งทุนแหล่งใหญ่ของโครงการขับ
พยาธิ นี ้ ทัง้ รัฐบาลและผูบ้ ริจาคต่างก็อยากให้มีการด�ำเนินงานโครงการ
ขับพยาธิต่อไป แต่ทงั้ สองฝ่ ายก็ไม่เต็มใจที่จะสนับสนุนทุนผ่านกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีมลทินในเรือ่ งคอร์รปั ชั่น23
โครงการขับพยาธิให้หมดไปจากโลกก้าวเข้ามารับต�ำแหน่งเป็ น
ผูช้ ่วยเหลือทางด้านวิชาการและเป็ นหน่วยงานงบประมาณของโครงการนี ้
ซึง่ ท�ำหน้าที่ดแู ลการจัดการด้านการเงินและเป็ นผูน้ ำ� ในการจัดหาทุน และ
ด้วยการบริจาคอย่างใจกว้างจากมูลนิธิกองทุนการลงทุนด้านเด็ก (Children’s Investment Fund Foundation: CIFF) และกองทุนเอนด์ (END
Fund) โครงการโรงเรียนขับพยาธิจงึ ด�ำเนินต่อไปในปี พ.ศ. 2555

ปฏิบตั กิ ารการขับพยาธิระดับชาติ
การขับพยาธิ ทำ� โดยให้ยาฆ่าพยาธิ แก่เด็กเพียงครัง้ เดียวต่อปี แต่การให้
ยาเพียงครัง้ เดียวต้องท�ำด้วยความรอบคอบ โครงการขับพยาธิระดับชาติ
ของเคนยาเป็ นโครงการเฉพาะโรคแนวดิ่ง ที่ครอบคลุมและอาศัยความ
ร่วมมือในแนวระนาบ โดยเฉพาะจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระทรวงต่างๆ
หลากหลายวิชาชีพ และทุกระดับ ภายในรัฐบาลของเคนยานัน้ ความเป็ น
หุน้ ส่วนที่เข้มแข็งระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิ การ
เป็ นปั จจัยหลักแห่งความส�ำเร็จ กระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่กำ� หนด
แนวทางวิ ช าการ ขณะที่ ก ระทรวงศึก ษาธิ ก ารอนุญ าตให้ใ ช้โครงสร้า ง
พืน้ ฐานและครู จำ� นวนมากในการบริหารจัดการการให้การรักษาที่อาศัย
โรงเรียนเป็ นฐานฯ 24
โครงการนีด้ ำ� เนินการในระดับชาติโดยมีคณะกรรมการอ�ำนวย
การท�ำหน้าที่ กำ� หนดนโยบายในภาพรวม และมี คณะกรรมการบริหาร
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการงานรายวัน จากนัน้ จะมีการกระจายวัสดุอปุ กรณ์
การอบรม และคู่มือแนวทางการด�ำเนินงานลงสู่ระดับชัน้ ต่างๆ ของส่วน

การกระจายยาและเทคโนโลยี

ภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สดุ ก็ลงถึงโรงเรียนประถมศึกษา
คนในโครงการเรียกการกระจายลักษณะนีว้ ่ากระบวนการ “น�ำ้ ตก” เป็ น
รากฐานของการปูพรมขับพยาธิ.25
กระบวนการท�ำงานเริม่ ต้นจาก ผูแ้ ทนโครงการฯ เข้าพบผูบ้ ริหาร
ระดับ สูง ของกระทรวงศึก ษาธิ ก ารและกระทรวงสาธารณสุข จากนั้น
เจ้าหน้าที่จากส่วนกลางจะเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคเพื่อ
ค�ำนวณยาที่ตอ้ งใช้และสั่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพืน้ ที่จดั การอบรม
ครู เกี่ยวกับการจัดการโครงการและการบริหารยา เจ้าหน้าที่เหล่านัน้ จะ
อบรมครู ในทันที ครู ท่ีผ่านการอบรมและคนท�ำงานในชุมชนจะร่วมกันให้
ความรู แ้ ก่สมาชิกในชุมชนเกี่ยวกับการขับพยาธิในเด็กที่จะนัดมาให้การ
รักษาต่อไป26
เมื่อเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้ว โรงเรียนก็พร้อมส�ำหรับ “วันขับ
พยาธิ” ประจ�ำปี เมื่อเด็กอายุ 2 - 14 ปี มาถึงโรงเรียนประถมศึกษาของ
พวกเขา ครู จะแจกจ่ายยาฆ่าพยาธิและเฝ้าดูเด็กแต่ละคนกลืนยาอัลเบน
ดาโซล (albendazole) ส�ำหรับฆ่า “STHs” ส่วนในพืน้ ที่ท่ีมีความชุกของ
โรคพยาธิ ใบไม้ในเลือดสูงจะได้รบั ยาพราซิควอนเทล (praziquantel)
ในขนาดที่ เหมาะสมเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งรายการเพื่ อฆ่ าพยาธิ ใบไม้ในเลือด
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิ การยังต้องเฝ้า
ระวังและจัดการกับผลข้างเคียงของยา—ซึง่ เกิดขึน้ น้อยมาก เด็กๆ ที่ไม่ได้
เข้า เรี ย นแต่ อ ยู่ใ นละแวกนั้น ก็ ไ ด้ร ับ การเชิ ญ ชวนให้ม าโรงเรี ย นในวัน
ขับพยาธิเพื่อเข้าร่วมรับยาในโครงการด้วย27
ครู ตอ้ งติดตามบันทึกจ�ำนวนเด็กที่ได้รบั ยาขับพยาธิ โดยใช้แบบ
ฟอร์ม ที่ อ อกแบบไว้เ ป็ น การเฉพาะส�ำ หรับ จุด มุ่ง หมายนี ้ ข้อ มูล ระดับ
โรงเรียนไหลขึน้ บนดังที่ผูน้ ำ� โครงการนีเ้ รียกว่า “ย้อนรอยน�ำ้ ตก” โดยมี
การเก็บรวบรวมแบบฟอร์มส�ำหรับติดตามภายในโรงเรียน เจ้าหน้าที่ทอ้ ง
ถิ่นเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูล ผลการรวบรวมผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่
ระดับเขตและขึน้ ไปสูส่ ำ� นักงานระดับชาติในที่สดุ นอกจากนีโ้ ครงการฯ ยัง
ว่าจ้างสถาบันวิจยั การแพทย์แห่งเคนยาให้บริหารการส�ำรวจอุจจาระและ
ปั สสาวะปี ละ 2 ครัง้ ใน 4 ภูมิภาคที่มีการระบาดสูง ข้อมูลสะท้อนกลับที่
ได้จากการส�ำรวจท�ำให้ผนู้ ำ� โครงการติดตามความก้าวหน้าเพื่อมุ่งสูค่ วาม
ครอบคลุมเป้าหมายได้อย่างใกล้ชิดและปรับปรุ งการออกแบบโครงการได้
ตลอดเวลา28

ผลลัพธ์ตอบแทน: เด็กปลอดหนอนพยาธิ
ผลที่น่าพอใจจากการทดลองในบูเซียเป็ นฐานที่แข็งแกร่งส�ำหรับการขยาย
โครงการสู่ระดับประเทศ การวิเคราะห์ขอ้ มูลของนักวิจยั แสดงให้เห็นว่า
1 ปี หลังจากการด�ำเนินโครงการ เด็กที่ได้รบั การรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิ
มี ก ารติ ด เชื อ้ ระดับ ปานกลางและระดับ รุ น แรงลดลงน้อ ยกว่ า แต่ ก่ อ น
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ร้อยละ 4429 ผลที่ตามมาคือ เด็กสูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั มีรายงานว่าป่ วย
น้อยลงในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา รวมทัง้ ขาดเรียนน้อยกว่าแต่ก่อนเมื่อครัง้
ยังไม่ได้รบั การรักษา ประโยชน์ยังไม่ได้เกิ ดกับเด็กที่ ได้รบั ยาฆ่าพยาธิ
เท่านัน้ แต่ยงั เกิดกับเด็กที่ไม่ได้รบั ยาด้วย เนื่องจากมีการแพร่เชือ้ ปรสิต
ลดลง
หลังจากการศึกษาครัง้ แรก 10 ปี นักวิจยั ได้ทำ� การศึกษาติดตาม
ระยะยาวดูผลของโครงการขับพยาธินี ้ โดยศึกษาในโรงเรียน 2 กลุม่ แรกที่
ได้รบั การรักษา—เป็ นกลุม่ โรงเรียนที่ได้รบั ยาฆ่าพยาธิฟรีเพิ่มขึน้ อีก 2 - 3 ปี
เทียบกับกลุม่ ควบคุม พบว่า นักเรียนกลุม่ แรกอยู่ในตลาดแรงงานที่ดีกว่า
มีรายได้สงู กว่า และมีสขุ ภาพดีกว่าโดยการรายงานด้วยตนเอง ในนักเรียน
หญิ งกลุ่มแรกพบการแท้งบุตรลดลงมากกว่า 2 ใน 330 ผลลัพธ์เหล่านี ้
ชีว้ ่า การได้รบั ยาฆ่าพยาธิแต่เนิ่นๆ มีผลกระทบต่อชีวิตในระยะยาวของ
เด็กนักเรียนทัง้ ในด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
อีกการศึกษาพบว่า การรณรงค์ให้ยาฆ่าพยาธิ อย่างกว้างขวาง
มีผลกระทบทางบวกต่อบรรดาน้องๆ ของนักเรียนซึ่งตอนรณรงค์ยงั เป็ น
ทารกเล็กเกินไปที่จะรับยาฆ่าพยาธิได้และนับแต่บดั นัน้ ก็ไม่เคยได้รบั การ
รักษาด้วยยาฆ่าพยาธิโดยตรงเลย ทศวรรษต่อมา เด็กนักเรียนเหล่านัน้ มี
การแสดงออกในด้านการรับรูท้ ่ีดี “เปรียบเทียบได้ระหว่าง 0.5 - 0.8 ปี ของ
การเรียน” เมื่อเทียบกับนักเรียนในชุมชนที่ไม่เคยได้รบั ยาฆ่าพยาธิ40
นับตัง้ แต่โครงการบูเซียประสบผลส�ำเร็จ โครงการขับพยาธิ ให้
หมดไปจากโลกและรัฐบาลเคนยาได้พยายามด�ำเนินรอยตามในระดับ
ประเทศ การขยายโครงการสู่ร ะดับ ประเทศประสบความส�ำ เร็จ ในขั้น
ปฏิ บัติ ก ารอย่ า งชัด เจนส�ำ หรับ ประเทศที่ มี ศัก ยภาพจ�ำ กัด ทั้ง ในระบบ
การศึกษาและในระบบสาธารณสุข ถึงปี พ.ศ. 2557 โครงการนี ไ้ ด้ให้
ยาฆ่า STHs แก่เด็ก 6.4 ล้านคน และยาฆ่าพยาธิใบไม้ในเลือดแก่เด็ก
890,000 คนในแต่ละปี 41
ผลกระทบระยะยาวของโครงการระดับชาติของเคนยานีย้ งั ไม่อาจ
ทราบได้ แต่ผลในเบือ้ งต้นก็เป็ นที่น่าพอใจ ในปี พ.ศ. 2551 การส�ำรวจ
อุจจาระพบความชุกระดับประเทศของ STH ในเด็กนักเรียนของเคนยา
ร้อยละ 5742 ถึงปลายปี พ.ศ. 2557 เฉพาะใน 4 จังหวัดที่มีการระบาดสูง พบ
การติดเชือ้ ลดลงอย่างมาก ความชุกของ STH ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 6
ระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557 พืน้ ที่เดียวกันที่มีการระบาดสูงนี ้ พบความชุก
ของพยาธิ ใบไม้ในเลือด 2 ชนิดลดลงร้อยละ 58 (เหลือความชุกเพียง
ร้อยละ 0.6) และร้อยละ 67 (เหลือความชุกเพียงร้อยละ 7.6) ตามล�ำดับ
อีกนัยหนึง่ คือ เด็กชาวเคนยาได้รบั ประโยชน์ดา้ นสุขภาพอย่างมาก43
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หลายล้านชีวิตรอด

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนเท่าใด?
การริเ ริ่ม โครงการขับ พยาธิ ข องเคนยามี ค วามเป็ น ไปได้เ นื่ อ งจากการ
สนับสนุนทางการเงินจากธนาคารโลกและผูบ้ ริจาครายอื่นที่ให้แก่โครงการ
สนับสนุนภาคการศึกษาแห่งเคนยา ต่อมาได้รบั การสนับสนุนทางการเงิน
จากกองทุนเอนด์ (END Fund) และ CIFF ผ่านโครงการขับพยาธิให้หมด
ไปจากโลก (Deworm the World) ที่ทำ� หน้าที่ทงั้ สนับสนุนวิชาการและ
เป็ นหน่วยงานด้านงบประมาณ และยังได้รบั ยาจากบริษัทยาต่างๆ ผ่าน
ทางโครงการบริจาคยาโลกขององค์การอนามัยโลก ในการขับพยาธิโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐานฯ ของเคนยานีม้ ีคา่ ใช้จา่ ยอยูท่ ่ี 0.56 เหรียญสหรัฐต่อเด็ก
1 คน ต�่ำกว่าประเทศอื่นๆ 44
เป็ น ที่ รู ก้ ัน ว่ า การขับ พยาธิ เ ป็ น วิ ธี ก ารแก้ไ ขปั ญ หาที่ มี ค วาม
คุม้ ทุนสูง แม้ว่าการประมาณการจากแหล่งต่างๆ จะมีความแตกต่างกัน
มาก ขึน้ กับตัวแปรภายใน45 การวิเคราะห์โครงการขับพยาธิโดยใช้โรงเรียน
เป็ นฐานฯ ของเคนยาที่นกั วิจยั ท�ำให้ หลายล้านชีวติ รอด เป็ นการเฉพาะนัน้
ได้ผลอัตราความคุม้ ทุนที่ 47.20 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงความ
สูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี 46 การประมาณการนีช้ ีว้ า่ ถ้าทุกคนที่ควรได้รบั

การรักษาได้รบั การรักษา วิธีการแก้ปัญหานี ก้ ็จะมีความคุม้ ทุนสูงมาก
ที่สำ� คัญคือ การค�ำนวณนีไ้ ม่ได้คิดถึงประโยชน์อ่ืนที่ไม่ใช่ดา้ นสุขภาพ ซึ่ง
ส่วนใหญ่คือการที่เด็กเข้าห้องเรียนเพิ่มขึน้ การประมาณการความคุม้ ทุน
จะแตกต่างกันขึน้ กับความชุกของปรสิตและค่าใช้จ่ายในการขับพยาธิใน
ท้องถิ่นนัน้ ๆ ซึง่ สามารถท�ำให้ต่ำ� ลงเท่ากับที่บฮิ าร์ (Bihar) ประเทศอินเดีย
คือเหลือเพียง 0.09 เหรียญสหรัฐต่อเด็ก 1 คน47
มีการโต้เถียงเกี่ยวกับค่าใช้จา่ ยจริงต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้ 1 ปี ของโครงการขับพยาธิท่ีใช้โรงเรียนเป็ นฐานฯ นี—
้ แม้วา่
วิธีวดั ด้วยปี สุขภาวะแบบนีจ้ ะเป็ นวิธีท่ีเหมาะสมในการวัดประโยชน์ก็ตาม
เหตุโต้เถียงเป็ นเพราะการรักษาโรคนีท้ ่ีบเู ซียส่งผลทัง้ ประโยชน์ในการเรียน
และในด้านเศรษฐกิจ รวมถึงส่งผลทางบวกต่อเด็กที่ไม่เคยได้รบั ยาฆ่า
พยาธิดว้ ย จึงเกิดค�ำถามว่าการวัดที่จำ� กัดเพียงวิธีคน้ หาสถานะสุขภาพ
เช่น ปี สุขภาวะที่สูญเสียไปหรือที่ป้องกันได้จะถูกต้องเพียงพอหรือไม่
ความไม่แน่นอนมีอยู่เสมอเกี่ยวกับประโยชน์ของการขับพยาธิทงั้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว (ดูกล่อง 1) ผลเสียของการติดเชือ้ STH และพยาธิใบไม้
ในเลือดก็ยงั มีความไม่แน่นอน การวัดผลจึงยิ่งเป็ นสิ่งท้าทาย48

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
การประเมิ น ผลน�ำ ร่อ งและรายงานการติ ด ตามผล 2 ฉบับ ของ
มิกเู อลและเครเมอร์ท่ีได้รบั การตีพิมพ์ในอีก 10 ปี ต่อมาได้นำ� เสนอ
การทดลองหนึ่ง ซึ่งก็คือการรักษาด้วยยาขับพยาธิอย่างกว้างขวาง
แบบสุ่มในบูเซีย เป็ นการประเมินผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาวอย่ า งกว้า งรวมถึ ง ผลลัพ ธ์ด ้า นสวัส ดิ ก าร 31 และ
เป็ นการศึกษาแบบสุม่ รายกลุม่ ที่อธิบายความเป็ นไปภายนอกกลุม่
ทดลองด้วย รายงานเหล่านีแ้ ม้ว่าจะเป็ นการศึกษาในพืน้ ที่เดียว
แต่ก็ให้ผลชัดเจนเกี่ยวกับผลของการขับพยาธิในด้านการเข้าห้องเรียน
และผลลัพธ์สขุ ภาพของเด็กนักเรียน อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2558
มีการศึกษา 2 ชิน้ ที่พยายามท�ำซ�ำ้ และวิเคราะห์ทบทวนรายงาน
การศึกษาในปี พ.ศ. 2547 อีกครัง้ พร้อมกับตัง้ ค�ำถามต่อข้อค้นพบ
ที่สำ� คัญบางประการ32 จนต่อมามีการโต้เถียงร่างระเบียบวิธีวิจยั
ซึง่ เรียกกันว่า “สงครามหนอนพยาธิ” เกิดขึน้ ในขณะที่เขียนหนังสือ
เล่มนี ้
นอกจากนี ้ ยั ง มี ข ้อ สงสั ย ว่ า จะน�ำ ผลการศึ ก ษาในปี
พ.ศ. 2547 ของมิกเู อลและเครเมอร์ไปใช้กบั ประเทศอื่นหรือภูมิภาค
อื่นได้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านการเข้าห้องเรียน
และการเติบโตทางด้านร่างกาย33 ในปี พ.ศ. 2555 การทบทวน
อย่างเป็ นระบบของ Cochrane เกี่ ยวกับผลกระทบของการขับ
พยาธิ สรุ ปว่า ถึงขณะปั จจุบันหลักฐานที่ ชีว้ ่าการให้ยาฆ่าพยาธิ
อย่างกว้างขวางสามารถท�ำให้เด็กนักเรียนมีนำ้� หนักเพิ่มขึน้ มีระดับ
ของเฮโมโกลบินสูงขึน้ มีการรับรู ด้ ีขนึ ้ และเข้าห้องเรียนมากขึน้ นัน้
ยังมีจำ� กัดหรือยังสับสน แม้ว่ามันยังเป็ นประโยชน์ต่อโครงการขับ
พยาธิท่ีมีการคัดกรองก็ตาม34 การทบทวนนีร้ ะบุว่า โครงการศึกษา

แรกเริม่ ที่บเู ซียนัน้ ผ่านมาเกือบ 15 ปี แล้ว ระหว่างนัน้ เป็ นช่วงเวลา
ที่ภาพรวมของ STH และพยาธิ ใบไม้ระบาดสูงมาก (และเพิ่มขึน้
เรื่อยๆ ) เนื่องจากภาวะอากาศที่สมั พันธ์กบั เอลนิโน่35 การทบทวน
ของ Cochrane ครัง้ ใหม่ในปี พ.ศ. 2558 สรุปคล้ายกันว่าการรักษา
เด็กที่มีพยาธิอาจท�ำให้นำ้� หนักของเด็กเพิ่มขึน้ ได้ แต่การให้ยาขับ
พยาธิอย่างกว้างขวางแก่นกั เรียนทุกคนนนัน้ ยังไม่มีหลักฐานที่น่า
เชื่อถือว่าสามารถท�ำให้เด็กเจริญเติบโตดีขนึ ้ สุขภาพดีขนึ ้ และการ
รับรู ด้ ีขึน้ 36 การทดลองแบบสุ่มเป็ นรายกลุ่มและมีตวั ควบคุมจาก
ประเทศอินเดียที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2556 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง
การรักษาด้วยยาฆ่า STHs อย่างกว้างขวางกับการที่นำ้� หนักเพิ่มขึน้
หรืออัตราตายลดลง งานนีไ้ ม่ได้ประเมินผลลัพธ์ดา้ นการรับรู37้
อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์และคนท�ำงานด้านหนอน
พยาธิ บ างคนปฏิ เ สธไม่ ย อมรับ ระเบี ย บวิ ธี วิ จัย ของ Cochrane
อ้างว่าการทบทวนนัน้ “สรุปหลักฐานไม่ครบถ้วนและไขว้เขว” พร้อม
ทัง้ ชี ว้ ่ามีงานการศึกษาติดตาม 2 ชิน้ ที่พบว่า มีความเชื่ อมโยง
ระหว่างโครงการขับพยาธิกบั การรับรู ท้ ่ีดีขึน้ และประโยชน์ทางด้าน
การสร้างผลผลิต38 นอกจากนี ้ ยังมีการอ้างถึงการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี ้
ในอูกนั ดาที่พบความเชื่อมโยงระหว่างโครงการขับพยาธิกบั การรับ
รู ท้ ่ีดีขนึ ้ แม้ว่าการศึกษานีจ้ ะไม่ได้ติดตามเรื่องน�ำ้ หนัก39 ดังนัน้ จึง
เป็ นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องติดตามผลของงานการศึกษาอื่นต่อไปเพื่อ
ดูผลการปฏิ บัติงานแบบบูเซียในพื น้ ที่ อ่ื น เพื่ อน�ำข้อมูลเกี่ ยวกับ
ประโยชน์ของโครงการขับพยาธิมาเป็ นข้อมูลน�ำเข้าแวดวงวิชาการ
ที่กำ� ลังโต้เถียงกัน
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ข่าวอือ้ ฉาวเรื่องคอร์รปั ชั่นในกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2554 แทบ
จะท�ำให้โครงการนีต้ อ้ งปิ ดตัวลงแม้จะเป็ นโครงการที่มีประสิทธิผลดี ภาย
ใต้สถานการณ์นี ้ โครงการขับพยาธิ ให้หมดไปจากโลก (Deworm the
World) ก็ เริ่มควบคุมงบประมาณเอง ซึ่งแต่เดิมให้รฐั บาลควบคุมเอง
ทัง้ หมด ถึงกระนั้นบรรดาผูบ้ ริจาคก็ตอ้ งท�ำงานอย่ างหนักเพื่อให้ม่ ันใจ
ว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขยังสามารถน�ำโครงการ
ต่อไปได้ ถ้ายังให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กระทรวงทัง้ สอง ทัง้ นี ้ ยังคง
มี ก ารประสานงานระหว่ า งหุ้น ส่ ว นต่ า งๆ ต่ อ ไปในรู ป ของการประชุม
คณะกรรมการอ�ำนวยการและคณะกรรมการบริหารในระดับประเทศ49
นอกจากนี ้ โครงการขับพยาธิแห่งชาติยงั ได้รบั ประโยชน์จากการ
มองไกลของผูบ้ ริจาคที่ตอ้ งการให้การสนับสนุนทุนต่อเนื่องกันหลายปี ทัง้
CIFF และกองทุนเอนด์ (END Fund) ต่างสัญญาจะให้ทนุ 5ปี เริม่ จากปี
พ.ศ. 2555 ท�ำให้โครงการขับพยาธิให้หมดไปจากโลกและหุน้ ส่วนต่างๆ
ต้องวางแผนระยะยาวด้วย แทนที่จะหวังผลเร็วและผิวเผินเพื่อระดมทุน
เป็ นรายปี 50 พันธสัญญาระยะยาวนีช้ ว่ ยบรรเทาปั ญหาเรือ่ งการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผบู้ ริหารโครงการใน
การปรับยุทธศาสตร์เพื่อให้ได้เป้าหมายอย่างครอบคลุม51
อย่างไรก็ตาม การพึง่ พาแต่เงินบริจาค ท�ำให้โครงการนีด้ ไู ม่ม่นั คง
เมื่อเวลาแห่งการสนับสนุนทุนสิน้ สุดลง ความยั่งยืนของโครงการขับพยาธิ
อาจจะมีปัญหาในเคนยาซึ่งเป็ นประเทศรายได้ปานกลางที่กำ� ลังเติบโต
ต้องเผชิญกับการแก้ปัญหาอีกหลายโรค รวมถึงต้องเผชิญค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึน้ ด้วย
โครงการระดับชาติตอ้ งมีการออกแบบโครงการที่ดีพอ รัฐบาล
ต้องเลือกเดินบนเส้นทางที่ดีท่ีสดุ เพื่อเข้าถึงเด็กหลายล้านคน ในด้านหนึ่ง
การท�ำงานขนาดใหญ่ตอ้ งอาศัยการกระจายอ�ำนาจไปยังหน่วยงานท้องถิ่น
ของรัฐ หลายร้อ ยแห่ง ในอี ก ด้า นหนึ่ง เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ ส่ว นกลางและ
ผูบ้ ริจาคจะต้องดูแลรับผิดชอบผลกระทบที่ จะเกิ ดขึน้ ในระดับประเทศ
จากการลงทุนนัน้ โครงการนีไ้ ด้พิชิตความท้าทายผ่านโครงสร้างล�ำดับชัน้
สองทิศทาง คือกระบวนการน�ำ้ ตกและย้อนรอยน�ำ้ ตก กลไกเหล่านีท้ ำ� ให้
พืน้ ที่มีความยืดหยุน่ ในการปรับโครงการให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น แต่ยงั
คงมีมาตรฐานและโครงสร้างที่ทำ� ให้ม่ นั ใจในประสิทธิผลและท�ำให้เด็กมี
ความปลอดภัยทั่วประเทศที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลาย นอกจากนี ้
ยังมีการจ้างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการด�ำเนินการวัดผล
การด�ำเนินงานขับพยาธิตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2556 เพื่อให้ม่ นั ใจได้วา่ โครงการนี ้
จะด�ำเนินอย่างจริงจังจนประสบความส�ำเร็จ52

หลักฐานเบือ้ งหลังของการขับพยาธิ อย่างกว้างขวางย่อมเป็ นที่น่าสนใจ
ในพืน้ ที่ ท่ี มีการระบาดสูงอย่างเช่นบูเซีย มี ความเชื่ อว่าหนอนพยาธิ ใน
ล�ำไส้ขโมยอาหารของเด็กและระงับความอยากอาหารของเด็ก ท�ำให้
อาหารไม่ยอ่ ย ทุพโภชนาการ เจ็บป่ วยง่าย และสูญเสียสมาธิในการเรียน
ตราบจนปี พ.ศ. 2544 ก็ยงั ไม่มีผใู้ ดท�ำวิจยั เกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง
การขับพยาธิอย่างกว้างขวางกับประโยชน์ในระยะสัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลที่ทำ� ให้เด็กเข้าห้องเรียนเพิ่มขึน้ การประเมินของมิกูเอลและเครเมอร์
เป็ นจุดเปลี่ยน คือมีหลักฐานชัดเจนในการยืนยันทฤษฎีง่ายๆ และวาง
รากฐานงานส�ำหรับการเคลื่อนไหวโครงการขับพยาธิในระดับโลก
หลัง จากที่ ช่ ว ยริเ ริ่ม โครงการขับ พยาธิ ใ ห้ห มดไปจากโลกในปี
พ.ศ. 2550 เครเมอร์ก็เข้ารับต�ำแหน่งประธานผูก้ ่อตัง้ โครงการ โครงการขับ
พยาธิให้หมดไปจากโลกของเครเมอร์ (อยู่ภายใต้รม่ องค์กรไม่แสวงก�ำไร
ชื่อ Evidence Action ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2556) ได้ชว่ ยขับพยาธิให้เด็กจ�ำนวน
37 ล้านคนระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557 ผ่านโครงการต่างๆ ในเคนยา
และในอินเดีย53 การรณรงค์ขบั พยาธิอย่างกว้างขวางได้รบั การแนะน�ำจาก
องค์การอนามัยโลก และได้รบั การรับรองให้เป็ นนโยบายล�ำดับต้นโดย
ฉันทมติโคเปนเฮเกน (Copenhagen Consensus) ซึ่งเป็ นความร่วมมือ
นานาชาติระหว่างผูเ้ ชี่ยวชาญระดับโลกที่ม่งุ ค้นหาวิธีแก้ไขปั ญหาสังคม
ที่สำ� คัญที่สดุ ของโลก54
แม้ว่าจะติดกระแสโลกรวมถึงได้รบั การสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ
รวมถึง CIFF และมูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์ แต่หลักฐานทัง้ หมดที่
มี ก็ ท ำ� ให้ผู้บ ริจ าคบางรายระมัด ระวัง การบริจ าคให้กับ การรณรงค์ขับ
พยาธิแบบปูพรมนี55้ ในการโต้เถียงกันนัน้ ต่างฝ่ ายต่างก็ตอ้ งการรู ว้ ่าผล
การประเมินจะลงเอยอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการประเมินจากการ
ทดลองแห่งเดียวหรือที่มีบริบทเฉพาะ ภายใต้ฐานข้อมูลหลักฐานทัง้ หมด
เพื่ อ ให้เ ข้า ใจระดับ เส้น พื น้ ฐานของการเกิ ด โรคเฉพาะถิ่ น และท�ำ งาน
อย่างรอบคอบกับหลักฐานที่ได้จากการศึกษาชิน้ เดียว หรือสรุ ปผลอย่าง
รอบคอบจากบริบทที่ตา่ งกันทัง้ ในด้านวัฒนธรรมและด้านระบาดวิทยา
รัฐบาลหลายประเทศเห็นว่าการขับพยาธิ อย่างกว้างขวางโดย
ใช้โ รงเรีย นเป็ นฐานฯ เป็ นการลงทุนที่ คุม้ ค่า ที่ อิ นเดี ย ผูป้ กครองรัฐ บิ
ฮาร์เริ่มโครงการขับพยาธิอย่างกว้างขวางโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานฯ ในปี
พ.ศ. 2554 และปรากฎผลส�ำเร็จในเชิงปฏิบตั กิ ารที่โดดเด่น เฉพาะในบิฮาร์
โครงการขับ พยาธิ ไ ด้รบั ทุนและการบริหารจัดการจากรัฐ บาลเป็ น ส่ว น
ใหญ่ แต่ได้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการจากโครงการขับพยาธิให้หมด
ไปจากโลก รวมถึง ได้ร บั ทุน สนับ สนุน เล็ก น้อ ยจากโครงการเดี ย วกัน นี ้
เพื่อกระตุน้ ให้เกิดการท�ำงาน ถึงปี พ.ศ. 2558 มีการขยายโครงการไปอีก
2 รั ฐ ในอิ น เดี ย 56 นอกจากนี ้ รั ฐ บาลอิ น เดี ย ยั ง เริ่ ม ปฏิ บั ติ ก าร
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ยกแรกของโครงการระดับชาติดว้ ยโครงการสนับสนุนทางวิชาการ มุ่งเป้า
ไปที่เด็ก 140 ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ หนอนพยาธิ57 โครงการ
ขับพยาธิให้หมดไปจากโลกได้รบั การอ้างอิงถึงอย่างกว้างขวางโดยองค์กร
การกุศลต่างๆ เช่น GiveWell และ Giving What We Can โดยอ้างว่า
โครงการนีเ้ ป็ นการท�ำบุญที่คมุ้ ทุนและมีประสิทธิผลสูง58
โดยสรุ ป ประสบการณ์ก ารขับ พยาธิ ข องเคนยาแสดงให้เ ห็ น
ว่า การกระจายอ�ำนาจการให้บริการควบคู่กับการใช้มาตรการส่งเสริม

ความรับผิดชอบระดับชาติมีความเป็ นไปได้ ทัง้ ยังแสดงให้เห็นว่าการแก้
ปั ญหาสาธารณสุขก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านมากกว่าด้านสุขภาพ
ท�ำให้ตอ้ งพิจารณาถึงประโยชน์เสริมในด้านการศึกษา การสร้างผลผลิต
และการเจริญเติบโตด้วยในยามที่จะพิจารณาความคุม้ ทุน ประโยชน์ดา้ น
สุขภาพสามารถช่วยปรับปรุ งผลลัพธ์ดา้ นสังคมที่สำ� คัญให้ดีขนึ ้ ได้ ดังเช่น
ในเคนยาที่ประโยชน์ของการขับพยาธิอย่างกว้างขวางสามารถเปลี่ยนชีวิต
เด็กหลายล้านคนให้ดีขนึ ้ ได้
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กรณีศกึ ษาที่ 7

หยุดเส้นทางระบาด

การก�ำจัดโปลิโอในเฮติ
(ต้นฉบับโดย Lauren Post)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ก�ำจัดไวรัสโปลิโอที่กำ� ลังระบาดและกวาดล้างไวรัสโปลิโอสายพันธุอ์ ่ืนให้สนิ ้ ซาก
ยุทธวิธี: ให้วคั ซีนโปลิโอแก่เด็กอายุต่ำ� กว่า 10ปี โดยใช้โรงเรียนและชุมชนเป็ นฐานปฏิบตั กิ าร ในวันภูมิคมุ้ กันแห่งชาติ พร้อมการรณรงค์จากบ้านถึงบ้าน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: การระบาดยุตไิ ด้ คนไข้โปลิโออัมพาตรายสุดท้ายของเฮติเกิดขึน้ ในปี พ.ศ. 2544
ปั จจัยส�ำเร็จ: ปฏิบตั ิการอย่างรวดเร็วภายหลังพบคนไข้โปลิโออัมพาตรายแรก การประสานงานระหว่างเฮติ สาธารณรัฐโดมินิกนั ผูบ้ ริจาคนานาชาติ
หลายราย การเฝ้าระวังและการติดตามที่ได้รบั การพัฒนาคุณภาพ
การเงินการคลัง: 4.82 ล้านเหรียญสหรัฐ
ขนาดของโครงการ: กว่าร้อยละ 90 ของเด็กชาวเฮติอายุต่ำ� กว่า 10 ปี ที่มีราว 2.5 ล้านคน

โปลิโอเป็ นเชือ้ ไวรัสที่ติดต่อง่ายผลสุดท้ายท�ำให้เกิดอัมพาต ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดขึน้ ที่ขาและร่างกายส่วนล่าง ไวรัสโจมตีเซลล์ประสาทสั่งการ (motor
neurons) ของไขสันหลัง (spinal cord) และก้านสมอง (brain stem)
คนติดเชือ้ โปลิโออัมพาต (paralytic polio) จะรูส้ กึ ล้า เกร็ง ปวด หายใจ
ไม่สะดวกและอาจมีการกระตุกของกล้ามเนือ้ ด้วย ระยะต่อมาอาจมีอาการ
ปวดกล้ามเนือ้ มากขึน้ สูญเสียการตอบสนอง และเป็ นอัมพาตฉับพลัน
อาการเหล่านีอ้ าจเกิดขึน้ ชั่วคราวหรือพิการถาวร ต้องใช้ไม้คำ้� ยันรักแร้หรือ
เก้าอีล้ อ้ เลื่อน กรณีท่ีรุนแรงมากอาจเสียชีวิตได้ ไม่มีการรักษาให้หายขาด
ในหลายประเทศที่ได้รบั ผลกระทบมีบริการที่ให้การรักษาน้อยมากที่เป็ น
แบบประคับประคองป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึน้
เมื่อบุคคลใดได้รบั การยืนยันว่าเป็ นโรคโปลิโออัมพาต เขาผูน้ นั้
ก็คือส่วนบนของภูเขาน�ำ้ แข็งแห่งการระบาด1 หากปราศจากการเฝ้าระวัง
และให้วคั ซีนอย่างครอบคลุมและเหมาะสม คนไข้โปลิโอ 1 รายจะก่อให้
เกิดคนไข้เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วจนเป็ นการระบาด การขจัดโปลิโอให้หมดไป
จากโลกเป็ นความพยายามที่ไม่สิน้ สุด บางประเทศพบโรคโปลิโอกลับคืน
มาหลังจากที่ได้ขจัดให้หมดไปจากประเทศหลายปี แล้ว
ปี พ.ศ. 2543 มีคนไข้ 1 รายในเฮติเป็ นเด็กหญิ งอายุ 2 ปี ใน
แคว้นทางตะวันตกเฉียงเหนือ ติดเชือ้ โรคโปลิโออัมพาตจากไวรัสสายพันธุ์
เดียวกับที่มีในวัคซีนที่ใช้อยูใ่ นขณะนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการสุขาภิบาล
ไม่ดี การให้วคั ซีนครอบคลุมไม่ท่ ัวถึงและระบบการเฝ้าระวังไม่เข้มแข็ง

ในปี ต่อมา เชือ้ โรคจึงระบาดไปอีก 20 รายทั่วเกาะฮิสแพนิโอลา (Hispaniola) ซึง่ เป็ นเกาะในทะเลแคริบเบียนที่ครอบครองร่วมกันโดยเฮติและ
สาธารณรัฐโดมินิกนั 2
ปั ญหาของระบบสาธารณสุขและระบบการเมืองของเฮติมีมากมาย
เมื่อผนวกกับความเสี่ยงต่างๆ จึงเปิ ดประตูให้กับโปลิโอ3 สถานการณ์
การเมืองที่ไม่ม่ นั คงเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทำ� ให้เฮติยงั คงเป็ นประเทศที่ยากจน
ที่สุดในซีกโลกตะวันตก— ในปี พ.ศ. 2544 ร้อยละ 55 ของประชากร
ทัง้ หมดอยู่ได้ดว้ ยเงินรายได้นอ้ ยกว่า 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน4 ระดับความ
ยากจนถึงขีดสุดนีท้ ำ� ให้เฮติตอ้ งเจ็บปวดตลอดทศวรรษที่ 1990 เมื่อชาวเฮ
ติตอ้ งเผชิญกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง ความยากจนข้นแค้น
ทุพโภชนาการ และความไม่ม่ นั คงของสถาบันต่างๆ ในขณะที่ประเทศก็
ต้องต่อสูด้ นิ ้ รนเพื่อพยายามสร้างประชาธิปไตยและหลักนิตธิ รรม
ดู เ หมื อ นการระบาดของโรคโปลิ โ อยิ่ ง เลวร้า ยมากขึ น้ ด้ว ย
ผลข้า งเคี ย งจากการเมื อ งประกอบกับ รัฐ บาลจัด สรรงบประมาณให้
แก่ภาคสาธารณสุขน้อยเพียงร้อยละ 1 - 2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ—กระทรวงสาธารณสุขของเฮติรว่ มกับหน่วยงานนานาชาติ เช่น
PAHO (Pan American Health Organization) และศูนย์ควบคุมและ
ป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (CDC) จึงต้องรีบออกมาวิงวอนให้ใช้มาตรการ
ควบคุ ม อย่ า งจริ ง จั ง และตั ด วงจรไวรัส นี ้เ มื่ อ โรคโปลิ โ อเริ่ ม ระบาด 5
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แม้ว่ า อัต ราความครอบคลุม ของการให้วัค ซี น โดยภาพรวมจะผัน ผวน
ระหว่า งปี พ.ศ. 2544 - 2556 แต่ก ารให้ภูมิ คุม้ กัน โปลิโ อส่ว นใหญ่ มี
ความต่อเนื่องยั่งยืน6 เฮติสามารถก�ำจัดการระบาดของโรคโปลิโอได้อีกครัง้
ภายหลังแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2553 เมื่อมีความกลัวกันว่าโรคนีจ้ ะกลับมา
อุบตั ใิ หม่เคียงข้างกับการระบาดของโรคอหิวาต์7
ในภาพรวมทั่วโลก โปลิโอถูกก�ำจัดเกื อบสิน้ ซากแล้ว ในเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทั่วทัง้ ทวีปแอฟริการ่วมกันก�ำหนดว่าภายในหนึ่งปี
จะต้อ งไม่ มี โ รคโปลิ โ อสัก ราย แต่ห ลายประเทศยัง คงมี ค วามเสี่ ย งต่อ
การระบาดภายหลังการก�ำจัดนัน้ โดยเฉพาะประเทศที่มีระบบเฝ้าระวังที่
อ่อนแอ ประสบการณ์ของเฮติในการต่อสูก้ ับการระบาดใหม่ของโปลิโอ
ถื อเป็ นอุทาหรณ์ว่า แม้ประเทศยากจนมากที่ มีทรัพยากรมนุษย์จำ� กัด
ก็แก้ปัญหาสาธารณสุขพืน้ ฐานได้ถกู ต้อง

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากโรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
โรคที่ รูจ้ ักกันทั่วไปในนามว่าโปลิโอเกิ ดจากเชื อ้ ไวรัสโปลิโอ ซึ่งอาจอยู่
ในรู ป ดั้ง เดิ ม โดยธรรมชาติ ห รือ บางกรณี เ ป็ น ผลในรู ป ที่ ก ลายพัน ธุ์ข อง
เชื อ้ ไวรัสที่มีชีวิต ดังเช่นที่ใช้เป็ นวัคซีนโปลิโอชนิดรับประทาน คนส่วน
ใหญ่ไม่มีอาการใดเมื่อติดเชือ้ นี ้ แต่บางคนมีอาการคล้ายหวัด ได้แก่ มีไข้
เจ็ บ คอ คลื่ น ไส้ หรือ ปวดหัว8 และที่ พ บได้น ้อ ยที่ สุด แต่รุ น แรงมากคื อ
เชื อ้ โปลิ โ อแพร่เ ข้า สู่ร ะบบประสาทส่ว นกลาง ออกฤทธิ์ ต่ อ สมองและ
ไขสันหลัง และท�ำให้เกิดอัมพาต
โดยทั่วไปเชือ้ โรคนีแ้ พร่กระจายผ่านทางอุจจาระของคนที่ติดเชือ้
สามารถแพร่ได้ทงั้ ช่วงก่อนและหลังมีอาการ9 ร้อยละ 90 ของผูไ้ ด้รบั เชือ้
ไม่มีอาการแสดง แต่ก็ยงั รับเชือ้ ตัวอื่นได้อีก ซ�ำ้ ร้ายไปกว่านัน้ เชือ้ ไวรัสนี ้
มีชีวิตอยูไ่ ด้ภายนอกร่างกายได้ถงึ 2 เดือน ทัง้ ในน�ำ้ อาหาร อุจจาระ หรือ
แม้แต่เสือ้ ผ้า จึงสามารถติดต่อไปถึงผูอ้ ่ืนได้ง่ายเพียงการสัมผัส เด็กเล็กที่
มีภมู ิตา้ นทานต่อเชือ้ ไวรัสนีต้ ่ำ� ก็มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้ นี ้ โดยเฉพาะ
เด็กเล็กในสถานที่ท่ีการสุขาภิบาลไม่ดี
โรคโปลิโอป้องกันได้ดว้ ยวัคซีนซึ่งมี 2 รู ปแบบ คือชนิดฉี ดและ
ชนิดรับประทาน วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (Injected Polio Vaccine: IPV)
ท�ำจากเชือ้ ไวรัสโปลิโอที่ถกู ท�ำให้หมดฤทธิ์ ภูมิคมุ้ กันเกิดภายหลังจากฉีด
ไปได้ 4 ครัง้ และเป็ นมาตรฐานที่ใช้กนั ในประเทศที่มีรายได้สงู 10 ส่วนวัคซีน
โปลิโอชนิดรับประทาน (Oral Polio Vaccine: OPV) ได้รบั การพัฒนาโดย
นพ.อัลเบิรต์ แซบิน (Dr. Albert Sabin) ท�ำจากเชือ้ โปลิโอที่ถกู ท�ำให้ออ่ น
ก�ำลังลงแต่ยงั มีชีวิตอยู่ ต้องรับประทาน 3 ครัง้ จึงจะสร้างภูมิคมุ้ กันได้11
OPV ราคาต�่ำกว่า IPV แต่ OPV ท�ำให้เกิดภูมิคมุ้ กันทางล�ำไส้และในทวีป
อเมริกาเลือกใช้ชนิดนีใ้ นการก�ำจัดไวรัสโปลิโอให้หมดไป

เช่นเดียวกับวัคซีนอื่นๆ ทัง้ IPV และ OPV ท�ำงานโดยกระตุน้ ให้
ร่างกายตอบสนองทางภูมิคุม้ กันโดยสร้างสารภูมิตา้ นทาน (antibody)
ส�ำหรับป้องกันตัวเองจากเชือ้ ไวรัสนี ้
เพราะวัคซีนนี เ้ อง ผูป้ ่ วยด้วยโรคโปลิโอจึงลดลงอย่างมากทั่ว
โลก จาก 350,000 รายในปี พ.ศ. 2531 ลดเหลือเพียง 100 รายในปี
พ.ศ. 255812 เกือบ 126 ประเทศที่เคยมีโรคโปลิโอระบาดได้ขจัดโปลิโอ
จนหมดภายในปี พ.ศ. 254413
แต่น่าประหลาดที่ความส�ำเร็จนีม้ าพร้อมกับความเสี่ยง กล่าวคือ
การให้ OPV อย่างกว้างขวางท�ำให้เกิดโรคโปลิโอได้เช่นกัน โดยคุกคาม
ชุมชนที่มีภมู ิคมุ้ กันต�่ำและการให้วคั ซีนไม่ท่ วั ถึง ทัง้ นีเ้ พราะเชือ้ ไวรัสที่ยงั
มีชีวิตใน OPV สามารถแบ่งตัวเพิ่มขึน้ ในล�ำไส้ ถูกขับออกมากับอุจจาระ
และแพร่ไปทั่วชุมชน แม้ว่าการแพร่เชือ้ ลักษณะนีจ้ ะเป็ นการดีเพราะไวรัส
ที่ถูกขับออกมาจะช่วยให้ร่างกายของคนอื่นๆ สร้างภูมิคุม้ กันต่อไวรัสนี ้
(ภูมิคมุ้ กันฝูงชน - herd immunity) แต่ก็อาจเป็ นอันตรายและเสี่ยงต่อการ
เกิดเชือ้ โปลิโอชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าเชือ้ ไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีน (circulating vaccine - derived poliovirus: cVDPV) ไวรัสชนิดนีว้ นเวียนอยูไ่ ด้
นานกว่า 1 ปี และกลายพันธุก์ ลับไปเหมือนกับสายพันธุด์ งั้ เดิมที่แพร่สคู่ น
ที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันได้งา่ ยและท�ำให้เป็ นอัมพาตได้14
ในลาติ น อเมริก าช่ ว งทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 - 2522)
มีคนไข้อมั พาตประมาณ 15,000 รายและมีคนตายประมาณ 1,750 ราย
ทุกปี จากโรคโปลิโอ หลังจากที่ขจัดโปลิโอให้หมดไปจากสหรัฐอเมริกา
ได้แล้ว PAHO (Pan American Health Organization) ได้เริ่มโครงการ
รณรงค์ข จัด โปลิ โ อช่ ว งทศวรรษที่ 1970 ในลาติ น อเมริ ก าและแถบ
แคริบเบียน ในปี พ.ศ. 2520 ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนีไ้ ด้บรรจุ OPV
เข้าไปในรายการของ EPI (Expanded Program on Immunization) ของ
PAHO เพื่อต่อสูก้ บั ไวรัสโปลิโอ
การขจัดไวรัสโปลิโอให้หมดไปจากตอนเหนื อ ตอนกลาง และ
ตอนใต้ข องทวี ป อเมริก าอยู่ใ นแผนของนพ.ซิ โ ร เดอ ควอดรอส (Dr.
Ciro de Quadros) ผูอ้ ำ� นวยการโครงการการให้ภูมิคมุ้ กันของ PAHO
เดอ ควอดรอสได้แรงบันดาลใจมาจากความส�ำเร็จของโครงการควบคุม
โปลิโอในบราซิลและคิวบา โดยในปี พ.ศ. 2506 สองประเทศนีเ้ ป็ นประเทศ
แรกที่ประสบความส�ำเร็จในภูมิภาคนีใ้ นการขจัดไวรัสโปลิโอให้หมดไป
จากประเทศ15 เดอ ควอดรอสขอความช่วยเหลือจาก Rotary International, USAID, UNICEF, Inter - American Development Bank และ
Canadian Public Health Association เพื่ อ ด�ำ เนิ น การรณรงค์ใ ห้
OPV อย่างกว้างขวาง โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังของประเทศที่เข้ม
แข็ ง เป็ น ปั จ จัย ที่ ท ำ� ให้ก ารแพร่ร ะบาดของโปลิโ อลดลง 16 คนไข้โ ปลิโ อ
อั ม พาตรายสุ ด ท้า ยถู ก บั น ทึ ก ไว้ใ นประเทศเปรู ใ นปี พ.ศ. 2534 17
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หลังจากที่ไม่มีคนไข้โปลิโอครบ 3 ปี องค์การอนามัยโลกก็ให้การรับรองว่า
ภูมิภาคอเมริกาปลอดจากโรคโปลิโอตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ภูมิภาคนีจ้ งึ คิดว่า
ตนเองได้เห็นจุดจบของโปลิโอแล้ว

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: ระบบเฝ้ าระวังของเฮติ
ส่งสัญญาณเตือนภัย
ระบบสุข ภาพของเฮติ ส่ ัน คลอนภายหลัง รัฐ ประหารในปี พ.ศ. 2534
ประธานาธิบดีฌ็อง - แบร์ทร็อง อาริสตีด (President Jean - Bertrand
Aristide) ซึ่งเป็ นประธานาธิ บดีคนแรกที่ ได้รบั การเลือกตั้งเข้ามาตาม
ระบอบประชาธิปไตยของเฮติ ถูกขับออกจากต�ำแหน่งและถูกบีบให้ออก
นอกประเทศ ทหารยังคงละเมิดสิทธิ มนุษยชนของพลเมืองต่อไป ความ
สับ สนอลหม่ า นท�ำ ให้ป ระเทศผู้บ ริ จ าคและหน่ ว ยงานพหุภ าคี พ ากัน
แขวนการสนับสนุนเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โครงการของ
กระทรวงสาธารณสุขของเฮติ18
ระบบสาธารณสุข ของเฮติ ท่ี อ่ อ นแออยู่แ ล้ว จึง อ่ อ นแอมากขึน้
ภายใต้ภาวะเหล่านี ้ ความครอบคลุมของการให้วคั ซีนโปลิโอตกต�่ำมาก
ประกอบกับ การสุข าภิ บ าลที่ ย่ ำ� แย่ ท�ำ ให้ก ารระบาดด�ำ เนิ น ต่ อ ไปทั่ว
ประเทศตลอดทศวรรษที่ 199019 ช่วงระยะเวลาสัน้ ๆ หลังจากที่ภมู ิภาคนี ้
ปลอดโปลิโอ รัฐบาลเฮติก็แขวนโครงการให้ภูมิคมุ้ กันอย่างกว้างขวางที่
จัดขึน้ ในวันภูมิคมุ้ กันแห่งชาติ20 การรณรงค์ดว้ ยการให้วคั ซีน OPV นีเ้ ป็ น
ยุทธศาสตร์ท่ีพิสจู น์แล้วว่าได้ผลดีและคุม้ ค่าส�ำหรับการต่อสูก้ บั ไวรัสตัวนี ้
แต่ได้รบั การสนับสนุนน้อยลงหลังจากการกวาดล้างไวรัสโปลิโอผ่านไป
แล้ว.21 ผลคือความเสียหาย เด็กอายุต่ำ� กว่า 1ปี ที่ควรได้รบั วัคซีน OPV
อย่างน้อย 3 ครัง้ มีเพียงร้อยละ 30 - 50 ในช่วงทศวรรษที่ 199022 ภาวะที่
เฮติกำ� ลังซวนเซด้วยหนีส้ ินส่งผลให้ระบบสาธารณสุขอ่อนแอด้วย เพราะ
งบในประเทศส�ำหรับการสุขาภิบาลพืน้ ฐานและโครงการสาธารณสุขต่างๆ
ถูกตัดอย่างง่ายดาย23
การที่ขาดการลงทุนในมาตรการคุณภาพน�ำ้ และการสุขาภิบาล
ชักน�ำให้เกิดการระบาดของโรคโปลิโอ บรรยากาศทางการเมืองก็มีผลต่อ
ภาวะเหล่านี ้ เช่น คอร์รปั ชั่นในหมูเ่ จ้าหน้าที่ทำ� ให้โครงการปรับปรุงน�ำ้ และ
การสุขาภิบาลในชนบทมีอุปสรรคมาหลายทศวรรษ ซึ่งเป็ นปั ญหาใหญ่
หลวงเพราะไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีนสามารถอยู่อาศัยได้ในน�ำ้ และแพร่
ไปทางอุจจาระ24
แม้ว่าจะมีปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยงั มีข่าวดีอยู่อย่าง คือระบบเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา (Epidemiological Surveillance System: ESS)
ของเฮติยังคงอยู่ ทัง้ นี ต้ อ้ งขอบคุณสถาบันเด็กแห่งชาวเฮติซ่ึงเป็ นกลุ่ม
เอกชนที่ดำ� เนินการส�ำรวจสุขภาพระดับประเทศ
ในประเทศเฮตินัน้ คนไข้โปลิโออัมพาตรายสุดท้ายถูกบันทึกไว้
โดย ESS ในปี พ.ศ. 253225 อย่างไรก็ตาม ในฤดูรอ้ นของปี พ.ศ. 2543
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ESS พบเด็กหญิ งอายุ 2 ปี ในแคว้นทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อป่ วยเป็ น
อัมพาตกล้ามเนือ้ หย่อนยานเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis: AFP)
ซึ่ง เป็ น อาการขั้น ต้น ของโรคอัม พาต การติ ด ตามสื บ ค้น โดยกระทรวง
สาธารณสุขของเฮติ ศูนย์ระบาดวิทยาแคริบเบียนของ PAHO และ CDC
ยืนยันว่าโปลิโอกลับมาแล้ว26 ไม่นาน ก็มีผปู้ ่ วยด้วย AFP อีกรายได้รบั การ
ยืนยันว่าเป็ นโรคอัมพาต อยู่ขา้ มเขตแดนออกไปในประเทศสาธารณรัฐ
โดมินิกนั
งานประจ�ำในระบบเฝ้าระวังของ ESS ท�ำให้พบคนไข้รายเริ่มต้น
ใหม่นีใ้ นปี พ.ศ. 2543 ตามข้อก�ำหนดของ ESS คนไข้รายนีถ้ ูกสืบค้น
ในฐานะที่ตอ้ งสงสัยว่าเป็ นโรคโปลิโอ ตัวอย่างอุจจาระถูกส่งไปยังห้อง
แล็บประจ�ำภูมิภาค—ซึ่งคือศูนย์ระบาดวิทยาแคริบเบียนของ PAHO—
โดยแยกเชือ้ ไวรัสโปลิโอออกมา27 แล้วส่งเชือ้ ที่แยกได้ไปยังห้องแล็บไวรัส
โปลิโอของ CDC เพื่อสืบค้นเพิ่มเติมและยืนยันสิ่งที่คน้ พบ28
ค�ำยืนยันของ CDC ท�ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเฮติรบั รู ว้ ่า
พวกเขาก�ำลังรับมือกับเชือ้ ไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีนที่มีคุณสมบัติทาง
ชีววิทยาคล้ายไวรัสโปลิโอดัง้ เดิม กล่าวอีกอย่างได้คือไวรัสที่อยู่ในวัคซีน
ได้พัฒนาศักยภาพตนเองจนแสดงฤทธิ์ ได้เหมือนลูกพี่ลูกน้องของตนที่
เกิดโดยธรรมชาติ ท�ำให้เป็ นอัมพาตและแพร่จากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว
ด้วย29 เชือ้ ไวรัสนีด้ เู หมือนว่าจะแพร่กระจายไปสูค่ นมากกว่าพันคนแล้วแต่
ไม่มีอาการใดๆ แสดงออกมา ไม่นานนัก ก็มีการยืนยันคนไข้โปลิโออัมพาต
อีกหลายรายบนเกาะฮิสแพนิโอลา ถึงต้นปี พ.ศ. 2544 มีการยืนยันผูป้ ่ วย
ด้วยโรคนี ้ 8 รายในเฮติและ 14 รายในสาธารณรัฐโดมินิกนั 30
การวิเคราะห์ทางห้องแล็บพบว่าสายพันธุน์ ีม้ าจากวัคซีน OPV
ที่ให้แก่เด็กในชุมชนช่วงปลายปี พ.ศ. 2541 หรือต้นปี พ.ศ. 2542 แต่
ความครอบคลุม การให้วัค ซี น ในครั้ง นั้น ต�่ำ 31 นัก ระบาดวิ ท ยาสรุ ป ว่ า
การระบาดครัง้ แรกเริ่มต้นในกลุ่มเด็กที่ไม่มีภมู ิคมุ้ กันในเฮติและแพร่ไปสู่
สาธารณรัฐโดมินิกนั ในเวลาสองสามเดือน ผ่านทางอาหารปนเปื ้อนเชือ้
หรือคนที่ได้รบั เชือ้ 32
รายที่ ไ ด้ร ับ การยื น ยัน ทั้ง หมดมี อ ายุร ะหว่ า ง 2 - 12ปี ยัง ไม่
เคยได้รบั วัคซีนหรือได้รบั วัคซีนบางส่วน ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในพืน้ ที่ท่ีมี
ความครอบคลุมการให้วคั ซีน OPV เพียงบางส่วน33 ในแคว้นตะวันตก
เฉี ย งเหนื อ ซึ่ ง เป็ น พื ้น ที่ ท่ี พ บรายแรก การให้วัค ซี น ครอบคลุม เพี ย ง
ร้อยละ 40 เมื่อถึงปี พ.ศ. 254434

ปฏิบตั กิ ารการให้วัคซีนโปลิโอ
PAHO และ CDC กระโดดเข้ามาช่วยเฮติหยุดการระบาดของโปลิโอ
สองหน่วยงานนีส้ ง่ นักระบาดวิทยาจ�ำนวน 16 คนมาค้นหาผูป้ ่ วยด้วย AFP
ในทัง้ สองประเทศ35 พวกเขาได้พบกับผูน้ ำ� ศาสนา ครู ผูด้ แู ลศูนย์เด็กเล็ก
มารดา และหมอพืน้ บ้านเพื่อค้นหาผูป้ ่ วยด้วย AFP ที่ไม่ได้รายงาน36
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หลายล้านชีวิตรอด

ขณะเดี ย วกัน รัฐ บาลเฮติ ใ ช้ม าตรการการควบคุม อย่ า งจริง จัง
สนับสนุนแก่พืน้ ที่ เริ่มจากการให้วคั ซีนในบริเวณใกล้ๆ ที่พบผูป้ ่ วยโปลิโอ
อัมพาต ตามด้วยการให้วัคซีนครอบคลุมทั่วประเทศ ณ สถานบริการ
สาธารณสุขต่างๆ โดยในช่ว งต้น ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยความช่วยเหลือทางวิชาการจาก PAHO ได้ดำ� เนินการให้วคั ซีน
2 รอบ แต่การวางแผนที่ ไม่ดีพอ รวมกับปั ญหาการขนส่ง และสภาพ
อากาศฝนตกหนัก ได้บ่ นั ทอนกิจกรรมการควบคุมในช่วงต้นของรัฐบาล
จึงครอบคลุมการให้วคั ซีนได้เพียงร้อยละ 40 ของเด็กชาวเฮติ 1.2 ล้านคน
ที่มีอายุต่ำ� กว่า 5ปี 37 พอถึงกลางปี พ.ศ. 2544 เฮติประสบปั ญหาอีกครัง้
เพราะรัฐบาลและหุน้ ส่วนต่างๆ ไม่ได้ให้วคั ซีนแก่ประชากรอย่างเพียงพอ
ที่จะรับประกันว่าสามารถคุม้ ครองได้
เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วกระตุ้ น ให้ นพ.ฌ็ อ ง คล๊ อ ด โวลแตร์
(Dr. Jean Claude Voltaire) รัฐมนตรีสาธารณสุข ต้องเริม่ ยุทธศาสตร์ใหม่
ที่ มีเป้าหมายสูงกว่าเดิม เริ่มจากการให้วัคซีนแก่เด็กอายุต่ ำ� กว่า 10ปี
ทุกคนทั่วประเทศโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานปฏิบตั ิการ ตามด้วยการให้วคั ซีน
OPV จากบ้านถึงบ้าน 2 รอบเพื่อให้บริการแก่เด็กที่ควรได้รบั วัคซีนที่ยงั
หลงเหลืออยู่ จากจุดนีห้ น่วยงานนานาชาติก็เข้ามามีสว่ นร่วม ทัง้ PAHO
UNICEF ธนาคารโลก รัฐบาลแคนาดา และ USAID ได้ให้การสนับสนุน
ทัง้ ด้านการเงินและด้านวิชาการแก่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ศึกษาธิ การในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ ความพยายามที่เข้ม
ข้นขึน้ นีน้ ำ� ไปสูโ่ ครงการรณรงค์การให้ภมู ิคมุ้ กันแห่งชาติ 2 โครงการในฤดู
ใบไม้ผลิและฤดูใบไม้รว่ งของปี พ.ศ. 2544
การรายงานผูป้ ่ วย AFP อย่างฉับไวท�ำให้รูว้ า่ ถึงจุดวิกฤติท่ีจะต้อง
ควบคุมโปลิโอแล้ว แม้ระบบเฝ้าระวังจะมีจดุ อ่อนที่การเชื่อมโยง แต่ ESS
ก็ยงั ส�ำคัญในการค้นพบและตอบโต้ตอ่ การระบาดได้ และพบว่า ณ เวลาที่
เกิดการระบาด มากกว่าครึง่ ของแหล่งที่พบคนไข้อมั พาตยังสรุ ปรายงาน
ประจ�ำสัปดาห์ไม่เสร็จ และไม่เคยมีการเก็บรวบรวมตัวอย่างอุจจาระของ
ผูป้ ่ วย AFP ส่งตรวจในระยะเวลา 5ปี ก่อนหน้านัน้ 38 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ประจ�ำ ท้อ งถิ่ น มากกว่า 1 ร้อ ยคนได้ร ับ การอบรมการค้น หาผู้ป่ วยใน
ระหว่างการจัดกิจกรรมของชุมชนเพื่อปรับปรุ งการเฝ้าระวัง39 PAHO ยัง
คงส่งนักระบาดวิทยามาก�ำกับดูแลกิจกรรมการเฝ้าระวัง ขณะที่กระทรวง
สาธารณสุขก็ประกาศจะให้รางวัล 100 เหรียญสหรัฐแก่ผทู้ ่ีรายงานผูป้ ่ วย
ที่ได้รบั การยืนยันทางห้องแล็บแล้วว่าเป็ นโรคนี40้
รัฐ บาลเฮติ ป ระสานงานกับ รัฐ บาลสาธารณรัฐ โดมิ นิ กัน เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน ถึงปลายปี พ.ศ. 2544 ก็ได้มีการปรับ
เปลี่ยนการประสานงานไปเป็ นความร่วมมือกัน โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุขจาก 2 ประเทศพบกันที่พรมแดนและร่วมกันปรับ

แผนการด�ำเนินงานเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าเด็กทุกคนที่ผ่านเข้าออกพรมแดน
เคยได้รบั วัคซีนนีแ้ ล้ว ไม่วา่ จะได้รบั จากฟากใดก็ตาม41
โครงการให้วคั ซีนป้องกันหัดใน 2 ประเทศถูกระงับไว้ขณะที่พบ
โรคโปลิโออัมพาต แต่เด็กๆ จ�ำเป็ นต้องได้รบั การคุม้ ครองป้องกันจาก
การระบาดของโรคอันตรายถึงชี วิตทัง้ 2 โรคนี ้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญระบุว่าการ
รณรงค์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งโปลิ โ อและหั ด จะต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ถึงกลางปี พ.ศ. 2544 ภริยานายกรัฐมนตรีของทัง้ 2 ประเทศ
เข้ามาร่วมท�ำงานกับรัฐมนตรีสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ เอ็นจีโอ และ
หน่วยงานนานาชาติในการเปิ ดตัว อย่างเป็ นทางการของการรณรงค์โปลิโอ
- หัดร่วมกัน42 มีการให้วคั ซีนทัง้ 2 ชนิดร่วมกันในการรณรงค์การให้ OPV
ทัง้ ประเทศครัง้ ที่ 3 ในปี ต่อมา
แม้จ ะประสบความส�ำ เร็จ ในการรณรงค์ใ ห้วัค ซี น และการเฝ้า
ระวัง กระทรวงสาธารณสุขยังต้องปรับปรุงการขนส่ง โดยเฉพาะการเข้าถึง
พืน้ ที่ท่ียากจนที่สดุ และเปราะบางที่สดุ ของเฮติเป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง
ถนนหนทางส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในสภาพย�่ำแย่ ศูนย์สขุ ภาพครึง่ หนึ่ง
ขาดตูเ้ ย็นส�ำหรับเก็บวัคซีน OPV ให้ใช้การได้ วัคซีนบางขวดเสียหรือแตก
ท�ำให้ตอ้ งเลื่อนนัดการให้วคั ซีนออกไป43

ผลลัพธ์ตอบแทน: ก�ำจัดโปลิโอได้อกี ครั้ง
การรณรงค์ให้วคั ซีนของเฮติสามารถควบคุมการระบาดของโปลิโอได้อย่าง
มีประสิทธิผลโดยการห่อหุม้ คุม้ ครองประเทศไว้ดว้ ยการป้องกัน โครงการ
EPI ในทวีปอเมริการายงานว่า มีการให้วคั ซีน OPV จ�ำนวน 2.4 ล้านโด๊ส
แก่เด็กในช่วงวันให้ภูมิคุม้ กันแห่งชาติครัง้ แรกและการให้แบบกวาดไป
บ้านต่อบ้าน ท�ำให้เด็กอายุนอ้ ยกว่า 10ปี ร้อยละ 88 ได้รบั วัคซีนนี 44้
การรณรงค์ครัง้ ที่ 2 ท�ำได้ดีขึน้ โดยท�ำได้ถึงร้อยละ 93 ของประชากร
เป้าหมาย45 EPI ได้ขอ้ มูลมาจากรายงานการติดตามความครอบคลุม
การให้วัค ซี น โปลิ โ อและผู้ต ้อ งสงสัย ว่ า ป่ วยด้ว ย AFP ของเจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขประจ�ำท้องถิ่น ซึง่ ยืนยันว่าการให้วคั ซีนนีค้ รอบคลุมประมาณ
ร้อยละ 90 และการกวาดให้วคั ซีนตามบ้านก็ย่ิงครอบคลุมมากขึน้ 46
การประชุมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 1ปี หลังจากพบผูป้ ่ วย
โปลิโออัมพาตรายแรก จอร์จ เอ.โอ. แอลลีน (George A.O. Alleyne)
ผูอ้ ำ� นวยการของ PAHO เรียกการรณรงค์โปลิโอของเฮติว่า “success
story”47 แต่ในความเป็ นจริงนั้น ผูป้ ่ วยด้วยโรคโปลิโออัมพาตอายุ 2ปี
ที่ได้รบั การวินิจฉัยเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2544 ในปอร์โตแปร็งซ์
(Port - au - Prince) นั้น ถื อเป็ นผูป้ ่ วยรายสุดท้ายที่ได้รบั การบันทึก
ไว้ใ นเฮติ 48 ส่ว นประเทศสาธารณรัฐ โดมิ นิ กัน ก็ ส ามารถหยุด ยั้ง ไวรัส

การกระจายยาและเทคโนโลยี

ที่มาจากวัคซีนตัวนีไ้ ด้เช่นกัน ผูป้ ่ วยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ได้รบั การ
ยืนยันว่าเป็ นรายสุดท้าย49
ไม่มีการรายงานผูป้ ่ วยโปลิโออัมพาตรายใหม่อีกหลังจากการ
รณรงค์ให้ภูมิคมุ้ กัน จึงถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จ เป็ นที่ยอมรับกันว่า
การให้วคั ซีนสามารถป้องกันและหยุดยัง้ การระบาดของโปลิโอได้ ถ้าไม่มี
วัคซีน ความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนลดลง ระดับของภูมิคมุ้ กันลดลง
ไวรัสโปลิโอก็จะเจริญพันธุเ์ พิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามยังมีความไม่ชัดเจนว่า
แง่มมุ ใดในความพยายามของเฮติท่ีมีประสิทธิภาพและให้ประสิทธิผลมาก
ที่สดุ และผลกระทบของการรณรงค์นีย้ ่ิงใหญ่เพียงใด (ดูกล่อง 1)

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนเท่าใด?
การหยุดการระบาดของเชือ้ ไวรัสโปลิโออัมพาตที่มาจากวัคซีนท�ำให้เฮติ
และหุน้ ส่วนต่างๆ ต้องจ่ายเงินไปทัง้ หมด 4.82 ล้านเหรียญสหรัฐ อ้างจาก
แหล่งข้อมูลของ EPI50 ในเงินจ�ำนวนนัน้ กระทรวงสาธารณสุขของเฮติ
แม้จะมีงบประมาณจ�ำกัด ลงขันไปประมาณร้อยละ 20—หรือร้อยละ 2
ของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในปี พ.ศ. 254451 หุน้ ส่วนต่างๆ ที่ออกเงิน
ในส่ ว นที่ เ หลื อ ได้แ ก่ หน่ ว ยงานการพัฒ นานานาชาติ แ ห่ ง แคนาดา
(Canadian International Development Agency) PAHO ธนาคารโลก
องค์การอนามัยโลก โรตารีน่ านาชาติ UNICEF และ USAID52 บทบาทของ
UNICEF มีความส�ำคัญเป็ นพิเศษ เพราะเป็ นองค์การที่จา่ ยเงินค่าวัคซีน
และอุปกรณ์สำ� หรับท�ำความเย็นให้แก่วัคซีนเพื่ อยื ดอายุวัคซีนระหว่าง
ขนส่งและระหว่างเก็บรักษา
การออกแบบเพื่ อ ค้น หาความคุ้ม ทุน ของการขจัด โปลิ โ อเป็ น
เรือ่ งยากเพราะมีความไม่แน่นอนสูง ว่าจะระบาดอย่างไร หรือระบาดที่ไหน
ต้นทุนในเชิงปริมาณเกี่ ยวกับปฏิกิริยาทางสังคม เช่น ความกังวลหรือ
ความรุ นแรงก็วดั ยาก53 ยิ่งไปกว่านัน้ ยังไม่มีการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพจากเรื่องนี ้ จึงเป็ นสิ่งท้าทายในการประเมินความคุม้ ทุนของการ
ก�ำจัดโปลิโอในเฮติ อย่างไรก็ตาม เป็ นที่ชดั เจนว่ามีการทุ่มทุนอย่างมาก
ในการก�ำจัดโปลิโอครัง้ นีท้ งั้ จากรัฐบาลเฮติและหุน้ ส่วนนานาชาติต่างๆ
เฮติและผูบ้ ริจาคจากภายนอกประเทศได้แสดงตัวเลขรวมๆ ก้อนใหญ่ท่ีได้
ลงทุนเพื่อก�ำจัดโปลิโอด้วย
แม้จ ะมี ปั ญ หาทางด้า นระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แต่ ก็ มี ก ารวิ เ คราะห์
ต้นทุนผลลัพธ์ของการก�ำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกเพราะการก�ำจัด
เชื ้อ นี ้ไ ด้ใ ห้อ านิ ส งส์ใ นทางสั ง คมระยะยาวทั้ ง ยั ง เป็ นที่ ร ั บ รู ้ว่ า เป็ น
สาธารณกุศ ลระดับ โลก 54 โครงการก�ำ จัด โปลิ โ อโลก (Global Polio
Eradication Initiative: GPEI) ได้ประมาณการว่า การก�ำจัดโปลิโอ
ในระดับ โลกจะมี ค่ า ใช้จ่ า ย 5.5 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ในช่ ว งปี พ.ศ.
2556 - 256155 ถื อเป็ นการประมาณการขั้นต�่ำ—แต่ถ้าล้มเหลว ก็ จะ
มี ค่ า ใช้จ่ า ยสูง กว่ า อี ก มากที่ ต ้อ งใช้ใ นการรัก ษาระยะยาว การก�ำ จัด
โปลิโอได้สำ� เร็จภายในปี พ.ศ. 2561 จะช่วยประหยัดเงิ นได้มหาศาล
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
ความพยายามของเฮติในการควบคุมการระบาดของโปลิโอ
ปรากฏเป็ นความส�ำเร็จ คือไม่มีผปู้ ่ วยด้วยโรคนีอ้ ีกในประเทศ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2544 การประเมินผลกระทบแสดงให้เห็นว่า
ประเทศนีค้ วบคุมการระบาดได้โดยใช้ยทุ ธวิธีท่ีมีประสิทธิผล
ดีท่ีสดุ
ความท้ า ทายอื่ น ในการดู ผ ลกระทบที่ เ กิ ด จาก
โครงการของเฮติคือการยืนยันความครอบคลุมการให้วคั ซีน
—ข้อมูลการให้วัคซีนที่ ได้รบั จากรายงาน ประกอบด้วยจ�ำ
นวนโด๊สของวัคซีนที่ให้และจ�ำนวนประชากรเป้าหมายโดย
ประมาณ ซึ่งอาจไม่เที่ยงตรง บางกรณี มีการรายงานอัตรา
ความครอบคลุมเกินร้อยละ 100 เพราะข้อมูลถูกแบ่งโดยการ
ประมาณการประชากรเป้าหมาย ซึ่งใช้ขอ้ มูลจากการส�ำรวจ
ที่ลา้ สมัยแล้ว ตัวอย่างเช่น กลางปี พ.ศ. 2544 มีการรายงาน
ว่า ได้ใ ช้วัค ซี น OPV ไป 2.4 ล้า นโด๊ ส ให้กับ เด็ ก ประมาณ
2.26 ล้านคน วิธีการประเมินความครอบคลุมแบบนีต้ อ้ งมี
การบันทึกข้อมูลอย่างดีเพื่อป้อนระบบสถิติท่ีสำ� คัญและมีการ
ประมาณการประชากรอย่างเที่ยงตรง ทัง้ สองประการนีเ้ ป็ น
เรื่องท้าทายอย่างยิ่งส�ำหรับประเทศที่ ขาดแคลนทรัพยากร
อย่างเฮติ

มีการประมาณการได้ว่าจะประหยัดได้ถึง 40 - 50 พันล้านเหรียญสหรัฐ
เมื่อค�ำนวณถึงปี พ.ศ. 2578 และส่วนใหญ่ของการประหยัดนีจ้ ะเกิดขึน้ ใน
ประเทศต่างๆ ที่ยากจนที่สดุ ในโลก56

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จของเฮติในการด�ำเนินงานเรื่องโปลิโอนัน้ มาจากหลายปั จจัย
คือ การตอบสนองอย่างรวดเร็วของรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เป็ น
องค์ก รระหว่า งประเทศ ความจริงจังของรัฐ บาลในการควบคุม โปลิโอ
ระบบเฝ้าระวังที่ยงั มีอยู่และได้รบั การปรับปรุ ง และการประสานงานที่มี
ประสิทธิผลกับรัฐบาลของประเทศสาธารณรัฐโดมินิกนั และหุน้ ส่วนอื่นๆ
แม้ว่า โครงการให้ภูมิ คุ้ม กัน และระบบเฝ้า ระวัง จะล้ม เหลวใน
การเตือนภัยว่ามีการระบาดของโปลิโอจากวัคซีนบนเกาะฮิสแพนิโอลา
ในช่ ว งต้น แต่ เ ฮติ ก็ ลุก ขึ น้ ยื น และกระจายโครงการให้วัค ซี น หลัง จาก
ค้น พบผู้ป่ วยรายแรกได้ การด�ำ เนิ น โครงการของเฮติ โ ดดเด่ น ในด้า น
ความเข้ม งวดภายหลัง ความผิ ด หวัง จากความพยายามในช่ ว งแรกที่
ด�ำเนิ นรอยตามนานาชาติ—ซึ่งเป็ นรู ปแบบการควบคุมโปลิโอที่ พิสูจน์
แล้ว ว่ า ความครอบคลุ ม การให้วั ค ซี น กั บ การเฝ้ า ระวั ง ที่ ดี เ ป็ นเรื่ อ ง
ส�ำคัญที่ยึดถือกันมาหลายทศวรรษแล้วก่อนหน้านี ้ ในทศวรรษที่ 1970
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หลายล้านชีวิตรอด

(พ.ศ. 2513 - 2522) และ 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532) ความส�ำเร็จ
ของโครงการก�ำจัดโปลิโอขึน้ อยู่กบั 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือการก�ำหนดวัน
ให้ภมู ิคมุ้ กันแห่งชาติ การรณรงค์ให้วคั ซีนแบบบ้านต่อบ้านในบริเวณใกล้ๆ
แหล่ง ระบาดทุก ครัง้ ที่ มี ก ารระบาดและในพื น้ ที่ ท่ี เ ข้า ถึง ยากและระบบ
เฝ้าระวังที่มีการวิเคราะห์และวินิจฉัยด้วยห้องแล็บไวรัสวิทยา57 บทเรียน
เหล่านี ้ ในประวัตศิ าสตร์ได้พิสจู น์แล้วว่าขาดไม่ได้
แม้ว่าการเงินการคลังของเฮติในขณะนั้นจะย�่ำแย่ แต่ก็มีพันธ
สัญญาทางการเมืองที่จะขจัดโปลิโอให้ได้ ดังนัน้ จึงเป็ นเรื่องที่น่ายกย่อง
กระทรวงสาธารณสุขออกเงิน 1 ใน 5 ของงบทัง้ หมดในโครงการควบคุม
โปลิโอ เป็ นเครื่องแสดงว่ารัฐบาลมีความจริงจังที่จะหยุดการระบาดของ
โรคโปลิโอให้ได้โดยเร็ว ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลมีความจริงจังคือ
การที่รฐั มนตรีสาธารณสุขโวลแตร์และภริยานายกรัฐมนตรีแสดงภาวะ
ความเป็ นผูน้ ำ� ในการควบรวมโปลิโ อและหัด เข้า ไว้ในโครงการรณรงค์
เดียวกัน
กระทรวงสาธารณสุขของเฮติไม่สามารถหยุดการระบาดของโรค
นีไ้ ด้โดยล�ำพัง หน่วยงานความช่วยเหลือแบบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึง
รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องและจริงจังในการค้นหา
ผูป้ ่ วยโปลิโออัมพาต การสนับสนุนทางการเงินและความช่วยเหลือทาง
วิชาการจะขาดเสียมิได้ การประสานงานและความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
เฮติและรัฐบาลสาธารณรัฐโดมินิกนั น�ำไปสูก่ ารประชุมร่วมกันเพื่อให้ความ
พยายามของทัง้ สองประเทศสอดประสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณ
พรมแดนซึง่ พิสจู น์แล้วว่าส�ำคัญยิ่ง
สาเหตุท่ี โรคโปลิโอระบาดในเฮติเกิ ดจาก—ระบบสาธารณสุข
ที่ อ่อ นแอและการล้ม ลุก คลุก คลานของความพยายามในการปรับ ปรุ ง
สุขาภิบาล เฮติจงึ ย่อมต้องเฝ้าระวังเพื่อให้ม่นั ใจว่าการระบาดของเชือ้ ที่มา
จากวัคซีนจะไม่เกิดขึน้ การปฏิรูประดับชาติเกี่ยวกับน�ำ้ และการสุขาภิบาล
ไม่ได้รบั เลือกเข้าสู่ระบบกฎหมายจนกระทั่งปี พ.ศ. 2552 และหายนะ
ภัยจากแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2553 ก็ทำ� ให้แผนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
ระยะยาวของประเทศต้องหยุดชะงักลงเพื่อความจ�ำเป็ นทางมนุษยธรรม58
ความพยายามในการลดความเสี่ ย งต่ อ การระบาดของโรคขึ น้ อยู่กับ
ศักยภาพของรัฐบาล มิเพียงแต่เพื่อให้ม่ ันใจว่าได้ให้วัคซีนโปลิโออย่าง
ครอบคลุม แต่ยงั ต้องปรับปรุ งเรื่องน�ำ้ และการสุขาภิบาลตลอดจนการให้
ความรูด้ า้ นสุขอนามัยเพื่อให้ม่ นั ใจว่าไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีนจะไม่แพร่
จากอุจจาระไปสูน่ ำ้� หรืออาหาร (อ่านประกอบในกรณีศกึ ษาที่ 20 และ 22
เกี่ยวกับโครงการสุขาภิบาลในอินโดนีเซียและเปรู ตามล�ำดับ)

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
โครงการก�ำจัดโปลิโอโลก (GPEI) เริ่มในปี พ.ศ. 2531 สามารถท�ำให้
อุบัติ ก ารณ์ก ารเกิ ด โรคโปลิโ อลดลงทั่ว โลกได้อ ย่า งน่ า ประหลาดใจถึง
ร้อยละ 99 อย่างไรก็ตาม ทัง้ ไวรัสโปลิโอดัง้ เดิมและไวรัสโปลิโอจากวัคซีน

ยังคงคุกคามในบางพืน้ ที่ ที่โดดเด่นคือในเขตที่มีประชากรหนาแน่นของ
ประเทศปากีสถานและอัฟกานิสถาน
ศักยภาพของโปลิโอที่สามารถข้ามพรมแดนประเทศได้ทำ� ให้เป็ น
เรื่องเร่งด่วนที่ จะต้องอุดช่องว่างในเรื่องภูมิคุม้ กันและท�ำให้โปลิโอสูญ
พันธุ์ให้ได้ ขณะที่การระบาดของโปลิโอบนเกาะฮิสแพนิโอลาถูกจ�ำกัด
โดย 2 ประเทศที่ครอบครองเกาะนีร้ ว่ มกัน แต่การระบาดของไวรัสโปลิโอ
ดัง้ เดิมและไวรัสโปลิโอจากวัคซีนที่ประเทศไนจีเรียนัน้ แพร่ระบาดไปอีก
20 ประเทศทั่วทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2551 (ดูกล่อง 2)59 โครงการก�ำจัดโปลิโอหลาย
โครงการต้องเผชิญการขาดแคลนงบประมาณและเริ่มประสบกับความ
ยากล�ำบากที่จะรักษาระดับความครอบคลุมการให้วคั ซีนขัน้ สูงในประเทศ
ที่ได้รบั การรับรองว่าปลอดจากโปลิโอแล้ว60 บางรัฐบาลถามว่า ท�ำไมต้อง
ใช้เงินมากมายส�ำหรับผูป้ ่ วยที่มีจำ� นวนน้อย61 ผูบ้ ริจาคเองก็เริ่มหมดแรง
ในการสนับสนุนเงินเพื่อก�ำจัดโปลิโอนี62้
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้น ยัง มี ข ้อ โต้เ ถี ย งเกี่ ย วกับ ยุท ธวิ ธี ท่ี ดี ท่ี สุด ในการ
ควบคุม โรคโปลิ โ อ บางคนอ้า งว่ า การรณรงค์ใ ห้วัค ซี น ตอนนี ้ไ ด้ผ ล
ตอบแทนกลับมาน้อยกว่าที่จะท�ำเมื่อมีภาระโรคมากกว่านีแ้ ละควรเอา
ทรัพยากรไปใช้ในทางอื่นที่ดีกว่า เช่น ใช้ในการปรับปรุ งเรื่องน�ำ้ และเรื่อง
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสุขาภิบาล63 อย่างไรก็ตาม วันให้ภมู ิคมุ้ กันแห่ง
ชาติยังเป็ นเครื่องมือที่ใช้ได้ผล การยกเลิกวันให้ภูมิคุม้ กันแห่งชาติของ
อินเดียและไนจีเรียท�ำให้เกิดการระบาดขึน้ อีกเมื่อเร็วๆ นี ้ จ�ำนวนผูป้ ่ วย
โปลิโอเพิ่มขึน้ อย่างมาก ทัง้ สองประเทศต้องเสียเงินไปหลายล้านเหรียญ
สหรัฐ เมื่ออินเดียน�ำเอาวันให้ภมู ิคมุ้ กันแห่งชาติกลับคืนมาใหม่ในหลาย
ปี ต่อมาการระบาดของโปลิโอก็ลดลง หลายประเทศพอเห็นว่าเป็ นเช่นนี ้
ก็ย่ิงส่งเสริมวันให้ภมู ิคมุ้ กันแห่งชาติเป็ นยุทธวิธีสำ� คัญในการควบคุมการ
ระบาดของไวรัสโปลิโอ
เพื่ อก�ำจัดโปลิโอให้หมดไปจากโลกนี ้ บรรดาผูน้ ำ� ในโครงการ
GPEI ซึ่งได้แก่ องค์การอนามัยโลก, โรตารี่นานาชาติ CDC UNICEF
และมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์ และรัฐบาลของบรรดาประเทศที่ได้รบั
ผลกระทบจ�ำ เป็ นต้อ งตกลงร่ ว มกั น ที่ จ ะใช้ยุ ท ธศาสตร์เ กมอวสาน
(endgame strategy)ในการก�ำจัดวัคซีน OPV ด้วย เพื่อป้องกันการระบาด
ของเชือ้ โปลิโอที่มาจากวัคซีน
มี 2 ยุท ธวิ ธี ท่ี ไ ด้ผ ลในการก�ำ จัด การใช้ OPV ยุท ธวิ ธี แ รกคื อ
เปลี่ย นจากการใช้ OPV ไปเป็ น IPV อย่า งไรก็ ตามมี ค ำ� ถามเกี่ ย วกับ
ประสิทธิผลของ IPV ในการป้องกันโปลิโอที่แพร่อยูใ่ นบริบทที่มีความเสี่ยง
สูงที่สดุ เนื่องจาก IPV ให้ผลป้องกันประชาชนที่ยงั ไม่มีภมู ิคมุ้ กันได้ต่ำ� กว่า
OPV เพราะ IPV ไม่สามารถท�ำให้เกิดภูมิคมุ้ กันเป็ นกลุม่ (herd immunity)
ได้64 นอกจากนี ้ IPV ยังมีราคาสูงกว่า ซึ่งอาจเป็ นปั ญหาต่อประเทศที่มี
รายได้นอ้ ยหรือมีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะถ้าไม่มีการผนวกรวมค่าใช้จา่ ย
ของวัคซีนนีเ้ ข้าในโครงการการให้วคั ซีนที่มีอยู่65 อย่างไรก็ตาม IPV ช่วย
ลดความเสี่ยงที่ จะต้องจ่ายเงินเพื่ อแก้ปัญหาที่ เกิ ดจากการระบาดของ

การกระจายยาและเทคโนโลยี

ไวรัสโปลิโอที่มาจาก OPV66 ยุทธวิธีท่ี 2 คือ ประสานงานให้คอ่ ยๆ เลิกการ
ใช้ OPV อย่างรอบคอบโดยไม่ตอ้ งน�ำ IPV มาใช้ทดแทน อย่างไรก็ตาม
ยุทธวิธีนี ้ ก็อาจท�ำให้เกิดการระบาดของไวรัสโปลิโอที่มาจากวัคซีนขึน้ อีก
ถ้าไม่ประสานกันให้ดีในระดับโลก67
อี ก ทางเลื อ กคื อ ยัง คงใช้ OPV ต่ อ ไปโดยการควบคุม โรคให้
แน่นหนา แต่การใช้ OPV ก็อาจมีอนั ตราย ดังเช่นกรณีของเฮติ ถ้าไม่มี
ระบบเฝ้าระวังที่ดี ไม่มีการดูแลคลังวัคซีนอย่างถูกต้อง ไม่มีการลงทุน
ก�ำจัดสาเหตุของโรคโปลิโอ เช่น น�ำ้ ปนเปื ้อนและการสุขาภิบาลที่ย่ำ� แย่
นักเศรษฐศาสตร์ดา้ นสุขภาพและกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสุขภาพส่วนใหญ่
เสนอให้ใช้ยุทธวิธีค่อยๆ หยุดใช้ OPV ทั่วโลกอย่างรอบคอบ68 บางคน
เสนอว่าน่าจะมีจริยธรรมมากกว่าถ้าจะใช้วิธีกำ� จัดเชือ้ โปลิโอในเมื่อเรามี
วิธีกำ� จัดมันแล้ว อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดก็นอ้ ยกว่าการใช้มาตรการ
ควบคุมโรคนี69้
แม้ว่าเส้นตายของโครงการ GPEI ในการก�ำจัดโปลิโอจะต้อง
เลื่อนจากปี พ.ศ. 2543 ไปเป็ นปี พ.ศ. 2550 และไปเป็ นปี พ.ศ. 2561
แต่ ก ารบรรลุเ ป้า หมายนี ย้ ัง มี ค วามเป็ น ไปได้ องค์ป ระกอบส�ำ คัญ คื อ
ประชากรมีภูมิคุม้ กันกว้างขวางและมีระบบเฝ้าระวังที่ดี บางคนถึงกับ
กล่าวว่า โลกนีไ้ ม่ตอ้ งก�ำจัดเชือ้ โปลิโอแล้ว แม้จะยังมีผปู้ ่ วยโรคนีจ้ ำ� นวน
หนึ่งในปากีสถานและอัฟกานิสถาน70 การกลับมาของโปลิโอในเฮติยงั คง
เป็ นตัวอย่างที่เด่นชัดว่ามันเกิดขึน้ ได้ถา้ การรณรงค์วคั ซีนระดับประเทศ
ไม่เดินหน้า

การตอบโต้โดยเร่งด่วนต่อเหตุฉกุ เฉินด้านสุขภาพเป็ นสิ่งจ�ำเป็ น
ที่ตอ้ งส่งเสริม เมื่อการระบาดของอีโบล่า (Ebola) ได้รบั การยืนยันในปี
พ.ศ. 2557 นัน้ ถ้าไม่มีการเฝ้าระวังและการเตรียมการจากนานาชาติ ใน
เวลาอันรวดเร็ว การระบาดในวงเล็กนัน้ ก็จะควบคุมไม่ได้ และกระจาย
ไปทั่วภูมิภาค ประสบการณ์ของเฮติแสดงให้เห็นว่า วิกฤติการณ์ระดับ
ภูมิภาคสามารถป้องกันได้ดว้ ยความร่วมมือที่ดีจากรัฐบาลของประเทศ
เพื่อนบ้านและหน่วยงานความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข
การที่มีองค์การอนามัยโลก CDC, PAHO, UNICEF, และหน่วยงานอื่นๆ
พร้อมพรักเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นที่ช่วยป้องกันไม่ให้โรคโปลิโออัมพาตแพร่วงกว้าง
ออกไปบนเกาะฮิสแพนิโอลาและนอกเกาะนี ้
แต่การก�ำจัดไวรัสโปลิโอด้วยการให้วคั ซีนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
การละเลยต่ อ การปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งน�้ำ และสุ ข าภิ บ าลก็ ยั ง เป็ นปั ญ หา
การที่ อ หิ ว าตกโรคระบาดในเฮติ ปี พ.ศ. 2553 ย่ อ มแสดงให้เ ห็ น ว่ า
ชาวเฮติยงั มีความเปราะบางอย่างสูงต่อการคุกคามของเชือ้ โรคที่มากับน�ำ้
ถ้ายังปราศจากการลงทุนอย่างมีประสิทธิ ผลในการปรับปรุ งน�ำ้ และการ
สุขาภิบาล หน่วยงานสาธารณสุขจะต้องเฝ้าระวังเป็ นสองเท่า หน่วยงานที่
เป็ นหุน้ ส่วนนานาชาติจะต้องพิจารณาข้อดีของการลงทุนในการปรับปรุ ง
เรื่องน�ำ้ และการสุขาภิบาลให้ดีขนึ ้ อย่างชัดเจนในระยะสัน้ แทนที่จะให้เงิน
ทุนต่อไปเรือ่ ยๆ ส�ำหรับโครงการให้วคั ซีนซึง่ เป็ นโครงการระยะยาว

กล่อง 2. การเข้าสู่สถานะปลอดโปลิโอในไนจีเรีย71
ไนจี เรียพยายามก�ำจัดโปลิโอมาเกื อบ 30ปี เคยมี ผูต้ ิดเชื อ้ ไวรัส
โปลิโอดัง้ เดิม 801 รายในปี พ.ศ. 2551 นับว่ามากที่สดุ ในโลกในปี
นัน้ .72 อุปสรรคของการก�ำจัดโปลิโอประกอบด้วย ความหลากหลาย
ของสภาพภูมิประเทศ โครงสร้างพืน้ ฐานไม่ดี สถานการณ์ความ
ตึงเครียดระหว่างชาวมุสลิมในตอนเหนื อและชาวคริสเตียนทาง
ตอนใต้ และความไม่ศรัทธาต่อการแพทย์สมัยใหม่
แต่ดว้ ยภาวะผูน้ ำ� ของหน่วยงานพัฒนาการสาธารณสุข
มูลฐานแห่งชาติของไนจีเรียในปี พ.ศ. 2551 จึงท�ำให้ประเทศมีพนั ธ
สัญญาที่จะจัดการโปลิโอ ด้วยการเรียนรู จ้ ากยุทธศาสตร์โปลิโอใน
ครัง้ ก่อนของไนจีเรีย กระทรวงสาธารณสุขได้ตงั้ เป้าหมายใหม่ของ
การรณรงค์ไว้ท่ีประชากร 160 ล้านคนใน 36 รัฐ โครงการรณรงค์
ได้รบั ทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก โรตารี่นานาชาติ CDC
UNICEF และมูลนิธิบลิ ล์แอนด์เมลินดาเกตส์
เพื่อให้เกิดโครงสร้างความรับผิดชอบที่ชดั เจน กระทรวง
สาธารณสุขได้ตงั้ ศูนย์ปฏิบตั ิการฉุกเฉิน (Emergency Operations
Center: EOC) ขึน้ เพื่อดูแลการรณรงค์และให้ม่ ันใจได้ว่าหน่วย
งานที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ ง หมดทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลของแต่ละรัฐ ท�ำงานในหน้าที่ของตนใน
การเพิ่มความครอบคลุมการให้วคั ซีน ยุทธศาสตร์ของการรณรงค์
ส่วนหนึ่งคือมีการท�ำงานร่วมกับผูน้ ำ� พืน้ บ้านเพื่อให้เข้าถึงชุมชน
อย่างแท้จริง การเพิ่มจ�ำนวนและประสิทธิ ภาพของผูใ้ ห้วัคซีนใน
ชุมชน และการใช้เทคโนโลยีระบบข้อมูลทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา
จุดอ่อนของการครอบคลุมวัคซีน
ความพยายามเป็ น ผลส�ำ เร็จ คนไข้ติ ด เชื อ้ ไวรัส โปลิ โ อ
ดัง้ เดิมรายสุดท้ายในปี พ.ศ. 2557 องค์การอนามัยโลกประกาศ
ให้ไนจีเรียเป็ นประเทศปลอดโปลิโอในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558
ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 โครงการรณรงค์นีถ้ กู คาดหวังว่าจะหลีก
เลี่ยงไม่ให้คนตายด้วยโรคนีไ้ ด้ 30,000 - 35,000 คน และประหยัด
เงินได้ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ73 กลไกของโครงการนี ้ เช่น EOC
ยังช่วยหยุดยัง้ การจูโ่ จมของอีโบล่าในปี พ.ศ. 2558 อีกด้วย
ประสบการณ์ของไนจีเรียได้ให้บทเรียนแก่ประเทศต่างๆ
ที่กำ� ลังต่อสูก้ ับโปลิโอ ทัง้ ในการพัฒนายุทธศาสตร์เฉพาะบริบท
การปรับปรุ งบทบาทความรับผิดชอบ การสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ ใน
ชุมชน และการจัดระบบติดตามที่เป็ นอิสระอย่างสม�่ำเสมอ
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เรียนรู้จากความล้มเหลว

การจัดการความเจ็บป่ วยของเด็กในบังคลาเทศแบบบูรณาการ
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดจ�ำนวนการตายด้วยโรคท้องร่วง โรคปอดบวม โรคมาลาเรีย โรคหัด และภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี
ยุทธวิธี: บูรณาการวิธีการต่างๆ ได้แก่ การอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การพัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขภาครัฐ และการปรับปรุงหลักปฏิบตั คิ รอบครัว
และหลักปฏิบตั ชิ มุ ชน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่เพิ่มสูงขึน้ ลดจ�ำนวนการแคระแกร็น แต่อตั ราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ไม่ได้ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
เหตุทไ่ี ม่ประสบผลส�ำเร็จ: อัตราตายของเด็กในภาพรวมของประเทศที่ลดลงมิอาจพิสจู น์ได้วา่ เป็ นผลกระทบจากโครงการนี ้ ความไม่สอดรับกันระหว่าง
ข้อมูลทางระบาดวิทยากับการแก้ปัญหา การให้ความส�ำคัญกับภาครัฐมากเกินไปจนกระทั่งละเลยความสนใจภาคเอกชนที่ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยไป
ใช้บริการ การติดตามดูแลโครงการไม่เพียงพอ หลักปฏิบตั ิครอบครัวที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพยังด�ำรงอยู่
การเงินการคลัง: 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐในต�ำบลแม็ทแล็บ (Matlab) ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 2551
ขนาดของโครงการ: ระดับท้องถิ่นและยกขึน้ สูร่ ะดับประเทศ

บัง คลาเทศเป็ น ประเทศสัญ ลัก ษณ์ข องการรอการพัฒ นา ในแวดวง
การเงินนัน้ ประเทศนีน้ บั เป็ นแหล่งก�ำเนิดของธุรกิจให้กเู้ งินรายย่อยในโลก
ของสุขภาพ ที่น่ีเป็ นที่รูจ้ กั กันดีในเรื่องการรักษาท้องร่วงด้วยเกลือแร่ เป็ น
วิธีง่ายๆ ที่ช่วยให้คนหลายล้านทั่วโลกรอดชีวิต1 นักประชากรสถิติและ
นักวิจัยด้านสุขภาพรู จ้ ักบังคลาเทศในฐานะที่ตัง้ ศูนย์นานาชาติสำ� หรับ
การวิจยั โรคท้องร่วง (International Center for Diarrhoeal Disease
Research, Bangladesh: ICDDR,B) ในต�ำบลแม็ทแล็บ ที่สร้างงานวิจยั
ด้านสาธารณสุขพืน้ ฐานโดยใช้ฐานปฏิบตั ิการเฝ้าระวังประชากรที่มีอายุ
ยาวนานที่สดุ ในโลกและเป็ นแหล่งศึกษาด้านวิกฤติสถิติประชากรมานาน
หลายทศวรรษแล้ว
ในกลางทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ที่แม็ทแล็บ มีการ
ทดสอบแบบครบวงจรวิธีการใหม่ท่ีจะช่วยให้เด็กมีชีวิตรอดได้ เรียกว่า
การจัดการความเจ็บป่ วยของเด็กอย่างบูรณาการ (Integrated Management of Childhood Illness: IMCI) ก่อนหน้านีโ้ ครงการสุขภาพเด็กมี
ลักษณะแยกกันท�ำ แต่ละโครงการมีงบประมาณ บุคลากร โครงสร้าง
พืน้ ฐานและวัสดุอุปกรณ์เป็ นของตนเอง เรียกว่าการบริหารแบบแนวดิ่ง
(vertical approach) แต่ ผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นสุข ภาพเด็ ก แห่ ง องค์ก าร
อนามั ย โลกและ UNICEF ได้ใ ห้ห ลัก การในเชิ ง ทฤษฎี ว่ า พวกเขา
ควรเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของโครงการสุข ภาพเด็ ก ต่า งๆ

ด้วยวิธีบรู ณาการแบบดาหน้าไปพร้อมกันแทนที่จะเจาะท�ำแต่ละโครงการ
แยกจากกัน เพื่อทดสอบทฤษฎี สองยักษ์ใหญ่ดา้ นสุขภาพระดับโลกก็ได้
พัฒนาโครงการ IMCI ขึน้ โดยบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่
การอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และ
การปรับปรุงหลักปฏิบตั คิ รอบครัวและหลักปฏิบตั ชิ มุ ชน พวกเขาหวังว่าวิธี
ใหม่นี ้ จะช่วยลดสาเหตุส่วนใหญ่ของอัตราตายและภาวะทุพโภชนาการ
ของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ลงได้อย่างมาก และมีคา่ ใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีแบบ
เดิมๆ
ประสบการณ์ของ IMCI ในบังคลาเทศช่วงต้นๆ ดูมีความหวัง
คุ ณ ภาพของการให้บ ริ ก ารค้น หาและดู แ ลเด็ ก ป่ วยดี ขึ น้ อย่ า งวัด ได้2
แต่เมื่ อประเมิ นอย่างจริงจังในแม็ทแล็บ กลับพบว่าวิสัยทัศน์หลักมิ ได้
มุ่งสู่การท�ำให้เด็กมีชีวิตรอด โดยแม้จะปรับปรุ งมาตรการขัน้ กลางๆ ได้
แต่กลับล้มเหลวในการลดอัตราตายของเด็กและยังห่างไกลจากสถิติของ
ทัง้ ประเทศ ปั จจัยที่เป็ นสาเหตุของความล้มเหลวมีหลายประการ เช่น
ความไม่สอดรับระหว่างวิธีการแก้ปัญหากับสาเหตุแห่งความเจ็ บป่ วย
ของเด็กในพืน้ ที่ การเน้นเฉพาะภาครัฐในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เลือก
รับบริการที่ภาคเอกชน และการปฏิบตั ิตนในครอบครัวที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
นอกจากนี ส้ ิ ท ธิ ป ระโยชน์ด ้า นสุข ภาพของเด็ ก ในบัง คลาเทศก็ ยัง เป็ น
ข้ อ จ� ำ กั ด ที่ ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถประเมิ นผลกระทบของโครงการ
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หลายล้านชีวิตรอด

ต่ออัตราตายได้ วิธีแก้ปัญหาแบบบูรณาการเพื่อรักษาเด็กถือเป็ นเรื่องที่มี
คุณธรรมบทเรียนหลักจากประสบการณ์ของบังคลาเทศก็คือ ปฏิบตั ิการ
ของ IMCI นัน้ จะต้องปรับปรุงระบบและเพิ่มการแก้ปัญหาในระดับชุมชน
จึงจะเกิดผลกระทบในวงกว้างได้

ความสูญเสียเนื่องจากการเจ็บป่ วยของเด็ก
แม้จำ� นวนเด็กตายทั่วโลกจะลดลงในช่วงทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533
- 2542) แต่เด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี ก็ตายเกือบ 11 ล้านคนทุกปี ด้วยสาเหตุ
ที่ปอ้ งกันได้ 5 โรค คือ ท้องร่วง ปอดบวมและการติดเชือ้ ในทางหายใจแบบ
เฉี ยบพลัน มาลาเรีย หัด และภาวะทุพโภชนาการส่งผลให้เด็กเล็กตาย
ประมาณร้อยละ 70 ของการตายของเด็กเล็กทัง้ หมด3
เช่ น เดี ย วกับ ประเทศอื่ น ๆ ช่ ว งทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533
- 2542) เด็กในบังคลาเทศมีอตั ราการรอดชีวิตสูง ช่วงปี พ.ศ. 2536 2543 อัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี ลดลงจาก 133 เหลือ 94 รายต่อ
เด็ก 1 พันคน อัตราเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.3 ต่อปี 4 แม้วา่ สถานการณ์แนว
โน้มจะไปในทางบวก แต่โรคปอดบวม โรคท้องร่วง ทุพโภชนาการ การติด
เชือ้ ที่รุนแรง และการบาดเจ็บ ยังคงท�ำให้เด็กชาวบังคลาเทศต้องตายเป็ น
จ�ำนวนมาก5 ในต�ำบลแม็ทแล็บ อัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ดูดี
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศเล็กน้อย คือ 89 ต่อ 1 พันรายเกิดมีชีพในปี พ.ศ.
25436
ความตายที่ป้องกันได้เหล่านีส้ ะท้อนถึงความด้อยคุณภาพของ
การวินิจฉัยและระบบส่งต่อทั่วโลก ในช่วงการด�ำเนินโครงการ IMCI ใน
แม็ทแล็บ มีการศึกษาเล็กๆ งานหนึง่ พบว่า สถานบริการสาธารณสุขระดับ
ล่างสุดสามารถวินิจฉัยความเจ็บป่ วยของเด็กได้ถกู ต้องเพียง 1 ใน 5 ราย
เด็กเจ็บป่ วยรุ นแรงที่จำ� เป็ นต้องส่งต่อให้แพทย์ได้รบั การส่งต่อเพียงครึ่ง
หนึ่ง7 เด็กชาวบังคลาเทศยังต้องเผชิญกับการให้อาหารทารกอย่างผิดๆ
การดูแลเด็กป่ วยตามประเพณีพืน้ บ้านที่ไม่ดีตอ่ สุขภาพและการขาดแคลน
ยาที่จำ� เป็ นส�ำหรับรักษาโรคที่เป็ นสาเหตุการตายโดยส่วนใหญ่8
ในแม็ทแล็บ เด็กป่ วยส่วนใหญ่ได้รบั การดูแลจากสถานบริการ
เอกชน การศึกษาในปี พ.ศ. 2543 พบ ผูด้ ูแลเด็กพาเด็กป่ วยมากกว่า
ร้อยละ 40 ไปใช้บริการภาคเอกชนในหมู่บา้ นหรือซือ้ ยาจากคนขายที่
ส่วนใหญ่ไม่มีความรูท้ างการแพทย์9

เสียมาหลายวันแล้วและมีอาการที่สูญเสียน�ำ้ เธอได้ยามาก็สบายใจว่า
มี ย าส�ำ หรับ รัก ษาลูก แต่เ ธอไม่ อ าจรู ไ้ ด้ว่า การเจ็ บ ป่ วยหลายอย่ า งใน
เด็กแสดงออกมาทางอาการเดียวกันซึ่งยากต่อการวินิจฉัย ทั้งเธอและ
คนขายยาไม่รูว้ ่าอาการเฉื่อยชาของเด็กไม่ได้เกิดจากท้องเสีย แต่เกิดจาก
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่ตอ้ งเข้าโรงพยาบาล
หลายปี ก่ อ นเริ่ม โครงการ IMCI โครงการสุข ภาพเด็ ก หลาย
โครงการท�ำแบบแยกส่วนที่ส่ งั การและสนับสนุนจากส่วนกลางลงไปยัง
พืน้ ที่ ผูส้ งั เกตการณ์บางท่านเกรงว่าลักษณะนีจ้ ะท�ำให้การท�ำงานไม่มี
ประสิทธิ ภาพรวมถึงเกิ ดการวินิจฉัยผิดพลาดได้ เจ้าหน้าที่ดา้ นอนามัย
เด็กขององค์การอนามัยโลกเชื่อว่า หากมีการบูรณาการโครงการแยกส่วน
เหล่านีใ้ ห้เป็ นโครงการเดี่ยวที่มีความแนบชิดติดกันก็จะเกิดการปรับปรุ ง
วิธีการวินิจฉัยโรคที่คุกคามชีวิตรวมถึงท�ำให้การส่งต่อเร็วขึน้ น�ำไปสู่ผล
การรักษาและสุขภาพที่ดีขนึ ้ องค์การอนามัยโลกและ UNICEF พร้อมด้วย
หุน้ ส่วนด้านวิชาการอื่นๆ ร่วมกันพัฒนาโครงการ IMCI ให้แก่ประเทศต่างๆ
ที่มีอตั ราตายของทารกสูงกกว่า 40 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย11
ในปี พ.ศ. 2540 การประเมินร่วมกันแบบพหุประเทศ (Multicountry Evaluation: MCE) ได้เริม่ ต้นขึน้ เพื่อทดสอบผลกระทบและความ
คุม้ ทุนของโครงการ IMCI (ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลิน
ดาเกตส์, USAID, และองค์กรอื่นๆ ) ในปี พ.ศ. 2541 ประเทศบังคลาเทศ
บราซิล เปรู อูกนั ดา และแทนซาเนีย ได้รว่ มกันเป็ นแหล่งประเมินของ MCE
โดยในช่วงนัน้ รัฐบาลบังคลาเทศได้บรรจุโครงการ IMCI เข้าในนโยบาย
สุขภาพเด็กของรัฐแล้ว แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ด�ำเนินโครงการ12 เมื่อเจอแรงกดดัน
ของ ICDDR,B และองค์การอนามัยโลก จึงได้เริ่มปฏิบัติการโครงการ
IMCIในที่สดุ 13
จากการหารือกับกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว
แล้ว ICDDR,B และองค์การอนามัยโลกตัดสินใจเลือกแม็ทแล็บเป็ นที่
ทดสอบการบูรณาการโครงการต่างๆ ด้านสุขภาพเด็กในโลกแห่งความ
เป็ นจริง แม็ทแล็บมีความเหมาะสมที่น่าสนใจคือ มีฐานข้อมูลอัตราตาย
ด้วยสาเหตุตา่ งๆ และเป็ นที่ตงั้ ของ ICDDR,B ด้วยความเป็ นองค์กรระดับ
นานาชาติ ใ นด้า นการจัด การอย่ า งมี ห ลัก ฐาน ICDDR,B ได้ส นับ สนุน
วิชาการที่ เข้มข้นพร้อมสร้างที มงานในพื น้ ที่ ให้ปฏิ บัติงานโครงการนี ไ้ ด้
ทีมงานโครงการสุ่มเลือกพืน้ ที่ในโครงการ IMCI เพื่อการประเมินร่วมกับ
ICDDR,B บังคลาเทศเป็ นประเทศแรกที่ถกู ประเมินนี ้

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: แม็ทแล็บเปลี่ยนการท�ำงาน ปฏิบตั กิ ารโครงการ IMCI
แบบแยกส่วนสู่การท�ำงานแบบเป็ นระบบ

IMCI ให้บริการแบบชุดปฏิบตั ิการที่ไม่ใช่ปฏิบตั ิการเฉพาะด้าน โครงการ
IMCI มี ขอ้ มูลพื น้ ฐานว่า เด็กมักติดเชื อ้ มากกว่าหนึ่งแห่งของร่างกาย นีด้ ำ� เนินกิจกรรมต่างๆ ที่ม่งุ วัตถุประสงค์กว้างๆ 3 ประการ (ดูภาพที่ 1)
ในเวลาเดี ย วกัน 10 แม่ อ าจพาลูก น้อ ยไปร้า นขายยาเนื่ อ งจากลูก ท้อ ง

การกระจายยาและเทคโนโลยี

เรียกว่า เสา 3 ต้นของ IMCI คือ
1. พัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2. พัฒนาระบบสาธารณสุขภาครัฐ
3. ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ขิ องครอบครัวและของชุมชน
แนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการ IMCI คือ ประสิทธิผลของชุดกิจกรรม
สุขภาพส�ำหรับเด็ก (แต่ละกิจกรรมได้รบั การพิสจู น์แล้วว่ามีประสิทธิ ผล
ในโครงการขนาดเล็ก) มีมากกว่าผลรวมของกิ จกรรมที่แยกส่วนกันท�ำ
จุดเริ่มโครงการ IMCI มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุระหว่าง 1 สัปดาห์ถึง 5ปี ที่มี
ความเสี่ยงต่อโรคปอดบวม ท้องร่วง มาลาเรีย หัด หรือภาวะทุพโภชนาการ
ส�ำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ IMCI ขอให้ผวู้ างแผนสุขภาพแห่งชาติ
ได้วางแผน (ตามเอกสารขององค์การอนามัยโลกและ UNICEF) โดย
ค�ำ นึ ง ถึ ง บริ บ ทเฉพาะของแต่ ล ะพื ้น ที่ ทั้ง ในด้า นระบาดวิ ท ยา ระบบ
สุข ภาพ และมุม มองทางวัฒ นธรรม ความส�ำ คัญ ล�ำ ดับ แรกคื อ การ
ปรับปรุ งการจัดการกับคนไข้โดยเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขในการประสาน
งานการดูแลเด็กระหว่างวิชาชี พและบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่ องโดยใช้
วิธีการที่มีประสิทธิ ผลและคุม้ ทุนที่สุด ตัวอย่างเช่น เอกสารที่ใช้ในการ
อบรมของ IMCI แนะน�ำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหัวข้อต่างๆ เช่น การ
วินิจฉัยและการรักษาโดยดูจากอาการ การให้คำ� ปรึกษาแก่ผูด้ ูแลคนไข้
ในบ้าน การบริหารยาแก่คนไข้ท่ีเป็ นเด็ก ความส�ำคัญของการพาคนไข้
กลับไปโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ติดตามดูอาการ โภชนาการที่เหมาะสม

และการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ นอกจากนี ้ IMCI ยังให้ความส�ำคัญกับการมียา
ไว้ใช้ เช่น ยาปฏิชีวนะและยารักษามาลาเรียเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
รักษาเด็กที่ป่วยด้วยโรคทั่วไปได้14
ในการขับเคลื่อนโครงการ IMCI จากทฤษฎีสกู่ ารปฏิบตั ใิ นบังคลา
เทศ รัฐบาลและทีมประเมินผลต้องปรับปรุงวัตถุประสงค์และเอกสารต่างๆ
ให้เข้ากับบริบทของระบบการดูแลสุขภาพในแม็ทแล็บ ICDDR,B เป็ นผู้
ให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับสุขภาพเด็กซึ่งจะมีการปรับให้เป็ นปั จจุบนั อย่าง
รวดเร็วจากผลการศึกษาต่างๆ ที่ได้ขอ้ สรุปแล้ว ผูป้ ฏิบตั ิงานโครงการ IMCI
ใช้หลักฐานนีเ้ ป็ นฐานตัง้ ต้นส�ำหรับปั ญหาที่ยากที่สดุ เช่น ระบบการส่งต่อ
พฤติกรรมของครอบครัวในการใช้บริการดูแลสุขภาพ การดูแลภายในบ้าน
การเลีย้ งทารกและแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นโภชนาการ15
ในเบือ้ งต้นทีมงาน IMCI ให้ความส�ำคัญกับการอบรมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในแม็ทแล็บ ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับหมู่บา้ นในภาคเอกชนได้รบั
การอบรม 2 วันเกี่ยวกับการจัดการผูป้ ่ วยเด็กอย่างถูกต้อง ครอบคลุมทัง้
วิธีการรักษาอย่างเหมาะสมและการส่งต่อส�ำหรับรายที่ป่วยอย่างรุ นแรง
ผูป้ ฏิบตั ิงานระดับหมู่บา้ นจะได้รบั ทัง้ แนวทางการส่งต่อและเครื่องมือการ
ลงทะเบียนติดมือกลับไปบ้านด้วย
ทีมงานของ IMCI พยายามพัฒนาสถานบริการ(เสาที่ 2 ของ
IMCI) โดยส่งเสริมด้านการส�ำรองยาในคลินิกเป้าหมายและคัดเลือกเจ้า
หน้าที่เข้ามาเพื่อบรรจุในต�ำแหน่งที่วา่ ง

ภาพที่ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการความเจ็บป่ วยของเด็กอย่างบูรณาการ: กิจกรรมการวางแผนและบริหารจัดการ

การพัฒนาทักษะ
ของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
• พัฒนา/ปรับปรุ งมาตรฐานและแนวทาง
จัดการผูป้ ่ วย
• อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาครัฐ
• ก�ำ หนดบทบาทส�ำ หรับ ผู้ใ ห้บ ริก ารที่
เป็ นเอ็นจีโอ/ภาคเอกชน
• ปรับ ปรุ ง และรัก ษาคุ ณ ภาพผลงาน
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
• ใช้การอบรมเป็ นเครื่องมือในการท�ำให้
คนท�ำ งานด้า นสุข ภาพเข้า ใจวิ ธี ก ารแก้
ปั ญหาในชุมชน

การพัฒนาระบบสาธารณสุข
ภาครัฐ
• ปรับปรุ งการกระจายและการส�ำรอง
ยา
• ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่สถาน
บริการสาธารณสุข
• ปรับปรุงบริการและเส้นทางส่งต่อ
• ค้นหา/พัฒนาวิธีทำ� ให้สถานะทางการ
เงินยั่งยืนและเกิดการเข้าถึงบริการอย่าง
เป็ นธรรม
• เชื่ อมโยง IMCI เข้ากับระบบข้อมูล
สุขภาพ

แหล่งข้อมูล: องค์การอนามัยโลกและ UNICEF(พ.ศ. 2542)
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การปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิ
ของครอบครัวและของชุมชน
• สนับสนุน/สร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร
ชุมชนและการมีสว่ นร่วมของชุมชน
• ส่ ง เสริ ม พฤติ ก รรมของครอบครัว ที่
เหมาะสมในการปฏิบตั ิต่อความเจ็บป่ วย
ของเด็ก
• สนับ สนุนการป้อ งกันโรคและการส่ง
เสริม สุข ภาพเด็ ก รวมถึ ง ปฏิ บัติ ก ารด้า น
โภชนาการ
• สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพดี
และปลอดภัย

80

หลายล้านชีวิตรอด

เสาที่ 3 ของ IMCI คือการปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ิของครอบครัว
และของชุมชน โดยมุ่งเน้นองค์ประกอบ 5 ประการของการดูแล ได้แก่
การดูแลเด็กแรกเกิดโดยครอบครัวที่บา้ น การให้อาหารและโภชนาการใน
ทารกและเด็กเล็ก พัฒนาการของวัยเด็กช่วงต้น การป้องกันการจมน�ำ้ และ
การดูแลเด็กป่ วยโดยครอบครัว กิจกรรมภายใต้เสานีม้ งุ่ ขับเคลื่อนโครงการ
IMCI ออกจากการติดยึดแต่การดูแลทางคลินิกมาเป็ นการจัดการเด็กป่ วย
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน (เรียกว่า การจัดการผูป้ ่ วยในชุมชน) มี
การอบรมอาสาสมัครที่มาจากชุมชน และระดมการมีสว่ นร่วมจากชุมชน16
นอกจากนี ้ โครงการนีร้ ะดมความร่วมมือจากโต๊ะอิหม่ามในการให้ความรู ้
ระหว่างเทศนาในวันศุกร์และตอกย�ำ้ บทเรียนเหล่านัน้ ผ่านการประชุมใน
เวทีชมุ ชน
โชคไม่ดีท่ีเสาที่ 3 ต้องใช้เวลานานกว่าจะเริ่มต้นได้ และ IMCI
ยังคงง่วนอยู่กบั การเฝ้าดูว่าจะมีอะไรเกิดขึน้ ในสถานบริการสาธารณสุข
ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมน้อยมากเพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบตั คิ รอบครัวและ
แนวทางปฏิบตั ชิ มุ ชนในระหว่างการประเมินผลในแม็ทแล็บ
จากผลการติ ด ตามในช่ ว งต้น ที ม งานของ IMCI ได้ป รับ ปรุ ง
นโยบายด้านการรักษาและทีมงานของตน17 ตัวอย่างเช่น เร่งการปฏิบตั งิ าน
ในเสาที่ 3 ให้รฐั จ้างคนในหมู่บา้ นมาช่วยจัดการผูป้ ่ วยในชุมชนและให้
ค�ำ ปรึก ษาแก่ ค รัว เรือ น โดยคนช่ว ยงานได้ร ับ การอบรมเรื่อ งการใช้ย า
การดูแ ลและติ ด ตามจัด การเด็ก ป่ วยรายไม่รุ น แรงที่ เ ป็ น ปอดบวมและ
ท้องร่วงภายในบ้าน รวมถึงส่งต่อเด็กที่ป่วยรุนแรงไปยังคลินิก ระยะต่อมา
ปั ญหาการส่งต่อท�ำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญคือ แนวทางปฏิบตั ิใหม่
อนุ ญ าตให้ส ถานบริ ก ารระดับ ล่ า งสุด ด�ำ เนิ น การรัก ษาโรคปอดบวม
ขัน้ รุนแรงได้โดยตรง ท�ำให้ไม่ตอ้ งส่งต่อเด็กที่มีอาการส่อว่าจะรุนแรง
เมื่อเห็นว่าโครงการ IMCI ในแม็ทแล็บและอีก 2 ต�ำบลด�ำเนินการ
ได้ รัฐบาลจึงขยายโครงการ IMCI อย่างจริงจังในปี พ.ศ. 254618 สุดท้าย
กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวก็รวมเอาโครงการโรคท้อง
ร่วงและโครงการโรคติดเชื อ้ ในทางหายใจเฉี ยบพลันเข้าไว้ในโครงการ
IMCI เป็ นโครงการเดียวกัน นับแต่นนั้ มา IMCI ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาลและในหลักสูตรของโรงเรียนที่
อบรมผูช้ ว่ ยแพทย์19

ผลลัพธ์ตอบแทน: อัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี
ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 6ปี มี ก ารสุ่ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ประเมิ น ผลกระทบของ
โครงการ IMCI ในสถานบริการสาธารณสุข ระดับล่า งสุดและพื น้ ที่ ร บั
ผิดชอบของสถานบริการนัน้ ๆ เป็ นการประเมินประสิทธิ ผลอย่างจริงจัง

ของการให้บริการสาธารณสุขในโลกแห่งความเป็ นจริง20 การทดลองนีเ้ ป็ น
ความร่วมมื อระหว่างรัฐบาล ICDDR,B และองค์การอนามัยโลก โดยมี
UNICEF เป็ นแกนน�ำปฏิบตั กิ าร21 การประเมินครัง้ นีอ้ อกแบบและด�ำเนินการ
อย่างรอบคอบ มีนกั วิจยั ที่มีความช�ำนาญ ผูเ้ ชี่ยวชาญส่วนใหญ่จงึ ยอมรับ
ว่าข้อค้นพบมีความน่าเชื่อถือสูง (ดูกล่อง 1)
ทัง้ แนวปฏิบตั ิครอบครัว การเลือกใช้บริการสุขภาพ และคุณภาพ
ของการดูแล ดีขึน้ อย่างเห็นได้ชดั ภายใต้โครงการ IMCI นี ้ ผูด้ แู ลพาเด็ก
ไปหาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบ่อยขึน้ การให้บริการมีประสิทธิ ผลสูงกว่า
มาตรฐานที่ เ ด็ ก ได้ร ับ จากที่ อ่ื น 22 บรรดาแม่ ก็ เ ริ่ม ปฏิ บัติ ต ามหลัก การ
เลีย้ งลูกที่ดี แม่จำ� นวนมากขึน้ ที่ตงั้ ใจจะให้นมแม่อย่างเดียวในระยะเวลา
6 เดื อ นแรกของการเกิ ด มี ชี พ มี เ ด็ ก แคระแกร็น ลดลง 23 และแนวโน้ม
เหล่านีไ้ ม่มีความเป็ นเอกภาพในพืน้ ที่รบั ผิดชอบทัง้ หมด ความก้าวหน้า
ณ แห่งหนึ่งเกิดขึน้ อย่างรวดเร็วมากกว่าแห่งอื่นๆ ของประเทศ แสดงว่า
วิธีการที่ใช้มีผลต่อผลลัพธ์
ปั จจัยน�ำเข้าเกือบทัง้ หมดรวมถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่คาดว่า
จะช่วยชีวิตเด็กได้นนั้ ล้วนดีขนึ ้ เป็ นผลจากโครงการ IMCI แต่แม้จะส่งผล
ด้านบวกต่อปั จจัยเสี่ยงที่สำ� คัญ ความตายของเด็กก็ไม่ลดลงชัดเจนเมื่อ
เทียบกับพืน้ ที่ควบคุมภายในช่วงที่มีการประเมินผล
การสรุปแบบนีอ้ าจจะดูท่ือๆ ไปหน่อย เนื่องจากเป็ นการพิจารณา
แนวโน้มภายใต้บริบทกว้างๆ ที่ได้ดำ� เนินไปแล้ว จ�ำนวนเด็กตายลดลง
ในบังคลาเทศ และอัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ก็ลดลงรวดเร็วกว่า
ที่คาดไว้ การส�ำรวจสุขภาพและจ�ำนวนประชากรของ USAID ปี พ.ศ.
2550 รายงานว่า อัตราตายของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ลดลงร้อยละ 7 ทุกปี
ในระหว่างปี พ.ศ. 2542 - 254724 ผลดังกล่าวท�ำให้บงั คลาเทศเป็ น 1 ใน 6
ประเทศที่ ลดอัตราตายของเด็กได้มากกว่าครึ่ง จากตาย 151 รายต่อ
เด็ก 1,000 คนในปี พ.ศ. 2533 เหลือตาย 65 รายต่อเด็ก 1,000 คนในปี
พ.ศ. 2550 แนวโน้มเชิงบวกของอัตราเด็กตายที่ลดลงซึง่ บดบังผลกระทบ
ของ IMCI เสียหมด

ลงทุนไปเท่าใด?
ส�ำหรับกรณีแม็ทแล็บ ปฏิบตั ิการโครงการ IMCI ใช้เงินไม่มาก ค่าใช้จ่าย
ประมาณ 2.4 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดทศวรรษระหว่างปี พ.ศ. 2542
- 2551 ซึง่ รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินผลด้วยแล้ว26 ส�ำหรับระดับชาติ
ได้มี ก ารบรรจุโ ครงการ IMCI เข้า ในแผนงบประมาณและแผนปฏิ บัติ
การสาธารณสุข มูล ฐานของรัฐ บาลและหุน้ ส่ว นระดับ โลก ซึ่ง โดยมาก
เป็ นบทบาทของ UNICEF ซึง่ ได้เข้าช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ IMCI
โดยตรง

การกระจายยาและเทคโนโลยี

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
ด้วยการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก มูลนิธิบิลล์แอนด์เมลิน
ดาเกตส์ USAID และองค์กรอื่นๆ กลุม่ สหวิชาชีพได้พฒ
ั นาระเบียบ
วิธีวิจยั เพื่อประเมินผลโครงการ IMCI แบบพหุประเทศ (Multicountry Evaluation: MCE) ในทางปฏิบตั นิ นั้ MCE มุง่ ที่จะท�ำให้ได้ผลที่
สามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละ
ประเทศก็ได้ปรับปรุงระเบียบวิธีวิจยั ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของตน
ในบัง คลาเทศ การประเมิ น ผลได้ใ ช้ข ้อ มูล ที่ มี ม ากของ
แม็ทแล็บ ท�ำให้ได้ฐานข้อมูลตัง้ ต้นด้านสุขภาพและด้านประชากร
ที่ค่อนข้างเที่ยงตรง นักวิจยั ได้ส่มุ กลุ่มตัวอย่าง เพื่อประมาณการ
ผลกระทบ โดยเลือกสุ่มสถานบริการสาธารณสุขของรัฐระดับล่าง
สุดจ�ำนวน 20 แห่งพร้อมด้วยพืน้ ที่รบั ผิดชอบโดยรอบ (ครอบคลุม
ประชาชน 350,000 คน) จับคู่กันภายในกลุ่มตัวอย่างนีแ้ ละสุ่ม
มอบหมายภารกิจการให้บริการระหว่างบริการปกติกบั บริการแบบ
IMCI นักวิจยั ใช้การส�ำรวจครัวเรือนและการให้บริการสาธารณสุข
ในการวัดความเปลี่ยนแปลงเชิงกิจกรรมและผลลัพธ์ (outputs &
outcomes) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโภชนาการและอัตราตาย25
องค์การอนามัยโลกคาดหวังว่า ถ้าโครงการ IMCI ด�ำเนินไปอย่าง
ถูกต้อง จะมีคา่ ใช้จา่ ยน้อยกว่าบริการการดูแล ณ ปั จจุบนั และผูบ้ ริจาคจะ
ไม่รูส้ กึ ว่าวิธีการที่ใช้นนั้ มีราคาแพง27 โดยเฉพาะในบังคลาเทศ การศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์สขุ ภาพในตอนปลายของทศวรรษที่ 1990 พบว่าการ
ด�ำเนินโครงการ IMCI ในระดับประเทศประหยัดให้แก่ประเทศได้มากกว่า
4 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี 28
ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) การประมาณ
การเบือ้ งต้นเกี่ยวกับความคุม้ ทุนของโครงการ IMCI พบว่า “ปฏิบตั ิการ
กลุ่มแบบบูรณาการที่รวมถึงบริการของโรงพยาบาล มีค่าใช้จ่ายระหว่าง
30 - 100 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1ปี ”
นับเป็ นการลงทุนที่ คุม้ ค่า ณ เวลานั้น 29 ทั้งนี ้ การประมาณการความ
คุม้ ทุน ก่ อ นหน้า ที่ จ ะเริ่ม โครงการนี ก้ ็ อ อกมาว่า ได้ผ ลดี เ ช่ น กัน ทั้ง สอง
การประมาณการนีไ้ ด้รบั การพิสจู น์แล้วว่าเป็ นการมองในแง่ดี ไม่มีรายงาน
ผลต่ออัตราตายของเด็กในแม็ทแล็บเป็ นการเฉพาะ จึงเป็ นเรื่องยากที่จะ
บอกว่า โครงการ IMCI มีความคุม้ ทุนหรือไม่

ท�ำไมโครงการ IMCI จึงไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวัง
ในแม็ทแล็บ
ผลงานในแม็ ท แล็ บ ที่ มี ค่ า เป็ น เลขศูน ย์ส ร้า งความผิ ด หวัง แก่ ผู้บ ริห าร
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักวิจยั ของ MCE คาดหวังว่าโครงการของบังคลาเทศ
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วิ ธี สุ่ม ที่ อ อกแบบโดยผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ ช่ ว ยให้วัด ผล
กระทบของโครงการ IMCI ได้ อย่างไรก็ตามแม้จะวางแผนอย่างดี
ก็ ยัง ต้อ งเผชิ ญ กับ เรื่อ งยุ่ง ยากที่ ค าดไม่ถึง และชวนงุน งง นั่น คื อ
การลดลงอย่างฮวบฮาบของอัตราตายทัง้ ในพืน้ ที่ทดลองและพืน้ ที่
ควบคุม ที่ ไ ม่เ กี่ ย วข้อ งกับ โครงการ IMCI สถานการณ์ดัง กล่า ว
เป็ นเรื่องดีสำ� หรับเด็กชาวบังคลาเทศ แต่ไม่ดีสำ� หรับอ�ำนาจทาง
สถิติ เพราะในขณะที่เด็กตายน้อยลงในแม็ทแล็บ เด็กอายุนอ้ ยกว่า
5ปี ในภาพรวมก็ย่ิงตายน้อยกว่า ท�ำให้ตอ้ งใช้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ใหญ่กว่าเดิมในการค้นหา
ผลก็คือนักวิจยั ไม่สามารถให้คำ� ตอบได้วา่ IMCI มีผลกระทบ
ต่อ อัต ราตายหรือ ไม่ หรือ เป็ น เพราะปั ญ หาเชิ ง วิ เ คราะห์ ท�ำ ให้
ไม่สามารถอธิบายผลที่มีขนาดเล็กได้ ตัวอย่างเช่น ประมาณการ
อัตราตายจากท้องร่วงในพืน้ ที่ทดลองน้อยกว่าครึง่ ของพืน้ ที่ควบคุม
แต่ ค วามแตกต่ า งเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะใช้พิ จ ารณา
ให้ชัดเจนด้วยเกณฑ์ของนักวิจัย ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมื อนจะมี การ
ปนเปื ้ อนตัวอย่างที่ใช้ศึกษาที่อาจลดความแตกต่างลงได้อีกเมื่อ
ประชาชนจากพืน้ ที่ทดลองและพืน้ ที่ควบคุมมาปะปนกันเพื่อการค้า
หรือทางสังคมและได้พดู คุยกันเกี่ยวกับกิจกรรมนี ้
จะเป็ น “โครงการ IMCI ที่ประสบผลส�ำเร็จได้งา่ ยที่สดุ ”30 ท�ำไมมาตรการ
ลดปั จจัยเสี่ยงจึงล้มเหลวต่อการช่วยชีวิตในพืน้ ที่การศึกษาข้างต้นและ
ไม่มีแนวโน้มว่าจะได้ผลในระยะยาวด้วย ปั จจัยต่างๆ ที่ทำ� ให้โครงการ
IMCI สร้างผลกระทบได้จำ� กัด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมใน
วงกว้างที่มีผลต่อการออกแบบโครงการ IMCI ข้อจ�ำกัดในด้านทรัพยากร
มนุษย์ และแนวปฏิบตั คิ รอบครัวในพืน้ ที่
ระหว่างกรอบเวลาการประเมินผลโครงการ IMCI ในสองสาม
ปี แรกของศตวรรษนี ้ บังคลาเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็ว มารดามีการศึกษาเพิ่มขึน้ กระแสไฟฟ้า น�ำ้ ประปา การสุขาภิบาล
และโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าถึงพืน้ ที่กว้างขวางมากขึน้ ส่งผลให้อตั ราตาย
ของเด็กลดลงอย่างรวดเร็ว เด็กๆ ยังได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพอื่นๆ
ครอบคลุมเพิ่มขึน้ เช่น การให้วิตามินเอเสริม การให้ภมู ิคมุ้ กันแก่เด็ก การ
วางแผนครอบครัว โครงการโภชนาการระดับประเทศและอื่นๆ 31 เด็กๆ
โดยเฉพาะในแม็ทแล็บ ได้รบั การคุม้ ครองด้วยการให้ภูมิคมุ้ กันที่จำ� เป็ น
อย่ า งครบครัน และมี ก ารใช้ส ารละลายเกลื อ แร่ช นิ ด รับ ประทานรัก ษา
โรคท้องร่วงกันมากกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป32
มิ ใ ช่ เ พี ย งปั จจั ย เชิ ง บริ บ ทดั ง กล่ า วที่ ส ร้ า งปั ญหาให้ แ ก่
นัก วิ จัย ของ IMCI ยัง มี เ รื่ อ งของการออกแบบการศึ ก ษาและผลของ
ก า ร ศึ ก ษ า อี ก ด้ ว ย เ มื่ อ ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล พื ้ น ฐ า น
เ บื ้ อ ง ต้ น เ ผ ย ม า ว่ า อั ต ร า ต า ย ข อ ง เ ด็ ก น้ อ ย ก ว่ า ที่ ค า ด ไ ว้
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นักวิจัยก็คิดว่าการศึกษาของพวกเขาอาจมีอำ� นาจทางสถิตินอ้ ยเกินไป
อีกนัยคือเป็ นประเด็นปั ญหาของขนาดตัวอย่างที่จำ� นวนการตายของเด็กที่
น้อยนัน้ ท�ำให้ยากที่จะได้คา่ ทางสถิตทิ ่ีมีนยั ส�ำคัญ
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำ� ให้ผลของโครงการไม่เป็ นไปตามความคาด
หวัง ตัวอย่างเช่น IMCI อาจเหมาะกับประเทศเป้าหมายที่มีอตั ราตายของ
ทารกสูง ทัง้ ๆ ที่องค์การอนามัยโลกตระหนักดีว่า วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ไม่สามารถใช้กับทุกประเทศได้ และในตอนปลายของทศวรรษที่ 1990
องค์ ก ารอนามั ย โลกก็ เ น้ น ย�้ ำ เรื่ อ งการเลื อ กปรั บ ใช้ อ ย่ า งมาก 33
ประสบการณ์ของบังคลาเทศผนวกกับผลการประเมินของประเทศอื่นๆ
ภายในโครงการ IMCI ชีใ้ ห้เห็นว่าการเลือกปรับใช้ให้เหมาะกับประเทศ
ของตนจะช่วยได้34
การออกแบบโครงการ IMCI ในช่ ว งแรกไม่ ค่ อ ยเหมาะสม
กับ คุณ สมบัติท างระบาดวิ ท ยาของบัง คลาเทศเท่า ใดนัก ตัว อย่า งเช่น
การติดเชือ้ ทางเดินหายใจอย่างเฉี ยบพลันในแม็ทแล็บ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
โรคปอดบวมนัน้ ท�ำให้เด็กตายมากกว่าโรคท้องร่วง แต่จากการประเมิน
พบว่า IMCI มีผลต่อโรคท้องร่วงมากกว่าโรคปอดบวมและท�ำให้เกิดข้อ
จ�ำกัดต่ออัตราตายที่เป็ นผลรวมจากทุกสาเหตุ35 การดือ้ ยาปฏิชีวนะที่เป็ น
ผลมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะเกินจ�ำเป็ นโดยหมอพืน้ บ้านและร้านขายยา ก็
เป็ นอีกปั ญหา ขณะที่ IMCI ส่งเสริมให้ใช้โคไตรม็อกซาโซล (co - trimoxa zole) ในการรักษาโรคปอดบวม แต่ในบังคลาเทศยานีม้ ีประสิทธิผลน้อย
กว่ายาปฏิชีวนะต่างๆ ที่ใช้ในพืน้ ที่นอกโครงการ IMCI36 แม้จะมีความ
กังวลเรื่องความสับสนเกี่ยวกับโรคและสูตรการใช้ยาปฏิชีวนะ แต่ IMCI
ก็ยงั คงยึดมั่นกับการออกแบบการศึกษาดัง้ เดิม สุดท้ายการประเมินผลก็
มุง่ ประเมินว่า โครงการ IMCI แบบที่คดิ ไว้แต่แรกจะใช้ได้หรือไม่เมื่อน�ำไป
ปฏิบตั ใิ นบริบทของแม็ทแล็บ37
ช่วงเริ่ม แนวทาง IMCI ไม่ได้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพของเด็ก
อายุชว่ ง 1 สัปดาห์แรกของชีวิต ซึง่ เป็ นช่วงความเสี่ยงของเด็กแรกเกิดที่ยงั
ไม่สามารถท�ำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ณ เวลาที่มีการพัฒนาโครงการนี ้
ตัวอย่างเช่น IMCI ช่วงต้นไม่ครอบคลุมการดูแลเด็กแรกคลอดน�ำ้ หนัก
น้อยและไม่ครอบคลุมเรื่องการให้นมแม่ ซึง่ เป็ นเรื่องวิกฤตส�ำหรับสุขภาพ
และการรอดชีวิตของเด็กแรกเกิด ในปี พ.ศ. 2552 นักวางแผนสุขภาพได้
ปรับปรุ งแนวทางของ IMCI ให้ครอบคลุมการดูแลเด็กแรกเกิดด้วย38 แต่
กว่า 3 ใน 4 ของทารกในบังคลาเทศยังเกิดที่บา้ นห่างไกลจากสถานบริการ
สาธารณสุขที่ IMCI สนับสนุนและห่างไกลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้
รับการอบรม แนวทางใหม่ท่ีมีผลกระทบต่อการดูแลเด็กแรกเกิดจึงเป็ น
สิ่งท้าทายส�ำหรับสถานบริการภายใต้โครงการ IMCI39
ความพยายามในการปรับ ปรุ ง แนวทางปฏิ บัติ ค รอบครัว และ
แนวทางปฏิ บัติชุมชน มุ่งที่ จะเอาชนะอุปสรรคที่ สัมพันธ์กับปั จจัยทาง
ครอบครัวและชุมชนที่ขดั ขวางครอบครัวในการเลือกใช้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ

ยามเด็กป่ วย แต่องค์ประกอบนีเ้ กิดผลไม่ทนั ในช่วงประเมินผล นอกจากนี ้
การที่ ตอ้ งไปให้บริการถึงที่ บ า้ น เพราะพ่อแม่เด็กมักไม่พาเด็กกลับมา
หาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายหลังจากจ�ำหน่ายออกไปแล้ว ด้วยปั ญหา
เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางและไม่สามารถเข้าถึงบริการส่งต่อได้หรือ
เป็ น เพราะพ่ อ แม่ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถรู ไ้ ด้ว่ า อาการป่ วยของเด็ ก นั้น รุ น แรง
เพียงใด40 และแม้ว่าภายหลังจาก IMCI รับเพิ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้ามาดูแลภายในหมูบ่ า้ น แต่ครอบครัวเหล่านัน้ ก็ยงั คงไปหาหมอพืน้ บ้าน
ที่ไม่มีคณ
ุ ภาพอยูบ่ อ่ ยๆ 41
แม้มี ก ารจัด อบรมให้ภ ายใต้โ ครงการ IMCI แต่ข ้อ จ�ำ กัด ด้า น
ทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ก็ ยั ง เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การให้บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ใน
บังคลาเทศ ภาครัฐไม่มีระบบการติดตาม ดูแลและสนับสนุนในระดับที่
ต�่ำ กว่ า อ�ำ เภอ 42 โดยทั่ว ไป IMCI เน้น หน่ ว ยบริ ก ารภาครัฐ ไม่ ส นใจ
ภาคเอกชนที่ชาวบังคลาเทศส่วนใหญ่เลือกใช้บริการด้านสุขภาพ43
โครงการ MCE ได้ประเมินการปฏิบัติงานของโครงการ IMCI
ในเปรู บราซิ ล อู กั น ดา และแทนซาเนี ย ด้ว ย นั ก วิ จั ย ควบคุ ม การ
เปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อม แต่ส่มุ ได้เฉพาะในแม็ทแล็บเท่านัน้ และไม่มี
การพูดถึงปั จจัยรบกวน (ที่อาจมี) ในการวิเคราะห์อ่ืนๆ การสรุ ปอย่าง
ชัดเจนจากประเทศอื่นๆ ภายใต้โครงการ MCE จึงมีขอ้ จ�ำกัดเมื่อเทียบกับ
บังคลาเทศ
สี่ในห้าประเทศภายใต้โครงการ MCE ได้พยายามรักษาคุณภาพ
ของการปฏิ บัติ ง านภายใต้น โยบายนี ใ้ นระดับ ประเทศ 44 ตัว อย่ า งเช่ น
ในอูกนั ดา การจัดอบรมของ IMCI ท�ำให้ผลงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดี ขึ น้ แต่ คุ ณ ภาพของบริ ก ารในภาพรวมยัง คงต�่ำ ผู้ป ระเมิ น สรุ ป ว่ า
การจัดอบรมไม่เพียงพอ การเพิ่มผลงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้อง
อาศัยนโยบายที่ชดั เจนมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการติดตาม
ดูแลและการอบรมที่มีคณ
ุ ภาพสูง45
ผู้ป ระเมิ น ยัง ศึก ษาผลขององค์ป ระกอบสองประการแรกของ
IMCI ในเขตชนบทของแทนซาเนีย ซึง่ ผลของมันดูมีอนาคต ในระดับอ�ำเภอ
ภายใต้โครงการ IMCI การจัดการรายโรคดีขนึ ้ และเด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี ตาย
ลดลงร้อยละ 13 แต่เป็ นเพราะ ไม่ได้ปฏิบตั ิการแบบสุ่ม จึงไม่สามารถ
ควบคุมอิทธิพลของปั จจัยในบริบทได้ทงั้ หมด46

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
การประเมินผลในแม็ทแล็บพบว่า ปฏิบตั ิการโครงการ IMCI ในบริบทนี ้
ให้ผลลัพธ์ท่ีดีขึน้ บางประการ แต่ไม่เพียงพอที่จะลดอัตราตายของเด็กลง
ได้ในภาพรวมของประเทศ เด็กในแม็ทแล็บมีสขุ ภาพแข็งแรงกว่าเด็กใน
ประเทศอื่นภายใต้โครงการ IMCI ท�ำให้ผลกระทบที่เกิดขึน้ ในแม็ทแล็บ
มีความแปลกแยกจากประเทศอื่นมาก อย่างไรก็ตาม ข้อค้นพบของทีม
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ประเมินเกี่ยวกับผลของประสบการณ์ในแม็ทแล็บสอดคล้องกับผลจาก
ประเทศอื่ นภายใต้โครงการ MCE ผลการประเมินมี ส่วนท�ำให้ทีมงาน
IMCI ตระหนักต่อศักยภาพและข้อจ�ำกัดของวิธีการที่ใช้ และต้องใส่ใจถึง
สาเหตุท่ีทำ� ให้เกิดการตายเป็ นส่วนใหญ่ เพื่อปรับปรุ งระบบสุขภาพและ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับชุมชนด้วย47
ผูอ้ อกแบบโครงการ IMCI อาจไม่ใส่ใจเท่าที่ควรต่อความซับซ้อน
ในการปฏิ บัติ ก ารแบบหลายแง่ มุ ม ในแนวระนาบที่ บัง คลาเทศและ
ที่อ่ืนๆ 48 ความส�ำเร็จแบบยั่งยืนของ IMCI ขึน้ กับระบบสุขภาพที่แข็งแรง
แต่โครงการนี ก้ ็ เสนอทางเลือกให้นอ้ ยมากในการท�ำให้ระบบสุขภาพที่
อ่อนแอเข้มแข็งขึน้ 49 ผูเ้ ชี่ยวชาญของ MCE เห็นด้วยว่า โครงการนีป้ ระมาณ
การความส�ำคัญของปั จจัยทางระบบสุขภาพต�่ำเกินไป โดยระบุวา่ “การแก้
ปั ญหาใหญ่ๆ ได้แก่ ความจริงจังทางการเมือง ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน
การคลัง การจัดการโครงการ และการกระจายอ�ำนาจ เป็ นรากฐานส�ำคัญ
ของความส�ำเร็จที่จะท�ำให้ลดอัตราตายของเด็กได้”50
เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2546 ประเทศด้อยพัฒนาจ�ำนวน 108 ประเทศ
ได้เ ริ่ม โครงการ IMCI ในสองเสาแรก เครื่อ งมื อ การอบรมของ IMCI
เป็ นที่นิยมมาก หลายประเทศภายใต้ IMCI ได้เริ่มการอบรมเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเป็ นส่วนใหญ่โดยไม่ได้เริ่มงานอื่น51 อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ขาดแคลนบุคลากรที่ได้รบั การ
ฝึ กฝนจาก IMCI และมีการติดตามที่ไม่ต่อเนื่องสม�่ำเสมอ เป็ นอุปสรรค
ต่ อ บริ ก ารการรัก ษาและต่ อ คุณ ภาพของบริ ก าร ระบบให้ค ำ� ปรึก ษา
ก็ไม่ย่งั ยืน แม้แต่แทนซาเนียซึง่ เป็ นประเทศแรกที่เริม่ โครงการ IMCI52
โครงการด�ำเนินไปได้ดว้ ยดีแต่ก็ไม่มีผลต่อระบบสุขภาพ IMCI
คาดหวังสูงที่จะเห็นผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน แต่การค้นหาวิธี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพภายในชุมชนอย่างได้ผลก็เป็ นเรื่อง
ยาก53 ในปั จจุบนั วงการสุขภาพทั่วโลกได้ตระหนักถึงบทบาทอันส�ำคัญ
ของชุมชนในการดูแลสุขภาพแล้ว แต่การเก็บหลักฐานยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น
ต้องอาศัยการใส่ใจมากกว่านี ้ รวมถึงต้องมีความเข้าใจให้มากขึน้ เกี่ยวกับ
อุปสรรคต่อการเข้าถึงหลักฐานดังกล่าวด้วย54
ทุนระดับโลกที่สนับสนุน IMCI ลดลง โดยหันไปให้ทนุ แก่โครงการ
สุขภาพเด็กโดยตรงเพิ่มขึน้ ในช่วงสองสามปี ที่ผ่านมา ท�ำให้กระทรวง
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สาธารณสุขของหลายประเทศที่มีพนั ธสัญญากับ IMCI ไม่มีเงินส�ำหรับ
ด�ำเนินการ55 ผูส้ นับสนุน IMCI กล่าวว่าการให้ทนุ แก่โครงการบูรณาการ
แบบนีก้ ลายเป็ นเรื่องไม่สำ� คัญเพราะโครงการแบบแยกส่วนมองว่าเป็ น
คู่แข่ง แม้ว่าผลของการประเมินจะปะปนกันแต่ทีมงานของ MCE ก็ยัง
พิจารณาว่าการบริหารจัดการผูป้ ่ วยเป็ นวิธีการ “มาตรฐานทอง” ส�ำหรับ
ประเทศภายใต้โครงการIMCI ถึงแม้จะมี ขอ้ พึงระวังว่าการปฏิบัติตาม
IMCI จะต้องยืดหยุน่ พอที่จะปรับให้เข้ากับระบาดวิทยาของพืน้ ที่และใช้วิธี
การที่พิสจู น์แล้วว่าคุม้ ทุนเพื่จะได้จดั การกับความเจ็บป่ วยของเด็กแต่ละ
คนได้. แต่พวกเขาก็ยงั แนะน�ำให้ใส่ใจให้กบั กลุ่มแม่และเด็กที่เปราะบาง
ที่สุด ซึ่งเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะได้เข้าถึงทารกคนใหม่ๆ
ที่บา้ นได้56
ในทางทฤษฎี IMCI มี อ งค์ป ระกอบที่ จ ำ� เป็ น ครบส�ำ หรับ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและลดอัตราตายของเด็ก แต่หลายๆ ประเทศ
ภายใต้โ ครงการนี ้ก ลั บ ไม่ ป ระสบความส�ำ เร็ จ ตามตั ว ชี ้วั ด เหล่ า นั้ น
การประเมินผลโครงการ IMCI ในแม็ทแล็บชีใ้ ห้เห็นถึงความยากล�ำบาก
ของการปฏิ บัติตามวิ ธีท่ี ซับ ซ้อ น ความซับ ซ้อ นของวิ ธีก ารเพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์สามองค์ประกอบ เป็ นสิ่งที่ตอ้ งท�ำภายใต้การควบคุมเงื่อนไข
ต่างๆ ซึ่งยากในทางปฏิบตั ิ เนื่องจากพืน้ ที่ส่วนใหญ่มีโครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านการดูแลสุขภาพและทรัพยากรมนุษย์ท่ีจำ� กัด
มันอาจจะผิดก็ได้ท่ีสรุ ปว่า จากการประเมินผลในแม็ทแล็บนัน้
การด�ำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ IMCI ไม่สามารถส่งผลกระทบ
ต่ อ อัต ราตายของเด็ ก ได้ แต่ ก ารขาดข้อ มูล ผลกระทบก็ มิ ไ ด้ขัด ขวาง
การปรับตัวในวิธีการของ IMCI หรือขัดขวางประโยชน์ท่ีประชากรจะได้รบั
ผลจากแม็ทแล็บและพืน้ ที่อ่ืนชีใ้ ห้เห็นว่ามีความจ�ำเป็ นที่จะต้องประเมิน
ผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ของ IMCI และปรับปรุงโครงการเพื่อหนุน
เสริมการให้บริการ รวมทัง้ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลให้เป็ นส่วนหนึ่งของวิธีการ
เชิงระบบ การอบรมทักษะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การปรับปรุ งคุณภาพ
รวมถึ ง ปั จ จัย อื่ น ๆ ที่ ส ำ� คัญ ต้อ งท�ำ ให้เ หมาะสมกับ ระบาดวิ ท ยาของ
แต่ละประเทศเหล่านีก้ ็จะท�ำให้ IMCI มีศกั ยภาพในการลดอัตราตายของ
เด็กในระดับประเทศได้
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ภาคที่ 2

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ
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12.
13.

การเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับทุกคน: โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแห่งประเทศไทย

พลเมืองไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพจ�ำเป็ นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รบั สิทธิประโยชน์ตงั้ แต่เด็กจนเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ทีแ่ ข็งแรง ท�ำให้
สามารถเพิ่มผลผลิตจากแรงงานและลดความเสีย่ งทางการเงินของครอบครัว

การจ่ายงบประมาณให้จงั หวัดตามผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: แผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินา (Argentina’s Plan Nacer)

ด้วยระบบทีอ่ อกแบบให้มีโครงสร้างการจ่ายเงินเป็ นแรงจูงใจ รัฐบาลอาร์เจนตินาประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัดเป็ นอย่างดี
เพือ่ แก้ปัญหาวิกฤตสุขภาพเด็กแรกเกิดทีก่ ำ� ลังแย่ลง

ขจัดโรคถึงรากเหง้า: โครงการซอดดาแฟมิเลียแห่งบราซิล (Brazil’s Programa Saúde da Família)

ด้วยการยกระดับคุณภาพงานบริการปฐมภูมิให้สูงขึน้ ในทุกระดับ บราซิลสามารถลดอัตราตายจากโรคหัวใจตลอดจนลดอัตราการใช้บริการ
ทีโ่ รงพยาบาลโดยไม่จำ� เป็ น

ยิง่ ส่งเสริมคนท�ำงานด้านสุขภาพ สุขภาพยิง่ ดีขนึ้ : โครงการจ่ายตามผลงานบริการสุขภาพในรวันดา

ในประเทศรวันดา การจ่ายเงินผูใ้ ห้บริการตามผลงาน ท�ำให้: การใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึน้ เด็กมีการเจริญเติบโตทีด่ ขี นึ้ มีนำ้� หนักตัวเพิ่มขึน้

เรียนรู้จากความล้มเหลว: การลดค่าใช้จา่ ยส�ำหรับการคลอดทีส่ ถานพยาบาลในแคว้นคุชราต ประเทศอินเดีย

คุชราตพยายามลดอัตราตายของแม่และทารกแรกคลอดด้วยการเพิ่มแรงจูงใจในการให้บริการ แต่ละเลยเรือ่ งอุปสงค์และการพัฒนาคุณภาพ
บริการ ดังนัน้ แม้มกี ารใช้บริการเพิ่มขึน้ แต่กล็ ม้ เหลวในการปรับปรุงด้านสุขภาพ
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รั

ฐบาลไทยก�ำหนดชุดสิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพ ครอบคลุมพลเมืองที่ก่อนหน้านีไ้ ม่มีหลักประกัน
สุขภาพและว่าจ้างทีมสุขภาพออกค้นหาและให้บริการแก่พลเมืองที่สมควรได้รบั สิทธิ ประเทศ
อาร์เจนตินาให้ส่ิงจูงใจต่างๆ กระตุน้ ทีมงานสุขภาพในระดับพืน้ ที่และในระดับจังหวัดค้นหาแม่
และเด็กที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพให้เข้ามารับบริการที่สำ� คัญภายใต้โครงการใหม่ รัฐบาลกลางบราซิล
ก�ำหนดชุดมาตรฐานบริการการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิและจัดสรรงบประมาณไปยังเทศบาลตาม
จ�ำนวนหัวประชากรที่รบั ผิดชอบและตามลักษณะความเสี่ยงของประชากรนัน้ ๆ รัฐบาลรวันดาจ่ายเงิน
เพิ่มพิเศษแก่ผใู้ ห้บริการตามปริมาณและคุณภาพของการให้บริการ
ผลการแทรกแซงของโครงการเหล่ า นี ท้ ำ� ให้เ กิ ด ประโยชน์ชัด เจนคื อ สุข ภาพดี ขึน้ รัฐ บาล
พยายามผลักดันผลกระทบที่เกิดขึน้ ให้กว้างออกไปด้วยการก�ำหนดสิทธิ ประโยชน์ในชุดบริการและ
ประชากรที่จะได้รบั สิทธิ รวมถึงจัดให้บริการที่มีคณ
ุ ภาพ แต่การเพิ่มการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
จากบริการสุขภาพ มิได้หมายถึงสุขภาพจะดีขึน้ โดยอัตโนมัติ มีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
หลายโครงการทั่วโลกที่ เพิ่มการใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพโดยไม่ได้ทำ� ให้สุขภาพดีขึน้ ชัดเจน
ดัง เช่ น ประสบการณ์ข องสหรัฐ อเมริก า จี น และเวี ย ดนาม 1 กรณี ศึก ษาหนึ่ ง ที่ จัด อยู่ใ นส่ ว นนี ค้ ื อ
รัฐคุชราตที่อดุ หนุนเงินให้หน่วยบริการเอกชน แต่ก็ยงั ล้มเหลว เพราะความตายของทารกและมารดา
มิได้ลดลง แม้การคลอดที่สถานพยาบาลจะเพิ่มขึน้ แทนที่การคลอดที่บา้ น
ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้ ในคุชราตเป็ นบทเรียนที่ทำ� ให้ตอ้ งตระหนักถึงความส�ำคัญของการระบุปัญหา
ที่แม่นย�ำและเลือกใช้วิธีแก้ไขปั ญหาหรืออุปสรรคที่ขดั ขวางการเข้าถึงบริการ เช่น ความครอบคลุมของ
สถานพยาบาลและคุณภาพของบริการ กรณีศึกษาต่อไปนีช้ ีว้ ่าผูก้ ำ� หนดนโยบายจะต้องจัดเตรียมทัง้
ด้านความครอบคลุมและคุณภาพของบริการเพื่อให้พลเมืองมีสขุ ภาพดีขนึ ้ อย่างแท้จริง
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การเข้าถึงบริการสุขภาพส�ำหรับทุกคน
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าแห่งประเทศไทย
(ต้นฉบับโดย Yuna Sakuma)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: พลเมืองทุกคนได้รบั บริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพบนฐานแห่งความเท่าเทียมตามความจ�ำเป็ น ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมใดๆ
ยุทธวิธี: รัฐบาลเป็ นผูร้ ิเริ่มและด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงชุดสิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพอย่างครอบคลุมโดย
ประชาชนไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย ทัง้ การใช้บริการแบบผูป้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน การป้องกันโรค และบริการฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: การใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพมีมากขึน้ ลดอัตราตายของทารก ลดการเจ็บป่ วยหนักจนท�ำงานไม่ได้ ลดสัดส่วนของครอบครัว
ที่ตอ้ งเผชิญปั ญหาทางการเงินเนื่องจากค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ
ปั จจัยส�ำเร็จ: การสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ การจ�ำแนกบทบาทระหว่างผูซ้ ือ้ บริการกับผูใ้ ห้บริการออกเป็ นสองหน่วยงาน ระบบการจ่ายแบบ
เหมาหัว(Capitation) การทุม่ เทให้กบั การด�ำเนินงานที่ตอ่ เนื่องยาวนาน
การเงินการคลัง: 35 เหรียญสหรัฐ (1,200 บาท) ต่อคน ในปี พ.ศ. 2545 80 เหรียญสหรัฐ (2,700 บาท) ต่อคน ในปี พ.ศ. 2554
ขนาดของโครงการ: สมาชิก 48 ล้านคน (พ.ศ. 2554)

ชายไทยติดเชือ้ ระบบทางหายใจอาจต้องลาหยุดงานหนึ่งสัปดาห์ หรือ
มากกว่า นั้น การไปหาหมออาจช่ ว ยให้ก ลับ ไปท�ำ งานเร็ว ขึน้ แต่เ ขาก็
ต้องหาเลีย้ งครอบครัว การจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมายถึงการแลกกับค่า
อาหารและค่าเสือ้ ผ้าของครอบครัว เมื่อต้องเผชิญทางเลือกที่อทุ ธรณ์ไม่ได้
เช่นนี ้ คนไทยหลายคนเลือกที่จะละทิง้ การดูแลสุขภาพ จึงป่ วยนาน ขาด
งานและรายได้ หากขาดงานบ่อยๆ ก็ทำ� ให้ตกงาน กลายเป็ นวงจรอุบาทว์
ระหว่างสุขภาพย�่ำแย่กบั ความยากจน นี่คือทางเลือกที่อทุ ธรณ์ไม่ได้ของ
คนไทยจ�ำนวนมากก่อนจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ความส�ำเร็จในการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพอย่างถ้วนหน้าเป็ น
เป้าหมายของประเทศร�่ำรวยส่วนใหญ่หลังยุคสงคราม เมื่อไม่นานมานี ้
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ริเริ่มเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้
รับบริการสุขภาพโดยไม่ตอ้ งทนทุกข์กบั ปั ญหาทางการเงิน โดยมีการผลัก
ดันอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศที่รายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง กลุม่
ขับเคลื่อนทางสังคมและกลุ่มนักวิจยั ต่างสรรเสริญศักยภาพอันยิ่งใหญ่
ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่าเป็ นการส่งเสริมทัง้ สุขภาพ
และสิทธิมนุษยชน1
เมื่ อ มี ก ารผลัก ดัน ในเรื่ อ งนี ท้ ่ ัว โลก ประเทศไทยก็ เ ริ่ ม ขั้น แรก
เพื่อสร้างระบบนี ้ โดยในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลไทยได้จดั การปฏิรูประบบ
การดูแลสุขภาพที่ ถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในโครงการที่ สำ� เร็จได้ยากที่ สุดเท่า

ที่เคยมีมาในประเทศก�ำลังพัฒนา นั่นคือ โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า (Universal Coverage Scheme : UCS)2 มุ่งให้ประชาชน
ทุกคนเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพจ�ำเป็ นอย่างถ้วนหน้าและลดภาวะหายนะ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการจ่ายเงินเองในการดูแลสุขภาพ โครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยครอบคลุมประชากร 18 ล้านคน
ภายในเวลาไม่ถึง หนึ่ง ปี 3 ผลการด�ำ เนิ น งานท�ำ ให้ค นไทยที่ ป่ วยหนัก
ถึงขั้นท�ำงานไม่ได้มีจำ� นวนน้อยลง เด็กทารกในจังหวัดที่ยากจนก็ตาย
น้อยลง4 ประเทศไทยแสดงศักยภาพให้เห็นว่า แม้เป็ นประเทศที่มีรายได้
ปานกลางก็ประสบความส�ำเร็จในการให้หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
แก่ ป ระชาชนได้ โดยด�ำ เนิ น การด้ว ยนโยบายที่ โ ปร่ง ใส ใช้ห ลัก ฐาน
เชิงประจักษ์ และไม่เลือกปฏิบตั ิ เป็ นตัวอย่างให้ประเทศอื่นๆ ได้เจริญรอย
ตามเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพอย่างแท้จริง

ผลเสียของการไม่มหี ลักประกัน
หลายระบบสุขภาพทั่วโลกล้มเหลวในการคุม้ ครองครอบครัวให้พน้ จาก
ความเสี่ ย งทางการเงิ น เพื่ อ การดูแ ลรัก ษาสุข ภาพ กว่ า 35 ประเทศ
ประชาชนต้องจ่ายเงินเองเกินกว่าครึ่งของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทัง้ หมด
ของประเทศในปี พ.ศ. 25555 ยามเผชิญความจ�ำเป็ นเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ
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ลูกที่ป่วยด้วยโรคอันตราย พ่อแม่ตอ้ งท�ำทุกอย่างที่จำ� เป็ นเพื่อให้ลูกนัน้
ได้รบั การรักษาพยาบาล. ครอบครัวที่ยากจนจริงๆ อาจไม่ได้รบั ความ
ช่ ว ยเหลื อ ใดๆ เลย ในหลายสถานการณ์ กว่า หนึ่ง ในสี่ ข องประชากร
จ�ำต้องไปกูห้ นีย้ ืมสินหรือขายสมบัติพสั ถานเพื่อให้ได้เงินไปจ่ายค่ารักษา
พยาบาล6 ความเจ็บป่ วยจึงท�ำให้ฐานะทางการเงิ นล้มละลายในทันที
ประมาณได้ว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยด้า นการดูแ ลสุข ภาพอย่ า งน้อ ยที่ สุด เท่ า กับ
ร้อยละ 40 ของค่าใช้จา่ ยครัวเรือนที่มิใช่อาหาร
การประกันสุขภาพช่วยปกป้องประชาชนจากการจ่ายเงินก้อน
ใหญ่จากรายได้ครอบครัวในการรักษาพยาบาล ท�ำให้ประชาชนหลีกเลี่ยง
ความจนจากที่การต้องจ่ายเงินเอง หลักฐานจาก 40 ประเทศรายได้นอ้ ย
และรายได้ปานกลางยืนยันว่า ประเทศที่ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพให้
ประชาชนได้มากจะมีประชาชนจ�ำนวนน้อยที่ตอ้ งขายสมบัติหรือยืมเงินมา
เพื่อซือ้ บริการสุขภาพ7
นอกจากคุม้ ครองฐานะการเงินแล้ว หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ยังปรับปรุ งสถานะสุขภาพให้ดีขึน้ ได้ถา้ ประเทศมีระบบสุขภาพที่ทำ� งาน
ได้ดี ทั้งนี เ้ พราะเหตุผลสองประการ ประการแรก หลักประกันสุขภาพ
ท�ำให้การเข้าถึงบริการดีขึน้ ด้วยการลดระดับก�ำแพงค่าใช้จ่าย ประการที่
สอง การลดภาระที่ตอ้ งจ่ายเงินเองท�ำให้ประชาชนไม่ตอ้ งตกอยู่ในภาวะ
ยากจนอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การคุม้ ครองฐานะทางการ
เงินของครอบครัวจึงช่วยลดความเสี่ยงที่เด็กจะต้องสัมผัสกับภาวะยากจน
ขีดสุดที่เกี่ยวเนื่องกับการเกิดโรค คือ ปอดบวมและการติดเชือ้ อื่นๆ ซึง่ เป็ น
สาเหตุสำ� คัญที่ทำ� ให้ทารกต้องเสียชีวิต8
ในประเทศไทยช่วงก่อนมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เกือบหนึ่งในสี่ของประชากรไม่มีหลักประกันสุขภาพ9 ส่วนที่เหลือมีหลัก
ประกันสุขภาพที่คมุ้ ครองเพียงบางส่วน ผลคือ เด็กไทยกว่า 17,000 คนที่
อายุต่ำ� กว่าห้าปี เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2543 (18.9 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย)
สองในสามตายจากโรคติดเชือ้ ที่ปอ้ งกันได้ง่าย10 ขณะที่เงินค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่ประชาชนต้องจ่ายเองส่วนหนึ่งมาจากหนึ่งในห้าของครอบครัว
ไทยที่ยากจนที่สดุ 11

จากแนวคิดสู่การขับเคลื่อน: สัญญาทางการเมือง
กลายเป็ นนโยบายในโลกแห่งความจริง
กว่าประเทศไทยจะริเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าส�ำเร็จ ต้อง
ใช้สายป่ านแห่งความพยายามที่ยาวนานเพื่อปรับปรุ งความเท่าเทียมด้าน
สุขภาพให้ดีขนึ ้ โดยในปี พ.ศ. 2518 รัฐบาลได้ให้บริการรักษาพยาบาลฟรี
แก่ผมู้ ีรายได้นอ้ ย และเมื่อตระหนักถึงการขาดแคลนสถานีอนามัยในพืน้ ที่
ชนบท ก็ได้หยุดการลงทุนส�ำหรับโรงพยาบาลในเขตเมืองระหว่างปี พ.ศ.
2525 - 2529 ในขณะเดียวกันก็โยกย้ายทรัพยากรไปยังโรงพยาบาลประจ�ำ
อ�ำเภอและสถานีอนามัยในชนบท ผลิตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
บรรจุแพทย์ไปประจ�ำโรงพยาบาลอ�ำเภอ สรรหาและฝึ กอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั การสาธารณสุขมูลฐาน

แม้ว่ า งานด้า นสาธารณสุข จะมี ค วามก้า วหน้า แต่ ในปี พ.ศ. 2544
ประชากรไทยประมาณร้อยละ 25 ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพ การกระจาย
สิทธิ การรักษาพยาบาลฟรียงั ไม่เท่าเทียม ตัวชีว้ ดั ทางการแพทย์บางตัว
สะท้อนความไม่สมดุลนี ้ ในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ภายใต้โครงการ
สวัส ดิ ก ารประชาชนด้า นการรัก ษาพยาบาล(สปร.)ซึ่ง เป็ น โครงการที่
ครอบคลุมผูม้ ี รายได้นอ้ ย ผูส้ ูงอายุ เด็ก ทหารผ่านศึก พระสงฆ์ และ
นักบวช แต่อตั ราตายของทารกยังคงสูงกว่าประเทศอื่น12 ความเชื่อมโยง
ระหว่ า งการมี โ ครงการสวัส ดิ ก ารรัก ษาพยาบาลดัง กล่ า วกับ ผลลัพ ธ์
สุขภาพที่ยงั ย�่ำแย่ช่วยยืนยันว่า ประชาชนยิ่งยากจน ทารกก็ตายเพิ่มขึน้
วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียในปี พ.ศ. 2540 ยิ่งท�ำให้การคุม้ ครองสุขภาพมีความ
ไม่ เ ท่ า เที ย ม เศรษฐกิ จ และระบบสุข ภาพของไทยอ่อ นแอลง โดยการ
ว่างงาน สัดส่วนของประชากรที่ยากจน และค่าใช้จ่ายด้านยาและวัสดุ
ทางการแพทย์ เหล่านีล้ ว้ นเพิ่มสูงขึน้ ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขก็ถกู
ปรับลดงบประมาณลง13
ในปี พ.ศ. 2542 นัก วิ ช าการด้า นการปฏิ รู ป และผู้เ ชี่ ย วชาญ
การสาธารณสุขไทยจ�ำนวนหนึ่งได้จัดท�ำรายงานข้อเสนอเชิ งนโยบาย
เกี่ยวกับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทัง้ มิติการเงินการคลังและมิติ
ความเป็ นไปได้ในการด�ำเนินโครงการ18 แต่ความพยายามในการน�ำเสนอ
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในครัง้ นัน้ มีอนั ต้องสะดุดหยุดลง19
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ (ผูซ้ ง่ึ ต่อมาได้มาดูแลการขยายโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ได้ทำ� งานอย่างไม่รูจ้ กั เหน็ดเหนื่อยเพื่อท�ำให้
นัก การเมื อ งและสาธารณชนเห็ นด้ว ยกับ โครงการหลัก ประกัน สุข ภาพ
ถ้วนหน้า แต่จนแล้วจนรอด แนวความคิดของเขาก็ไม่ได้รบั การขานรับ20
ต่อมา นักวิชาการกลุ่มดังกล่าวได้มองเห็นช่องทางแห่งโอกาส
ในการผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทย
อย่างถอนรากถอนโคนในช่วงต้นของการเตรียมการเลือกตัง้ ผูแ้ ทนราษฎร
ที่ จะมี ขึน้ ในปี พ.ศ. 254421 พรรคไทยรักไทยที่ นำ� โดยทักษิ ณ ชิ นวัตร
(ผูต้ ่อมาได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นนายกรัฐมนตรี)ได้ชธู งประชานิยมโดยใช้
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็ นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรค
ที่ แ ถลงก่ อ นการเลื อ กตั้ง พรรคนี จ้ ึง กลายเป็ น หัว ใจของการขับ เคลื่ อ น
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เคียงข้างไปกับนักเคลื่อนไหวฝั่ ง
รัฐบาลและนักเคลื่อนไหวในกลุ่มประชาสังคม ไทยรักไทยได้ให้คำ� มั่น
สัญญาในการรณรงค์หาเสียงว่า โครงการใหม่ท่ีเสนอนัน้ จะคุม้ ครองคน
ไทยที่ยงั ไม่มีหลักประกันสุขภาพ สโลแกนของพรรคคือ “สามสิบบาทรักษา
ทุกโรค”
ภาคประชาสัง คมก็ มี บ ทบาทส�ำ คัญ เช่ น กัน จอน อึ๊ง ภากรณ์
วุฒิสมาชิกแห่งรัฐสภาไทยและนักเคลื่อนไหวสังคม, สร้างกลุม่ เครือข่ายที่
ประกอบด้วย 11 องค์กรพัฒนาภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการ “สามสิบ
บาท” กลุ่มนี ไ้ ด้รณรงค์ผลักดันเรื่องความเท่าเทียมกันในโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าและการคุม้ ครองฐานะทางการเงิน ภาคประชา
สังคมมีท่ีน่ งั จ�ำนวน 5 ที่น่ งั ในคณะกรรมาธิการรัฐสภาที่ทำ� หน้าที่ทบทวน
ร่างพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผูแ้ ทนเหล่านีจ้ งึ มีอิทธิพล
อย่างแท้จริงต่อการออกแบบนโยบาย22

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตัง้ ระดับประเทศใน
เดือนมกราคมปี พ.ศ. 2544 ช่วยกรุยทางเรื่องนีส้ กู่ ารเปลี่ยนแปลงในท้าย
ที่สุด23 รัฐบาลนีเ้ ร่งรัดการด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
อย่างรวดเร็ว แม้ว่าที่ปรึกษาอาวุโสของธนาคารโลกและองค์การอนามัย
โลกจะแนะน�ำ ให้ด ำ� เนิ น การอย่ า งค่อ ยเป็ น ค่อ ยไป 24 และแม้ก ลุ่ม ผู้น ำ�
รัฐบาลไทยจะมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการ
งบประมาณ แต่พวกเขาก็เชื่อว่าการด�ำเนินการโครงการนีใ้ นวงกว้างอย่าง
รวดเร็วจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศได้มากขึน้ 25
แผนการของรัฐบาลในช่วงต้นคือรวบรวมทรัพยากรจากโครงการ
หลัก ประกัน สุข ภาพต่ า งๆ ของรัฐ ที่ มี อ ยู่ใ นขณะนั้น ได้แ ก่ โครงการ
สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) โครงการบัตรสุขภาพ
โครงการสวัสดิการประกันสังคม (สปส.) และโครงการสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ (ดูกล่อง 1) รวมเข้าด้วยกันเป็ นโครงการเดียว เพื่อ
ป้องกันความเหลื่อมล�ำ้ และไม่เสมอภาค แต่กลับถูกต่อต้านจากกรมต่างๆ
ที่ รบั ผิดชอบแต่ละโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มข้าราชการและกลุ่ม
สหภาพแรงงานที่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการที่มีฐานการจ้างงานทัง้ สองนัน้
ซึ่งคือ สปส. และโครงการสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ26 รัฐบาล
จ�ำต้องประนีประนอมเพื่อไม่ให้เสียฐานเสียงสนับสนุน โดยบริหารจัดการ
ทรัพยากรในลักษณะแยกส่วนแทนการรวมโครงการที่มีอยู่ (รวมได้เพียง
โครงการสปร.และโครงการบัตรสุขภาพ ซึง่ เป็ นโครงการส�ำหรับคนยากจน
และผูม้ ี รายได้นอ้ ย) ผลจากการประนี ประนอม ท�ำให้พระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านออกมาได้ในปี พ.ศ. 2545 และโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็พร้อมเหินเวหา27

กล่อง 1. โครงการประกันต่างๆ ของรัฐในด้าน
การดูแลสุขภาพ
โครงการสวัสดิการประชาชนด้ านการรักษาพยาบาล (สปร.):
ให้บริการรักษาพยาบาลฟรีท่ีสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐส�ำหรับคนยากจน (มีรายได้ตอ่ เดือนน้อยกว่า 1,000 บาท
[30 เหรียญสหรัฐ]) ผูส้ งู อายุ เด็ก ทหารผ่านศึก พระสงฆ์ และ
นักบวช โดยใช้งบประมาณจากภาษี เงินได้ของประชาชน14
โครงการบั ต รสุ ข ภาพ: รัฐ สนับ สนุน การประกัน สุข ภาพ
โดยสมัครใจของประชาชนที่มีรายได้นอ้ ย ค่าบัตรเริ่มต้นที่
500 บาท (15 เหรียญสหรัฐ) ต่อครอบครัวต่อปี 15
โครงการสวัสดิการประกันสังคม (สปส.): เป็ นการประกัน
สุขภาพภาคบังคับส�ำหรับลูกจ้างของบริษัทเอกชนและลูกจ้าง
ชั่วคราวของรัฐ โดยงบประมาณมาจากสามส่วนเท่ากันคือ
นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล16
โครงการสวั สดิการข้ าราชการ: เป็ นการประกันสุขภาพ
ให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำของรัฐรวมถึงครอบครัว
(พ่อ-แม่-ลูก) โดยใช้งบประมาณจากภาษีเงินได้ของประชาชน17
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ปฏิบตั กิ ารโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โครงการนีม้ ีการปูพรมเร็วมาก เริ่มจากหกจังหวัดในกลางปี พ.ศ. 2544
จากนั้น ก็ ข ยายสู่ จั ง หวัด อื่ น ๆ เกื อ บครบทุ ก จั ง หวัด ของประเทศไทย
(75 จังหวัด) ภายในสิน้ ปี และครอบคลุมเขตต่างๆ ของกรุ งเทพมหานคร
ในกลางปี พ.ศ. 2545 28 เมื่ อ โครงการหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า
ครอบคลุมประชากรได้เพิ่ม 18 ล้านคนโดยรวมกลุม่ ผูท้ ่ีอยูภ่ ายใต้โครงการ
สวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและโครงการบัตรสุขภาพที่
มีอยู่เดิมเข้ามา ส่งผลให้จำ� นวนคนไทยที่ไม่มีประกันสุขภาพลดลงอย่าง
ฮวบฮาบ พลเมืองทุกคนอยู่ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ทัง้ สมาชิกของโครงการเดิม คือโครงการสวัสดิการข้าราชการและโครงการ
สปส. รวมถึงสมาชิกโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล
และสมาชิกโครงการบัตรสุขภาพ ตลอดจนผูท้ ่ียงั ไม่มีประกันสุขภาพ ในปี
พ.ศ. 2554 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็ครอบคลุมสมาชิกและ
คนในครอบครัวได้ 48 ล้านคน เหลือเพียงน้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากร
ไทยที่ยงั ไม่มีหลักประกันสุขภาพ29
ลัก ษณะหนึ่ ง ของการบริ ห ารงานส่ ว นกลางของโครงการคื อ
มีการแยกหน่วยงานระหว่างผูใ้ ห้บริการสุขภาพและผูซ้ ือ้ บริการสุขภาพ
ออกจากกัน โดยสิน้ เชิ ง กระทรวงสาธารณสุข ท�ำ หน้า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบการ
ให้บริการสุขภาพ หน่วยงานอิสระแห่งใหม่อย่างส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�ำหน้าที่บริหารจัดการและด�ำเนินงานโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เหตุผลของการจัดโครงสร้างแบบนีก้ ็เพื่อให้
สปสช.ซึง่ เป็ นผูซ้ ือ้ ควบคุมก�ำกับความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริการให้ปฏิบตั ิ
งานได้ดีขนึ ้
ในการเข้าสู่ระบบ ประชาชนจะได้รบั การขึน้ ทะเบียนกับหน่วย
บริการคู่สญ
ั ญา ซึ่งโดยทั่วไปเป็ นเครือข่ายผูใ้ ห้บริการดูแลสุขภาพระดับ
อ�ำเภอ ประชาชนจะได้รบั บัตรทอง ซึ่งเป็ นเครื่องแสดงว่าผูเ้ ข้าสู่ระบบ
มี สิ ท ธิ เ ข้า รับ บริก ารสุข ภาพได้ฟ รีท่ี ส ถานี อ นามัย ภายในอ�ำ เภอที่ ผู้นั้น
อยู่อาศัยและที่โรงพยาบาลต่างๆ ที่เป็ นคู่สญ
ั ญา รวมถึงมีสิทธิได้รบั การ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับจังหวัดหรือระดับตติยภูมิในเขตเมือง30 อาสา
สมัครสาธารณสุขและบุคลากรผูใ้ ห้บริการร่วมกันให้ความรู ค้ วามเข้าใจ
แก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ภายใต้โครงการนีใ้ นระหว่าง
การปฏิบัติงานในชุมชน เสริมด้วยการรณรงค์ทางสื่อมวลชนเพื่ อสร้าง
กระแสความสนใจ31
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สิทธิ แก่สมาชิกในการ
เข้า ถึ ง ชุด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ท่ี ค รอบคลุม รอบด้า น ในการออกแบบช่ ว งต้น
โครงการประกันสุขภาพเดิมเป็ นผูก้ ำ� หนดชุดสิทธิประโยชน์ตามแผนที่วางไว้
ครอบคลุม บริ ก ารผู้ป่ วยนอกและบริ ก ารผู้ป่ วยใน บริ ก ารฉุก เฉิ น และ
อุบัติ เ หตุ ทัน ตกรรมและบริ ก ารสุข ภาพที่ มี ค่ า ใช้จ่ า ยสูง อื่ น ๆ รวมถึ ง
การตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ การสืบสวนโรคพิเศษ ยาและวัสดุการแพทย์
โครงการยังเน้นเรื่องการป้องกันโรคผ่านบริการคลินิกส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคซึ่งจัดขึน้ ที่ สถานี อนามัยด้วย โดยการใช้กระบวนการที่ เป็ น
ระบบที่คำ� นึงถึงปั จจัยต่างๆ เช่น ความเสมอภาคและจริยธรรม นอกเหนือ
จากความคุม้ ค่า ที่ผา่ นมา รัฐบาลเพิ่มบริการที่มีคา่ ใช้จา่ ยสูงมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ในชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการนี ้ อันเป็ นเหตุผลหนึ่งที่ทำ� ให้งบประมาณ
ต่อหัวเพิ่มสูงขึน้
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โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช้งบประมาณจากภาษี
รายได้ท่ ัวไป จึงเป็ นการใช้เงินจากคนรวยมากกว่าคนจน32 ในช่วงแรก
ของโครงการ ผูใ้ ช้บริการต้องจ่ายร่วมเป็ นเงิน 30 บาท (ประมาณ 0.70
เหรียญสหรัฐ) ต่อครัง้ ของการใช้บริการ33 แต่ท่ีสดุ แล้ว ต้นทุนทางการเก็บ
เงินร่วมจ่ายกลับมีมากกว่ารายรับที่เก็บได้ เมื่อมีการรัฐประหารโดยทหาร
ในปี พ.ศ. 2549 จึงยกเลิกการเก็บเงินร่วมจ่ายเกิดเป็ นผลงานที่รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขขณะนัน้ ได้สร้างให้แก่รฐั บาลที่มีคณ
ุ ปู การต่อ
34
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้วย

ผลลัพธ์ตอบแทน: ยิง่ เข้าถึงบริการสุขภาพ สุขภาพยิง่ ดี
หนึ่งทศวรรษหลังเริ่มโครงการ การเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึน้ เฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุม่ ทารกและกลุม่ ผูห้ ญิงอายุ 20 - 30 ปี สมาชิกของโครงการ
ก็มีสขุ ภาพดีขึน้ มีส่ิงบ่งบอกที่เชื่อถือได้ว่า โครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ามีสว่ นในความก้าวหน้านี ้ (ดูกล่อง 2) เมื่อสิ่งกีดขวางทางการเงิน
ที่มีตอ่ บริการสุขภาพลดต�่ำลง คนไทยที่แต่เดิมไม่มีประกันสุขภาพก็เข้าหา
บริการสุขภาพมากขึน้ กลุ่มคนรายได้นอ้ ยที่สุดเข้ามาใช้บริการสุขภาพ
มากที่สดุ ในขณะที่กลุ่มหญิ งวัยเจริญพันธุท์ ่ียากจนที่สดุ พร้อมกับทารก
ได้รบั ประโยชน์อย่างกว้างขวางที่สดุ 35 ความสัมพันธ์ระหว่างความยากจน
กับการรอดชี วิตของทารกบ่งบอกว่า โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าประสบความส�ำเร็จในการขจัดช่องว่างแห่งความเสมอภาคที่เกี่ยวกับ
สุขภาพทารกได้36

หนึ่ง ปี หลัง เริ่ม โครงการ แทบไม่ มี ร ายงานประชาชนป่ วยจน
ไม่สามารถไปท�ำงานได้ดงั เช่นแต่ก่อน ถือเป็ นหนึง่ ในตัวชีว้ ดั สุขภาพที่ดีขนึ ้
ที่บรรดานักวิจยั เห็นว่าเป็ นผลจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ผลของโครงการยังมีต่อผูท้ ่ีมีอายุมากกว่า 65 ที่ยงั ท�ำงานได้40 ด้วยการ
ท�ำให้ผสู้ งู อายุไทยที่ยงั ท�ำงานได้มีสขุ ภาพแข็งแรง จึงเชื่อได้ว่า โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถเพิ่มผลผลิตในแรงงานได้
นอกจากการปรับปรุงสุขภาพให้ดีขนึ ้ การศึกษายังพบว่า โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยลดความเสี่ยงด้านฐานะทางการเงิน นั่น
คือ ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพท�ำให้คนไทยยากจนน้อยลงกว่าก่อนหน้าภายหลัง
จากเริม่ โครงการ บางครอบครัวต้องตกอยูใ่ ต้เส้นแบ่งความยากจนอันเนื่อง
มาจากค่าใช้จา่ ยด้านยาและการรักษาพยาบาล แต่จำ� นวนคนกลุม่ นีล้ ดลง
จากร้อยละ 2.7 ในปี พ.ศ. 2543 เหลือน้อยกว่าร้อยละ 0.5 ในปี พ.ศ. 255241
แม้ว่าการท�ำให้โครงการเริ่มต้นจะเป็ นเรื่องยาก แต่การมีคนในครอบครัว
หนึ่งคนขึน้ ไปได้เป็ นสมาชิ กของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ก็ช่วยลดความยากจนจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอย่างชัดเจน ชีใ้ ห้เห็นว่า
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก้ปัญหานีไ้ ด้

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนเท่าใด?
ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดด้านสุขภาพที่รฐั บาลไทยต้องจ่ายไปนัน้ เพิ่มจาก 84.5
พันล้านบาท (2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2544 เป็ น 116.3 พัน
ล้านบาท (3.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 2545 และยังคงเพิ่มขึน้

กล่อง 2. ความชัดเจนของหลักฐาน
นักวิจยั มีความข้องใจมานานว่า การเพิ่มความครอบคลุมจ�ำนวน
คนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้มากขึน้ สามารถปรับปรุ งให้สขุ ภาพ
ดีขึน้ ได้จริงหรือไม่ หลายการศึกษาไม่สามารถจ�ำแนกผลของการ
ประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้าหรือโครงการประกันอื่นใดออกจาก
ปั จจัยต่างๆ ที่ ไม่ได้วัดผล การก�ำหนดผลลัพธ์ท่ี แย้งความจริงที่
ถื อ เป็ น เรื่อ งท้า ทายส�ำ หรับ โครงการที่ ต อ้ งการความครอบคลุม
ประชากรทัง้ หมดที่มิใช่การสุม่
การปู พ รมโครงการหลัก ประกั น สุข ภาพถ้ว นหน้า ของ
ประเทศไทยมิใช่การสุ่มเลือกให้บริการ หลายทีมวิจัยด�ำเนินการ
วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการนีอ้ ย่างจริงจัง เช่น สิบปี หลังจาก
เริม่ โครงการนี ้ นักวิจยั กลุม่ หนึ่งได้ใช้การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา
(time - series analysis) ในการส�ำรวจข้อมูลเพื่อประเมินผลกระทบ
จากโครงการนีใ้ นด้านการใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพ สุขภาพ
และการคุม้ ครองความเสี่ยงทางด้านการเงิน37 มีผลกระทบเชิงบวก
แม้วา่ ทีมวิจยั จะไม่สามารถสรุปได้ชดั เจนในแต่ละข้อก็ตาม ทีมวิจยั
ยังได้ใช้วิธีการรูปแบบหนึ่งในการประเมินผลกระทบจากกระบวนการ
คุม้ ครองทางการเงินด้วย วิธีการดังกล่าวมีสมมติฐานว่า โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถลดจ�ำนวนครอบครัวที่ยากจน
เพราะค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพลงได้ แต่การประเมินโดยการสังเกต
มีขอ้ จ�ำกัดที่สำ� คัญ ส่งผลให้ไม่สามารถขจัดสาเหตุทงั้ หมดที่ทำ� ให้
เกิดอคติ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

มีการศึกษา 2 ชิน้ ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับประโยชน์ดา้ นสุขภาพที่เกิดขึน้ อย่าง
จ�ำเพาะเจาะจง. การศึกษาของกรู เบอร์, เฮนเดรน, และทาวน์เซนด์
(Gruber, Hendren, and Townsend) 38 เปรี ย บเที ย บความ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง เป็ นความเปลี่ยนแปลงด้าน
การใช้ประโยชน์และอัตราตายในกลุ่มทารก เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มคนจนไทยที่ใช้สิทธิ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับ
กลุ่มคนรวยไทยที่มีประกันสุขภาพผ่านการจ้างงานของหน่วยงาน
ที่เป็ นทางการ แม้วา่ จะไม่ได้พิจารณาชุดค�ำอธิบายอื่นๆ (เช่น การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการรายงานทางสถิติท่ีสำ� คัญและการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ) ผลการวิเคราะห์ก็ยงั ชีอ้ ย่างมั่นใจว่า โครงการ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยลดอัตราตายของทารก การศึกษา
ของวากสตาฟฟ์ และมานะโชติพงษ์ (Wagstaff and Manachotphong) 39 พบผลลัพ ธ์ด ้า นสุข ภาพทางการส�ำ รวจก�ำ ลัง คนของ
แรงงานไทย เป็ นการรายงานด้วยตนเองเกี่ ยวกับความเจ็บป่ วย
ที่ทำ� ให้ประชาชนไม่สามารถไปท�ำงานได้ ทีมวิจัยเชื่อมโยงความ
เป็ นไปทีละขัน้ ของการขยายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กับในจังหวัดที่ผใู้ ห้ขอ้ มูลอาศัยอยู่ ทีมวิจยั พบว่าจังหวัดที่เริม่ โครงการนี ้
มานานกว่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการขาดงานอันเนื่องมาจาก
การเจ็บป่ วย

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ในอัตราคงที่ เป็ น 247.7 พันล้านบาท (7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี
พ.ศ. 255142 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้รบั การสนับสนุนเงิน
ทัง้ หมดจากรัฐบาลไทย ส่วนใหญ่มาจากเงินรายได้ท่ีได้จากการเก็บภาษี
ทั่วไป
งบประมาณที่ใช้ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าค�ำนวณ
ได้โดย น�ำจ�ำนวนผูม้ ีสทิ ธิได้รบั สิทธิประโยชน์มาคูณด้วยค่ามาตรฐานต่อคน
ซึง่ เพิ่มขึน้ ตามจ�ำนวนคนและตามอัตราต่อหัว ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลได้
จัดสรรเงินประมาณ 1,200 บาท (35 เหรียญสหรัฐ) ต่อผูท้ ่ีมีสิทธิหนึ่งคน
และเพิ่มเป็ น 2,700 บาท (80 เหรียญสหรัฐ) ในปี พ.ศ. 255543 ในขณะที่
ค่ า ใช้จ่ า ยของรัฐ ในโครงการอื่ น ๆ เช่ น โครงการสปส. ยัง คงเท่า เดิ ม
ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
เกือบเต็มร้อยโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าประเทศที่มีรายได้ปานกลางเพียง
เล็กน้อย เช่น โคลอมเบียและแอฟริกาใต้44

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
ด้วยผูน้ ำ� ที่มีความทุ่มเทต่อเนื่อง โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึง
ธ�ำรงอยูไ่ ด้ พรรคไทยรักไทยได้บรู ณาการโครงการนีเ้ ข้าในสัญญาการเลือก
ตัง้ ในปี พ.ศ. 2544 และกลุม่ ผูน้ ำ� ที่ได้รว่ มกันผลักดันการปฏิรูปก็ยงั คงอยูใ่ น
ต�ำแหน่งหน้าที่ท่ีมีบทบาทการน�ำภายหลังการเลือกตัง้ ครัง้ นัน้ นายแพทย์
สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำงานอย่างหนักเพื่อให้นักการเมืองและพลเมืองยอมรับโครงการหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผูส้ ืบทอดต�ำแหน่งจากเขาในปี พ.ศ. 2551 คือ
นายแพทย์วินัย สวัสดิวร รองเลขาธิ การที่ร่วมงานกันมานาน ก็รกั ษา
กระแสการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องด้วย45 ผลประโยชน์ท่ีประชาชน
สัมผัสได้อย่างชัดเจนท�ำให้พรรคไทยรักไทยได้รบั ความนิยมและคงอยู่
ในอ�ำนาจต่อไป พรรคนีจ้ ึงมีโอกาสท�ำนุบำ� รุ งและสร้างความเข้มแข็งแก่
โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากขึน้ เรือ่ ยๆ 46
นักปฏิรูปไทยเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ของนานาชาติอย่างรวดเร็ว
ทั้ง โครงการประกัน สุข ภาพไทยในปั จ จุบัน และในช่ ว งเริ่ ม ต้น ของการ
ปูพ รมโครงการหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า ตัว อย่ า งเช่ น การริ เ ริ่ ม
โครงการสปส.ซึ่ง แสดงถึง การตัด สิน ใจที่ จ ะแยกการซื อ้ บริก ารสุข ภาพ
ออกจากการให้บริการสุขภาพ ระบบเหมาจ่ายรายหัว (capitation system) ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็ นการจัดสรร
งบประมาณให้ตามประชากรที่รบั ผิดชอบแทนการจ่ ายตามที่ใช้บริการ
(fee - for - service) วิธีนีช้ ว่ ยควบคุมค่าใช้จา่ ยด้วยการถอยห่างจากการ
ใช้บริการที่ มีราคาแพงกว่า มุ่งเน้นการบริการปฐมภูมิและการป้องกัน
โครงการหลัก ประกั น สุ ข ภาพถ้ว นหน้า ยั ง ลงทุ น ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการบริหารจัดการและยังรวมศูนย์การจัดซือ้ ยา
และอุปกรณ์ต่างๆ ใช้ยอดสั่งซือ้ สูงๆ ด้วยอ�ำนาจในการต่อรองเพื่อให้ได้
ราคาที่ ต่ ำ� กว่า ความสามารถในการออกแบบเพื่ อสร้างกลยุทธเกิ ดขึน้
จากประสบการณ์ในอดีต ซึ่งในที่สุดก็สามารถปรับปรุ งโครงการนี ใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพได้
ก่อนหน้าที่จะปูพรมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รัฐบาล
ไทยได้มีมาตรการปรับปรุ งศักยภาพของระบบสุขภาพเพื่อเตรียมรองรับ
ความต้อ งการใช้บ ริก ารที่ เ พิ่ ม ขึน้ ภายใต้โ ครงการหลัก ประกัน สุข ภาพ
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ถ้ว นหน้า 47 โดยการเสริ ม สร้า งศัก ยภาพของบริ ก ารสุข ภาพในชนบท
ตัวอย่างเช่น เพิ่มจุดให้บริการสุขภาพส�ำหรับประชากรมากกว่าครึง่ หนึ่ง
ของประชากรทั้งประเทศ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าท�ำให้
โรงพยาบาลได้ ร ั บ งบประมาณเพิ่ ม ขึ ้น ด้ ว ย เงิ น งบประมาณของ
โรงพยาบาลจ�ำนวนประมาณมากกว่า 1,200 บาท (35 เหรียญสหรัฐ) ต่อ
คนเป็ นจ�ำนวนเงินสูงกว่าเงินจ�ำนวนประมาณ 250 บาท (8 เหรียญสหรัฐ)
ที่แต่เดิมโรงพยาบาลสามารถเบิกคืนจากโครงการสปร.ซึ่งสมาชิกมีสิทธิ
ได้รบั มาก่อนหน้านี48้ เงินที่เพิ่มขึน้ ท�ำให้หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถ
ให้บริการสุขภาพดีขนึ ้ และกว้างขวางขึน้ ด้วย
ปั จจัยส�ำคัญอื่นที่ทำ� ให้โครงการประสบความส�ำเร็จคือ ประเทศไทย
ใช้ความสุขมุ รอบคอบในการค้นหาว่า เทคโนโลยีและบริการสุขภาพใดที่
จะท�ำให้เกิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การตัดสินใจเหล่านัน้ กระท�ำ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีได้มาจากกระบวนการที่เป็ นระบบที่ดำ� เนิน
งานโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือไฮแทป
(Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP)
ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไฮแทปได้รบั
การจัดตั้งขึน้ เพื่ อตอบสนองการแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่
เพิ่มขึน้ อย่างมากหลังจากเริ่มโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท�ำ
หน้าที่พิจารณาความคุม้ ทุน ผลกระทบด้านงบประมาณ ความเป็ นธรรม
จริย ธรรม และศัก ยภาพของผู้ผ ลิ ต เพื่ อ การตัด สิ น ใจน�ำ เข้า สู่ชุด สิ ท ธิ
ประโยชน์ของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วทัง้ โครงการ เป็ น
กระบวนการที่ ช่ ว ยให้โ ครงการหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า ขยายชุด
สิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการต่างๆ เช่น การล้างไตเพื่อรักษาผูป้ ่ วยไต
ล้มเหลวและการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเรโทรเพื่อผูต้ ิดเชือ้ เอชไอวี49
ที่ ก ล่า วมาข้า งต้น โครงการหลัก ประกันสุข ภาพถ้ว นหน้า ล้ว น
ได้รบั แต่คำ� สรรเสริญ แต่ก็มีบางเรือ่ งที่ถกู วิพากษ์วิจารณ์ บางคนกล่าวหา
ว่ า แม้ว่ า โครงการนี จ้ ะได้ร ับ งบประมาณเพิ่ ม แต่ โ รงพยาบาลที่ เ ป็ น
คู่สัญ ญากับ โครงการหลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า กลับ ให้บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพต�่ำกว่าที่ให้บริการแก่ผูม้ ี สิทธิ ในโครงการสวัสดิการข้าราชการ
และโครงการสปส. นอกจากนี ้ ยังมีความแตกต่างในวิธีการรักษาและ
จ�ำนวนวันที่ได้นอนโรงพยาบาล ณ ขณะที่เขียนหนังสือเล่มนี ้ รัฐบาลก�ำลัง
พยายามแก้ไขปั ญหาเรื่องนี ้ รวมถึงปรับปรุงเรื่องความเป็ นธรรมอื่นๆ ของ
การดูแลรักษาในโรงพยาบาลด้วย50

นัยต่อสุขภาพโลก
หลายประเทศพยายามพัฒ นาคุณ ภาพของการดูแ ลรัก ษาสุข ภาพเพื่ อ
ประชาชนทั้ง ปวง51 บางประเทศประสบความส�ำ เร็จ เช่น โคลอมเบี ย
เกาหลีใต้ และตุรกี ในขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ฟิ ลิปปิ นส์ ต้องประสบ
ความชะงักงันในการปฏิรูป52 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
ประเทศไทยด�ำเนินการปูพรมอย่างรวดเร็วกระทั่งเรียกได้วา่ เป็ นการปฏิรูป
แบบ “การระเบิดครัง้ ใหญ่”53 แต่การระเบิดครัง้ ใหญ่ก็ตอ้ งอาศัยการศึกษา
การพัฒนา และการเตรียมการหลายปี ที่ช่วยให้ม่ นั ใจได้ว่า การปฏิรูป
จะประสบความส�ำเร็จในท้ายที่สดุ ประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ประเทศ
ที่ มี ร ายได้ป านกลางระดับ ต�่ำ สามารถประสบความส�ำ เร็จ ในการสร้า ง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่เหมาะสมกับบริบทของตน พันธสัญญา

หลายล้านชีวิตรอด
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ภาคการเมืองที่มีอย่างต่อเนื่อง นโยบายของภาครัฐด้านการเงินการคลัง
ที่เหมาะสมและการติดตามก�ำกับ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชา
สังคมล้วนมีสว่ นช่วยให้เป็ นไปได้
ประเทศไทยเป็ น ผูน้ ำ� ในการใช้ห ลักฐานเชิ ง ประจัก ษ์ป ระกอบ
การตัดสินใจเชิงนโยบายด้านสุขภาพ ไฮแทปเป็ นหน่วยงานที่มีจำ� นวน
น้อยในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางหรือรายได้นอ้ ยที่ทำ� หน้าที่ประเมิน
อย่างเป็ นระบบเพื่อให้ทราบว่าเทคโนโลยีดา้ นสุขภาพมีความเหมาะสม
ที่จะใช้ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่54 การตัดสินใจ
เรื่องสิทธิ ประโยชน์ว่าจะครอบคลุมอะไรบ้างและในระดับใดโดยกระท�ำ
ผ่านกระบวนการที่เปิ ดเผยและด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ และเพื่อให้การ
พัฒ นานโยบายมี ส่ว นร่ว มมากขึ น้ จึ ง มี ก ารตั้ง คณะกรรมการที่ มี อ งค์
ประกอบหลากหลายภาคส่วนทัง้ กลุม่ วิชาชีพด้านสุขภาพ กลุม่ นักวิชาการ
กลุ่มคนไข้ และกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม ท�ำหน้าที่จัดล�ำดับความ
ส�ำคัญ กระบวนการดังกล่าวมีความน่าสนใจเนื่องจากให้ความส�ำคัญกับ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้และมีความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่าย
นอกจากนี ้ รัฐบาลไทยยังแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับประเทศอื่นๆ อีก
ด้วย
มี ห ลากหลายวิ ธี ใ นการจัด การด้า นการเงิ น การคลัง ของระบบ
หลัก ประกัน สุข ภาพถ้ว นหน้า ประสบการณ์ข องประเทศไทยช่ ว ยเพิ่ ม
หลักฐานเชิงประจักษ์วา่ ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพไม่จำ� เป็ นต้องพึง่
ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ ก็ บ จากผู้ใ ช้บ ริ ก ารในระบบสุข ภาพ คนไทยส่ ว นใหญ่ ไ ด้
รับ การคุ้ม ครองด้า นสุข ภาพโดยไม่ ต ้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ย สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ของพวกเขาเกิ ด ขึ ้น จากการบริ ห ารจั ด การภาษี (คนไทยบางกลุ่ ม
เช่ น กลุ่ ม ลู ก จ้ า งบริ ษั ท เอกชนและกลุ่ ม ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของภาครัฐ

อ้างอิง

ยังคงต้องจ่ายโดยตรงบางส่วนเข้าสูร่ ะบบฯ)55
งบประมาณที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ท�ำ ให้เ กิ ด ข้อ กั ง ขาในเรื่ อ งความยั่ง ยื น
ส�ำ หรับ ความกัง วลนี ้ นัก วิ จัย กลุ่มหนึ่ง ชี ว้ ่า โครงการนี ท้ ำ� ประโยชน์ไ ด้
มากกว่าเงินที่เสียไปอีก โดยให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึง่ ปั จจุบนั ใช้งบประมาณน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบทัง้ หมดในโครงการนี56้
ผู้มี ห น้า ที่ ว างแผนด้า นสุข ภาพยัง คงวิ เ คราะห์ต่ อ ไปทั้ง ในด้า นการจัด
บริการที่ให้อยูแ่ ล้วและบริการใหม่ท่ีจะให้เพิ่มเพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์
ด้านความคุม้ ทุนและผลกระทบต่องบประมาณ นอกจากนีพ้ วกเขายังจัด
ล�ำดับความส�ำคัญได้อย่างชัดเจนอีกด้วย57 ประเทศต่างๆ ก�ำลังจับตามอง
ว่า ประเทศไทยจะจัดการความยั่งยืนได้อย่างไร
การขยายความครอบคลุมบริการด้านสุขภาพสามารถปรับปรุ ง
สุขภาพให้ดีขึน้ ได้ดว้ ยการเพิ่มการเข้าถึงบริการ (ขจัดอุปสรรคที่กีดขวาง
บริการสุขภาพ) และปกป้องคุม้ ครองด้านการเงิน (ลดความเสี่ยงที่ทำ� ให้
เกิดความยากจนจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ท่ีประชาชนต้องจ่ายเอง)58
ประสบการณ์ซ ำ้� แล้ว ซ�ำ้ เล่า ได้ใ ห้บ ทเรีย นว่า การให้บ ริก ารสุข ภาพฟรี
โดยล�ำพังไม่ได้เป็ นเครื่องรับประกันว่าสุขภาพจะดีขึน้ ยังต้องอาศัยองค์
ประกอบอื่ น เสริม ส�ำ หรับ ประเทศไทย ด้ว ยการให้บ ริก ารฟรีท่ี คุ้ม ทุน
ในขณะเดี ย วกัน ก็ เ สริม ความเข้ม แข็ ง ของระบบสุข ภาพไปด้ว ย ท�ำ ให้
ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการให้ประชาชนวัยแรงงานมีสขุ ภาพดีและ
ประชาชนวัยเยาว์มีความปลอดภัย แม้ความท้าทายยังมีอยู่ ประเทศไทยก็
ยังด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไป สร้างแรงบันดาลใจ
แก่ประเทศอื่นๆ ให้ดำ� เนินรอยตามเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ
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การจ่ายงบประมาณให้จงั หวัดตามผลลัพธ์ของงานด้านสุขภาพ
แผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินา (Argentina’s Plan Nacer)
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ปรับปรุงการคลอดให้ดีขนึ ้ ส�ำหรับทารกที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนด้วยการขยายบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและปรับปรุงการ
ให้บริการ
ยุทธวิธี: โครงการของรัฐบาลมุง่ ให้บริการสุขภาพแก่เด็กและหญิงตัง้ ครรภ์ท่ียากจนด้วยระบบจ่ายเงินที่เชื่อมโยงผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพที่ดีขนึ ้
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: ลดอัตราตายของเด็กแรกเกิดในโรงพยาบาลได้รอ้ ยละ 74 ส�ำหรับผูม้ ีสิทธิภายใต้แผนก�ำเนิดทารก และร้อยละ 22 ส�ำหรับผูใ้ ช้
บริการคลินิกของแผนก�ำเนิดทารก หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 72,800 ปี และ 733 ชีวิตรอดระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2551
ปั จจัยส�ำเร็จ: รัฐบาลกลางและภาครัฐระดับจังหวัดมีความจริงจังเสมอต้นเสมอปลาย ให้คา่ ตอบแทนตามผลงานเป็ นแรงจูงใจทั่วทุกระดับของระบบ
สุขภาพ มุ่งเป้าบริการอนามัยแม่และเด็กแก่ผไู้ ม่มีหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบที่ใช้ตามปกติ ที่เป็ นข้อมูลการสะท้อนกลับ มีการ
ประเมินผลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู ้ มีการยืดหยุ่นผ่อนปรน มีกลไกรับผิดชอบโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการส่งเสริมผูใ้ ห้บริการให้สามารถใช้
ประโยชน์จากกองทุนใหม่ๆ ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงมีการส่งเสริมผูใ้ ห้บริการในด้านการคิดค้นนวัตกรรมด้วย
การเงินการคลัง: ประมาณการอัตราความคุม้ ทุน คือ 814 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี
ขนาดของโครงการ: หญิงตัง้ ครรภ์ ทารก และเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 ปี รวม 2 ล้านคน และสถานบริการสาธารณสุข 7,254 แห่ง (ปลายปี พ.ศ. 2555)

ภายหลัง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ อาร์เ จนติ น าปี พ.ศ. 2544 ความจนก็ ซึม ลึก
ทั่วประเทศ รายได้ตอ่ หัวลดลงครึง่ หนึง่ ผูว้ า่ งงานร้อยละ 251 ราคาสินค้าที่
สูงขึน้ ท�ำให้หลายล้านครอบครัวประสบความยากล�ำบากในการหาอาหารกิน
เกิดภาวะพร่องโภชนาการ หญิงตัง้ ครรภ์และเด็กต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ภาพเด็กแคระแกร็น เด็กขาดสารอาหาร ท�ำให้ชาวอาร์เจนตินาเองยังช็อค
องค์การอนามัยโลกระบุว่าร้อยละ 20 ของเด็กชาวอาร์เจนตินามีภาวะทุพ
โภชนาการ สื่อต่างประเทศประชดว่า “วิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มความจนให้กบั
ประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารรายใหญ่ท่ีสดุ เป็ นอันดับ 4 ของโลก”2
วิกฤตเศรษฐกิจพัฒนารวดเร็วเข้าสูว่ ิกฤตสุขภาพเฉียบพลัน หญิง
ตัง้ ครรภ์จำ� นวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการ ครอบครัวไม่สามารถดูแล
สุขภาพและให้อาหารการกินแก่เด็กอย่างพอเพียง การตกงานกว้างขวาง
ท�ำให้ประชากรจ�ำนวนมากไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพ ต้องหันไปพึ่ง
บริการภาครัฐซึ่งยังลงทุนไม่พอ เกิ ดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการ
เลือกใช้บริการสุขภาพซึ่งมีอยู่ 3 ทางเลือก คือหนี จากภาคเอกชนไปสู่
ประกันสังคมส�ำหรับผูใ้ ช้แรงงาน (สนับสนุนทุนโดยองค์การต่างๆ ที่รว่ มมือ

กันเพื่อสหภาพแรงงานเรียกว่า obras sociales) และบริการสุขภาพภาครัฐ
ภาครัฐ ในส่ว นของจัง หวัด ซึ่ง รับ ผิ ด ชอบจัด บริก ารสาธารณสุข ให้ต าม
กฎหมาย ก็ไม่สามารถให้บริการได้พอเพียง3 อนามัยแม่และเด็กที่กำ� ลังได้
รับการปรับปรุงและดูทา่ ว่าจะดีขนึ ้ ก็กลับผกผัน
เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์สดุ เลวร้ายส�ำหรับมารดาและทารก ใน
ปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลอาร์เจนตินาได้รเิ ริ่มโครงการสุขภาพใหม่ช่ือ พลาน
นาเชร์ (Plan Nacer) แปลว่า “แผนก�ำเนิดทารก” ตามอย่างประเทศผูน้ ำ�
ต่างๆ ในภูมิภาค เช่น ฮอนดูรสั (ดูกรณีศกึ ษาที่ 17) “แผนก�ำเนิดทารก”
ขยายความครอบคลุมการดูแลสุขภาพไปยังหญิงตัง้ ครรภ์และเด็ก4 แต่ท่ีมี
มากกว่าคือใช้เงินจูงใจจังหวัดและสถานบริการค้นหาคุณสมบัติตรงเกณฑ์
เพิ่มเข้ามาและปรับปรุ งบริการที่สำ� คัญ ด้วยการออกแบบอย่างมืออาชีพ
“แผนก�ำเนิดทารก” ปรับปรุ งผลลัพธ์การท�ำคลอดได้ชดั เจนและลดอัตรา
ตายของเด็กแรกเกิดได้ดว้ ย หนึ่งทศวรรษหลังด�ำเนินงาน อาร์เจนตินาก็
สามารถอวดอ้างว่าบางภูมิภาคภายใต้โครงการฯ ได้รบั การจัดอันดับหนึ่ง
ในด้านตัวชีว้ ดั สุขภาพมาตรฐาน
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หลายล้านชีวิตรอด

ความสูญเสียอันเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจ
วิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาซึ่งเริ่มในปี พ.ศ. 2544 และยาวต่อเนื่อง
มา 3 ปี ได้มีผลผลักดันให้ครัวเรือนประมาณครึง่ หนึ่งตกอยู่ใต้เส้นความ
ยากจน5 ขณะที่ความยากจนเพิ่มสูง สุขภาพโดยรวมของประชากรก็เสื่อม
ถอยลง วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ท�ำ ลายสุข ภาพของคนยากจนด้ว ยการจ�ำ กัด
ปริมาณอาหารและลดระดับคุณค่าทางโภชนาการลง และส�ำหรับหญิ ง
ตัง้ ครรภ์ อาหารที่ไม่พอเพียงและไม่ดีต่อสุขภาพยิ่งเป็ นอันตรายเพราะมี
ผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ดว้ ย ท�ำให้เด็กคลอดออกมามีนำ้� หนักน้อย ซึง่ ใน
ทางการแพทย์กำ� หนดไว้ท่ีนอ้ ยกว่า 2,500 กรัม (5 ปอนด์ 8 ออนซ์)6 ทารก
แรกเกิดน�ำ้ หนักน้อยนีเ้ ป็ นลางร้ายส�ำหรับการพัฒนาในอนาคตและเป็ น
สาเหตุการตายของทารกเกือบทุกรายทั่วโลก7
นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการตายของทารกแรกเกิด (ตาย
ภายใน 4 สัป ดาห์ห ลัง จากเกิ ด ) ขนาดของเด็ก ขณะแรกเกิ ด ยัง มี ส่ว น
ส�ำคัญที่สมั พันธ์กับการเจริญเติบโตในระยะต่อไปด้วย น�ำ้ หนักแรกเกิด
น้อยสัมพันธ์กับปั ญหาสุขภาพที่เกิดอย่างต่อเนื่อง การรับรู พ้ ฒ
ั นาได้ชา้
ผลการเรีย นไม่ดี ช่ว งระยะเวลาในการประกอบอาชี พ ลดลง8 น�ำ้ หนัก
แรกเกิ ด น้อ ยเกิ ด ขึ ้น บ่ อ ยกั บ ทารกที่ เ กิ ด ในครอบครัว ที่ ย ากจน นั่ น
หมายความว่า หลายคนที่เกิดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจอาร์เจนตินาจะต้อง
ทนทุกข์จากโรคต่าง ๆ ไปอีกนาน9
ขณะที่ ท ารกแรกเกิ ด น�ำ้ หนัก น้อ ยอุบัติ ม ากขึน้ ในอาร์เ จนติ น า
การเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพก็ยงั ยากขึน้ จึงคุกคามสุขภาพ
ของเด็กแรกเกิดเข้าไปใหญ่ ปี พ.ศ. 2546 อัตราตายของทารกเท่ากับ
16.5 ต่ อ พั น รายที่ เ กิ ด มี ชี พ มากกว่ า ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งชิ ลี
สองเท่า10 ผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่า 6 ใน 10 รายของทารกที่ตายแรกเกิดน่าจะ
หลี ก เลี่ ย งได้ด ้ว ยการฝากครรภ์ ด้ว ยการดูแ ลอย่า งเหมาะสมระหว่า ง
การคลอด และด้วยการได้รบั การวินิจฉัยและรักษาโรคแต่เนิ่นๆ 11 เมื่อ
สาเหตุการตายของทารกส่วนใหญ่ ในประเทศสามารถป้องกันได้เช่นนี ้
การตายของเด็กแต่ละรายจึงเป็ นเรือ่ งน่าเศร้า
วิกฤตเศรษฐกิจท�ำให้ประชากรกึ่งหนึ่งและร้อยละ 65 ของเด็ก
ทัง้ หมดไม่มีหลักประกันสุขภาพ รวมถึงไม่ได้รบั บริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐาน
เช่น ไม่มีบริการส�ำหรับหญิ งตัง้ ครรภ์และเด็กแก่หลายครอบครัวที่ไม่มี
หลักประกัน ขณะที่ครอบครัวที่พอมีฐานะใช้บริการประกันสุขภาพเอกชน
หรือได้รบั สิทธิ ประโยชน์จากนายจ้าง คนจนและคนตกงานก็ตอ้ งทนใช้
บริการจากภาครัฐที่ยงั สนองได้ไม่ดี

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: อาร์เจนตินาวางแผน
การให้กำ� เนิดทารกทีด่ กี ว่าเก่า
รัฐ ธรรมนูญ แห่ ง ชาติ อ าร์เ จนติ น าได้บัญ ญั ติ เ รื่ อ งหลัก ประกัน สุข ภาพ
ถ้วนหน้าตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2537 ทุกคนในประเทศแม้จะมีหรือไม่มีประกัน

สุข ภาพสามารถเข้า ใช้บ ริก ารจากระบบสาธารณสุข ภาครัฐ ได้ ระบบ
สาธารณสุขภาครัฐเป็ นแบบกระจายอ�ำนาจ สะท้อนโครงสร้างสหพันธรัฐ
ของรัฐบาลกลาง กล่าวคือหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
จัดบริการสาธารณสุข(ไม่ใช่รฐั บาลกลาง)งบประมาณสาธารณสุขส่วน
ใหญ่ เ ทลงจัง หวัด และแต่ล ะจัง หวัด ในจ�ำ นวนทั้ง หมด 23 จัง หวัด กับ
บัวโนสไอเรส (Buenos Aires) ซึง่ เป็ นเมืองในก�ำกับของรัฐ (autonomous
city) ต่างมีกระทรวงสาธารณสุขของตนเอง12
เมื่อประเทศเริ่มเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจ การดูแลสุขภาพผ่านทาง
obras sociales ก็เริ่มจะรองรับประชากรชาวอาร์เจนตินาจ�ำนวนมากที่
ไม่มีประกันสุขภาพไม่ไหว ซึง่ มีจำ� นวนเพิ่มขึน้ เรือ่ ยๆ เนื่องจากการว่างงาน
สูงมาก13 ส�ำหรับคนตกงาน รัฐธรรมนูญให้หลักประกันสุขภาพไว้เฉพาะ
บริการสาธารณสุขภาครัฐเท่านัน้ ส�ำหรับหญิงตัง้ ครรภ์ท่ียากจนก็ไม่มีทาง
เลือกอื่นนอกจากกลับไปสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐที่รบั ฝากครรภ์
ผูบ้ ริหารมีความกังวล เพราะว่าสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
รับภาระมากจนแทบท�ำไม่ไหว14 บริการภาครัฐขาดแคลนงบประมาณ
เสมอมา ยิ่ ง กว่า นั้น ภายใต้ท รัพ ยากรที่ มี อ ยู่ พวกเขาก็ ไ ม่ส ามารถให้
บริการที่ดีตามสมควรได้ ความไม่มีประสิทธิ ภาพนีไ้ ด้รบั การพิสูจน์แล้ว
ว่าแก้ไขยาก15 งบประมาณด้านสาธารณสุขไหลจากระดับประเทศลงสู่
ระดับ จัง หวัด และลงสู่ร ะดับ พื น้ ที่ โ ดยขาดตอนจากกัน ท�ำ ให้ก ระทรวง
สาธารณสุข ระดับ ประเทศไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การปรับ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความรับผิดชอบ หรือผลกระทบจากการใช้งบประมาณของจังหวัดได้16
หน่วยงานสาธารณสุขของอาร์เจนตินารับรู ค้ วามเชื่อมโยงระหว่าง
บริ ก ารสาธารณสุข ที่ อ่ อ นแอกับ ภาวะสุข ภาพของผู้ห ญิ ง ที่ เ สื่ อ มถอย 17
และตระหนักว่าเรื่องการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้านสาธารณสุขและเรื่องสุขภาพของหญิ งและเด็กที่ไม่มีประกันสุขภาพ
เป็ นเรื่องเร่งด่วน18 ผูบ้ ริหารสาธารณสุขระดับประเทศและระดับจังหวัด
เห็นตรงกันว่าจ�ำเป็ นต้องปรับปรุ งการประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐ
ในแต่ละระดับ เพื่อค้นหาประชากรที่มีสิทธิ ในระบบบริการสาธารณสุข
ภาครัฐและเพื่อประเมินว่ามีวิธีการใหม่ๆ ที่ใช้ได้ผลหรือไม่โดยการวัดจาก
ผลงานของระบบ
ผู้บ ริจ าคก็ เ ห็ น ด้ว ยว่า จ�ำ เป็ น ต้อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลง จึง เริ่ม มี
การใช้ระบบการเงินการคลังอิงผลงาน (Results - Based Financing:
RBF) กระตุน้ ให้เกิดความตื่นตัวต่อการท�ำงานในที่อ่ืนๆ ด้วย ส�ำหรับใน
อาร์เจนตินานัน้ ธนาคารโลกเห็นโอกาสในการปรับปรุ งความรับผิดชอบ
ระหว่างระดับต่างๆ ของระบบสุขภาพ จึงบรรจุ RBF เข้าไปในกลไกการ
โอนเงินงบประมาณ19
รัฐ บาลและธนาคารโลกร่ว มกัน ออกแบบ “แผนก�ำ เนิ ด ทารก”
และเริ่ ม บรรจุ แ ผนนี ้เ ข้ า ในแผนสุ ข ภาพของรั ฐ บาลกลางฉบั บ ใหม่
ปี พ.ศ. 2547 - 2550 รวมทัง้ มีการใช้เงินที่ได้จากการกูธ้ นาคารโลก20
โ ค ร ง ก า ร นี ้ เ ริ่ ม ต้ น ด� ำ เ นิ น ง า น ใ น 9 จั ง ห วั ด ท า ง ต อ น เ ห นื อ

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ซึ่งมีอตั ราตายของแม่และเด็กมากที่สดุ ในอาร์เจนตินา ในปี พ.ศ. 2550
แล้วค่อยๆ ขยายพืน้ ที่ออกไปจนทั่วประเทศอาร์เจนตินาในปี พ.ศ. 255521
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หน่วยบริการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดร่วมกันลงทะเบียน
ประชาชนผู้มี สิ ท ธิ ได้แ ก่ หญิ ง ตั้ง ครรภ์แ ละเด็ ก แรกเกิ ด ของพวกเธอ
(นับถึงครบ 45 วันหลังคลอด) และเด็กอายุต่ำ� กว่า 6 ปี ที่ไม่มีประกัน
สุขภาพ28 การลงทะเบียนเป็ นไปตามความสมัครใจ แต่มีเงินเป็ นแรงจูงใจ
ปฏิบตั กิ ารแผนก�ำเนิดทารก (Plan Nacer)
กระตุน้ ผูใ้ ห้บริการให้ชวนคนมาลงทะเบียน เมื่อลงทะเบียนแล้ว ผูห้ ญิ ง
“แผนก�ำ เนิ ด ทารก” หนุน เสริ ม ระบบสุข ภาพที่ มี อ ยู่ด ้ว ยการกระจาย ทารก และเด็กเล็กจะได้รบั บริการฟรีตามรายการการให้บริการสุขภาพของ
สิ่งจูงใจลงไปยังรัฐบาลจังหวัด โดยจังหวัดจะส่งต่ออีกทีไปยังผูใ้ ห้บริการ “แผนก�ำเนิดทารก”29 เมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2551 มีประชากรลงทะเบียนผูม้ ีสทิ ธิ
สาธารณสุข22 “แผนก�ำเนิดทารก” มี 5 องค์ประกอบ23
ร้อยละ 82 ในจังหวัดต่างๆ ที่มีความส�ำคัญ30 และเมื่อสิน้ ปี พ.ศ. 2555
มีหญิงตัง้ ครรภ์และเด็กลงทะเบียน 2 ล้านคน31
1. ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างกระทรวงสาธารณสุขระดับจังหวัดกับ
รัฐบาลกลางจ่ายเงินให้ “แผนก�ำเนิดทารก” ผ่านรู ปแบบการเงิน
ระดับประเทศ
การคลังอิงผลงาน (RBF model) กระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศ
2. การลงทะเบียนสถานบริการสาธารณสุข
จัดสรรเงินต่อหัวประมาณ 5 เหรียญสหรัฐเข้าสูโ่ ครงการ เป็ นจ�ำนวนเงินที่
กระทรวงสาธารณสุขประมาณการแล้วว่าสามารถเติมเต็มช่องว่างระหว่าง
3. การลงทะเบียนประชากรเป้าหมาย
สถานภาพปั จจุบนั กับการให้บริการสุขภาพที่กำ� หนดไว้ จ�ำนวนเงินที่โอน
4. การเพิ่มทุนให้กบั การให้บริการที่มีความส�ำคัญ
จากส่วนกลางสู่จงั หวัดต่างๆ จะต่างกัน ขึน้ กับผลงานในการลงทะเบียน
ผูม้ ีสิทธิ การบริการตาม “แผนก�ำเนิดทารก” และภาวะสุขภาพของผูป้ ่ วย
5. การเก็บรวบรวมบันทึก รายงาน ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล
ระยะแรกของโครงการเป็ นการวางรากฐานให้ม่ นั คงเท่าที่ “แผน ในภาพรวม
แต่ละเดือน รัฐบาลกลางจะโอนเงินในส่วนของร้อยละ 60 ของ
ก�ำ เนิ ด ทารก” จะท�ำ ได้ โดยระดับ ประเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็ น
เงิ
น
ต่
อ
หั
ว
ไปยังจังหวัดตามจ�ำนวนผูม้ ีสิทธิท่ีลงทะเบียน ยิ่งลงทะเบียนได้
ผูก้ ำ� หนดเป้าหมายสุขภาพ จังหวัดถูกคาดหวังว่าต้องได้ผลงาน 10 ตัวชีว้ ดั
32
ซึง่ รวมถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพ (เช่น น�ำ้ หนักแรกคลอด) การให้บริการ (เช่น มากยิ่งได้รบั เงินมากซึ่งจะผ่านต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ
การให้วคั ซีน) และความเป็ นธรรม (เช่น การอบรมทีมงานให้มีความเห็นอก อีกร้อยละ 40 จังหวัดจะเก็บไว้จ่าย 4 เดือนต่อครัง้ จ�ำนวนเงินที่หน่วย
เห็นใจประชากรที่เป็ นชาวพืน้ เมือง) ทีมงานตระหนักว่า การหลั่งไหลเข้า บริ ก ารจะได้ร ับ จริ ง จะขึ น้ กับ ผลงานตามเป้า หมายสุข ภาพซึ่ง วัด ด้ว ย
ั ญาเพื่อให้
มาของผูใ้ ช้บริการใหม่จะท�ำให้บริการที่มีอยู่รบั ไม่ไหว ดังนัน้ ในช่วงแรกๆ 10 ตัวชีว้ ดั จังหวัดจะกระจายทรัพยากรไปยังหน่วยบริการคูส่ ญ
บริ
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ผลงาน
หน่วยบริการจะได้รบั เงินทุนเริม่ ต้นเพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์ใหม่และอุปกรณ์สว่ น
นอกจากสิ่งจูงใจนี ้ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขจังหวัดยังได้กระตุน้
อบรม 24 ท้ายสุด ทีมงานก็จดั ตัง้ ความสัมพันธ์เชิงสัญญาระหว่างกระทรวง
ให้
ผ
ใ
ู
้
ห้
บ
ริ
การด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิผล และผลของ “แผนก�ำเนิดทารก”
สาธารณสุขส่วนกลางกับจังหวัด และระหว่างกระทรวงสาธารณสุขจังหวัด
ที่ ช่วยหนุนเสริมด้านการเงิน ท�ำให้โรงพยาบาลและคลินิกต่างๆ มี เงิน
กับสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ
การลงทะเบียนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐใน “แผนก�ำเนิด มาปรับปรุ งการให้บริการ นอกจากนี แ้ นวทางกว้างๆ จากส่วนกลางยัง
ทารก” เป็ นการส่งสัญญาณถึงข้อตกลงจะให้สทิ ธิประโยชน์อนามัยแม่และ ท�ำให้ผูใ้ ห้บริการมีความยืดหยุ่นในการก�ำหนดการใช้เงินเพิ่มพิเศษให้มี
เด็กที่ครอบคลุมภายใต้ “แผนก�ำเนิดทารก” รัฐส่วนกลางเป็ นผูก้ ำ� หนดสิทธิ ประสิทธิภาพมากที่สดุ เงินจ�ำนวนนีย้ งั คงมีเหลือหลังใช้จ่ายไปกับการให้
เหล่านีแ้ ละเน้นเรื่องการดูแลแบบป้องกัน ผูใ้ ห้บริการที่เข้าร่วมยังตกลงที่ บริการแล้ว หน่วยให้บริการส่วนใหญ่จะจ่33ายเงินพิเศษนีไ้ ปเป็ นเงินเดือน
จะติดตามการให้บริการทัง้ หมดโดยรายงานอย่างสม�่ำเสมอไปยังหน่วย เจ้าหน้าที่ และเป็ นค่าวัสดุในการดูแลรักษา
เพื่อติดตามความพึงพอใจของผูม้ ีสิทธิ และเพื่อติดตามคุณภาพ
งานจังหวัด นอกจากนีย้ งั ตกลงให้มีการตรวจสอบจากภายนอกด้วย พร้อม
ของบริ
ก
าร จึ ง มี ก ารส�ำ รวจผู้ใ ช้บ ริ ก ารจ�ำ นวน 5 ครั้ง ใน 9 จัง หวัด
25
กับมีการลงโทษถ้ามีการรายงานอย่างไม่ถกู ต้อง เมื่อสิน้ สุดปี พ.ศ. 2551
34
“แผนก�ำเนิดทารก” ได้ทำ� สัญญากับสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐเกือบ ทางตอนเหนื อ ที่ เ ริ่ม ด�ำ เนิ น งานเป็ น กลุ่ม แรก ในการส�ำ รวจครั้ง ที่ 5
2,000 แห่ง(ร้อยละ 57 ของทัง้ หมด)26 ถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2555 มีหน่วยบริการ กว่าร้อยละ 80 ของผูต้ อบแบบสอบถามมีมมุ มองเชิงบวกต่อโครงการ
เข้าร่วม 7,254 แห่ง27
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หลายล้านชีวิตรอด

ผลลัพธ์ตอบแทน: เด็กๆ ผ่านวัยทารกมาได้

ผู้ป ระเมิ น ชี ว้ ่ า การตายแรกคลอดประมาณครึ่ง หนึ่ ง มี ผ ลจาก
น�ำ้ หนักแรกเกิดต�่ำ (ภาพที่ 1) โดยค�ำนวณว่าผูใ้ ช้สทิ ธิในแผนฯ นีค้ ลอดทารก
น�ำ้ หนักแรกเกิดต�่ำลดลงร้อยละ 19 ท�ำให้ภาพรวมของเด็กแรกเกิดดีขนึ ้ 40
การบริ ห ารจัด การแม่ ท่ี มี ค วามเสี่ ย งส่ ว นใหญ่ ป ระสบผลส�ำ เร็ จ และ
เมื่ อทารกคลอดออกมามี นำ้� หนักแรกเกิ ดต�่ำ ซึ่งแม้ว่าก่อนหน้านี ห้ น่วย
บริการพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วก็ตาม ก็มีการดูแลหลังคลอด
อย่างดีเพื่อช่วยให้ทารกมีชีวิตรอดและเติบโตเป็ นเด็กได้อย่างปลอดภัย
การด�ำเนินงาน 7 จังหวัด ช่วยป้องกันการตายแรกเกิดได้ประมาณ
733 ราย, ป้องกันทารกน�ำ้ หนักแรกเกิดต�่ำได้ 1,071 ราย และหลีกเลี่ยง
การสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 72,800 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2551

ค่าเฉลี่ยน�ำ้ หนักแรกเกิด (กรัม)

“แผนก�ำเนิดทารก” ใช้การออกแบบใหม่ท่ียึดหลัก “การเงินการคลังอิง
ผลงาน” ซึ่งเกิ ดอย่างรวดเร็วในอาร์เจนตินา ธนาคารโลกต้องประเมิน
ผลกระทบตามเงื่อนไขของการกูเ้ งิน35 “แผนก�ำเนิดทารก” ขยายตัวเร็ว
ท�ำให้มีความเป็ นไปได้ท่ีจะเรียนรู พ้ ร้อมไปกับการด�ำเนินโครงการ และ
ใช้ป ระโยชน์จ ากบทเรี ย นในการปรับ ปรุ ง แง่ มุม ต่ า งๆ ของโครงการ.
การประเมิ น ผลอัน เป็ น ความร่ว มมื อ ระหว่ า งธนาคารโลกกับ กระทรวง
สาธารณสุข แห่ ง อาร์เ จนติ น ากิ น เวลาระหว่ า งปี พ.ศ. 2548 - 2551
ใน 7 จาก 9 จังหวัดที่รเิ ริม่ “แผนก�ำเนิดทารก” เป็ นกลุม่ แรก36 การประเมิน
ผลนีม้ ีความโดดเด่นเพราะเป็ นการประเมินผลกระทบของโครงการ RBF
โครงการแรกในลาตินอเมริกา
ประโยชน์ทไ่ี ด้รับ เกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
ในจังหวัดที่ถูกประเมิน ผลลัพธ์ของการเกิดมีชีพดีขึน้ และอัตรา
ตายเมื่อแรกเกิดลดลง นักวิจยั ชีว้ ่า “แผนก�ำเนิดทารก” ให้ประโยชน์แก่ “แผนก�ำ เนิ ด ทารก” ประสบความส�ำ เร็ จ อย่ า งสู ง โดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ย
เด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดในสถานบริการภายใต้โครงการนีแ้ ละยิ่งดีสำ� หรับ ไม่ ม าก โดยเฉลี่ ย แล้ว เงิ น ทุ น ส�ำ หรับ จู ง ใจรวมทั้ง หมดยั ง น้อ ยกว่ า
ทารกที่เกิดจากแม่ท่ีลงทะเบียนเข้าโครงการนี ้ (ดูกล่อง 1)37
ร้ อ ยละ 1 ของค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นสุ ข ภาพทั้ ง หมดในระดั บ จั ง หวั ด
ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ “แผนก�ำ เนิ ด
ทารก” ลดความเสี่ ย งต่ อ การตายแรกเกิ ด ของ
ภาพที่ 1. น�ำ้ หนักแรกเกิดโดยเฉลี่ยทีผ่ ่านมา
ทารกที่ ล งทะเบี ย นได้อ ย่ า งน่ า ทึ่ ง ถึ ง ร้อ ยละ 74
แม้ผูไ้ ม่ใช้สิทธิ ก็ได้รบั ประโยชน์ คือ เด็กที่ เกิ ดใน
สถานบริการที่ลงทะเบียนมีการตายขณะแรกเกิด
ลดลงร้อ ยละ 22 ไม่ว่ า เด็ก หรือ แม่ข องเขาจะลง
ทะเบี ยนในแผนนี ห้ รือไม่38 การดูแลก่ อนคลอดที่
มากขึน้ และดี ขึน้ รวมทั้ง อัต ราตายของเด็ ก ลดลง
เป็ นผลจากสิ่งจูงใจที่กระตุน้ ให้มีการชักชวนหญิ ง
ตั้งครรภ์เข้ามาใช้บริการในโครงการ สิ่งจูงใจนั้น
ยัง ท�ำ ให้มี ก ารปรับ ปรุ ง คุณ ภาพบริก ารที่ ห ญิ ง ตั้ง
ครรภ์ไ ด้ร ับ อี ก ด้ว ย ผู้ป ระเมิ น ได้วิ เ คราะห์ค วาม
เปลี่ ย นแปลงของจ�ำ นวนครั้ง ที่ ม าใช้บ ริ ก ารฝาก
ครรภ์ การได้รบั วัคซีนบาดทะยัก และอัตราการผ่า
ท้องคลอด พบว่า หญิงที่ลงทะเบียนใน “แผนก�ำเนิด
ทารก” ความเสี่ยงที่จะต้องได้รบั การผ่าคลอดน้อย
2547
2548
2549
2550
2551
ปี
กว่าหญิ งที่ไม่ได้ลงทะเบียนร้อยละ 20 ซึ่งเป็ นผล
จากความพยายามของแผนฯ ในการค้น หาและ
ผูไ้ ม่มีสทิ ธิ
ผูม้ ีสทิ ธิ
แก้ไขปั ญหาแต่เนิ่นๆ ก่อนใกล้คลอด ข้อค้นพบเหล่า
นีน้ ่าสนใจเป็ นพิเศษเนื่องจากมีการศึกษาก่อนหน้า แหล่งข้อมูล: Gertler, Giovagnoli, and Martinez (2014).
นีท้ ่ีพบว่าการฝากครรภ์มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของ หมายเหตุ: กราฟแสดงน�ำ้ หนักแรกเกิดเฉลี่ยรายปี ตามสถานะผูม้ ีหรือไม่มีสิทธิ ผูม้ ีสิทธิหมาย
เด็กแรกเกิด39
ถึงผูท้ ่ี ถูกลงทะเบียนในแผนก�ำเนิ ดทารก คลินิกที่ มารดาไปใช้บริการระหว่างตั้งครรภ์ก็ขึน้
ทะเบียนไว้กบั แผนก�ำเนิดทารกเช่นกัน

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
มีการออกแบบองค์ประกอบของการประเมินผล “แผนก�ำเนิดทารก”
เพื่อวิเคราะห์ผลของโครงการต่อหน่วยบริการ ทัง้ ต่อโรงพยาบาล
และคลินิ ก และต่อ ผูใ้ ช้บ ริก าร41 การประเมิ น ผลใช้ข ้อ มูล ที่ เ ก็ บ
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551 ใน 7 จาก 9 จังหวัดที่ดำ� เนินตามแผนนี ้
ในระยะแรก หนึ่งจังหวัดถูกคัดออกเนื่องจากมีการชีแ้ จงโครงการ
เร็ว เกิ น ไป อี ก จัง หวัด ถูก คัด ออกเนื่ อ งจากบัน ทึก ข้อ มูล การเกิ ด
ไม่สมบูรณ์ การประเมินผลนีไ้ ม่เหมือนการประเมินผลกระทบหลาย
โครงการที่อาศัยการส�ำรวจครัวเรือนเป็ นการเฉพาะที่มีค่าใช้จ่ายสูง
ผูป้ ระเมินใช้ชุดข้อมูลบริหารชุดใหญ่ ท่ีรวมบันทึกรับรองการเกิ ด
จากโรงพยาบาลแม่และเด็กของรัฐและข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก
สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ จึงวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการ
ที่เป็ นเหตุการณ์สำ� คัญแต่เกิดไม่บ่อยครัง้ ได้ เช่น น�ำ้ หนักแรกเกิด
น้อยและการตายขณะเกิด จึงครอบคลุมเหตุการณ์ตา่ งๆ มากมายที่
เกิดจากหญิงตัง้ ครรภ์ 282,000 คน ผลการประเมินนีจ้ งึ เป็ นตัวแทน
ที่ดีและน่าเชื่อถือ
โครงการนีป้ ระเมินตามช่วงระยะต่างๆ ของแผนเพื่อเปรียบ
เที ย บผลกระทบที่ เ กิ ด ขึน้ กับ หญิ ง มี ค รรภ์แ ละหน่ ว ยบริก ารที่ ล ง
ทะบียนเข้ามาในช่วงต้นกับช่วงต่อมา นักวิจยั ท�ำการวิเคราะห์สอง
รอบ รอบแรกเพื่อดูผลกระทบของโครงการต่อผูใ้ ช้บริการทัง้ หมด
ที่มาใช้บริการที่คลินิกที่ขนึ ้ ทะเบียนไว้ และรอบสองเพื่อดูผลกระทบ

โครงการนีใ้ ช้เงินไปเพียง 39 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดว่าน้อยเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพทัง้ หมดของอาร์เจนตินาราว 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ในปี พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็ นปี สุดท้ายของการประเมินผลกระทบ42 งบประมาณ
ของ “แผนก�ำเนิดทารก” ครอบคลุมเฉพาะค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็ นสิ่งจูงใจ ซึ่ง
เป็ นรู ปแบบการให้ทนุ ที่ได้ผลเพราะเป็ นการจ่ายสมทบกับงบปกติเพื่ออุด
ช่องว่างของระบบสุขภาพภายในจังหวัดที่รวมถึงใช้จ่ายเป็ นเงินเดือนของ
ผูใ้ ห้บริการด้วย
ในระยะแรก ช่วงปี พ.ศ. 2548 - 2551 รัฐบาลกลางโอนเงินทัง้ หมด
107 ล้านเหรียญสหรัฐไปยัง 9 จังหวัดแรก เติมด้วยเงินกูจ้ ากธนาคารโลก
อีก 136 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อมาจังหวัดจ่ายเพิ่มอีกกว่าร้อยละ 30 ของ
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด43 การร่วมลงทุนใน “แผนก�ำเนิดทารก” ตลอดการด�ำเนิน
งานท�ำให้จังหวัดมีอิสระและความยืดหยุ่น โดยจังหวัดก็ได้ส่งผ่ านการ
ท�ำงานลักษณะนีล้ งไปยังหน่วยบริการต่างๆ ด้วย44
ผูป้ ระเมิ นโครงการสรุ ปว่า “แผนก�ำเนิ ดทารก” มี ความคุม้ ทุน
สูงมากในบริบทของอาร์เจนตินา ด้วยค่าใช้จา่ ยประมาณ 814 เหรียญสหรัฐ
ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ภายใต้มลู ค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเท่ากับ 6,075 เหรียญสหรัฐ

ของโครงการต่อผูม้ ีสิทธิท่ีมาใช้บริการที่คลินิกที่ขนึ ้ ทะเบียนไว้ ทัง้ ที่
ตัง้ ใจมาเข้ารับการรักษาและที่รกั ษาต่อเนื่อง พวกเขาเปรียบเทียบ
กลุ่มทดลองกับกลุ่มคล้ายกันที่ไม่ได้อยู่ในแผนฯ และประเมินผลก
ระทบที่เกิดกับทัง้ สองกลุ่มก่อนและหลังเริ่มโครงการ เพื่อควบคุม
ปั จจัยก่อกวน
การมีตวั ควบคุมท�ำให้เห็นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
“แผนก�ำ เนิ ด ทารก” กั บ การเปลี่ ย นแปลงผลลัพ ธ์ข องการเกิ ด
แต่ เ นื่ อ งจากแผนฯ นี ก้ ระจายไปทั่ว จึ ง เป็ น ไปไม่ ไ ด้ท่ี จ ะหาตัว
ควบคุมโดยแท้จริง นักวิจยั น�ำวิธีการวัดต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์มา
ใช้เพื่อให้เกิดความชัดเจน แต่ผลการประเมินก็ถกู ติงว่ามีขอ้ จ�ำกัด
ที่ ส ำ� คัญ เช่ น แนวโน้ม ผลลัพ ธ์ข องการเกิ ด ไม่ มี ค วามแตกต่า ง
ระหว่างคลินิกที่ลงทะเบียนแต่แรกกับคลินิกที่ลงทะเบียนภายหลัง
แต่ความแตกต่างอาจเกิดขึน้ ได้บา้ งเนื่องจากอคติ. ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณ ภาพภายในและข้อ มูล เกี่ ย วกับ การใช้บ ริ ก ารมี จ �ำ กัด ไม่ มี
การวิ เ คราะห์ผ ลลัพ ธ์ใ นช่ ว งหลัง คลอด เหตุผ ลภายนอกก็ มี ใ ห้
วิเคราะห์จำ� กัดเพราะข้อมูลการตายแรกเกิ ดได้มาเพียงส่วนหนึ่ง
ของประชากรเท่านัน้ (ร้อยละ 45 ของการเกิดใน 40 โรงพยาบาล)
ถึงแม้ผปู้ ระเมินจะระบุวา่ ใช้ขอ้ มูลเปรียบเทียบกับข้อมูลในภาพรวม
ทั่วภูมิภาคก็ตาม

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จจากวิถีทางใหม่ของอาร์เจนตินาในการกระจายบริการสุขภาพ
คื อ ความครอบคลุม กว้า งขึน้ คุณ ภาพดี ขึน้ การดูแ ลสุข ภาพมี ค วาม
เหมาะสมขึน้ และประการสุดท้ายคือสุขภาพดีขนึ ้ การขยายการใช้ส่งิ จูงใจ
ไปทั่วทุกระดับของระบบสุขภาพ การส่งเสริมผูใ้ ห้บริการให้ควบคุมการใช้
ประโยชน์จากเงินกองทุนใหม่ และการสร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ
เหล่านีเ้ ป็ นกุญแจแห่งความส�ำเร็จของ “แผนก�ำเนิดทารก”
ผูบ้ ริหารสาธารณสุข ระดับ สูง ทุ่ม เทให้กับ “แผนก�ำ เนิ ด ทารก”
ตัง้ แต่ตน้ ด้วยการสร้างที มงานที่ เข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและการเมื อง
ในระดับ กระทรวงสาธารณสุข ที่ เ ป็ น ระดับ ประเทศ ซึ่ง เป็ น กลุ่ม ที่ โ ดด
เด่นในด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ทัง้ ยังท�ำงานร่วมกับหุน้ ส่วนที่หลากหลาย
ในบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ สมาชิกของทีมยังมีความกล้าหาญที่
จะท้าทายสภาพปั ญหาปั จจุบันและค้นหาโอกาสใหม่ๆ มี การปรับปรุ ง
เครื่องมือบริหารจัดการและเป้าหมายผลงานตลอดเวลาของโครงการ45
“แผนก�ำเนิดทารก” ได้สร้างวิถีแห่งความร่วมมือรวมถึงการเป็ นผูน้ ำ� ร่วมกัน
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มาร์ตนิ ซาบีโญโซ (Martin Sabignoso) เป็ นผูป้ ระสานงานระดับ
ประเทศของแผนและเป็ นหัวหน้าทีมของกระทรวงสาธารณสุข พืน้ ฐานเดิม
ของเขาคือนักกฎหมาย เขาเป็ นผูน้ ำ� โครงการหลายปี ผ่านการเปลี่ยนแปลง
ภายในกระทรวงสาธารณสุขทัง้ ระดับประเทศและระดับจังหวัด รวมถึง
ผ่านระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การขยายโครงการไปทั่วประเทศ ทีมงานของ
เขาบอกว่า เป็ นเพราะความกระตือรือร้นขยันขันแข็งและคุณสมบัติพิเศษ
ของเขาที่ทำ� ให้การจัดการโครงการนีร้ ุ ดหน้าไป หน่วยจัดการในส่วนกลาง
ก็ทำ� หน้าที่ดูแลและก�ำกับบทบาทเพื่อให้ม่ ันใจได้ว่าโครงการนี จ้ ะบรรลุ
เป้าหมายและได้รบั ผลงานที่ดี
“แผนก�ำ เนิ ด ทารก” ท�ำ งานได้ดี ภ ายในระบบสุ ข ภาพของ
อาร์เจนตินา กระตุน้ รัฐบาลกลางให้กระจายอ�ำนาจเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ิ
การ ทีมงานพยายามสร้างสมดุลในการกระจายเงินทั่วทัง้ ระบบ ใช้เงิน
จ�ำนวนน้อยจากกองทุนสุขภาพต่างๆ ในการกระตุน้ ให้มีการใช้งบด้าน
สุขภาพของจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ46 ด้วยการผสมผสานสิ่งจูงใจทัง้
ในการลงทะเบียนและการให้บริการ ทีมงานของแผนก็สามารถสร้างความ
สมดุลอย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น ป้องกันสถานการณ์ท่ีผใู้ ห้บริการสนใจ
การลงทะเบียนโดยไม่ใส่ใจการให้บริการเท่าที่ควร
ด้วยการถ่ายโอนอ�ำนาจการบริหารจัดการและการตัดสินใจไปยัง
จังหวัดและระดับล่างๆ โครงการนีท้ ำ� ให้ผใู้ ห้บริการมีอิสรภาพและความ
สามารถมากขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย บ่อยครัง้
ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรพิเศษของแผนฯ เกิดจากมติรว่ ม
ของกลุม่ 47 หน่วยบริการบางแห่ง ผูใ้ ห้บริการมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ใน
การใช้เงินจูงใจผูใ้ ช้บริการ เช่น ในวันคริสต์มาส ศูนย์สขุ ภาพแห่งหนึ่งใน
ลา ปามปา (La Pampa - จังหวัดหนึ่งในภาคกลาง) ได้ซือ้ จักรยานด้วย
เงินกองทุนของแผนฯ แจกเป็ นรางวัลแก่เด็กที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วน48
ผูด้ ำ� เนิ นการตามแผนฯ เห็นว่า ความส�ำเร็จของโครงการเกิ ด
จากกระบวนการที่ มีการวัด สะท้อนกลับ และเรียนรู ต้ ลอดการด�ำเนิ น
โครงการ สร้างวัฒนธรรมความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตามตรวจ
สอบบันทึกของคลินิกอย่างเข้มข้นท�ำให้ได้รูว้ ่ามีการใช้จ่ายที่ถูกต้องหรือ
ไม่ และการลงโทษผูใ้ ห้บริการที่บนั ทึกไม่เหมาะสมก็ทำ� ให้การบันทึกดีขนึ ้
และข้อมูลมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ 49 ผูน้ ำ� โครงการให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริม
การเรียนรู จ้ ากกระบวนการติดตามตรวจสอบ การติดตามตรวจสอบช่วย
ให้ทีมงานทบทวนความก้าวหน้าได้ ตัวอย่างเช่น การประเมินในช่วงแรก
พบปั ญหาการท�ำสัญญากับผูใ้ ห้บริการและปั ญหาการลงทะเบียน50 เพื่อ
ตอบสนองต่อหลักฐานที่ผดุ ขึน้ ตลอดการด�ำเนินโครงการ ทีมงานได้เพิ่มตัว
ชีว้ ดั ผลงานใหม่และผลกระทบด้านสุขภาพ เพิ่มเป้าหมาย และพัฒนาสูตร
ค�ำนวณเงินจูงใจตามความซับซ้อนของการบรรลุเป้าหมาย51

“แผนก�ำเนิดทารก” ยังส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย52
บางหน่ ว ยบริ ก ารให้ค วามรู ้แ ก่ ผู้ไ ด้ร ับ การขึ น้ ทะเบี ย นเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ
ประโยชน์ของโครงการ โดยประกาศแจ้งรายการบริการที่ครอบคลุม ทีมงาน
ยังได้เชื่อมโยงความพึงพอใจของผูป้ ่ วย (ทราบจากการส�ำรวจความเห็น
ของผู้ใ ช้บ ริก าร) กับ การจ่ า ยเงิ น จูง ใจแก่ ผู้ใ ห้บ ริก าร กิ จ กรรมเหล่ า นี ้
ช่วยให้ผใู้ ช้สิทธิได้รบั บริการกว้างขวางขึน้ และมีคณ
ุ ภาพมากขึน้ เว็บไซต์
ของ ”แผนก�ำเนิดทารก” เผยแพร่ผลงานของแต่ละจังหวัดและจ�ำนวนเงิน
ที่จา่ ยออกไป53
แนวโน้มภายหลังวิกฤตฯ เช่น ภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมที่ดีขึน้
และความมั่นคงของสถาบันและการเมืองที่ดีขนึ ้ ท�ำให้การด�ำเนินงานตาม
แผนฯ เป็ นไปอย่างราบรื่น54 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลาย
สมัย แต่ความต่อเนื่องในนโยบายของรัฐบาลช่วยท�ำให้ “แผนก�ำเนิดทารก”
ประสบความส�ำเร็จ ภายหลังการได้รบั เลือกตัง้ ครัง้ ใหม่ของประธานาธิบดี
คริสตินา เฟรนานเดซ เด เคอร์ชเนอร์ (President Cristina Fernandez de
Kirchner) ในปี พ.ศ. 2554 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข 13 ใน 24 จังหวัด แต่ ผูป้ ระสานงานของแผนในทุกจังหวัดก็ยงั
คงด�ำเนินงานได้ตามปกติ เพราะรัฐมนตรีใหม่รูค้ ณ
ุ ค่าของแผนฯ นี ้ รวมถึง
รูว้ า่ แผนนีไ้ ด้รบั ความนิยมเพียงใด

นัยต่อสุขภาพโลก
“แผนก�ำเนิดทารก” ท�ำให้อาร์เจนตินากลายเป็ นประเทศรายได้นอ้ ยหรือ
ปานกลางประเทศแรกที่ ใ ช้เ งิ นจูงใจกระตุน้ การขยายความครอบคลุม
บริการสุขภาพและท�ำให้ผลลัพธ์ของการก�ำเนิดทารกดีขึน้ มีการบันทึก
ประสบการณ์ดว้ ยการประเมินผลกระทบที่มีความชัดเจน มีการประเมิน
ผลและเผยแพร่ผลงานออกไปอย่างกว้างขวาง ท�ำให้ประสบการณ์ของ
อาร์เจนตินาเป็ นแรงบันดาลใจแก่ประเทศต่างๆ ให้จ่ายเงินตามผลงาน
มากกว่าที่จะจ่ายตามสิ่งน�ำเข้าที่เรียกร้องมา ในปานามา สาธารณรัฐ
โดมิ นิ กั น และกั ว เตมาลาก�ำ ลั ง ใช้รู ป แบบการจ่ า ยเงิ น แบบนี ้ และ
อาร์เจนตินาก็ ยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวางแผนสุขภาพใน
อียิปต์ แอฟริกาใต้ ตุรกี ยูเครน และอีกหลายประเทศ55
แม้ว่าอาร์เจนตินาจะเริ่มงานนีด้ ว้ ยฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า
และระบบสุขภาพที่กา้ วหน้ากว่าอีกหลายประเทศ รวมถึงช่องว่างในการ
แสวงหาทุนก็มีนอ้ ย แต่ “แผนก�ำเนิดทารก” นีใ้ ช้เงินไม่มาก มีความคุม้ ทุนสูง
วิธีการนี จ้ ึงใช้ในประเทศที่ ระบบสุขภาพมี ทรัพยากรน้อยกว่าได้ บางที
ทรัพยากรที่สำ� คัญที่สุดอาจเป็ นเรื่องของการน�ำของทีมงานที่เข้าใจและ
ตอบโต้ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง สถาบัน ภายในระบบสุข ภาพได้ดี พ อ

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

รวมทัง้ สามารถประสานงานกับหน่วยงานในระดับต่างๆ ได้โดยมีผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี ้ รู ปแบบการเงินการคลัง
อิงผลงานยังต้องอาศัยระบบที่เชื่อถือได้ในการรวบรวมข้อมูลและสื่อสาร
ข้อมูล ซึ่งประเด็นนี ้ ประเทศอื่นๆ สามารถเรียนรู จ้ ากระบบติดตามตรวจ
สอบของอาร์เจนตินาได้ อันเป็ นระบบที่ทำ� ให้ “แผนก�ำเนิดทารก” ได้รบั การ
ปรับปรุงตลอดมา
ส่วนข้อตกลงระหว่างกระทรวงในระดับประเทศและระดับจังหวัด
นัน้ “แผนก�ำเนิดทารก” มีความแตกต่างจากมาตรฐานการจ่ายเงินตาม
ผลงานที่ถือปฏิบตั ิกนั ทั่วไป เช่น ในประเทศรวันดา (ดูกรณีศึกษาที่ 12)
มีองค์ประกอบที่บง่ บอกว่าเป็ นการออกแบบส�ำหรับโครงการการเงินการคลัง
อิงผลงาน เช่น ขนาดและแหล่งของงบประมาณ โครงสร้างทางการเงิน
การคลังของมันเอง และขนาดของการจ่ายเงินจูงใจ นอกจากนี ้ ยังเน้น
ความส�ำคัญของการลงทุนในหน่วยบริการก่อนเริ่มด�ำเนินโครงการ เพื่อ
ช่วยให้รบั มือได้กบั ความต้องการที่เพิ่มขึน้ ที่จะตามมา. ผูก้ ำ� หนดนโยบาย
จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจะให้บริการใดบ้าง ความเสี่ยงอย่าง
หนึง่ ก็คือ เงินจูงใจสามารถท�ำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหมดก�ำลังใจที่จะให้
บริการในงานที่ไม่มีเงินจูงใจ56
บทเรียนจาก “แผนก�ำเนิดทารก” สามารถใช้เป็ นแบบเรียนส�ำหรับ
กระทรวงสาธารณสุขที่กำ� ลังใช้ระบบการเงินการคลังอิงผลงานและก�ำลัง
มุ่งสูเ่ ป้าหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาร์เจนตินาเองก็กำ� ลังมุ่งมั่น
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ขจัดโรคถึงรากเหง้า

โครงการโซด ดาฟามิลีอาแห่งบราซิล (Brazil’s Programa Saúde da Família)
(ต้นฉบับโดย Alix Beith, ด้วยความอนุเคราะห์จาก Frederico Guanais de Aguiar)

ภาพรวมโดยสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และลดการเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคที่ปอ้ งกันได้หรือรักษาได้ในชุมชน
ยุทธวิธี: โครงการสาธารณสุขระดับชาติท่ีให้บริการระดับปฐมภูมิและการป้องกันโรคในระดับชุมชน
ผลลัพธ์ด้านสุ ขภาพ: ลดอัตราการตายและอัตราการเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดอัตราการตายของทารก ช่วยให้ชีวิตรอด
450,000 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2555
ปั จจัยส�ำเร็จ: รัฐบาลมีความจริงจังทัง้ ในระดับประเทศ ระดับรัฐ และระดับเทศบาล การกระจายอ�ำนาจการตัดสินใจลงสูร่ ะดับล่าง การมีสว่ นร่วมและ
ความจริงจังของชุมชนในการท�ำให้ชมุ ชนเข้มแข็ง. มีโครงการทางสังคมอื่นๆ ที่ชว่ ยขยายผลกระทบ ใช้ทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญหลายด้าน
การเงินการคลัง: 30 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2551 ค�ำนวณได้เป็ นร้อยละ 8 ของงบประมาณด้านสุขภาพของรัฐทัง้ หมด
ขนาดของโครงการ: ประชาชน 116 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 57 ของประชากรชาวบราซิล (กลางปี พ.ศ. 2557)

รุ ่งอรุ ณวันหนึ่งในมินาส เจอรารีส (Minas Gerais) รัฐที่ยากจนในภาค
ตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล หญิงวัยกลางคนปี นขึน้ เนินอย่างหอบล้า
เพื่อปลูกต้นกาแฟ ครอบครัวของเธอยากจน สามีสบู และดื่มจัด และเป็ น
เบาหวาน ลูกๆ ก็รดิ ่ืมสุราและหนักข้อขึน้ เรื่อยๆ อาหารส�ำหรับครอบครัว
ก็ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะอาหารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการมีราคาแพงเกินไป
เธอปวดหัวเป็ นประจ�ำและคิดเอาเองว่า ขาสองข้างที่บวมท�ำให้อ่อนล้า
แต่อาการดังกล่าวส่งสัญญาณถึงโรคที่รุนแรงกว่านัน้ เพราะมันเป็ นอาการ
เริม่ ต้นของโรคหัวใจวาย
ประชาชนในกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ยและปานกลางทั่วโลกก�ำลัง
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สุขภาพของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย ประชาชน
มีอายุยืนยาวขึน้ ในขณะที่แบบแผนของโรคเปลี่ยนจากโรคติดเชือ้ ที่คร่า
ชี วิ ต และมี ค วามเสี่ ย งทางอนามัย แม่ แ ละเด็ ก ไปสู่โ รคไม่ ติ ด ต่ อ เรื อ้ รัง
จุดเปลี่ยนนีส้ ร้างปั ญหาใหม่ท่ีน่ากลัวให้กบั รัฐบาลต่างๆ ของประเทศที่มี
ระบบสุขภาพอ่อนแอและยังไม่สามารถให้บริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าได้
แม้ยงั พอมีกลยุทธ์ในการป้องกันและจัดการกับโรคเรือ้ รังในระดับชุมชน
แต่ก็ไม่สามารถด�ำเนินการได้กว้างขวางในกลุ่มประเทศรายได้นอ้ ยและ
รายได้ปานกลาง
บราซิล ผูน้ ำ� ดาวรุง่ ด้านเศรษฐกิจโลก ยังคงมีความก้าวหน้าในเรือ่ งนี ้
ในปี พ.ศ. 2537 รัฐบาลได้เริ่มโครงการสาธารณสุขมูลฐานที่มีชมุ ชนเป็ น

ฐานที่ต่อมากลายเป็ นโครงการที่มีความรอบด้านใหญ่ท่ีสดุ ในโลก นั่นคือ
โครงการโซด ดาฟามิลีอา (Programa Saúde da Família: PSF) หรือ
“โครงการสุขภาพครอบครัว” (“Family Health Program”) ตัง้ แต่นนั้ มา
PSF ลดความตายและความเจ็บป่ วยจากโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทัง้ ยังมี
ผลต่อการปรับปรุงวิธีการที่ทำ� ให้ทารกรอดชีวิตอย่างก้าวกระโดด 1
ผูน้ ิพนธ์บทความในวารสารการแพทย์องั กฤษบรรยายเกี่ยวกับ
PSF ว่ า เป็ น “ระบบการดูแ ลสุข ภาพระดับ ปฐมภูมิ ท่ี มี ค วามรอบด้า น
คุม้ ทุน และขยายทั่วประเทศได้เร็ว เป็ นตัวอย่างน่าประทับใจที่สดุ ในโลกก็
ว่าได้”2 โครงการสาธารณสุขของบราซิลนีใ้ ห้บทเรียนมีค่าแก่ประเทศต่างๆ
มากมาย แต่ก็ยงั มีช่องว่างที่ตอ้ งปรับปรุ ง เช่น ความไม่เป็ นธรรมในการ
เข้าถึงบริการที่ยงั ด�ำรงอยู่ และเงินทุนที่ไม่แน่นอน

ความสูญเสียเนื่องจากโรคเรือ้ รัง
กลุ่มประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางต้องเผชิญปั ญหาสุขภาพ
สองด้าน ด้านหนึ่งคือโรคติดเชือ้ และสิ่งคุกคามทางอนามัยแม่และเด็ก
อีกด้านคือ โรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง (Noncommunicable diseases: NCDs)
ที่ เ พิ่ ม ขึน้ เรื่อ ยๆ โดยเพิ่ ม ขึน้ แล้ว สองหรือ สามเท่า ในสองสามทศวรรษ

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ที่ผ่านมา3 ในบรรดาโรคกลุ่มนี ้ โรคหลอดเลือดหัวใจเป็ นโรคที่อันตราย
ที่สดุ เป็ นนักฆ่าอันดับหนึ่งของโลก.ความตายที่เกิดจากโรคหัวใจและโรค
หลอดเลือดสมองอุดตันทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มจากประมาณ 17 ล้านคนในปี
พ.ศ. 2551 เป็ น 23 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ส่วนใหญ่จะเกิดขึน้ ในประเทศ
รายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง
บราซิ ล เป็ นประเทศหนึ่ ง ที่ ส ะท้อ นสถานการณ์โ ลกดัง กล่ า ว
ตัง้ แต่ทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2503 - 2512) บราซิลมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างสูงในด้านโครงสร้างประชากร ระบาดวิทยา และโภชนาการ ในขณะ
ที่โรคมาลาเรีย วัณโรค และโรคเอดส์ยงั เป็ นโรคที่ก่อความสูญเสียให้แก่
บราซิลมิใช่นอ้ ย อีกทัง้ โรคเขตร้อนที่ถกู ละเลย เช่น โรคชากาส (Chagas
disease) โรคไข้เลือดออก และโรคพยาธิใบไม้ในเลือดก็ยงั คงอยู่ แต่ใน
ปั จจุบนั โรคไม่ติดต่อมีผลถึงตาย 3 ใน 4 ในบราซิล ร้อยละ 31 ของการ
เสียชีวิตมีสาเหตุจากโรคหลอดเลือดหัวใจเพียงอย่างเดียว4
บราซิลนัน้ เช่นเดียวกับประเทศส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากเรือ่ งอาหารการกิน การออกก�ำลังกาย และพฤติกรรมที่ทำ� ให้โรคหลอด
เลือดหัวใจคุกคามน เป็ นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า การป้องกันโรคหัวใจ
และโรคหลอดเลือดสมองจะต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตส่วนบุคคลและสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ บริการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสามารถเข้าถึง
ปั จจัยความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เช่น ระดับน�ำ้ ตาลในเลือดสูง
ความดันเลือดสูง โครงการสุขภาพสามารถให้การศึกษา หนุนเสริม หรือ
แม้กระทั่งให้เงินจูงใจในการเลิกบุหรี่ กินถูกต้อง และร่วมกิจกรรมทางกาย
อย่างสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ภาวะทางเศรษฐกิจ
สังคมที่ย่ำ� แย่ และเงื่อนไขอื่นๆ อีกมาก ยังคงเป็ นอุปสรรคต่อการตรวจหา
และการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจทั่วโลก
ที่บราซิล พืน้ ที่ดอ้ ยโอกาสบางแห่งไม่มีบริการสาธารณสุขยาม
จ�ำเป็ น ต้นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) มีเพียงร้อยละ 60 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพภาคเอกชนที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึ่ง คื อ ผู้จ่ า ยภาษี ป ระกัน สัง คมและผู้จ่ า ยเงิ น จากกระเป๋ าของตนเอง 5
ความไม่เป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพท�ำให้อายุขยั ของคนในภาคใต้
ของบราซิล (ซึ่งรวยกว่า) สูงกว่าคนในภาคเหนือ (ซึ่งจนกว่า) ประมาณ
8 ปี 6

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: รัฐธรรมนูญใหม่
รับประกันดูแลสุขภาพถ้วนหน้าฟรี
ในประเทศบราซิล การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมืองอย่างสูงท�ำให้
เกิดการปฏิรูปในภาคสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2528 ซึง่ เป็ นปี หลังหลุดพ้น
การปกครองโดยทหารร่วม 2 ทศวรรษ ประเทศได้เข้าสูก่ ระบวนการฟื ้ นฟู
ประชาธิปไตยอีกครัง้ องค์กรภาคประชาชนผลักดันให้มีระบบสาธารณสุข
ฟรีสำ� หรับทุกคน รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2531 ให้ความส�ำคัญต่อเรือ่ งสุขภาพ
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และความเป็ นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยถือว่าเป็ นสิทธิมนุษย
ชนและเป็ นความรับผิดชอบของรัฐที่จะต้องจัดให้มี
สองปี ต่อ มา ระบบสุข ภาพใหม่ถื อ ก�ำ เนิ ด ขึน้ เรีย กว่า ระบบ
สุขภาพหนึ่งเดียวแห่งชาติ (National Sistema Unico de Saude: SUS
or National Unified Health System) SUS มีลกั ษณะเป็ นการลงทุนร่วม
ระหว่างหน่วยงานรัฐหลายระดับ มีการกระจายอ�ำนาจ เป็ นความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนและชุมชน และมีการปฏิรูปด้านอื่นๆ 7 นักวางแผน
สาธารณสุขของรัฐบาลค่อยๆ ด�ำเนินโครงการ เป็ นระยะๆ ปรับเปลี่ยน
จุด เน้น จากการแพทย์ต ติ ย ภูมิ ไ ปเป็ น การป้อ งกัน โรคและการส่ง เสริม
สุข ภาพ ถึง จะล่า ช้า แต่ก็ แ น่ น อนกว่า ผูอ้ าศัย อยู่ใ นชนบทจ�ำ นวนมาก
เข้าถึงบริการสุขภาพที่เคยขาดแคลนได้ฟรี
PSF เป็ นโครงการหลักของรัฐบาลส�ำหรับให้บริการปฐมภูมิภายใต้
SUS และได้รบั การกล่าวขานว่าเป็ น “บังเหียนแห่งความส�ำเร็จของระบบ
สุขภาพหนึ่งเดียว”8 PSF เริ่มในปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มจากโครงการน�ำ
ร่องเล็กๆ ในรัฐเซอารา (Ceara) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล
ให้บริการสุขภาพฟรีแก่ประชาชน 1 ล้านคนภายใต้การดูแลโดยเทศบาล
ท้องถิ่น ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจที่ได้เห็นรู ปแบบการดูแลสุขภาพ
ของคิ ว บาที่ ยึด หลัก ความยุติ ธ รรมกับ ความเป็ น ปึ ก แผ่ น PSF มุ่ง การ
ป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษา รวมถึงให้การส่งต่อใน
ระดับชุมชนผ่านเครือข่ายที่เป็ นทีมงานสหสาขาวิชาชีพดูแลสุขภาพระดับ
ปฐมภูมิ โครงการสุขภาพครอบครัวน�ำร่องกลายเป็ นยุทธศาสตร์หลักของ
ระบบสุขภาพทัง้ ปวง (หลักการการกระจายอ�ำนาจเช่นกัน) ของบราซิล
อย่างรวดเร็ว โครงการนีข้ ยายตัวรวดเร็วระหว่างปี พ.ศ. 2541 - 2550
โดยมีพันธกิ จในการสร้างความเท่าเทียมให้เกิ ดขึน้ ในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างทั่วถึงทัง้ ประเทศ9

ปฏิบตั กิ าร PSF
ตัง้ แต่เริม่ ต้น PSF ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลแบบองค์รวม10 ทีม
งานสาธารณสุขได้รบั การสอนให้รูจ้ กั คนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบและให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างเหมาะสมโดยไม่เรียกเก็บเงิน ทีมงานในระดับชุมชน
ต้องสร้างความน่าเชื่อถือหรือสร้างศรัทธาให้เกิดขึน้ เพื่อให้ประชาชนยินดี
มาใช้บริการในระบบสุขภาพนี ้
แต่ ล ะที ม ดูแ ลสุข ภาพปฐมภูมิ ป ระกอบด้ว ยแพทย์ พยาบาล
ผู้ช่ ว ยพยาบาล และเจ้า หน้า ที่ ด ้า นสัง คม อย่ า งละ 1 คน เจ้า หน้า ที่
สาธารณสุขชุมชน 4 - 6 คน บางเทศบาลเพิ่ มวิชาชี พทันตกรรมด้วย
หน่ ว ยงานสาธารณสุข หนึ่ ง แห่ ง ดู แ ลประชากรประมาณ 3,500 คน
ตามสภาพภูมิ ศ าสตร์ มี แ พทย์แ ละพยาบาลให้บ ริก ารภายในสถานที่
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ซึ่ ง ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น บ ริ ก า ร รั ก ษ า พ ย า บ า ล
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เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนรับหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค และให้บริการรักษาพยาบาลความเจ็บป่ วยหรือการบาด
เจ็บเล็กๆ น้อยๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 คนรับผิดชอบประมาณ 120
ครอบครัว ไปเยี่ยมบ้านให้ได้ทกุ บ้านอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อเดือน11 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขชุมชนจึงเป็ นตัวเชื่อมโยงที่สำ� คัญระหว่างทีมงานสาธารณสุข
กับคนในชุมชน
ข้อมูลประชากรในท้องถิ่ นท�ำให้เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขติดตาม
การตั้ง ครรภ์แ ละวางแผนตามแนวทางการดู แ ลก่ อ นและหลัง คลอด
พวกเขารู ว้ ่าทารกแรกเกิ ดคนไหนที่ ตอ้ งให้วัคซี น และพวกเขาก็ สามารถ
ให้การรักษาโรคปั จจุบันทันด่วนหรือบริการส่งต่อในยามจ�ำเป็ นได้ เมื่ อ
เร็วๆ นี ้ ด้วยทิศทางใหม่ท่ีเน้นการป้องกันและรักษาโรคหัวใจและเบาหวาน
ทีมงานได้เริ่มค้นหา ติดตามและจัดการผูท้ ่ีเริ่มมีโรคเรือ้ รังเป็ นรายๆ โดย
ส่งเสริมให้เปลี่ยนวิถีชีวิตที่ชว่ ยขจัดโรคได้ในทันที12
PSF ขยายตัวรวดเร็ว ถึงกลางปี พ.ศ. 2557 โครงการนีไ้ ด้ให้
บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างครอบคลุมในร้อยละ 95 ของเทศบาล
ทัง้ หมดในประเทศบราซิล ทีมงานดูแลสุขภาพมากกว่า 37,300 ทีมและ
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขชุมชน 261,600 คนท�ำหน้าที่ ดูแลประชากรของ
ประเทศประมาณร้อยละ 6013
เพื่อขยายการเข้าถึงบริการให้มากขึน้ เซาเปาโล (Sao Paulo)
และเทศบาลบางแห่ง ได้ท ำ� สัญ ญาจ้า งกลุ่ม ธุร กิ จ การแพทย์เ อกชนที่ มี
โรงพยาบาลใหญ่อยู่ในเครือ ให้เข้ามาร่วมให้บริการในคลินิกของ PSF
อย่างไรก็ตาม มาตรการนีท้ ำ� ให้ชาวบราซิลจ�ำนวนหนึ่งข้องใจ เนื่องด้วย
ธุรกิ จเอกชนย่อมอยู่ตรงข้ามกับอุดมการณ์พืน้ ฐานของ “ระบบสุขภาพ
ส�ำหรับประชาชนโดยถ้วนหน้า”14

ผลลัพธ์ตอบแทน: หัวใจแข็งแรงขึน้ ,
ประชาชนเข้าโรงพยาบาลน้อยลง
PSF ท�ำ ให้สุข ภาพของชาวบราซิ ล ดี ขึ น้ อย่ า งไม่ ต ้อ งสงสัย บทสรุ ป นี ้
สนับ สนุน โดยหลัก ฐานที่ มี เ พิ่ ม ขึน้ เรื่ อ ยๆ (ดูก ล่อ ง 1) 15 แต่ ก ารวัด ผล
กระทบของโครงการในเชิงปริมาณเป็ นเรื่องท้าทายมากเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์ดา้ นสังคมและการเมืองตลอดการปฏิบตั งิ าน
มีงานวิจัยที่พบความเชื่อมโยงระหว่าง PSF กับการลดลงของ
จ�ำ นวนความตายจากโรคหัว ใจและโรคหลอดเลื อ ดสมอง การเข้า โรง
พยาบาลด้วยโรคเหล่านีก้ ็ลดลง ยิ่งโครงการนีใ้ ห้บริการต่อไปนานเท่าใด
พืน้ ที่ย่ิงได้รบั ประโยชน์มากขึน้ 16 PSF ยังมีส่วนท�ำให้ผูป้ ่ วยโรคอื่นๆ ที่
รักษาได้ง่ายในชุมชน มาเข้าโรงพยาบาลน้อยลงอี กด้วย ตัวอย่างเช่น
ในปี พ.ศ. 2545 ผูป้ ่ วยเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคทางหายใจน้อยลงกว่าปี
พ.ศ. 2542 เป็ นจ�ำนวน 126,000 ราย17

PSF ยังช่วยบรรเทาความรุ นแรงของสิ่งคุกคามอื่นๆ ต่อสุขภาพ
ด้วย แม้ว่าขณะนัน้ การให้ภูมิคุม้ กันและการผดุงครรภ์ระดับประเทศจะ
ครอบคลุมสูงขึน้ ใกล้ระดับสากล18 แต่โครงการนีก้ ็ได้ช่ือว่าท�ำให้อตั ราตาย
ของทารกลดลงด้วย ในเทศบาลจ�ำนวนหนึ่งที่มีการกระจายอ�ำนาจการ
บริหารและมีการขยายบริการของ PSF อัตราตายของทารกลดลงมากกว่า
เทศบาลที่ไม่มีการกระจายอ�ำนาจและไม่มีโครงการ PSF ถึงร้อยละ 2519
บทเรียนที่ชดั เจนก็คือ การให้อำ� นาจในการบริหารจัดการแก่หน่วยงานของ
รัฐในระดับล่างๆ ท�ำให้ประโยชน์ของโครงการสุขภาพมีมากขึน้
ในภาพรวม ประมาณการอย่างต�่ำได้ว่า PSF สามารถช่วยชีวิต
ให้รอดได้ 450,000 รายระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 255520 ชาวบราซิลที่ยากจน
ได้รบั ประโยชน์มากที่สดุ จึงถือได้ว่าโครงการนีส้ ามารถลดช่องว่างความ
ไม่เป็ นธรรมลงได้มากและถือเป็ นผลของการจัดตัง้ หน่วยงานดูแลสุขภาพ
ในพืน้ ที่ท่ีแต่ก่อนไม่เคยได้รบั บริการนี21้ ปั จจุบนั PSF ครอบคลุมประชากร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยากจนได้รอ้ ยละ 72 แต่ครอบคลุมประชากร
ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ท่ีรวยกว่าได้เพียงร้อยละ 3622
อย่างไรก็ตาม PSF ไม่ได้ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความ
เสี่ยงทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาสุขภาพในระดับประเทศมากนัก
ข้อ มู ล ขององค์ก ารอนามั ย โลกระบุ ว่ า การจ่ า ยเงิ น จากกระเป๋ าของ
ประชาชนเพื่ อ สุข ภาพลดลงเพี ย งเล็ก น้อ ยในประเทศบราซิ ล นับ ตั้ง แต่
ปี แรกของศตวรรษ คืออยูท่ ่ีรอ้ ยละ 30 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทัง้ หมด
ในปี พ.ศ. 2556 เทียบกับในปี พ.ศ. 2546 ที่รอ้ ยละ 3523 แม้วา่ ตัวเลขนีจ้ ะ
ดูดีเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศ แต่ยงั มีคนยากจนอีกมาก
ที่ ไ ม่ไ ด้รบั ความคุม้ ครองทางการเงิ นเมื่ อ ต้อ งประสบกับ ค่า ใช้จ่า ยด้า น
สุขภาพที่เป็ นเสมือนหายนะ ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายส�ำหรับการดูแลสุขภาพใน
ระดับทุตยิ ภูมิและตติยภูมิท่ี PSF ไม่ได้จดั ไว้ให้

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
ในปี พ.ศ. 2551 มีการจัดสรรเงินประมาณร้อยละ 8 ของงบประมาณ
ด้า นสุ ข ภาพทั้ง หมดของรัฐ บาล (30 พั น ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ) ไปยั ง
โครงการ PSF รัฐบาลกลางได้โอนเงินบางส่วนไปยังเทศบาลเพื่อให้ดำ� เนิน
งานบริก ารสุข ภาพตามโครงการ เทศบาลได้ร ับ ประมาณ 15 เหรีย ญ
สหรัฐต่อหัวประชากรที่ รบั ผิ ดชอบจากงบประมาณด้านสุขภาพของรัฐ
การจั ด สรรงบประมาณที่ แ น่ น อนกระท�ำ โดยสู ต รค�ำ นวณที่ ซั บ ซ้อ น
สูตรการค�ำนวณจะต้องอาศัยปั จจัยต่างๆ มากมาย เช่น สัดส่วนประชากร
ของเทศบาลที่ดูแลโดย PSF ความหนาแน่นของประชากรรายได้ต่อหัว
ประชากร อัตราความยากจน รวมถึงสัดส่วนผูอ้ ยูอ่ าศัยที่มีประกันสุขภาพ
เอกชนเสริม30
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
โครงการ PSF เริ่ ม ต้น ในช่ ว งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงภาวะทาง
เศรษฐกิ จ และสัง คมอย่ า งสูง ในบราซิ ล จึ ง เป็ น เรื่ อ งยากที่ จ ะชี ้
ผลกระทบของโครงการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมากมายในเวลา
นัน้ ที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ทางสุขภาพ เช่น อายุขยั และอัตราตาย
ของแม่และทารก
อย่ า งไรก็ ต าม การศึ ก ษามากมายพยายามประเมิ น
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพของโครงการ PSF หลายการศึกษาได้มีการ
ควบคุมตัวแปรกวนด้วย เช่น ภาวะทางสังคมเศรษฐกิจ การศึกษา การ
เข้าถึงน�ำ้ สะอาด ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพของรัฐบาล และจ�ำนวนเตียง
ของโรงพยาบาลต่อหัวประชากร ผลการศึกษาดังกล่าว 3 การศึกษา
โดย Macinko และคณะ24, Aquino, de Oliveira, และ Barreto25,
และ Guanais26 ระบุวา่ รัฐต่างๆ รวมถึงเทศบาลต่างๆ ของบราซิลที่มี
ผูอ้ าศัยส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้โครงการ PSF มีอัตราตายของทารก
ลดลงกว่าในพืน้ ที่อ่ืนๆ
ในปี พ.ศ. 2552 นักวางแผนสาธารณสุขได้พฒ
ั นาเครื่อง
วัด ที่ จ ะใช้ใ นการประเมิ น ผลงานที่ เ กิ ด จากการป้อ งกัน หรือ การ
จัดการในระดับชุมชน ที่ทำ� ให้ผปู้ ่ วยด้วยโรคเหล่านัน้ ไม่ตอ้ งเข้าโรง
พยาบาล เครื่องวัดดังกล่าวท�ำให้นกั วิจยั วัดผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการด�ำเนินงานป้องกันของโครงการได้27 วิธีนีจ้ ะท�ำให้ผบู้ ริหาร

ค่าใช้จา่ ยต่อปี ส�ำหรับ PSF หนึง่ ทีมคือประมาณ 154,000 เหรียญ
สหรัฐในปี พ.ศ. 2553 หรือ 44 เหรียญสหรัฐต่อหัว และประมาณหนึ่งใน
สามของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ส่วนกลางโอนไปให้31 ความเหมาะสมของ
งบประมาณจากส่วนกลางและจากเทศบาลที่โอนไปให้ PSF เป็ นเรือ่ งหนึง่
ที่มีการโต้เถียงกัน เทศบาลส่วนใหญ่ออกเงินมากกว่าร้อยละ 50 ของงบ
ด�ำเนินการ รัฐต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ให้การสนับสนุนเงินด้วย มีการวางกรอบที่
จะเพิ่มเงินสนับสนุนจากรัฐต่างๆ เพราะกว่าครึง่ ของรัฐทัง้ 26 รัฐ ยังใช้จา่ ย
เงินด้านสุขภาพไม่ถึงเกณฑ์ท่ีส่วนกลางก�ำหนดไว้คือร้อยละ 12 ของงบ
ทัง้ หมด เทศบาลกลับท�ำได้ดีกว่า บางเทศบาลใช้เงินเกินเป้าหมายของ
ส่วนกลางร้อยละ 15 และสละเงินอีกมากกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
เพื่อสุขภาพ32
เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ทุนของ PSF นักวิจยั ค�ำนวณว่า เทศบาลที่
ดูแลประชาชน 100,000 คนและอยูภ่ ายใต้โครงการนีร้ อ้ ยละ 40 ควรใช้เงิน
ระหว่าง 1.3 - 2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในโครงการ PSF นี ้ เทศบาลที่ใช้เงิน
ระหว่างตัวเลขดังกล่าว PSF สามารถช่วยชีวิตได้ 57 คนภายใน 5ปี และ
150 คนภายใน 8ปี ของการด�ำเนินโครงการ PSF33 เช่นนีถ้ ือว่าคุม้ ทุนมาก
ในบริบทของบราซิล

ของบราซิลได้หลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์ของโครงการ PSF ที่ลด
การเข้าโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้
ในการศึก ษาเทศบาลมากกว่ า 1,600 แห่ง ของบราซิ ล
นั ก วิ จั ย สั ง เกตเห็ น การเปลี่ ย นแปลงของอั ต ราตายจากโรค
หลอดเลือดหัวใจเสมอมา28 การวิเคราะห์ชีใ้ ห้เห็นการตอบสนอง
ต่อโครงการอย่างชัดเจนระหว่างสัดส่วนของประชากรภายใต้ PSF
กับการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ การส�ำรวจนี ไ้ ด้ขอ้ มูลจาก
เทศบาลที่มีขอ้ มูลคุณภาพสูง ข้อค้นพบจึงมีความน่าเชื่อถือมาก
แต่ก็ควรสรุปผลการศึกษานีเ้ ฉพาะในพืน้ ที่การศึกษาเท่านัน้
นัก วิ จัย ในการศึก ษานี ใ้ ช้ข อ้ มูล เชิ งนิ เ วศซึ่ง เก็ บ รวบรวม
ที่ระดับประชากร ผลการศึกษาจึงมีขอ้ ควรระวังในการพิจารณา
ข้อค้นพบที่อาจจะดูแปลกอันเนื่องมาจาก “มายาคติเชิงนิเวศ” ที่
อาจเกิดจากการสังเกตในระดับกลุ่ม (เช่น ระหว่างกลุ่มคนภายใต้
โครงการ PSF และกลุม่ คนโรคหัวใจในเทศบาล) แต่ถกู น�ำไปตีความ
เชื่อมโยงความคิดในระดับบุคคล (เช่น บุคคลภายใต้โครงการ PSF
อาจจะคาดหวัง ว่ า ตนมี ค วามเสี่ ย งลดลงจากการตายด้ว ยโรค
หัวใจซึ่งอาจไม่เป็ นจริง)29 มายาคติเชิงนิเวศนีจ้ ึงสร้างข้อจ�ำกัดแก่
นักวิจยั ในการคาดการณ์ผลของโครงการต่อระดับบุคคลและในการ
ท�ำความเข้าใจเส้นทางของผลกระทบในภาพรวมของโครงการด้วย

แต่ การสนับ สนุน เงิ น ทุน แก่ PSF เป็ น เรื่อ งเปราะบาง แม้ร ัฐ
ส่วนกลางเหมือนจะเพิ่มการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสุขภาพตลอดทศวรรษ
ที่ผ่านมา แต่ภายหลังการปรับค่าเงินเฟ้อจะพบว่า ก�ำลังซือ้ ที่แท้จริงของ
การสนับสนุนเงินเหล่านัน้ กลับลดลง34

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
โครงการ PSF ประสบผลส�ำเร็จในการเพิ่มความต้องการการดูแลสุขภาพ
ในบราซิล แต่ผลส�ำเร็จนีย้ งั มีเรือ่ งท้าทายต่อไป. ในช่วงปี ต้นๆ ของโครงการ,
ประชาชนในชนบทแห่เข้าเมืองไปใช้บริการสุขภาพ โดยไม่เข้าใจว่าบริการ
ที่ตนต้องการสามารถเข้าถึงได้ใกล้บา้ น โดยผ่านทีมงานของ PSF เรื่องนี ้
ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่ครอบครัวชนบทจะเริ่มเชื่อมั่นบริการในพืน้ ที่
ความท้าทายประการที่สองคือ แม้ว่าโครงการจะขยายออกไปและมีการ
สร้างสรรค์รูปแบบการให้บริการใหม่ๆ แต่หอ้ งฉุกเฉินยังคงแออัด เพราะ
วิ ช าชี พ แพทย์ท่ี ใ ห้บ ริก ารเฉพาะทางแก่ ป ระชาชนใกล้บ ้า นยัง มี จ ำ� กัด
รัฐ บาลจึง เริ่ม กระจายการจัด ตั้ง คลินิ ก ฉุก เฉิ น และการดูแ ลชุม ชนแบบ
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เฉพาะทางในปี พ.ศ. 255135 ส�ำหรับในพืน้ ที่เขตเมืองก็มีการเสริมก�ำลัง
ทีมงาน PSF ในหน่วยบริการสุขภาพ พวกเขาจึงให้บริการพิเศษได้เพิ่มขึน้
เช่น อัลตร้าซาวด์36
การให้เงินเดือนเพิ่มพิเศษแก่แพทย์ในชนบทและพืน้ ที่ห่างไกล
ช่วยได้ในระดับหนึ่ง แม้แรงจูงใจทางการเงินจะยังไม่เพียงพอที่จะดึงดูด
คนได้ทั้งหมด ที มงานสาธารณสุขในเทศบาลเสนอมาตรการใหม่ เช่น
ให้รางวัลเป็ นคะแนนแก่แพทย์ โดยต้องมีประสบการณ์ผ่านการท�ำงานใน
โครงการ PSF จึงจะสอบผ่าน หรือให้เทศบาลจ้างแพทย์เป็ นกลุ่มโดยใช้
ทรัพยากรกองกลางที่มาจากทีมต่างๆ 37 ในปี พ.ศ. 2556, รัฐบาลที่นำ� โดย
ประธานาธิบดีดิลมา ฮูสเซฟฟ์ (President Dilma Rousseff) เริม่ รับแพทย์
จากประเทศคิวบาเพื่อแก้ปัญหาแพทย์ขาดแคลนในบราซิล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในชนบทและพืน้ ที่ห่างไกล ผ่านโครงการที่เรียกว่าโครงการเพิ่ม
แพทย์ (More Doctors)38
นอกจากที่ กล่าวข้างต้น ปั จจัยทางบริบทก็ มีส่วนหนุนเสริมให้
เกิดความส�ำเร็จ การกระจายอ�ำนาจจากส่วนกลางลงไประดับล่างช่วยให้
ผลกระทบของโครงการดีขึน้ ในการลดอัตราตายของทารก การกระจาย
อ�ำนาจท�ำให้เทศบาลเข้มแข็งขึน้ และมีความรับผิดชอบต่อการจ้างและ
พัฒนาที มงาน PSF นอกจากนี ้ ยัง ท�ำ ให้เทศบาลท�ำ หน้า ที่ ควบคุมว่า
จะเปิ ดหน่วยบริการของ PSF แห่งใหม่ท่ีไหนและเมื่อใด
แม้จ ะยั ง ไม่ มี ข ้อ ตกลงร่ ว มเกี่ ย วกั บ สมดุ ล ของสิ ท ธิ ร ะหว่ า ง
การรวมศูนย์กับการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการโครงการ PSF
โดยเฉพาะในระดับที่เทศบาลจะร่วมทุนกับ PSF แต่ก็เป็ นที่เข้าใจได้ว่า
โครงการนีเ้ ป็ นความรับผิดชอบของเทศบาล แม้วา่ ในช่วงไม่ก่ีปี ที่ผ่านมา
รัฐบาลกลางพยายามเพิ่มทุนให้เทศบาลที่ยากจนเพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในระดับการจ่าย ถึงขณะนีค้ วามช่วยเหลือส่วนเสริมนีม้ ีกรอบที่เหมาะสม
ที่สดุ แล้ว39
นอกจากนี ้ โครงการทางสังคมของรัฐบาลก็มีส่วนช่วยให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ ในปี พ.ศ. 2546, รัฐบาลใหม่ท่ีนำ� โดยประธานาธิบดีลอู ิซ อินา
ซิโอ ลูลา ดา ซิลวา (President Luiz Inacio Lula da Silva) ได้ควบรวม
การโอนเงินหลายโครงการเป็ นหนึ่งเดียวเรียกว่า “กระเป๋ าเงินครอบครัว”
ผลจากการควบรวมท�ำให้ครัวเรือนได้รบั เงินประมาณ 83 เหรียญสหรัฐ
ต่อเดือน เงื่อนไขคือเพื่อปฏิบตั ิการด้านสุขภาพและการศึกษา โครงการนี ้
ถือปฏิบตั ิเร็วมากโดย ครอบคลุม 13 ล้านครอบครัวภายในปี พ.ศ. 2553
และภายในปี พ.ศ. 2558 โครงการนีก้ ็กลายเป็ นโครงการโอนเงินสดอย่าง
มีเงื่อนไขที่ใหญ่ท่ีสดุ ในโลก การศึกษาหนึง่ ที่เน้นความส�ำคัญของการเสริม
พลังกันระหว่างโครงการ “กระเป๋ าเงินครอบครัว” กับโครงการ PSF พบ
ว่าเมื่อโครงการ “กระเป๋ าเงินครอบครัว” เพิ่มขึน้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความครอบคลุมของ PSF กับการลดอัตราตายของเด็กหลังคลอดก็ชดั เจน
ขึน้ 40 ในกรณีนี ้ แรงจูงใจที่เกิดจากการ เพิ่มการสนับสนุนทุนและทีมงาน
สาธารณสุข กับแรงจูงใจที่เกิดจากการให้เงินสดเพื่อให้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข

เพื่อสุขภาพ ท�ำงานไล่เรียงหนุนเสริมซึง่ กันและกันจนเกิดผลกระทบ ดีกว่า
ที่จะท�ำแยกกัน
การมี ส่ว นร่ว มของชุม ชนก็ มี ค วามเข้ม แข็ ง ทุก เทศบาลทุก รัฐ
มี ส ภาสุข ภาพที่ พ บปะกันสม�่ำ เสมอเพื่ อ จัดล�ำ ดับ ความส�ำ คัญของงาน
วิเคราะห์นโยบาย และประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพของโครงการ สมาชิก
บางชุมชนร่วมท�ำงานแข็งขันกับสภาสุขภาพท้องถิ่น การเข้ามามีสว่ นร่วม
ของพวกเขาท�ำให้ผบู้ ริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจัดสรรงบประมาณ
การดูแลบัญชีรบั จ่าย และการรับรองรายงานการปฏิบตั งิ าน41
แม้จะมี ประโยชน์หลายอย่างเกิ ดขึน้ ภายใต้โครงการ PSF แต่
การต่อสูเ้ พื่อความเป็ นธรรมด้านสุขภาพยังด�ำเนินต่อไป การเข้าถึงบริการ
สุขภาพยังสัมพันธ์กบั ระดับรายได้ ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2551 ผูห้ ญิง
อายุ 25ปี ขึน้ ไปในกลุม่ รายได้สงู สุดกว่าร้อยละ 50 ได้ตรวจหามะเร็งเต้านม
ด้วยเครื่องแมมโมแกรม เทียบกับกลุม่ เดียวกันแต่มีรายได้ต่ำ� ที่สดุ ได้ตรวจ
น้อยกว่าร้อยละ 3042 อีกหลายค�ำถามยังคงอยู่ ตัวอย่างเช่น กรอบการให้
บริการของ PSF ควรเป็ นเช่นไร? โครงการนีค้ วรจะขยายความครอบคลุม
ไปยังโรคอื่น เช่น โรคทางจิต ที่อาจดูแลได้ดีภายในชุมชน หรือไม่? ระบบ
ของโครงการนีจ้ ะรองรับโรคระบาดในวงกว้าง เช่น ไวรัสซิกา้ ได้ดีเพียงใด?

นัยต่อสุขภาพโลก
ประสบการณ์ของโครงการ PSF ชีว้ ่าวิธีปอ้ งกัน ค้นหา และจัดการกับโรค
เรือ้ รังในชุมชนที่มีประสิทธิ ผลและเป็ นธรรม การเพิ่มการเข้าถึงการดูแล
สุขภาพระดับปฐมภูมิอย่างมีคณ
ุ ภาพช่วยบรรเทาภาระงานในระดับตติย
ภูมิและช่วยป้องกันการเข้าโรงพยาบาลเนื่องด้วยโรคเหล่านีโ้ ดยไม่จำ� เป็ น
ประโยชน์ตา่ งๆ ที่ได้รบั นัน้ มีความส�ำคัญต่อประเทศใหญ่ๆ อย่างบราซิลที่มี
รัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐย่อยๆ ที่เข้มแข็ง ประเทศต่างๆ อย่างอินเดีย
ไนจีเรีย และแอฟริกาใต้น่าจะได้รบั ประโยชน์จากการน�ำประสบการณ์
บางประการของ PSF ไปประยุก ต์ใ ช้ อย่า งไรก็ ต าม ระบบสุข ภาพที่
เข้ม แข็ ง ก็ ยัง ไม่ ส ามารถสร้า งภู มิ คุ้ม กั น ความเปราะบางบางเรื่ อ งได้
เช่น การระบาดของโรคติดต่อ
บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนถือเป็ นแก่นกลางความ
ส�ำเร็จ และเป็ นแกนกลางแห่งการรวบรวมข้อมูลที่ยืนยันความส�ำเร็จของ
โครงการด้วย หลักฐานด้านผลกระทบที่เกิดจากคนท�ำงานในชุมชนทั่วโลก
มีค่อนข้างจ�ำกัด แม้ว่าในประเทศรายได้นอ้ ยและประเทศปานกลางจะมี
คนท�ำงานประเภทนีเ้ พิ่มนเรื่อยๆ การศึกษาโครงการ PSF ยืนยันว่า เจ้า
หน้าที่สาธารณสุขชุมชนมีสว่ นส�ำคัญที่สดุ ที่ทำ� ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สุขภาพ
และบริการสุขภาพใกล้บา้ นฟรีของ PSF ท�ำให้ความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ
ดีขนึ ้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนยังเป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลประชากรที่นำ� ไป
ใช้เฝ้าระวังโรค ซึ่งเป็ นส่วนส�ำคัญอย่างมากในการติดตามของโครงการ
PSF เนื่องจากให้ขอ้ มูลด้านบริการดีขนึ ้ อย่างเห็นได้ชดั ด้วย

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

บทเรียนที่ชดั เจนจากประสบการณ์ของบราซิลก็คือ ความเข้มแข็ง
จริงจังทางการเมืองเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็ นเครื่องรับประกันว่าจะได้ขอ้
ตกลงร่วมกันอย่างกว้างขวางในระดับประชากรเกี่ยวกับบทบาทที่เหมาะ
สมส�ำหรับโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบสุขภาพหนึ่งเดียว
แห่งชาติ (SUS) ครอบคลุมทุกคนในชาติ แต่ประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของ
ชาวบราซิลยังคงเลือกซือ้ ประกันเสริมจากตลาดประกันสุขภาพภาคเอกชน
บางคนเสนอว่า PSF ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดไปกับคนจนและ
ปล่อยให้ชนชัน้ กลางและคนรวยไปซือ้ ประกันสุขภาพภาคเอกชน ดังเช่น
ที่หลายคนท�ำกันอยู่ บางคนเห็นว่าเป็ นเรื่องยากที่จะท�ำให้เกิดภาพตาม
ปรัชญาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและเสนอให้รฐั ส่วนกลางเพิ่มการ

อ้างอิง

สนับสนุนทุนเพื่อปรับปรุ งโครงการ PSF ถือเป็ นเรื่องที่น่าส่งเสริมให้เพิ่ม
ทุนเข้าในระบบการดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิผ่านโครงการจ่ายเงินตามผล
งานของรัฐบาล ซึ่งจะเป็ นการเชื่อมโยงผลงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กับกองทุนสุขภาพที่ใหญ่ขนึ ้ 43
โครงการ PSF และระบบสุขภาพที่โตกว่านีจ้ ะยังคงต้องต่อสูก้ บั
โรคหัว ใจและการปรับ ปรุ ง ความเป็ น ธรรมทางสุข ภาพอี ก ต่อ ไปหรือ ไม่
ประเด็นนี ย้ ังไม่มีขอ้ ตกลงร่วมเกี่ ยวกับอนาคตของ PSF แต่ถึงกระนั้น
ประสบการณ์ของชาวบราซิลก็แสดงให้เห็นว่า การขยายบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในระดับชุมชนออกไปจะช่วยค้นหาและจัดการปั ญหาโรคหลอด
เลือดหัวใจและรวมถึงปั ญหาอื่นๆ ให้ดีขนึ ้ ได้
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ยิง่ ส่งเสริมคนท�ำงานด้านสุขภาพ ยิง่ ท�ำให้สุขภาพดีขนึ้
โครงการจ่ายตามผลงานบริการสุขภาพในรวันดา
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ปรับปรุงการรอดชีวิตของมารดา ทารก และเด็ก
ยุทธวิธี: จ่ายเงินจูงใจผูใ้ ห้บริการเพื่อให้ผลิตผลงานบริการสุขภาพที่ดีขนึ ้ ทัง้ ปริมาณและคุณภาพ
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: อัตราการคลอดที่โรงพยาบาลและจ�ำนวนการมาโรงพยาบาลของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5ปี เพิ่มขึน้ มาก น�ำ้ หนักเฉลี่ยของทารกสูงขึน้ เด็ก
เล็กมีภาวะแคระแกร็นลดลง
ปั จจัยส�ำเร็จ: มีการประเมินผลกระทบที่สามารถวัดได้อย่างจริงจัง มีการออกแบบโครงการที่ม่งุ แก้ความเฉื่อยชาในการท�ำงาน มุ่งให้ความส�ำคัญกับ
การดูแลทัง้ ปริมาณและคุณภาพ มีการตรวจสอบการรายงานของผูใ้ ห้บริการอย่างอิสระเพื่อให้ม่นั ใจว่าผลงานมีความตรงไปตรงมาและไม่หลอก
การเงินการคลัง: 0.30 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี
ขนาดของโครงการ: ระดับประเทศ

หนุ่มสาวที่ฉลาด มีเมตตาและกระตือรือร้นทั่วโลกต่างใฝ่ ฝั นที่จะท�ำงาน
วิชาชีพดูแลสุขภาพ ไม่ว่าประเทศร�่ำรวยหรือประเทศยากจน ผูป้ ระกอบ
อาชีพแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์ เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่หอ้ งปฏิบตั ิการ
ต่างปวารณาตนเพื่องานมากกว่าเงิน ในรวันดาก็เช่นกัน การศึกษาในปี
พ.ศ. 2553 พบ ร้อ ยละ 76 ของบุค ลากรสาธารณสุข “เห็ น ด้ว ยว่ า
การช่วยเหลือชีวิตมนุษย์มีความส�ำคัญส�ำหรับพวกเขามากกว่าการได้รบั
เงินเดือนสูง”1
แม้บุค ลากรสาธารณสุข รุ ่น ใหม่จ ะมี ค วามตั้ง ใจดี แต่บ างครัง้
อุดมการณ์ในวัยเยาว์และความกระตือรือร้นสูง อาจท�ำให้เกิดความผิดหวัง
และชิงชังสังคมในที่สดุ บุคลากรสาธารณสุขส่วนใหญ่ถูกส่งไปในหน่วย
บริการที่มีทีมงานน้อยและมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ได้รบั
ทัง้ รางวัลในยามที่มีผลงานโดดเด่นและไม่ได้รบั การลงโทษในยามที่ปล่อย
ปละละเลยจนเละเทะ เมื่ อไม่มีใครเห็น คุณ ค่า ของเขาที่ ตอ้ งตรากตร�ำ
ท�ำงานหนัก แรงบันดาลใจภายในที่เคยมีก็ดบั สูญ วัฒนธรรมของการอยู่
ไปวันๆ ก็เกิดแทนที่ และสุดท้ายแล้ว สุขภาพและความปลอดภัยของคนไข้
ก็ตกอยูใ่ นความเสี่ยง2
ปลายทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) รัฐบาลรวันดา
ต้องการทบทวนปั ญหาด้านความขาดแคลนในภาคสาธารณสุขและผล
กระทบที่เกิดจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุใ์ นปี พ.ศ. 2537 ซึ่งสังหารผูค้ นไป

กว่า 1 ใน 10 ของประชากรทัง้ หมด ภายหลังเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
กระทรวงสาธารณสุข ได้ใ ห้ค วามส�ำ คัญ เรื่อ งขวัญ ก�ำ ลัง ใจและผลงาน
ที่ตกต�่ำของวิชาชี พสาธารณสุข ทางแก้ปัญหาคือ ให้แรงจูงใจทางการ
เงินชุดใหม่เพื่ อเป็ นรางวัลแก่ผูใ้ ห้บริการ โดยไม่ให้เพราะต�ำแหน่งหรือ
ความอาวุโส แต่ให้เพราะงานที่ทำ� นัน้ ท�ำให้สขุ ภาพดีขนึ ้ แท้จริง ถึงปี พ.ศ.
2551 โครงการจ่ายเงินตามผลงานก็กระจายทั่วประเทศ โครงการแสดง
ให้เห็นว่า ถ้ามีการตรวจสอบผลงานอย่างเข้มงวด การจูงใจด้วยเงินจะ
สามารถปรับปรุ งสุขภาพของประชากรได้ แม้ในหน่วยงานที่มีทรัพยากร
น้อย แต่ในทศวรรษต่อมา ประโยชน์ท่ี ได้ก็ถูกคุกคามโดยสถานการณ์
ความขัดแย้งในภูมิภาคด้านสิทธิมนุษยชน ผูบ้ ริจาคเงินช่วยเหลือบางราย
จึงหยุดการสนับสนุนแก่รฐั บาลรวันดา3

ความสูญเสียเนื่องจากบุคลากรสาธารณสุขเฉื่อยชา
ยามเด็กรวันดาป่ วย แพทย์และพยาบาลคือผูส้ ร้างปาฏิหาริย ์ ใช้ทงั้ ความรู ้
และความช�ำ นาญท�ำ ให้เ ด็ ก สุข ภาพดี ดัง เดิ ม แต่บุค ลากรสาธารณสุข
เหล่านี ก้ ็ เป็ นมนุษย์ปุถุชนที่ มีชีวิต มี ปัญหา และมี ความทะเยอทะยาน
เมื่ อ สิ่ ง แวดล้อ มในการท�ำ งานเสื่ อ มถอยลง ผลงานของพวกเขาย่ อ ม
เสื่อมถอย
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ในประเทศรายได้น ้อ ยอย่า งรวัน ดา รัฐ บาลมัก จะไม่ ส ามารถ
จ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรสาธารณสุขอย่างเป็ นธรรม สาเหตุเพราะ
ไม่มีเงินจ่าย หรือไม่สามารถจ่ายในอัตราที่สงู ในหลายประเทศ การขาด
การบริหารจัดการและการขาดระบบทรัพยากรมนุษย์ ท�ำให้การจ่ายเงิน
แก่บคุ ลากรสาธารณสุขไม่ตรงเวลา ผ่านไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ก็ ยัง ไม่ จ่ า ย งานประจ�ำ ที่ น่ า เบื่ อ ก็ ท ำ� ให้ท ้อ ใจโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ถ้า
บุคลากรสาธารณสุขขาดปั จจัยจ�ำเป็ นต่อการประกอบวิชาชีพและสนอง
ความจ�ำเป็ นของคนไข้ งานสาธารณสุขเมื่อขาดแคลนทรัพยากรอาจมี
อันตรายต่อบุคลากรฯ การขาดอุปกรณ์ป้องกันท�ำให้บุคลากรฯ ต้องติด
เชือ้ ทางเลือดและทางระบบหายใจ บุคลากรฯ จ�ำนวนมากต้องเผชิญความ
รุนแรงทางกายและจิตใจ รวมถึงการด่าว่าจากคนไข้หรือญาติท่ีไม่พอใจ4
การได้ร ับ ค่า ตอบแทนน้อ ยผนวกกับ การเผชิ ญ กับ งานที่ ไ ม่ น่ า
รื่นรมย์ ท�ำให้บุคลากรสาธารณสุขบางคนหนีจากชนบทไปท�ำงานที่อ่ืน
หรือละทิง้ วิชาชีพไปประกอบอาชีพอื่น องค์การอนามัยโลกรายงานในปี
พ.ศ. 2549 ว่า 57 ประเทศทั่วโลกที่รวมถึงรวันดากับอีก 35 ประเทศใน
แอฟริกาใต้สะฮาราต้องเผชิญวิกฤตการขาดแคลนแพทย์ พยาบาล และ
ผดุงครรภ์ ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะความท้อใจของบุคลากร ความขาดแคลน
นี ้คุก คามประเทศเหล่ า นี ้ใ ห้ไ ม่ อ าจการบรรลุเ ป้ า หมายสุข ภาพ 5 ยัง มี
บุคลากรสาธารณสุขที่ทอ้ ใจในงานต่างๆ แต่ไม่แสดงออกมาให้เห็น ส่วน
การหลบงานของบุคลากรสาธารณสุขนัน้ การตรวจสอบพบว่า มีบคุ ลากร
สาธารณสุขไม่มาท�ำงานร้อยละ 35 ในบังคลาเทศ และร้อยละ 37 ใน
อูกนั ดา ในปี พ.ศ. 25496
เพราะบุคลากรสาธารณสุขมีความส�ำคัญต่อระบบสุขภาพมาก
หากผลงานของพวกเขาไม่ดีพอ ผูใ้ ช้บริการก็จะเสียความรู ส้ กึ ไปนาน ใน
อูกันดา ความขาดแคลนสิ่งสนับสนุนและขาดการดูแลเพื่อสะท้อนกลับ
ท�ำให้ผลงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนไม่ดีอย่างชัดเจน7 ในเขต
ชนบทของอิ น เดี ย บุค ลากรสาธารณสุข มัก จ่ า ยยาไม่ จ ำ� เป็ น หรื อ เป็ น
อัน ตรายแก่ ค นไข้ แทนที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามแบบแผนการรัก ษาที่ ถู ก ต้อ ง
บางคนยังมีสมมติฐานว่า การที่ผใู้ ห้บริการมีแรงจูงใจน้อยมีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการอย่างมาก โดยทั่วโลกพบว่าการให้บริการแบบไม่ใส่ใจหรือ
การปฏิบตั ิแบบไม่ให้เกียรติของผูใ้ ห้บริการ ท�ำให้หญิงตัง้ ครรภ์ไม่อยากไป
คลอดที่หน่วยบริการที่มีความช�ำนาญจึงยิ่งท�ำให้พวกเธอและทารกตกอยู่
ในความเสี่ยง9
ในรวันดา ปั ญหาเหล่านี ถ้ ูกซ�ำ้ เติมด้วยการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ปี พ.ศ. 2537 หลังจากเหตุการณ์อนั เลวร้ายนัน้ โครงสร้างทางกายภาพ
ด้านสาธารณสุขก็ถกู ปล่อยปละละเลย แทบเรียกได้ว่าถูกท�ำลายทัง้ หมด
บุคลากรสาธารณสุข 3 ใน 4 หนีหายหรือสูญเสียชีวิตในช่วงที่มีความ
ขัดแย้ง เกิดวิกฤตทรัพยากรมนุษย์เฉียบพลัน พวกที่เหลือยิ่งไม่มีแรงจูงใจ
ผลงานจึงย�่ำแย่หนัก10

ความเสี ย หายอย่า งรุ น แรงในโครงสร้า งพื น้ ฐานและก�ำ ลัง คน
ด้านสาธารณสุข ผนวกกับสถานการณ์ท่ีไม่สงบและความไม่ม่ ันคงทาง
การเมือง ท�ำให้สขุ ภาพของประชาชนชาวรวันดาเสื่อมถอยชัดเจน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2536 - 2538 อัตราตายของทารกเพิ่มขึน้ ร้อยละ 15 ขณะที่
อัตราตายของเด็กเพิ่มขึน้ ร้อยละ 41 จาก 179 เป็ น 253 ต่อพันรายของ
การเกิดมีชีพ ปี ต่อมาอัตราตายดังกล่าวลดลงบ้างแต่สขุ ภาพโดยรวมของ
ชาวรวันดายังคงที่ หลายปี แห่งการสูญเสียยังส่งผลทางอ้อมในระยะยาว
ด้วย นั่นคือการพิจารณาตัวชีว้ ดั ส�ำคัญเกี่ ยวกับสุขภาพเด็ก เช่น อัตรา
ตายของทารกและเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2543 สุขภาพเด็ก
ย�่ำแย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงหนึง่ ทศวรรษก่อนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ11์

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: เริ่มต้นวิธีการใหม่
ส�ำหรับภาคสาธารณสุขของรวันดาทีถ่ ูกท�ำลายไป
ปี พ.ศ. 2538 รวันดาเป็ นประเทศที่แตกแยก เริ่มต้นในเดือนเมษายน
พ.ศ. 2537 คนในชาติทะเลาะกันเองลุกลามไปถึงการฆ่าฟั นนาน 100 วัน
เมื่อเหตุการณ์ยตุ ิ ประชาชนทัง้ ชาย หญิง และเด็ก ราว 800,000 คน(หรือ
กว่าร้อยละ 10 ของประชากรชาวรวันดาทัง้ หมด) ถูกฆ่าตาย12 ถึงเดือน
กรกฎาคม ชัยชนะของทหารที่นำ� โดยประธานาธิบดีพอล คากาเม่ (President Paul Kagame) ผูน้ ำ� กลุม่ แนวหน้าผูร้ กั ชาติของรวันดา (Rwandan
Patriotic Front) ได้พิชิตพวกหัวรุ นแรงฮูตู (Hutu) ลงได้และหยุดการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุท์ ่ีกระท�ำต่อชนกลุม่ น้อยทุตซี (Tutsis) ในที่สดุ อย่างไรก็ตาม
แม้เวลาจะผ่านมาหลายปี ความไม่ม่นั คงทางการเมืองที่ยงั คงด�ำเนินต่อมา
ก็ทำ� ให้รฐั บาลที่อ่อนประสบการณ์ไม่สามารถจัดบริการใดๆ ให้ประชาชน
ได้ เว้นแต่ได้รบั ความช่วยเหลือจากองค์การบรรเทาความเดือดร้อนฉุกเฉิน
ในบริการพืน้ ฐานสุดๆ 13
เมื่ อ บรรยากาศทางการเมื อ งของรวั น ดามั่ น คงขึ น้ ในปลาย
ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) บรรดาผูน้ ำ� ประเทศต่างๆ และ
องค์การด้านมนุษยธรรมนานาชาติได้ร่วมกันฟื ้ นฟูโครงสร้างเศรษฐกิ จ
สังคม และสถาบันของประเทศรวันดา14 ความเสียหายของภาคสาธารณสุข
คือความท้าทายที่น่ากังวล การเผชิญกับความขาดแคลนด้านทรัพยากร
มนุษ ย์อ ย่ า งเฉี ย บพลัน ท�ำ ให้เ อ็ น จี โ อนานาชาติ ต อ้ งเริ่ม ต้น ทดลองใส่
แรงจูงใจไปที่บุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้ผลิตผลงานที่ดีขึน้ ภายใต้ภาวะ
แวดล้อ มที่ ย ากล�ำ บากในระดับ จัง หวัด แนวความคิ ด หนึ่ ง คื อ ใช้เ งิ น
ค่าตอบแทนเป็ นแรงจูงใจในการท�ำงานของบุคลากรสาธารณสุข ที่หวังว่า
จะช่วยส่งเสริมผลผลิตของบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงคุณภาพของการให้
บริการ15
เอ็นจีโอสัญชาติดตั ช์ คือองค์การแคธอลิกเพื่อการบรรเทาทุกข์
และการพัฒนา (Catholic Organization for Relief and Development
Aid: CORDAID) ได้เริม่ ซือ้ บริการสุขภาพในปี พ.ศ. 2545ที่จงั หวัดไซอันกูกู

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

(Cyangugu) โดยจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการทุกแห่งทัง้ ของรัฐและของ
เอ็ น จี โ อ รวมถึง ร้า นยาเอกชนบางแห่ง จ�ำ นวนเงิ น ขึน้ กับ ปริม าณและ
คุณภาพของบริการ โดยใช้วิธีแบบ “จ่ายตามผลงาน” (Pay for performance: P4P)16 ในเวลาเดียวกัน องค์การสัญชาติดตั ช์อีกองค์การหนึ่ง
คือ เครือข่ายสุขภาพนานาชาติ (HealthNet International) ก็เริม่ โครงการ
คล้ายๆ กันที่เมืองบูแตร์ (Butare) ด�ำเนินการโดยสถาบันรัฐของรวันดา17
สามปี ต่อมา โครงการความร่วมมือทางวิชาการแห่งเบลเยียม (Belgian
Technical Cooperation) ก็ริเริ่มโครงการที่สามที่คิกาลี (Kigali) เมือง
หลวงของรวันดา18
บุคลากรสาธารณสุขในพืน้ ที่ P4P น�ำร่องได้รบั การจ่ายเงินโดย
วิธีใหม่ ผูบ้ ริหารน�ำผลลัพธ์ท่ีได้ไปใช้เป็ นข้อมูลพืน้ ฐานส�ำหรับการก�ำหนด
นโยบายให้เ หมาะสมต่อ ไป มี ก ารศึก ษาด้ว ยการสัง เกตชิ น้ หนึ่ง พบว่า
เมื่ อเปรียบเที ยบกับหน่วยบริการในอีก 2 จังหวัดที่ มีลักษณะคล้ายกัน
ศูนย์สขุ ภาพของไซอันกูกแู ละบูแตร์ได้รบั การพัฒนาดีกว่ามากในส่วนของ
แผนกผูป้ ่ วยนอก แผนกคลอด และแผนกวางแผนครอบครัว ในช่วงระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544 - 2547 ศูนย์สขุ ภาพใน 2 จังหวัดดังกล่าวท�ำงานได้ผลดี
กว่าเมื่อเปรียบเทียบด้วยตัวชีว้ ดั คุณภาพบริการง่ายๆ ตัวหนึ่ง19 ในคิกาลี
ก็ เ ช่ น กัน โครงการจ่ า ยตามผลงานก็ ท ำ� ให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ในการปรับ ปรุ ง บริ ก ารด้า นสุข ภาพ เช่ น ในช่ ว งเวลาไม่ ถึ ง ปี
การคลอดในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการที่ทำ� คลอดมีจำ� นวนเพิ่มขึน้
ร้อยละ 9 เป็ นร้อยละ 30 ของการคลอดทัง้ หมดและการติดตามการเจริญ
เติบโตของเด็กเพิ่มขึน้ อีกเท่าตัวเป็ นร้อยละ 9420 แม้ว่าจะพิสจู น์ไม่ได้ว่า
การเพิ่มขึน้ นี เ้ ป็ นผลจาก P4P แต่สัญญาณดังกล่าวก็ ทำ� ให้เกิ ดแรงใจ
อย่างมาก
แม้จ ะเป็ น การน�ำ กลับ มาใช้ใ หม่ แต่ P4P ก็ ยัง เป็ น ของใหม่
และส่ว นใหญ่ ยัง ไม่มี ก ารทดสอบเพื่ อ พิ สูจ น์แ นวคิ ด แต่ร ัฐ บาลรวัน ดา
ไม่ค่อยหวั่นวิตกกับการทดลองเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสวัสดิการสังคม
และการพัฒนาเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงการคลังและการ
วางแผนเศรษฐกิจได้เผยแพร่เอกสารวิสยั ทัศน์ปี พ.ศ. 2563 ที่ม่งุ หวังที่
จะ “เปลี่ยนแปลงรวันดาให้เป็ นประเทศรายได้ปานกลางในปี พ.ศ. 2563”
รวมถึงเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวในประเทศเป็ น 4 เท่า ลดอัตราตาย
ของทารกลงครึง่ หนึ่ง และลดอัตราตายของหญิงตัง้ ครรภ์ลงร้อยละ 8021
กระทรวงสาธารณสุขเห็นเป็ นโอกาสว่า P4P จะช่วยเร่งการพัฒนาด้าน
สุขภาพและท�ำให้ภาคสาธารณสุขเข้มแข็ง เพราะเห็นโครงการน�ำร่อง
ประสบความส�ำเร็จชัดเจน รัฐบาลก็พร้อมด�ำเนินไปข้างหน้าและขยาย
โครงการไปทั่วประเทศ22
ในช่ ว งแรก ภาคี หุ้น ส่ ว นเพื่ อ การพั ฒ นาบางรายมี ข ้อ กั ง วล
เกี่ ยวกับโครงการนี ้ พวกเขาเห็นว่า “เสี่ยงเกิ นไป ซับซ้อนเกิ นไป และ
ยากเกินไปที่จะด�ำเนินโครงการ” อย่างไรก็ตาม รวันดามีช่ือเสียงด้านความ

115

น่าเชื่อถือและเป็ นผูร้ บั บริจาคที่ดี กล่าวคือ มีการควบคุมจ�ำนวนประชากร
ได้ดีและไม่มีคอร์รปั ชั่น รัฐบาลจึงเดินหน้าต่อ แม้ผบู้ ริจาคจะหวั่นวิตกแต่
ก็ให้การสนับสนุน ภาคีเห็นร่วมกันว่าจ�ำเป็ นต้องพิสจู น์วา่ ผลงานเบือ้ งต้น
ของโครงการน�ำร่องสามารถน�ำไปขยายในวงกว้างได้23
เพื่ อ เอื ้อ อ�ำ นวยให้เ กิ ด การประเมิ น ผลกระทบอย่ า งจริ ง จั ง
ธนาคารโลกได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย เบอร์ค
เลย์ ให้พอล เกอร์ทเลอร์ (Paul Gertler) นักเศรษฐศาสตร์มาช่วยออกแบบ
การขยายโครงการ P4P24 สามโครงการแรกครอบคลุม 13 อ�ำเภอในรวันดา
เกอร์ทเลอร์และทีมงานจ�ำแนก 17 อ�ำเภอที่เหลือเป็ นสองกลุ่ม กลุ่มแรก
ด�ำเนินโครงการ P4P ในกลางปี พ.ศ. 2549 กลุ่มที่สองด�ำเนินโครงการ
P4P ในปี พ.ศ. 2551 ในระหว่างนัน้ หน่วยบริการสุขภาพอื่นๆ จะได้รบั
งบประมาณแบบเหมาจ่ายเท่ากับค่าเฉลี่ยของงบประมาณที่จา่ ยให้อำ� เภอ
ทดลอง P4P25 ถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2551 งานวิจยั ก็แสดงให้เห็นว่า โครงการ P4P
ของหน่วยบริการต่างๆ ด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ ทั่วประเทศ

ปฏิบตั กิ ารโครงการจ่ายเงินตามผลงาน
โดยทั่วไปบุคลากรสาธารณสุขในประเทศรายได้นอ้ ยและปานกลางจะได้
รับเงินเดือนตายตัว มากน้อยขึน้ กับระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง อายุงาน หรือ
อีกนัยหนึ่งคือว่าเงินเดือนไม่ได้ขึน้ กับจ�ำนวนคนไข้ท่ีให้บริการหรือไม่ได้
ขึน้ กับคุณภาพที่ให้บริการ แต่โครงการ P4P ผูกติดค่าจ้างกับผลงาน เช่น
จ�ำนวนคนไข้ท่ีให้บริการ คุณภาพและความเหมาะสมของบริการ บางครัง้
อาจดูจากผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพของคนไข้ดว้ ย
ในรวัน ดา การจ่ า ยเงิ น จูง ใจ P4P ผูก ติ ด อยู่กับ การให้บ ริก าร
14 รายการของศูนย์สขุ ภาพที่ให้กับมารดา เด็ก และคนไข้ท่ วั ไป โดยมี
อัตราจ่ายเป็ นช่วงตัง้ แต่ 0.09 เหรียญสหรัฐส�ำหรับการฝากครรภ์ครัง้ แรก
ถึง 4.59 เหรียญสหรัฐส�ำหรับการท�ำคลอดที่หน่วยบริการหรือการส่งต่อ
ฉุกเฉินทางสูติเวช26 มีตวั ชีว้ ดั 4 ตัวเป็ นเกณฑ์การให้รางวัลแก่การส่งต่อ
ที่เหมาะสมไปยังสถานบริการระดับสูงกว่าในกรณีท่ีมีความซับซ้อน โดย
จะจ่ายเมื่อโรงพยาบาลยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าการส่งต่อมีความ
จ�ำเป็ นทางการแพทย์ นอกจากนีร้ ฐั บาลยังจ่ายเงินจูงใจแก่บริการด้าน
เอดส์และวัณโรคด้วยอัตราจ่ายใกล้เคียงกันอีกด้วย
การจ่ายเงินจูงใจ ใช้การค�ำนวณตามสูตรที่ขึน้ กับปริมาณและ
ความครอบคลุมบริการสุขภาพโดยปรับตามคุณภาพของบริการ
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แต่ละเดื อนหน่ว ยบริการจะบัน ทึกการให้บริก ารส่ง ให้แ ก่ คณะ
กรรมการอ�ำเภอ ในขัน้ ต้นคณะกรรมการค�ำนวณเงินจูงใจทัง้ หมดส�ำหรับ
แต่ละบริการโดยคูณอัตราจ่ายส�ำหรับบริการด้วยจ�ำนวนครัง้ ของการให้
บริการ จากนัน้ จึงรวมเงินจูงใจของ 14 ตัวชีว้ ดั เข้าด้วยกัน ได้ยอดรวม
ทัง้ หมดที่จะจ่ายให้แก่หน่วยบริการ27 ทุก 3 เดือนจะมีผตู้ รวจสอบไปเยี่ยม
หน่ ว ยบริก ารเพื่ อ ตรวจสอบความไม่ส อดคล้อ งกัน หรือ การรายงานผิ ด
โดยทั่วไปพบความไม่สอดรับบ้างเล็กน้อย แม้หลีกเลี่ยงเต็มที่แล้ว
การจูงใจผูใ้ ห้บริการให้ปฏิบตั ิต่อคนไข้อย่างมีคุณภาพ น�ำโดย
การปรับ ปรุ ง เงิ น จูง ใจตามคุณ ภาพของการให้บ ริก ารนั้น กล่ า วอี ก นัย
คื อ หน่ ว ยบริ ก ารจะได้ร ับ เพี ย งเงิ น จูง ใจขั้น ต�่ำ ถ้า คะแนนคุณ ภาพไม่ ดี
การตรวจสอบคุณภาพนี ้ ท�ำทุกสามเดือนโดยผูต้ ิดตามดูแลโรงพยาบาล
ระดับอ�ำเภอ28
เป็ น ที่ ร ับ รู ก้ ัน ว่ า การวัด คุณ ภาพให้เ ป็ น รู ป ธรรมเป็ น เรื่ อ งยาก
ส�ำหรับโครงการนี ้ คุณภาพจะถูกค�ำนวณด้วยเครื่องมือมาตรฐาน เช่น
คะแนนคุณภาพที่มี 13 มิตขิ องเงื่อนไขหน่วยบริการและการดูแลคนไข้ เงิน
จูงใจในแต่ละเดือนของหน่วยบริการจะถูกคูณด้วยคะแนนคุณภาพล่าสุด
ผลลัพธ์ท่ีได้คือเงินจูงใจ 29 หน่วยบริการได้รบั เงินจูงใจโดยไม่มีขอ้ ผูกมัด
และมีอิสระที่จะจัดสรรเงินนีต้ ามที่เห็นว่าเหมาะสม ส่วนใหญ่จ่ายให้เจ้า
หน้าที่เพิ่มจากเงินเดือน เฉลี่ยร้อยละ 38 ของระดับรายได้ปกติ
โครงการนี ม้ ิ ใ ช่ ว่า จะไม่ มี ปั ญ หา บุค ลากรสาธารณสุข รวัน ดา
บางคนรายงานว่า โครงการนีร้ บกวนการจัดล�ำดับความส�ำคัญของพวกเขา
ท�ำ ให้พ วกเขาต้อ งเสี ย เวลาท�ำ งานเอกสาร (เติ ม ข้อ มูล ในแบบฟอร์ม )
พะวัก พะวงเรื่ อ งเงิ น ที่ จ ะได้ร ับ จากการให้บ ริ ก ารดู แ ลผู้ป่ วยวิ ก ฤต 31
บุคลากรสาธารณสุขบางคนพยายามโกงโดยกรอกข้อมูลการให้บริการใน
เวชระเบียนคนไข้นอกโดยที่ไม่ได้ให้บริการ บางคนหยุดยัง้ การจ่ายยาบาง
ตัวเพื่อหลีกเลี่ยงยาขาดสต๊อก (ยาขาดสต๊อก ตัวชีว้ ดั ตัวหนึ่งของคะแนน
คุณภาพ จะท�ำให้หน่วยบริการถูกลดเงินจูงใจ)32

ผลลัพธ์ตอบแทน: บุคลากรสาธารณสุขขยันหมั่นเพียร,
ประชาชนแข็งแรงขึน้
รัฐบาลรวันดาต้องการรู ว้ ่า วิธีการใหม่นีท้ ำ� ให้เกิดความแตกต่างหรือไม่
ด้วยความช่วยเหลือจากธนาคารโลกในการประสานและสนับสนุนด้าน
การเงิน รัฐบาลจึงทราบว่าเกอร์ทเลอร์และนักวิจยั ที่มีขอ้ โดดเด่นอีกหลาย
คนสนใจที่จะช่วยค้นหาค�ำตอบนี ้ พวกเขาช่วยกันออกแบบการทดลอง
แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินผลโครงการนีซ้ ่ึงจะท�ำให้พวกเขา
สรุ ปได้ชดั เจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิรูปด้วย P4P กับผล
กระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึน้ (ดูกล่อง 1) ปรากฏว่า ผลต่างๆ ที่ออกมา ส่วน
ใหญ่เป็ นเชิงบวก
บุคลากรสาธารณสุขใช้ความพยายามเต็มที่ภายใต้โครงการ P4P
ไม่นานทีมงานของหน่วยบริการก็รายงานว่า การจูงใจบุคลากรมีประโยชน์
หลายด้านในระดับบุคคล เช่น ท�ำให้มีจิตวิญญาณของผูใ้ ห้บริการมากขึน้
ความเป็ นมิตรในทีมงานดีขนึ ้ ใส่ใจและให้เกียรติในสัมพันธภาพกับคนไข้
มากขึน้ ในภาพรวม P4P ท�ำให้พวกเขารู ส้ ึกว่างานของพวกเขามีคณ
ุ ค่า
33
มากขึน้ การหนีงานลดลง ประสิทธิภาพงานดีขึน้ บุคลากรสาธารณสุข
ยังดึงประชากรที่หา่ งไกลเข้ามาในระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่มีการ
จ่ายเงินให้สงู อย่างการคลอดในสถาบัน เป็ นต้น34
แม้จะมีปัญหาในการด�ำเนินงานดังกล่าว แต่การประเมินพบว่า
P4P น�ำมาซึ่งประโยชน์ท่ีน่าประทับใจทัง้ ในการใช้ประโยชน์และคุณภาพ
บริการ เมื่อเปรียบเทียบกับอ�ำเภอที่ได้รบั งบประมาณเพิ่มเท่ากันแต่ไม่
ได้ดำ� เนินตามโครงการนีแ้ ต่แรก อ�ำเภอที่ดำ� เนิน P4P มีการคลอดในโรง
พยาบาลเพิ่มขึน้ ร้อยละ 14 ของการคลอดทัง้ หมด มีการพาเด็กอายุต่ำ� กว่า
2ปี มาพบแพทย์เพื่อการป้องกันโรคเพิ่มขึน้ ร้อยละ 27 และมารดามารับ
วัคซีนกันบาดทะยักในช่วงฝากครรภ์เพิ่มขึน้ ร้อยละ 835 คุณภาพของการ
รับฝากครรภ์ ที่วดั โดยใช้คะแนนรวมมาตรฐานก็สงู ขึน้ ในอ�ำเภอที่ดำ� เนิน
โครงการ P4P36
หลังจากนัน้ เพียง 2 ปี สุขภาพของทารกและเด็กในพืน้ ที่ P4P ก็
ดีขึน้ ทารกอายุต่ำ� กว่า 1 ปี มีนำ้� หนักที่สมั พันธ์ตามอายุสงู ขึน้ เด็กอายุ
ระหว่าง 2 - 4 ปี มีภาวะแคระแกร็นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับอ�ำเภอที่
เป็ นตัวควบคุม แสดงว่า โครงการ P4P สามารถเปลี่ยนแปลงภาวะทุพ
โภชนาการเรือ้ รังในเด็กได้37
ประชาชนชาวรวัน ดามี สุ ข ภาพดี ขึ น้ รวดเร็ ว ในทศวรรษแรก
ของศตวรรษนี ้ ในช่วงระหว่างพ.ศ. 2548 - 2553 ซึ่งเป็ นช่วงที่มี P4P
ทั่วประเทศ อัตราตายของหญิงตัง้ ครรภ์ท่วั ประเทศลดลงร้อยละ 36 อัตรา
ตายของทารกลดลงร้อยละ 35 และอัตราตายของเด็กลดลงร้อยละ 4038
P4P เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำ� ให้ชาวรวันดามีสขุ ภาพดีขึน้ แต่มิใช่เพียงปั จจัย
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
โครงการ P4P ของรวันดาได้รบั การประเมินเข้มงวดจริงจังจากทีม
นักวิจัยหลากหลายที ม นักวิจัยใช้ขอ้ มูลจากหลายแห่งซึ่งให้ผล
คล้ายกัน การประมาณการผลกระทบจึงมีความน่าเชื่อถือสูง
ประการแรก การกระจายโครงการนี ไ้ ด้รบั การออกแบบ
ตัง้ แต่ตน้ ให้ประเมินผลกระทบได้ เงินจูงใจชุดแรกถูกส่งไปยังอ�ำเภอ
ที่สมุ่ เลือกแล้วในปี พ.ศ. 2549 (กลุม่ ทดลอง) อ�ำเภอที่เหลือได้รบั
เงินหลังจากชุดแรก 2 ปี (กลุม่ ควบคุม) ในช่วงเวลานัน้ หน่วยบริการ
ในอ�ำ เภอที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม ควบคุม ได้ร ับ เงิ น อย่ า งไม่ มี ข ้อ ผูก มัด เป็ น
จ�ำนวนเงินเท่ากับค่าเฉลี่ยของหน่วยบริการในอ�ำเภอที่อยู่ในกลุ่ม
ทดลอง ด้วยยุทธศาสตร์ท่ีฉลาดนีน้ กั วิจยั จึงรับรู ไ้ ด้วา่ ทัง้ สองกลุม่ มี
ทรัพยากรเท่ากันและแยกผลกระทบของวิธีการจูงใจออกจากการ
เพิ่มงบประมาณได้ หลังจากนัน้ 2 ปี นักวิจยั พบว่า อ�ำเภอที่ดำ� เนิน
P4P มีการใช้บริการมากขึน้ และโภชนาการในเด็กดีขึน้ มากกว่าใน
กลุม่ ควบคุม

เดียว ยังมีปัจจัยการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเพิ่มขึน้ อย่าง
มากของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพรวมจากภาครัฐและผูบ้ ริจาคต่างๆ
การกระจายมุง้ ให้ประชาชน และโครงการประกันสุขภาพชุมชน39 จึงเป็ น
ไปไม่ได้ท่ีจะวัดเชิงปริมาณอย่างตายตัวว่า โครงการ P4P ท�ำให้เกิดอะไร
เป็ นจ�ำนวนเท่าใด

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนเท่าใด?
ระยะเวลาเพียง 6 ปี ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพต่อหัวก็เพิ่มขึน้ ประมาณ 5 เท่า
จาก 8 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2545 เป็ น 47 เหรียญในปี พ.ศ. 255141
เพราะเป็ นการเปรียบเทียบประโยชน์ทงั้ หมดที่ได้รบั จากโครงการ
นีก้ ับผลงานของหน่วยบริการในกลุ่มควบคุมที่ใช้ทรัพยากรเท่ากัน การ
ลงทุนจึงมีเพียงค่าใช้จ่ายของโครงการ P4P ที่เพิ่มขึน้ มาซึ่งเป็ นค่าบริหาร
จัด การและค่ า ติ ด ตามตรวจสอบ ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ น้ มานี ้ร วมแล้ว มี
ประมาณ 0.30 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี แม้จะดูนอ้ ยในมาตรฐานสหรัฐ
แต่ก็มีนยั ส�ำคัญในบริบทของรวันดา คือเพิ่มขึน้ มาอีกร้อยละ 1.2 ของเงิน
ค่าใช้จา่ ยรวมระหว่างเงินที่ได้จากผูบ้ ริจาคและจากรัฐบาล42

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
โครงการ P4P ของรวันดาไม่ได้ทำ� งานโดยล�ำพัง แต่ทำ� งานร่วมกับการปฏิรูป
ที่สำ� คัญหลายโครงการที่ทำ� ให้ชาวรวันดาเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึน้
และท�ำให้การสาธารณสุขในภาพรวมเข้มแข็งขึน้ ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาล

หลายปี ต่อมา นักวิจยั กลุ่มที่ 2 ใช้ขอ้ มูลคนละชุดกับทีม
แรกเพื่อตรวจสอบซ�ำ้ และขยายการวิเคราะห์เพิ่มจากทีมแรก เชอร์ร,่ี
บอฮอฟฟ์ , และโมฮะนัน (Sherry, Bauhoff and Mohanan)40
พิจารณาผลการส�ำรวจประชากรและสุขภาพ (demographic and
health surveys: DHSs) 2 ครัง้ ที่รวันดา ก่อนลงโครงการในปี
พ.ศ. 2548 และหลังโครงการในปี พ.ศ. 2550 - 2551 ส่วนหนึง่ ของ
การวิเคราะห์ยืนยันข้อค้นพบก่อนหน้าเกี่ยวกับผลกระทบของ P4P
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ ในการคลอดที่สถาบันและ
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในการให้ภมู ิคมุ้ กันแก่เด็ก ส่วนการให้ธาตุ
เหล็กแก่หญิงตัง้ ครรภ์และการตรวจปั สสาวะมีจำ� นวนเพิ่มขึน้ อย่าง
มีนัยส�ำคัญในพืน้ ที่ทดลอง แต่ไม่สามารถชีใ้ ห้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างผลกระทบด้านสุขภาพกับ P4P ตามตัวชีว้ ดั ของ DHS เช่น
การให้นมแม่ วิสยั ทัศน์ โรคโลหิตจาง และโรคติดเชือ้ ในเด็กเล็ก
กระนัน้ ความส�ำเร็จในการวิจยั ซ�ำ้ ก็ช่วยเสริมความมั่นใจได้สงู ด้วย
หลักฐานในภาพรวมที่ชดั เจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการ

เริ่มกระบวนการการกระจายอ�ำนาจ จนในที่สุดก็มีการกระจายอ�ำนาจ
การควบคุม งบประมาณและการบริห ารทรัพ ยากรมนุษ ย์ใ ห้แ ก่ ห น่ ว ย
บริการต่างๆ หน่วยบริการจึงมีความยืดหยุ่นที่จะตอบสนองต่อโครงสร้าง
การจูงใจใหม่ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการค่อนข้างมาก เช่น
ขึน้ เงินเดือนหรือเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่คนท�ำงานดี หรือไล่คนเฉื่ อยชา
ออก43
โครงการประกันสุขภาพชุมชนขยายออกอย่างรวดเร็วครอบคลุม
ร้อยละ 85 ของครอบครัวชาวรวันดาทัง้ หมดในปี พ.ศ. 2551 ท�ำให้ผมู้ ีสทิ ธิ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้ในยามจ�ำเป็ นด้วยการร่วมจ่ายเล็กน้อย44 สิ่งที่คาด
ไม่ถึงก็คือ ทรัพยากรด้านสุขภาพเพิ่มขึน้ อย่างมากจากการบริจาคและ
รัฐบาล
รัฐบาลรวันดาเดินหน้าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเหล่านี ้ รัฐบาล
หลัง การฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์มี ค วามทะเยอทะยานและท�ำ งานด้ว ยข้อ มูล
มุ่งปราบปรามการโกงและคอร์รปั ชั่น แม้จะยังมีการจ�ำกัดเสรีภาพทาง
การเมื อ งและมี ปั ญ หาด้า นสิ ท ธิ ม นุษ ยชนอยู่บ ้า ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
ภายหลังปี พ.ศ. 255545 นอกเหนือจากความพยายามในการตรวจสอบ
ข้อมูลแล้ว เป็ นไปได้ว่านโยบายปราบคอร์รปั ชั่นมีผลห้ามปรามมิให้หน่วย
บริการด้านสุขภาพบิดเบือนข้อมูลหรือรายงานผลผิดเพื่ อหวังเงินจูงใจ
ค�ำถามที่จริงจังยังคงด�ำรงอยูเ่ กี่ยวกับความยั่งยืนของ P4P และการพัฒนา
ระบบสุขภาพของรวันดาให้กว้างขวางขึน้ รวมถึงค�ำถามที่ว่า รายงาน
การปรับปรุ งระบบสุขภาพนัน้ สะท้อนความจริงเพียงใด (รัฐบาลรวันดา
ถูก กล่า วหาว่ า บิ ด เบื อ นข้อ มูล สถิ ติ ก ารพัฒ นาด้า นอื่ น ๆ แม้ว่ า รัฐ บาล
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จะปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขัน)46 ผูบ้ ริจาคเงินหลายราย ณ เวลานัน้ ได้ โครงการ P4P ให้รุง่ เรืองในกว่า 30 ประเทศทั่วภาคพืน้ เอเชีย แอฟริกาใต้
หยุดจ่ายเงินให้รฐั บาลรวันดาชั่วคราว โดยมีรายอื่นจ้องท�ำตาม47
สะฮารา และลาตินอเมริกา (รวมถึงแผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินา;
ดูกรณีศึกษาที่ 10) กองทุนโลกเพื่อต่อสูโ้ รคเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย
(Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) ก็ได้กระโดด
นัยต่อสุขภาพโลก
เข้ามาร่วมวงที่แผ่ไพศาลของ P4P โดยให้การสนับสนุนโครงการจ่ายตาม
เมื่อหน่วยบริการต้องเผชิญความขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในวัสดุอปุ กรณ์ ผลงานในประเทศเบนิน, เป็ นต้น.48
โครงสร้า งพื น้ ฐาน เจ้า หน้า ที่ และการบริห ารจัด การ (นอกเหนื อ จาก
การเคลื่อนไหวโครงการ P4P ระดับโลกก่อให้เกิดค�ำถามใหม่ๆ
เงิ น เดื อ นน้อ ยนิ ด ) วิ ก ฤตทรัพ ยากรมนุษ ย์อ าจกลายเป็ น เรื่อ งธรรมดา มากมายเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ จ ะท�ำ ให้ป ระสบผลส�ำ เร็จ , ดูเ หมื อ นง่ า ยแต่
ส�ำหรับสังคมทั่วไป แต่ถา้ ผูบ้ ริหารต้องการแก้ปัญหาที่ยากเข็ญนี ้ โครงการ ตอบยากเพราะมีรายละเอียดซ่อนอยู่มาก ตัวอย่างเช่น แต่ละบริการควร
P4P ของรวันดาก็ขอเสนอเครื่องมือการบริหารจัดการที่เป็ นรู ปธรรมและ มีขนาดเท่าไร จึงจะเหมาะสมที่จะจ่ายด้วยวิธีนี?้ วิธีวดั คุณภาพที่ดีท่ีสดุ
ไปประยุกต์ใช้ได้ P4P ท�ำให้รฐั บาลเพิ่มผลงานด้านสุขภาพด้วยก�ำลังคน คือวิธีใด? การตรวจสอบผลงานโดยอิสระนัน้ ควรท�ำมากน้อยเพียงใดจึง
ที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยส่งเสริมขวัญก�ำลังใจและท�ำให้บคุ ลากรด�ำรง จะป้องกันการรายงานคลาดเคลื่อนและการโกงในระบบ?49 การใช้บริการ
อยู่ในระบบ จัดได้วา่ โครงการนีเ้ ป็ นหนึ่งในโครงการแรกๆ ที่มีการประเมิน สุขภาพที่ มากขึน้ น�ำไปสู่การมี สุขภาพดีของประชาชนเสมอไปหรือไม่?
ผลอย่างเข้มงวดจริงจังในกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ยและปานกลาง และเมื่อ ความตัง้ ใจดีแต่ออกแบบไม่ดีทำ� ให้เงินจูงใจท�ำร้ายคนไข้โดยไม่ตงั้ ใจได้
มีการพิสูจน์ความเป็ นไปได้ว่ามีความส�ำเร็จแล้ว ท�ำให้ผลของโครงการ หรือไม่?
นีจ้ ุดประกายปฏิวตั ิระดับโลกด้านการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานให้แก่
ถึงขณะนีค้ ำ� ถามเหล่านัน้ ยังตอบได้นอ้ ย แต่ก็ช่วยกระตุน้ นักวิจยั
บุคลากรสาธารณสุข
ที่ HRITF และที่อ่ืนๆ ให้คน้ หา บทเรียนหนึ่งที่ชดั เจนมากก็คือ บุคลากร
ในปี พ.ศ. 2550 เงินทุนบริจาคจากนอร์เวย์และสหราชอาณาจักร สาธารณสุขเป็ นมนุษย์ท่ีมีความต้องการเป็ นธรรมดา ถ้าผูบ้ ริหารสามารถ
อนุมตั ิให้ธนาคารโลกเปิ ดกองทุนนวัตกรรมผลงานด้านสุขภาพ (Health สนองความต้องการของบุคลากรสาธารณสุขได้พร้อมๆ กับการตอบสนอง
Results Innovation Trust Fund: HRITF) ซึ่งเป็ นโครงการสนับสนุน ความจ�ำเป็ นของประชาชน สุขภาพก็จะดีขนึ ้ ได้
นโยบายนีท้ ่ วั โลก เมื่อปิ ดตัวโครงการในปี พ.ศ. 2557 HRITF ได้สง่ เสริม
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เรียนรู้จากความล้มเหลว

การลดค่าใช้ จ่ายส�ำหรับการคลอดทีส่ ถาบันในแคว้ นคุชราต ประเทศอินเดีย
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดอัตราตายของมารดาและทารกด้วยการส่งเสริมให้ไปคลอดที่สถาบัน
ยุทธวิธี: รัฐบาลจ่ายเงิน ไปให้แพทย์เอกชนเป็ นค่าท�ำคลอดแบบปกติและผ่าหน้าท้องแก่หญิงที่ยากจนและหญิงชนเผ่าต่างๆ
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนการคลอดที่สถาบันและจ�ำนวนปั ญหาเกี่ยวกับการคลอดในประชากรทั่วไประหว่างปี พ.ศ. 2548
- 2553 ค่าท�ำคลอดที่ประชาชนต้องจ่ายเองไม่ลดลง
เหตุทไี่ ม่ประสบผลส�ำเร็จ: โครงการนีต้ งั้ เป้าหมายไม่ดี ขึน้ ทะเบียนแพทย์และผูห้ ญิงได้ไม่พอ.อัตราการจ่ายคืนไม่พอเพียงและยังเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
จากผูร้ บั บริการ มีหลักฐานไม่พอจะน�ำมาปรับปรุงการจัดการ มีชอ่ งว่างในคุณภาพของบริการ มีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นอุปสรรคต่อการคลอดที่โรงพยาบาล
การเงินการคลัง: 32 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2555
ขนาดของโครงการ: มีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการมากกว่า 800 แห่งในคุชราต (พ.ศ. 2555)

ปกติทารกจะคลอดออกมาโดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน อย่างน้อยร้อยละ 85
ของการคลอดจะไม่มีปัญหารุ นแรง1 แต่เมื่อใดมีภาวะแทรกซ้อน อันตราย
ถึงตายก็คกุ คามทัง้ มารดาและทารก การตายของมารดาส่วนใหญ่เกิดขึน้
ระหว่างรอคลอด ระหว่างคลอด หรือทันทีหลังคลอด2 องค์การอนามัยโลก
แนะน�ำให้ความช่วยเหลือใกล้ชิดเมื่อผูห้ ญิงคลอดลูก ดีท่ีสดุ คือผูห้ ญิงควร
คลอดลูกในหน่วยบริการที่มีเครื่องมือพร้อมซึง่ ดูแลช่วยชีวิตในยามฉุกเฉิน
ได้3
ที่รฐั คุชราต ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย อัตราการสูญ
เสียชีวิตของมารดาและทารกในระหว่างคลอดสูงมาก ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะ
มีเพียงร้อยละ 55 ของการคลอดทัง้ หมดที่เกิดขึน้ ในหน่วยบริการทางการ
แพทย์ในปี พ.ศ. 2548 ต่างกันลิบลับกับเคราลา (Kerala) ทางตะวัน
ตกเฉียงใต้ของอินเดีย ที่มีการคลอดในหน่วยบริการถึงร้อยละ 994 ในปี
พ.ศ. 2548 รัฐบาลของคุชราตได้รเิ ริม่ โครงการใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์ของการ
คลอดดีขนึ ้ ชื่อ จิรนั ชีวี โยชานา (Chiranjeevi Yojana: CY) หรือชีวิตนิรนั ดร์
(Eternal Life) มีจุดมุ่งหมายเพิ่มอัตราการคลอดที่สถาบันด้วยการขจัด
อุปสรรคส�ำคัญส�ำหรับหญิ งที่ยากจน และหญิ งชนเผ่ าต่างๆ ซึ่งได้แก่
ค่าบริการท�ำคลอด

โครงการตัง้ ท่าจะไปได้ดว้ ยดี CY อยู่ในมูลนิธิท่ีเข้มแข็งที่มีการ
บริหารจัดการอย่างดีในมาตรฐานสากล เป็ นองค์กรภาคเอกชนที่โดดเด่น
ผูน้ ำ� ของรัฐก็ให้การสนับสนุนจริงจัง หลายครอบครัวได้รบั ประโยชน์จาก
CY เช่น ในปี พ.ศ. 2555 สูติแพทย์ท่ีขึน้ ทะเบียนกับโครงการประมาณ
800 คนได้ทำ� คลอดเด็กประมาณ 800,000 คนในหน่วยบริการสุขภาพ
1 ใน 3 ของทัง้ หมดนีเ้ ป็ นหญิงยากจนและหญิงชนเผ่า ซึ่งเป็ นประชากร
เป้าหมายของโครงการ5
แม้ตัว เลขข้า งต้น จะน่ า ประทับ ใจ แต่ก็ ไ ม่พ บหลัก ฐานว่า CY
จะลดอัต ราตายของมารดาและทารกลงได้6 ส่ ว นหนึ่ ง อธิ บ ายได้จ าก
ภาพรวมของภูมิทัศน์สุขภาพว่า อัตราการคลอดที่สถานพยาบาลก�ำลัง
เพิ่มสูงขึน้ อยู่แล้วและตัวชีว้ ดั ด้านอนามัยแม่และเด็กก็ดีขึน้ เช่นเดียวกัน
แนวโน้มเหล่านีจ้ ึงลดผลงานของ CY ในการสร้างผลกระทบ นอกจากนี ้
ลักษณะบางอย่างที่ CY ออกแบบไว้ก็กลับมีคณ
ุ ค่าน้อยกว่าที่ผวู้ างแผน
คาดหวัง7 แม้ว่าการปรับปรุ งอนามัยแม่และเด็กเป็ นประเด็นสุขภาพระดับ
โลกที่สำ� คัญ มีการให้ทนุ สนับสนุนสูงอยู่ตลอดเวลา แต่ประสบการณ์ของ
CY ก็จะเป็ นข้อเตือนใจที่ดีสำ� หรับโครงการที่มีเป้าหมายเดียวกันที่ใช้วิธี
เพิ่มการคลอดที่สถาบัน8
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หลายล้านชีวิตรอด

ในอิ น เดี ย พัน ธกิ จ สุข ภาพชนบทแห่ ง ชาติ (National Rural
ความสู ญ เสี ย อั น เนื่ อ งมาจากการตายของมารดาและ
Health
Mission) เป็ น โครงการธงน�ำ ของรัฐ บาลที่ มุ่ง เพิ่ ม การเข้า ถึ ง
ทารก
ปั จจุบนั มารดาและทารกทั่วโลกรอดชีวิตจากการคลอดมากกว่าบรรพบุรุษ
เมื่อหลายทศวรรษก่อน อินเดียซึง่ เป็ นประเทศหนึ่งในกลุม่ ประเทศที่มีราย
ได้นอ้ ยถึงรายได้ปานกลาง ได้ปรับปรุงอนามัยแม่และเด็กให้ดีขนึ ้ อย่างเห็น
ได้ชดั ในช่วงไม่ก่ีปี มานี ้ อัตราตายของมารดาลดลงจาก 212 รายต่อแสน
ในปี พ.ศ. 2550 เป็ น 178 รายต่อแสนในปี พ.ศ. 2555 และในช่วงเวลา
เดียวกัน อัตราตายของทารกต่อปี ลดลงจาก 55 เหลือ 42 ต่อพันรายการ
เกิ ด มี ชี พ 9 แต่ก็ ไ ม่น่า แปลกใจที่ ผ ลดี ด า้ นสุข ภาพมิ ไ ด้ก ระจายตัว อย่า ง
สม�่ำเสมอ อัตราตายแปรผันไปอย่างมีนยั ส�ำคัญตามสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละรัฐ
รัฐคุชราตในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเป็ นหนึ่งใน 5 รัฐ
ที่ร่ำ� รวยที่สดุ ในประเทศนี10้ มีประชากรประมาณ 60 ล้านคน ด้วยภาวะ
เศรษฐกิจเติบโตเกือบถึงร้อยละ 10 ต่อปี 11 ชาวอินเดียมองว่ารัฐบาลคุชราต
มี ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุข ตัวอย่างจากรัฐนี ท้ ำ� ให้มีการประกัน
สุขภาพให้กบั คนจนทัง้ ประเทศ12
ความเป็ นผูน้ ำ� ในด้านสาธารณสุข ท�ำให้ขอ้ มูลสถิ ติอัตราตาย
ของมารดาและทารกของรัฐนี ด้ ี กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ตัวอย่างเช่น
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2555 มารดาตายขณะคลอด 122 รายต่อพันต่อปี
ในคุชราต เปรียบเทียบกับ 178 รายในระดับประเทศ13 เหตุผลหนึง่ ที่สขุ ภาพ
ของมารดาในคุชราตดีกว่ารัฐอื่นคือจ�ำนวนการคลอดในสถานพยาบาลสูง
ขึน้ ผูห้ ญิงคลอดที่สถานพยาบาลมากขึน้ กว่าสองเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2544
- 2553 จากร้อยละ 40.7 เป็ นร้อยละ 89.3 เป็ นการเปลี่ยนจากคลอดที่
บ้านมากขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญและต่อเนื่อง14 CY มีสว่ นในการท�ำให้คา่ สถิติ
ตรงนีด้ ีขนึ ้ อาจกล่าวได้ว่า ถ้าไม่มีโครงการนี ้ สุขภาพของมารดาในคุชรา
ตจะพัฒนาช้ากว่าอินเดียในภาพรวม15

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: คุชราตกรุ ยทางสู่การคลอด
ทีส่ ถาบัน
การดูแลสุขภาพที่หน่วยบริการสาธารณสุขระหว่างรอคลอด (การฝาก
ครรภ์) และระหว่ า งคลอดเป็ น ค�ำ แนะน�ำ ที่ ถื อ ปฏิ บัติ ท่ ัว โลก แม้จ ะไม่
สามารถรับประกันได้วา่ ปั ญหาทุกอย่างจะแก้ได้ในโรงพยาบาลหรือคลินิก
แต่หน่วยบริการก็สามารถดูแลมารดาได้ดีกว่าที่อ่ืนเนื่องจากมีทีมงานที่
ฝึ กฝนมาแล้ว มีโครงสร้างพืน้ ฐาน และมีแบบแผนที่จำ� เป็ นส�ำหรับการ
จัดการปั ญหาแทรกซ้อนส่วนใหญ่16 เด็กที่คลอดในหน่วยบริการยังได้รบั
ประโยชน์ในขัน้ ตอนต่อมา เช่น มีโอกาสได้รบั วัคซีนและนมแม่มากกว่า
การคลอดที่บา้ น17

การดูแลสุขภาพ ถือก�ำเนิดในปี พ.ศ. 254818 การย้ายทุกการคลอดไปสู่
สถานพยาบาลเป็ นวัตถุประสงค์ของประเทศภายใต้โครงการนี ้ อินเดียเป็ น
หนึง่ ในสองประเทศ (ไนจีเรียเป็ นอีกประเทศ) ที่จำ� นวนการตายของมารดา
ในสองประเทศนี ร้ วมแล้วเท่ากับหนึ่งในสามของโลกซึ่งเรื่องนี เ้ ป็ นเรื่อง
เร่งด่วน19
ถ้าไม่มีวตั ถุประสงค์ในระดับชาติ ระบบบริการสาธารณสุขของ
อิ น เดี ย ก็ จ ะไม่ มี ศัก ยภาพในการจัด การปั ญ หาของหญิ ง ตั้ง ครรภ์ไ ด้20
ปั ญหาการกระจายทรัพยากรมนุษย์เกิดขึน้ เสมอและการดูแลด้านสูติกรรม
ฉุกเฉินก็มีนอ้ ย ตัวอย่างเช่น ในพืน้ ที่ชนบทของคุชราต มีสตู ิแพทย์ภาครัฐ
เพียง 7 หรือ 8 คนที่ดูแลประชากรถึง 32 ล้านคน21 ผูห้ ญิ งในคุชราต
เข้าถึงบริการรัฐได้ยาก และถ้าได้เข้าถึง ก็ มักได้รบั บริการคุณภาพต�่ำ
ในขณะที่ แ พทย์เ อกชนนั้น กลับ ตรงกัน ข้า ม คื อ มี ค วามพร้อ มที่ จ ะให้
บริการมากกว่า สามในสี่ของแพทย์ทงั้ หมดในคุชราตท�ำงานภาคเอกชน22
ร้อยละ 60 ของการคลอดทัง้ หมดเกิดขึน้ ที่หน่วยบริการภาคเอกชนในปี
พ.ศ. 255323 การผลักไปให้ภาคเอกชนบริการแทน ท�ำให้ผหู้ ญิงขาดความ
ไว้วางใจในหน่วยบริการของรัฐและเชื่อว่าบริการของเอกชนจะดีกว่า24
ในอินเดีย รัฐต่างๆ เป็ นผูจ้ ัดบริการสุขภาพและใช้งบประมาณ
ของตนเอง นักการเมืองที่มีอำ� นาจมากที่สดุ ในการแก้ปัญหาสาธารณสุข
ในรัฐคุชราตคือหัวหน้าคณะรัฐมนตรีนเรนทรา โมดิ (Narendra Modi)
โมดิประกาศชัดเจนว่า รัฐบาลของเขาเปิ ดการท�ำงานร่วมกับผูใ้ ห้บริการ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงน่าจะท�ำให้งานดีขนึ ้
โมดิตอ้ งการเปลี่ยนบางเรื่องเป็ นการเฉพาะเพื่อประกันสุขภาพ
ของแม่และเด็ก25 รัฐบาลของเขาตระหนักว่าผูใ้ ห้บริการภาคเอกชนพร้อม
ที่จะให้บริการหญิ งตัง้ ครรภ์ในขณะที่ผูใ้ ห้บริการภาครัฐไม่พร้อม รัฐจึง
ออกแบบโครงการที่ให้เงินจูงใจภาคเอกชนมาเข้าร่วมให้บริการแก่หญิ ง
ที่เสี่ยงต่อการตายเนื่องจากการคลอดมากที่สดุ นั่นก็คือหญิงยากจนและ
หญิ ง ชนเผ่า ต่า งๆ รัฐ บาลมุ่ง ท�ำ สิ่ง นี โ้ ดยจ่ า ยเงิ น ให้บ ริก ารภาคเอกชน
ท�ำคลอดแก่หญิ งเหล่านี ้ ถึงปี พ.ศ. 2548 รัฐก็พร้อมเริ่มโครงการ CY
ในอ�ำ เภอน�ำ ร่ อ ง 5 อ�ำ เภอที่ กั น ดาร ด้ว ยการสนั บ สนุ น จากองค์ก ร
ภาคประชาสัง คมและองค์ก ารพัฒ นาสัญ ชาติ เ ยอรมัน (Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit: GIZ)26 หลังรับ
รายงานว่ า โครงการน�ำ ร่อ งประสบความส�ำ เร็จ CY ก็ ข ยายโครงการ
ครอบคลุมทัง้ รัฐในปี พ.ศ. 2550

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ปฏิบตั กิ ารจิรันชีวี โยชานา (CY)
การออกแบบโครงการค่อนข้างตรงไปตรงมา รัฐบาลคัดเลือกสูติแพทย์
เอกชนเข้า มา ท�ำ สัญ ญาให้ท ำ� คลอดให้ห ญิ ง ยากจนและหญิ ง ชนเผ่า
โดยจ่ า ยเงิ น ค่ า ท�ำ คลอดพร้อ มค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ผู้น ำ� ชุม ชน
สมาคมสูตินรีแพทย์ทอ้ งถิ่น และทีมงานสาธารณสุขระดับอ�ำเภอช่วยกัน
ค้นหาแพทย์ท่ีมีความสามารถ27 เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์มีความชัดเจน
คือ เป็ นเจ้าของหน่วยบริการ ขนาดอย่างต�่ำ 15 เตียง มีคลังเลือด มีแพทย์
ดมยา และผ่าตัดฉุกเฉินได้28
สูติแพทย์เบิกเงินค่าท�ำคลอดได้ทกุ เดือน หน่วยจัดการโครงการ
ระดับอ�ำเภอจะจ่ายเงินทุก 100 รายที่ทำ� คลอดเป็ นยอดตายตัว เอ็นจีโอ
แนวหน้าองค์กรหนึ่งชื่อ สังคมเพื่อปฏิบตั ิการและสวัสดิการการศึกษาใน
ชนบท (Society for Education Welfare and Action - Rural: SEWA
Rural) เป็ น ผู้ค ำ� นวณการจ่ า ยโดยใช้ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลี่ ย จาก 100 รายที่
ท�ำคลอดทัง้ คลอดปกติและคลอดที่มีปัญหาแทรกซ้อน29 อัตราการเบิก
จ่ายเงินได้รบั การพิจารณาโดยผูม้ ี ส่วนได้เสียส�ำคัญๆ เช่น สมาคมสูติ
นรีแพทย์30 อัตรานีเ้ พิ่มขึน้ ทุกปี สูงสุดในปี พ.ศ. 2556 ที่ 380,000 อินเดีย
รูปี ต่อ 100 รายที่ทำ� คลอด (ประมาณ 69 เหรียญสหรัฐต่อ 1 รายที่ทำ� คลอด
ในปี พ.ศ. 2556)31 โครงการนีค้ รอบคลุมค่าใช้จ่ายเฉพาะการท�ำคลอด
ไม่รวมการฝากครรภ์และการดูแลหลังคลอด ส่วนหนึ่งของเงินที่เบิกจ่ายได้
นีจ้ ะจ่ายให้หญิงที่มาคลอดเป็ นค่าอาหารและค่าเดินทาง รวมถึงเงินรางวัล
เล็กๆ น้อยๆ ส�ำหรับผูพ้ ามา32
รัฐบาลหวังว่าโครงการนีจ้ ะดึงดูดหญิงยากจนและหญิงชนเผ่าได้
เพราะกลุ่ ม นี ้มี อัต ราการคลอดที่ บ ้า นและมี ปั ญ หามากกว่ า หญิ ง อื่ น
ผูม้ ีสิทธิจะต้องแสดงบัตรยากจนหรือบัตรชนเผ่าเพื่อเข้ารับบริการภายใต้
โครงการนี 33้ เจ้า หน้าที่ ส าธารณสุข ชุม ชนท�ำ หน้า ที่ แ จ้ง ให้ห ญิ ง เหล่า นี ้
ทราบว่าใครบ้างมีสทิ ธิ

ผลลัพธ์ตอบแทน: สุขภาพของมารดาไม่เปลี่ยนแปลง
หลังจากพบว่าผลงานของ CY อยูใ่ นระดับต�่ำ ในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลได้
ขอให้มีการประเมินอย่างอิสระโดยองค์กรความร่วมมือเพื่อการปรับปรุ ง
ระบบสุขภาพและและการประเมินผลกระทบในอินเดีย (Collaboration
for Health System Improvement and Impact Evaluation in India:
COHESIVE - India) ผลการประเมินซึ่งยืนยันโดยหลายๆ การศึกษา
พบเรื่ อ งน่ า ประหลาดใจว่ า ผู้ห ญิ ง หลายคนเปลี่ ย นจากคลอดที่ บ ้า น
ไปที่ สถานพยาบาลในช่วงดังกล่าว แต่ CY ไม่ได้มีส่วนเร่งให้เกิ ดการ
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เปลี่ยนแปลงนีเ้ ลย34 อีกนัยหนึ่ง ไม่มีหลักฐานแสดงว่าโครงการนีม้ ีส่วน
เพิ่มการคลอดที่สถานพยาบาลอย่างมีนัยส�ำคัญ ทัง้ ผูห้ ญิ งที่อยู่ในกลุ่ม
เป้าหมาย35 และผูห้ ญิงในวงกว้าง36
การเพิ่มการคลอดที่หน่วยบริการและสุขภาพที่ดีขึน้ ของมารดา
และทารกในคุชราตเป็ นข่าวดี แต่การประเมินผลชีว้ ่า CY มีสว่ นน้อยมาก
สิ่งที่สอดคล้องกับข้อค้นพบที่ว่า CY ไม่ได้มีผลต่อการเข้าถึงการคลอดที่
สถาบันอย่างมีนัยส�ำคัญก็คือ การประเมินผลไม่พบผลของโครงการต่อ
ตัวชีว้ ดั ด้านสุขภาพของมารดาและทารกในประชากรทั่วไป (ดูกล่อง 1)
ผลการวิเคราะห์ของนักวิจยั ชีว้ ่า ภายหลังเริ่มโครงการ CY มีรอ้ ยละ 54
ของหญิ ง ที่ ค ลอดทั้ง หมดในรัฐ นี ม้ ี ปั ญ หาแทรกซ้อ น - และโครงการนี ้
ไม่ ไ ด้ช่ ว ยลดโอกาสของการเกิ ด ปั ญ หานั้ น เลย 37 ควรบั น ทึ ก ไว้ว่ า
การวิเคราะห์นีไ้ ด้จากการประเมิ นผลลัพธ์สำ� หรับผูห้ ญิ งทั่วทั้งรัฐ มิ ใช่
เฉพาะผูห้ ญิงยากจนที่เป็ นเป้าหมายของโครงการนี ้ ด้วยหลักฐานที่มีอยู่
จึงมิได้มีเหตุอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลต่อการสรุปผลการศึกษา
อีกการศึกษาพบว่า โครงการ CY เกิดขึน้ พร้อมกับการเพิ่มขึน้
ของอัตราการผ่าท้องคลอดในกลุ่มหญิงยากจนอย่างชัดเจน โดยนักวิจยั
ไม่สามารถยื นยันได้ว่าการผ่าท้องคลอดนั้นจ�ำเป็ นหรือไม่38 CY ได้รบั
การออกแบบมามิให้มีการจูงใจให้ผ่าท้องคลอดโดยใช้อตั ราจ่ายมาตรฐาน
เฉลี่ ย ต่ อ การท�ำ คลอด นั่ น คื อ แพทย์จ ะได้ร ับ เงิ น จ�ำ นวนเท่ า กั น ต่ อ
การท�ำ คลอดร้อ ยครั้ง ไม่ ว่า จะมี ก ารผ่ า หรื อ ไม่ แพทย์จึ ง อาจไม่ อ ยาก
ผ่าท้องคลอดให้ผหู้ ญิงภายใต้โครงการ CY แม้ว่าจะมีขอ้ บ่งชี ้ และเลือก
ใช้วิธีสง่ ต่อรายที่มีปัญหาไปให้ท่ีอ่ืนท�ำแทน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและ
ค่าใช้จา่ ย39
ผูก้ ่อตัง้ CY ได้รบั การแนะน�ำว่า การขจัดอุปสรรคด้านการเงิน
จะท�ำให้หญิ งตัง้ ครรภ์รายใหม่มาคลอดที่หน่วยบริการมากขึน้ อุปสรรค
ด้านค่าใช้จา่ ยนัน้ มีจริง ชาวอินเดียต้องจ่ายเงินเองเมื่อไปใช้บริการสุขภาพ
เป็ นจ�ำนวนมาก ท�ำให้อินเดียอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชาชนต้องจ่ายเงิน
เองมากที่สดุ ในโลก40 ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนโดยเฉลี่ยส�ำหรับการคลอด
ปกติท่ีภาคเอกชนในอินเดียคือ 84 เหรียญสหรัฐ ซึง่ ประชากรเป้าหมายใน
CY จ�ำนวนมากไม่สามารถจ่ายได้41 โชคไม่ดีท่ีค่าใช้จ่ายที่ประชาชนจ่าย
เองส�ำหรับการท�ำคลอดยังคงคงที่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ของการด�ำเนิน
โครงการ CY42 บทความต่างๆ ในหนังสือพิมพ์พยายามแฉว่า แพทย์ท่ี
ร่วมในโครงการบางคนเสนอผูม้ ีสิทธิ ให้รบั บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่โครงการ CY ครอบคลุมและไม่เป็ นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย43 มีหลาย
การศึก ษายื น ยัน บทความเหล่า นี ้ ทั้ง ยัง พบอี ก ว่า แพทย์บ างคนงุบ งิ บ
เงินเข้ากระเป๋ าเอง ทัง้ ๆ ที่เป็ นเงินที่ CY ตัง้ ใจจ่ายให้เป็ นค่าอาหารและ
ค่าเดินทางแด่ผมู้ ีสทิ ธิ44
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หลายล้านชีวิตรอด

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน45
รัฐบาลคุชราตได้เชิญองค์กรความร่วมมือเพื่อการปรับปรุ งระบบ
สุขภาพและและการประเมินผลกระทบในอินเดีย (Collaboration
for Health System Improvement and Impact Evaluation in
India: COHESIVE - India) มาประเมินผลโครงการจิรนั ชีวี โยชานา
(CY) ในปี พ.ศ. 2552. โดยประเมินเป็ นระยะ ระยะแรกประเมินใน
5 อ�ำเภอทางเหนือ ต่อมาประเมินในส่วนที่เหลือของรัฐ นักวิจยั ใช้วิธี
การศึกษาแบบย้อนหลังโดยใช้อำ� เภอในกลุ่มหลังเป็ นกลุ่มควบคุม
ของกลุม่ แรก
นักวิจยั ใช้ขอ้ มูลประชากรทั่วไปเพื่อขจัดความล�ำเอียงใน
การเลือกหญิงที่คลอดที่หน่วยบริการ นอกจากนี ้ พวกเขายังใช้วิธี
ตรวจทานแบบสามเส้ากับการวิเคราะห์ครัวเรือนระดับอ�ำเภอและ
ข้อมูลการส�ำรวจหน่วยบริการ ข้อค้นพบของพวกเขาสอดคล้องกัน
กับของแหล่งข้อมูลสองแห่ง คือ โครงการนีไ้ ม่ได้สร้างผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญระหว่างการคลอดที่สถานพยาบาลกับปั ญหาที่
เกิดจากการคลอด
ข้อสรุ ปของพวกเขามีขอ้ จ�ำกัดจ�ำนวนหนึ่ง ประการแรก
5 อ�ำเภอแรกต่างจากอ�ำเภอที่เหลือในหลายประเด็นส�ำคัญ คือ
มีความเป็ นชนบทมากกว่า ผูอ้ าศัยในอ�ำเภอยากจนกว่าและการ
ศึกษาต�่ำกว่า จึงอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ ประการที่สอง การวัดผล
กระทบที่เป็ นการเปลี่ยนแปลงอัตราตายของมารดานัน้ วัดได้ยาก

เพราะการตายเกิดไม่บ่อย ท�ำให้เกิดความไม่ม่ นั คงทางสถิติต่อผล
การประเมิน ประการที่สาม การศึกษานีใ้ ช้ขอ้ มูลการรายงานจาก
ผูเ้ ป็ นมารดาและเป็ นการเก็บข้อมูลย้อนหลัง โดยถามว่ามีปัญหา
อะไรหรือไม่ ซึ่งท�ำให้เกิดอคติได้บ่อย46 ประการสุดท้าย ผูป้ ระเมิน
เปรียบเทียบตัวอย่างของตนมิใช่แต่เพียงกับหญิ งยากจนในกลุ่ม
เป้าหมายแต่ยังเปรียบเทียบกับประชากรหญิ งทัง้ หมดในคุชราต
ด้วย การใช้เลนส์มมุ กว้างมองอาจท�ำให้เห็นตัวอย่างเล็กๆ ได้ไม่
ชัดเจน
การประเมินผลของ COHESIVE - India ต่อโครงการนีข้ ดั
แย้งกับหลายการศึกษาก่อนหน้านีท้ ่ีศึกษาโครงการเดียวกัน อาจ
เป็ นเพราะมีการออกแบบการศึกษาที่ต่างกัน แต่ผลการศึกษาของ
COHESIVE - India มีความเที่ยงตรงมากกว่าการศึกษาก่อนหน้าที่
ใช้วิธีเปรียบเทียบก่อนและหลังด�ำเนินโครงการ ท�ำให้ยากต่อการ
จ�ำแนกผลกระทบจาก CY ออกจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่
ก�ำลังเกิดจากสาเหตุอ่ืน ที่สำ� คัญที่สดุ คือการเพิ่มขึน้ ของอัตราการ
คลอดที่ สถานพยาบาลที่ เกิ ดขึน้ อยู่แล้วก่อนหน้าจะมี โครงการนี ้
อย่างไรก็ตามยังมีการประเมินผลขนาดใหญ่อ่ืนอีกที่สนับสนุนทุน
โดยสหภาพยุโรปและก�ำลังด�ำเนินการเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึน้
เกี่ยวกับผลงานและผลกระทบของโครงการ CY

ลงทุนไปเท่าใด?

ท�ำไม โครงการจิรันชีวี โยชานา จึงไม่ได้ผลดังคาด
ในคุชราต
เงิ น ทุน สนับ สนุน โครงการ CY ส่ว นใหญ่ ม าจากรัฐ บาลกลางผ่ า นทาง
โครงการพันธกิจสุขภาพชนบทแห่งชาติ (National Rural Health Mission)47 เมื่อเริ่มก่อตัง้ CY ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลของคุชราตจ่ายผูใ้ ห้
บริการ 1,850 อินเดียรู ปี (40 เหรียญสหรัฐ) ต่อการท�ำคลอดผูม้ ีสิทธิ
1 ราย และเพิ่มขึน้ เรือ่ ยๆ ถึง 3,800 อินเดียรูปี (69 เหรียญสหรัฐ) ถึงกลางปี
พ.ศ. 2556 จ่ายไป 32 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ
ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2555
ทุนสนับสนุน CY จริงๆ แล้วมาจาก 3 แหล่ง จึงยากต่อการก�ำกับ
ติดตาม และเกิดการเหลือจ่าย เช่น เมื่อต้นปี พ.ศ. 2553 มีรายงานข่าว
กล่าวหาว่า ร้อยละ 36 ของงบโครงการทัง้ หมดยังไม่ได้เบิกจ่าย48
ในขณะที่การจัดสรรงบส�ำหรับ CY เพิ่มขึน้ รัฐคุชราตก็ได้เพิ่มงบ
ด้านสุขภาพด้วย ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลรัฐบาลคุชราต ชีว้ า่ มีการจัดสรร
งบของรัฐในด้านสุขภาพเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 3.1 เป็ น 4.2 หรือจาก 11.55
พันล้านอินเดียรูปี (266 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็ น 29.88 พันล้านอินเดียรูปี
(434 ล้านเหรียญสหรัฐ) ระหว่าง พ.ศ. 2548 - 255349

โครงการ CY มีหลักการดี ใช้ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ ร่วมมือ
กับภาคเอกชนที่มีความพร้อม และได้รบั การสนับสนุนจากภาคการเมือง
ระดับสูง50 แล้วท�ำไมไม่ได้ผล? หลายเรื่องเป็ นข้อจ�ำกัดของ CY ได้แก่
การตัง้ เป้าหมาย การเงินการคลัง ความครอบคลุม และการบริหารจัดการ
คุณ ภาพการดูแ ลมารดาของภาคเอกชนและปั จ จัย ทางสัง คมที่ ท ำ� ให้
ผูห้ ญิงนิยมคลอดที่บา้ นก็เป็ นข้อจ�ำกัดที่ทำ� ให้โครงการก่อผลกระทบไม่ได้
มากเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรอ้างเหตุเหล่านีโ้ ดยขาดข้อมูลเชิง
คุณภาพ ประเด็นเหล่านีจ้ ำ� เป็ นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
โครงการนีจ้ ่ายเงินค่าท�ำคลอดแก่ผูห้ ญิ งจ�ำนวนมาก แต่ไม่รูว้ ่า
จ่ายถูกวัตถุประสงค์หรือไม่? มีหลักฐานชีว้ ่าไม่ถกู แต่ CY ก็พยายามเข้า
ถึงประชากรเป้าหมายของตน 51 ผูห้ ญิ งบางคนเข้ามาในโครงการ CY
ทัง้ ๆ ที่ใช้บริการภาคเอกชนอยูแ่ ล้ว ในขณะที่ผมู้ ีสทิ ธิบางคนยังคงคลอดที่
บ้าน ส่วนหนึ่งของปั ญหาอยู่ท่ีวิธีการก�ำหนดผูห้ ญิงเป้าหมายให้ถกู ตัว ใน
บริบทของอินเดียนัน้ CY อาศัยบัตรยากจนเป็ นหลักในการก�ำหนดผูม้ ีสทิ ธิ

การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ครัวเรือนจะได้รบั บัตรนีเ้ มื่อมีคะแนนตัวชีว้ ดั ความยากจนแบบหลากหลาย
มิตติ ่ำ� กว่าหรือเท่ากับ 2052 แต่ในทางปฏิบตั ิ ประมาณร้อยละ 40 ของครัว
เรือนในคุชราตที่มีสทิ ธิได้รบั บัตรนีก้ ลับไม่ได้รบั บัตรนี ้ ขณะที่ประมาณร้อย
ละ 40 ของผูถ้ ือบัตร ก็ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีจะได้รบั สิทธินีอ้ ย่างเป็ นทางการ53
ปั ญหาด้านการก�ำหนดเป้าหมายยังสัมพันธ์กบั ความครอบคลุม
ทางภูมิศาสตร์ การกระจายของแพทย์ท่ีขึน้ ทะเบียนในโครงการโน้มเอียง
ไปทางเขตเมือง ผูห้ ญิงในเขตชนบทบางแห่งให้ความส�ำคัญกับโครงการนี ้
น้อยกว่าผูห้ ญิงในเขตพืน้ ที่อ่ืน54 เรื่องนีช้ ่างน่าผิดหวังเพราะโครงการนีเ้ น้น
การรุกเข้าไปในพืน้ ที่ชนบท ถึงขนาดนีผ้ บู้ ริหารด้านสาธารณสุขลงไปเยี่ยม
เป็ นรายบุคคลเพื่อเชิญชวนแพทย์ในชนบทให้เข้าร่วมโครงการ55 อย่างไร
ก็ตาม CY ก็ได้เน้นการท�ำงานในอ�ำเภอที่มีความเป็ นชนบทมากกว่า โดย
แนะน�ำให้หญิงชนบทไปใช้บริการกับแพทย์ในเขตเมือง56
รัฐบาลคาดการณ์วา่ เงินเบิกจ่ายค่าท�ำคลอดของ CY จะเพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ตัง้ แต่ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าบริการทางการ
แพทย์ แต่แม้จะมีการเพิ่มเงินให้หลายครัง้ ตลอดระยะเวลาด�ำเนินโครงการ
แต่แพทย์ก็ยังบ่นว่าระดับการจ่ายเงินต�่ำเกินไปส�ำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี ้
ประเด็นนีส้ ง่ ผลกระทบต่อโครงการ CY หลายประการ
ประการแรก ระดับการเบิกจ่ายคืน (ค่าตอบแทน) ใช้ได้ผลกับ
ใครบ้าง? ในบรรดาสูติแพทย์ทงั้ หมด 2,000 คน มีเพียง 740 คนที่เซ็น
สัญญาเข้าโครงการในปี พ.ศ. 254957 ช่วงแรกโครงการนีไ้ ด้ชกั ชวนแพทย์
อายุนอ้ ยอ่อนประสบการณ์เข้าร่วมโครงการ แพทย์พวกนีเ้ ข้าร่วมเพราะ
อยากสร้างฐานลูกค้า58 แพทย์บางคนเห็นว่า CY ท�ำงานแบบการกุศล
มากกว่าจะเป็ นความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนอย่างแท้จริง ช่วงต้นมี
แพทย์ท่ีตอ้ งการท�ำประโยชน์ให้ผอู้ ่ืนมาขึน้ ทะเบียน59 แต่การขาดเงินจูงใจ
ท�ำให้แพทย์อีกหลายคนไม่เข้าร่วม
ประการที่สอง ระดับการจ่ายค่าท�ำคลอดดูจะมีสว่ นท�ำให้จำ� นวน
แพทย์ลดถอยลง จ�ำนวนสูติแพทย์เพิ่มเป็ น 870 คนในปี พ.ศ. 2551 แต่
ลดเหลือ 660 คนในปี พ.ศ. 2553 ท�ำให้ความครอบคลุมของโครงการที่
ไม่พอเพียงอยูแ่ ล้วย�่ำแย่ลงไปอีก60 ในปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 40 ของต�ำบล
ทัง้ หมดไม่มีผใู้ ห้บริการ61 แพทย์ท่ีเข้ามาในช่วงต้นลาออกไปขณะที่คนไข้
คลอดมีมากขึน้ และเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกจ่ายก็มีมากขึน้ จึงบั่นทอนรากฐาน
โครงการ62 สถานการณ์ถดถอยนีส้ ว่ นใหญ่เกิดขึน้ ในเมืองใหญ่ แพทย์บาง
คนกลัวว่าการมีฐานลูกค้าจนๆ จะท�ำลายชื่อสียง63 แพทย์ชนบทยังเผชิญ
การแข่งขันทางธุรกิจน้อยกว่าและกังวลเกี่ยวกับชื่อเสียงน้อยกว่ายังคงให้
บริการลูกค้าระดับล่าง แพทย์กลุ่มนีจ้ ึงอาจเหมาะกับโครงการนีม้ ากกว่า
แพทย์บางคนที่ยงั เกาะติดอยู่กบั CY อาจเป็ นแพทย์ท่ีไม่คอ่ ยดึงดูดลูกค้า
ที่อาจจะให้บริการคุณภาพต�่ำก็เป็ นได้
ประการที่สาม ระดับการเบิกจ่ายคืนต�่ำท�ำให้โครงการต้องจ่าย
เพิ่มให้ผหู้ ญิงมากกว่าการให้บตั รฟรี ผูห้ ญิงยังคงต้องเผชิญกับค่าเดินทาง
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 64 แพทย์บางคนแก้ปัญหาเงินไม่พอโดยตัดค่าใช้จ่าย

125

ของตนไปให้ผหู้ ญิง บางคนก็คิดค่าบริการอื่นแทนหรือไม่ก็บวกเพิ่มเผื่อไว้
ปั จจัยเหล่านีท้ ำ� ให้ความต้องการ CY ตกต�่ำ เพราะครอบครัวยังคงต้องจ่าย
เงินส�ำหรับการคลอด พวกเขาอาจต้องตัดสินใจว่าการรับบริการจากแพทย์
เอกชนภายใต้โครงการนีค้ มุ้ กับค่าใช้จา่ ยหรือไม่
ปั ญหาอื่นๆ ได้แก่ ผูจ้ ดั การโครงการ CY ไม่มีหลักฐานที่ชดั เจน
ในกรณีเสนอแผนต่อผูว้ างแผน การปรึกษาหารือกับองค์กรวิชาชีพ ผูใ้ ห้
บริการ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ก่อนหน้าการเริ่มโครงการเท่านัน้
ไม่มี ง านวิ จัย รอบด้า นเกี่ ย วกับ อุป สรรคต่อ การคลอดที่ ส ถานพยาบาล
หรือคุณภาพบริการดูแลมารดาของภาคเอกชนที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ออกแบบโครงการ 65 การติ ดตามที่ ไ ม่เ พี ย งพอก็ เ ป็ นปั ญ หาตลอดเวลา
ท�ำให้เกิดค�ำถามที่ไม่มีคำ� ตอบเกี่ยวกับคุณภาพ การส่งต่อ และรายละเอียด
ของการท�ำคลอด66 นอกจากนี ้ การจ่ายเงินให้แพทย์กระท�ำโดยให้แพทย์
รายงานเองโดยไม่มีการตรวจสอบและติดตาม67 แพทย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีแรงจูงใจจะรายงานให้เที่ยงตรงและอาจท�ำบันทึกเท็จเพื่อเบิกเงินได้
มากขึน้ 68

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
CY เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนขนาดใหญ่โครงการ
แรกที่ม่งุ เพิ่มการคลอดที่สถานพยาบาลในประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้
ปานกลาง ประสบความส�ำเร็จ จนได้รบั รางวัลนวัตกรรมแห่งเอเชียโดย
วอลล์สตรีทเจอร์นลั ในปี พ.ศ. 254969 ประสบการณ์ของ CY ท�ำให้รฐั บาล
แห่งคุชราตเริ่มโครงการประกันอื่นๆ ส�ำหรับคนจน ตัวอย่างเช่น Mukhyamantri Amrutum Yojana (MAY) จัดสรรเงินประมาณ 3,400 เหรียญ
สหรัฐต่อครอบครัวเพื่อรักษาความเจ็บป่ วยที่วิกฤตในหน่วยบริการของ
รัฐ70 อย่างไรก็ตาม มีงานวิจยั เกี่ยวกับ CY ที่ให้ผลตรงกันข้ามที่เน้นเรื่อง
การออกแบบการศึกษาและความส�ำคัญของการวิจยั แบบทดลองและกึ่ง
ทดลอง เพิ่มด้วยค�ำถามเชิงคุณภาพ
CY มีลกั ษณะเหมือนโครงการอื่นอีกหลายโครงการที่มีการออก
ใบแสดงสิทธิและขจัดค่าธรรมเนียมผูใ้ ช้บริการ ใช้ได้ทงั้ เฉพาะกลุ่มพิเศษ
หรือประชากรทัง้ หมด (ได้อธิบายไว้แล้ว ณ ที่อ่ืนในหนังสือเล่มนี)้ การขจัด
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็ นทางเลือกของนโยบายประชานิยมและเป็ น
ขัน้ ตอนส�ำคัญที่นำ� ไปสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประสบการณ์
ของ CY แพร่ไปยังที่อ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น มีผลต่อ Janani Suraksha Yojana
(JSY) ที่มงุ่ ส่งเสริมการคลอดที่สถานพยาบาลเช่นกัน ซึง่ เป็ นโครงการโอน
เงินสดอย่างมีเงื่ อนไขที่ใหญ่ ท่ีสุดในโลกและเป็ นแกนกลางของพันธกิ จ
สุ ข ภาพชนบทแห่ ง ชาติ (National Rural Health Mission) ด้ว ย
แม้โครงการ JSY จะสามารถเพิ่มการคลอดในที่หน่วยบริการของรัฐได้ แต่
ก็ตอ้ งเผชิญกับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของโครงการด้วย
เช่นกัน71

หลายล้านชีวิตรอด
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อย่างไรก็ ตาม การขจัดค่าธรรมเนี ยมการใช้บริการเพี ยงอย่าง
เดียวก็ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุ งผลลัพธ์สุขภาพตามที่คาดหวัง อุปสรรค
อื่นๆ ที่ขดั ขวางการเข้าถึงบริการดูแลสุขภาพยังคงด�ำรงอยูใ่ นระบบสุขภาพ
ในชุมชน และในครัวเรือน ตัวอย่างเช่น ปั จจัยทางสังคม ซึง่ มีอิทธิพลอย่าง
ลึกซึง้ ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ เป็ นเหตุให้ตอ้ งพิจารณาอย่างจริงจังต่อ
ไปในการด�ำเนินโครงการปรับปรุ งสุขภาพมารดาอย่างเป็ นธรรม72 ความ
ไม่เท่าเทียมทางเพศก็มีผลในการเข้าถึงบริการสุขภาพของผูห้ ญิง ต�ำแหน่ง
ทางสังคมที่ถูกจัดว่าต�่ำของพวกเธอมีส่วนจ�ำกัดการดูแลสุขภาพตนเอง
ช่วงการตัง้ ครรภ์ ตัวอย่างหนึ่งคือไม่มีผหู้ ญิงคนใดได้เลือกสถานที่คลอด
เอง ผูเ้ ลือกคือ ผูช้ ว่ ยพยาบาล ผดุงครรภ์ สามี และแม่ของสามีท่ีตดั สินใจ
แทนเธอ73 การสร้างความเข้มแข็งให้กบั ผูห้ ญิงมีความส�ำคัญ แต่เส้นทาง
สู่การคลอดที่สถานพยาบาลยังต้องพาดผ่านครอบครัวของเธอและเจ้า
หน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่นา่ เชื่อถือ

อุปสรรคอื่นที่ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายก็ตอ้ งได้รบั การทะลุทะลวงเช่นกัน
รวมถึงเหตุผลที่ผูห้ ญิ งในคุชราตยังคงคลอดที่บา้ น ได้แก่ ความสะดวก
ความกลั ว โรงพยาบาล และความยากล�ำ บากในการเดิ น ทางไป
โรงพยาบาล74 บรรทัดฐานอันทรงพลังที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในด้าน
การดูแลหญิงตัง้ ครรภ์ไม่ได้อยูใ่ นกรอบแนวคิดของ CY
จากการที่อดีตเลขาธิการรัฐโมดิ (Modi) ขึน้ ครองต�ำแหน่งนายก
รัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2556 อาจมีการเผยแพร่องค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ
โครงการ CY ไปยังรัฐอื่นๆ ในอินเดีย ประสบการณ์ของคุชราตท�ำให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของการพิจารณาอย่างรอบคอบในองค์ประกอบต่างๆ ของ
โครงการที่รวมถึงการเงินการคลัง การติดตาม เกณฑ์การคัดเลือก และ
การประกันคุณภาพ ควบคู่ไปกับปั จจัยต่างๆ ทางสังคมที่กำ� หนดสุขภาพ
ขณะที่อินเดียพยายามสร้างความเป็ นธรรมทางสุขภาพ ประสบการณ์จาก
CY, JSY, และวิธีทางการเงินการคลังสุขภาพในฝั่ งอุปสงค์จะเป็ นบทเรียน
ที่ดีสำ� หรับโครงการการเงินการคลังที่ม่งุ เพิ่มความเป็ นธรรมด้านสุขภาพ
ต่อไป
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การใช้ วิ ธี ก ารโอนเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ไปยั ง เป้ า หมายเพื่ อ
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15.

16.

17.

ให้โอกาสเด็กเปราะบาง: โครงการเงินช่วยเหลือสังคมของเคนยา

เงินช่วยเหลือมีสว่ นช่วยผูด้ ูแลคนทีย่ ากจนมากและเด็กเปราะบางชาวเคนยา สามารถลดพฤติกรรมเสีย่ ง ท�ำให้สขุ ภาพจิตดีขนึ้

การปกป้ องคุ้มครองวัยเด็ก: โครงการเงินเดือนนักเรียนหญิงแห่งแคว้นปั ญจาบ

เงินช่วยเหลืออย่างมีเงือ่ นไขสามารถช่วยเด็กหญิงชาวปัญจาบในโรงเรียน สนับสนุนให้แต่งงานช้าลง หลีกเลีย่ งการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร
อนามัยวัยเจริญพันธุ์ดขี นึ้

ยกระดับเด็กทีถ่ ูกกีดกันเพราะสีผิว: เงินทุนสนับสนุนเด็กแอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ยคุ หลังการเหยียดผิว ได้สนับสนุนเงินยกระดับสนามเด็กเล่นในถิ่นทีย่ ากจน ปรับปรุงโภชนาการ ลดการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรและ
ลดพฤติกรรมเสีย่ งต่างๆ

เรียนรู้จากความล้มเหลว: โครงการเงินช่วยเหลือครอบครัวแห่งฮอนดูรัส

แม้ฮอนดูรสั จะมีการโอนเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวเพือ่ ให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากขึน้ แต่มไิ ด้ทำ� ให้สขุ ภาพของประชาชนดีขนึ้ เลย

132

หลายล้านชีวิตรอด

ภ

	าคนีเ้ ป็ นการรวบรวมโครงการเงินช่วยเหลือที่มงุ่ ปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ โครงการเงิน
ช่วยเหลืออันหมายถึงการจ่ายเงินไปยังประชาชนที่เข้าเกณฑ์เฉพาะ เป็ นผูม้ ีฐานะยากจนมาก
ซึ่งเป็ นหนึ่งในวิธีการที่ผ่านการพิจารณาว่าดีท่ีสดุ โครงการส่วนใหญ่จะบ่งบอกเป้าหมาย
ชัดเจนว่า เพื่อสุขภาพหรือโภชนาการที่ดีขนึ ้ หลายโครงการมีวตั ถุประสงค์ท่ีมากกว่าเรือ่ งสุขภาพ โดยที่
มุง่ คุม้ ครองกลุม่ ที่เปราะบางที่สดุ ตัวอย่างเช่น เคนยาโอนเงินไปสูเ่ ด็กก�ำพร้าและเด็กกลุม่ เปราะบางใน
พืน้ ที่ท่ีมีโรคเอดส์ระบาด และแอฟริกาใต้โอนเงินสนับสนุนเด็กเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการแบ่ง
แยกทางเชือ้ ชาติ
ในโครงการเหล่านี ้ ผูร้ บั เงินมีสทิ ธิท่ีจะใช้เงินตามที่ตนเองเห็นสมควร เงินโอนส่วนใหญ่จะถูกน�ำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ เป้าหมายในการปรับปรุ งปั จจัยทางสังคมที่กำ� หนดสุขภาพคนจน ตัวอย่างเช่น
ในแคว้นปั ญจาบของประเทศปากีสถาน เงินจูงใจสามารถลดการตัง้ ครรภ์ในนักเรียนหญิงและยืดเวลา
การแต่งงานออกไป ท�ำให้เกิดสุขภาวะที่ดีและเพิ่มโอกาสแก่นกั เรียนหญิง เช่นเดียวกันในแอฟริกาและ
เคนยา เงินโอนช่วยปรับปรุ งความเป็ นอยู่ในภาพรวมของพ่อแม่ท่ียากจนและผูด้ แู ลให้ดีขนึ ้ ได้ ส่งผลให้
ผลลัพธ์ทางสุขภาพของเด็กดีขนึ ้ และยังช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุน่ ได้ดว้ ย
หลายล้านชีวิตรอด เล่มแรกได้ลงเรื่องราวความส�ำเร็จของโครงการ Progresa ในเม็กซิโก
(ปั จจุบนั ชื่อ Oportunidades) เป็ นหนึ่งในกลุม่ โครงการเงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขกลุม่ แรกที่ประเมิน
แล้วว่าดีท่ีสดุ ในโลก โดยครอบครัวที่มีสิทธิจะต้องท�ำตามเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ในเล่มนีจ้ ะเน้น
ในการช่วยเหลือด้วยเงินอย่างมีเงื่อนไขและการช่วยเหลือด้วยเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งหมายถึงการที่
ครอบครัวมีสิทธิ รบั เงินโดยไม่มีขอ้ ผูกมัด การประเมินผลหลายชิน้ ที่เปรียบเทียบสองวิธีการนีพ้ บว่า
รูปแบบมีเงื่อนไขกระตุน้ ให้มีการใช้บริการสุขภาพมากขึน้ ในบางบริบทเท่านัน้
โครงการเงินช่วยเหลือในภาคนีเ้ ป็ นโครงการใหญ่ท่ีครอบคลุมผูร้ บั เงินหลายล้านคน รัฐบาล
ประเทศในกลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยและปานกลางเป็ นผูม้ ีบทบาทหลักในการด�ำเนินการ หลายโครงการ
ใช้เงินงบประมาณของประเทศนัน้ ๆ ทัง้ หมด โดยมีหน่วยงานภายนอก ยกตัวอย่างเช่นธนาคารแห่ง
การพัฒนาภูมิภาคและองค์การนานาชาติขนาดใหญ่อย่างยูนิเซฟ (UNICEF) ท�ำหน้าที่ให้คำ� ปรึกษาด้าน
การออกแบบและการประเมินผล
โครงการเงินช่วยเหลือโดยทั่วไปใช้เงินเป็ นจ�ำนวนไม่มาก ท�ำให้สามารถด�ำเนินงานในประเทศ
ที่ยากจนได้ อย่างไรก็ตาม โครงการหลากหลายมิตเิ หล่านีม้ ีวตั ถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการมุง่ ผลกระ
ทบด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ความคุม้ ทุนจึงซับซ้อนขึน้ และเป็ นไปได้ยาก
โครงการเงินช่วยเหลือไม่ใช่ลูกกระสุนวิเศษเสมอไป ดังเช่นในประเทศฮอนดูรสั ที่โครงการ
เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขประสบความล้มเหลวแม้ว่าจะพยายามสร้างประโยชน์ไว้หลายด้านก็ตาม
ตัวอย่างของ “การเรียนรู จ้ ากความล้มเหลว” นีท้ ำ� ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการออกแบบที่ดี กล่าวคือ
การวางเป้าหมายให้ถกู ชนิดของแรงจูงใจ ถูกคน และถูกเวลา
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ให้โอกาสเด็กเปราะบาง

โครงการเงินช่วยเหลือสังคมของเคนยา
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ส่งเสริมสวัสดิภาพกายและใจแก่เด็กก�ำพร้าและเด็กเปราะบาง
ยุทธวิธี: โอนเงินช่วยเหลือทางสังคมไปยังผูด้ แู ลเด็กก�ำพร้าและเด็กเปราะบาง
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: สามารถยืดเวลาการมีเพศสัมพันธ์ครัง้ แรกออกไป ลดพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กบั ชายหลายคน และลดการตัง้ ครรภ์ก่อนวัย
อันควรในกลุม่ เด็กหญิง ปรับปรุงสภาพจิตให้ดีขนึ ้ ในกลุม่ เด็กชาย
ปั จ จั ย ส�ำ เร็ จ : การวางเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิ ภาพท�ำให้ครัวเรือนยากจนที่ มีเด็กเปราะบางได้รบั สิทธิ ความจริงจังอย่างต่อเนื่ องของรัฐบาล
การด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ การยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชน
การเงินการคลัง: มีการจัดสรรเงินจ�ำนวน 85 ล้านเหรียญสหรัฐในระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2557
ขนาดของโครงการ: 240,000 ครัวเรือน และผูม้ ีสทิ ธิ 480,000 คน (ต้นปี พ.ศ. 2558)

ความตายของพ่อแม่ทำ� ให้เด็กสูญสิน้ อนาคตได้ ช่วงต้นศตวรรษที่ 21
(ปี แรกของศตวรรษที่ 21 คือปี พ.ศ. 2543) เด็กเคนยาจ�ำนวน 1.7 ล้านคน
ต้องสูญเสียพ่อหรือแม่อนั เนื่องมาจากโรคเอดส์ หรือก�ำลังต่อสูก้ บั ความ
เจ็บป่ วยรุ นแรงในครอบครัว1 การขาดความรักและขาดการคุม้ ครองจาก
พ่อแม่ในวัยที่กำ� ลังเจริญเติบโต และขาดการสนับสนุนทางการเงิน ท�ำให้
เด็กก�ำพร้าและเด็กเปราะบางต้องเผชิญความเสี่ยงทางกาย อารมณ์ และ
เศรษฐกิ จ ได้แก่ ความหิว จิตป่ วย การเรียนย�่ำแย่ และการกลายเป็ น
มิจฉาชีพ2เด็กๆ ต้องเอาชีวิตรอดผ่านความยากจน ไร้ท่ีพง่ึ พิง มีเพียงความ
รูส้ กึ สูญเสียอยูภ่ ายในใจ
องค์ก ารยู นิ เ ซฟได้ก ระตุ้น ให้เ คนยาท�ำ ประชาพิ จ ารณ์ เ พื่ อ
สวัส ดิ ก ารส�ำ หรับ เยาวชนผู้เ ปราะบางที่ สุด ของเคนยา ท�ำ ให้เ กิ ด การ
ประกาศเจตจ�ำ นงทางการเมื อ งเพื่ อ สนับ สนุน โครงการคุม้ ครองสัง คม
เริ่มจากในปี พ.ศ. 2547 ผูด้ ูแลเด็กก�ำพร้าและเด็กเปราะบางที่ยากจน
จ�ำนวน 500 คนได้รบั เงินเดือนจ�ำนวนเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาและสุขภาพพืน้ ฐานของเด็ก โครงการน�ำร่องที่วางแผนอย่าง
รอบคอบและการประเมินผลที่เข้มงวดช่วยให้ผูบ้ ริหารปรับปรุ งโครงการ
และทดสอบผลกระทบของโครงการก่อนขยายสูร่ ะดับประเทศ จนถึงปี พ.ศ.
2557 เด็กกว่า 250,000 คนได้รบั ประโยชน์จากโครงการนี ้ จึงมีแผนที่ขยาย
โครงการต่อไปอีก3

โครงการนี ้ช่ ว ยเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ของผู้ไ ด้ร ับ สิ ท ธิ ห ลายคน
ครอบครัวที่ ได้รบั เงินช่วยเหลือ เด็กๆ ได้รบั โภชนาการดีขึน้ อัตราการ
เข้า เรี ย นในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาก็ สูง ขึ น้ ลดความยากจนลง และเพิ่ ม
การมีบัตรประจ�ำตัวประชาชน4 แต่ผลลัพธ์ของโครงการต่อเด็กมีความ
แตกต่ า งกัน ตามเพศ กล่ า วคื อ เด็ ก หญิ ง สามารถเลื่ อ นการแต่ ง งาน
และการตั้ง ครรภ์อ อกไปได้ ในขณะที่ เ ด็ ก ชายมี ส ภาพจิ ต ที่ ดี ขึน้ และมี
ความหวังส�ำหรับอนาคต เงินช่วยเหลือนีย้ งั มีสว่ นส�ำคัญที่ช่วยป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและปั ญหาสาธารณสุขอื่นๆ เช่น ชะลอการมีเพศสัมพันธ์
ครัง้ แรก ลดพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงของเด็กหญิง ส่งเสริมการเรียนต่อ
ในชัน้ มัธยมศึกษาและลดการขายบริการทางเพศเพราะความยากจน5

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากพ่อแม่ตายเพราะโรคเอดส์
ก่อนที่การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเรโทร (antiretroviral therapy: ART)
จะแพร่หลายมาถึงแอฟริกาใต้สะฮารา การตรวจพบเชือ้ เอชไอวีหมายถึง
ความตายก่อนวัยอันควรปี พ.ศ. 2546 มีการระบาดประมาณ 2.3 ล้านราย
ต่อปี ในภูมิภาคนี6้ ท�ำให้เด็ก 12.3 ล้านคนเป็ นก�ำพร้าเหลือพ่อหรือแม่เพียง
คนเดียว เด็กอีก 4.6 ล้านคนไม่เหลือทัง้ พ่อและแม่ (จะเรียกว่าเด็กก�ำพร้า
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สองเท่า)7 อี กหลายล้านคนต้องสูญเสียวัยเด็กก่ อนเวลาอันควรเพราะ
พ่ อ แม่ ท่ี ป่ วย ไม่ ส ามารถอุ้ม ชู พ วกเขาได้ จั ด เป็ นประเภทหนึ่ ง ของ
”เด็กเปราะบาง”
ความทุกข์ยากของเด็กเปราะบางนัน้ โดยทั่วไปเริ่มตัง้ แต่พ่อแม่
ที่เป็ นเสาหลักของครอบครัวไม่สามารถท�ำงานได้ รายได้ของครัวเรือน
และความมั่นคงทางอาหารก็ ลดลง อี กทั้งค่ารักษาพยาบาลก็ พุ่งสูงขึน้
อย่างมาก ขณะที่ ม ลทิ น เกี่ ยวกับเอชไอวี ก็ ท ำ� ให้เด็กถูก แยกตัว ออกมา
ขาดการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน เด็ ก น้อ ยจ�ำ นวนมากกลายเป็ นผู้ดู แ ล
พ่อ แม่หรือ ออกไปท�ำ งานนอกบ้า น ท�ำให้ตอ้ งออกจากโรงเรียนซึ่งเป็ น
การท�ำลายอนาคตของเด็ก8
ความเปราะบางโดยรวมทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ และสังคม
ท�ำ ให้เ ด็ ก ๆ มี ค วามเสี่ ย งสูง มาก สภาพชี วิ ต ของเด็ ก ก�ำ พร้า และเด็ ก
เปราะบางแตกต่ า งกัน ตามสภาพของแต่ล ะครัว เรือ น แต่ล ะภาคและ
แต่ ล ะประเทศ แต่ ง านวิ จั ย ข้า มทวี ป ได้ส ะท้อ นภาพที่ เ หมื อ นกั น อยู่
อย่ า งหนึ่ ง คื อ ความสิ ้น หวั ง ด้า นสุ ข ภาพและใจ เด็ ก ๆ ต้อ งเผชิ ญ
ความเครียด ความกังวล ความโกรธ หดหู่ซมึ เศร้ามากกว่าเด็กที่มีพ่อแม่
เนื่ องจากถูกละเมิดทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์9 ความทุกข์ทางใจ
ผนวกกับความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ท�ำให้หญิ งก�ำพร้าตัดสินใจขาย
บริก ารทางเพศมากกว่ า หญิ ง ที่ มี พ่ อ แม่ ถึ ง 3 เท่ า 10 และเด็ ก ก�ำ พร้า มี
แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมทางเพศแบบเสี่ยงๆ มากกว่าเด็กที่มีพ่อแม่ถึง
เกือบ 2 เท่า เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคทางเพศสัมพันธ์
อื่นๆ รวมถึงการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วย11

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: พันธสัญญาของนักการเมือง
ในการสร้างตาข่ายแห่งความปลอดภัยให้เข้มแข็งขึน้
ช่วงต้นของศตวรรษที่ 21 โครงการป้องกันเอชไอวีมีผลกระทบน้อยและ
ART มีราคาแพงเกินไปส�ำหรับชาวเคนยา มีเด็กก�ำพร้าให้ดแู ลเพิ่มขึน้ ปี ละ
หลายแสนคน อีกทัง้ มีการระบาดของโรคเอดส์เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ผูบ้ ริหารใน
ระดับสากลกลัว “สิ่งเลวร้ายที่สดุ ที่ยงั มาไม่ถงึ ”12
เคนยามี ก ลไกภายในชุ ม ชนที่ จ ะดู แ ลเด็ ก ๆ ในยามที่ ต ้ อ ง
สู ญ เสี ย พ่ อ แม่ ห รื อ ทุ ก ข์ ท รมานขั้ น รุ นแรงจากสาเหตุ อ่ื น ในช่ ว ง
ปลายทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) เด็กก�ำพร้าชาวเคนยา
ร้อ ยละ 85 ต้อ งอาศัย อยู่ กั บ ปู่ ย่ า ตายายหรื อ คนอื่ น ๆ ในครอบครัว
ขยาย 13 เพื่ อ นและเพื่ อ นบ้า นอาจเข้า มาช่ ว ยเหลื อ บ้า งยามจ�ำ เป็ น

แต่การระบาดของ HIV แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะชุมชนที่ถกู โจมตี
อย่างหนักหน่วงนัน้ ได้ส่ นั คลอนตาข่ายแห่งความปลอดภัย (safety net)
ในชุมชนที่มีอยู่เดิม เด็กก�ำพร้าแออัดอยู่ในบ้านเลีย้ งดูเด็กที่มีอยู่นอ้ ยแห่ง
ดูแลโดยผูใ้ หญ่วยั ท�ำงานที่มีสขุ ภาพดีแต่มีจำ� นวนจ�ำกัด ผูด้ แู ลเด็กเหล่านี ้
ต้องต่อสูก้ บั มลทินจากเอชไอวี ค่าใช้จา่ ยด้านอาหาร การดูแลสุขภาพ และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปั ญหาจะยิ่งพอกพูน ถ้าเด็กก�ำพร้านัน้ ติดเชือ้ เอช
ไอวี หรือว่าเด็กก�ำพร้าต้องอยูใ่ นความดูแลของผูด้ แู ลที่ป่วยด้วยโรคเอดส์
ในช่วงเวลานั้น เจ้าหน้าที่ ยูนิเซฟประจ�ำเคนยาได้เผชิ ญความ
จริง โดยตรงว่ า เด็ ก ก�ำ พร้า และเด็ ก เปราะบางที่ เ พิ่ ม จ�ำ นวนขึน้ เรื่อ ยๆ
แต่ ร ัฐ บาลก็ ไ ม่ ไ ด้ด ำ� เนิ น การใดๆ ยูนิ เ ซฟจึ ง ใช้โ อกาสในการเลื อ กตั้ง
ผู้แ ทนราษฎรในปลายปี พ.ศ. 2545 นั้น ปลุก กระแสความตื่ น ตัว ต่ อ
ภาวะวิ ก ฤตนี แ้ ละกระตุ้น ให้เ กิ ด การสนับ สนุน มาตรการต่ า งๆ ในการ
แก้ปั ญ หา โดยยูนิ เ ซฟได้ด ำ� เนิ น โครงการในช่ ว งใกล้เ ลื อ กตั้ง รณรงค์
เรียกร้องให้มีปฏิบตั ิการเพื่อเด็ก ด้วยการซือ้ เวลาโฆษณาทัง้ ทางวิทยุและ
โทรทัศน์และติดโปสเตอร์ในที่สาธารณะทุกหนแห่งรวมถึงเรียกร้องการ
จัดการศึกษาฟรีและเพิ่มทรัพยากรในการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับเด็ก
ก�ำพร้าและเด็กเปราะบางโดยมีเป้าหมายที่ผสู้ มัครรับเลือกตัง้ 14
การรณรงค์ของยูนิเซฟส่งผลให้สมาชิกรัฐสภามีพนั ธสัญญาอย่าง
เป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษร และเพื่ อ ที่ จ ะขยายวงการสนับ สนุน ของผูส้ มัค ร
นิโคลาส แอลิปยุ (Nicholas Alipui) ผูอ้ ำ� นวยการยูนิเซฟประจ�ำประเทศ
เคนยา ได้ออกสื่อประจานผูส้ มัครที่ไม่ได้สญ
ั ญาว่าจะให้การสนับสนุน
“ไม่มีทางเลือกอื่น นี่คือค�ำสั่ง” แอลิปยุ กล่าว “เราต้องการการสนับสนุน
อย่างเป็ นทางการต่อเด็กพวกนี.้ .เรือ่ งนีเ้ ป็ นวาระทางการเมืองเรือ่ งหนึ่งของ
คุณหรือไม่? ถ้าใช่ คุณพร้อมที่จเปิ ดโอกาสให้เด็กเหล่านีห้ รือไม่?”15 ผลคือ
ผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นผูแ้ ทนรัฐสภากว่า 350 คน รวมถึงผูท้ ่ีได้รบั เลือก
จ�ำนวน 100 คนและว่าที่ประธานาธิบดีอมึ วาอี กีบากี (Mwai Kibaki) ลง
นามรับค�ำเรียกร้องของยูนิเซฟ16
รั ฐ บาลใหม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาจริ ง โดยยกเลิ ก การเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักเรียนและเริ่มแผนขัน้ ตอนในการประเมิน
และน�ำร่องโครงการตามนโยบายคุม้ ครองสังคมต่างๆ เด็กก�ำพร้าและเด็ก
เปราะบางได้รบั การสนับสนุนอย่างจริงจังจาก “ลุงมูดี” - ซึ่งก็คือนายมูดี
อะโวรี (Moody Awori) รองประธานาธิบดีผคู้ วบต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นักธุรกิ จผูเ้ ก่ งกาจที่ ผันตัวเองมาเป็ นนักการเมื อง
ยอดนิยม อะโวรีเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักของรัฐบาลในด้านสวัสดิการเด็ก

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

และเป็ นคนแรกที่เสนอให้ใช้แนวคิดการโอนเงินช่วยเหลือเป็ นยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ17
เจ้าหน้าที่รฐั อื่นๆ และผูบ้ ริจาคที่แม้จะมีความระแวงแต่ก็ให้ความ
สนใจแนวคิดนี ้ บ้างก็วา่ ผูท้ ่ีรบั เงินไปจะผลาญแทนที่จะลงทุนเพื่ออนาคต
เด็ก แต่ก็มีคนค้านว่า โครงการเงินช่วยเหลือนีใ้ ช้วิธีการตรงไปตรงมาที่คมุ้
ทุน18 แม้ว่าการโอนเงินสดโดยตรงนี ้ ยังไม่เคยมีการทดสอบในเคนยามา
ก่อน แต่ก็มีตวั อย่างมากมายในลาตินอเมริกาซึ่งให้ประโยชน์อย่างกว้าง
ขวางทัง้ ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ท้ายที่สดุ ผูม้ ีสว่ นได้เสียก็ตกลง
ให้มีโครงการเตรียมน�ำร่อง (prepilot) เพื่อประเมินความเป็ นไปได้ในทาง
ปฏิบตั แิ ละผลกระทบที่สำ� คัญที่จะเกิดขึน้ 19
ถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2547 ยูนิเซฟได้ช่วยรัฐบาลจัดท�ำโครงการน�ำร่อง
เล็กๆ ใน 3 อ�ำเภอ มีเป้าหมายที่ 500 ครัวเรือนที่ยากจนและต้องดูแล
เด็กก�ำพร้าหรือเด็กเปราะบางไปด้วย เป็ นครัวเรือนที่ยากจนที่ไม่สามารถ
หาเลีย้ งทุกคนใต้ชายคาเดียวกันได้ ผลการประเมินชีว้ ่า เงินช่วยเหลือ
เดือนละ 6.50 เหรียญสหรัฐนัน้ ใช้ได้ผล แม้วา่ เงินจะไม่เพียงพอต่อความ
จ�ำเป็ นทัง้ หมด แต่ก็ช่วยให้ครอบครัวได้เข้าถึงอาหารที่จำ� เป็ น อุปกรณ์
การเรียน และสิ่งจ�ำเป็ นพืน้ ฐานอื่นๆ ครัวเรือนที่มีสิทธิภายใต้โครงการนี ้
ไม่อยากขายสมบัติในบ้านเพื่อแลกกับเงิน ผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐบาล
หลายคนได้เข้าเยี่ยมครัวเรือนที่ได้รบั เงินเพื่อเป็ นการยืนยันผลการประเมิน
อย่างเป็ นทางการ การได้พบเห็นด้วยตาของตนเองช่วยสลายความกลัว
เกี่ยวกับการใช้เงินทุนในทางที่ผิดได้และเกิดการตัดสินใจที่จะสนับสนุน
การขยายโครงการต่อไป20
เมื่ อ ได้พิ สูจ น์ว่ า มี ค วามเป็ น ไปได้แ ละมี แ นวโน้ม ที่ ดี จึ ง มี ก าร
สนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (Department
for International Development: DFID) แห่งสหราชอาณาจักร และยูนิเซฟ
ท�ำ ให้ร ัฐ บาลเคนยาเพิ่ ม เงิ น ช่ว ยเหลื อ เป็ น ประมาณ 20 เหรีย ญสหรัฐ
และขยายโครงการเป็ นระยะที่ 2 ครอบคลุม 15,300 ครัวเรือนในปี พ.ศ.
255121 ผลของการประเมินแบบสุม่ ในระยะที่ 2 แสดงความพึงพอใจทัง้ ใน
ด้านสุขภาพและสวัสดิการของเด็ก ช่วยให้มีการบริจาคและสนับสนุนจาก
การเมืองอย่างต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจของประเทศก็ฟูเฟื่ อง
ตามมาด้วยการขึน้ ภาษี รายได้ ท�ำให้รฐั บาลสามารถเพิ่มเงินสนับสนุนและ
ขยายโครงการต่อไป การเงินโดยรวมจากรัฐบาล ธนาคารโลก DFID และ
ยูนิเซฟ ครอบคลุมเด็ก 280,000 คนใน 134,000 ครัวเรือนต่อปี ในปี พ.ศ.
255522
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ปฏิบตั กิ ารโครงการเงินช่วยเหลือ
โครงการเงินช่วยเหลือถือเป็ นความพยายามในการประสานความร่วมมือ
ระดับสูง จาก 12 กระทรวงกับองค์กรภาครัฐอื่นๆ ลักษณะการน�ำระดับสูง
มาจากคณะกรรมการอ�ำ นวยการเพื่ อ เด็ ก ก�ำ พร้า และเด็ ก เปราะบาง
แห่งชาติ สมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยและผูแ้ ทน
จากองค์การนานาชาติ23 ภายในกรมการให้บริการเด็ก มีการจัดตัง้ หน่วย
งานโครงการกลางเพื่อดูแลรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานแบบวันต่อวัน ทัง้ ใน
อ�ำเภอและระดับท้องถิ่น มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการส�ำหรับ
เด็ ก ก�ำ พร้า และเด็ ก เปราะบางท�ำ หน้า ที่ ส นับ สนุน การด�ำ เนิ น งานตาม
เป้าหมายและติดตามผล24
ในระดับหมู่บา้ น มีผแู้ ทนชุมชนที่เป็ นอาสาสมัครประจ�ำท้องถิ่น
ท�ำ หน้า ที่ ส ำ� คัญ บทบาทของพวกเขามิ ไ ด้มี ลัก ษณะเป็ น ทางการและ
ประสิทธิ ผลก็ แตกต่างกันไป อาสาสมัครที่ ดีท่ี สุดคือคนที่ ทำ� งานเชิ งรุ ก
และใฝ่ หาความรู ้ แม้จะด้อยความสามารถในการบริหารจัดการ อย่างการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ หรือการติดต่อกับระดับบน25
แม้ว่ารัฐบาลจะต้องการสนองความจ�ำเป็ นของเด็กก�ำพร้าและ
เด็ ก เปราะบางให้ค รอบคลุม แต่ ข ้อ จ�ำ กัด ด้า นทรัพ ยากร ท�ำ ให้ต ้อ งมี
การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการใช้เงินทุน ผูน้ ำ� โครงการจึงต้องพัฒนา
กระบวนการที่มีเป้าหมายหลายระยะ เพื่อขึน้ ทะเบียนครัวเรือนที่มีความ
จ�ำเป็ นมากที่สดุ รวมถึงมีเด็กก�ำพร้าหรือเด็กเปราะบางด้วย26
ผู้บ ริห ารเลื อ กอ�ำ เภอและพื น้ ที่ เ ฉพาะแห่ง และจัด ล�ำ ดับ ความ
ส�ำคัญตามความหนาแน่นของเด็กก�ำพร้าและเด็กเปราะบางที่ยากจน จาก
นัน้ สมาชิกของคณะกรรมการคัดเลือกประจ�ำท้องถิ่นจะลงพืน้ ที่เพื่อค้นหา
ผูม้ ีสทิ ธิท่ียากจน ดูแลเด็กก�ำพร้าหรือเด็กเปราะบางอย่างน้อย 1 คน, และ
ไม่ได้รบั ประโยชน์จากโครงการเงินช่วยเหลือหรือโครงการคุม้ ครองทาง
สังคมทางอื่น เมื่อคัดเลือกแล้ว สมาชิกคณะกรรมการฯ จะลงเยี่ยมบ้านอีก
ครัง้ อย่างเป็ นทางการและยืนยันการมีสทิ ธิ จากนัน้ ก็จดั ล�ำดับความส�ำคัญ
โดยครัวเรือนที่มีผูด้ แู ลเป็ นเด็กหรือผูช้ ราจะได้รบั ความส�ำคัญเป็ นล�ำดับ
แรก และอาจมีการขึน้ ทะเบียนผูด้ ูแลวัยท�ำงานเข้ามาช่วยเหลือถ้าเงิน
เหลือ ชุมชนท้องถิ่นจะรับรองการคัดเลือกรอบสุดท้ายในการประชุมของ
ชุมชนที่เรียกว่า บาราซา (baraza)27
ทุก 2 เดื อ นจะมี ก ารโอนเงิ นไปให้ผูม้ ี สิทธิ คนละประมาณ 40
เหรียญสหรัฐ โดยเบิกที่ท่ีทำ� การไปรษณี ย ์ ทุกครัวเรือนได้รบั เงินเท่ากัน
ทั้ง หมด ครอบครัว ใหญ่ ท่ี มี เ ด็ ก มากก็ จ ะบรรเทาความเดื อ ดร้อ นได้
น้อยกว่า28
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หลายล้านชีวิตรอด

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2552 โครงการนีไ้ ด้ทำ� การทดลองเพื่อดู
ผลของการก�ำหนดเงื่อนไข ผูม้ ีสิทธิกลุ่มหนึ่ง ได้รบั เงินโดยไม่มีขอ้ ผูกพัน
ใดๆ ขณะที่ อี ก กลุ่ม หนึ่ ง ต้อ งจัด ให้เ ด็ ก ได้ร ับ วัค ซี น ครบและเข้า เรี ย น
ตามปกติ รวมทั้ง เงื่ อ นไขอื่ น ๆ เพื่ อ รับ เงิ น เต็ม จ�ำ นวน ผลการประเมิ น
พบว่ า ผู้มี สิ ท ธิ ไ ม่ ค่ อ ยเข้า ใจเงื่ อ นไขและปฏิ บัติ ต ามได้น้อ ย พวกเขา
ส่วนหนึง่ หยุดรับเงื่อนไขระหว่างการขยายโครงการ29

ผลลัพธ์ตอบแทน: ได้วัยรุ่นทีแ่ ข็งแรงและมีความสุขมากขึน้
ต้นปี พ.ศ. 2558 ณ 240,000 ครัวเรือนพร้อมเด็กประมาณ 480,000 คน
ได้รบั ประโยชน์จากโครงการเงินช่วยเหลือ30 ประโยชน์ของโครงการหลาย
ประเด็นเกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง มีการประเมินผลกระทบอย่างจริงจังและ
จัดท�ำเป็ นเอกสาร (กล่อง 1). เงินช่วยเหลือท�ำให้การใช้จา่ ยเงินในภาพรวม
ดีขนึ ้ อย่างไม่นา่ ประหลาดใจ เป็ นผลให้ความยากจนลดลงร้อยละ 36 และ

เพิ่มค่าใช้จ่ายด้านอาหารและสุขภาพในระยะสัน้ เงินช่วยเหลือนีย้ งั ท�ำให้
เข้าถึงโภชนาการที่มีคณ
ุ ค่าและหลากหลายมากขึน้ ด้วย ผูค้ นได้นม ปลา
และเนือ้ วัวมากขึน้ แม้วา่ น�ำ้ หนักและส่วนสูงของเด็กๆ ที่ได้รบั สิทธิมิได้เพิ่ม
ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญตลอดช่วงเวลาที่ทำ� การศึกษา31
วั ย รุ ่ น และผู้ใ หญ่ วั ย ต้น ๆ ได้ร ับ ประโยชน์จ ากโครงการเงิ น
ช่วยเหลือนี ้ สี่ปีหลังจากเริ่มโครงการ กลุ่มผูไ้ ด้รบั สิทธิท่ีเติบโตเป็ นวัยรุ น่
และผูใ้ หญ่ วัยต้นสามารถลดพฤติกรรมทางเพศครัง้ แรกที่สุ่มเสี่ยงลงได้
ร้อยละ 30 โดยลดลงได้กว่าร้อยละ 40 เฉพาะในเพศหญิง, อีกทัง้ สามารถ
ลดพฤติ ก รรมของการมี คู่น อนหลายคนของหญิ ง วัย เจริ ญ พัน ธุ์ไ ด้ถึ ง
ร้อ ยละ 80 เรื่อ งนี ส้ ำ� คัญ เพราะเป็ น ต้น เหตุส ำ� คัญ ของการระบาดของ
เอชไอวี ประการสุดท้าย ผูไ้ ด้รบั สิทธิเพศหญิงอายุ 12 - 24 ปี ตัง้ ครรภ์
น้อยลงในช่วงที่มีการติดตาม ซึง่ เป็ นผลมาจากการได้เข้าศึกษาต่อ32
ในกลุม่ เด็กชายนัน้ เงินช่วยเหลือท�ำให้สภาพจิตและวิถีชีวิตดีขนึ ้
เด็กที่อาศัยอยู่กบั ผูด้ แู ลที่ได้รบั เงินช่วยเหลือโดยมีคะแนนโอกาสที่จะเป็ น

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
ระหว่างการขยายโครงการระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2550
ยูนิเซฟและ DFID ได้เลือก 28 พืน้ ที่ใน 7 อ�ำเภอเพื่อเป็ นพืน้ ที่
ทดสอบ ครึ่ง หนึ่ง จะได้ร ับ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ อี ก ครึ่ง เป็ น ตัว ควบคุม
กลุ่มจัดการนโยบายออกซ์ฟอร์ด (Oxford Policy Management:
OPM) ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ปรึกษา ได้รบั มอบหมายให้กำ� หนดกรอบวิธี
และด�ำเนินการส�ำรวจติดตามเป็ นระยะเวลา 2ปี ทัง้ พืน้ ที่ท่ีได้รบั เงิน
และพืน้ ที่ควบคุม วัดผลกระทบโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ระหว่า งพื น้ ที่ ท ดลองกับ พื น้ ที่ ค วบคุม มี ก ารใช้วิ ธี ก ารที่ เ ข้ม งวด
เพื่อขจัดค่าความแตกต่างใดๆ ในเชิงสถิติระหว่างสองกลุ่มพืน้ ที่
(จ�ำนวนกลุม่ ที่นอ้ ย ท�ำให้ยงั คงมีความแตกต่างโดยพืน้ ฐาน แม้จะ
ใช้วิธีสมุ่ ก็ตาม)
เนื่องจากทรัพยากรมีจำ� กัด จึงมีเพียงครัวเรือนจ�ำนวนหนึง่
ในพืน้ ที่ทดลองที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูม้ ีสิทธิ การค้นหากลุ่ม
เปรียบเทียบในพืน้ ที่ควบคุมได้อย่างเหมาะสมเป็ นเรื่องที่ทา้ ทาย
จุด มุ่ง หมายคื อ การค้น หากลุ่ม ควบคุม ที่ เ หมาะสม ซึ่ง หมายถึ ง
ครัวเรือนต่างๆ อาจขึน้ ทะเบียนในโครงการถ้าโครงการรุ กเข้าไป
ค้น หาในพื น้ ที่ ค วบคุม ที ม นัก วิ จัย พยายามจ�ำ ลองกระบวนการ

คัดเลือกในพืน้ ที่ควบคุมและใช้เทคนิคทางสถิติแก้ไขความแตกต่าง
ในระดับพืน้ ฐาน แต่ เนื่องจากมีความแตกต่างกันในกระบวนการคัด
เลือกเพื่อขึน้ ทะเบียนเข้าโครงการ จึงมีความเสี่ยงที่ความแตกต่าง
ระหว่างสองกลุม่ ที่ไม่ได้สงั เกตเห็นจะท�ำให้เกิดความล�ำเอียงในการ
ประมาณการผลกระทบได้
ส่วนนักวิจัยต้องแบกภาระในการเก็ บข้อมูลและการสุ่ม
ตัวอย่างตัง้ แต่ระยะต้นเพื่อประเมินผลลัพธ์ในระยะยาว สองปี ต่อมา
ในปี พ.ศ. 2554 ผูส้ ำ� รวจลงเยี่ยมบ้านครัง้ ที่ 2 ในครัวเรือนที่ OPM
เคยส�ำรวจและถามค�ำถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยง
สุขภาพจิต การตัง้ ครรภ์ และแรงงานเด็ก36 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2558
ก็ ปรากฏผลออกมา เป็ นที่ คาดหวังว่าจะมี รายงานผลกระทบใน
ระยะยาวของโครงการในด้านการให้วัคซีนแก่เด็ก การให้บริการ
สุขภาพ และการบริโภค นอกจากนี ้ ธนาคารโลกยังได้สนับสนุนการ
ประเมินผลระยะต่อไปของการขยายโครงการ ซึ่งมีการเก็บข้อมูล
พืน้ ฐานไว้แล้วในปี พ.ศ. 2555 พร้อมกับวางแผนการติดตามในปี
ต่อๆ มา37

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

โรคซึมเศร้าลดลงร้อยละ 26 มีความหวังในอนาคตเพิ่มขึน้ ร้อยละ 30 แต่
ประโยชน์ทางสุขภาพจิตนีย้ งั ไม่พบในกลุม่ ผูห้ ญิง - ซึง่ จะได้มีการติดตาม
ต่อไป33
การปรับปรุ งสุขภาพให้ดีขึน้ เป็ นเพียงหนึ่งในหลายเป้าหมายของ
โครงการ โครงการนีเ้ ป็ นโครงการคุม้ ครองสังคมด้านสิทธิท่ีมงุ่ สนับสนุนสิ่ง
จ�ำเป็ นพืน้ ฐานแก่กลุม่ คนเปราะบางและกลุม่ คนชายขอบ ผูบ้ ริหารหวังว่า
โครงการนีจ้ ะช่วยรักษาเด็กเปราะบางไว้ในโรงเรียน ทะนุบำ� รุ งฐานะทาง
กฎหมายของพวกเขาให้เข้มแข็ง และลดจ�ำนวนแรงงานเด็ก นอกจากนี ้
โครงการยังออกแบบให้สามารถปรับปรุ งความเป็ นธรรม โดยโอนเงินไป
ยังเป้าหมายครัวเรือนยากจนในพืน้ ที่กนั ดารได้ดว้ ย จากการประเมินผล
พบว่าเด็กๆ ในครัวเรือนที่ยากจนได้รบั ประโยชน์อย่างมากในด้านสุขภาพ
การเข้าเรียน และลดโอกาสการเป็ นแรงงานเด็ก34
ในมุม มองด้า นเศรษฐศาสตร์จุล ภาค การโอนเงิ น ช่ ว ยเหลื อ
เป็ น การลงทุน ที่ จ ำ� เป็ น ในระบบเศรษฐกิ จ ท้อ งถิ่ น ท�ำ ให้ค รัว เรื อ นที่ มี
สิทธิได้ใช้จ่ายมากขึน้ ในการค้นหาประโยชน์ในเชิงปริมาณ นักวิจยั ของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้พฒ
ั นารูปแบบการ
ประเมินผลกระทบในระดับจุลภาคของเงินช่วยเหลือโดยการค�ำนวณหา
ตัวคูณเศรษฐกิจ ซึง่ ก็คือจ�ำนวนตัวเลขที่เป็ นตัวแทนผลรวมของประโยชน์
ต่อชุมชนที่ เป็ นผลมาจากการอัดฉี ดโดยเงิ นพิ เศษในระยะแรก ในสอง
อ�ำเภอที่มีการด�ำเนินงานตามโครงการของเคนยานัน้ มีตวั คูณอยู่ระหว่าง
1.34 - 1.81. นั่นหมายถึงว่า ทุกๆ 1 ชิลลิ่งเคนยาที่โอนเงินลงไปยังท้องถิ่น
เศรษฐกิจท้องถิ่นกระเตือ้ งขึน้ ระหว่าง 1.34 - 1.81 ชิลลิ่งเคนยา35

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
ในช่วงระยะน�ำร่องโครงการ (พ.ศ. 2549 - 2552) ได้ใช้เงินไปทัง้ หมด
9.96 ล้านเหรียญสหรัฐทั่วทัง้ 7 อ�ำเภอ โดยที่รฐั บาลจ่ายเงินตรงไปยัง
15,000 ครัว เรื อ นเป็ น เงิ น 4.90 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ และจ่ า ยไปอี ก
5.04 ล้านเหรียญสหรัฐในการริเริ่มโครงการ กระจายโครงการ, บริหาร
จัดการ รวมทัง้ ติดตามและประเมินผล นั่นหมายถึงมีการจ่ายราย 2 เดือน
เป็ นเงินทัง้ หมด 6,160 ชิลลิ่งเคนยา ซึ่งประกอบด้วย จ่ายให้ครัวเรือน
3,040 ชิลลิ่งเคนยา บวกกับอีก 3,100 ชิลลิ่งเคนยาเป็ นค่าบริหารจัดการ
โครงการและค่าใช้จา่ ยในการให้บริการ38
คาดว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการนี ร้ ะหว่างปี พ.ศ. 2552
- 2559 อยูท่ ่ีประมาณ 126 ล้านเหรียญสหรัฐ39 แต่ขนาด และค่าใช้จา่ ยของ
โครงการสูงเกินกว่าที่คาดไว้ ในวงรอบปี งบประมาณระหว่าง พ.ศ. 2556
- 2557 รัฐ บาลเคนยาจัด สรรเงิ น ทั้ง หมด 7.5 พัน ล้า นชิ ล ลิ่ง เคนยา
(85 ล้านเหรียญสหรัฐ) แก่โครงการซึง่ ครอบคลุมมากกว่า 310,000 ครัวเรือน
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ของชาวเคนยา40 ยอดเงินรวมนีร้ วมถึงเงินประมาณ 8 ล้านเหรียญสหรัฐ
จาก DFID บวกกับเงินสนับสนุนจากการกูย้ ืมธนาคารโลกครัง้ ที่ 2 เพื่อ
ขยายโครงการตาข่ายความปลอดภัยของเคนยา (มูลค่ารวมทัง้ หมดเท่ากับ
250 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วง พ.ศ. 2556 - 2561)41
สมดุล ค่า ใช้จ่ า ยระหว่า งเงิ น ที่ โ อนไปกับ ค่า ใช้จ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ ง
แสดงถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเงินโอน
เป็ น การเปรีย บเที ย บค่ า บริห ารจัด การโครงการกับ มูล ค่ า เงิ น ที่ โ อนจริง
ซึ่ง เป็ น มาตรวัด โดยทั่ว ไปที่ ใ ช้วัด ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริห ารจัด การ
โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2552 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเงินโอน
เท่ากับ 0.34 หมายถึงมีค่าใช้จ่ายประมาณ 0.34 เหรียญสหรัฐในการ
โอนเงิน 1 เหรียญสหรัฐไปให้ผมู้ ีสทิ ธิ เปรียบเทียบแล้ว พอๆ กับอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อเงินโอนของ Programma de Asignacion Familiar II ใน
ประเทศฮอนดูรสั (ดูกรณีท่ี 17 ในเล่มนี)้ แต่สงู กว่าโครงการ Oportunidades ของเม็กซิโก (บรรจุไว้ใน หลายล้านชีวติ รอด เล่มแรก)42 โครงการ
ของเม็กซิโกดังกล่าวซึ่งมีค่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อเงินโอนเท่ากับ 0.11
และมีผไู้ ด้รบั สิทธิหลายล้านคนนัน้ ถือได้ว่าเป็ นโครงการเงินช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สดุ ในโลกโครงการหนึ่ง เชื่อได้วา่ ในขณะที่โครงการของ
เคนยาขยายความครอบคลุมกว้างขวางขึน้ นัน้ อัตราส่วนจะลดลงอีก

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
โครงการเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เป็ น ค�ำ ตอบที่ ดี ส ำ� หรับ การรับ มื อ กับ วิ ก ฤตเด็ ก
ก�ำ พร้า และเด็ก เปราะบางสาเหตุจ ากการระบาดของเอชไอวี . เคนยา
มีโครงสร้างการสนับสนุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแค่ไม่สามารถรับมือกับการ
เพิ่ มขึน้ อย่า งรวดเร็ว และคาดการณ์ไ ม่ไ ด้ข องจ�ำ นวนเด็ก กลุ่ม ดัง กล่า ว
เงินช่วยเหลือในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่ยากจนและมีเด็กเปราะ
บางต้องดูแล ท�ำให้ผูด้ ูแลเด็กสามารถใช้จ่ายได้ในยามจ�ำเป็ นโดยที่เด็ก
ยังคงอยู่ในครอบครัวที่คนุ้ เคยภายในชุมชนของตนเองได้ การประเมินผล
ที่ จ ริ ง จัง ช่ ว ยยื น ยัน ว่ า รายได้เ สริ ม ที่ ค รัว เรื อ นได้เ พิ่ ม มานี ้มี ผ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงในทางบวก ที่ช่วยท�ำให้มีการสนับสนุนจากการเมืองและ
ผูบ้ ริจาคอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะได้รบั ความช่วยเหลือทางการเงินและทางด้านวิชาการ
แต่โครงการนีก้ ็รเิ ริม่ โดยหัวใจของชาวเคนยาแท้ๆ ในการวางกรอบแนวคิด
พัฒนา และบริหารโดยผูน้ ำ� ชาวเคนยา และมีการขยายโครงการภายใต้
บทบัญ ญั ติ ข องรัฐ ธรรมนูญ ที่ ร ับ ประกัน สิ ท ธิ ใ นการได้ร ับ หลัก ประกัน
ทางสังคม.43 โดยใช้วิธีการด�ำเนินงานในระดับท้องถิ่นด้วยการสนับสนุน
จากหลายส่วนจึงเกิดความยั่งยืนและขยายวงกว้างออกไปได้แม้ว่าจะมี
ความวุ่นวายทางการเมื องและการเปลี่ยนแปลงในระดับผูน้ ำ� ประเทศ.
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หลายล้านชีวิตรอด

การยอมรับของชาวเคนยาเองก็มีส่วนช่วยในด้านการเงินการคลัง โดย
รัฐบาลลงทุนไปมากกว่าร้อยละ 60 ของครัวเรือนทัง้ หมดภายใต้โครงการ
ระหว่างปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ท�ำให้เศรษฐกิจดีขึน้ และรัฐ
สามารถเก็บภาษี รายได้เพิ่มขึน้ ด้วย44
โครงการช่วยเหลือชาวเคนยานีม้ ีการบริหารจัดการทัง้ ในลักษณะ
จากบนลงล่างและจากล่างขึน้ บน ชุมชนที่ได้รบั เงินประทับใจในการโอน
และเชื่ อ ว่า ครอบครัว ที่ จ ำ� เป็ น ที่ สุด ก�ำ ลัง ได้ร ับ ประโยชน์45 การประชุม
ชุมชน Baraza ช่วยท�ำให้เกิ ดความโปร่งใสและท�ำให้โครงการนี ไ้ ด้รบั
การสนับสนุนจากชุมชนแม้จะลุกล�ำ้ ความเป็ นส่วนตัวของผูไ้ ด้รบั เงินบ้าง
อย่างไรก็ ตาม บางครัง้ ก็ มีความเข้าใจผิดเกี่ ยวกับตัวโครงการ
ผู้มี สิท ธิ บ างรายเข้า ใจผิ ด ว่า การเข้า สู่โ ครงการมี เ งื่ อ นไขต่า งๆ และมี
ช่ ว งเวลาของการสนับ สนุน การสื่ อ สารภาคพื น้ ดิ น อาจไม่ ส ม�่ำ เสมอ
เนื่ องจากการจัด การของอาสาสมัค รแต่ละคน อี กทั้ง ยัง มี ความกัง วล
เกี่ยวกับความปลอดภัยด้วย นั่นคือ คนในชุมชนรู ท้ งั้ รายชื่อผูม้ ีสิทธิ และ
วันที่จะได้รบั เงิน จึงท�ำให้ผูม้ ีสิทธิ ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกขโมยหรือ
ถูกรบกวนเมื่อได้รบั เงินแล้ว46
แต่ ใ นทางปฏิ บัติ เ หตุก ารณ์ดัง กล่ า วข้า งต้น เกิ ด ขึ น้ น้อ ยมาก
ผูไ้ ด้รบั สิทธิ ส่วนใหญ่พอใจกับวิธีการกระจายเงิน บุรุษไปรษณียม์ ีความ
สุภาพอ่อนน้อมและบริการดี มีรายงานการเกิดคอร์รปั ชั่นหรือการเรียก
เก็บเงินค่าบริการน้อยมาก47 ต่อมา โครงการได้เปลี่ยนไปใช้ระบบโอนเงิน
เข้าบัญชีธนาคารของแต่ละคนและใช้บตั รส�ำหรับเบิกเงินจากตูอ้ ตั โนมัติ
ผูไ้ ด้รบั สิทธิจงึ รูส้ กึ ปลอดภัยมากขึน้ 48
กลไกการเลือกเป้าหมายก็ประสบความส�ำเร็จ การประเมินผล
พบว่า ครัวเรือนที่ได้รบั สิทธิ รอ้ ยละ 97 มีเด็กก�ำพร้าหรือเด็กเปราะบาง
อย่ า งน้อ ย 1 คน ร้อ ยละ 99 อยู่ ใ ต้เ ส้น ความยากจนของโครงการ
โดยเฉลี่ยแล้ว ครัวเรือนที่ได้รบั สิทธิ มีความยากจนมากกว่าครัวเรือนที่มี
เด็กเปราะบางแต่ไม่มีสทิ ธิเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การขยายโครงการ
ครัง้ แรกได้ละทิง้ ผูท้ ่ีควรมีสทิ ธิไว้ขา้ งหลังไปอีกมาก นั่นคือมีเพียงประมาณ
1 ใน 4 ของครัวเรือนยากจนที่มีสิทธิท่ีได้รบั การขึน้ ทะเบียนเท่านัน้ ถึงแม้
ครัวเรือนที่ไม่ได้รบั สิทธิ จะมีฐานะดีกว่าแต่ก็ยังจัดว่ายากจน การขยาย
โครงการครัง้ ต่อไปจะท�ำให้ครัวเรือนที่ยากจนได้รบั การขึน้ ทะเบียนมากขึน้
โดยการกระจายเงินอย่างเป็ นธรรมยังคงเป็ นเรือ่ งที่ตอ้ งพัฒนาเร่งด่วน49

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
โครงการเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ได้ร ับ ความส�ำ เร็จ ทั่ว โลก มิ ไ ด้มี แ ค่ใ นในลาติ น
อเมริกาเท่านัน้ ยังประสบความส�ำเร็จในเอเชียและแอฟริกาใต้สะฮารา

ด้วย โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมของเคนยาไม่เหมือนโครงการอื่น
เพราะเกิดขึน้ จากวิกฤตการระบาดของเอชไอวีในประเทศรายได้ต่ำ� และ
มุ่ง เป้า ไปที่ ก ลุ่ม เฉพาะที่ เ ป็ น คนยากจนที่ ต อ้ งดูแ ลเด็ ก ก�ำ พร้า หรือ เด็ ก
เปราะบาง เคนยาพิ สูจ น์ใ ห้เ ห็ น ว่ า แม้จ ะเป็ น ประเทศรายได้น ้อ ย แต่
ก็ ส ามารถใช้ม าตรการคุ้ม ครองสัง คมได้ แม้จ ะมี อุ ป สรรคมากมาย
ทัง้ ข้อจ�ำกัดด้านงบประมาณ โครงสร้างพืน้ ฐานที่ออ่ นแอ บริการสาธารณะ
ที่มีนอ้ ย และศักยภาพของรัฐบาล
ถึงแม้โครงการเงินช่วยเหลือจะไม่ได้บ่งบอกชัดแจ้งว่าออกแบบ
เพื่อปรับปรุ งสุขภาพเด็ก แต่ก็ให้ประโยชน์ในภาพรวมอย่างกว้างขวาง
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ไ ด้ร ั บ สิ ท ธิ เด็ ก ที่ มี ค วามจ�ำ เป็ นได้ร ั บ
เงินช่วยเหลือ กินดีขึน้ ได้เข้าโรงเรียน และมีสภาพความเป็ นอยู่ท่ีดีขึน้
แม้จะยังไม่เห็นผลของการรับวัคซีนและผลด้านโภชนาการในระยะสัน้
ก็ ต าม ด้ว ยการท�ำ ให้เ ด็ ก ชาวเคนยาผู้เ ปราะบางอยู่ใ นบ้า นที่ มี ผู้ใ หญ่
ที่ไว้ใจได้ในชุมชนของตนเองโดยที่ไม่ตอ้ งอาศัยสถานรับเลีย้ งเด็กก�ำพร้า
จึ ง ได้ช่ ว ยให้ส ามารถหลี ก เลี่ ย งผลด้า นลบทั้ง หลายของการดูแ ลแบบ
สถาบันที่ยืดเยือ้ ที่มีคา่ ใช้จา่ ยสูงๆ เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ, ต้อง
ออกจากโรงเรียน ด้อยพัฒนาในด้านสติปัญญาและด้านอารมณ์50
การปรับ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารของเด็ ก ส่ ง ผลดี ใ นด้า นสาธารณสุ ข
แต่การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจกลับมีผลผลักดันเด็กหญิ งให้มีความเสี่ยง
ด้านพฤติกรรมทางเพศและตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึน้ ซึ่งท�ำให้ตอ้ งมี
ภาระในงานป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีและงานอนามัยแม่และเด็ก ยิ่งไป
กว่านัน้ โครงการนีย้ งั ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศที่ส่มุ เสี่ยงในกลุ่ม
ประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ช่วยลดการแพร่เชือ้ เอชไอวีจากแม่ส่ลู กู 51 ผล
จากบริบทอื่นๆ ได้ช่วยยืนยันว่า เงินช่วยเหลือมีผลในการปกป้องคุม้ ครอง
กลุ่มเด็กเปราะบางได้ เช่น ความเสี่ยงในระยะสัน้ ของการติดเชือ้ เอชไอวี
ในกลุ่มเด็กหญิ งในประเทศมาลาวีลดลงชัดเจนเมื่อเด็กหญิ งและผูด้ ูแล
ได้รบั เงินรายเดือน52
ผลลัพธ์เหล่านีย้ งั ช่วยส่องแสงไปยังความสลับซับซ้อนระหว่าง
ความเปราะบางทางสังคมและเศรษฐกิจกับความเสี่ยงต่อเชือ้ เอชไอวีท่ี
เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการปกป้องคุม้ ครองสังคมที่ไวต่อการติดเชือ้ เอชไอวี
ที่กำ� ลังขยายวงกว้างมากขึน้ การพัฒนาโครงการปกป้องคุม้ ครองสังคม
ที่ ไวต่อการติดเชื อ้ เอชไอวี นีย้ ังประยุกต์ใช้ได้กับโครงการที่ ไม่เกี่ ยวข้อง
กับเอชไอวีเพื่อบรรเทาความเปราะบางให้กบั ครอบครัวที่ได้รบั ผลกระทบ
จากเอชไอวี53 โครงการแบบนีก้ ำ� ลังเป็ นที่นิยมในการน�ำไปใช้เป็ นแนวทาง
เชิ ง นโยบายเกี่ ย วกั บ เด็ ก ก�ำ พร้า และเด็ ก เปราะบาง ที่ ก �ำ หนดโดย
ผูส้ นับสนุนทุนรายใหญ่ ๆ ส�ำหรับโครงการด้านเอชไอวีรวมถึงแผนงาน

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

ฉุ ก เฉิ น ของประธานาธิ บ ดี เ พื่ อ บรรเทาโรคเอดส์ (President’s
Emergency Plan for AIDS Relief: PEPFAR) และโครงการร่ว ม
แห่ ง สหประชาชาติ ด ้ า นเอชไอวี / เอดส์ (Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS: UNAIDS)54 ขณะที่โครงการเงินช่วยเหลือ

ยังคงด�ำเนินต่อไปในแอฟริกาใต้สะฮารา โครงการเงินช่วยเหลือของเคนยา
ก็ ได้เสนอรู ปแบบการคุม้ ครองสังคมที่มีเป้าหมายที่ดีและใช้เงินไม่มาก
โดยมี ร ัฐ บาลหนุ น เสริ ม อย่ า งจริ ง จั ง และได้ร ับ การสนั บ สนุ น ที่ ดี จ าก
ผูบ้ ริจาคด้วย
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กรณีศกึ ษาที่ 15

การปกป้ องคุ้มครองวัยเด็ก

โครงการเงินเดือนนักเรียนหญิงแห่งแคว้ นปั ญจาบ
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดช่องว่างทางเพศในการเข้าโรงเรียน และเพิ่มจ�ำนวนนักเรียนหญิงที่เรียนจบในระดับมัธยมศึกษาเป็ นอย่างน้อย1
ยุทธวิธี: จ่ายเงินให้เด็กนักเรียนหญิงระดับ 6 - 10 ประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อ 3 เดือน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ยืดอายุการแต่งงาน 1.2 - 1.5 ปี ลดภาวะเจริญพันธุร์ วมได้ 0.4 คน
ปั จจัยส�ำเร็จ: การวางเป้าหมายโดยให้เงินจูงใจ การให้สิทธิประโยชน์อย่างกว้างขวางภายในจังหวัดเป้าหมาย (โดยไม่ตอ้ งตรวจสอบ) รัฐบาลมีพนั ธ
สัญญาที่จะปฏิรูปการศึกษา กระแสความต้องการทางการศึกษาของเด็กหญิงเพิ่มสูงขึน้
การเงินการคลัง: ค่าใช้จา่ ย 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐเป็ นเงินเดือนให้นกั เรียนหญิง 380,000 คนระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2555
ขนาดของโครงการ: นักเรียนหญิง 393,000 คน (ปี พ.ศ. 2557)

แคว้น ปั ญ จาบอยู่ ท างตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศปากี ส ถาน
เป็ นแคว้นที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สดุ เมื่อไม่นานมานี ้ เด็กหญิง
เกือบครึง่ หนึ่งในบางจังหวัดถูกปฏิเสธสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานในด้านการ
ศึกษา2 ต่อมาเรือ่ งนีเ้ ป็ นที่รบั รูใ้ นระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2555 เมื่อกลุม่
ตาลีบนั ได้พยายามคร่าชีวิตเด็กหญิงนักเคลื่อนไหวอย่างมะลาละ ยูซฟั ซัย
(Malala Yousafzai) วัย 13 ปี ซึง่ ในปี พ.ศ. 2557 ได้รบั รางวัลโนเบลสาขา
สันติภาพส�ำหรับการต่อสูอ้ ย่างกล้าหาญท่ามกลางอันตรายที่อาจถึงแก่
ชีวิต3
เด็ก หญิ ง หลายคนต้อ งช่ ว ยครอบครัว ดูแ ลเด็ก เล็ก และท�ำ งาน
บ้านต่างๆ แทนที่จะได้ไปโรงเรียน และเมื่อย่างเข้าสูว่ ยั รุ น่ ครอบครัวและ
ชุมชนก็เห็นว่าเธอพร้อมแต่งงาน4 ไม่ชา้ ก็มีบุตร ซึ่งช่วงกลางทศวรรษที่
ผ่านมา หญิงวัยเบญจเพสมากกว่าร้อยละ 40 ได้ผา่ นการคลอดบุตรก่อน
อายุ 19 ปี การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรมีความเสี่ยงต่อมารดาพอๆ กับเด็ก
หญิงปากีสถานอายุต่ำ� กว่า 20 ปี เสียชีวิตจากการคลอดบุตร 259 รายต่อ
ทุกๆ แสนรายของการเกิด การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรยังขยายช่วงเวลา
แห่งการเจริญพันธุข์ องผูห้ ญิง ท�ำให้ภาวะเจริญพันธุส์ งู ขึน้ ส่งผลให้จำ� นวน
ประชากรเพิ่มขึน้ ด้วย

ในปี พ.ศ. 2546 รัฐ บาลแห่ ง แคว้น ปั ญ จาบได้ริเ ริ่ม โครงการ
เงินเดือนเด็กนักเรียนหญิง (Female School Stipend Program: FSSP)
ภายใต้โ ครงการใหญ่ คื อ โครงการปฏิ รู ป การศึ ก ษาที่ ส นั บ สนุ น โดย
ธนาคารโลกและองค์กรต่างๆ เพื่อลดช่องว่างทางเพศ (gender gap)
ในโรงเรียน โครงการนีจ้ ดั เงินจ�ำนวนหนึ่งให้ครอบครัวที่มีเด็กหญิงก�ำลัง
เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และประสบความส�ำเร็จ โดยการท�ำให้เด็ก
หญิ ง ได้ร ับ การศึก ษาจบระดับ มัธ ยมฯ มากกว่า เด็ ก หญิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ใ น
โครงการ
การศึกษาคือวัคซีนทางสังคมที่ ช่วยป้องกันการติดเชื อ้ เอชไอวี
มีหลายการศึกษาที่พบว่าการได้เข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กหญิงมีความ
สัมพันธ์กบั การลดลงของอัตราการติดเชือ้ เอชไอวี5 โครงการ FSSP ของ
ปั ญจาบแสดงให้เห็นว่า การเข้าโรงเรียนของเด็กหญิ งช่วยป้องกันการ
แต่ ง งานในวัย เด็ ก และการตั้ง ครรภ์ก่ อ นวัย อัน ควร โครงการนี ย้ ัง ช่ ว ย
คุม้ ครองสุขภาพอนามัยวัยเจริญพันธุด์ ว้ ย โดยการเสนอเงินจูงใจเพื่อการ
ศึกษาและโอนไปยังครอบครัวที่มีเด็กหญิงที่กำ� ลังเรียน เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
โรงเรียน ช่วยให้เด็กหญิงชะลอการแต่งงานโดยผ่านเส้นทางการยอมรับ
ของสังคมด้วย ประสบการณ์ของปั ญจาบแสดงให้เห็นว่า การศึกษาของ
เด็กหญิงเป็ นการลงทุนทางสุขภาพที่ดีเยี่ยม
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การแต่งงานในวัยเด็กและการตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรล้วนมีความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ การตายของมารดาขณะตัง้ ครรภ์จากภาวะแทรกซ้อนเป็ น
ในปี พ.ศ. 2546 เด็กส่วนใหญ่ในปากีสถานต้องเผชิญกับความสิน้ หวัง สาเหตุการตายล�ำดับต้นๆ ของเด็กหญิงอายุ 15 - 19 ปี และเด็กที่ตงั้ ครรภ์
ทางการศึกษา ประมาณ 1 ใน 3 ของเด็กวัยประถมศึกษาไม่ได้เข้าโรงเรียน ในวัยนีจ้ ะมีความเสี่ยงต่อการตายมากกว่าหญิงอายุ 20 - 24 ปี ประมาณ
ครึ่ง หนึ่ ง ของกลุ่ม ที่ ไ ด้เ ข้า โรงเรี ย นต้อ งลาออกกลางคัน ก่ อ นที่ จ ะจบ ร้อยละ 3016 ทารกของแม่วัยรุ ่นก็เสี่ยงตายเพิ่มขึน้ รวมทัง้ อาจมีปัญหา
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 56 แม้ว่าจะมีความพยายามแก้ปัญหาความไม่เป็ น สุขภาพในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การศึกษาในประเทศอูกนั ดาแสดงให้เห็น
ธรรมทางเพศในโรงเรียนมายาวนาน เด็กหญิงก็ยงั ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรม ว่า ทารกที่เกิดจากแม่วยั รุ น่ ได้รบั วัคซีนน้อยกว่าทารกที่เกิดจากแม่ท่ีอายุ
ในปี พ.ศ. 2550 ผลของการแบ่งแยกทางเพศ ท�ำให้รอ้ ยละ 65 ของผูห้ ญิง มากกว่า17
ปากีสถานไม่เคยเข้าห้องเรียน7
แม้แคว้นปั ญจาบจะได้ช่ือว่าเป็ นแคว้นที่มีอตั ราการเข้าโรงเรียน
จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: ปั ญจาบปฏิรูปการศึกษา
สูงที่ สุดในประเทศและมี ช่องว่างทางเพศในการเข้าโรงเรียนน้อยที่ สุด8
่ แก้ปัญหาความเหลื่อมล�ำ้ ทางเพศ
แต่ในปี พ.ศ. 2549 ผูห้ ญิ งในแคว้นปั ญจาบเกือบร้อยละ 60 ไม่เคยไป เพือ
โรงเรียน9 ความไม่เป็ นธรรมนี ม้ ี มากขึน้ ในระดับที่ สูงกว่าประถมศึกษา ปั ญ จาบได้พ ยายามมานานที่ จ ะเสริม สร้า งความเข้ม แข็ ง ให้กับ ระบบ
เด็กหญิงได้ศกึ ษาต่อในระดับมัธยมศึกษายากกว่าเด็กชาย10
การศึกษา เพื่ อให้ปากี สถานเป็ นปึ กแผ่นเดียวกัน ในทศวรรษที่ 1990
อัตราการเข้าโรงเรียนต�่ำของเด็กหญิงเกิดควบคู่ไปกับอัตราการ (พ.ศ. 2533 - 2542) และทศวรรษต่อมา มีโครงการปฏิบตั ิการทางสังคม
แต่งงานในวัยเด็กที่สงู กลางทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 ระดับชาติหลายโครงการที่ มุ่งปรับปรุ งบริการทางสังคมแต่มักไม่บรรลุ
- 2643) หญิงชาวปากีสถานโดยเฉลี่ยที่ไม่มีการศึกษาแต่งงานเร็วกว่า เป้าหมาย18 ช่วงเวลาเดียวกันนัน้ รัฐบาลรับรู เ้ รื่องช่องว่างในการศึกษา
หญิงที่จบชัน้ มัธยมฯ 7 ปี , กว่า 1 ใน 3 แต่งงานตอนอายุ 18 ปี 11
ของเด็กหญิง ที่รวมถึงระดับมัธยม (ระดับ 6 - 8) ด้วย นโยบายการศึกษา
การแต่ ง งานในวัย เด็ ก เกิ ด ขึ น้ จนเป็ น เรื่ อ งธรรมดาไปทั่ว โลก แห่งชาติปี พ.ศ. 2541 - 2553 กล่าวถึงปั ญหาความไม่เป็ นธรรมทาง
ในปากีสถานก็ไม่ต่างจากที่อ่ืน จากข้อมูลของยูนิเซฟและกลุม่ เคลื่อนไหว เพศและอุปสรรคของเด็กหญิ งในการเข้าโรงเรียนทัง้ ที่เป็ นทางการและ
ที่ช่ือ “เด็กหญิงมิใช่เจ้าสาว” (Girls Not Brides) ระบุว่ามีเด็กหญิงอายุ ไม่เป็ นทางการ ในปี พ.ศ. 2535 ธนาคารโลกได้จดั สรรทุน ภายใต้โครงการ
ต�่ำกว่า 18 ปี จ�ำนวนประมาณ 15 ล้านคนแต่งงานในทุกๆ ปี 12 บางคน โรงเรียนมัธยมแห่งแคว้นปั ญจาบ เพื่อสนับสนุนโรงเรียนมัธยมของรัฐใน
ถูกบังคับให้แต่ง จ�ำนวนไม่นอ้ ยแต่งด้วยความยินยอมอยูภ่ ายใต้มาตรฐาน แคว้น ที่รวมถึงการให้ทนุ การศึกษาแก่เด็กหญิงและการจ้างครู สตรีเพิ่ม19
สังคมที่ไม่เป็ นธรรม เจ้าสาววัยเด็กหลายคนอาศัยอยูใ่ นสภาพที่จำ� กัด และ ถึงแม้ว่าจะมีปฏิบตั ิการเหล่านี ้ แต่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าโรงเรียน
ต้องเผชิญกับปั ญหาสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจที่หนักหน่วง พวกเธอ ของเด็กหญิงในปี พ.ศ. 2554 พบว่า รัฐบาลกลางไม่ได้ใส่ใจอย่างเต็มที่
มักถูกจ�ำกัดพืน้ ที่และมีอิสรภาพน้อย ถูกตัดขาดจากเพื่อนและญาติพ่ีนอ้ ง ต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กหญิง และไม่ได้สนับสนุนทรัพยากรอย่าง
ถู ก ทิ ง้ ให้โ ดดเดี่ ย ว ท�ำ ให้ข าดโอกาสในการเข้า ถึ ง บริ ก ารสุข ภาพจิ ต เพียงพอด้วย20
เพิ่มความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ และถูกจ�ำกัดโอกาส
ปั ญจาบมีความเป็ นธรรมในการเข้าโรงเรียนของเพศหญิ งมาก
ทางด้านเศรษฐกิจและการศึกษา13 ไม่มีโอกาสที่เพิ่มพูนความรู แ้ ละทักษะ ที่สดุ ในปากีสถาน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประจ�ำแคว้นก็ยงั เห็นว่า ยังคงมี
ติดกับดักความยากจนและถ่ายทอดความด้อยโอกาสสู่ลกู ๆ โดยเฉพาะ ช่องว่างทางเพศและปั ญหาอื่นๆ อยู่ในการศึกษา ทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ
ลูกสาว
ภาพรวมของโรงเรียนที่ยงั อ่อนแอ ปั ญหาการบริหารจัดการ และปั ญหา
เจ้าสาววัยเยาว์ก็จะกลายเป็ นแม่วัยเยาว์ ช่วงกลางทศวรรษที่ ต่างๆ ในด้านการศึกษาทั้งคุณภาพ การเข้าถึง และธรรมาภิ บาลของ
ผ่านมาในปากีสถาน หญิงอายุ 19 ปี เกือบ 1 ใน 4 เคยผ่านการคลอดลูก ระบบ21 ในช่วงต้นของศตวรรษนี ้ (พ.ศ. 2544 - 2643) รัฐบาลได้พยายาม
หญิ ง ที่ อ ายุ น้อ ยกว่ า นี ้ก �ำ ลัง ชะลอการตั้ง ครรภ์ใ ห้ผ่ า นพ้น ช่ ว งวั ย รุ ่ น กระจายอ�ำนาจทางด้านบริการทางสังคมรวมถึงการศึกษาไปยังแคว้น
แต่การตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควรก็ยงั ท�ำให้อตั ราการเจริญพันธุข์ องประเทศ ต่างๆ รัฐบาลประจ�ำแคว้นจึงกลายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ปัญหาเหล่านี ้
สูงขึน้ 14 ในปี พ.ศ. 2546 อัตราการเจริญพันธุร์ ะดับประเทศเท่ากับ 3.3
ปั จจัยต่างๆ ที่ทำ� ให้รฐั บาลแห่งแคว้นปั ญจาบต้องเริ่มปฏิบตั ิการ
การคลอดต่อผูห้ ญิง 1 คน ซึง่ เป็ นที่ 2 ของภูมิภาคนี ้ รองจากอัฟกานิสถาน15 คื อ การที่ ร ัฐ บาลได้ป ระกาศภารกิ จ ใหม่ ที่ เ กิ ด ขึ น้ จากหลัก ฐานที่ มี
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ว่าโรงเรียนมัธยมยังขาดแคลนทัง้ ปริมาณและคุณภาพในพืน้ ที่ชนบท ท�ำให้
ความไม่เป็ นธรรมทางเพศมีมากขึน้ และข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ในทศวรรษที่ 199022 โดยความร่วมมือกับธนาคารโลกซึ่งเป็ นผูส้ นับสนุน
รายใหญ่นนั้ รัฐบาลกลางได้ออกแบบชุดปฏิรูปเพื่อวัตถุประสงค์ตา่ งๆ ซึง่
รวมถึง “การปรับปรุ งการเข้าถึงบริการส�ำหรับทุกคนและสร้างความเป็ น
ธรรมให้กบั เด็กหญิงและเด็กชายด้วย”23 รัฐบาลแห่งแคว้นปั ญจาบตัดสิน
ใจมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างชัดเจน นั่นคือ เด็กหญิ งที่มีอัตรา
การรูห้ นังสือน้อยที่สดุ 24
รัฐ บาลกลางเน้น เป้ า หมายที่ เ ด็ ก หญิ ง อายุ ท่ี ผ่ า นชั้น ประถม
มาแล้ว ด้วยหลายเหตุผล เด็กหญิงที่อายุนอ้ ยกว่ามีระดับของการเข้าเรียน
สูง อยู่ แ ล้ว แต่ อัต ราการออกจากโรงเรี ย นจะเริ่ ม สูง อย่ า งชัด เจนเมื่ อ
เด็ก หญิ ง อายุไ ด้ 14 ปี 25 ในช่ ว งอายุท่ี จ ะเข้า เรีย นชั้น มัธ ยมเด็ก หญิ ง
มักต้องอยู่บา้ น เพราะพ่อแม่อยากให้ช่วยงานบ้านหรือไม่ก็ให้แต่งงาน
การส�ำรวจข้อมูลพื น้ ฐานพบว่า เด็กหญิ งเพี ยงร้อยละ 16 เท่านั้นที่ ได้
เข้าเรียนชัน้ มัธยม เทียบกับร้อยละ 24 ในกลุม่ เด็กชาย26 การเน้นที่เด็กโตยัง
สมเหตุผลเพราะหลายการศึกษาพบว่าเด็กหญิงต้องเข้าเรียนในโรงเรียน
มากกว่า 8 ปี จึงจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในด้านสุขภาพและในด้านอื่นๆ
ได้27 เมื่ อ เด็ ก หญิ ง ได้เ ข้า เรี ย นในชั้น มัธ ยม พวกเธอก็ จ ะหลุด พ้น จาก
งานบ้าน การแต่งงาน และการสืบสกุลได้มากกว่าเด็กที่ได้เรียนน้อยกว่า
ปั จจัยอื่นที่ทำ� ให้เด็กหญิงอายุมากออกจากโรงเรียนก็คือระยะทาง
จากบ้านถึงโรงเรียน ในแคว้นปั ญจาบนั้น โรงเรียนที่สูงกว่าชั้นประถม
มี นอ้ ย ท�ำให้วัยรุ ่นต้องเดินทางไกลเพื่ อไปเรียน แต่เมื่ อมาตรฐานทาง
สังคมจ�ำกัดพืน้ ที่ของเด็กหญิง ระยะทางจึงเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าเรียน
การจ�ำกัดอิสรภาพในการเคลื่อนที่ของเด็กหญิงเป็ นเรื่องปกติของมุสลิมใน
บางพืน้ ที่ ระเบียบปฏิบตั ิเช่นนีม้ ีอิทธิพลมาจาก purdah ซึ่งเป็ นการแยก
ผูห้ ญิง ไม่ให้ผชู้ ายได้พบเห็น งานวิจยั ในปากีสถานยืนยันว่า ระยะทางไป
โรงเรียนผนวกกับความสะดวกในการขนส่งเป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ครอบครัว
มักจะจ�ำกัดพืน้ ที่ของพวกเธอ28
เจ้าหน้าที่ดา้ นการศึกษาระดับแคว้นและธนาคารโลกได้ร่วมกัน
คิดค้นหาวิธีต่างๆ เพื่อช่วยลดช่องว่างทางเพศ วิธีการหนึ่งคือ จัดรถบัส
รับส่ง29 และให้เงินช่วยเหลืออย่างสม�่ำเสมอเพื่อจูงใจให้ไปโรงเรียน
เงินเดือนซึ่งเป็ นเงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไข มีขอ้ มูลว่า ใช้ได้
ผลอย่ า งมาก 30 ในประเทศเพื่ อ นบ้า นอย่ า งบัง คลาเทศ โครงการเงิ น
เดื อ นนัก เรีย นหญิ ง เริ่ม ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2537 สามารถเพิ่ ม การเข้า เรีย น
ของเด็ ก หญิ ง ได้ทั้ง โรงเรี ย นรัฐ และโรงเรี ย นเอกชน ลดการเจริญ พัน ธุ์
และป้ อ งกั น การแต่ ง งานในวัย เด็ ก หลัก ฐานในปี พ.ศ. 2545 ชี ้ว่ า

อายุของการแต่งงานเริ่มเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง31 เจ้าหน้าที่รฐั ของ
แคว้นปั ญจาบ น�ำเอาประสบการณ์ของบังคลาเทศมาพัฒนา32
โครงการ FSSP ของปั ญจาบเป็ นเพียง 1 โครงการย่อยภายใต้
โครงการใหญ่ ช่ื อ โครงการปฏิ รู ป ภาคการศึ ก ษาแห่ ง แคว้น ปั ญ จาบ
(Punjab Education Sector Reform Program: PESRP)33 จุดมุ่งหมาย
ของ PESRP คื อ เพื่ อ ปรับ ปรุ ง โครงสร้า งพื น้ ฐาน คุณ ภาพ ศัก ยภาพ
ข้อผิดพลาดที่ผ่านมา และความเป็ นธรรมทางเพศ34 การปรับปรุ งภาค
การศึกษาให้กว้างขวางขึน้ ช่วยเพิ่มคุณค่าของการเข้าเรียนของเด็กหญิง
ท�ำให้พวกเธอเรียนสูงขึน้ ขณะเดียวกัน เด็กหญิ งที่ได้รบั การศึกษาอาจ
เป็ นครู ในอนาคตซึ่งเป็ นการเพิ่มจ�ำนวนครู สตรีและเพิ่มโอกาสการเข้า
โรงเรียนส�ำหรับคนรุ น่ ใหม่ต่อๆ ไป35 หลักฐานเชิงประจักษ์สำ� หรับเรื่องนี ้
ก็คือ การที่หลายหมู่บา้ นมีโรงเรียนมัธยมหญิงของรัฐมากกว่าของเอกชน
3 เท่า เพราะผู้จ บการศึก ษาจากภาครัฐ มาท�ำ หน้า ที่ ค รู ใ นโรงเรีย นรัฐ
เหล่านี36้

ปฏิบตั กิ ารโครงการเงินเดือนนักเรียนหญิง
โครงการ FSSP เริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2546 มีเป้าหมายใน 15 จังหวัดที่มีอตั รา
การรูห้ นังสือต�่ำที่สดุ (น้อยกว่าร้อยละ 40) ในแคว้น37 ช่วงแรก โครงการมุง่
เป้าหมายไปที่นกั เรียนหญิงในชัน้ เรียนระดับ 6 - 8 ต่อมาในปี พ.ศ. 2549
ได้ขยายไปครอบคลุมระดับ 9 - 10 ด้วย การขยายความครอบคลุมนี ้
ช่วยลดความตึงเครียดระหว่างชั้นเรียนที่ ได้รบั กับที่ ไม่ได้รบั เงินเดือน38
ถึงปี พ.ศ. 2557 ได้ขยายความครอบคลุมไปถึงนักเรียนหญิง 393,000 คน
ทั่วทุกจังหวัดเป้าหมาย39
ภายใต้โ ครงการนี ้ รัฐ บาลแห่ ง แคว้น ปั ญ จาบต้อ งจ่ า ยเงิ น ให้
ครอบครัวที่มีนกั เรียนหญิงในชัน้ เรียนเป้าหมายคนละ 600 รูปี ปากีสถาน
หรือประมาณ 10 เหรียญสหรัฐต่อ 3 เดือน ในช่วงปี แรก ของโครงการ
มี 156,000 ครอบครัวได้รบั เงินซึง่ มากพอส�ำหรับค่าเล่าเรียนและค่าเดินทาง
ซึง่ เป็ นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเข้าโรงเรียนของเด็กหญิง
นักวิจารณ์ตั้งค�ำถามว่า เงิ นเดือนเพี ยงอย่างเดียวจะสามารถ
เอาชนะข้อจ�ำกัดมากมายต่อการเข้าโรงเรียนของเด็กหญิงได้หรือ40 จ�ำนวน
เงินนีก้ ็คงที่มาเกือบสิบปี แล้ว ค่าเงินก็ลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 2,400
รู ปี ปากี ส ถานมี ค่า เพี ย ง 25 เหรีย ญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2557 เที ย บกับ
43 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มีโครงการน�ำร่อง
ทดลองเพิ่มเงินเดือนนีใ้ ห้สงู ขึน้ ในบางจังหวัดที่เลือกขึน้ มา41
ครอบครั ว ที่ ไ ด้ ร ั บ เงิ น เดื อ นนี ้ จะต้ อ งควบคุ ม เด็ ก หญิ ง
ให้เ ข้า ห้อ งเรี ย นไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 80 ของชั่ว โมงเวลาเรี ย นทั้ง หมด

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

การได้รบั เงินเดือนนีไ้ ม่เหมือนกับโครงการเงินช่วยเหลืออื่นๆ คือไม่มีการ
ตรวจสอบรายได้ของครอบครัว เด็กหญิงทุกคนได้รบั เงินเดือนนี ้ ถ้าอาศัย
อยู่ในจังหวัดที่มีสิทธิ เข้าเรียนในชัน้ ที่กำ� หนดและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขของ
โรงเรียน
ครู และครู ใหญ่ มีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนิ นโครงการ ในการ
บัน ทึก เวลาเรีย นของเด็ก หญิ ง ทางโรงเรีย นต้อ งส่ง รายงานเวลาเรีย น
ของเด็กหญิ งให้แก่สำ� นักงานผูบ้ ริหารจังหวัดเพื่อการศึกษา (executive
district office for education: EDO) ทุกๆ 3 เดือน จากนัน้ เจ้าหน้าที่
ของ EDO จะเบิกเงินจากหน่วยติดตามและปฏิบตั ิการจากโครงการของ
PESRP (Program Monitoring and Implementation Unit: PMIU) PMIU
จะโอนเงิ นที่ เบิกมาให้ EDO ซึ่งจะโอนต่อไปยังไปรษณี ยแ์ ละโรงเรียน
ท้ายที่ สุด เด็กหญิ งก็ จะได้รบั เงิ นเดื อนจากบุรุษไปรษณี ยห์ รือไม่ก็จาก
โรงเรียน42
การติดตามโครงการ พบว่า ระบบนีท้ ำ� งานได้อย่างราบรื่น งาน
ศึกษาวิจัยอิสระชิน้ หนึ่งพบว่า ไม่มีการติดสินบนหรือการดองเงินไว้ใน
ระหว่าง 2 ปี นับแต่เริม่ โครงการ43 เมื่อถึงกลางปี พ.ศ. 2557 ก็ยงั พบปั ญหา
น้อย เพราะรัฐบาลมีการจัดกลไกรับเรือ่ งร้องเรียนจากผูม้ ีสทิ ธิอยูแ่ ล้ว44

ผลลัพธ์ตอบแทน: เข้าเรียนมากขึน้ , แต่งงานและตัง้ ครรภ์
ช้าลง
กลุ่ม ประเมิ น ผลอิ ส ระของธนาคารโลกได้เ ข้า ไปประเมิ น ผลกระทบที่
(ดูกล่อง 1)45 สี่ปี หลังจากเริ่มโครงการ FSSP พบว่า โครงการนีไ้ ด้ทำ� ให้
ผู้มี สิ ท ธิ เ ข้า เรี ย นในโรงเรี ย นเพิ่ ม ขึ น้ จากร้อ ยละ 11 เป็ น ร้อ ยละ 32
เด็ ก หญิ ง ที่ ไ ด้ร ับ เงิ น เดื อ นคงอยู่ใ นโรงเรี ย นจนผ่ า นชั้น มัธ ยมต้น เข้า สู่
ชัน้ มัธยมปลาย46
การศึกษาชีว้ ่า ประโยชน์ของโครงการนีม้ ีมากกว่าการที่เด็กหญิง
เข้า รับ การศึก ษา ผู้ท่ี ไ ด้ร ับ เงิ น นี ไ้ ด้เ ลื่ อ นการแต่ ง งานออกไปมากกว่ า
ผู้ไ ม่ ไ ด้ร ับ เงิ น ถึ ง 1.5 ปี และยิ่ ง ได้ร ับ เงิ น นานขึ ้น ผลลั พ ธ์ นี ้ก็ ย่ิ ง มี
มากขึน้ 47 เห็นได้ชัดว่า ประโยชน์เกิดขึน้ กับผูท้ ่ีมีความจ�ำเป็ นมากที่สุด
นั่นคือเด็กหญิงที่ยากจนที่สดุ ซึง่ เพิ่มอายุการแต่งงานได้มากที่สดุ เช่นกัน
การแต่งงานช้าหมายถึงมีการตัง้ ครรภ์ลดลง ซึง่ สี่ปี หลังจากได้รบั
เงินเดือนนี ้ หญิงอายุระหว่าง 17 - 19 ปี ที่เคยตัง้ ครรภ์มีลกู น้อยกว่าหญิง
ที่ไม่ได้รบั เงินเดือน (โดยเฉลี่ยมีลกู น้อยกว่า 0.3 คน) นักวิจยั ค�ำนวณว่า
การแต่งงานช้า จากการได้ร บั เงิ น เดื อน ท�ำ ให้ห ญิ ง เหล่า นี ม้ ี ลูก ทั้ง หมด
น้อยลง โดยเฉลี่ยคือ 0.4 คนตลอดช่วงระยะเวลาการเจริญพันธ์48ุ
การศึก ษาหลายชิ น้ ในปั ญ จาบที่ พ บว่า หญิ ง ที่ มี ก ารศึก ษาจะ
ช่วยลดอัตราการเจริญพันธุข์ องแคว้นนีไ้ ด้ เช่น หญิงที่มีการศึกษาระดับ
มัธ ยมต้น และมัธ ยมปลายจะมี ลูก น้อ ยกว่ า หญิ ง ที่ มี ก ารศึก ษาต�่ำ กว่ า
มัธยมต้นประมาณ 2 คน49 รัฐบาลกลางจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่า
โครงการท�ำให้การมีลกู ลดลงได้จริงหรือไม่

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
โครงการ FSSP มิได้วางแผนประเมินผลกระทบ และเนื่องจาก
โครงการนีม้ ีเป้าหมายเป็ นนักเรียนหญิ งทุกคนในชัน้ เรียนที่
ก�ำหนดและอยูภ่ ายในแคว้นนัน้ ๆ ท�ำให้การสุม่ ตัวอย่างเป็ นไป
ไม่ได้ ทีมนักวิจยั จากกลุม่ ประเมินผลอิสระของธนาคารโลกจึง
ใช้วิธีการแบบกึ่งทดลอง ติดตามกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตลอดระยะเวลา50 การวิเคราะห์พบผลลัพธ์ท่ีต่างกันอย่าง
ชัดเจนระหว่างเด็กหญิงที่ได้รบั เงินเดือนอย่างน้อย 1 ปี กับ
เด็กหญิงในชัน้ เรียนเดียวกันที่อยูใ่ นจังหวัดที่ไม่ได้รบั เงินเดือน
นักวิจยั ใช้ขอ้ มูลโรงเรียนและข้อมูลครัวเรือนจากแหล่งต่างๆ
เช่น การส�ำรวจโรงเรียนรัฐบาล การส�ำรวจการวัดมาตรฐาน
การด�ำรงชีวิตและสังคมของประเทศปากีสถาน การส�ำรวจ
กลุ่มตัวชี ว้ ัดพหุคูณแห่งแคว้นปั ญจาบ และการส�ำรวจครัว
เรือนแบบบูรณาการของประเทศปากีสถาน
จังหวัดที่ได้รบั เงินเดือนแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ใน
ประเด็นส�ำคัญหลายประการ ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่ทำ� ให้ถกู
เลือกเป็ นพืน้ ที่ทดลอง นั่นคือ มีลกั ษณะยากจนกว่า มีโรงเรียน
น้อยกว่า และมีระดับของการเข้าเรียนต�่ำกว่าจังหวัดอื่นๆ ใน
แคว้นปั ญจาบ รวมถึงครอบครัวใช้เงินไปกับการศึกษาน้อย
กว่าด้วย เป็ นไปได้ว่าลักษณะต่างๆ เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดความ
ล�ำ เอี ย งในผลที่ ไ ด้ร บั ปั จ จัย อื่ นที่ อ าจเป็ นตัว แปรกวนก็ คื อ
ครอบครัวที่ตงั้ ใจส่งเด็กไปโรงเรียนอยู่แล้วแม้ไม่มีเงินเดือนมี
ความต่างจากครอบครัวที่ไม่ส่งเด็กไปเรียนถ้าไม่มีเงินเดือน
ซึง่ ปั จจัยกวนนีไ้ ม่ได้มีการจ�ำแนกออกจากการศึกษา
ปั จจัยที่เป็ นตัวกวนต่างๆ จะจ�ำกัดความน่าเชื่อถือ
ของบทสรุปการประเมินผล อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ได้พยายาม
ลดอคติดว้ ยการควบคุมช่วงห่างของตัวแปรต่างๆ โดยรูปแบบ
ของการปฏิ รู ป การศึก ษานี ม้ ี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ ก ว้า งขวาง
ที่รวมถึงการแจกหนังสือเรียนฟรีสำ� หรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษา สอนโดยใช้ครู พนั ธุใ์ หม่และโรงเรียนพันธุใ์ หม่ วิธีการ
ควบคุม ช่ ว งห่า งของตัว แปรต่า งๆ ท�ำ ให้ส ามารถยื น ยัน ได้
ว่าโครงการใหม่ๆ เหล่านีจ้ ะไม่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์และเพิ่ม
ความมั่นใจได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สงั เกตได้นั้นเป็ นผลมา
จากโครงการเงินเดือนโดยตรง
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ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?

ประการที่ ส อง โครงการนี ใ้ ห้ค วามส�ำ คัญ กับ เด็ ก หญิ ง ช่ ว งวัย
รุ ่นมากกว่าชั้นประถม การจูงใจเด็กหญิ งกลุ่มอายุมากกว่าให้คงอยู่ใน
งบประมาณที่ใช้ใน FSSP เป็ นส่วนหนึง่ ของงบประมาณโครงการ PESRP โรงเรียนส่งผลต่างอย่างมากเมื่อเทียบกับการจูงใจเด็กหญิงที่อายุนอ้ ยกว่า
เด็กหญิ งที่ ขึน้ ทะเบียนในโครงการมี จำ� นวนเพิ่มขึน้ ตลอดตัง้ แต่ปี พ.ศ. ซึ่งมีการจูงใจครอบครัวให้ส่งเด็กเล็กไปโรงเรียนอยู่แล้วด้วยผลประโยชน์
2546 ค่าใช้จ่ายของโครงการจึงเพิ่มสูงขึน้ ตลอดเวลา ในปี พ.ศ. 2550 บางอย่างที่จบั ต้องได้ในอนาคต
เด็กนักเรียนหญิงในชัน้ เรียนระดับ 6 - 8 ขึน้ ทะเบียนในโครงการประมาณ
ประการที่ ส ามที่ มี นัย ส�ำ คัญ มากที่ สุด คื อ การจัด ล�ำ ดับ ความ
245,000 คน ได้รบั เงินเดือนประมาณ 7.3 ล้านเหรียญสหรัฐ51 ในปี พ.ศ. ส�ำคัญในการแก้ปัญหาความไม่เป็ นธรรมทางเพศ หลักฐานจากบริบท
2556 เด็กนักเรียนหญิงในชัน้ เรียนระดับ 6 - 10 ขึน้ ทะเบียนในโครงการ ต่างๆ ที่หลากหลายแสดงให้เห็นตรงกันถึงข้อที่ดีของโครงการนีท้ ่ีมีการ
ประมาณ 411,000 คนได้รบั เงินเดือนประมาณ 14.2 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ โอนเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งทางเพศในด้า นการศึ ก ษา การวาง
ปี เรือ่ ยมา52
เป้าหมายไปที่ผหู้ ญิงโดยตรงท�ำให้สามารถแก้ปัญหาการแบ่งแยกทางเพศ
โครงการนีอ้ อกแบบอย่างมีเป้าหมายถ้วนหน้า ท�ำให้ค่าใช้จ่าย ในระดับครัวเรือนได้ และล้มล้างทัศนคติเก่าๆ ที่ไม่ลงทุนด้านการศึกษาให้
ของโครงการเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ ท�ำให้เกิดค�ำถามเรื่องความคุม้ ทุน นักวิจยั เด็กหญิง57 การเปลี่ยนแปลงค่านิยมด้านวัฒนธรรมนีย้ งั ช่วยยกฐานะทาง
จากกลุ่มศึกษาผลงานของโรงเรียนต่างๆ ในแคว้นปั ญจาบได้ประมาณ สังคมของหญิงชาวปากีสถานให้สงู ขึน้ ได้ดว้ ยการศึกษา58
การไว้ว่าโครงการนีจ้ ะต้องจ่ายให้เด็กหญิงเข้าใหม่ 1 คนเป็ นเงินทัง้ หมด
การปฏิรูปการศึกษาครัง้ ใหญ่ของโครงการส่งสัญญาณว่ารัฐบาล
ประมาณ 400 เหรียญสหรัฐ53 ค่าใช้จา่ ยจ�ำนวนนีจ้ ดั ว่าสูงแต่เมื่อพิจารณา ให้ความส�ำคัญและมีพนั ธสัญญาในด้านการศึกษา ซึง่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญอีก
ร่วมกับขนาดของโครงการแล้ว ก็จดั ว่าคุม้ ค่าอีกทัง้ ได้รวมเงินที่โอนกับเงิน ปั จจัยหนึง่ ที่ทำ� ให้โครงการประสบความส�ำเร็จ การอภิบาลการศึกษาได้รบั
ค่าบริหารจัดการโครงการแล้ว
การปรับปรุงให้ดีขนึ ้ ท�ำให้สามารถติดตามและปรับปรุงโครงการเงินเดือน
เด็ ก หญิ ง ประเทศปากี ส ถานที่ จ บชั้น มัธ ยมต้น จะได้ร ับ ค่ า จ้า ง ให้ดีขนึ ้ ด้วย59 ข้อมูลที่หลั่งไหลมาอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำให้ PMIU แก้ปัญหา
มากกว่าเด็กหญิงที่ไม่ได้เรียนเพียงร้อยละ 24 แต่ถา้ จบชัน้ มัธยมปลายจะ ด้วยการปรับปรุ งแง่มมุ ต่างๆ ของการออกแบบโครงการ เช่น เมื่อ PMIU
ได้รบั มากกว่าถึงร้อยละ 157 เมื่อค�ำนวณเป็ นปี ก็เท่ากับว่ามีรายได้เพิ่มขึน้ ได้รบั รูว้ า่ การจ่ายเงินมีความล่าช้าในที่หา่ งไกล จึงตัดสินใจใช้โรงเรียนเป็ น
16 เหรียญสหรัฐและ 100 เหรียญสหรัฐต่อปี ตามล�ำดับ และเมื่อค�ำนวณ แหล่งกระจายเงินเดือนส�ำหรับคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบไปรษณียไ์ ด้
ตลอดช่วงอายุขยั ผลตอบแทนที่ได้รบั ย่อมมากกว่าค่าใช้จ่ายทัง้ หมดของ
นอกจากนี ้ยัง ได้ริ เ ริ่ ม การศึ ก ษาน�ำ ร่ อ งในปี พ.ศ. 2556 ใน
โครงการนี54้ ข้อควรระวังประการหนึง่ คือ การค�ำนวณค่าจ้างนี ้ ให้ใช้กบั เด็ก 3 จังหวัด ประกอบด้วยการจ่ายเงินผ่านบริการธนาคารที่ไม่ตอ้ งอาศัย
หญิงที่ทำ� งานในระบบเศรษฐกิจภาคที่เป็ นทางการเท่านัน้ มิใช่กรณีของ สาขา โดยเน้นในเขตชนบท การเพิ่มเงินเดือนให้โดยบวกค่าเงินเฟ้อ และ
เด็กหญิงส่วนใหญ่ภายใต้โครงการ FSSP อย่างไรก็ตาม เงินเดือนนีก้ ็อาจมี การเพิ่มเงินเดือนให้ในชัน้ เรียนที่สงู ขึน้ 60 ผลของโครงการน�ำร่องนีจ้ ะน�ำ
ผลเพิ่มรายได้ในภาคเอกชนด้วย55
เสนอในระยะต่อไปของโครงการ
การโอนเงินให้แก่ผไู้ ด้รบั ประโยชน์นี ้ จะมีผลมากขึน้ หากผนวกกับ
กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
การลงทุนในผูใ้ ห้ประโยชน์ และการปฏิรูปในลักษณะต่างๆ ของ PESRP
61
สัญญาณทัง้ หมดชีว้ ่า โครงการนีส้ ามารถปรับปรุ งผลลัพธ์ทางการศึกษา ช่วยท�ำให้โครงการ FSSP บรรลุเป้าหมายด้วย เช่น การสร้างห้องน�ำ้ เพิ่ม
ของเด็ ก หญิ ง โดยยื ด เวลาการแต่ ง งานและลดอัต ราการเจริญ พัน ธุ์ไ ด้ ให้นกั เรียนหญิ62ง ท�ำให้พ่อแม่ยอมรับโรงเรียนได้มากขึน้ เมื่อคิดรวมกับการ
ผลงานที่น่าประทับใจนีม้ าจากปั จจัยหลายประการ คือ กลยุทธ์การวาง จ่ายเงินเดือน
เป้าหมาย การออกแบบโครงการ เจตจ�ำนงทางการเมือง และการปฏิรูป
นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
ด้านอุปทาน
การวางเป้ า หมายของรั ฐ บาลถื อ ว่ า ประสบความส�ำ เร็ จ เงิ น เดื อ นช่ ว ยเหลื อ กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มใช้ เ พิ่ ม การเข้า เรี ย น
ประการแรก การใช้ชอ่ งทางการจ่ายเงินเดือนให้เด็กหญิงทุกคนในชัน้ เรียน ทั่วประเทศปากีสถาน และในประเทศต่างๆ ในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา
ระดับที่เป็ นเป้าหมายนัน้ เป็ นการเคลื่อนไหวทางการเงินและทางการเมือง (Khyber Pakhtunkhwa) ที่ มี พ รมแดนติ ด กับ ปั ญ จาบทางตอนเหนื อ
ที่ดี แม้ว่าจะเป็ นการจ่ายอย่างกว้างขวางมาก แต่เด็กหญิงที่ยากจนที่สดุ มีโครงการคล้ายกันที่ประสบความส�ำเร็จเช่นเดียวกัน63 โครงการบัตรรัฐ
ก็ได้รบั ประโยชน์ จึงเป็ นการเพิ่มความเป็ นธรรมให้กบั สังคม สิทธิประโยชน์ ร่ว มเอกชนของมูล นิ ธิ ก ารศึก ษาแห่ง ปั ญ จาบก็ ส ามารถเพิ่ ม การเข้า ถึง
ของโครงการ FSSP ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางเป็ น โรงเรียนเอกชนส�ำหรับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้นอ้ ยได้64
ประโยชน์ตอ่ เด็กหญิงที่ยากจนมากที่ถกู จ�ำกัดพืน้ ที่56
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แม้จะช่วยด้านการศึกษาและสุขภาพได้ก็ตาม โครงการเงินเดือน
ยังไม่สามารถเปลี่ยนมาตรฐานสังคมเกี่ยวกับคุณค่าของการให้การศึกษา
แก่เด็กหญิงหรือต�ำแหน่งของผูห้ ญิงในครอบครัวได้ แม้เงินเดือนช่วยเหลือ
สามารถรักษาชีวิตวัยรุ น่ ไว้ในโรงเรียนได้ยาวนานขึน้ ลดค่านิยมของการ
แต่งงานและตัง้ ครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่บทบาททางเพศที่ ไม่เป็ นธรรม
ก็ ยัง ต้อ งแก้ด ว้ ยการให้ก ารศึก ษาแก่ เ ด็ก หญิ ง อี ก ยาวนาน พ่อ ของเด็ก
หญิ งที่ได้รบั เงินเดือนช่วยเหลือนีอ้ ธิ บายว่า “มีการใช้ประโยชน์จากการ
ศึกษาแน่นอน แม้ว่าเธอหางานท�ำไม่ได้ ความรู ท้ ่ีเธอได้รบั การศึกษาจะ
ถูกถ่ายทอดจากรุ น่ สูร่ ุ น่ อีกหลายรุ น่ ”65 นอกจากนี ้ ยังพบว่า พ่อแม่ยงั คง
ลงทุนในการศึกษาของลูกชายมากขึน้ โดยส่งลูกชายไปเข้าโรงเรียนเอกชน
ซึง่ พวกเขาคิดว่า เด็กๆ จะได้เรียนรู ม้ ากกว่า— ในขณะที่สง่ ลูกสาวไปเข้า
โรงเรียนรัฐ66
จะต้องท�ำอย่างไรอีกบ้างเพื่อเพิ่มความต้องการในการศึกษาของ
เด็กหญิง? นักวิจยั บางท่านชีว้ า่ การปฏิเสธการศึกษาของเพศหญิงอันเนื่อง
มาจากเรื่องของคุณค่าทางวัฒนธรรมนัน้ ไม่หนักเท่าสาเหตุจากพ่อแม่
เด็กที่ไม่ศรัทธาในตัวโรงเรียน. ในบริบทเช่นนี ้ จะต้องท�ำให้โรงเรียนได้รบั
การยอมรับจากครอบครัวและชุมชน67 การท�ำให้ม่ นั ใจได้ว่าโรงเรียนและ
หนทางสู่โรงเรียนนัน้ มีความปลอดภัย และเป็ นเรื่องดีท่ีโรงเรียนมีครู สตรี
เพื่อด�ำรงไว้ซง่ึ purdah 68
ประสบการณ์ ข องแคว้น ปั ญ จาบแสดงให้เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพ
ของเงิ น เดื อ นช่ ว ยเหลื อ การศึ ก ษาของเด็ ก หญิ ง ในการยื ด อายุ ก าร
แต่ ง งานและลดอัต ราการเจริ ญ พัน ธุ์ เรื่ อ งนี ้จ ะไม่ มี ใ ครรู ้ไ ด้เ ลยถ้า ผู้
ประเมิ น ไม่ เ ก็ บ ข้อ มูล ผลกระทบด้า นการแต่ ง งานและการเจริ ญ พัน ธุ์

ยังจ�ำเป็ นต้องมี ขอ้ มูลให้มากขึน้ เกี่ ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเข้า
โรงเรียนของเด็กหญิ งและการแต่งงานเพื่อใช้ประเมินดูความชัดเจนของ
ความเชื่อมโยงระหว่างการปรับปรุ งคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษากับ
การยุติการแต่งงานในวัยเด็กและการคุม้ ครองสุขภาพอนามัยของการ
สืบพันธุ์ อีกทัง้ การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างโครงการนีก้ บั โครงการอื่นๆ
ที่ทำ� ให้เด็กหญิงเข้าโรงเรียนมากขึน้ (เช่น จ้างครู สตรีเพิ่มขึน้ ) ก็น่าจะมี
คุณประโยชน์ดว้ ย
การแต่ ง งานในวั ย เด็ ก ก�ำ ลัง ลดจ�ำ นวนลงทั่ ว โลกอย่ า งช้า ๆ
ความพยายามในการต่อต้านการแต่งงานในวัยเด็กและการตัง้ ครรภ์ก่อน
วัย อัน ควรเป็ น เรื่อ งส�ำ คัญ มาก เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่า เด็ ก หญิ ง หลายล้า น
คนสามารถเข้า ถึ ง ซึ่ง สิ ท ธิ ม นุษ ยชนขั้น พื น้ ฐานและซึ่ง ความเจริญ แต่
นักเคลื่อนไหวกับผูน้ ำ� ทางการเมืองยังตกลงกันไม่ได้ว่า วิธีใดจะเป็ นวิธีท่ีดี
ที่สดุ ที่คมุ้ ทุนและครอบคลุม69, วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษา
ได้รบั การพิจารณามากขึน้ เพื่อยุติการแต่งงานในวัยเด็ก โดยเฉพาะวิธีการ
ให้การศึกษาที่มงุ่ ขจัดอุปสรรคกีดขวางทางเพศ
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลปากีสถานได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
ที่มีทงั้ การศึกษาภาคเสรีและภาคบังคับส�ำหรับเด็กให้ได้รบั การศึกษาถึง
อายุ 16 ปี ในปี พ.ศ. 2556 บทบรรณาธิการในหนังสือพิมพ์แห่งแคว้น
ปั ญจาบที่ช่ือ Express Tribune ได้สรรเสริญรัฐบาลแห่งแคว้นปั ญจาบที่ได้
เพิ่มจ�ำนวนคนอ่านออกเขียนได้ในแคว้นถึงร้อยละ 900 ในเวลาเพียง 5 ปี
ผูเ้ ขียนบทบรรณาธิการระบุวา่ “ประเทศจะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนได้ ต้องมีการลงทุนด้านการศึกษาอย่างพอเพียง”70 ในขณะที่ยงั มี
สิ่งที่ทา้ ทายรออยู่อีกมาก สิ่งหนึ่งที่ยงั จะต้องท�ำและต้องท�ำอย่างเร่งด่วน
ก็คือ ผลประโยชน์ของเด็กหญิงนั่นเอง
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ยกระดับเด็กทีถ่ กู กีดกันเพราะสีผิว
เงินทุนสนับสนุนเด็กแห่งแอฟริกาใต้

(ต้นฉบับโดย Miriam Temin และทบทวนโดย Michael Samson)

ภาพรวมโดยสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: คุม้ ครองเด็กในครัวเรือนที่ยากจน ลดความยากจน และลดความไม่เท่าเทียม
ยุทธวิธี: รัฐจ่ายเงินให้ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กเล็ก
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: คะแนนความสูงของเด็กในวัยนัน้ ดีขนึ ้ และความเจ็บป่ วยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ เด็กชาย ลดความเสี่ยงในกลุม่ วัยรุน่ ที่
เกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ การตัง้ ครรภ์ การดื่มสุราและการใช้ยาเสพติด
ปั จจัยส�ำเร็จ: รัฐบาลมีพนั ธสัญญาอย่างต่อเนื่องยั่งยืนและภาคประชาสังคมก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุน การออกแบบโครงการที่มีความยืดหยุน่ การใช้
ความพยายามอย่างสูงในการค้นหาและลดอุปสรรคในการขึน้ ทะเบียนเด็กที่เป็ นเป้าหมาย ข้อก�ำหนดของการมีสทิ ธิตงั้ ไว้อย่างหลวมๆ การใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการโกง ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
การเงินการคลัง: ค่าใช้จา่ ยเกือบ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2554
ขนาดของโครงการ: เด็ก 11.2 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 75 ของผูม้ ีสทิ ธิ (ปี พ.ศ. 2555)
เมื่ อ ประชาธิ ป ไตยมาเยื อ นประเทศแอฟริก าใต้ใ นปี พ.ศ. 2537 เด็ ก
จ�ำนวนมากก�ำลังทนทุกข์ทรมานจากผลสะสมหลายปี แห่งความด้อย
โอกาส— ซึ่งก็คือมรดกตกทอดแห่งการแบ่งแยกสีผิว หนึ่งในสี่ของเด็ก
เล็กมีภาวะแคระแกร็นและเกือบหนึ่งในห้ามีภาวะน�ำ้ หนักต�่ำกว่าเกณฑ์
ซึ่งเป็ นสัญญาณของความอดอยากยากแค้นมานานแม้ว่าแอฟริกาใต้จะ
มีฐานะดีกว่าประเทศข้างเคียง1 และแม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีเงินเพียงพอ
ในการสนับสนุนโครงการสวัสดิการระดับประเทศได้ แต่ในระดับรัฐต่างๆ
นัน้ ระบบสนับสนุนยังไม่เพียงพอรวมถึงยังมีการเลือกปฏิบตั ิระหว่างเชือ้
ชาติดว้ ย ก่อนหน้านีซ้ ง่ึ นานมาแล้ว มีการจัดสรรเงินทุนส�ำหรับการดูแลรัฐ
(State Maintenance Grants) ในทศวรรษที่ 1930s (พ.ศ. 2473 - 2482)
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวชาวผิวขาวที่ยากจน และต่อมาได้ขยายไปยังกลุม่
ชาติพนั ธุแ์ ละกลุ่มตามประชากรศาสตร์บางกลุ่ม อย่างไรก็ตาม พบว่ามี
ชาวแอฟริกนั น้อยคนที่เคยได้รบั เงินช่วยเหลือนี ้ และเมื่อเริ่มต้นทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ก็พบว่า ระบบเงินทุนนีค้ รอบคลุมกลุม่ พลเมือง
วัยเยาว์ท่ีมีสทิ ธิในสัดส่วนจ�ำนวนน้อยเท่านัน้ คือร้อยละ 5 ของเด็กผิวสี (ที่
ถูกแบ่งแยกสีผิว เป็ นค�ำที่ใช้กบั คนที่มีชาติพนั ธุผ์ สม) ร้อยละ 1.5 ของเด็ก
ผิวขาว และเพียงร้อยละ 0.2 ของเด็กเชือ้ ชาติแอฟริกนั แท้ๆ 2
เมื่ อ ขึน้ สู่อ ำ� นาจในปี พ.ศ. 2537 รัฐ บาลใหม่ แ ห่ง ความเสมอ
ภาคของเนลสัน แมนเดลาก็ ไ ด้พ ยายามที่ จ ะสร้า งชาติ ใ หม่ ห ลัง จาก
ที่ แ ตกแยกฉี ก ขาดออกจากกัน อัน เนื่ อ งมาจากการแบ่ ง แยกสี ผิ ว และ
ด้ว ยความตระหนัก ถึ ง ประโยชน์ข องการลงทุน แก่ เ ด็ ก เล็ ก ในระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลจึงได้ริเริ่มเงินทุนสนับสนุนเด็ก (Child Support
Grant: CSG) เมื่อไม่นานมานี ้ โครงการเงินช่วยเหลือครอบครัวยากจน
ได้รบั ความนิยมไปทั่วโลก โดย CSG ติดอยู่ในกลุ่มแรกที่ดำ� เนินการใน
ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางที่สามารถด�ำเนินการได้ในระดับ
ประเทศ ถึงปี พ.ศ. 2558 CSG สามารถโอนเงินอย่างสม�่ำเสมอเป็ น
รายเดือนให้แก่เด็กเกือบ 3 ใน 4 ของเด็กชาวแอฟริกาใต้ท่ีอาศัยอยู่กับ
ครอบครัวที่ยากจน
โครงการ CSG ได้รบั การส�ำรวจ ศึกษาและประเมินผลหลายครัง้
ผลการวิจยั ครัง้ แล้วครัง้ เล่าต่างก็ยืนยันว่า โครงการนีก้ ่อให้เกิดประโยชน์
ด้านสุขภาพต่อผูไ้ ด้รบั สิทธิอย่างมากและท�ำให้สขุ ภาวะดีขึน้ ด้วย CSG
ไม่ใช่กระสุนวิเศษ ล�ำพังโครงการนีอ้ ย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาการ
แบ่งแยกทางเชือ้ ชาติและทางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ได้ แต่เมื่อรัฐบาล
ลงทุนเพื่อลดความไม่เป็ นธรรมอย่างจริงจัง มันก็ได้ให้บทเรียนที่สำ� คัญแก่
ประเทศอื่นๆ ที่กำ� ลังมุง่ ปรับปรุงชีวิตเด็กๆ ที่อยูใ่ นครอบครัวที่ยากจนได้

ความสูญเสียของความยากจนอันเนื่องมาจาก
การเหยียดสีผิว

แม้ว่าแอฟริกาใต้จะไม่ยากจนนัก แต่ในยุคของการแบ่งแยกสีผิวนัน้ การ
กดขี่ทางเชือ้ ชาติอย่างเป็ นระบบท�ำให้เด็กจ�ำนวนมากมีรา่ งกายไม่สมบูรณ์
ในปี พ.ศ. 2536 มากกว่าร้อยละ 40 ของประชาชนชาวแอฟริกาใต้เป็ นคน
ยากจน3— และความยากจนนีก้ ็เกิดจากการแบ่งแยกเชือ้ ชาติอย่างเด็ดขาด

152

หลายล้านชีวิตรอด

ออกจากกัน รัฐบาลจัดสรรงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะสูงและมีค่าจ้างสูงให้กับ
คนผิวขาว เหลืองานที่ใช้ทกั ษะต�่ำและมีค่าจ้างต�่ำไว้ให้กบั คนผิวสี ในปี
พ.ศ. 2536 ชาวแอฟริกาใต้ผิวขาวอยูอ่ ย่างสุขสบายเทียบมาตรฐานได้กบั
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว ขณะที่ชาวแอฟริกาใต้ผิวด�ำต้องต่อสูก้ บั ความยาก
ล�ำบากด้วยรายได้ตอ่ หัวเพียง 1 ใน 10 ของพวกผิวขาว4
สถานะสุขภาพของเด็กสะท้อนการขาดแคลนอาหารและอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีในพืน้ ที่ท่ีชาวแอฟริกาใต้ผิวด�ำถูกบีบให้อยูอ่ าศัย ซึง่ ส่วน
ใหญ่เป็ นชุมชนแออัดที่เกิดขึน้ อย่างไม่เป็ นทางการ ภาวะทุพโภชนาการ
ท�ำให้เด็กจ�ำนวนมากเปราะบางที่จะมีปัญหาสุขภาพ ซึง่ รวมถึงสติปัญญา
ทึบและร่างกายอ่อนแอในระยะยาว5 อีกทัง้ ยังท�ำให้เด็กติดเชือ้ โรคได้งา่ ย
อีกด้วย6 ในตอนต้นของทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) โรคติด
เชือ้ ในทางหายใจส่วนล่างและโรคท้องเสีย สองโรคที่มกั มากับความจนนัน้
เป็ นสาเหตุของความตายมากกว่า 1 ใน 3 ของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี ที่ตาย
ไปทัง้ หมด7
นอกจากนี ้ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดียงั เป็ นอันตรายต่อสุขภาพของวัยรุน่
ดังที่ประธานาธิบดีคนก่อน ซึง่ ก็คือแมนเดลา ได้กล่าวไว้วา่ “รัฐที่แบ่งแยกสี
ผิว...เพิกเฉยต่อความจ�ำเป็ นเฉพาะด้านและไม่ใส่ใจพลเมืองวัยเยาว์ พวก
เขาถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมกันเองในสังคมที่เลื่อนลอยและแตกแยก
— สังคมที่มีความโหดร้ายเยี่ยงทาส”8 วัยรุน่ ติดยา สูบบุหรี่ ฆ่าตัวตาย ขับ
รถเสี่ยงตาย และมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุ นแรง ถือเป็ นเรื่องปกติ ยังไม่นบั
เรือ่ งเพศที่ไม่มีการป้องกัน ที่มีความสุม่ เสี่ยงมากมาย ในปี พ.ศ. 2538 พบ
ว่า ร้อยละ 40 ของหญิงตัง้ ครรภ์เป็ นวัยรุน่ 9
เชือ้ เอชไอวีทำ� ให้ชีวิตวัยรุ น่ มีความเปราะบางมากขึน้ โดยเฉพาะ
เพศหญิง การส�ำรวจระดับชาติในปี พ.ศ. 2555 รายงานว่า มีเยาวชน
หญิงติดเชือ้ เอชไอวีมากกว่าเยาวชนชายถึง 4 เท่า10 ความไม่สมดุลของ
โรคทางเพศที่น่าตกใจเช่นนีส้ ะท้อนถึงความถี่ของการมีเพศสัมพันธ์ต่าง
วัย เยาวชนหญิงมีเพศสัมพันธ์กบั ชายอายุมากกว่าเพื่อเงินหรือของขวัญ
— และการติดเชือ้ เอชไอวีก็มกั จะตามมา11 ภัยคุกคามที่เกิดขึน้ มากมายนี ้
ท�ำให้นกั วิจยั บางคนต้องออกมาประกาศเป็ นภาวะฉุกเฉินแห่งชาติสำ� หรับ
วัยรุน่ ชาวแอฟริกาใต้12

จากความคิด สู่ การขั บเคลื่อ น: การเผชิญหน้ า กั บ ความ
ยากจนทางเชือ้ ชาติครั้งใหม่ของแอฟริกาใต้
ในปี พ.ศ. 2537 ชาวแอฟริก าใต้ทุก เชื อ้ ชาติ ไ ด้มี โ อกาสเลื อ กรัฐ บาล
ประชาธิปไตยที่ชธู งเรือ่ งความเสมอภาคเป็ นครัง้ แรก แต่ในไม่ชา้ ความปิ ติ
ยินดีของพวกเขาก็ตอ้ งเผชิญกับโลกแห่งความเป็ นจริง เมื่อผูน้ ำ� เริม่ บริหาร
ประเทศที่แตกแยกมานาน
ในขัน้ แรก รัฐบาลใหม่ได้มุ่งแก้ปัญหาความยากจนที่แผ่เป็ นวง
กว้างและมุ่งปฏิรูปบริการทางสังคมต่างๆ ให้มีความยุติธรรมให้มากขึน้

ในปี พ.ศ. 2537 รัฐธรรมนูญใหม่ของแอฟริกาใต้ได้รบั ประกันสิทธิ ของ
พลเมืองว่า “ให้มีความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าพลเมืองนัน้ ๆ
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม”13
การปฏิรูประบบสวัสดิการเด็กกลายมาเป็ นความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ และยิ่ง
เป็ นเรื่องเร่งด่วนมากขึน้ เมื่อโรคเอดส์ระบาดมากขึน้ ในชุมชนด้อยโอกาส
ต่างๆ 14
ในการเริ่มต้นการปฏิรูป รัฐมนตรีกระทรวงสวัสดิการและผูน้ ำ�
แคว้นต่างๆ ได้รว่ มกันจัดประชุมคณะกรรมการผูเ้ ชี่ยวชาญ ฟรานซี ลูนด์
(Francie Lund) ศาตราจารย์ดา้ นนโยบายสังคมแห่งมหาวิทยาลัยกวาซูลู
(KwaZulu) ในเมืองนาทาล (Natal) ได้รบั เชิญให้เป็ นประธานการประชุม
ซึง่ ต่อมาได้เรียกคณะกรรมการนีว้ า่ คณะกรรมการลูนด์ดา้ นการสนับสนุน
เด็กและครอบครัว ปี พ.ศ. 2540 คณะกรรมการลูนด์ฯ ได้ย่ืนข้อเสนอให้
รัฐสภาอนุมตั โิ ครงการเงินทุนสนับสนุนเด็ก (Child Support Grant: CSG)
ซึง่ ให้เงินเด็กจ�ำนวนประมาณร้อยละ 30 ของเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี ที่ยากจน
ที่สดุ ทุกเดือน ประมาณเดือนละ 15 เหรียญสหรัฐ15 รัฐสภาอนุมตั ิและให้
เพิ่มเงินเดือนเป็ นประมาณ 21 เหรียญสหรัฐ16 มีการก�ำหนดเงื่อนไขเบือ้ ง
ต้นบางประการแก่ผรู้ บั เงิน ที่รวมถึงจะต้องเข้าร่วมในโครงการพัฒนาต่างๆ
และจะต้องได้รบั วัคซีนอย่างครบถ้วนด้วย17 เมื่อได้ย่ืนเอกสารยืนยันการมี
สิทธิแล้ว ผูส้ มัครก็จะได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นผูไ้ ด้รบั เงินทุนเป็ นการประจ�ำ
การเริม่ ต้นโครงการ CSG ในปี พ.ศ. 2541 เป็ นไปอย่างช้าๆ ใน
ปี แรกมีเด็กขึน้ ทะเบียนเพียง 22,000 คน แต่ไม่นานนัก ผูน้ ำ� ระดับสูงสุด
ของรัฐบาลก็ได้รบั รู เ้ รื่องของความล่าช้านี ้ และด้วยการเคลื่อนไหวอย่าง
หนักขององค์การภาคประชาสังคมในปี พ.ศ. 2543 คณะรัฐมนตรีแห่ง
แอฟริกาใต้ก็ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการไต่สวนระบบประกันสังคมอย่างรอบ
ด้าน (Committee of Inquiry into a Comprehensive System of Social
Security: Taylor Committee) เพื่อศึกษาวิธีการปฏิรูปที่จำ� เป็ นส�ำหรับ
ระบบประกันสังคม คณะกรรมการนีไ้ ด้ชีใ้ ห้เห็นถึงปั ญหามากมายที่ยงั
ด�ำรงอยูใ่ นระบบ ที่รวมถึงการตีความเกณฑ์ของผูม้ ีสทิ ธิในโครงการ CSG
อย่างผิดๆ และประชาชนไม่สามารถบรรลุเงื่อนไขที่จำ� เป็ น ท�ำให้รฐั บาล
ต้อ งปรับ ปรุ ง องค์ป ระกอบของโครงการบางตัว ที่ ส ำ� คัญ และเพิ่ ม ความ
พยายามในการขยายการขึน้ ทะเบียนเป้าหมายให้มากขึน้ สามปี ต่อมา
รัฐบาลได้เพิ่มเกณฑ์อายุจาก 7 เป็ น 14 ปี ท�ำให้สามารถเพิ่มจ�ำนวนผูม้ ี
สิทธิได้อย่างรวดเร็วเป็ นสองเท่า18

ปฏิบตั กิ ารเงินทุนสนับสนุนเด็ก
โครงการ CSG โอนเงินจ�ำนวนคงที่อย่างสม�่ำเสมอให้แก่ผดู้ แู ลเด็กที่มีสทิ ธิ
จ�ำนวนผูไ้ ด้รบั สิทธิ มีความคงที่อยู่หลายปี แม้ว่าโครงการจะได้พยายาม
แล้ว ถึงปี พ.ศ. 2555 สามารถขึน้ ทะเบียนเด็กผูม้ ีสทิ ธิเข้าโครงการ CSG
ได้ถงึ 11 ล้านคนหรือ 3 ใน 4 ของเด็กที่มีสทิ ธิท่วั ทัง้ ประเทศ19

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

เด็กผูม้ ีสิทธิสำ� หรับโครงการ CSG ก�ำหนดจากอายุ รายได้ของ
ครัวเรือนและสถานะของการอยู่อาศัย (จะต้องเป็ นผูอ้ ยู่อาศัยอย่างถาวร
เป็ นพลเมืองหรือเป็ นผูอ้ พยพ) ในระยะแรก เด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี เท่านัน้
ที่มีสทิ ธิสมัคร แต่ตอ่ มา เกณฑ์อายุนีก้ ็คอ่ ยๆ เพิ่ม ท�ำให้ขยายจ�ำนวนเพิ่ม
ขึน้ อย่างมาก (ดูภาพที่ 1)20 นอกจากนี ้ จะต้องเป็ นเด็กที่อยูใ่ นครอบครัวที่
ยากจนเท่านัน้ เมื่อเริม่ ต้นโครงการ CSG รัฐบาลก�ำหนดเกณฑ์รายได้ครัว
เรือนไว้ท่ี 170 เหรียญสหรัฐในเขตชนบท และ 234 เหรียญสหรัฐต่อเดือน
ในเขตเมือง ในปี พ.ศ. 2551 โชคดีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายระยะยาว
รัฐบาลเพิ่มเกณฑ์รายได้โดยตอกหมุดที่ 10 เท่าของมูลค่าเงินทุนที่มอบให้
ต่อเดือน21
ในระยะแรก มีเงื่อนไขว่าผูร้ บั ทุนจะต้องเข้าเกณฑ์สุขภาพบาง
ประการ ซึ่งในทางปฏิบตั ิจะหมายถึงจะต้องมีสมุดบันทึกถนนสู่สขุ ภาพ
— เป็ นบันทึกการได้รบั วัคซีนและอัตราการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตาม
ในเวลาต่อมาไม่นาน ก็เป็ นที่ชดั เจนว่า ข้อก�ำหนดนีท้ ำ� ร้ายเด็กที่ควรจะมี
สิทธิแต่ขาดสมุดดังกล่าว ดังนัน้ โครงการ CSG จึงตัดเงื่อนไขนีอ้ อกไป22
ในปี พ.ศ. 2553 รัฐบาลแนะน�ำให้ตงั้ เงื่อนไขว่า ผูร้ บั เงินจะต้องส่งเด็กเข้า
โรงเรียน แต่ก็มีผลน้อยมาก— ซึง่ ไม่ได้มีการจัดระบบให้มีการเก็บข้อมูลที่
จ�ำเป็ นที่จะเชื่อมโยงการเข้าโรงเรียนกับการได้รบั ทุน23

รัฐบาลได้ปรับปรุ งจ�ำนวนเงินช่วยเหลือเป็ นประจ�ำ (ภาพที่ 1)
จัด ได้ว่า มากเมื่ อ เที ย บกับ เงิ น ทุน ช่ ว ยลดความยากจนในบางประเทศ
และท�ำ ให้ส ามารถดึง ดูด ชาวแอฟริก าใต้ใ ห้เ ข้า มาลงทะเบี ย นได้ ชาว
แอฟริกาใต้หลายล้านคนในปั จจุบนั ได้อาศัยเงินนีเ้ พิ่มพูนรายได้อนั น้อย
นิดของครัวเรือน
CSG เป็ นหนึ่งในหลายโครงการเงินทุนสนับสนุนทางสังคมของ
รัฐบาล นอกจากเงินทุนนี ้ แอฟริกาใต้ยงั มีเงินทุนสนับสนุนผูพ้ ิการ เงิน
สนับสนุนครอบครัวอุปการะเด็ก บ�ำนาญผูส้ งู อายุและอื่นๆ เฉพาะปี พ.ศ.
2557 ชาวแอฟริกาใต้จำ� นวนเกือบ 16 ล้านคนได้รบั ประโยชน์จากเงินทุน
ช่วยเหลือของรัฐบาล24 ระบบสวัสดิการที่ค่อยๆ เติบโตขึน้ ได้รบั การวาง
โครงสร้างในปี พ.ศ. 2548 พร้อมๆ กับการก่อตัง้ ส�ำนักงานประกันสังคม
แห่งแอฟริกาใต้ (South African Social Security Agency: SASSA) ท�ำ
หน้าที่บริหารเงินทุนพัฒนาทางสังคมในระดับประเทศ หน่วยงานนีย้ งั
ท�ำหน้าที่ดแู ลองค์ประกอบส�ำคัญของโครงสร้าง CSG ที่รวมถึงการมีสิทธิ
จ�ำนวนเงินทุนที่ให้ ยุทธศาสตร์การให้บริการ และระบบตรวจสอบเพื่อ
ความโปร่งใส SASSA เป็ นส่วนหนึง่ ของกรมพัฒนาสังคม (Department
of Social Development: DSD) ที่ทำ� หน้าที่ดแู ลระบบคุม้ ครองสังคมใน
ระดับประเทศอย่างรอบด้าน

ภาพที่ 1. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้ทนุ สนับสนุนเด็กและจ�ำนวนการขึน้ ทะเบียนทีเ่ พิม่ ขึน้
สิทธิสำ� หรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 18 ปี

จ�ำนวนเด็ก (ล้าน)

153

สิทธิสำ� หรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 14 ปี
เริ่มโครงการ CSG
(สิทธิสำ� หรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 7 ปี )

สิทธิสำ� หรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 11 ปี
สิทธิสำ� หรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 9 ปี

2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555
(R100) (R100) (R100) (R110) (R140) (R160) (R170) (R180) (R190) (R200) (R230) (R240) (R250) (R260) (R280)

แหล่งข้อมูล: DSD, SASSA, และยูนิเซฟ (2012a)
(ZAR = South Africa Rand, 1 South African rand = 0.077043 U.S. dollars)
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หลายล้านชีวิตรอด

กระบวนการสมั ค รเข้า โครงการ CSG ดู น่ า เกรงขาม แต่ มี
โครงสร้างต่างๆ ที่ช่วยให้ชาวแอฟริกาใต้สามารถเข้าถึงทุนได้ง่ายและ
ท�ำให้ DSD และ SASSA มีความโปร่งใส มีสายด่วน SASSA ที่ช่วยใน
การสมัครเข้าโครงการและให้รายละเอียดในการใช้บริการ รวมถึงมีนัก
สังคมสงเคราะห์ของ DSD คอยช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ดว้ ย องค์กร
ภาคประชาสังคมเช่น Black Sash ซึง่ เป็ นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนองค์กร
หนึ่ง ก็ได้ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวที่น่าจะมีสิทธิในโครงการ CSG
ตัวอย่างเช่น น�ำพาไปให้ได้ปรึกษากับสายด่วนถ้าพวกเขามีปัญหาในการ
สมัครเข้ารับทุน25
SASSA ยังท�ำหน้าที่วางมาตรการเพื่อลดการโกง— ซึ่งเป็ นเรื่อง
กังวลของทุกๆ โครงการเงินทุนพัฒนาสังคม ผูร้ บั ทุนจะได้รบั บัตรที่เชื่อม
โยงโดยตรงกับบัญชีเงินฝากของพวกเขา ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกและ
ยังช่วยลดการโกงได้อีกด้วย

การประเมินผลกระทบครัง้ ใหญ่ท่ีรว่ มกันจัดท�ำโดย DSD SASSA
และยูนิเซฟ ในปี พ.ศ. 2555 นัน้ สรุ ปได้ว่า การได้รบั เงินช่วยเหลือจาก
โครงการ CSG อย่างทันเวลา จะช่วยให้เด็กมีสขุ ภาพแข็งแรงได้ (ดูกล่อง
1) นักวิจยั พบว่า ส�ำหรับเด็กบางคนนัน้ เงินทุนช่วยลดความเสี่ยงของไข้
หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปวดท้อง ไอ และการเจ็บป่ วยเล็กน้อยอื่นๆ ได้27 เด็กๆ ที่
ได้รบั ทุนจาก CSG ทันเวลาและมีแม่ท่ีได้รบั ความรูจ้ ะได้รบั ประโยชน์ดา้ น
สุขภาพอย่างชัดเจนและมีการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่งเด็กกลุ่มนีจ้ ะเจ็บป่ วย
น้อยกว่าและมักจะเจริญเติบโตได้สงู กว่าเด็กในกลุ่มที่ได้รบั เงินทุนช้าเกิน
ไป28
ปรากฏว่า เงินทุนนีม้ ีสว่ นในการปรับปรุงทัง้ คุณภาพและปริมาณ
ของอาหารในครัว เรือ นของผู้ร ับ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ท�ำ ให้ภ าวะโภชนาการ
และการเจริญเติบโตของร่างกายดีขึน้ 29 ช่องทางที่นำ� ไปสู่ประโยชน์ดา้ น
สุขภาพอื่นยังไม่คอ่ ยชัดเจน ผูด้ แู ลเด็กใช้เงินที่ได้รบั ไปในการใช้บริการสุข
ภา, การเดินทางและการซือ้ ยามาใช้เอง ผูร้ บั เงินบางคนยืมเงินหรือเบิก
ผลลัพธ์ตอบแทน: เด็กแข็งแรงขึน้ , วัยรุ่นปลอดภัยมากขึน้ เงินล่วงหน้าจาก CSG มาจ่ายค่าใช้จ่ายก้อนโตในยามจ�ำเป็ นที่เป็ นเรื่อง
สุขภาพ ท�ำให้ CSG กลายเป็ นรูปแบบหนึง่ ของการประกันสุขภาพที่ไม่เป็ น
มีหลักฐานมากมายที่แสดงว่าการรับเงินจากโครงการ CSG สามารถท�ำให้ ทางการ30
เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและแง่มุมอื่นๆ ด้านสวัสดิการของเด็กได้ เช่น
นอกจากนี ้ CSG ยังช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะของวัยรุ น่ อีกหลาย
ภาวะโภชนาการดีขนึ ้ เข้าโรงเรียนได้มากขึน้ มีบตั รประชาชนมากขึน้ และ ประการ มีรายงานว่า เด็กที่ได้รบั เงินทันเวลามีการดื่มสุราและการติด
ลดจ�ำนวนแรงงานเด็ก ยิ่งเด็กได้รบั ทุนเร็วขึน้ ก็ย่ิงช่วยได้มากขึน้ การได้ ยาเสพติดในช่วงที่เป็ นวัยรุ น่ น้อยกว่า31 วัยรุ น่ ในครัวเรือนที่เด็กได้รบั เงิน
รับเงินช่วยเหลือก่อนอายุ 2 ขวบจะได้รบั ประโยชน์มากที่สดุ แต่การได้รบั ทุนมีแนวโน้มที่จะยับยัง้ เรื่องทางเพศได้มากกว่าวัยรุ ่นในกลุ่มที่ไม่ได้รบั
เงินในช่วงวัยรุน่ (ปั จจุบนั เกณฑ์อายุขนั้ สูงสุดอยูท่ ่ี 18 ปี ) ก็ยงั ช่วยได้อยู26่

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
เงินช่วยเหลือเป็ นเครื่องมือเชิงนโยบายที่ได้มีการศึกษาอย่างดีแล้ว
ว่า สามารถช่วยให้มีการปรับปรุ งสุขภาพของผูไ้ ด้รบั สิทธิให้ดีขนึ ้ ได้
ในประเทศแอฟริกาใต้นนั้ มีการศึกษามากมายเกี่ยวกับผลกระทบ
ของโครงการ CSG ที่พบว่ามีผลลัพธ์กว้างขวางทัง้ ในด้านสุขภาพ
และในด้านสวัสดิการ
ผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพส่วนใหญ่ท่ีเสนอในบทนีไ้ ด้มาจาก
การประเมินผลกระทบของโครงการเงินช่วยเหลือ ที่ใช้วิธีการแบบ
สหวิธีและเป็ นความร่วมมือระหว่าง DSD SASSA และยูนิเซฟ
แห่งแอฟริกาใต้ น�ำโดยกลุ่มนักวิจยั จากสถาบันวิจยั นโยบายและ
เศรษฐกิจแห่งแอฟริกาใต้ นักวิจยั ได้ออกแบบการเก็บข้อมูลแบบ
ภาคตัด ขวางเปรีย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ม ครัว เรือ นที่ มี สิท ธิ ท่ี ไ ด้ร ับ
เงินช่วยเหลือ (เป็ นกลุ่มทดลอง) กับกลุ่มครัวเรือนที่มีสิทธิ แต่ไม่
ได้รบั เงินช่วยเหลือ ทัง้ สองกลุ่มมีคณ
ุ ลักษณะคล้ายกันทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจและด้านประชากร ภายในกลุ่มครัวเรือนที่ได้รบั เงินทุน
นัน้ นักวิจยั ยังได้เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่ได้รบั เงินช่วงต้น
กับครัวเรือนที่ได้รบั เงินช่วงปลายเพื่อจะได้เข้าใจความส�ำคัญของ
ช่วงเวลาและเวลาที่ได้รบั 36 นอกจากนี ้ นักวิจยั ยังได้ทำ� การศึกษา
เชิงคุณภาพด้วยเพื่อที่จะได้เข้าใจในบริบทต่างๆ จากข้อค้นพบใน

เชิงปริมาณ ซึง่ จะท�ำให้ผบู้ ริหารได้รบั ข้อมูลอย่างลึกซึง้ ภายใต้ความ
ครอบคลุมของเงินทุนนัน้ ว่า ผูไ้ ด้รบั เงินทุนใช้จ่ายเงินอย่างไร และ
พวกเขาเห็นคุณค่าหรือไม่ชอบตรงส่วนไหนของระบบ CSG บ้าง37
การศึกษาเพิ่มเติมโดยคลูเวอร์ (Cluver) และคณะ38 เกี่ยว
กับ ความเชื่ อ มโยงระหว่า งการได้ร บั เงิ นทุนกับ การเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมทางเพศที่สมุ่ เสี่ยง ด้วยการใช้เทคนิคทางสถิติ พวกเขาได้
จับคูก่ ลุม่ วัยรุ น่ ที่คล้ายกันระหว่างกลุม่ ที่อยู่ในครัวเรือนที่ได้รบั กับที่
ไม่ได้รบั เงินทุนและเปรียบเทียบความคิดเห็นด้วยการสัมภาษณ์
การด�ำเนินโครงการ CSG นัน้ ไม่ได้ดำ� เนินการแบบสุ่ม
ดังนัน้ การประเมินผลกระทบจึงต้องอาศัยวิธีก่งึ ทดลอง ซึง่ โดยหลัก
การแล้ว ต้องถือว่ายังคงมีความล�ำเอียงด�ำรงอยู่ ยังมีผลกระทบ
ที่เกิดจากปั จจัยอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินช่วยเหลือของโครงการ
นีด้ ว้ ย อย่างไรก็ตาม นักวิจยั ก็ได้พยายามใช้หลายๆ วิธีการเพื่อ
ควบคุมปั จจัยกวนที่จะมีผลต่อความล�ำเอียงในการเลือก ถึงแม้ว่า
จะเป็ นไปไม่ได้ท่ีจะก�ำจัดสิ่งเหล่านีใ้ ห้หมดไป แต่จากการออกแบบ
การศึกษาและผลที่เหมือนๆ กันจากหลายประเทศชีว้ า่ CSG มีผล
ต่อประโยชน์ดา้ นสุขภาพที่เกิดขึน้

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

ทุน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ผลู้ งทะเบียนเพื่อรับทุนเองก็ตาม32 อีกทัง้ พบว่า
CSG มีสว่ นช่วยลดการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ 33 เรือ่ งนีส้ ำ� คัญเพราะก่อนหน้านีม้ ี
กระแสคัดค้านโครงการฯ โดยให้เหตุผลว่าโครงการฯ นีจ้ ะส่งเสริมให้วยั รุน่
มีการตัง้ ครรภ์มากขึน้ 34 งานวิจยั จึงช่วยพิสจู น์ให้เห็นว่าข้อกล่าวหานัน้ ผิด
การศึกษาอีกชิน้ หนึ่งพบว่า CSG ช่วยลดพฤติกรรมทางเพศบาง
ประเภทที่นำ� หญิ งวัยรุ ่นไปสู่ความเสี่ยงอย่างมากต่อการติดเชือ้ เอชไอวี
เด็กหญิ งในครัวเรือนภายใต้ CSG มีการขายบริการทางเพศและมีเพศ
สัมพันธ์กบั ชายต่างวัยมากๆ น้อยกว่าเด็กหญิงในครัวเรือนที่ไม่ได้รบั เงิน
นี ้ เป็ นการปิ ด 2 ช่องทางส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดการแพร่เชือ้ เอชไอวี ทัง้ นี ้ ผลก
ระทบต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ น่ ชายโดดเด่นน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม
มีรายงานว่า เด็กชายมีเพศสัมพันธ์กบั หญิงหลายคนในปี ที่ผ่านมาลดลง
แม้ว่าผลนีจ้ ะยังไม่คงที่อย่างยั่งยืนตลอดโครงการก็ตาม (โชคดีท่ีไม่พบ
หลักฐานที่แสดงว่าเงินทุนท�ำให้พฤติกรรมทางเพศที่ส่มุ เสี่ยงของเด็กชาย
นัน้ เพิ่มขึน้ )35
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เท่าเทียม44 ระดับการลงทุนของรัฐในภาพรวมของเงินทุนช่วยเหลือทาง
สังคม และโดยเฉพาะใน CSG เป็ นบทพิสจู น์ของรัฐบาลว่าได้ทมุ่ เทให้กบั
เรือ่ งนีอ้ ย่างจริงจัง
รัฐบาลได้ผ่อนปรนยืดหยุ่นให้กับการท�ำงานเพื่อที่จะท�ำให้พนั ธ
สัญ ญาด้า นประกัน สัง คมตามรัฐ ธรรมนูญ พ.ศ. 2537 ประสบความ
ส�ำเร็จ รัฐบาลได้ปรับปรุ งระบบ CSG เพื่อแก้ปัญหาความเชื่องช้า เพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ ภาวะเงินเฟ้อ และการให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องของความเป็ นธรรม ผูไ้ ด้รบั สิทธิรายงานว่ามีความประทับใจในเรื่อง
เอกสารข้อก�ำหนดที่เข้าใจได้ง่าย การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับวิธี
การอย่างกว้างขวาง กระบวนการรับสมัครมีความรวดเร็ว และทางเลือกที่
หลากหลายของการรับเงินช่วยเหลือ วิธีการใหม่ของการออกสูตบิ ตั รช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการขึน้ ทะเบียนเด็กที่มีสิทธิ และสะท้อนถึงความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งในปั จจุบนั โรงพยาบาลต่างๆ สามารถออก
ใบรับรองการเกิดให้บพุ การีโดยตรงได้โดยไม่ตอ้ งให้บพุ การีเดินทางไปยัง
ส�ำนักงานทะเบียนบ้านเพื่อขอรับหลักฐานนี45้
แม้วา่ โครงการ CSG จะด�ำเนินการได้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง
ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
แต่ก็ยงั มีเด็กที่เปราะบางมากๆ หลุดรอดการส�ำรวจ ที่น่าประหลาดใจก็
รัฐบาลได้เพิ่มจ�ำนวนเงินทุนช่วยเหลือนีท้ ุกๆ ปี เริ่มต้นจาก 21 เหรียญ คือ เด็กที่มีสิทธิแต่ยงั ไม่ได้รบั สิทธินนั้ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตเมืองที่เป็ น
สหรัฐต่อเดือน พอถึงปี พ.ศ. 2555 ก็เพิ่มสูงขึน้ เป็ น 34 เหรียญสหรัฐต่อ ทางการ เป็ นไปได้ว่าอาจเป็ นเพราะกระบวนการค้นหาเด็กเป้าหมายนัน้ มี
เดือน
ความเข้มข้นเฉพาะในเขตชนบทและในเขตเมืองที่ไม่เป็ นทางการ46 ทารก
รัฐบาลจัดสรรเงินให้กับระบบเงินทุนช่วยเหลือสังคมอย่างกว้าง และวัยรุน่ ที่มีสทิ ธิมกั จะหลุดรอดไปมากกว่าเด็กในวัยอื่น ระดับการศึกษา
ขวางด้วยเงินภาษี อากร ค่าใช้จ่ายของรัฐทัง้ หมดในการช่วยเหลือสังคม การมีงานท�ำ สถานะของการอพยพ และการมีแม่ ล้วนมีผลต่อเด็กที่มีสทิ ธิ
คือประมาณร้อยละ 3.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี พ.ศ. ว่า จะได้รบั การขึน้ ทะเบียนหรือไม่47
2554 เพิ่มขึน้ มาอีกร้อยละ 1.5 นับจากปี พ.ศ. 253739 ถึงขณะนี ้ CSG เป็ น
นอกจากนี ้ ในการสมัครเข้ารับทุนนัน้ ผูด้ แู ลเด็กที่มีสิทธิจะต้อง
โครงการเงินช่วยเหลือที่ใหญ่ท่ีสดุ ในแอฟริกาใต้40 ระหว่างปี พ.ศ. 2553 ยื่นเอกสารให้สำ� นักงานประกันสังคมเพื่อตรวจสอบการมีสทิ ธิ การส�ำรวจ
- 2554 รัฐบาลใช้จ่ายไปกับโครงการ CSG นีท้ งั้ หมดเกือบ 4.2 พันล้าน ระดับประเทศเปิ ดเผยว่า ด้วยวิธีนีท้ ำ� ให้ผดู้ แู ลเด็กที่มีสิทธิมากกว่า 1 ใน
เหรียญสหรัฐ41 โชคดีท่ีเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ไปได้สวย จึงท�ำให้ขยาย 4 ไม่สามารถสมัครได้ในปี พ.ศ. 2551 จึงเป็ นความท้าทายอีกประการ
ฐานการเก็บภาษี ได้ CSG ยังคงใช้เงินรายได้ของประเทศในสัดส่วนที่คงที่ หนึง่ ที่รฐั บาลจะต้องแก้ปัญหาให้ได้48 ที่ตลกมากก็คือ ในการส�ำรวจความ
ในสองสามปี ที่ผา่ นมา แม้วา่ โครงการนีจ้ ะขยายความครอบคลุมประชากร เคลื่อนไหวของรายได้ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2553 พบว่า เหตุผลที่ผดู้ แู ล
เป้าหมายเพิ่มขึน้ 42
เด็กที่มีสิทธิไม่มาสมัครที่พบบ่อยมากที่สดุ ก็คือ พวกเขาคิดว่ารายได้ของ
พวกเขาสูงเกินกว่าจะมีสทิ ธิได้49
กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
ส�ำ นั ก งานประกั น สั ง คมได้ป ระยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานและลดการโกง ตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนวัน
เมื่อโครงการนีไ้ ด้เริม่ ต้นขึน้ ในระยะแรกนัน้ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นาย
เกิดทางออนไลน์ท่ีชว่ ยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่กระบวนการรับสมัครของ
เทรเวอร์ มานูเอล (Trevor Manuel) มีความกังวลว่า ระบบนีจ้ ะไม่ย่งั ยืนและ
CSG ส�ำนักงานประกันสังคมได้กระจายการใช้ระบบโทรศัพท์กระตุน้ ด้วย
จะมีผลให้ประเทศแอฟริกาใต้กลายเป็ นรัฐสวัสดิการ แต่ตลอดเวลาที่ผ่าน
เสียงเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย ณ จุดจ่ายเงิน ด้วยระบบใหม่นี ้ ผูไ้ ด้รบั
มา เขากลับกลายเป็ นผูส้ นับสนุนที่ม่นั คง43 มีหลักฐานที่ชดั เจนว่า โครงการ
สิทธิจะสามารถโทรทุกเดือนเพื่อยืนยันตัวตนและเบิกเงินประจ�ำเดือนนัน้ ๆ
นี ้มี ป ระโยชน์ใ นด้า นการพั ฒ นามนุ ษ ย์แ ละมี บ ทบาทส�ำ คั ญ ภายใต้
ออกมา50
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ตอ้ งการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องความไม่
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หลายล้านชีวิตรอด

ทุกๆ การเปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญในระบบการขึน้ ทะเบียน จะต้อง
มีการรณรงค์ส่ือสารเพื่อลดความวุ่นวาย ส�ำนักงานประกันสังคมใช้ทัง้
วิธีแห่แหนไปตามถนน ออกวิทยุ แจ้งไปทางโรงเรียนและผูน้ ำ� ชุมชนใน
ชนบท (indunas) เพื่อกระจายข่าวเกี่ยวกับเกณฑ์อายุใหม่ในทุกๆ ครัง้
ที่มีการขยายเพิ่มขึน้ 51 รัฐบาลกล่าวว่า กระบวนการสื่อสารยังคงมีช่อง
ว่างที่ตอ้ งปรับปรุ ง และผูด้ แู ลเด็กบางคนยังคงไม่ได้รบั ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สำ� คัญของโครงการ เพื่อต่อสูก้ บั ปั ญหานี ้ ส�ำนักงานประกัน
สังคมได้เปิ ดเบอร์โทรฟรีสำ� หรับให้คำ� แนะน�ำและให้บริการพิเศษเป็ นการ
เฉพาะแก่ครอบครัวที่เปราะบาง52
เพื่อเป็ นการให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู ้ DSD ร่วมกับส�ำนักงาน
ประกันสังคมได้สนับสนุนการศึกษาผลกระทบของโครงการนี ้ โดยใช้กลุม่
นักวิจยั ในท้องถิ่น ข้อค้นพบเป็ นหลักฐานที่ได้ชว่ ยให้ DSD และส�ำนักงาน
ประกันสังคมรับรู ป้ ั ญหาและใช้ในการปฏิรูปแนวทางการด�ำเนินงานใน
เวลาต่อมา ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ CSG ได้รบั การเผยแพร่สสู่ าธารณะ
ทางอินเตอร์เน็ต เป็ นการส่งเสริมความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
ภาคประชาสังคมของแอฟริกาใต้ก็มีบทบาทที่สำ� คัญ องค์กรที่
ต่อสูเ้ รื่องการแบ่งแยกสีผิวมานานได้เปลี่ยนมาสูเ้ รื่องความไม่เท่าเทียมกัน
อย่างมากในแอฟริกาใต้ องค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Black Sash ได้ชว่ ย
ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของตนเกี่ยวกับเกณฑ์ของผูม้ ีสิทธิได้รบั ทุนและ
กระบวนการในการสมัคร หน่วยข่าวชุมชนทางเว็บไซต์ท่ีช่ือ GroundUp
ได้เป็ นสื่อกลางให้ผอู้ าศัยในเขตเมืองมาเล่าประสบการณ์ของผูใ้ ช้บริการ
ที่นอกจากจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ส่ปู ระชาชนแล้วยังเป็ นการกดดันให้
รัฐบาลต้องรักษาค�ำมั่นสัญญาในเรือ่ งนีต้ อ่ ไป53
ระดับค่าใช้จ่ายของรัฐเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากความครอบคลุมเด็ก
เป้าหมายขยายออกไป น�ำมาซึ่งค�ำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงการ
CSG การคาดการณ์ทางประชากรศาสตร์ชีว้ า่ จ�ำนวนของเด็กที่มีสทิ ธิควร
จะคงที่54 อย่างไรก็ตาม นักวิจยั เน้นย�ำ้ ว่า ความยั่งยืนขึน้ กับการขยายฐาน
การเก็บภาษี ต่อไปในขณะที่ยงั คงขยายความครอบคลุมเป้าหมายเพื่อให้
เด็กที่มีความจ�ำเป็ นได้เข้าถึงมากขึน้ 55

เงิ น ช่ ว ยเหลื อ ที่ โ อนไปให้ป ระชาชนนั้น สามารถใช้เ ป็ น อาวุธ
ต่อสูก้ ับการติดเชื อ้ เอชไอวีท่ี ระบาดไปทั่วดังเช่นในประเทศแอฟริกาใต้
สัญญาณต่างๆ บ่งบอกว่า ด้วยการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน โครงการ
CSG ก็จะสามารถลดสิ่งกระตุน้ ให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ส่มุ เสี่ยงได้—
ซึ่งก็คือการขายบริการทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์ต่างวัยกันมากๆ —
ซึง่ ผลักดันโดยการลดคุณค่าของเด็กหญิงและความต้องการทางวัตถุ56
ประสบการณ์ของแอฟริกาใต้แสดงให้เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
เงินช่วยเหลือนีก้ บั การลงทุนทางสังคมอื่นๆ ที่ช่วยกันท�ำให้ผลกระทบทาง
สุขภาพมีมากขึน้ (ดูประกอบกับกรณี ท่ี 11 ในเล่มนี ้ เกี่ ยวกับโครงการ
สุขภาพครอบครัวของบราซิล). ตัวอย่างเช่น จากการประเมินผลนัน้ เด็ก
ภายในโครงการที่ มี แ ม่ ท่ี มี ก ารศึก ษาสามารถเก็ บ เกี่ ย วประโยชน์ด ้า น
สุขภาพจากเงินนีไ้ ด้มากกว่าเด็กที่มีแม่ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า นอกจากนี ้
นักสังคมสงเคราะห์ในแอฟริกาใต้ยงั ได้ช่วยผูด้ แู ลเด็กให้ได้เข้าถึงทุน ช่วย
ขยายความครอบคลุมของโครงการไปถึงเด็กชายขอบ และเตรียมเด็กให้
พร้อมส�ำหรับการได้รบั สิทธิในทุนนี ้ โชคไม่ดีท่ีแม้ว่านักสงคมสงเคราะห์
ของรัฐบาลจะได้รบั บทบาทที่สำ� คัญ แต่พวกเขามีจำ� นวนน้อย ต้องท�ำงาน
เกินก�ำลัง และแทบจะไม่สามารถติดตามแต่ละครอบครัวได้57 การเพิ่ม
จ�ำนวนนักสังคมสงเคราะห์ภาครัฐและการขยายการสนับสนุนพวกเขา
ให้เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบคุ้ม ครองสัง คมอย่ า งรอบด้า นจะช่ ว ยท�ำ ให้
ประโยชน์ของเงินทุนนีท้ วีคณ
ู เพิ่มขึน้
โครงการนีอ้ อกแบบวิธีการจ่ายเงินในลักษณะที่มีนัยกว้างๆ ไม่
เฉพาะเจาะจง ผูด้ แู ลหลักของเด็กในโครงการ— ซึง่ ไม่ใช่หวั หน้าครอบครัว
— จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบดูแลเงินที่ได้รบั จาก CSG เพราะผูด้ แู ลเด็กส่วน
ใหญ่จะเป็ นผูห้ ญิ ง ดังนัน้ หน้าที่การจัดการเรื่องรายได้นีจ้ ึงเป็ นของแม่
ป้า และย่าหรือยาย การศึกษาส่วนใหญ่พบว่า ผูห้ ญิงจะลงทุนให้กบั เด็ก
มากกว่าผูช้ าย58 ดังนัน้ แม้วา่ การออกแบบโครงการ CSG จะไม่เจาะจง
เรื่องเพศออกมาอย่างชัดแจ้ง แต่การส่งเสริมผูด้ แู ลเพศหญิงด้วยเงินทุนนี ้
มากกว่าจะไปส่งเสริมหัวหน้าครัวเรือนที่เป็ นชายนัน้ อาจจะส่งผลกระทบ
มากกว่าการออกแบบเป็ นอย่างอื่น
ลักษณะการออกแบบ CSG อย่างอื่นที่มีนยั กว้างๆ ก็คือ ระดับ
ของเงื่อนไขที่มากับเงินทุน ประเด็นร้อนที่วา่ ควรจะตัง้ เงื่อนไขส�ำหรับการ
นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
รับทุนหรือไม่ ยังคงไม่มีขอ้ ยุติในแอฟริกาใต้— รวมถึงทั่วโลก— เพราะ
บทเรียนที่เข้าใจได้งา่ ยที่สดุ ของโครงการ CSG ก็คือ เงินช่วยเหลือที่รฐั บาล นักวิจยั และนักเคลื่อนไหวพบหลักฐานที่สนับสนุนทัง้ สองด้าน การให้เงิน
โอนไปให้ประชาชนสามารถท�ำให้ประชาชนมีสขุ ภาพดีขนึ ้ ได้ ผลลัพธ์นีจ้ ะ ช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขอาจจะไปกันได้กบั การเมืองมากกว่าแบบที่บางคน
เป็ นไปได้ก็ต่อเมื่อ ไม่กำ� หนดเป้าหมายสุขภาพอย่างชัดแจ้ง ไม่มีเงื่อนไข มองว่าคล้าย “การบริจาค” อย่างไรก็ตาม แบบมีเงื่อนไขนัน้ สามารถกีดกัน
ส�ำหรับสิทธิประโยชน์ และสมาชิกในครอบครัวร่วมกันใช้เงินรายได้ท่ีโอน ผูด้ อ้ ยโอกาสส่วนใหญ่ออกจากการเข้าถึงเงินทุนเมื่อบริการทางสังคมมี
เข้ามา เงินช่วยเหลือนีส้ ามารถปรับปรุงสุขภาพได้โดยทางตรงก็คือ ใช้จา่ ย จ�ำกัดและเมื่อข้อก�ำหนดนัน้ เป็ นเครือ่ งกีดขวางที่สงู เกินไป
ไปในเรื่องการใช้บริการสุขภาพ การเดินทางและการซือ้ ยา ส่วนทางอ้อม
ผูเ้ สนอโครงการเงินช่วยเหลือตระหนักว่า โครงการลักษณะนีใ้ น
ก็คือมันช่วยลดความยากจนและมีอิทธิ พลต่อปั จจัยทางสังคมที่กำ� หนด ระดับประเทศที่บริหารโดยรัฐจะสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้กว้างขวาง
สุขภาพ โดยช่วยให้เด็กสามารถเอาชนะต่อข้อจ�ำกัดที่เกิดจากความด้อย มากแต่การด�ำเนินงานอาจจะไม่ราบรื่น ประสบการณ์ของแอฟริกาเป็ น
โอกาสของพ่อแม่และสามารถเข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนได้ เหมือนกับว่า ตัวอย่างหนึ่งของความท้าทาย ความจ�ำเป็ นของเงินนีจ้ ำ� กัดอยู่ในแวดวง
สิทธิประโยชน์ของโครงการ CSG นัน้ จะส่งผลต่อคนในรุน่ ต่อไปด้วย
ประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กแรกเกิด ผูซ้ ง่ึ มี

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

สิทธิแต่ยงั ไม่ได้รบั การขึน้ ทะเบียน แต่ระบบการจัดการข้อมูลของโครงการ
CSG ไม่ละเอียดพอที่จะติดตามกลุม่ พิเศษที่เป็ นเด็กเปราะบางที่มีสิทธิได้
เด็กหลายคนที่ควรจะได้รบั สิทธิ ประโยชน์นีอ้ ย่างมากที่สุดต้องพลาดไป
เพราะผูด้ แู ลเด็กเหล่านัน้ ไม่ได้ใส่ใจที่จะเข้าถึงหรือไม่สามารถเข้าถึงซึง่ ทุนนี59้
การแก้ปัญหาที่มีความเป็ นไปได้ประการหนึง่ ก็คือ ด�ำเนินโครงการ
CSG แบบถ้วนหน้า แบบถ้วนหน้าหมายถึงเด็กทุกคนได้รบั ทุนโดยที่ไม่
ต้อ งพิ จ ารณาคุณ สมบัติ ข องครอบครัว ซึ่ง ตรงข้า มกับ ปั จ จุบัน ที่ มี ก าร
ตรวจสอบคุณสมบัติของครอบครัวด้วย ผูป้ ระเมินโครงการชีว้ ่า โครงการ
CSG แบบถ้วนหน้าจะช่วยลดอุปสรรคมากมายในการเข้าถึงทุนและจะ
ช่ ว ยท�ำ ให้เ ด็ ก ยากจนอี ก หลายล้า นคนในปั จ จุบัน เข้า มาในโครงการนี ้
ด้วย60 ความเป็ นไปได้ในทางอื่นก็คือ โครงการเงินทุนรายได้พืน้ ฐาน (Basic

Income Grant: BIG) ซึ่ง จะเป็ น การจัด สรรรายได้พื น้ ฐานให้แ ก่ ช าว
แอฟริกาใต้ทกุ คน 61 โครงการ CSG แบบถ้วนหน้าอาจจะเป็ นขัน้ ที่สองที่
จะไปสู่ BIG
โครงการ CSG เป็ นหนึง่ ในขัน้ ตอนส�ำคัญและประสบความส�ำเร็จ
ในการมุ่งสู่การแก้ปัญหาการแบ่งแยกสีผิว แต่โครงการนีก้ ็มิใช่ยาสารพัด
โรค ปั ญหารอบด้านและลุ่มลึกยังคงมีอยู่ เช่น การติดเชือ้ เอชไอวีท่ียงั มี
อัตราสูงและกระจายอย่างไม่เป็ นธรรม เชื่อได้ว่า การท�ำให้เด็กที่มีสิทธิ
ทุกคนได้รบั เงินทุนช่วยเหลือตัง้ แต่เนิ่นๆ ในช่วงแรกของชีวิตจะช่วยท�ำให้
ประเทศแอฟริกาใต้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องมุ่งสูค่ วามปลอดภัยและ
สุขภาพแข็งแรงมากขึน้ ได้
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เรียนรู้จากความล้มเหลว

โครงการเงินช่วยเหลือครอบครัว - 2 แห่งฮอนดูรัส
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman จากฉบับทีร่ ่างโดย Alix Beith)

ภาพรวมโดยสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: แนะน�ำผูเ้ ป็ นแม่ในการเลีย้ งลูกและในด้านอนามัยปฏิบตั ิ ส่งเสริมอาหารที่เหมาะสม กระตุน้ ให้ไปใช้บริการสุขภาพส�ำหรับ
หญิงตัง้ ครรภ์ ส�ำหรับแม่ท่ีเลีย้ งดูลกู และส�ำหรับเด็กอายุต่ำ� กว่า 3 ปี และปรับปรุงบริการสุขภาพให้มีความเหมาะสมแก่ผใู้ ช้สทิ ธิภายใต้โครงการจัดสรรเงิน
ช่วยเหลือครอบครัว
ยุทธวิธี: โอนเงินให้อย่างมีเงื่อนไข มุง่ เป้าไปที่ครอบครัวที่มีหญิงตัง้ ครรภ์หรือมีเด็กเล็กในพืน้ ที่ชนบทที่มีความกันดาร เสริมด้วยการปรับปรุงฝั่งอุปทานให้
มีบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพและส่งเสริมการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ รวมทัง้ การปรับปรุงสุขอนามัยให้ดีขนึ ้
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: มีการใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพมากขึน้ ส�ำหรับเด็กเล็กและหญิงตัง้ ครรภ์ แต่จำ� นวนการมาใช้บริการก่อนคลอดไม่เปลี่ยนแปลง
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้ ส�ำหรับโรคท้องเสีย โรคโลหิตจาง หรือภาวะแคระแกร็น แต่ภาวะการเจริญพันธุเ์ พิ่มขึน้ ร้อยละ 2 - 4
เหตุทไ่ี ม่ประสบผลส�ำเร็จ: เงินที่โอนไปให้นนั้ น้อยเกินไปและไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขที่ตงั้ ไว้ได้ ศักยภาพของสถาบันอยูใ่ นระดับต�่ำท�ำให้ไม่สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการสุขภาพได้ การออกแบบการโอนเงินอาจน�ำไปสูแ่ รงจูงใจในทางตรงกันข้ามคือมีการตัง้ ครรภ์เพิ่มขึน้
การเงินการคลัง: ค่าใช้จา่ ยประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลา 4 ปี ส�ำหรับองค์ประกอบด้านสุขภาพและโภชนาการ
ขนาดของโครงการ: มีครอบครัวได้รบั สิทธิจำ� นวน 109,649 ครอบครัวต่อปี

ส�ำหรับความเป็ นอยู่ในแหล่งยากจนอย่างมากของชาวฮอนดูรสั นัน้ การมี
ส�ำหรับความเป็ นอยู่ในแหล่งยากจนสุดๆ ของชาวฮอนดูรสั นัน้ การมีชีวิต
รอดไปวันๆ นับว่าเป็ นเรื่องที่ทา้ ทายมาก พืน้ ที่ความยากจนของประเทศ
นี ้ อยูใ่ นเขตชนบททางภาคตะวันตก รายได้อนั น้อยนิดของครอบครัวขึน้ อยู่
กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เช่น ความไม่แน่นอนของผลผลิตจากกาแฟและราคา
กาแฟ อาหารที่เลีย้ งครอบครัวมักจะไม่เพียงพอ ท�ำให้เด็กจ�ำนวนมากต้อง
ประสบปั ญหาภาวะทุพโภชนาการเรือ้ รัง พ่อแม่จำ� นวนมากพาลูกชายไป
ท�ำงานในไร่กาแฟ ส่วนลูกสาวก็มกั จะแต่งงานเร็วและมีลกู ก่อนวัยอันควร
ท�ำให้อตั ราการเจริญพันธุเ์ พิ่มสูงขึน้ และเติมเต็มวงจรแห่งความยากจน ใน
ที่ท่ีห่างไกลจากตัวเมือง ห่างไกลจากบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ และขาด
ซึง่ โครงสร้างพืน้ ฐานที่ทนั สมัย ไม่มีไฟฟ้า และไม่มีการสุขาภิบาลที่ดีพอ จึง
ยากที่จะหนีจากความกันดารและความล�ำบากตรากตร�ำในทุกๆ วัน
การที่ภูมิภาคชนบทของประเทศยังต้องประสบกับความยากจน
อย่ า งแสนสาหัส ท�ำ ให้ร ัฐ บาลฮอนดูร ัส ต้อ งริเ ริ่ม โครงการทดลองโอน
เงินช่วยเหลือไปให้ประชาชนเพื่อคุม้ ครองสังคมในปี พ.ศ. 2533 ก่อนที่
โครงการในลักษณะนีจ้ ะเป็ นที่นิยมในกลุม่ ประเทศที่มีรายได้นอ้ ยและราย
ได้ปานกลางเสียอีก และในปี เดียวกันนัน้ ฮอนดูรสั ก็ได้เริ่มโครงการเงิน
ช่วยเหลือครอบครัว - 1 (Programa de Asignacion Familiar - I: PRAF

- 1) อย่างเป็ นทางการ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนสุดๆ ที่ตอ้ งประสบ
กับความสูญเสีย ภายใต้นโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง แต่ตอ่ มาไม่นาน
PRAF - 1 ก็ลม้ เหลว ธนาคารพัฒนาระหว่างรัฐอเมริกา (Inter - American
Development Bank: IDB) ก็ได้เคลื่อนต่อด้วยโครงการน�ำร่องใหม่ท่ีได้
ปรับปรุ งแล้ว เรียกว่า PRAF - 2 ซึ่งถูกออกแบบให้ส่งเสริมทางด้านทุน
มนุษย์และน�ำมาแทนโครงการ PRAF - 1 ที่กำ� ลังย�่ำแย่ อย่างไรก็ตาม แม้
จะมีประสบการณ์จากความผิดพลาดครัง้ ที่แล้ว แต่ก็ยงั เกิดความผิดพลาด
อีก ถึงแม้วา่ PRAF - 2 จะได้แก้ไขในส่วนขาดของ PRAF - 1 แล้วก็ตาม ช่อง
โหว่ของการออกแบบใหม่ทำ� ให้เกิดปั ญหาใหม่ท่ีคาดไม่ถึง ด้วยผลลัพธ์ท่ี
สับสนและแม้กระทั่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของผูไ้ ด้รบั สิทธิดว้ ย
ประสบการณ์ของ PRAF ชีใ้ ห้เห็นว่า การโอนเงินช่วยเหลือของ
รัฐสามารถน�ำไปสู่ผลลัพธ์ท่ีมิได้ตงั้ ใจได้อย่างไร ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการ
ออกแบบที่ไม่เหมาะสม การติดตามการด�ำเนินโครงการอย่างสม�่ำเสมอ
เป็ นสิ่งส�ำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงหลุมพรางและเพื่อจะได้ทราบผลเสียแต่เนิ่นๆ
ทัง้ นี ้ เพื่อจะได้แก้ไขหรือปรับปรุ งโครงการได้ทนั เวลา เรื่องราวของชาว
ฮอนดูรสั เป็ นหนึ่งในเรื่องที่เรียนรู ไ้ ด้ขณะปฏิบตั ิท่ีซำ้� แล้วซ�ำ้ เล่าตลอดระยะ
เวลา 2 ทศวรรษ— แต่ก็ยงั คงได้ผลลัพธ์ท่ีสบั สน
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ความสูญเสียอันเนื่องมาจากความยากจนในชนบท
ด้วยเหตุท่ีประชากรมากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ในภูมิประเทศที่เป็ นภูเขาและ
เนินเขาในพืน้ ที่ชนบทของประเทศ ท�ำให้ฮอนดูรสั ต้องต่อสูม้ าเป็ นเวลา
ยาวนานเพื่อให้ประเทศเติบโตดังเช่นประเทศเพื่อนบ้าน ในปี พ.ศ. 2542
ครัวเรือนของประชากรในประเทศฮอนดูรสั มีรายได้เพียง 890 เหรียญ
สหรัฐต่อปี เมื่อเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐในปั จจุบนั (พ.ศ. 2558) ท�ำให้
ฮอนดูรสั เป็ นประเทศที่ยากจนที่สดุ ในอเมริกากลางและยากจนเป็ นที่ 2
รองจากเฮติในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน1
ดัชนีจีนี (Gini index ใช้วดั ระดับความไม่เท่าเทียมของรายได้)
ของฮอนดูรสั อยูใ่ นกลุม่ สูงที่สดุ ในลาตินอเมริกา มูลค่าทรัพย์สนิ ร้อยละ 42
อยูใ่ นก�ำมือของกลุม่ คนรวยที่สดุ ที่มีอยูร่ อ้ ยละ 102 ชาวฮอนดูรสั ที่ยากจน
ที่สดุ นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นชนพืน้ เมืองที่อาศัยในชนบท ต้องต่อสูเ้ พื่อประทัง
ชีวิตแบบหาเช้ากินค�่ำ เกือบร้อยละ 70 ของชาวฮอนดูรสั อาศัยอยูใ่ ต้เส้น
ความยากจน ร้อยละ 25 อยูแ่ บบยากจนสุดๆ (มีกำ� ลังซือ้ เปรียบเทียบน้อย
กว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวัน)3
การที่ ตอ้ งอาศัยอยู่ท่ามกลางความยากจนท�ำให้มีโอกาสน้อย
ที่จะได้เรียนต่อในชัน้ มัธยมศึกษา— ซึ่งเป็ นประตูสำ� คัญที่จะแยกไปเป็ น
ครอบครัวที่เล็กลงและมีโอกาสในชีวิตที่ดีขนึ ้ — ส่งผลให้หญิงชาวชนบทใน
ฮอนดูรสั มีลกู ก่อนวัยอันควรแถมยังมีลกู ถี่อีกด้วย ในชนบทของฮอนดูรสั
นัน้ การส�ำรวจในปี พ.ศ. 2544 พบว่า ค่าเฉลี่ยของการมีลกู ของผูห้ ญิงหนึง่
คนเท่ากับ 5.62 คนตลอดอายุขยั เปรียบกับในเขตเมืองมีเพียง 3 - 3.5 คน และ
เปรียบกับภาพรวมของภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนคือ 2.6 คน4
ในเวลานัน้ ร้อยละ 60 ของหญิงชาวชนบทที่อายุระหว่าง 20 - 24 ปี เคยมี
ลูกแล้วเมื่ออายุ 20 ปี และร้อยละ 36 เมื่ออายุ 18 ปี 5 และความต่างของ
การใช้ยาคุมก�ำเนิดระหว่างชนบทกับเขตเมืองก็มีความคงที่ คือมากกว่า
1 ใน 3 เพียงเล็กน้อย ของหญิงที่แต่งงานแล้วหรือหญิงวัยรุน่ ที่ใช้ชีวิตคูใ่ น
ชนบทมีการใช้วิธีคมุ ก�ำเนิดแบบสมัยใหม่ เปรียบเทียบกับเกือบครึ่งของ
หญิงกลุม่ เดียวกันในเขตเมือง และประมาณ 2 ใน 3 ของหญิงเขตเมืองใช้
ชีวิตคูท่ ่ีอายุตงั้ แต่ 20 ปี ขึน้ ไป6
ส�ำหรับผูห้ ญิงในชนบทของฮอนดูรสั ส่วนใหญ่มกั จะอาศัยอยูห่ า่ ง
ไกลจากบริการสุขภาพที่มีคณ
ุ ภาพ การตัง้ ครรภ์จึงเป็ นความเสี่ยงอย่าง
หนึ่ง มีเพียงร้อยละ 38 เท่านัน้ ที่หญิงชาวชนบทไปใช้บริการท�ำคลอดที่
คลินิกหรือโรงพยาบาล และ 1 ใน 5 ไม่ได้ใช้บริการรับฝากครรภ์ประเภท
ใดๆ 7
นอกจากนี ้ ความยากจนในชนบทยังส่งผลเสียอย่างมากต่อเด็กๆ
ในการคลอดทุกๆ 1,000 ราย มี 38 รายไม่ได้เกิดเป็ นทารกและอีก 13 ราย
เป็ นทารกได้ไม่ถงึ 5 วัน ส่วนใหญ่ตายด้วยสาเหตุท่ีปอ้ งกันได้ เช่น ท้องเสีย
ติดเชือ้ ในทางหายใจแบบเฉียบพลัน และอาการแทรกซ้อนต่างๆ ระหว่าง
คลอด8 ในกลุม่ เด็กที่รอดนัน้ มีจำ� นวนมากที่เจริญเติบโตได้ไม่ดี ประมาณ
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ร้อยละ 14 ของทารกชาวฮอนดูรสั คลอดออกมาด้วยน�ำ้ หนักต�่ำกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 35 ของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี มีสภาพแคระแกร็น และร้อยละ 34 ต้อง
ทนทุกข์ทรมานด้วยโรคโลหิตจาง9

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: การโอนเงินช่วยเหลือ
ครั้งเก่าเพือ่ แก้ปัญหาวิกฤตใหม่
ช่วงทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) เป็ นช่วงเวลาที่ฮอนดูรสั มีสนั ติสขุ
ทั่วประเทศและมีรฐั บาลพลเรือนที่เข้มแข็ง10 แม้ว่าเศรษฐกิจจะขึน้ ๆ ลงๆ
ตลอดช่วงทศวรรษก่อนหน้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ค่อนข้างต�่ำ แต่เศรษฐกิจของฮอนดูรสั ก็ค่อยๆ ขยายตัวอย่างช้าๆ แต่ว่า
มั่นคง อันที่จริง มันมีเหตุผลส�ำหรับการมองโลกในแง่ดีแบบนี11้
ตอนปลายทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ภายหลังจาก
2 - 3 ปี ที่เศรษฐกิจก�ำลังเติบโตขึน้ อย่างช้าๆ ก็กลับมี 2 วิกฤติการณ์ท่ีทำ� ให้
สะดุดลงอย่างรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2541 เหตุการณ์แผ่นดินถล่มอันเนื่องมา
จากพายุเฮอร์ริเคนมิทช์ (Hurricane Mitch) ท�ำให้เกิดการสูญเสียอย่าง
หนักทัง้ ในด้านชีวิตและด้านเศรษฐกิจ ผูค้ นล้มตายไปเกือบ 6,000 คน และ
ก่อความเสียหายด้านวัตถุประมาณ 3.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ12 ผนวก
กับผลกระทบของเฮอร์ริเคนมิทช์ ฮอนดูรสั ยังต้องได้รบั เคราะห์จากราคา
กาแฟที่ตกต�่ำทั่วโลก— ซึ่งกาแฟเป็ นสินค้าส่งออกที่สำ� คัญของประเทศนี ้
จากปี พ.ศ. 2540 ถึงปี ต้นๆ ของทศวรรษที่ 2,000s (พ.ศ. 2543 - 2552)
ราคากาแฟที่พงุ่ ลงเหวท�ำลายชีวิตผูค้ นเกือบ 1 ใน 3 ของชาวฮอนดูรสั ใน
ชนบทผูม้ ีรายได้จากกาแฟ13
ขณะที่เผชิญกับหายนะภัย ชาวชนบทหลายครอบครัวสิน้ หวังว่า
จะได้รบั ความช่วยเหลือ แต่ยงั โชคดีท่ีประเทศฮอนดูรสั มีโครงการคุม้ ครอง
สังคมที่ม่งุ ช่วยเหลือพลเมืองผูเ้ ปราะบางมากที่สดุ และได้ดำ� เนินโครงการ
นีม้ านานแล้วด้วย เริ่มจากในปี พ.ศ. 2493 รัฐบาลฮอนดูรสั ประกาศ
ให้ก ารช่ ว ยเหลื อ คนยากจนในด้า นอาหาร และในตอนต้น ทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ประชากรมากกว่า 1 ใน 4 ได้รบั ประโยชน์จาก
ความช่วยเหลือนี14้ อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไป ในปี พ.ศ. 2533
เมื่ อฮอนดูรสั เริ่มด�ำเนิ นนโยบายปรับปรุ งโครงสร้างตามเงื่ อนไขของไอ
เอ็มเอฟกับการกูย้ ืมเงินจากธนาคารโลก เป็ นที่รบั รู ก้ นั ว่า การแปรรู ปจาก
รัฐวิสาหกิจเป็ นเอกชนอย่างกะทันหันและการตัดงบรายจ่ายด้านสังคม
ร่วมกับการปรับปรุ งโครงสร้างได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวดขึน้ ในระยะใกล้
ธนาคารโลกและรัฐ บาลฮอนดูร ัส จึง ได้ร่ว มกัน ก่ อ ตั้ง และขยายตาข่ า ย
คุม้ ครองสังคมให้เข้มแข็งขึน้ ดังนัน้ ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารโลกและ IDB โครงการ PRAF - 1 จึงได้เริม่ ด�ำเนินการในปี พ.ศ. 253315
PRAF - 1 เป็ นโครงการที่มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อปรับปรุง
ด้านโภชนาการ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ และเพื่อสุขภาพของชาว
ฮอนดูรสั ที่ยากจนที่สดุ โครงการได้แจกคูปองให้ผเู้ ป็ นแม่เพื่อแลกเปลี่ยน
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หลายล้านชีวิตรอด

เป็ นอาหารหรือแจกเงินส�ำหรับผูท้ ่ีมีสิทธิ ตรงตามข้อก�ำหนดและเงื่อนไข
ต่างๆ สิทธิประโยชน์ดา้ นสุขภาพภายใต้โครงการนีร้ วมถึงการอนามัยแม่
และเด็กที่มีการแจกคูปองให้หญิงตัง้ ครรภ์ แม่ท่ีเลีย้ งทารก และแม่ท่ีมีเด็ก
เล็กหรือเด็กพิการที่ตอ้ งมาใช้บริการที่ศนู ย์บริการสาธารณสุขเป็ นประจ�ำ
รวมทัง้ มีการให้คปู องโภชนาการแบบไม่มีขอ้ ผูกมัดส�ำหรับเด็กอายุต่ำ� กว่า
5 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี ้ ยังมีคปู องอื่นๆ อีก
ที่แจกเพื่อส่งเสริมให้เด็กไปเข้าโรงเรียนและเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่หญิงชาว
ฮอนดูรสั ถึงปี พ.ศ. 2541 มีประชาชน 318,000 คนต่อปี ได้รบั คูปองจาก
PRAF - 116
อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิกฤติการณ์ 2 เหตุการณ์ในตอนปลาย
ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ดังกล่าวแล้ว ในระยะต่อมา ก็เป็ น
ที่ชัดเจนว่า PRAF - 1 ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามศักยภาพที่คาด
หวัง IDB ต�ำหนิว่าเป็ นเพราะการออกแบบและการด�ำเนินงานมีช่องโหว่
ไม่มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขเพราะไม่มีการก�ำกับให้กระท�ำและแม้แต่เมื่อ
ผูเ้ ป็ นแม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขคือมารับบริการที่สถานบริการแล้ว แต่ก็กลับ
มีปัญหาว่า เจ้าหน้าที่หรือทรัพยากรมีไม่เพียงพอ และเหตุท่ีผไู้ ด้รบั สิทธิ
ส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าถึงบริการธนาคารได้ จึงต้องโอนเงินช่วยเหลือ
ผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและครู ซึ่งท�ำให้กระบวนการมีความเสี่ยงต่อ
ความล่าช้าและการยักยอก คูปองด้านสุขภาพที่ให้นนั้ ค�ำนวณเป็ นมูลค่า
ได้เท่ากับร้อยละ 12 ของค่าใช้จ่ายด้านอาหารพืน้ ฐาน— จึงน้อยเกินไป
ที่จะมีอิทธิ พลในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้จริงหรือท�ำให้การบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปได้นอ้ ยมาก17
การวางเป้าหมายไม่ดีหรือการที่ไม่ได้วางก็ตาม มีส่วนท�ำให้เกิด
ปั ญหาใหญ่ตามมา สถานที่ตงั้ สาขาของ PRAF - 1 โรงเรียนและสถาน
บริการสาธารณสุขในเครือข่าย ล้วนถูกเลือกตามอัตราการเกิดภาวะทุพ
โภชนาการในเด็กภายในพืน้ ที่รบั ผิดชอบนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละ
พืน้ ที่นัน้ การเลือกผูไ้ ด้รบั สิทธิ เป็ นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ
ครู เป็ นผูพ้ ิจารณา ดังนัน้ จึงท�ำให้โครงการนีม้ ีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจ
แบบอัตนัย. สองในห้าสิทธิประโยชน์ดา้ นอนามัยแม่และเด็กถูกช่วงชิงไป
โดยคนที่ไม่ยากจนจริงถึงร้อยละ 40 ขณะที่คนยากจนที่สดุ อีกมากมายถูก
กีดกันออกไป18
IDB เห็นว่าจะต้องใช้วิธีการใหม่— คือจะต้องเน้นเรื่องทุนมนุษย์
(human capital) ในกลุม่ ประชาชนที่ยากจนที่สดุ ของฮอนดูรสั โดยใช้วิธี
วัดผลส�ำเร็จที่ชัดเจนและใช้ยุทธวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อดูว่า
โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่19 ในปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลฮอนดูรสั ได้
เจรจาต่อรองเงินกูจ้ าก IDB จนกระทั่งได้เงินมา 45 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ
ด�ำเนินโครงการใหม่ของ PRAF เป็ นโครงการน�ำร่องชื่อว่า PRAF - 2

ปฏิบตั กิ ารโครงการ PRAF - 2

PRAF - 2 มีเป้าหมายเป็ นเทศบาล 70 แห่งในพืน้ ที่ชนบทที่ยากจนมาก
และอยู่ท างตะวัน ตกของฮอนดูร ัส โครงการนี จ้ ่ า ยเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ

สุขภาพและการศึกษา ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงานในฝั่ งอุปทาน เช่น การ
ปรับปรุงคุณภาพของบริการสาธารณสุขและการศึกษาเพื่อสลายวงจรแห่ง
ความยากจน ด้วยการท�ำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ IDB ได้เป็ นผูน้ ำ� ใน
การออกแบบโครงการใหม่และวางแผนจะประเมินผลร่วมกับสถาบันวิจยั
นโยบายอาหารระหว่างประเทศ (International Food Policy Research
Institute: IFPRI) ซึง่ เป็ นกลุม่ วิจยั ระหว่างประเทศที่ได้รบั การยอมรับอย่าง
สูง ตัง้ อยู่ในวอชิงตัน ดี.ซี. เน้นด้านการพัฒนาเกษตรกรรม ด้านความ
มั่นคงทางอาหาร และด้านการบรรเทาความยากจน20
โครงการน�ำร่องนีใ้ ช้เงินกูจ้ าก IDB และเงินจากรัฐบาลฮอนดูรสั
อีกจ�ำนวนเล็กน้อย โครงการ PRAF - 2 ที่ปรับปรุงขึน้ ใหม่นีม้ ีการเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์ มีเกณฑ์ในการคัดเลือกผูไ้ ด้รบั สิทธิ ท่ีชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม
มากขึน้ มีการเพิ่มเติมองค์ประกอบของการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ฝ่ ั ง
อุปทาน และออกแบบวิธีการกระจายเงินแบบใหม่21 นอกจากนี ้ PRAF - 2
ยังได้ออกแบบให้มีการประเมินผลอย่างจริงจังตัง้ แต่เริ่มโครงการ และ
เพื่อช่วยในการศึกษาผลกระทบของแต่ละองค์ประกอบของโครงการ ได้
มีการสุม่ จ�ำแนก 70 เทศบาลออกเป็ นกลุม่ ต่างๆ 4 กลุม่ คือ กลุม่ ที่รบั เงิน
ช่วยเหลือครอบครัวอย่างเดียว กลุ่มที่ฝ่ ั งอุปทานได้รบั เงินเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง กลุ่มที่ มีทั้งสององค์ประกอบของโครงการคือรับเงิ นช่วยเหลือ
ครอบครัวและรับเงินสร้างความเข้มแข็งฝั่ งอุปทาน และกลุ่มควบคุม (ดู
กล่อง 1)22 ขณะที่ PRAF - 1 ยังคงด�ำเนินต่อไปทั่วประเทศ รวมถึง 70
เทศบาลที่เลือกออกมาเข้าโครงการน�ำร่อง PRAF - 2 ด้วย23
เช่นเดียวกับ PRAF - 1, PRAF - 2 เลือกเป้าหมาย 70 เทศบาล
จากพืน้ ที่ท่ีมีอตั ราภาวะทุพโภชนาการสูงที่สดุ ซึง่ เชื่อว่าเป็ นตัวแทนความ
ยากจนมากที่สดุ ได้ ด้วยประชากรรวมประมาณ 660,000 คน เทศบาล
ซึ่งอยู่ในภาคตะวันตกของฮอนดูรสั เหล่านีม้ ีดชั นีการพัฒนามนุษย์ท่ีค่อน
ข้างต�่ำ นั่นคือ เกือบร้อยละ 80 อาศัยอยูด่ ว้ ยความยากจน มากกว่าร้อยละ
70 ยากจนแบบสุดๆ และ 1 ใน 3 ของผูใ้ หญ่ (adults) เป็ นผูไ้ ม่รูห้ นังสือ24
ประมาณครึง่ หนึ่งของจ�ำนวนเด็กมีภาวะแคระแกร็นและประมาณร้อยละ
30 มีนำ้� หนักต�่ำกว่าเกณฑ์25 หญิงตัง้ ครรภ์เพียงร้อยละ 40 ที่ไปใช้บริการ
ตรวจครรภ์อย่างน้อย 5 ครัง้ และ 4 ใน 5 ของหญิงที่คลอดไม่ได้กลับมารับ
บริการตรวจติดตามหลังคลอด26
เป็ นเพราะว่าการเลือกเป้าหมายบนพืน้ ฐานของความจนเกิดขึน้
ที่ระดับเทศบาล ดังนัน้ สิทธิสำ� หรับเงินช่วยเหลือจึงถูกเปิ ดเผยให้ทกุ ครัว
เรือนได้รบั ทราบพร้อมกับหญิงตัง้ ครรภ์ หญิงที่เลีย้ งทารก และเด็กอายุต่ำ�
กว่า 3 ปี ในพืน้ ที่เป้าหมาย ครัวเรือนที่มีผไู้ ด้รบั สิทธิอาศัยอยู่ 1 คนหรือ
มากกว่าจะได้รบั เงินอย่างน้อย 48 เหรียญสหรัฐต่อปี โดยแบ่งโอนให้ปี ละ
2 งวด ตัวเลขนีค้ ำ� นวณได้จากการประมาณการ 1 ใน 3 ของค่าเฉลี่ยค่า
ใช้จ่ายต่อปี ที่เป็ นค่าอาหารส�ำคัญส�ำหรับครอบครัวในชนบท นอกจากนี ้
ครอบครัวอาจได้รบั เงินพิเศษอีก 38 เหรียญสหรัฐต่อปี ส�ำหรับเด็กแต่ละ
คนที่อายุตงั้ แต่ 13 ปี ลงมาที่เข้าโรงเรียนระดับ 1 - 4 แต่ไม่เกิน 3 คนต่อ
ครอบครัว27 การขึน้ ทะเบียนผูไ้ ด้รบั สิทธิ ทงั้ สองแบบยังคงเปิ ดเผยตลอด

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

ระยะเวลาของโครงการ ดังนัน้ ครอบครัวจึงสามารถขอเพิ่มเติมผูม้ ีสิทธิ
ได้อีกเมื่อสถานการณ์องค์ประกอบภายในครอบครัวเปลี่ยนไป— ซึ่งส่วน
ใหญ่เนื่องมาจากมีการตัง้ ครรภ์ใหม่เกิดขึน้ 28
ในทางทฤษฎีนนั้ การรับเงินช่วยเหลือนีม้ ีเงื่อนไข เงินช่วยเหลือ
แบบมีเงื่อนไขนีน้ ิยมเรียกกันว่า CCTs (Conditional Cash Transfers)
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขเงินช่วยเหลือด้านสุขภาพ เด็กที่ได้รบั สิทธิ จะ
ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพและรับการตรวจด้านโภชนาการ ในขณะที่
ผูเ้ ป็ นแม่จะต้องไปรับการตรวจครรภ์ 5 ครัง้ ในช่วงการฝากครรภ์และรับ
การตรวจติดตามหลังคลอดด้วย29 เริม่ ต้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2544 ระบบ
จะมีการติดตามว่า ได้ทำ� ตามเงื่อนไขหรือไม่ ผ่านทางบาร์โค้ดบนสลิปของ
ผูใ้ ช้บริการ ที่ผไู้ ด้รบั สิทธิย่ืนให้เมื่อไปรับบริการที่ศนู ย์บริการสาธารณสุข
อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัตินั้น ผลการประเมินโครงการระบุว่า “ไม่มี
ผูไ้ ด้รบั สิทธิ ถูกแขวนเนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข” เพื่อให้เป็ นไป
ตามเงื่อนไขเงินช่วยเหลือพิเศษด้านการศึกษา เด็กที่ได้รบั สิทธิจะต้องเข้า
เรียนอย่างสม�่ำเสมอในโรงเรียนเป้าหมายที่ขนึ ้ ทะเบียนไว้30 ผลสุดท้ายพบ
ว่า ครอบครัวชาวฮอนดูรสั ได้รบั เงินช่วยเหลือจาก PRAF - 2 เฉลี่ยปี ละ
109,649 ครอบครัว31
ส�ำ หรับ องค์ป ระกอบด้า นฝั่ งอุป ทานนั้น รัฐ บาลจ่ า ยให้ส ถาน
บริการสาธารณสุขภายใต้พืน้ ที่โครงการแห่งละประมาณ 5,000 เหรียญ
สหรัฐ ต่อ ปี เพื่ อ ส่ง เสริม การปรับ ปรุ ง คุณ ภาพและการจัด ให้มี บ ริก ารที่
จ�ำเป็ นต่อสุขภาพ32 ศูนย์บริการสาธารณสุขแต่ละแห่งมีการแต่งตัง้ ทีมงาน
ที่มาจากชุมชนท้องถิ่นท�ำหน้าที่วางแผนงานส�ำหรับการปรับปรุ งคุณภาพ
และดูแลให้มีการด�ำเนินงานตามโครงการ แผนงานอาจเกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างของสถานบริการ การจัดหายาและอุปกรณ์ หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน33
นอกจากนี ้ PRAF - 2 ยังรวมถึงโครงการการศึกษาและโครงการ
โภชนาการที่มีชุมชนเป็ นฐาน ส่วนการดูแลทารกและเด็กอายุต่ ำ� กว่า
2 ปี นัน้ สมาชิกชุมชนที่ได้รบั การอบรมจากเจ้าหน้าที่จะออกติดตามดู
การเจริญเติบโตของเด็กและให้คำ� ปรึกษาแก่แม่เกี่ยวกับการเลีย้ งลูกและ
อนามัยปฏิบตั ทิ ่วั ไป34 ประการสุดท้าย PRAF - 2 ยังได้ให้เงินแก่โรงเรียน
ประมาณ 4,000 เหรียญสหรัฐต่อโรงเรียนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของการ
ศึกษา เงินทุนนีค้ วบคุมดูแลโดยสมาคมผูป้ กครองและเอ็นจีโอท้องถิ่น35
IFPRI ได้ทำ� การประเมินช่วงกลางโครงการของโครงการน�ำร่อง
PRAF - 2 ระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2545 ภายหลังจากที่ IDB และรัฐบาล
ฮอนดูรสั ได้ปรับปรุ งการออกแบบโครงการไปแล้วหลายด้าน และตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2546 PRAF - 2 ได้ขยายสิทธิให้เด็กถึงอายุ 5 ปี แต่ยกเลิกการ
ค�ำนวณยอดรวมการจ่ายแบบใช้ฐานเฉลี่ยต่อเด็ก 1 คน โครงการได้เปลี่ยน
วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็ นจ่ายจ�ำนวนรวมเป็ นชุดให้แก่ครอบครัวที่มี
สิทธิทงั้ หมด นอกจากนี ้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการกระจายเงินด้วย
โดยแทนที่จะส่งผ่านเจ้าหน้าที่ทีมงานของ PRAF - 2 ดังเดิม เปลี่ยนเป็ นว่า
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ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป โครงการมีสญ
ั ญากับ Banco Hondureno
del Café ซึง่ เป็ นธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งในฮอนดูรสั ให้ทำ� หน้าที่กระจาย
เงินช่วยเหลือไปตามสาขาต่างๆ ในพืน้ ที่ ประการสุดท้าย โครงการได้เพิ่ม
องค์ประกอบให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการคลอดส�ำหรับแม่ท่ีคลอดในโรง
พยาบาลและขึน้ ทะเบียนการเกิดในทะเบียนของประเทศ (ดูประกอบกับ
กรณีท่ี 13 ในเล่มนี)้ 36

ผลลัพธ์ตอบแทน: จากผลลัพธ์ทส่ี ับสนสู่ผลกระทบ
ด้านสุขภาพทีม่ ไิ ด้คาดหวัง
IFPRI ได้ออกแบบการประเมินผลกระทบแบบสุ่มหลายแขน (multiarm
randomized) ซึง่ ควรจะได้ผลลัพธ์คณ
ุ ภาพสูง แต่ PRAF - 2 ต้องเผชิญ
อุปสรรคที่คาดไม่ถึงตัง้ แต่ตน้ ซึ่งก่อความยุ่งยากให้กับการประเมินผล
อุปสรรคทางด้านข้อกฎหมายและทางด้านงบประมาณขัดขวางการโอน
เงิ นจากการจ่ายโดยฝั่ งอุปทานไปยังที มงานในชุมชน ท�ำให้นักวิจัยไม่
สามารถวัดผลที่เกิดขึน้ จากทางฝั่ งอุปทานได้37 ต่อมา ความขัดแย้งบาง
ประการท�ำให้ PRAF - 2 ต้องล้มเลิกสัญญากับ IFPRI และการประเมินผล
ขัน้ สุดท้ายที่วางแผนไว้ก็ไม่มีวนั ที่จะสมบูรณ์ได้38 ดังนัน้ หลักฐานที่แสดง
ถึงผลกระทบของโครงการจึงมีเพียงผลการประเมินช่วงกลางระหว่างปี
พ.ศ. 2543 - 2545 เท่านัน้ 39 สรุปก็คือ หลักฐานมีความชัดเจนแต่มีเพียงใน
ช่วงหนึง่ ที่สนั้ กว่าที่ได้วางแผนไว้
การประเมิ น ช่ ว งกลางดัง กล่า วได้ชี ใ้ ห้เ ห็ น ผลลัพ ธ์ท่ี ป ะปนกัน
อยู่จำ� นวนหนึ่ง ในหลายพืน้ ที่ท่ีได้รบั CCTs นัน้ ครอบครัวไปใช้บริการ
สาธารณสุขมากกว่าครอบครัวในกลุ่มควบคุม สมาชิกในครัวเรือนเหล่า
นีม้ ีแนวโน้มที่จะไปรับการตรวจในช่วงฝากครรภ์อย่างน้อย 5 ครัง้ และ
เด็กๆ ของพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อรับ
วัคซีน 3 หรือ 5 ชนิด และเพื่อชั่งน�ำ้ หนักอย่างสม�่ำเสมอ40 พวกเขายังได้
รับประโยชน์ทางการศึกษามากขึน้ เด็กที่ได้รบั สิทธิมีคะแนนเข้าโรงเรียน
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4.5 ซึง่ หมายถึงประมาณ 10 วันต่อปี ที่เพิ่มขึน้ มา แต่เงิน
ช่วยเหลือนีล้ ม้ เหลวต่อการท�ำให้หญิ งกลับมารับการตรวจติดตามหลังค
ลอดเพิ่มขึน้ — และที่นา่ ประหลาดใจก็คือ บางทีการบริโภคอาหารหรือส่วน
ประกอบของอาหารก็ไม่ได้ดีขนึ ้ อย่างมีนยั ส�ำคัญด้วย41
ความล้มเหลวมากกว่า นั้นก็ คือ ประโยชน์ข องเงิ น ช่ว ยเหลื อ ที่
ท�ำให้มีการไปใช้บริการสาธารณสุขมากขึน้ บ้างนั้น ไม่ได้มีผลที่จะช่วย
ปรับปรุงให้สขุ ภาพดีขนึ ้ ได้เลย หลังจากที่ผา่ นไป 2 ปี เด็กในครัวเรือนที่
ได้รบั เงินฯ ยังคงมีแนวโน้มที่จะแคระแกร็นและมีโลหิตจางเหมือนกับกลุม่
ที่ไม่ได้รบั เงินฯ สถานการณ์โรคผอมแห้งและโรคท้องเสียเพิ่มขึน้ ทัง้ ในกลุม่
ทดลองและกลุม่ ควบคุม และในกลุม่ ทดลองกลับมีโรคท้องเสียอย่างเดียว
เกิดขึน้ มากกว่ากลุม่ ควบคุมเสียด้วยซ�ำ้ 42
ในปี พ.ศ. 2550 ทีมนักวิจยั ที่นำ� โดยกาย สเทคลอฟ (Guy Stecklov)
แห่งมหาวิทยาลัยฮีบรู (Hebrew University) ได้เปิ ดเผยว่า PRAF - 2
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หลายล้านชีวิตรอด

อาจจะท�ำให้เกิ ดผลลัพธ์ดา้ นลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจาก 2 ปี อัตรา
การก�ำเนิดทารกที่สูงลิบอยู่แล้วก็สูงขึน้ อีกโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนสูง
กว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ 2 - 4— ซึ่งเป็ นความต่างที่มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
นักวิจัยมี สมมติฐานว่า โครงสร้างของการโอนเงิ นช่วยเหลืออาจจะจุด
ประกายให้บางครอบครัวเพิ่มการเจริญพันธุ์หรือท�ำให้ถึงเวลาของการ
ตัง้ ครรภ์ครัง้ ต่อไป43
แต่ บ างคนก็ มี ค ำ� ถามต่ อ สมมติ ฐ านนี ว้ ่ า เป็ น ไปได้ห รื อ ที่ เ งิ น
จ�ำ นวนน้อ ยนิ ด นี ้จ ะมี ผ ลต่ อ การเพิ่ ม การเจริ ญ พัน ธุ์ (ในแอฟริ ก าใต้
โครงการเงินทุนสนับสนุนเด็กให้เงินมากกว่านีจ้ ึงลดการเจริญพันธุล์ งได้
และเป็ นโครงการที่มีโครงสร้างคล้าย CCT ของฮอนดูรสั ด้วย ดูกรณีท่ี 16
ในเล่มนี)้

ลงทุนไปเท่าใด?

โครงการโอนเงินช่วยเหลือโครงการแรก ซึ่งก็คือ PRAF - 1 ใช้จ่ายเงินไป
ประมาณ 9.8 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี หรือค�ำนวณได้เป็ นประมาณร้อยละ
7 ของค่าใช้จ่ายรวมของรัฐบาลระหว่างด้านสุขภาพกับด้านการศึกษาใน
ปี พ.ศ. 2540 งบประมาณส�ำหรับ PRAF - 2 ทัง้ หมดประมาณ 12.6 ล้าน
เหรียญสหรัฐต่อปี หรือ 50.3 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2543 - 2547
ส่วนใหญ่ (45.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็ นเงินที่กมู้ าจาก IDB กับอีก 5.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐจากรัฐบาลฮอนดูรสั 45 แต่ในที่สดุ ก็มีการใช้เงินที่กมู้ าเพียง

40.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เหลือที่ยงั ไม่ได้เบิกจ่ายอีกประมาณ 5 ล้านเหรียญ
สหรัฐ46
คาดว่ามีการใช้เงินไปในองค์ประกอบด้านโภชนาการและด้าน
สุขภาพประมาณ 17.7 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดช่วงระยะเวลา 4 ปี ของ
โครงการ รวมถึง 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐที่โอนให้กบั ฝั่ งอุปสงค์ เงินอีก
2.7 ล้านเหรียญสหรัฐถูกใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั ฝั่งอุปทาน
และในการบริหารจัดการรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณขององค์
ประกอบหลักอื่นๆ ของ PRAF - 2 ได้แก่ ด้านการศึกษา (22.6 ล้านเหรียญ
สหรัฐ) ด้านการค้นหาเป้าหมายผูม้ ีสทิ ธิ (3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) และด้าน
การติดตามและประเมินผล (5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ)47

ท�ำ ไม โครงการ PRAF - 2 จึ ง ไม่ ไ ด้ ผ ลดั ง ที่ค าดไว้ ใ น
ฮอนดูรัส
แม้วา่ ผลของโครงการ PRAF - 2 จะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลรักษา
สุขภาพ แต่โครงการนีก้ ็ลม้ เหลวต่อการปรับปรุ งผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพและ
ด้านโภชนาการ และยังอาจจะมีผลกระทบด้านการเจริญพันธุโ์ ดยไม่ได้
ตัง้ ใจอีกด้วย ต้นเหตุของความล้มเหลวมีหลากหลาย แต่เงินจ�ำนวนน้อย
น่าจะเป็ นเหตุท่ีทำ� ให้เกิดแรงจูงใจด้านตรงข้าม อีกทัง้ ศักยภาพของสถาบัน
ที่ออ่ นแอก็สาสมที่จะต้องถูกต�ำหนิอย่างมาก

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
การประเมินผลโครงการ PRAF - 2 ถูกวางแผนให้ประเมินตัง้ แต่
เริม่ โครงการ มีการออกแบบอย่างดี มีความละเอียดลออทัง้ ผลของ
โครงการในภาพรวมและผลกระทบขององค์ประกอบของโครงการ
เป็ นการเฉพาะ ทัง้ แยกประเมินและประเมินรวม44 มีการสุม่ จ�ำแนก
70 เทศบาลเป็ น 4 กลุม่ : คือ 20 เทศบาลที่มีครัวเรือนรับเงินช่วยเหลือ
10 เทศบาลที่มีฝ่ ั งอุปทานรับเงินไปเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
20 เทศบาลที่มีการรับเงินฯ ของครัวเรือนและของฝั่งอุปทาน, ขณะ
ที่ 20 เทศบาลสุดท้ายเป็ นกลุม่ ควบคุม IFPRI ได้ดำ� เนินการส�ำรวจ
ข้อมูลพืน้ ฐานระหว่างครึง่ ปี หลังของพ.ศ. 2543 และส�ำรวจติดตาม
ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2545 การส�ำรวจติดตามครัง้ ที่ 2 ได้รบั การ
วางแผนไว้ในปี พ.ศ. 2547 ถ้าแผนนีม้ ีความก้าวหน้า ผูน้ ำ� โครงการ
ก็คาดหวังหลักฐานที่ชดั เจนว่าโครงการนีบ้ รรลุวตั ถุประสงค์หรือไม่
อย่างไรก็ตาม, แผนที่วางไว้อย่างดีท่ีสดุ ของนักวิจยั ก็ตอ้ ง
เผชิญความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในการประนีประนอมระหว่าง
คุณภาพกับการใช้ประโยชน์ของการประเมินผล ปฏิบตั ิการด้าน
องค์ประกอบฝั่ งอุปสงค์เริ่มขึน้ ก่อนที่การส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานจะ
เสร็จสิน้ ขณะที่การเก็บข้อมูลพืน้ ฐานในสองแขนของการศึกษามี
ความล่าช้าหลายเดือนเพราะอยูใ่ นฤดูเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ ซึง่ มีผล

ส�ำคัญต่อตัวแปรอื่น เช่น การบริโภคและการเข้าโรงเรียน ผลลัพธ์
สุท ธิ ท่ี บิ ด เบื อ นข้อ มูล พื น้ ฐานอาจน�ำ ไปสู่ค วามล�ำ เอี ย งในการ
ประมาณการผลกระทบของโครงการโดยผูป้ ระเมินได้ นอกจากนี ้
องค์ป ระกอบฝั่ งอุป ทานยัง มี ค วามล่ า ช้า ในการเริ่ ม ด�ำ เนิ น การ
เนื่องจากปั ญหาด้านกฎหมายในการโอนเงินไปยังกลุม่ ชุมชน ท�ำให้
การวัดผลกระทบขององค์ประกอบฝั่ งอุปทานเกือบจะเป็ นไปไม่ได้
เนื่ องจากอาจมี ความจ�ำเป็ นต้องคัดออกซึ่งข้อมูลผลลัพธ์จาก 2
กลุม่ ที่ได้กำ� หนดไว้ให้เป็ นกิจกรรมฝั่งอุปทาน
จุด แตกหัก มาจากความขัด แย้ง ระหว่ า งเจ้า หน้า ที่ ข อง
PRAF กับ IFPRI ซึง่ ในที่สดุ ก็นำ� ไปสูก่ ารล้มเลิกสัญญาของ IFPRI.
การส�ำ รวจและประเมิ น ผลขั้น สุด ท้า ยไม่ มี วัน ส�ำ เร็ จ ได้ ดัง นั้น
หลักฐานที่มีอยูจ่ งึ เป็ นการสะท้อนการด�ำเนินงานใน 2 ปี แรกเท่านัน้
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขอ้ จ�ำกัดเหล่านี ้ การวางแผนที่ดีแต่แรกเริม่ ก็
ยังคงน�ำไปสู่หลักฐานที่ชดั เจนที่สะท้อนผลกระทบของโครงการแม้
จะประเมินได้เฉพาะช่วงกลางโครงการ ดังนัน้ ในการตีความตาม
หลักฐานนี ้ จะต้องรับรูว้ า่ มันมาจากการศึกษาในช่วงเวลาสัน้ ๆ และ
ไม่สามารถใช้กบั องค์ประกอบฝั่งอุปทานได้

การใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ

ประการแรก ข้อจ�ำกัดที่สำ� คัญของโครงการส่วนใหญ่เกิดมาจาก
การที่เงินช่วยเหลือนัน้ มีมลู ค่าน้อยเกินไป เงินช่วยเหลือจ�ำนวนเพียง 48
เหรียญสหรัฐต่อปี นัน้ ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุ งอาหารของเด็กๆ หรือไม่
เพียงพอที่จะส่งเสริมภาวะโภชนาการของพวกเขาได้อย่างมีนัยส�ำคัญ48
เงินจ�ำนวนนีย้ งั จัดว่าน้อยเมื่อเทียบกับโครงการเงินทุนสนับสนุนเด็กของ
แอฟริกาใต้ ซึ่งจ่ายประมาณ 250 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี (ดูกรณีท่ี 16
ในเล่มนี)้ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของโครงการนีก้ ็ทำ� ให้ครอบครัวชาว
ฮอนดูรสั สามารถได้รบั ประโยชน์เพิ่มขึน้ จากการตัง้ ครรภ์รายใหม่— ซึ่ง
ปรากฏว่ามีผลจูงใจให้ผหู้ ญิงเพิ่มการเจริญพันธุด์ ว้ ย
ศักยภาพในเชิงสถาบันอันจ�ำกัดและภาวะแวดล้อมทางการเมือง
ของเจ้าหน้าที่โครงการล้วนเป็ นอุปสรรค ปั ญหาเกิดตัง้ แต่เริ่มโครงการ
PRAF - 2 เมื่อไม่สามารถโอนเงินให้หน่วยบริการสาธารณสุขได้เนื่องด้วย
ข้อกฎหมาย ท�ำให้องค์ประกอบฝั่ งอุปทานต้องหยุดชะงัก ศักยภาพของ
สถาบันที่อ่อนแอท�ำให้การก�ำกับให้เป็ นไปตามเงื่อนไขล้มเหลว ส่งผลให้
ศักยภาพของการก่อผลกระทบอ่อนก�ำลังลง และในปี พ.ศ. 2545 ระยะ
ครึง่ ทางของโครงการ การเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีฮอนดูรสั คนใหม่
นายริคาร์โด มาดูโร (Ricardo Maduro) น�ำไปสูก่ ารไล่ลกู จ้างของ PRAF
ออกทัง้ หมดในทันที ซึง่ สั่นคลอนการด�ำเนินโครงการอย่างมาก การไล่คน
ออกมากๆ เช่นนีเ้ กิดขึน้ อีกครัง้ ในเวลา 4 ปี ถัดมา49
เนื่ อ งจากความล้ม เหลวที่ ป ระเมิ น ได้ใ นช่ ว งกลางโครงการ
ประกอบกับการเลือกตัง้ ของประธานาธิบดีมาดูโร เจ้าหน้าที่ PRAF - 2 ชุด
ใหม่จงึ ตระหนักว่าจะต้องมีการปฏิรูปโครงการครัง้ ใหญ่ ปี พ.ศ. 2546 มี
การน�ำระบบธนาคารที่ทนั สมัยกว่าเดิมมาใช้และกลับไปแยกจ่ายแทนการ
จ่ายรวมตามจ�ำนวนเด็ก นอกจากนีย้ งั ขยายความครอบคลุมเด็กถึงอายุ 5
ปี รวมทัง้ ให้เงินจูงใจให้มาคลอดที่สถาบันด้วย อย่างไรก็ตาม PRAF - 2 ก็
ไม่สามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้เพิ่มขึน้ และยิ่งย�่ำแย่ลงเมื่อมีการตัดสินใจ
ว่าจะยกเลิกการประเมินผลขัน้ สุดท้ายที่ได้วางแผนไว้ ปี พ.ศ. 2549 IDB
ประกาศปิ ดอย่างเป็ นทางการ ไม่ให้ PRAF - 2 กูเ้ งินอีกต่อไป50
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ โครงการ PRAF - 2 จะสิน้ สุดลง แต่การโอน
เงินช่วยเหลือยังคงด�ำเนินต่อไปผ่านทางโครงการ PRAF - 1 ที่ยงั คงด�ำเนิน
ต่อไปทั่วประเทศด้วยงบประมาณของประเทศ ปี พ.ศ. 2551 PRAF - 1
ปรับปรุงโครงการอย่างหนักโดยอาศัยบทเรียนด้านนโยบายจาก PRAF - 2
มีการปรับปรุ งการเลือกเป้าหมายขนานใหญ่โดยใช้สตู รพิเศษทันสมัยใน
การค้นหาคนที่ยากจนมากๆ ในหมู่บา้ นชนบท และผูบ้ ริหารโครงการก็ได้
เริม่ ก�ำกับให้มีการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของการรับเงินฯ อย่างจริงจัง ในขณะ
ที่ ภายหลังการเลือกตัง้ ในปี พ.ศ. 2549 ประธานาธิบดีมานูเอล ซีลายา
(Manuel Zelaya) ผูเ้ ข้ามาใหม่ และ IDB ได้ตกลงที่จะกูเ้ งินส�ำหรับ PRAF
อีก— เป็ น PRAF - 3— ซึง่ ออกแบบจากประสบการณ์ของ PRAF - 2 PRAF
- 3 เพิ่มจ�ำนวนเงินช่วยเหลือที่โอนให้ เพิ่มความถี่ของการกระจายเงินฯ เป็ น
2 เท่า บังคับใช้เงื่อนไขอย่างจริงจัง และแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในกระบวนการ
สร้างความเข้มแข็งในฝั่ งอุปทาน51 การกูเ้ งินส�ำหรับ PRAF - 3 ได้วาง
รากฐานการท�ำงานเสมือนหนึ่งการบูรณาการ PRAF - 1 และ PRAF - 2
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เข้าด้วยกันเป็ นโครงการ CCT เนือ้ เดียวกัน ที่ปัจจุบนั เรียกว่า “คูปองเพื่อ
ชีวิตที่ดีกว่า”52

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
โครงการ CCT มีบนั ทึกการเกิดขึน้ อย่างยาวนานในลาตินอเมริกา และ
ขยายไปอย่างรวดเร็วในภูมิภาคอื่นๆ การทุ่มเทให้กบั โครงการต่างๆ ใน
ลักษณะนีม้ ีส่งิ ต่างๆ มากมายที่จะเรียนรูไ้ ด้จากประสบการณ์ของ PRAF 2 การออกแบบในรายละเอียดให้เหมาะสมเป็ นเรือ่ งส�ำคัญที่สดุ ได้แก่ การ
เลือกเป้าหมาย จ�ำนวนเงินช่วยเหลือ เกณฑ์ของการมีสิทธิ และมาตรการ
ในการติดตาม การติดตามอย่างสม�่ำเสมอมีความส�ำคัญเพราะจะช่วยให้
ค้นพบปั ญหาที่เกิดขึน้ โดยไม่คาดฝันได้อย่างรวดเร็วและแก้ปัญหานัน้ ๆ ได้
อย่างทันการณ์ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเจริญพันธุส์ มควรที่จะได้รบั
การใส่ใจเป็ นพิเศษ เพราะถูกกล่าวหาว่า ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ก็เพื่อที่จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์
ความยากจนและความไม่เท่าเทียมยังคงเป็ นเรื่องท้าทายที่ใหญ่
หลวงส�ำหรับฮอนดูรสั เศรษฐกิจที่ดทู ่าว่าจะกระเตือ้ งขึน้ ระหว่างปี พ.ศ.
2549 - 2552 กลับตกต�่ำลงในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจากภาวะถดถอยทาง
เศรษฐกิจทั่วโลก ท�ำให้รฐั บาลต้องตัดงบรายจ่ายด้านกิจการเพื่อสังคม
ลง ความยากจนทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ คนตกงานเพิ่มขึน้ และยังเพิ่มขึน้
เรือ่ ยๆ จนถึงปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2556 ประเทศฮอนดูรสั เป็ นประเทศ
ที่มีความไม่เท่าเทียมกันในทางการกระจายรายได้มากที่สดุ ของประเทศ
ทัง้ หมดในภูมิภาคลาตินอเมริกา53
แม้ว่าความยากจนในภาพรวมจะลดลงเล็กน้อยระหว่างช่วงเวลา
โครงการ PRAF 1 - 3 แต่โครงการเหล่านีก้ ็ไม่สามารถอ้างเป็ นผลงานได้
นักวิจยั กล่าวว่าความยากจนที่ลดลงส่วนใหญ่เป็ นผลเนื่องมาจากแรงส่ง
จากภายนอกประเทศ ซึ่งท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโต
จากร้อยละ 7.5 ในปี พ.ศ. 2544 เป็ นมากกว่าร้อยละ 20.8 ในปี พ.ศ.
255054 ชาวฮอนดูรสั ต่างคนต่างดิน้ รน ละทิง้ ประเทศตัง้ แต่ปลายทศวรรษ
ที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ส่วนใหญ่มงุ่ ไปทางเหนือเข้าสูส่ หรัฐอเมริกา55
ส�ำหรับพวกเขาแล้ว การอพยพอาจจะป็ นทางออกเพื่อหลุดพ้นจากความ
ยากจน ไม่ใช่ CCTs
ในปี พ.ศ. 2553 โครงการ PRAF - 3 ถูกผนวกรวมอยู่ภายใต้
โครงการ CCT ใหม่ช่ือ Bono Vida Mejor ผูอ้ อกแบบโครงการใหม่นี ้
พยายามที่จะเรียนรูจ้ ากความผิดพลาดครัง้ ก่อนๆ และเสนอให้เงินมากกว่า
PRAF ครัง้ ใดๆ อย่างมากมาย ข้อค้นพบเบือ้ งต้นชีใ้ ห้เห็นถึงผลกระทบทัง้
2 ด้านสับสนกัน คือในขณะที่เด็กผูไ้ ด้รบั สิทธิมีแนวโน้มที่จะรับการตรวจ
ร่างกายตามปกติและการติดตามชั่งน�ำ้ หนักตามปกติมากขึน้ นักวิจยั กลับ
พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการฝากครรภ์และบริการหลังคลอด
ของผูห้ ญิงเลย56
การโอนเงินช่วยเหลือให้ประชาชนเป็ นเรื่องที่ดีท่ีเกิดขึน้ มากมาย
ในโลกนี ้ แต่ประโยชน์ของมันยังรับประกันไมได้ ผลกระทบของมันขึน้ กับ
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การออกแบบและการประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งความเป็ นจริง ก็อาจจะยังมืดมนเกี่ยวกับประสิทธิผลของ PRAF และผลอันไม่พงึ ประสงค์
ตลอด 2 ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าความตัง้ ใจจะยังไม่ถึงที่สดุ แต่รฐั บาล ที่ตามมา ปั จจุบนั ด้วยข้อมูลภายในที่ได้จากการประเมินผล รัฐบาลก�ำลัง
ก็ได้เรียนรู บ้ ทเรียนแห่งความยากล�ำบาก แต่บทเรียนนัน้ ก็มีดา้ นที่ดี คือ ปรับปรุงโครงการส�ำคัญๆ เพื่อให้คนรุน่ ต่อๆ ไปได้รบั ประโยชน์อย่างแท้จริง
ว่า หากปราศจากการศึกษาติดตามและประเมินผลอย่างจริงจัง ฮอนดูรสั
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ภาคที่ 4

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

18.
19.
20.
21.
22.

ควบคุมการเสพยาสูบ: โครงการรณรงค์เพือ่ การไม่สูบบุหรี่แห่งประเทศไทย

ไทยลดการสูบบุหรีไ่ ด้ถงึ หนึ่งในสี่ โดยการขึน้ ภาษีบหุ รีข่ า้ มชาติและเตือนผลร้ายต่อสุขภาพ ร่วมกับออกข้อห้ามและกฎหมายใหม่

ปรับปรุ งความปลอดภัยบนท้องถนน: กฎหมายหมวกนิรภัยสมบูรณ์แบบของเวียดนาม

เวียดนามออกกฎหมายใหม่และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ส่งผลให้ผูข้ บั ขีจ่ กั รยานยนต์สวมหมวกนิรภัยกันมากขึน้ ป้องกันการบาดเจ็บ
ทางสมองได้

ร้องขอไม่ให้ถา่ ยอุจจาระเรี่ยราด: โครงการการตลาดสุขาภิบาลและการสุขาภิบาลครบวงจรแห่งอินโดนีเซีย

ชุมชนชาวอินโดนีเซียเริ่มต้นด้วยการเรียกร้องให้เกิดการปฏิบตั ิ จนน�ำไปสูก่ ารร่วมกันขจัดการถ่ายอุจจาระเรีย่ ราด ส่งผลให้ลดโรคท้องเสียได้

เสริมศักยภาพชุมชนต่อสู้เอชไอวี: โครงการอะวาฮานแห่งอินเดีย (India’s Avahan Program)

ความร่วมมือของชุมชนและบริการสาธารณสุขของประเทศอินเดีย ส่งผลให้ประชากรกลุม่ เสีย่ งช่วยหยุดการแพร่ระบาดเชือ้ เอชไอวี

เรียนรู้จากความล้มเหลว: โครงการล้างมือของเปรู
การรณรงค์ให้ลา้ งมือทีเ่ ปรู ทำ� ให้ผูเ้ ป็ นแม่ฟอกสบูม่ ากขึน้ แต่กย็ งั ลดภาระโรคทีแ่ พร่ทางอุจจาระไม่ได้
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ระชาชนจ�ำนวนมากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเรื่องสุขภาพผ่านทางแพทย์และโรงพยาบาล แต่
ผลกระทบด้านสุขภาพไม่ได้อยู่ภายในบริบทของหน่วยบริการอย่างเดียว แต่อยู่ในโลกแห่ง
วิถีชีวิตประจ�ำวัน เช่น ตามถนน ที่ บ า้ น โรงเรียน และบาร์ ที่ ประชาชนอาจมี ความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการรักษาและผูบ้ ริหารต่างให้ความส�ำคัญกับพฤติกรรมสุขภาพที่ทำ� ให้อายุยืน
และสุขภาพดีขนึ ้ แต่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนไปสูก่ ารส่งเสริมสุขภาพ พิสจู น์แล้วว่ายาก
ยิ่ง ประชาชนมักเลือกตระหนักเฉพาะผลต่อสุขภาพที่สำ� คัญ และความรูเ้ พียงอย่างเดียวไม่อาจเอาชนะ
อุปสรรคที่กีดขวางการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน สังคม และจิตวิทยา
แม้ว่ า มาตรการป้ อ งกั น ต่ า งๆ ด้า นสาธารณสุข ในการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมจะได้ร ับ
ความตระหนักโดยทั่วไป แต่การแปลงให้เป็ นมาตรฐานสังคมและโครงสร้างพืน้ ฐานจ�ำเป็ นเป็ นเรื่อง
ท้าทายมาก ภาคที่ 4 นีน้ ำ� เสนอ 5 นโยบายหรือโครงการที่มงุ่ ปรับปรุงสุขภาพของประชาชนผ่านการปรับ
พฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน โครงการประสบความส�ำเร็จอย่างโดดเด่น ได้แก่ การที่ประชาชนไทยจ�ำนวน
มากสุขภาพดีขนึ ้ จริงเมื่อเลิกสูบบุหรี่ ชาวเวียดนามสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่จกั รยานยนต์ การยับยัง้ การ
ถ่ายอุจจาระเรี่ยราดในประเทศอินโดนีเซีย และการใช้ถงุ ยางอนามัยในประเทศอินเดีย ขณะที่โครงการ
ส่งเสริมการล้างมือด้วยสบู่ในประเทศเปรู กลับล้มเหลว ไม่สามารถลดความถี่ของการเกิดโรคท้องเสีย
และโรคอื่นๆ ที่แพร่ทางอุจจาระได้
กรณีเหล่านีพ้ ิสจู น์ว่า รัฐบาลและภาคีหุน้ ส่วนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำ� ให้เกิดโรค
ได้จริงด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม ด้วยการออกแบบโครงการที่ลึกซึง้ รวมทัง้ ด้วยความใส่ใจที่จริงจังและ
ต่อเนื่อง วิธีเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ที่นำ� มาใช้นนั้ มีอยูใ่ นโครงการจ�ำนวนไม่มากในประเทศรายได้
น้อยและรายได้ปานกลาง แต่ทำ� ให้เกิดความแตกต่างในภาระโรคไม่ติดต่อได้เช่น โรคหัวใจ การแก้ปัญหา
เหล่านี ต้ อ้ งอาศัยการดูแลทางคลินิกอย่างเข้มข้นและมี การจัดการอย่างจริงจังในระบบสุขภาพที่ มี
ความพร้อม
ปั จ จัย อะไรที่ ท ำ� ให้ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมประสบความส�ำ เร็จ ? ผู้บ ริ ห ารที่ ต ้อ งการ
ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาคงต้องคิดใหม่ กล่าวคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ประสบความส�ำเร็จ
ส่วนใหญ่ ตอ้ งอาศัยการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนผนวกกับการด�ำเนิ นงานอย่างเข้มข้น การออก
กฎหมายใหม่และบังคับใช้อย่างจริงจัง การรณรงค์ส่งเสริมและให้การศึกษาอย่างถ้วนทั่ว การท�ำงาน
เชิ ง รุ ก แบบตัว ต่ อ ตัว อย่ า งเข้ม ข้น และการเปลี่ ย นแปลงสิ่ ง แวดล้อ มที่ ย่ ัง ยื น พลวัต ของกลุ่ม ก็ มี
ความส�ำคัญ สุขนิสยั จะเกิดขึน้ ได้เมื่อชุมชนร่วมกันท�ำให้เกิดมาตรฐานสังคมใหม่ (ตัวอย่างเช่น การใช้
ถุงยางอนามัยในกิ จกรรมทางเพศ และการใช้หอ้ งสุขาส�ำหรับการถ่ายอุจจาระ) จนผลักดันให้เกิ ด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับบุคคล
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ควบคุมการเสพยาสูบ

โครงการรณรงค์เพือ่ การไม่สูบบุหรีแ่ ห่งประเทศไทย
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุ ขภาพ: ลดอัตราการสูบบุหรี่ ซึ่งจะลดภาระโรคต่างๆ ได้แก่ มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคในทางหายใจ และโรคอื่นๆ ที่สมั พันธ์กับ
การสูบบุหรี่ อีกทัง้ ยังป้องกันการตายก่อนวัยอันควร
ยุทธวิธี: ขึน้ ภาษี บหุ รีอ่ ย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดความต้องการและลดการวางจ�ำหน่ายบุหรี่
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ความชุกของการสูบบุหรีล่ ดลงจากร้อยละ 59 ในปี พ.ศ. 2534 เป็ นร้อยละ 42 ในปี พ.ศ. 2550 ในกลุม่ ผูช้ าย และจากร้อยละ 5
เป็ นร้อยละ 2 ในกลุม่ ผูห้ ญิง โดยในภาพรวมประชากรระดับประเทศ อัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดรายใหม่ลดลงและการตายจากโรคถุงลมโป่ งพองก็ลดลง
ชัดเจน ช่วยให้ 32,000 ชีวิตรอดตายระหว่างปี พ.ศ. 2534 ถึงปี พ.ศ. 2549 ซึง่ ประมาณการได้วา่ จะช่วยให้ได้ถงึ 320,000 รายเมื่อถึงปี พ.ศ. 2569 หลีก
เลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 542,000 ปี ถึงปี พ.ศ. 2549
ปั จจัยส�ำเร็จ: การสนับสนุนจากสาธารณชนอย่างกว้างขวางในการต่อสูก้ บั บริษัทบุหรี่ขา้ มชาติ การด�ำเนินงานเรื่องนีใ้ ช้เงินจากภาษี บหุ รี่โดยไม่ตอ้ งจัด
เก็บภาษี รายได้เพิ่มจากประชาชน รัฐบาลจึงมีพนั ธสัญญาในเรือ่ งนีอ้ ย่างต่อเนื่อง ชุมชนในสังคมมีการจัดรูปแบบองค์กรเป็ นอย่างดีและขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิผล มีรฐั บาลและกลไกควบคุมที่คล่องตัวและตอบสนองได้ดี
การเงินการคลัง: ใช้วิธีประหยัดรายจ่ายจากงบประมาณด้วยการขึน้ ภาษี บหุ รี่ รัฐจึงมีรายได้เพิ่มขึน้ ถึงเกือบสองพันล้านเหรียญสหรัฐในแต่ละปี จนถึง
ปี พ.ศ. 2554 การบริหารเงินภาษี บหุ รี่นนั้ ก็เป็ นไปอย่างคุม้ ค่า อัตราความคุม้ ทุนของการบริหารเงินภาษี บหุ รี่อยู่ท่ี 75.40 เหรียญสหรัฐต่อการลดความ
สูญเสียปี สุขภาวะได้หนึง่ ปี
ขนาดของโครงการ: เป้าหมายระดับประเทศในปี พ.ศ. 2534 คือผูส้ บู บุหรีจ่ ำ� นวน 11.4 ล้านคน

ขณะที่ เ ขี ย นบทความนี ้ ยั ง มี ค นเสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยโรคที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การสูบบุหรี่ ในแต่ละปี บุหรี่คร่าชี วิตมนุษย์ท่ ัวโลกไปเกื อบหกล้านคน
ทุกหกวินาทีจะมีคนตายเนื่องจากบุหรี่หนึ่งราย ภาระโรคจากบุหรี่ยงั คง
สูง ขึ น้ ทั่ว โลก สาเหตุจ ากมี ก ารสูบ บุห รี่ อ ย่ า งมากในกลุ่ม ประเทศที่ มี
รายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลาง1
การสู บ บุ ห รี่ พิ สู จ น์แ ล้ว ว่ า เป็ นสาเหตุ ข องโรคต่ า งๆ ตั้ ง แต่
มะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่ งพอง ไปจนถึงท�ำให้ทารกแรกคลอด
มีนำ้� หนักต�่ำกว่าปกติ เมื่อความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยจากบุหรี่มีมากขึน้
สถาบันระหว่างประเทศ ดังเช่น องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก และ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เริ่มช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในการเสริม
สร้างความเข้มแข็งต่อมาตรการการควบคุมการสูบบุหรี่2 อย่างไรก็ตาม
ยังมีคนราวหนึ่งพันล้านคนบนโลกนีท้ ่ีสบู บุหรีใ่ นแต่ละวันอันเป็ นพฤติกรรม
ที่ทำ� ให้คนจ�ำนวนมากตายไวขึน้ 3
ทั่วโลกนัน้ บริษัทบุหรี่ยกั ษ์ใหญ่4ได้ใช้เวลาครึง่ หลังของศตวรรษ
ที่ 20 (พ.ศ. 2444 - 2543) ในการโฆษณาอย่ า งหนัก หน่ว งและด้ว ย
วิ ธี ก ารที่ แ ยบยลเพื่ อ เพิ่ ม การเข้า ถึ ง และท�ำ ให้ลู ก ค้า ใหม่ เ ข้า มาติ ด

กับดัก โดยมุ่งเป้าที่เด็กและวัยรุ ่น5 บริษัทฯ ยังได้ใช้ขอ้ ตกลงทางการค้า
ระหว่างประเทศ เช่น ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าและภาษี (General
Agreement on Tariffs and Trade: GATT) ในการกดดันเพื่อเข้าถึงตลาดใหม่
ทั่วโลก กลุ่มประเทศที่มีรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางหลายประเทศ
ต่างก็มีอุตสาหกรรมบุหรี่ภายในประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์บุหรี่พืน้ บ้าน
ยอดนิ ย ม แต่แ ม้บุหรี่ก ำ� ลังได้ร บั ความนิ ย มเพิ่ มขึน้ เรื่อ ยๆ (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบุหรีอ่ ตุ สาหกรรม) รัฐบาลของประเทศเหล่านีก้ ็ไม่มีการเตรียมการ
ใดๆ ที่จะต่อสูก้ ับการโจมตีทางการตลาดและการล็อบบีข้ องบริษัทบุหรี่
ข้ามชาติเลย
ด้ว ยการสนับ สนุน จากหลัก ฐานทางวิ ช าการที่ เ พิ่ ม ขึ น้ เรื่ อ ยๆ
ผนวกกับความเห็นของสาธารณชนที่เปลี่ยนแปลงไป ในที่สดุ การตอบโต้
บริษัทบุหรี่ขา้ มชาติก็ก่อตัวขึน้ ในระดับโลก การตอบโต้ของนานาชาติ
ต่อการคุกคามของบริษัทบุหรี่ดูมีพลังในช่วงปี แรกๆ ของศตวรรษที่ 21
(พ.ศ. 2544 - 2643) ประเทศหนึ่ ง ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้อ ย่ า ง
ประเทศไทย ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ในการใช้มาตรการต่างๆ
อย่างจริงจังในการควบคุมบุหรี่ เป็ นผูน้ ำ� ทางให้กบั ประเทศเพื่อนบ้าน6
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เมื่อเริม่ ต้นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ประเทศไทยได้
ใช้วิธีการต่างๆ ในการควบคุมการจ�ำหน่ายและการสูบบุหรี่ท่ีรวมถึงห้าม
โฆษณา เตือนภัยทางสุขภาพอย่างจริงจัง ห้ามสูบบุหรี่ในที่ สาธารณะ
และขึน้ ภาษี บหุ รี่สงู ลิบ มาตรการเหล่านี ้ ต่อมาได้รบั การยอมรับในระดับ
โลกภายใต้กรอบอนุสญ
ั ญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ
(WHO’s Framework Convention on Tobacco Control) ผลการรณรงค์
ของประเทศไทยคือ ผูช้ ายลดการสูบลงประมาณหนึ่งในสามระหว่างปี
พ.ศ. 2534 และ 2550 ประชาชนหลายแสนคนรอดชีวิตเมื่อถึงปี พ.ศ. 2569
และเงิ นที่ ได้เพิ่มจากการขึน้ ภาษี บุหรี่จำ� นวนสองพันล้านเหรียญสหรัฐ
ต่อปี ก็ช่วยเติมเต็มหีบงบประมาณของรัฐบาลด้วย ในขณะที่ประเทศไทย
ยังต้องเผชิ ญสิ่งท้าทายต่างๆ รวมถึงการคื นกลับของกลุ่มนักสูบวัยรุ ่น
นัน้ รู ปแบบการควบคุมยาสูบของไทยก็ได้พิสจู น์ดว้ ยตัวของมันเองว่าเป็ น
รู ปแบบที่ประหยัดและมีความเป็ นไปได้ในการบรรลุผลที่ม่งุ หวัง รวมทัง้
เหมาะสมที่จะเป็ นบทเรียนส�ำคัญแก่ประเทศอื่นๆ

เสี่ยงยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ในด้านสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่ทำ� ให้เกิดการตายใน
ระดับโลก12 โรคที่เกิดจากบุหรี่มีความหนาแน่นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้
น้อยและปานกลาง ประมาณเป็ นสัดส่วนร้อยละ 80 ของผูต้ ิดบุหรีท่ งั้ หมด
ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในสังคมคนยากจนที่สดุ 13 ประชาชนที่ติดบุหรี่ตอ้ งมีค่าใช้
จ่ายสูง โดยเฉพาะคนยากจน ท�ำให้เกิดความขาดแคลนเงินที่จะต้องจ่าย
เป็ นค่าอาหาร ค่ารักษาสุขภาพ ค่าเล่าเรียน หรือค่าที่อยู่อาศัย คนยาก
คนจนยังต้องทนทุกข์แสนสาหัสจากความเจ็บป่ วยจากบุหรี่และค่าใช้จ่าย
ในการรักษาความเจ็บป่ วยซึ่งมีมลู ค่าสูง ยิ่งตอกย�ำ้ ความไม่เท่าเทียมทาง
ด้านสุขภาพให้รุนแรงยิ่งขึน้ เข้าไปอีก14
ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การสูบบุหรีไ่ ด้รบั ความนิยมเพิ่มขึน้ มากในศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444 - 2543)
ในปี พ.ศ. 2534 เกื อ บร้อ ยละ 60 ของผู้ใ หญ่ (อายุม ากกว่า 15 ปี )
เพศชายและร้อยละ 5 ของผูใ้ หญ่เพศหญิงจุดบุหรีส่ บู ทุกวัน15 การสูบบุหรี่
ในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ยากจนที่สุดมีมากมายห่างไกลจาก
กลุม่ คนที่ฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่า ในกลุม่ คนที่อยูใ่ นครอบครัวรวยที่สดุ
ซึ่งเป็ นประมาณหนึ่งในห้าของประชากรไทยนัน้ ผูใ้ หญ่เพศชายสูบบุหรี่
ความสูญเสียจากการสูบบุหรี่
มากกว่าผูใ้ หญ่เพศหญิงเพียงเกือบสองเท่า16
ความสุขชั่วแล่นของการสูบบุหรี่ตอ้ งแลกกับความจริงที่เจ็บปวด ผูส้ บู จะ
การสูบบุหรี่อย่างแพร่หลายกว้างขวางท�ำให้เกิ ดความสูญเสีย
ค่อยๆ มีอาการเสพติดและได้รบั สารพิษที่เป็ นอันตรายต่อร่างกายมากมาย ด้านสุขภาพอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะผูช้ ายที่สูบอย่างหนัก
ควันบุหรีป่ ระกอบด้วยสารเคมีเป็ นพิษ 250 ชนิด 69 ชนิดเป็ นสารก่อมะเร็ง ปี พ.ศ. 2533, มะเร็งปอดเป็ นโรคมะเร็งที่พบมากที่สดุ ในกลุ่มผูช้ ายเป็ น
เช่น สารหนู (Arsenic) ไซยาไนด์ และคาร์บอนมอนน็อกไซด์7 ผลที่ตามมา อันดับที่สอง (รองลงมาจากมะเร็งตับ)อัตราการเกิดโรครายใหม่สูงกว่ า
จากการสูบบุหรี่มีมากมายและรุ นแรง กึ่งหนึ่งของผูเ้ สพจะตายก่อนวัยอัน ผู้ห ญิ ง กว่ า สองเท่ า 17 โรคทางหายใจและโรคเรื อ้ รัง อื่ น ๆ ก็ เ พิ่ ม สูง ขึ น้
ควรด้วยโรคที่เกี่ยวเนื่องกับบุหรี่ท่ีอีกหลายคนต้องทนทุกข์กับโรคที่ไม่ถึง นักระบาดวิทยาผูม้ ีช่ือเสียงแห่งออกซ์ฟอร์ด คือ เซอร์ริชาร์ด เปโต (Sir
ตายแต่ทำ� ให้คณ
ุ ภาพชีวิตลดลงอย่างชัดเจน8
Richard Peto) ท�ำนายไว้ในปี พ.ศ. 2531 ว่า เด็กไทยจ�ำนวนหนึง่ ล้านคน
การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดผลกระทบเกือบทุกส่วนของร่างกายมนุษย์ จะต้องตายก่อนวัยอันควรเพราะการสูบบุหรี่18 การสูบบุหรี่ชนิดไม่มีควันก็
ผู้ติ ด บุห รี่มี โ อกาสเป็ น โรคมะเร็ง ปอดมากกว่า ผู้ไ ม่ สูบ บุห รี่ถึ ง 25 เท่า ท�ำอันตรายแก่ผหู้ ญิง ในปี พ.ศ. 2533 โรคมะเร็งริมฝี ปากเกิดขึน้ ในผูห้ ญิง
การสูบบุหรี่ยงั ท�ำให้เกิดโรคมะเร็งถึงตายอื่นๆ อีกจ�ำนวนมาก บุหรี่เป็ น มากกว่าในผูช้ ายถึงเจ็ดเท่า19
สาเหตุเบือ้ งหลังของโรคเรือ้ รังหลายโรคที่ทวีจำ� นวนและเป็ นภาระส�ำคัญ
ในระดับโลก ผูต้ ิดบุหรีม่ ีความเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตันในสมองและโรค จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: ประเทศไทยต่อสู้กับบริษัท
หลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึน้ มากกว่าสองเท่า เพิ่มความเสี่ยงต่อความตายด้วย
บุหรี่ยักษ์ใหญ่
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังถึง 12 เท่า9 ปอดของผูต้ ดิ บุหรีย่ งั เปราะบางต่อโรคติด
เชือ้ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ วัณโรค และโรคปอดบวม10 แม้แต่ เริ่ ม ในทศวรรษที่ 1940s (พ.ศ. 2483 - 2492) รัฐ บาลไทยควบคุม
การสูบบุหรี่มือสองก็ยงั ถึงตาย โดยเฉพาะต่อตัวอ่อนในครรภ์มารดาและ อุต สาหกรรมบุ ห รี่ ไ ทยอย่ า งแน่ น หนา พระราชบัญ ญั ติ โ รงงานยาสูบ
เด็กเล็ก หญิงตัง้ ครรภ์ท่ีได้สมั ผัสควันบุหรี่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ที่จะคลอด ผ่ า นออกมาในปี พ.ศ. 2486 มี ผ ลคุม้ ครองโรงงานยาสูบ (Thailand
ทารกน�ำ้ หนักต�่ำกว่าปกติรวมถึงคลอดทารกตายในทันทีได้ นอกจากนี ้ Tobacco Monopoly: TTM) ที่รฐั บาลเป็ นเจ้าของ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์บหุ รี่
ทารกในบ้านที่มีควันบุหรีก่ ็มีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ ต่อการเจ็บป่ วยด้วยโรคทาง ต่ า งชาติ ก ลายเป็ น สิ่ ง ผิ ด กฎหมาย เกื อ บครึ่ง ศตวรรษที่ โ รงงานยาสูบ
หายใจ11 ปั ญหาเหล่านีก้ ่อให้เกิดภาระอันหนักหน่วงต่อระบบสุขภาพ
ผลิตบุหรี่คณ
ุ ภาพต�่ำแบบตัง้ รับโดยไม่มีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการ
ในภาพรวม ภาระของโลกอันเนื่องมาจากโรคที่สมั พันธ์กบั บุหรีน่ นั้ ขายผลิตภัณฑ์ของตนแต่อย่างใด20 ในช่วงทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513
มี มากนัก ในปี พ.ศ. 2553 บุห รี่ท ำ� ให้ 6.3 ล้า นคนต้อ งตายและต้อ ง - 2522) กลุม่ ชมรมแพทย์ได้รบั ชัยชนะขัน้ ต้นในการควบคุมบุหรี่ ที่รวมถึง
สูญเสียปี สุขภาวะไปเป็ นจ�ำนวน 156 ล้านปี ท�ำให้บหุ รี่กลายเป็ นปั จจัย การให้มี ค ำ� เตื อ นด้า นสุข ภาพบนซองบุหรี่ตลอดจนการห้า มสูบ บุห รี่ใ น
โรงภาพยนตร์และบนรถโดยสารสาธารณะทั่วทัง้ กรุงเทพฯ 21

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532)
ชัยชนะขัน้ ต้นในการควบคุมบุหรี่ก็ตอ้ งเผชิญกับคู่ต่อสูท้ ่ีอนั ตราย นั่นก็คือ
บริษัทบุหรี่ขา้ มชาติท่ีตงั้ ใจรุ กเข้าสู่ตลาดไทย ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน
บรรดา “เสือแห่งเอเชีย” ที่มีประชากรจ�ำนวนมากประกอบกับเศรษฐกิจอยู่
ในช่วงขาขึน้ เป็ นที่หมายตาของอุตสาหกรรมบุหรีผ่ รู้ ุกราน บริษัทบุหรีย่ กั ษ์
ใหญ่ยงั เห็นช่องโอกาสที่จะใช้กฎกติกาการค้าระหว่างประเทศในการบีบ
บังคับให้ไทยเปิ ดตลาดบุหรีใ่ ห้ได้22
กลยุ ท ธการโฆษณามาเป็ น อัน ดับ แรก แม้ว่ า รัฐ บาลไทยจะ
ห้ามบริษัทบุหรี่ต่างชาติวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในประเทศไทย
แต่บริษัทบุหรี่ย่ี หอ้ ต่างชาติก็ยังโหมโฆษณาผลิตภัณฑ์ในสื่อไทยอย่าง
มากมาย ที่ น่ า ตกใจก็ คื อ ด้ว ยสัญ ชาติ ญ าณแห่ ง การแข่ ง ขัน ท�ำ ให้
โรงงานยาสูบของไทยเริม่ ท�ำการโฆษณาบ้าง23
เมื่ อ ได้เ ห็ น พายุร ้า ยนี ้ บรรดาผู้เ คลื่ อ นไหวต่ อ ต้า นบุห รี่ ต่ า งก็
ตระหนั ก ว่ า ถึ ง เวลาแล้ว ที่ จ ะต้อ งจั ด ทัพ เข้า ต่ อ สู้ ในปี พ.ศ. 2529
กลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์สาธารณะกลุ่มเล็กๆ ได้รวมตัวกันก่อตัง้
โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรีแ่ ห่งประเทศไทย (Thai Anti - smoking
Campaign Project: TASCP) ซึง่ เป็ นที่รูจ้ กั กันในนามของ ASH Thailand
ในปี แรกๆ ของการก่อตัง้ TASCP ด�ำเนิน 2 กลยุทธ์เพื่อต่อต้านการสูบ
บุหรี่ของคนไทย กลยุทธ์แรก บรรดาภาคีเครือข่ายช่วยกันให้ความรู แ้ ก่
สาธารณะเกี่ยวกับอันตรายของการสูบบุหรี่และระดมการสนับสนุนเพื่อ
ด�ำเนินการควบคุมบุหรี่ TASCP พิสจู น์ให้เห็นว่ามีความเชี่ยวชาญในการ
เผยแพร่ส่ือที่ ทำ� ให้เห็นว่าประชาชนก�ำลังทนทุกข์จากโรคปอดอันเนื่ อง
มาจากการเสพติ ด บุ ห รี่ โครงการย่ อ ยทยอยกัน ออกมาซึ่ ง มี ลัก ษณะ
คล้ายๆ กัน เช่น สารคดีชีวิตผูป้ ่ วยโรคถุงลมโป่ งพอง โปสเตอร์รณรงค์
ต่อต้านประเพณีท่ีเป็ นอันตราย (การถวายบุหรี่พระถือเป็ นบาปอย่างหนึ่ง)
การเปิ ด ประชุม แถลงข่า วเรีย กร้อ งให้มี ก ารแก้ไ ขกฎหมายเพื่ อ ป้อ งกัน
เด็กจ�ำนวนหนึ่งล้านคนไม่ให้ตายก่อนวัยอันควร กลยุทธที่สอง TASCP
ด�ำเนินการล็อบบีภ้ าครัฐด้วยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รวมถึงการเตรียมเนือ้ หาเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ภาครัฐและสื่อมวลชน24
การด�ำเนินงานของ TASCP ประสบความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว ใน
ปี พ.ศ. 2531 TASCP กดดันรัฐบาลให้เพิกถอนการอนุมตั ใิ ห้โรงงานยาสูบ
สร้างโรงงานใหม่ และยังสามารถล็อบบีใ้ ห้มีการห้ามโฆษณาบุหรีไ่ ด้สำ� เร็จ
ในปี ถัดมา แต่การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณาที่ยงั อ่อนแอก็สง่
ผลให้บริษัทบุหรี่ขา้ มชาติยงั คงละเมิดกฎระเบียบได้ บริษัทบุหรี่ยกั ษ์ใหญ่
ยังคงรุ กคืบอีกก้าว โดยในปี พ.ศ. 2532 บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จใน
การร้องเรียนต่อ GATT เพื่อล้มการห้ามน�ำเข้าบุหรีข่ องประเทศไทย บีบให้
ไทยต้องอนุญาตให้มีการวางจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์บหุ รี่ตา่ งชาติเป็ นครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2534 อย่างไรก็ตาม ข้อขัดแย้งทางการค้านีท้ ำ� ให้สาธารณชน
ต่อต้านบริษัทบุหรี่มากขึน้ ตลอดสองทศวรรษต่อมา ความร่วมมือของ
นักเคลื่อนไหวทางสังคมที่นำ� โดย TASCP สามารถจับกระแสสังคมได้
และผลักดันให้มีกฎหมายที่เข้มแข็งออกมาเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และ
การกระจายบุหรี25่
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ระหว่ า งนั้น องค์ก ารอนามัย โลกก็ ไ ด้เ ผยแพร่ก รอบอนุสัญ ญา
ว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (WHO’s 2003 Framework Convention on
Tobacco Control: FCTC) ในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็ นการวางรากฐาน
ที่แข็งแรงส�ำหรับการควบคุมยาสูบในระดับนานาชาติ26 ประเทศไทยได้
รับรอง FCTC ในปี พ.ศ. 2547 และได้ใช้เกือบทุกมาตรการการควบคุม
ยาสูบที่เป็ นข้อเสนอใน FCTC

การแปลงนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศไทยไปสู่
การปฏิบตั ิ
วิธีการควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีหลายแง่มมุ และมีความรอบด้าน
มุ่งเป้าหมายที่ทงั้ อุปสงค์และอุปทานรวมทัง้ ต่อสูใ้ ห้กับผูส้ ูบมือสองด้วย
ชุดมาตรการควบคุมและการจ�ำกัดที่กว้างขวางสามารถจัดกลุ่มได้เป็ น
7 วิธีการ ดังนี ้
1. การขึน้ ภาษี ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2552 ประเทศไทยขึน้ ภาษี บหุ รี่
อย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 55 ถึงร้อยละ 85 ของราคาโรงงาน ผลิตภัณฑ์
ยาสูบยังเจอภาษี มลู ค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย ภาษี สขุ ภาพพิเศษจ�ำนวน
ร้อยละ 2 ของภาษี บหุ รี่ท่ีเก็บเพิ่มได้นำ� ไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ
ด้วยการต่อต้านบุหรี่ (ส�ำหรับปี พ.ศ. 2544) ต่อมาได้มีการเก็บภาษี
บุหรี่เพิ่มอีกและน�ำเงินนีไ้ ปสนับสนุนกิจการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(Thai Public Broadcasting Service) ด้วย27
2. การจ�ำกัดการจ�ำหน่ายและการกระจาย มีการจ�ำกัดการจ�ำหน่ายและ
การกระจายบุหรี่อย่างจริงจังตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบพ.ศ. 2535 กฎหมายนีห้ า้ มการจ�ำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำ� กว่า
18ปี ห้ามการแจกจ่ายกระจายตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยาสูบ และห้าม
การจ�ำหน่ายบุหรีท่ างเครือ่ งจ�ำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ28
3. การจ�ำกัดการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย เดิมที ประเทศไทย
ห้า มการโฆษณายาสูบ ในรู ป แบบต่า งๆ เป็ น ส่ว นใหญ่ อ ยู่แ ล้ว แต่
พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุม ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าสูบ ยัง ได้จัด ให้ก ารโฆษณา
ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี มิ ใ ช่ ย าสูบ เป็ น เรื่ อ งผิ ด กฎหมาย ถ้า การโฆษณานั้น มี
การใช้ช่ือทางการค้าของบุหรี่ รวมถึงที่ใช้การแข่งขันและการส่งเสริม
การขายที่ ส ามารถจูง ใจให้เ กิ ด การซื อ้ ยาสูบ ได้29 ในปี พ.ศ. 2548
ประเทศไทยยังเข้มงวดขึน้ อีก โดยห้ามการโฆษณา ณ จุดขาย ส่งผลให้
ไม่ ส ามารถวางยาสู บ หรื อ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ใ ดๆ ให้ลู ก ค้ า ได้เ ห็ น
อีกต่อไป30
4. การเตือ นภัย ด้า นสุข ภาพอย่ า งเข้ม ข้น ค�ำ เตื อ นด้า นสุข ภาพใหม่ๆ
ท�ำให้ผสู้ บู ฯ ตระหนักถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะตามมาจากการสูบ
บุหรี่ นับแต่ปี พ.ศ. 2536 ค�ำเตือนบนซองบุหรี่ของประเทศไทยค่อยๆ
ขยายใหญ่ขนึ ้ และน่ากลัวยิ่งขึน้ กฎระเบียบใหม่คือ ภาพค�ำเตือนด้าน
สุขภาพจะต้องมีเนือ้ ที่อย่างน้อยหนึ่งในสี่ของพืน้ ผิวทัง้ หมดของซอง
สัดส่วนนีต้ อ่ มาได้เพิ่มเป็ นมากกว่าครึง่ หนึง่ ในปี พ.ศ. 255231

174

หลายล้านชีวิตรอด

5. การจ�ำกัดการสูบฯ ในทีส่ าธารณะ มาตรการลดความต้องการด�ำเนิน
ควบคู่ไ ปกับ กฎหมายเพื่ อ ป้อ งกัน ผู้ไ ม่ สูบ ให้พ ้น จากการเป็ น ผู้สูบ ฯ
มื อ สอง ในปี พ.ศ. 2535 รัฐ บาลได้ผ่ า นกฎหมายที่ ใ ห้อ ำ� นาจแก่
กระทรวงสาธารณสุข ในการจ�ำ กัด การสูบ ฯ ในที่ ส าธารณะเฉพาะ
บางแห่งตามดุลพินิจ32 สถานที่ปลอดบุหรี่ชุดแรกได้แก่ สถานีขนส่ง
สาธารณะและโรงภาพยนตร์ ผูส้ บู ฯ ยังถูกจ�ำกัดให้สบู ได้เฉพาะในห้อง
ส่วนตัวหรือบริเวณที่จดั ไว้ให้ในโรงเรียน โรงพยาบาล ร้านค้า สถานที่
ราชการ และหน่วยงานสาธารณะอื่นๆ 33 กระทรวงสาธารณสุขได้ขยาย
รายการสถานที่ปลอดบุหรีอ่ อกไปอีกหลายครัง้ ในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
6. นวัต กรรมทางการเงิ น การคลัง เพื่อ การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ ในปี
พ.ศ. 2544 รัฐ บาลไทยก่ อ ตั้ ง ส�ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็ นหน่วยงานอิสระของรัฐ สสส.ได้รบั
งบประมาณปี ละประมาณ 120 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ จากภาษี
การจ�ำหน่ายบุหรี่และสุราที่เก็บเพิ่มไว้รอ้ ยละ 234 หน่วยงานนีท้ ำ� งาน
ร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในการต่อต้านการสูบบุหรี่
และการรณรงค์ดา้ นสุขภาพอื่นๆ สสส.ใช้วิธีการแยบยลในการส่งเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอ่ สุขภาพ ตัวอย่างเช่น สื่อโฆษณารณรงค์ชิน้ หนึง่ ที่เป็ น
ที่กล่าวขวัญไปทั่วโลกในปี พ.ศ. 2555 มีฉากเด็กขอต่อบุหรีจ่ ากผูใ้ หญ่
ที่กำ� ลังสูบฯ อยู่ ผูใ้ หญ่ทงั้ หมดในฉากพากันปฏิเสธ อ้างถึงอันตราย
จากการสูบบุหรี่ “ถ้าเอ็งสูบ เอ็งก็จะตายเร็วขึน้ เอ็งไม่อยากมีชีวิตอยู่
เพื่อเล่นต่อไปรึ” ผูใ้ หญ่คนหนึ่งกล่าว เด็กโต้กลับว่า “พวกพี่หว่ งแต่ผม
แล้วพวกพี่ละ?”35

7. การติดตามและประเมินผล ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2519 การส�ำรวจครอบครัวที่
มีการประเมินความชุกและแนวโน้มของการสูบบุหรี36่ ตามพันธสัญญา
ที่มีของ FCTC ประเทศไทยได้ส่งรายงานความก้าวหน้าให้องค์การ
อนามัยโลก37 ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน 16 ประเทศ
กลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางที่เข้าร่วมกับองค์การอนามัย
โลกในการส�ำรวจการสูบบุหรี่ของผูใ้ หญ่ในระดับโลก (Global Adult
Tobacco Survey: GATS) เพื่อช่วยติดตามการสูบบุหรีท่ ่วั ไป การสูบฯ
มือสอง ทัศนคติ การบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ และการโฆษณาฯ
ที่ผิดกฎหมาย38

ผลลัพธ์ตอบแทน: นักสูบฯ น้อยลง คนไทยแข็งแรงขึน้
แม้จะใช้มาตรการควบคุมบุหรี่จริงจัง แต่การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย
ก็ตอ้ งใช้เวลา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบฯ จะเกิดขึน้ จริง เมื่อคน
รุ น่ ใหม่หลีกเลี่ยงที่จะเป็ นเหยื่อบุหรี่ตงั้ แต่แรก ยิ่งกว่านัน้ ผลของบุหรี่ต่อ
สุขภาพใช้เวลายาวนานและเป็ นฤทธิ์คอ่ ยๆ สะสม หมายถึงว่า ประโยชน์
ด้านสุขภาพในระดับประชากรที่เกิดขึน้ จากการควบคุมยาสูบจะปรากฎ
เมื่อเวลาผ่านไปอย่างน้อยสิบปี
ภาพแนวโน้มในระยะยาวนัน้ ชัดเจน ภายหลังจากที่ประเทศไทย
กีดกันบริษัทบุหรีย่ กั ษ์ใหญ่ อัตราการสูบบุหรีล่ ดลงอย่างชัดเจน ประโยชน์
ทางด้านสุขภาพก�ำลังบังเกิดขึน้ ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2550 ความ
ชุกของการสูบบุหรี่ในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึน้ ไปลดลงจากร้อยละ 59 เป็ น
ร้อยละ 42 ในกลุม่ ผูช้ าย และลดลงจากร้อยละ 5 เป็ นร้อยละ 2 ในกลุม่
ผูห้ ญิง (ภาพที่ 1) 39

ภาพที่ 1. ความชุกของผู้สูบบุหรี่อายุตงั้ แต่ 15ปี ขึน้ ไปในประเทศไทย พ.ศ. 2534 - 2550

ผูช้ าย

ผูห้ ญิง
2534

2536

2538

2540

แหล่งข้อมูล: ส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกสาขาประเทศไทย (2015a)

2542

2544

2546

2548

2550

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

จากการใช้แบบจ�ำลองซิมสโมค (SimSmoke model) (กล่อง 1)
กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ประมาณการได้ว่ า อัต ราการสู บ บุ ห รี่ ใ นประเทศไทยปี
พ.ศ. 2549 ลดลงร้อยละ 25 ในกลุม่ ผูช้ าย และลดลงร้อยละ 24 ในกลุม่
ผูห้ ญิง เมื่อเทียบกับสถานการณ์ท่ีไม่มีกฎหมายใหม่หรือกฎระเบียบใหม่40
ในการประมาณการทางวิชาการเพื่อดูความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่
กับความเสี่ยงต่อความตายที่เพิ่มขึน้ กลุ่มนักวิจยั ค�ำนวณได้ว่า นโยบาย
ด้า นยาสูบ ของไทยสามารถช่ ว ยชี วิ ต คนไทยได้ 32,000 คนระหว่ า งปี
พ.ศ. 2534 - 2549 และถ้าแนวโน้มยังคงเป็ นเช่นนีก้ ็สามารถช่วยชีวิตคนได้
เกือบ 320,000 คนเมื่อถึงปี พ.ศ. 256941
ความชุกในการสูบบุหรี่ท่ีลดลงของประเทศไทยท�ำให้สขุ ภาพของ
ประชาชนเริม่ ดีขนึ ้ ระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2540 อัตราตายของชายไทยอายุ
ตัง้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป ซึง่ มีความเป็ นไปได้ท่ีจะตายก่อนอายุ 60 ปี ค่อยๆ เพิ่ม
จากร้อยละ 21 เป็ นร้อยละ 27 ในขณะที่อตั ราตายของหญิงไทยอายุตงั้ แต่

15 ปี ขึน้ ไปยังคงคงที่ระหว่างร้อยละ 13 - 14 แต่หลังจากนัน้ 15 ปี แนวโน้ม
กลับผกผันปี พ.ศ. 2555 อัตราตายของชายไทยอายุตงั้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป
ลดลงมาเหลือร้อยละ 21 และอัตราตายของหญิงไทยอายุตงั้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป
ลดลงมาเหลือร้อยละ 1142 มีหลายปั จจัยให้คนไทยมีอายุขยั ยาวนานขึน้
แน่นอนว่าการลดการสูบบุหรีก่ ็เป็ นปั จจัยส�ำคัญประการหนึง่
ผลลัพธ์ทางสุขภาพยังดูได้จากแนวโน้มอุบตั ิการณ์การเกิดโรค
ต่างๆ ที่สมั พันธ์กับการสูบบุหรี่ ตัวอย่างเช่น อุบตั ิการณ์การเกิดมะเร็ง
ปอดในผูช้ ายพุ่งพรวดจาก 4 รายต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2528 เป็ น
27 รายต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2540 แต่อบุ ตั ิการณ์นีก้ ็ค่อยๆ ลดลง
ในทศวรรษถัดมา และลดลงต�่ำกว่า 25 รายต่อแสนประชากรระหว่างปี
พ.ศ. 2544 - 254643 อัตราตายจากโรคถุงลมโป่ งพองพุง่ สูงขึน้ เป็ น 6 ราย
ต่อแสนประชากรในปี พ.ศ. 2546 แต่ลดลงเหลือ 4 รายต่อแสนประชากร
ในปี พ.ศ. 255244

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
หลัก ฐานที่ แ สดงถึ ง การควบคุม ยาสูบ มี ม ากมายและชัด เจนยิ่ ง
อย่างไรก็ ตาม การติดตามผลกระทบจากนโยบายเป็ นเรื่องยาก
เนื่ องจากขาดสิ่งเปรียบเที ยบ นั่นคื อ เราไม่รูไ้ ด้ว่าความชุกของ
การสูบบุหรี่และสถานะทางสุขภาพจะเป็ นเช่นไรในประเทศไทย
ถ้ า ไม่ มี ก ารรณรงค์ต่ อ ต้ า นยาสู บ องค์ก ารอนามั ย โลกและ
หน่วยงานต่างๆ จึงใช้แบบจ�ำลองซิมสโมคในการประเมินผลกระ
ทบจากนโยบายที่ส่งผลต่อแนวโน้มการสูบบุหรี่ในระยะยาว แบบ
จ�ำ ลองซิ ม สโมคประมาณการสถานการณ์ปั จ จุบัน ณ ขณะนั้น
ทัง้ จ�ำนวนประชากรผูต้ ิดบุหรี่ ผูเ้ คยสูบฯ และผูไ้ ม่สบู ฯ และติดตาม
กลุ่มเหล่านีใ้ นเวลาต่อมา และเมื่อเพิ่มตัวแปรที่เป็ นมาตรการเชิง
นโยบายเข้ามา ซิมสโมคก็ทำ� นายสถานการณ์การสูบฯ ในอนาคต
ภายใต้ฉากทัศน์นโยบายต่างๆ ซิมสโมคยังประเมินสถานการณ์
ย้อนหลังได้ว่าถ้านโยบายนัน้ ไม่ทำ� งาน สถานการณ์การสูบบุหรี่จะ
เป็ นเช่นไร
เดวิด เลวี (David Levy) แห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์
คื อ สถาปนิ ก ผู้ส ร้า งสรรค์แ บบจ�ำ ลองซิ ม สโมค เลวี แ ละเพื่ อ น
ร่วมงานใช้แบบจ�ำลองนีใ้ นประเทศไทยเพื่อประมาณการผลกระทบ
อันเกิดจากโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สบู บุหรี่45 พวกเขาเปรียบเทียบ
ผลการท�ำนายด้วยแบบจ�ำลองนีโ้ ดยใช้ขอ้ มูลสถานการณ์การสูบ
บุหรี่จากการส�ำรวจในอดีตเพื่อให้ม่ นั ใจว่า สามารถใช้แบบจ�ำลอง
นีไ้ ด้อย่างเหมาะสมกับบริบทของไทย จากนัน้ จึงสร้างแบบจ�ำลอง
ที่ สะท้อนฉากทัศน์นโยบายปี พ.ศ. 2534 และคาดการณ์ไปถึง
ปี พ.ศ. 2549 โดยสมมุติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ
นโยบาย เมื่อเอาสถานการณ์การสูบบุหรีจ่ ริงมาหักลบกับสถานการณ์
ที่คาดการณ์พบว่า อัตราการสูบบุหรีใ่ นปี พ.ศ. 2549 ลดลง 1 ใน 4
ถ้าเทียบกับเมื่อประเทศไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตัง้ แต่ปี
พ.ศ. 2534

175

ขั้ น ต่ อ ไป กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ได้ แ ปลผลการเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปเป็ นความต่างในอัตราตาย เปรียบเทียบ
ความเสี่ยงต่อความตายส�ำหรับผูท้ ่ียงั สูบฯ ผูเ้ คยสูบฯ และผูไ้ ม่สบู ฯ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เมื่อไม่มีขอ้ มูลความเสี่ยงจากประเทศไทย
กลุ่ม นัก วิ จัย ก็ เ ลี่ ย งไปใช้ข อ้ มูล ความเสี่ ย งต่อ การตายที่ มี ส าเหตุ
เฉพาะเจาะจงทัง้ ในเชิงระบาดวิทยาและในเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีมี
ลักษณะคล้ายกัน คือประยุกต์ใช้ของไต้หวันกับการตายทัง้ หมดที่
เกิดขึน้ ในประเทศไทย ผลลัพธ์คือ มาตรการการควบคุมยาสูบของ
ประเทศไทยสามารถช่วยให้ประชาชนมีชีวิตรอดได้ถึง 32,000 คน
ระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2549 และจะช่วยได้อีก 288,000 คนเมื่อถึง
ปี พ.ศ. 2569
เราจะเชื่ อผลของรู ปแบบจ�ำลองนี ไ้ ด้อย่างไร? ที่สุดแล้ว
ความน่าเชื่ อถื อนี ข้ ึน้ อยู่กับว่า สมมุติฐานที่ ตั้งไว้เป็ นจริงส�ำหรับ
ประชากรไทยหรือไม่ กลุ่มนักวิจัยพยายามสร้างหลักตรรกะเพื่อ
เพิ่มความน่าเชื่อถือว่า รู ปแบบจ�ำลองได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์การสูบบุหรี่อนั เนื่องมาจากนโยบายได้อย่างเที่ยงตรง
แล้ว แต่ในขั้นตอนที่ 2 นั้น การก้าวกระโดดจากการสูบบุหรี่ไป
สู่ก ารตาย กลับ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้น้อ ยกว่ า โดยเฉพาะตรงที่ ผู้เ ขี ย น
บอกว่า การประมาณการที่แตกต่างกันของความสัมพันธ์ระหว่าง
การสูบบุหรี่กบั ความตายนัน้ แทบจะหักล้างข้อค้นพบได้อย่างเหลือ
เชื่อ ในสหรัฐอเมริกา การสูบบุหรี่มีมากกว่าความเสี่ยงต่อความ
ตายสองเท่ า ถ้า สถานการณ์เ ช่ น นี เ้ ป็ น จริง ส�ำ หรับ ประเทศไทย
การประมาณการชีวิตรอดก็จะกระโดดไปเป็ น 540,000 คน แต่ถา้
ความเสี่ยงสัมพัทธ์ท่ี เป็ นจริงส�ำหรับประเทศไทยใกล้เคียงความ
สัม พัน ธ์ร ะหว่า งการสูบ กับ ความตายดัง เช่ น ที่ พ บในประเทศจี น
ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึน้ เพียงร้อยละ 35 การประมาณการผลกระ
ทบของพวกเขาก็จะเกินเลยความเป็ นจริง เพราะตัวเลขที่แท้จริงจะ
ใกล้เคียงกับ 221,000 รายที่รอด
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หลายล้านชีวิตรอด

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ

มาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมยาสูบถือว่าด�ำเนินไปอย่างประหยัด
จริงๆ เพราะรายได้มาจากการขึน้ ภาษี บุหรี่ มาตรการทางกฎหมายก็ใช้
เงินน้อยและยังช่วยลดภาระในระบบสุขภาพอีกด้วย มาตรการอื่นๆ ที่มี
ประสิทธิผล เช่น การรณรงค์ทางสื่อสารมวลชนและการบังคับใช้กฎหมาย
โดยหน่วยงานรัฐ ต้องมีการลงทุนล่วงหน้ามากพอสมควร46 อย่างไรก็ตาม
ที่ผ่านมา การใช้มาตรการดังกล่าวก็มีความคุม้ ค่ามาก เห็นได้จากการที่
องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการว่า ชุดปฏิบตั ิการควบคุมยาสูบอย่าง
รอบด้านมี ราคาค่า งวดเพี ยง 0.11 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อ ปี ท�ำ ให้ชุด
ดังกล่าวมีราคาถูกที่สดุ ชุดหนึง่ ในการลดการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อ47
ในประเทศไทย ค่าใช้จ่ายด้านนีส้ ว่ นใหญ่มาจาก สสส. ซึ่งได้มา
จากการขึน้ ภาษี บุหรี่และสุรา ภาษี บุหรี่เป็ นแหล่งรายได้ใหญ่ของรัฐบาล
ท�ำให้รฐั บาลมีพนั ธสัญญาในเรื่องนีอ้ ย่างเหนียวแน่นและต่อเนื่อง ทัง้ ยัง
น�ำเงินไปลงทุนต่อเพื่อปรับปรุ งสุขภาพของประชาชนได้อีกด้วย เมื่อขึน้
ภาษี บหุ รี่และสุรา รายได้ของรัฐบาลจากการจัดเก็บภาษี สินค้าในประเทศ
เพิ่มขึน้ ถึงสี่เท่า จากน้อยกว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 2535
ขยับ ขึ น้ เป็ น 2 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2554 48 ท�ำ ให้ภ าษี
สิ น ค้า ภายในประเทศกลายเป็ นแหล่ ง รายได้ใ หญ่ ข องงบประมาณ
ทัง้ หมด ค�ำนวณได้เป็ นประมาณร้อยละ 3.5 ของภาษี รายได้ทงั้ หมดในปี
พ.ศ. 255449
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการควบคุมยาสูบอย่าง
จริงจังของประเทศไทยที่กระท�ำโดยกลุ่มนักวิจยั เพื่อ หลายล้านชีวิตรอด
พบว่า รัฐบาลและภาคีเครือข่ายป้องกันการสูญเสียปี แห่งสุขภาวะได้
ถึง 125,000 ปี จากโรคมะเร็งปอด 86,000 ปี จากโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
330,000 ปี จากโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมเป็ น 541,695 ปี สุขภาวะ
ในปี พ.ศ. 2549 จากนัน้ เราได้ประมาณการความคุม้ ทุนเฉพาะวิธีการ
หนึ่ง ส่ว น คื อ การบริห ารจัด การด้า นภาษี โดยดูค วามเปลี่ ย นแปลงใน
อัตราตายและความพิการในสามโรคหลักที่ เกิ ดจากการสูบบุหรี่ ได้แก่
มะเร็งปอด โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง และโรคหลอดเลือดหัวใจ50 การศึกษา
งานวิจัยก่อนหน้าระบุว่า การบริหารภาษี บุหรี่เพิ่มขึน้ ประมาณร้อยละ
0.005 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ จึงประมาณได้ว่าการบริหาร
ภาษี บุหรี่ของประเทศไทยอยู่ท่ีประมาณ 25 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่าง
ปี พ.ศ. 2534 - 254951 อัตราความคุม้ ทุนซึ่งน่าจะอยู่ท่ี 75.40 เหรียญ
สหรัฐต่อการปกป้องปี สุขภาวะได้ 1ปี ซึ่งถือว่าคุม้ ค่ามากเมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยซึง่ มีคา่ เท่ากับ 3,143 เหรียญสหรัฐ
ต่อหัวประชากร52

รัฐ บาลไทยได้ร ับ แรงหนุน อย่า งเข้ม แข็ ง จากสาธารณชนในการด�ำ เนิ น
นโยบายควบคุมยาสูบ รวมถึงได้รบั การสนับสนุนอย่างดีจากผูส้ บู บุหรีด่ ว้ ย
ข้อโต้เถียงทางการค้ากับบริษัทบุหรีย่ กั ษ์ใหญ่ได้จดุ ประกายให้สาธารณชน
คัดค้านอย่างรุ นแรง และพลเมืองไทยก็ยอมรับการใช้มาตรการที่เข้มงวด
มากขึ น้ ตัว อย่ า งเช่ น การส�ำ รวจความคิ ด เห็ น ของคนที่ อ าศัย อยู่ ใ น
กรุ งเทพฯ ปี พ.ศ. 2536 พบว่าร้อยละ 70 สนับสนุนการขึน้ ภาษี บุหรี่ท่ี
รวมถึ ง ผู้ท่ี ยัง สูบ ฯ อยู่ร อ้ ยละ 60 ด้ว ย มี ก ารน�ำ หลัก ฐานนี ไ้ ปล็ อ บบี ้
เจ้า หน้า ที่ ข องรัฐ บาลที่ ยั ง กลัว การตอบโต้จ ากสาธารณชน ช่ ว ยแก้
ความเฉื่อยของหน่วยงาน ท�ำให้การขึน้ ภาษี บหุ รี่ครัง้ ใหญ่ครัง้ แรกเป็ นไป
อย่างราบรืน่ ต่อมาภายในปี นัน้ 53
ถึงแม้จะดีขนึ ้ แล้ว แต่การสนับสนุนให้มีกฎหมายยาสูบที่เข้มงวด
ยิ่งขึน้ ก็ยังคงมีต่อไปหลังจากที่มีการใช้มาตรการควบคุมชุดแรก ข้อมูล
จากการส�ำรวจในปี พ.ศ. 2549 ระบุว่า นักสูบฯ ไทยให้ความร่วมมือกับ
กฎหมายควบคุมยาสูบมากกว่านักสูบฯ ในประเทศอื่ นๆ ตัวอย่างเช่น
ร้อ ยละ 90 ของนัก สูบ ฯ ไทยสนับ สนุน การห้า มสูบ ฯ อย่ า งสิ น้ เชิ ง ใน
ภัตตาคาร ขณะที่มีเพียงร้อยละ 40 และ 21 ที่สนับสนุนในประเทศฝรั่งเศส
และประเทศจีนตามล�ำดับ54 ช่วงาที่ผา่ นมา กระแสสนับสนุนของสาธารณะ
ช่วยท�ำให้ผูก้ ุมนโยบายไม่เอนเอี ยงไปตามการล็อบบีข้ องอุตสาหกรรม
ยาสูบและยังคงเข้มแข็งในการใช้กฎระเบียบต่อไป
กุญแจแห่งความส�ำเร็จดอกอื่ นของประเทศไทยคื อ ชุดปฏิ บัติ
การที่มีความรอบด้าน การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ประสบความส�ำเร็จ
รวมทัง้ ภาพและค�ำเตือนบนซองบุหรี่ ช่วยเสริมกฎระเบียบที่จำ� กัดการวาง
จ�ำหน่าย การโฆษณา และการสูบบุหรี่ การส�ำรวจในปี พ.ศ. 2554 พบว่า
ร้อยละ 97 ของผูม้ ีอายุ 15 ปี ขึน้ ไปรู ว้ า่ การสูบบุหรี่ทำ� ให้เกิดการเสพติด
และก่อให้เกิดการเจ็บป่ วยอย่างรุนแรง และร้อยละ 94 อธิบายถึงอันตราย
ของการสูบบุหรีม่ ือสองได้55
ในทางเศรษฐศาสตร์นั้น การด�ำ เนิ น งานควบคุม ยาสูบ มี แ ต่
ได้กบั ได้ ท�ำให้พนั ธสัญญาทางการเมืองยังคงด�ำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง กลุม่
นักเคลื่อนไหวต่อต้านการสูบบุหรี่ได้เสนอแหล่งรายได้ใหม่ให้แก่รฐั บาล
ซึ่งช่วยให้รฐั มนตรีกระทรวงการคลังตัดสินใจให้การสนับสนุนง่ ายขึน้ 56
การขึน้ ภาษี บหุ รีท่ ำ� ให้รฐั บาลมีรายได้เพิ่มขึน้ มาก แรงต้านภายในรัฐบาลก็
น้อยลง กระแสสนับสนุนท�ำให้มีการจัดสรรงบประมาณสู่ สสส. โดยเสนอ
ให้ใช้เงินส่วนที่เพิ่มขึน้ มาจากการจัดเก็บภาษี สินค้าในประเทศ แทนที่จะ
ไปร้องขอจากกองทุนต่างๆ ที่มีอยู57่
แต่ ก ารต่ อ สู้ ยั ง ไม่ จ บ บริ ษั ท บุ ห รี่ ยั ก ษ์ ใ หญ่ เ ป็ นศั ต รู ที่ น่ า
เกรงขามที่ ยัง คงจ้อ งจะซื ้อ อ�ำ นาจทางการเมื อ งและหาช่ อ งว่ า งเพื่ อ
เข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในตลาดรวมทั้ง หาทางเพิ่ ม ผลประโยชน์ข องตน 58

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

บุหรี่ชนิดมวนเองเป็ นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่แพร่หลายในประชากรประมาณ
กึ่งหนึ่งของนักสูบฯ อย่างไรก็ตาม บุหรี่ชนิดนีส้ ่วนใหญ่ยงั อยู่นอกเหนือ
การควบคุมทางกฎหมาย59 มีการลักลอบน�ำเข้าบุหรี่หนี ภาษี อยู่เนื องๆ
และมีการด�ำเนินการจับกุมน้อยมาก คิดเป็ นร้อยละ 20 ของตลาดบุหรี่ใน
ประเทศไทยในปี พ.ศ. 255460 การด�ำเนินการทางกฎหมายไม่สม�่ำเสมอ
โดยเฉพาะนอกเขต กทม. และผูบ้ ริโภคต้องสัมผัสกับโฆษณา ณ จุดขาย
เกือบสามเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 255461 ปั ญหาเหล่านีท้ ำ� ให้ความชุก
ของการสูบบุหรี่ยงั คงมีอตั ราสูงในกลุ่มผูช้ ายแม้ว่าจะลดน้อยลงบ้างแล้ว
ในระยะใกล้ๆ ที่ผา่ นมา
ที่ น่ า กัง วลก็ คื อ ข้อ มูล จากการส�ำ รวจ ระบุว่ า ความชุก ของ
การสูบบุหรีเ่ พิ่มขึน้ เล็กน้อยในประชากรวัยเยาว์กลุม่ อายุ 15 - 24 ปี จาก
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2552 เป็ นร้อยละ 22 ในปี พ.ศ. 2554 นักสูบวัยเยาว์
เหล่านี ม้ ีพฤติกรรมต่างจากรุ ่นอายุมากกว่าที่สูบฯ แบบมีควันมากกว่า
ไร้ควัน ซือ้ เป็ นมวนมากกว่าซือ้ ทัง้ ซอง และนิยมบุหรีอ่ ตุ สาหกรรมมากกว่า
บุหรีช่ นิดมวนเอง62 แนวโน้มเหล่านีช้ ีใ้ ห้เห็นว่า มีการเปลี่ยนปลงพฤติกรรม
ในคนไทยจากการสูบบุหรี่รูปแบบดัง้ เดิมไปเป็ นรู ปแบบล่อตาล่อใจของ
ลัทธิบริโภคนิยมข้ามชาติ
ในการตอบโต้กั บ ปั ญ หาความท้า ทายที่ อุ บัติ ใ หม่ นี ้ รัฐ บาล
ไทยก็ยังคงมีพันธสัญญาว่าจะต่อสูก้ ับยาสูบต่อไป ตัวอย่างเช่น ค�ำสั่ง
คณะรัฐ มนตรีปี พ.ศ. 2547 สั่ง ห้า มบริษั ท บุห รี่แ ทรกแซงการก�ำ หนด
นโยบายที่รวมถึงการห้ามผูแ้ ทนบริษัทบุหรี่มอบของขวัญชนิดใดๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย63

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
ถึงปี พ.ศ. 2558 มีประเทศสมาชิกของสหประชาชาติให้การรับรองกรอบ
อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ (FCTC) ขององค์การอนามัยโลกแล้ว
178 ประเทศ แม้วา่ อัตราความชุกของการสูบบุหรีใ่ นระดับโลกจะลดลงใน
สองสามปี ที่ผา่ นมา แต่จำ� นวนผูส้ บู ฯ ทัง้ หมดและภาระโรคที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสูบบุหรีใ่ นระดับโลกยังคงเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง64
บริษั ท บุห รี่ยัก ษ์ใ หญ่ เ ป็ น ศัต รู ท่ี ช าญฉลาดและไม่ เ คยอ่ อ นข้อ
ในการหารายได้จากการพัฒนา ผลิตและวางตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีทำ� ให้เกิด
ความเจ็บป่ วยและความตาย ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้นอ้ ยถึงปานกลางที่ ควบคุมยาสูบอย่างจริงจังเป็ นประเทศแรกๆ
ซึง่ หมายถึงว่าประเทศไทยอยู่ในกลุม่ ประเทศแรกที่ต่อสูก้ บั ศัตรู ขา้ มชาตินี ้
เรื่องราวของประเทศไทยแสดงให้เห็นว่า ด้วยพันธสัญญาทางการเมือง
ที่ต่อเนื่อง และด้วยมาตรการการควบคุมยาสูบอย่างจริงจังสามารถผลัก
บริษั ท บุห รี่ ยัก ษ์ ใ หญ่ ใ ห้ถ อยหลัง ได้แ ละลดความชุก ของบุห รี่ ไ ด้อ ย่ า ง
ชัดเจน นอกจากนี ้ การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็สำ� คัญ เพราะในขณะที่
ประเทศไทยก�ำลังสร้างข้อจ�ำกัดอย่างเข้มข้น อุตสาหกรรมยาสูบก็ปรับตัว
และโต้กลับ รัฐบาลในประเทศต่างๆ จะต้องตระหนักว่าการควบคุมยาสูบ
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เป็ นการต่อสูท้ ่ียาวนานและการใช้มาตรการต่อต้านการสูบฯ ที่ประสบผล
ส�ำเร็จจะต้องมีการปรับตัว มีการติดตามอย่างสม�่ำเสมอและใช้กลยุทธ์
ปกป้องที่เข้มแข็ง
วิธีการควบคุมยาสูบของประเทศไทยอาจมีนัยเช่นเดียวกับการ
แก้ปัญหาที่เป็ นสาเหตุของโรคไม่ติดต่ออื่นๆ หนึ่งในคู่แข่งที่อาจใช้วิธีการ
นีค้ ือสุรา ซึง่ เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่ชดั เจนต่อโรคตับ โรคหลอดเลือดหัวใจ และ
มะเร็ง65 กลวิธีสำ� คัญๆ ในโครงการควบคุมยาสูบของประเทศไทย เช่น
การขึน้ ภาษี บุหรี่อย่างมโหฬาร การเตือนภัยด้านสุขภาพ และการห้าม
โฆษณาทัง้ ทางสื่อสารมวลชนและ ณ จุดขาย สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั
สุราได้หมด ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ดำ� เนินการแล้ว (ดูกล่อง 2) โดยขึน้ ภาษี
บาป (sin taxes) กับสุราเพื่อพยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
เกินจนกระทั่งเป็ นอันตราย โดยสรุ ป ประเทศอื่นๆ ควรดูประเทศไทยเป็ น
ตัวอย่างเพื่อเป็ นแรงบันดาลใจ ทัง้ ตัวอย่างในด้านมาตรการที่เป็ นรูปธรรม
ในการต่อสูก้ ับความชั่วร้ายในศตวรรษที่ 21 และตัวอย่างของเจตจ�ำนง
ทางการเมืองที่ย่งั ยืนส�ำหรับการปรับปรุงสุขภาพของพลเมือง

กล่อง 2. สุรา: ด่านต่อไป
ด้วยแรงบันดาลใจจากความส�ำเร็จของประเทศไทยเกี่ยวกับ
การขึ น้ ภาษี บุ ห รี่ บางประเทศได้เ ริ่ ม มาตรการที่ เ รี ย กว่ า
ภาษี บ าปเพื่ อ ต่อ ต้า นการบริโ ภคสุร า อี ก หนึ่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี
ไม่ ดี ต่อ สุข ภาพของผู้บ ริโ ภค ในปี พ.ศ. 2555 ฟิ ลิ ป ปิ น ส์
ได้อ อกกฎหมายขึน้ ภาษี ผ ลิ ต ภัณ ฑ์สุร าสูง มาก (ควบคู่ไ ป
กับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ย าสูบ ) เพื่ อ ลดการบริโ ภคสุร าและเพื่ อ เพิ่ ม
ทรัพยากรส�ำหรับขยายโครงการประกันสุขภาพระดับชาติของ
ประเทศและส�ำหรับรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพ66 โดยมีการ
วางแผนว่าจะขึน้ ภาษี ทกุ ปี โดยอัตโนมัตจิ นถึงปี พ.ศ. 256067
ยัง ต้อ งเฝ้า ติ ด ตามดูว่ า ภาษี บ าปที่ มี ก ารจัด เก็ บ
ขึน้ ใหม่นี ้ จะลดการบริโ ภคสุร าและท�ำ ให้สุข ภาพดี ขึน้ จริง
หรือไม่ ในปี แรกของการขึน้ ภาษี ยอดขายของสุราหมักลดลง
ร้อยละ 12 แต่ยอดขายของสุรากลั่นพุ่งขึน้ ร้อยละ 26 อาจ
เพราะผูบ้ ริโภคต้องการเปลี่ยนไปใช้สรุ าที่แรงขึน้ และมีความ
แน่นอนมากขึน้ 68
แม้ผลระยะยาวของภาษี บาปต่อสุขภาพของประเทศ
จะปรากฏชัดเจนเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะ แต่ผลด้านบวกของ
มันต่อคลังของรัฐบาลก็ปรากฏชัดเป็ นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ.
2556 อัตราภาษี ใหม่สำ� หรับสุราและยาสูบท�ำให้รฐั มีรายได้
เพิ่มขึน้ อีก 758 ล้านเหรียญสหรัฐ69
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ปรับปรุ งความปลอดภัยบนท้องถนน

กฎหมายหมวกนิรภัยสมบูรณ์แบบของเวียดนาม

(ต้นฉบับโดย Miriam Temin ด้วยความช่วยเหลือจาก Jonathan Passmore)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดการบาดเจ็บที่ศีรษะและการตายจากการจราจรบนท้องถนน
ยุทธวิธี: จัดงานวันหมวกนิรภัยแห่งชาติท่ีมีหลายองค์ประกอบและมีการประสานเป็ นอย่างดีเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการใส่หมวกนิรภัยทั่วประเทศ รวมถึง
ขยายการบังคับใช้กฎหมายและเพิ่มโทษปรับส�ำหรับผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ช่วยชีวิตได้ 1,557 คน ป้องกันการบาดเจ็บรุนแรงได้ 2,495 ราย (พ.ศ. 2551)
ปั จจัยส�ำเร็จ: มีการเตรียมการอย่างรอบคอบและมีการประสานงานกันระหว่างหลายองค์ประกอบ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตำ� รวจจราจรเพื่อบังคับใช้
กฏหมายได้อย่างมีประสิทธิผล ปรับหนักเพื่อลดการปฏิบตั ิผิดกฎหมาย สวมหมวกนิรภัยถ้วนหน้าตามกฎหมายในวันหมวกนิรภัย ภาวะผูน้ ำ� ของรัฐบาล
อยูใ่ นระดับสูง การรณรงค์ขอ้ มูลที่ตรงประเด็นมาก การมีหมวกนิรภัยที่เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชืน้ จ�ำหน่ายในราคาไม่แพงและหาซือ้ ได้ท่วั ไป
การเงินการคลัง: ค่าใช้จ่ายประมาณ 24 ล้านเหรียญสหรัฐส�ำหรับหมวกนิรภัยใบใหม่และเงินเดือนต�ำรวจ อัตราความคุม้ ทุนประมาณ 1,248 เหรียญ
สหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี
ขนาดของโครงการ: ระดับประเทศ

ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์บางคน เวลาเกิดอุบตั ิเหตุมีเพียงแผลถลอกฟกช�ำ้
เล็กน้อย แต่อีกหลายคนต้องทนทุกข์ทรมานตลอดชีวิต หรือแม้แต่ตาย
ในทันที การบาดเจ็บที่ศีรษะเกิดขึน้ บ่อยมากส�ำหรับอุบตั ิเหตุจกั รยานยนต์
บาดแผลที่สมองท�ำให้บคุ ลิกภาพเปลี่ยนแปลง การรับรูผ้ ิดปกติ และพิการ
จนต้องนั่งรถเข็นในชีวิตประจ�ำวัน
ส�ำ หรับ อุบัติ เ หตุข องรถจัก รยานยนต์ หมวกนิ ร ภัย คุณ ภาพสูง
สามารถลดความเสี่ยงตายได้รอ้ ยละ 40 และลดความเสี่ยงของการบาด
เจ็บรุ นแรงได้กว่าร้อยละ 701 โดยทั่วไปนั้น ในประเทศที่ไม่มีกฎหมาย
หมวกนิรภัย หรือมีแตไม่รอบด้าน หรือกฎหมายอ่อน ผูข้ บั ขี่จะไม่สวมหมวก
นิรภัย ส่งผลต่อความเสี่ยงต่อชี วิตในทุกครัง้ ที่ขับขี่ นั่นคือสถานการณ์
กลางทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) ในเวียดนาม ที่เศรษฐกิจ
เฟื่ องฟู ท�ำให้ประชาชนจ�ำนวนมากยกระดับจากการใช้จักรยานมาเป็ น
รถจักรยานยนต์2 เมื่อถึงปี พ.ศ. 2557 มีรถจักรยานยนต์กว่า 40 ล้านคัน
วิ่งบนถนนที่จอแจของเวียดนามทุกวัน ค�ำนวณได้เกือบร้อยละ 95 ของ
การจราจรบนถนนทัง้ หมดในเวียดนาม3 และตัวเลขนีข้ ยับเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ
ตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโต

กฎหมายหมวกนิรภัยสามารถชักชวนผูข้ บั ขี่ให้สวมหมวกนิรภัย
ได้แ ละท�ำ ให้ค วามถี่ แ ละความรุ น แรงของการบาดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะลดลง4
อย่างไรก็ตาม ในปี แรกๆ ของศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2544 - 2643) นัน้ แม้วา่
เวี ยดนามจะพยายามเรียกร้องให้มีการสวมหมวกนิ รภัย แต่ปรากฏว่ า
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย5 เมื่อปราศจาก
สิ่ ง ปกป้อ งศี ร ษะทั้ง ผู้ขับ ขี่ แ ละผู้โ ดยสารบนถนนที่ จ อแจของเวี ย ดนาม
อัตราตายจากอุบตั เิ หตุจราจรของเวียดนามจึงพุง่ สูงขึน้ มาก6
กลางปี พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีเหงียน เติ๊น สุง (Nguyen
Tan Dung) ได้ประกาศกฎหมายใหม่ท่ีเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม
ในปี นัน้ ซึ่งก็คือ “วันหมวกนิรภัย” ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ทกุ คนต้องสวม
หมวกนิ ร ภัย บนถนนทุก สาย ผู้ไ ม่ ป ฏิ บัติ ต ามจะถูก ต�ำ รวจจราจรปรับ
อย่างหนัก ภาคีเครือข่ายมากมายท�ำงานร่วมกับรัฐบาลเวียดนามเพื่ อ
ให้การปฏิบตั ิตามกฎหมายนีเ้ กิดขึน้ ได้จริงโดยการสื่อสารเนือ้ หาและการ
บังคับใช้กฎหมาย ภาคีเหล่านี ้ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก มูลนิธิป้องกัน
การบาดเจ็บแห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention Foundation) และบรรดา
บรรษัทเอกชน โชคดีท่ีรฐั บาลมีภาวะผูน้ ำ� สูงประกอบกับค่าปรับหนักที่มีผล
เพียงพอและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางประการเพื่ออุดช่องว่าง ท�ำให้
ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ชาวเวียดนามกว่าร้อยละ 90 สวมหมวกนิรภัยในปี
พ.ศ. 25567
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ความสูญเสียจากการบาดเจ็บเพราะรถจักรยานยนต์เป็ นความ
ความสู ญ เสี ย ที่เ กิ ด จากการบาดเจ็บ จากการจราจรบน
สูญ เสี ย ทั้ง ด้า นจิ ต ใจและเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี ก ารตาย
ท้องถนน
ความพิ ก ารรุ นแรงและความตายส่ ว นใหญ่ จ ากอุ บั ติ เ หตุ ข อง
รถจักรยานยนต์เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและคอ8 แม้จะเป็ นการชน
ที่ไม่รุนแรง แต่ผูข้ ับขี่ก็อาจมีอาการต่างๆ คล้ายศีรษะได้รบั การกระทบ
อย่างแรง เช่น ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ วิงเวียน ตามัวในระยะสัน้ ๆ
สูญ เสี ย ความจ�ำ ซึ ม เศร้า ที่ น �ำ ไปสู่ปั ญ หาที่ ท �ำ ให้ชี วิ ต เปลี่ ย นได้ใ น
ระยะยาว9 ผูข้ บั ขี่ท่ีบาดเจ็บอาจสูญเสียศักยภาพบางอย่างจนไม่สามารถ
ปฏิบตั ภิ ารกิจในชีวิตประจ�ำวันได้ เช่น การตัดสินใจ การมองเห็น การได้ยิน
หรือการพูด การบาดเจ็บที่สมอง นอกจากบั่นทอนการท�ำงานของร่างกาย
เป็ นส่วนใหญ่ ยังถึงแก่เสียชีวิตได้ดว้ ย
การตายจากรถจักรยานยนต์ท่ีเพิ่มสูงขึน้ เรื่อยๆ ในประเทศราย
ได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางเป็ นหนึ่งในสถานการณ์โลกที่มาพร้อมกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของความเป็ นเมือง และความต้องการ
ใช้รถจักรยานยนต์สงู ขึน้ บางประเทศในกลุ่มนี ้ การบาดเจ็บที่ศีรษะเป็ น
สาเหตุของการตายเกื อบร้อยละ 90 ของการตายจากรถจักรยานยนต์
ทัง้ หมดในปี พ.ศ. 255610 การบาดเจ็บจากจราจรบนท้องถนนมีสดั ส่วน
เพิ่มขึน้ ทั่วโลก11 ถ้าแนวโน้มยังคงเป็ นเช่นนี ต้ ่อไป เชื่ อว่าการตายจาก
การจราจรบนท้องถนนจะเป็ นล�ำดับที่ 5 ของสาเหตุการตายทั่วโลกในปี
พ.ศ. 257312 สรุ ปได้ว่า จ�ำนวนการตายเนื่องจากการจราจรบนท้องถนน
เพิ่มสูงอย่างมาก ประมาณ 1.24 ล้านรายทุกปี พอๆ กับการตายเนื่องจาก
วัณโรค และเป็ นสองเท่าของการตายจากมาลาเรีย
การจราจรในเวียดนามอยู่ในกลุ่มที่ มีอันตรายสูงที่ สุดในโลก12
ตัวถนนก็เป็ นอันตรายอย่างที่สดุ อุปนิสยั ที่เป็ นอันตราย เช่น เมาแล้วขับ
ผูข้ ับรถยนต์และผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์ก็มักไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรบน
ท้องถนน กฎหมายด้านการจราจรที่สำ� คัญมีอยู่แต่ไม่ได้บังคับใช้อย่าง
สม�่ำเสมอ14 ในปี พ.ศ. 2550 อุบตั ิเหตุทางการจราจรเป็ นสาเหตุแห่งการ
ตายล�ำดับต้นๆ ของชาวเวียดนามวัยท�ำงาน ในปี นนั้ ประชาชนราว 14,000
คน รวมถึงเด็ก 2,000 คน เสียชีวิตด้วยอุบตั ิเหตุทางการจราจร15 อุบตั เิ หตุ
ทางการจราจรยัง ท�ำ ให้เ กิ ด การบาดเจ็ บ ทางศี ร ษะและสมองอี ก กว่า
30,000 คน ความสูญเสียที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านีอ้ ีก 1 ใน 3 เนื่องจากมีการ
รายงานน้อยกว่าความเป็ นจริง16
ผู้เ ชี่ ย วชาญประมาณการว่ า เกื อ บร้อ ยละ 60 ของผู้เ สี ย ชี วิ ต
ทั้ ง หมดข้า งต้น เป็ นผู้ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์17 แม้จ ะมี ค วามเสี่ ย งสู ง
รถจักรยานยนต์ก็มีให้เห็นทุกหนทุกแห่งในเวียดนามเนื่องจากเศรษฐกิจ
ดีขึน้ และวิถีชีวิตที่เร่งรีบ จากต้นทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542)
ถึ ง ทศวรรษถัด มา จ�ำ นวนรถจัก รยานยนต์บ นท้อ งถนนคงที่ จ�ำ นวนที่
บันทึกได้คือเพิ่มขึน้ 4 เท่าภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี จาก 5 ล้านคันใน
ปี พ.ศ. 2545 เป็ นกว่า 20 ล้านคันในปี พ.ศ. 2550 หรือประมาณ 1 คัน
ต่อชาวเวียดนาม 4 คน18 ในขณะที่การครอบครองรถจักรยานยนต์เพิ่มสูง
กฎหมายการใช้หมวกนิรภัยยังคงล้าสมัย

เกิดขึน้ หรือมีการบาดเจ็บที่สมอง การศึกษาโดยธนาคารแห่งการพัฒนา
เอเชีย (Asian Development Bank) พบว่า เมื่อต้นปี พ.ศ. 2546 อุบตั ิเหตุ
บนท้องถนนและผลที่ตามมาท�ำให้เวียดนามต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย
900 ล้า นเหรีย ญสหรัฐ ต่อ ปี หรือ ร้อ ยละ 2.7 ของผลิต ภัณ ฑ์ม วลรวม
ในประเทศ (GDP)19

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: เวียดนามออกปฏิบัติการ
ต้านการบาดเจ็บจากเหตุจราจรทีเ่ พิม่ สูงขึน้
รั ฐ บาลเวี ย ดนามเริ่ ม ด� ำ เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย ในการใช้
รถจัก รยานยนต์ตั้ง แต่ ก ลางทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542)
อย่ า งไรก็ ต าม การตายจากการใช้ร ถจัก รยานยนต์ก็ ยัง คงสูง ขึน้ ในปี
พ.ศ. 2544 เป็ นครัง้ แรกที่กฎหมายบังคับให้สวมหมวกนิรภัยบนทางหลวง
และถนนระหว่างจังหวัด ครอบคลุมน้อยกว่า 1 ใน 4 ของระบบถนนของ
ประเทศและไม่รวมเมืองใหญ่ซง่ึ มีการใช้รถจักรยานยนต์สงู ที่สดุ กฎหมาย
ยังก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าปรับน้อยเกินไปส�ำหรับการฝ่ าฝื นอีกด้วย20
ปี ต่อๆ มา รัฐบาลยังคงขยายกฎหมายหมวกนิรภัยออกไปอีก
ตัวอย่างเช่น ให้ใส่หมวกนิรภัยบนถนนทุกสาย21 อย่างไรก็ตาม การใช้กฎ
ระเบียบที่มีอยู่ยงั ต้องเผชิญอุปสรรคในการด�ำเนินงานและการบังคับใช้22
ต�ำ รวจพยายามรับ มื อ กับ จ�ำ นวนรถจัก รยานยนต์ท่ี เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมาก
ขณะที่ผขู้ บั ขี่จำ� นวนไม่นอ้ ยไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจร ซึ่งพอจะเข้าใจได้ว่า
เป็ นเพราะต้องจ่ายเงินซือ้ หมวกนิรภัยและการใส่หมวกฯ ท�ำให้อึดอัดใน
อากาศร้อน ผูส้ ่ือข่าวคนหนึ่งระบุว่า บรรดาผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์เรียก
หมวกนิ รภัยว่า “หม้อหุงข้าว” แม้จะมี กฎหมายใหม่ออกมาแล้วก็ ตาม
ผูส้ ่ือข่าวคนนีร้ ายงานว่า รัฐบาลใช้วิธีการต่างๆ เช่น ออกค�ำเตือน ใช้คน
มีช่ือเสียงออกมาวิงวอนขอความร่วมมือ และแพร่ภาพผูบ้ าดเจ็บที่ศีรษะ
เนื่ องจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ซึ่งช่วยบรรเทาแรงต่อต้านจาก
ผูข้ บั ขี่ได้23 แต่เพราะโอกาสถูกปรับมีนอ้ ยและค่าปรับก็นอ้ ย ผูข้ บั ขี่ส่วน
ใหญ่จึงไม่สวมหมวกฯ 24 อุบตั ิเหตุทางการจราจรสูงขึน้ ทุกขณะตลอดปี
พ.ศ. 2545
ในปี พ.ศ. 2545 นีเ้ อง คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการ
จราจร (National Traffic Safety Committee: NTSC) ที่แต่งตัง้ โดยรัฐบาล
จึงเปิ ดหน้าต่างปฏิบตั ิการใหม่ บุยฮุนหลอง (Bui Huynh Long) โอนย้าย
มาจากกระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transport) เข้ารับต�ำแหน่ง
ผู้อ ำ� นวยการส�ำ นัก งานคณะกรรมการความปลอดภัย ด้า นการจราจร
ผูอ้ ำ� นวยการคนนีม้ ีประวัติสง่ เสริมสนับสนุนการออกกฎหมายหมวกนิรภัย
มาโดยตลอด25 ความกระตือรือร้นของเขา ท�ำให้ได้รบั ความร่วมมือจาก
องค์กรสนับสนุนระหว่างประเทศ ได้แก่ โครงการความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยบนถนนทั่วโลก (Global Road Safety Partnership) ซึ่งเป็ น
หุน้ ส่วนความร่วมมือที่แข็งแกร่งของรัฐบาล26
หลองเข้ามารับต�ำแหน่งที่ NTSC พร้อมๆ กับการริเริ่มโครงการ
หมวกนิ ร ภั ย ที่ ส นั บ สนุ น โดยหุ้น ส่ ว นระหว่ า งประเทศที่ ห ลากหลาย

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

หนึง่ ในนัน้ คือ มูลนิธิปอ้ งกันการบาดเจ็บแห่งเอเชีย (Asia Injury Prevention: AIP) ที่มีฐานปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นฮานอย ก่อตัง้ โดยเกร็ก คราฟท์ (Greig
Craft) ชาวอเมริกนั ผูเ้ ชื่อว่า กฎหมายจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถา้ ประชาชน
ที่มีหมวกนิรภัยเต็มใจที่จะสวมใส่ ในปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิ AIP ได้เปิ ด
โรงงานในฮานอย ผลิตหมวกนิรภัยที่มีคณ
ุ ภาพสูงและเหมาะจะใช้ในเมือง
ร้อน บริษัทอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยแห่งเวียดนาม (Vietnam
Safety Products and Equipment Company) ผลิตหมวกนิรภัยส�ำหรับ
เขตร้อนชืน้ (Protec Tropical Helmets) ห้าแสนใบภายในเวลา 12 ปี แรก
ของการด�ำเนินงาน27
ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปี ในการพัฒนากฎหมายหมวกนิ รภัย
ให้มีความรอบด้าน ซึ่งเรียกว่า “การแก้ปัญหาที่ 32” (“Resolution 32”)
แต่เมื่ อถึงปี พ.ศ. 2550 กฎหมายนี ก้ ็ เสร็จสิน้ สมบูรณ์ นายกรัฐมนตรี
เหงียนเติ๊นสุงได้ออกประกาศกฎหมายใหม่นี ้ ท�ำให้มีการบังคับให้สวม
หมวกนิ ร ภัย ในเวี ย ดนามส�ำ หรับ ผู้ขับ ขี่ ร ถจัก รยานยนต์แ ละผู้โ ดยสาร
ทุกคนบนท้องถนน กฎหมายนีม้ ีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ซึ่งเป็ นวันหมวกนิรภัยวันแรก28 ในเดือนสิงหาคมปี เดียวกัน รัฐบาลได้ให้
ลูกจ้างของรัฐประมาณสี่ลา้ นคนทุกคนรวมถึงทหารสวมหมวกนิรภัย เพื่อ
เป็ นการเตรียมการ29
กฎหมายใหม่นีไ้ ม่เหมือนกับการปฏิรูปเรือ่ งหมวกนิรภัยในทุก ครัง้
ที่ ผ่านมาเพราะได้รบั การสนับสนุนจากพรรคคอมมิ วนิ สต์ดว้ ย พรรคฯ
เห็ น ว่ า การปรับ ปรุ ง ด้า นความปลอดภัย บนท้อ งถนนเป็ น เรื่ อ งเร่ง ด่ ว น
ที่ ต ้อ งกระท�ำ ทั่ว ประเทศ ประธานพรรคฯ ในระดับ จัง หวัด เข้า มาเป็ น
หัวหน้า NTSC ระดับท้องถิ่น และรับผิดชอบแทนรัฐบาลและพรรคเกี่ยว
กับเรือ่ งอุบตั ิเหตุบนท้องถนนในพืน้ ที่รบั ผิดชอบของตน30 ผูน้ ำ� พรรคฯ และ
เจ้าหน้าที่รฐั บาลอื่นๆ ยังได้ลงนามพันธสัญญาที่จะสวมหมวกนิรภัยและ
จะปฏิบตั ติ ามกฎจราจรทุกประการ
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แต่ผขู้ บั ขี่รูร้ ายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายใหม่หมดแล้ว ทัง้ นีเ้ พราะ
งานหลักของวันหมวกนิรภัยที่มีการเตรียมการตัง้ แต่ตน้ ปี พ.ศ. 2550 ได้มี
การรณรงค์ให้ความรู แ้ ก่สาธารณชนน�ำโดยมูลนิธิ AIP และโอกิลวี่แอนด์
มาเธอร์ (เวียดนาม) โดยใช้คำ� รณรงค์ว่า “พอแล้วนะ” และ “ไม่มีการยก
โทษ... สวมหมวกนิรภัยซะ” มีการจัดคอนเสิรต์ พร้อมมอบรางวัลผูช้ นะ
ในการรณรงค์ ขึน้ ป้ายรณรงค์ ออกอากาศทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู แ้ ก่
ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของหมวกนิรภัย และการลงโทษถ้าไม่สวมใส่35
การรณรงค์ใ ห้ค วามรู ้แ ก่ ป ระชาชนจะไม่ เ น้น เรื่ อ งพื ้น ฐานของความ
ปลอดภัยของหมวกนิรภัย เนื่องจากผูข้ บั ขี่รบั รูถ้ ึงอันตรายทัง้ หมดแล้ว แต่
จะเน้นเรื่องเหตุผลจริงๆ ที่ไม่สวมใส่หมวกฯ เช่น “มันท�ำให้ทรงผมเสีย”
และ “มันไม่เข้ากันกับเสือ้ ผ้าที่ใส่” การรณรงค์ม่งุ เอาชนะเสียงบ่นเหล่านี ้
ด้วยการแสดงให้เห็นว่าผลของการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงนัน้ เลวร้าย
ยิ่งกว่ามาก36
ตลาดหมวกนิรภัยส�ำหรับรถจักรยานยนต์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
เมื่ อ ความต้อ งการเพิ่ ม สูง แต่ คุณ ภาพไม่ ไ ด้เ พิ่ ม ตามอย่ า งเหมาะสม
ต่อมาไม่นาน วัยรุ ่นก็ใส่หมวกนิรภัยที่ทนั สมัยแต่ไม่แข็งแรงมีรูปการ์ตูน
หรื อ โลโก้กี ฬ า หรื อ บางที ก็ มี รู ส ำ� หรับ สอดผมทรงหางม้า ออกมาด้า น
หลังได้37 คุณภาพของหมวกนิรภัยยังคงเป็ นปั ญหาใหญ่ การศึกษาในปี
พ.ศ. 2555 พบว่ า หมวกนิ ร ภัย น้อ ยกว่ า 1 ใน 5 ผ่ า นการทดสอบ
ความปลอดภัย แม้จ ะมี ม าตรฐานการควบคุม ที่ เ ข้ม งวดตั้ง แต่ปี พ.ศ.
255138
เมื่อมีการบังคับใช้หมวกนิรภัยอย่างก้าวกระโดด ผูข้ บั ขี่ก็พบช่อง
โหว่ท่ีจะหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น ผูข้ บั ขี่จำ� นวนมากสวมหมวกนิรภัยโดย
ไม่รดั สายตรงบริเวณคาง ต่อมารัฐบาลรูท้ นั ในปี พ.ศ. 2551จึงมีบทลงโทษ
ผูไ้ ม่รดั สายคาง โดยปรับเท่ากับผูท้ ่ีไม่ได้สวมหมวกนิรภัย39
ปั ญ หาหนึ่ ง ของกฎหมายฉบับ ก่ อ นหน้า คื อ ไม่ ส ามารถเรี ย ก
ค่าปรับจากเด็กอายุต่ำ� กว่า 16 ปี ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยได้40 (ประมาณ
ร้อยละ 80 ของเด็กชาวเวียดนามในเขตเมืองนั่งรถจักรยานยนต์ในฐานะ
ปฏิบตั กิ ารตามกฎหมายหมวกนิรภัย
ผูโ้ ดยสาร41) รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายอีกในปี พ.ศ. 2553 กฎหมาย
วันหมวกนิรภัยถือเป็ นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย หมวกนิรภัยบัญญัติให้ปรับเด็กอายุตงั้ แต่ 6 ปี ขึน้ ไปที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ใหม่ท่ีมีความรอบด้าน กฎหมายนีม้ ีความชัดเจนมาก ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสาร ได้42 อย่างไรก็ตาม การบังคับให้สวมหมวกนิรภัยท�ำให้เป็ นภาระทางการ
รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องสวมหมวกนิรภัยบนท้องถนนทุกสายโดยไม่มี เงินแก่บางครอบครัว ปั ญหานี ้ มูลนิธิ AIP ได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้หลาย
ข้อยกเว้น31 แต่การท�ำให้กฎหมายมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ มิใช่อยูท่ ่ีการ “เปิ ดตัว” ครอบครัวปฏิบัติตามกฎหมายได้ โดยแจกหมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กกว่า
อย่างมีสีสนั เพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายมากขึน้ เท่านัน้ การบังคับใช้ 250,000 ใบผ่านทางโครงการรณรงค์หมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก43
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง การลงโทษ การปรับปรุง การสื่อสาร และการวัดผล
ล้วนมีความส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ
ผลลัพธ์ตอบแทน: ผู้ขับขี่ปลอดภัยมากขึน้ การบาดเจ็บที่
กฎหมายนีย้ งั มีส่ิงจูงใจให้ผขู้ บั ขี่ปฏิบตั ิตาม นั่นคือ ค่าปรับที่เพิ่ม
ศีรษะลดน้อยลง
สูงขึน้ กว่า 10 เท่าของค่าปรับก่อนหน้า ผูข้ บั ขี่รถจักรยานยนต์ท่ีไม่ได้สวม
หมวกนิรภัยจะถูกปรับ 6 - 12 เหรียญสหรัฐ หรือ 1 ใน 3 ของรายได้เฉลี่ย การศึกษาแบบสังเกตการณ์หลายการศึกษายืนยันว่า การเปลี่ยนแปลง
ต่อเดือน32 ซึ่งมากกว่าราคาหมวกนิรภัยบางใบ การซือ้ หมวกนิรภัยจึงคุม้ พฤติกรรมเกิดขึน้ อย่างกว้างขวางภายหลังออกกฎหมาย “การแก้ปัญหาที่
กว่าการออกไปโดยไม่มีหมวกนิรภัย33 ต�ำรวจจราจรมีหน้าที่จบั ผูฝ้ ่ าฝื นและ 32” ในช่วงวันแรกๆ ภายหลังจากวันหมวกนิรภัย ต�ำรวจและอาสาสมัครจาก
ได้รบั การอบรมเพื่อให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิผล ในปี ถดั มาหลังจาก สหภาพเยาวชนร่วมกันเฝ้าติดตามการปฏิบตั ิตามกฎหมายบนท้องถนน
การประกาศใช้กฎหมาย ต�ำรวจออกใบสั่งให้ผฝู้ ่ าฝื นได้ถึง 680,000 ราย โดยมี เ จ้า หน้า ที่ ต ำ� รวจของคอมมูน อี ก ประมาณ 95,000 คนเข้า มา
น�ำรายได้เข้าคลังให้แก่รฐั อีกทาง34
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หลายล้านชีวิตรอด

ช่วยเหลือ44 ปี พ.ศ. 2550 กลุม่ นักวิจยั จากวิทยาลัยการสาธารณสุขแห่ง
ฮานอยและองค์การอนามัยโลกร่วมติดตามการใช้หมวกนิ รภัยทั้งก่อน
และหลัง การออกกฎหมาย พวกเขาสัง เกตการณ์ผู้ขับ ขี่ แ ละผู้โ ดยสาร
จัก รยานยนต์ก ว่ า ห้า แสนรายใน 45 พื น้ ที่ ท่ี สุ่ม ขึ น้ มาจาก 3 จัง หวัด
พบว่ า ก่ อ นวัน หมวกนิ ร ภั ย ในปี พ.ศ. 2550 ร้อ ยละ 40 ของผู้ถู ก
สังเกตการณ์ทงั้ หมดสวมหมวกนิรภัย ครัน้ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2554 ร้อยละ 93
ของผูถ้ กู สังเกตการณ์สวมหมวกนิรภัย45
แม้ว่ากฎหมาย “การแก้ปัญหาที่ 32” จะคลอดออกมาโดยไม่ได้
มี ก ารวางแผนว่ า จะประเมิ น ผลกระทบเป็ น การเฉพาะ แต่ ก ระทรวง
สาธารณสุขก็จัดระบบเฝ้าระวังโดยใช้โรงพยาบาลเป็ นฐานเพื่อติดตาม
การบาดเจ็ บ และการตายจากการจราจรบนท้อ งถนน ข้อ มูล ที่ ไ ด้ชี ว้ ่ า
กฎหมายหมวกนิ ร ภั ย และโครงการที่ เ กี่ ย วข้อ งประสบความส�ำ เร็ จ
ด้ า นสาธารณสุ ข นั ก วิ จั ย จากองค์ ก ารอนามั ย โลกและกระทรวง
สาธารณสุขประมาณการว่า ยอดการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการจราจรบน
ท้องถนนลดลงร้อยละ 16 และการตายจากการจราจรบนท้องถนนลดลง
ร้อยละ 18 ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังการบังคับใช้กฎหมาย46 โชคไม่ดี
ที่มีหลายโรงพยาบาลถอนตัวจากระบบเฝ้าระวังนีใ้ นเวลาต่อมา ท�ำให้
การวิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายในระยะยาวมีขอ้ จ�ำกัด47 ข้อมูลการ
เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาลเวียดดัค (Viet Duc Hospital)
หนึ่งในศูนย์ศลั ยกรรมที่ใหญ่ท่ีสดุ ของประเทศ พบว่า การบาดเจ็บที่ศีรษะ
ในปี พ.ศ. 2553 ลดลงเกือบร้อยละ 8 ของผูป้ ่ วยกลุ่มอุบตั ิเหตุจากการ
จราจรเมื่อเทียบกับก่อนออกกฎหมาย ซึ่งเป็ นความต่างที่มีนยั ส�ำคัญทาง
สถิต48ิ

ต�ำรวจก็ติดตามผลการบังคับใช้กฎหมายนี ้ ข้อมูลระดับประเทศ
ของต�ำรวจชีว้ า่ กฎหมาย “การแก้ปัญหาที่ 32” ช่วยให้ชีวิตรอด 1,600 ราย
และหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บรุ นแรง 2,500 รายในปี แรก49 เนื่องจากข้อมูล
ของต�ำ รวจมัก มี ร ายที่ ไ ม่ ไ ด้ร ายงานการบาดเจ็ บ หรื อ ตาย ผลกระทบ
ที่แท้จริงจึงอาจมากกว่านี50้ การประเมินอื่นๆ ที่กระท�ำโดยมูลนิธิ AIP ชีว้ า่
กฎหมายนีป้ อ้ งกันการตายได้ 20,609 ราย และป้องกันการบาดเจ็บรุนแรง
ได้ 412,175 รายระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2556 (ดูกล่อง 1) 51
เนื่องจากข้อมูลเหล่านีไ้ ม่ได้เกิดจากการทดลอง จึงควรตีความ
ด้วยความระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม หลักฐานของการบาดเจ็บที่ศีรษะ
ที่ลดลงภายใต้บริบทที่มีการเพิ่มขึน้ ของจักรยานยนต์ตลอดเวลาก็ชีช้ ัด
ว่า กฎหมาย “การแก้ปัญหาที่ 32” ป้องกันการบาดเจ็บและช่วยชีวิตได้
มากกว่ากฎหมายหมวกนิรภัยฉบับก่อนๆ ของเวียดนาม
กฎหมาย “การแก้ปั ญ หาที่ 32” ยัง ให้ผ ลเหนื อ กว่ า ประเทศ
เพื่ อนบ้านอย่างกัมพูชา กฎหมายปี พ.ศ. 2552 ของกัมพูชาบังคับให้
ผูข้ ับขี่จักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกนิรภัย แต่ไม่ได้บงั คับผูโ้ ดยสาร ถึงปี
พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 65 ของผูข้ บั ขี่ชาวกัมพูชาและร้อยละ 9 ของ
ผูโ้ ดยสารเท่านัน้ ที่สวมหมวกนิรภัย และกัมพูชาเป็ นประเทศที่มีอตั ราตาย
เนื่องจากยานพาหนะสูงที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้52
ในปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลกัมพูชาได้ขยายกฎหมายหมวกนิรภัยให้ครอบคลุม
ผูโ้ ดยสารด้วย

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
เป็ นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า หมวกนิรภัยป้องกันศีรษะของผูข้ บั ขี่ได้
เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจึงไม่น่าแปลกใจว่า หลักฐานจากประเทศต่างๆ
จ�ำ นวนหนึ่ ง ชี ว้ ่ า กฎหมายบัง คับ ให้ใ ส่ ห มวกนิ ร ภัย สามารถลด
การบาดเจ็บที่ศีรษะและความตายได้ อย่างไรก็ตาม การศึกษา
ที่มีคุณภาพสูงเกี่ยวกับมาตรการการจราจรบนท้องถนนในระดับ
ประเทศมีนอ้ ยมาก ทัง้ ยังมีปัญหาด้านระเบียบวิธีวิจยั ที่ทำ� ให้การ
ออกแบบการวิจยั แบบกึ่งทดลองมีขอ้ จ�ำกัด การทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบของ Cochrane พบ 61 การศึกษา แต่ไม่มีการศึกษา
ใดที่มีการสุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ใช้แบบสังเกตการณ์ มีอยู่จำ� นวน
หนึง่ ที่เน้นเรือ่ งกฎหมายหมวกนิรภัยในประเทศรายได้สงู 53
ค�ำถามคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับประเทศจะ
ท�ำให้เกิดการใช้หมวกนิรภัยส�ำหรับจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและ
สม�่ำเสมอได้หรือไม่? แหล่งใหญ่ของข้อมูลที่เวียดนามก็คือระบบ
การเฝ้าระวังของโรงพยาบาลที่มีขอ้ มูลการบาดเจ็บจากการจราจร
บนท้องถนน จัดท�ำโดยกระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550
ด้ว ยการออกแบบการศึ ก ษาแบบก่ อ นและหลัง โดยเก็ บ ข้อ มูล
จ�ำนวนการบาดเจ็บภายใน 3 เดือน ก่อนและหลังวันหมวกนิรภัย

ระบบดึงข้อมูลมาจากโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลจังหวัด
รวม 20 แห่งทั่วประเทศ54 ตัวอย่างประกอบด้วยผูป้ ่ วยบาดเจ็บ
กว่า 80,000 ราย (การบาดเจ็บถึงตายจะนับเฉพาะรายที่ตายใน
โรงพยาบาล การตาย ณ จุดเกิดเหตุและก่อนถึงโรงพยาบาลจะ
ไม่นับ) ข้อมูลที่ ได้ ชี ว้ ่า ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็ บที่ ศีรษะและ
การตายจากอุบัติเหตุทางการจราจรลดลงภายหลังการบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวร้อยละ 16 และ 18 ตามล�ำดับ55 แต่การศึกษาอื่น
ที่กระท�ำโดยมูลนิธิ AIP ประมาณการผลกระทบไว้สงู กว่านีม้ าก56
มี ขอ้ จ�ำกัดหลายประการที่ ทำ� ให้ความน่าเชื่ อถื อของผล
การวิเคราะห์ลดลง เช่น โรงพยาบาลนับรายการการบาดเจ็บบน
ท้องถนนทัง้ หมด ไม่ได้จำ� แนกนับแต่เพียงรถจักรยานยนต์เท่านัน้
และไม่ได้บนั ทึกด้วยว่าสวมหมวกนิรภัยหรือไม่ รวมถึงไม่ได้บนั ทึก
ตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้อง ไม่มีกระบวนการตรวจสอบการรายงาน
ของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันการนับผิด การรายงานด้วยความล�ำเอียง
หรือการเก็บข้อมูลที่ไม่สม�่ำเสมอ ทัง้ นี ้ ในการประมาณของงานอื่นๆ
ก็พบข้อจ�ำกัดเช่นกัน โดยเฉพาะความเสี่ยงในเรื่องของการรายงาน
น้อยกว่าความเป็ นจริง

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
การบาดเจ็บที่สมองเกิดขึน้ บ่อยมากในกลุม่ อุบตั ิเหตุท่ีเกิดกับจักรยานยนต์
การดูแลรักษาที่โรงพยาบาลก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก57 การศึกษาหนึ่งพบ
ว่า ค่า เฉลี่ ย การรัก ษาในเวี ย ดนามส�ำ หรับ ผูบ้ าดเจ็ บ รุ น แรงที่ ศี ร ษะคื อ
2,370 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเกินมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ซึง่ เท่ากับ 1,910 เหรียญสหรัฐในปี พ.ศ. 255658 การรักษาโรคที่มีคา่ ใช้จา่ ย
สูงมากท�ำให้ทงั้ ครอบครัวประสบความยากจนและท�ำให้ผลทางเศรษฐกิจ
ของอุบตั ิเหตุบนท้องถนนขยายใหญ่59 ร้อยละ 70 ของเหยื่ออุบตั ิเหตุบน
ท้องถนนต้องสูญเสียรายได้ โดย 2 ใน 3 ของกลุม่ นีต้ อ้ งมีหนีส้ นิ เพื่อน�ำเงิน
มาใช้จา่ ยเป็ นค่ารักษา60
การศึ ก ษาหลายชิ ้น จากประเทศต่ า งๆ ในทุ ก ระดับ รายได้มี
หลักฐานตรงกันว่า กฎหมายหมวกนิรภัยที่มีการบังคับใช้อย่างเหมาะสม
สามารถลดภาระการบาดเจ็บบนท้องถนนให้แก่ครอบครัว ระบบสุขภาพ
และระบบเศรษฐกิจได้ งานการศึกษาเหล่านัน้ สรุปว่า วิธีการทางกฎหมาย
เป็ นวิธีท่ีคมุ้ ค่าที่สดุ 61
ในปี แรกหลังการประกาศใช้กฎหมาย กลุ่มนักวิจยั ที่ทำ� วิจยั ให้
หลายล้า นชี วิ ต รอด ประมาณการว่ า กฎหมายนี ้ส ามารถหลี ก เลี่ ย ง
การสูญเสียปี สุขภาวะได้ถึง 90,582 ปี จากการป้องกันความตายและ
การบาดเจ็ บ ที่ ไ ม่ ถึ ง ตาย 62 ซึ่ ง เป็ น การประมาณการขั้น ต�่ำ เพราะว่ า
ความตายที่ กฎหมายนี ป้ ้องกัน ได้นั้น ส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มชายวัยเยาว์
ความตายและการบาดเจ็ บ ถาวรของชายวัย เยาว์มี ผ ลต่อ จ�ำ นวนปี ที่
สูญ เสี ย มากกว่า ความตายและการบาดเจ็ บ ที่ เ กิ ด ขึน้ ในกลุ่ม เฉลี่ ย การ
กระจายอายุมาตรฐาน นอกจากนี ้ จ�ำนวนความตายที่นำ� มาประมาณการ
ได้มาจากข้อมูลของต�ำรวจ ซึ่งเป็ นแหล่งข้อมูลที่เชื่อได้ว่ามีการรายงาน
ต�่ำกว่าความเป็ นจริง ส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการที่ประมาณการได้นั้น
เป็ น ค่ า หมวกนิ ร ภัย และเงิ น ค่ า จ้า งเจ้า หน้า ที่ ต �ำ รวจใหม่ ใ ห้บัง คับ ใช้
กฎหมายนี ้ อัตราส่วนความคุม้ ทุนที่เท่ากับ 1,248 เหรียญสหรัฐต่อการ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี สูงกว่าที่เคยรายงานในที่อ่ืนๆ
ซึ่งอยู่ในช่วง 467 - 769 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ย งการสูญ เสีย ปี
สุขภาวะได้ 1 ปี ทั้งนี เ้ พราะแหล่งข้อมูลที่ ใช้และวิ ธีการที่ ใ ช้ทำ� ให้เกิ ด
การประมาณการผลกระทบต�่ำกว่าความเป็ นจริง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน
ความคุม้ ทุนนีม้ ีค่าใกล้เคียงกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว
ของเวียดนาม

กุญแจแห่งความส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จของกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2550 นีเ้ กิดจาก
ความเข้มแข็งของผุน้ ำ� หุน้ ส่วนมีความกระตือรือร้น ปรับหนักถ้าฝ่ าฝื น และ
ใช้วิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรม63 นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาล
หนุนหลังกฎหมายง่ายๆ ฉบับนี อ้ ย่างมากซึ่งช่วยให้ลดความสับสนใน
การบังคับใช้ลงได้ เช่น ผูข้ บั ขี่และผูโ้ ดยสารทุกคนบนถนนทุกเส้นอยู่ภาย
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ใต้กฎหมายนี ้ การปรับเปลี่ยนนโยบายช่วยปิ ดช่องโหว่ของกฎหมายและ
ท�ำให้กฎหมายหมวกนิรภัยมีเขีย้ วเล็บ
กฎหมาย “การแก้ปั ญ หาที่ 32” ได้ร ับ การสนั บ สนุ น อย่ า ง
กว้า งขวางทั่ว พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ ทั้ง รัฐ บาล และองค์ก รต่ า งๆ และ
การรณรงค์ด ว้ ยการสื่ อ สารประชาสัม พัน ธ์ก็ ช่ ว ยให้เ กิ ด ผลทั่ว ประเทศ
ผูน้ ำ� ทางการเมืองหลายคนปรากฎตัวทางสื่ออย่างโดดเด่นเพื่อส่งเสริม
กฎหมายใหม่ และยังได้รบั การสนับสนุนจากกลุม่ ต่างๆ อีก เช่น สหภาพ
เยาวชน 64 หุ้น ส่ ว นดั้ง เดิ ม และหุ้น ส่ ว นระหว่ า งประเทศใหม่ ๆ ต่ า งก็
ให้การสนับสนุนความพยายามของรัฐบาล มูลนิธิ AIP ร่วมกับโครงการ
ความร่ว มมื อ ด้า นความปลอดภัย บนถนนทั่ว โลกและธนาคารโลกได้
ชักชวนภาคเอกชนเข้ามาเป็ นหุน้ ส่วน ได้แก่ ผูผ้ ลิตรถยนต์ คือ บริษัท
ฟอร์ดมอเตอร์ส และ บริษัทโตโยต้า65 ขณะเดียวกัน Bloomberg Philanthropies ก็ได้สนับสนุนด้านการตลาดสังคมและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เพื่อเพิ่มก�ำลังการบังคับใช้กฎหมายของต�ำรวจ66
การปรับหนักเป็ นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำ� คัญของการออกแบบ
โครงการนี ้ แม้จ ะมี ค วามพยายามอย่า งมากในการใช้วิ ธี ก ารอื่ น ๆ แต่
ความกลัว การลงโทษก็ อ าจเป็ น ปั จ จัย ชี ข้ าดในการตัด สิน ใจของผูข้ ับ ขี่
ความคงเส้น คงวาของการบัง คับ ใช้ก ฎหมายของต�ำ รวจจราจรท�ำ ให้
ผู้ขับ ขี่ รู ้สึ ก ได้ว่ า ต�ำ รวจเอาจริ ง ท�ำ ให้เ กิ ด การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย 67
การเขี ย นใบสั่ง ให้ไ ปจ่ า ยที่ โ รงพัก เป็ น เรื่ อ งน่ า ร�ำ คาญและท�ำ ให้ต ้อ ง
เสียเวลาท�ำมาหากิน ต�ำรวจมีสิทธิ์ส่ งั ให้ผูข้ บั ขี่จักรยานยนต์โดยไม่สวม
หมวกนิรภัยหยุดรถเนื่องจากละเมิดกฎจราจรได้
เพื่ อ ให้ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมประสบความส� ำ เร็ จ
นั ก วางแผนรู ้ดี ว่ า จะต้อ งใช้ วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ วั ฒ นธรรมด้ว ย
ในเวียดนามให้คณ
ุ ค่ากับความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันมาก นักวางแผนจึง
ชูประเด็นเรือ่ งนีเ้ พื่อให้เกิดการยอมรับค�ำสั่งให้สวมหมวกนิรภัย ในการเริม่
ด�ำเนินการทั่วประเทศนัน้ ประชาชนทุกคนยอมรับที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม
พร้อ มกัน ในทัน ที เป็ น การใช้อิ ท ธิ พ ลจากคนรอบข้า งในการกระตุน้ ให้
สวมหมวกนิรภัย68 การสวมหมวกนิรภัยจึงกลายเป็ นมาตรฐานสังคมใหม่
รูปแบบหนึง่
ชาวเวียดนามจะต้องหาซือ้ หมวกนิรภัยได้ในราคาที่ไม่แพงเกินไป
เพื่อที่จะปฏิบตั ิได้ตามกฎหมาย ปรากฏว่ามีหมวกนิรภัยคุณภาพสูงและ
เหมาะกับบรรยากาศวางจ�ำหน่ายทั่วไปแก่ผทู้ ่ีมีกำ� ลังซือ้ และรัฐบาลก็ได้สง่
เสริมเรื่องมาตรฐานคุณภาพจนถึงปี พ.ศ. 2551 แต่หมวกนิรภัยคุณภาพ
ต�่ำก็มีวางตลาดจ�ำนวนมากเช่นกัน บางใบมีราคาเพียง 2.40 เหรียญสหรัฐ
เท่านัน้ 69 การท�ำให้หมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานหมดไปจากตลาดยังเป็ น
ความท้าทายที่ยากยิ่ง70 NTSC และภาคีหนุ้ ส่วนท�ำงานอย่างหนักในการ
ขจัดหมวกนิรภัยต�่ำกว่ามาตรฐานให้หมดไปจากถนน ความพยายามของ
พวกเขาเริ่มเห็นผล เจ้าหน้าที่การค้าและศุลกากรก�ำลังจ�ำกัดการน�ำเข้า
หมวกฯ จากประเทศจีน ซึง่ ผูผ้ ลิตมักลวงว่าผลิตภัณฑ์ของตนได้มาตรฐาน
คุณภาพ71
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ความปลอดภัยของเด็กยังคงเป็ นเรื่องน่ ากังวลมาก กฎหมาย
ก่ อนหน้านี ไ้ ม่ได้บังคับใช้กับทุกคน จึงท�ำให้เห็นภาพพ่อแม่สวมหมวก
นิรภัยแต่ลกู ไม่ได้สวม แม้จะเปลี่ยนนโยบายแล้ว พ่อแม่ส่วนใหญ่ก็ยงั ไม่
ท�ำตามข้อบังคับโดยสวมหมวกนิรภัยให้เด็กอายุมากกว่า 6 ปี ได้ ถึงปี
พ.ศ. 2553 มีเพียงร้อยละ 18 ของเด็กประถมที่สวมหมวกนิรภัยขณะนั่งบน
รถจักรยานยนต์ในฐานะผูโ้ ดยสารในเมืองใหญ่72 มีเสียงบ่นผ่านสื่อในเชิง
ต�ำหนิดว้ ยความเข้าใจผิดว่า หมวกนิรภัยท�ำให้เกิดการบาดเจ็บที่บริเวณ
คอของเด็ก73 แม้จะไม่มีหลักฐาน แต่ความเข้าใจผิดนีก้ ็ทำ� ให้พอ่ แม่ไม่ใส่ใจ
ที่จะคุม้ ครองลูก จึงมีโครงการรณรงค์หมวกนิรภัยเพื่อเด็กขึน้ น�ำโดยมูลนิธิ
AIP พยายามต่อสูข้ อ้ อ้างผิดๆ ผ่านการให้ความรู ้ รวมถึงมีการบริจาค
หมวกนิรภัยส�ำหรับเด็กด้วย

เด็กเล็กต้องใช้หมวกนิรภัยใบเล็กที่เหมาะกับอากาศร้อน และทุกคนจ�ำเป็ น
ต้อ งใช้ห มวกนิ ร ภัย ที่ มี ม าตรฐานความปลอดภัย ที่ ไ ด้ร ับ การยอมรับ ใน
ระดับประเทศ ผูส้ วมหมวกนิรภัยที่ไม่ได้มาตรฐานจะต้องได้รบั การลงโทษ
เสมือนไม่ได้สวม ผูข้ บั ขี่จะต้องรับรู ว้ ่า สายรัดคางเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นที่จะช่วย
คุม้ ครองชีวิตยามเกิดอุบตั เิ หตุ74
มูลนิธิ AIP ก�ำลังช่วยให้ประเทศต่างๆ ได้เรียนรูป้ ระสบการณ์ของ
เวียดนาม ปั จจุบนั มีสำ� นักงานสาขาตัง้ อยู่ในภูมิภาคนี ้ ได้แก่ ในประเทศ
กัมพูชา จีน ไทย และได้ขยายไปยังอูกนั ดาและแทนซาเนีย โรงงานของ
มูลนิธิได้จดุ ประกายให้เป็ นที่น่าจับตามองเป็ นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่ผแู้ ทน
รัฐบาลกัมพูชาได้มาเยี่ยมชมโรงงานและมีแผนจะกลับไปสร้างในประเทศ
เพื่อสนองความต้องการหมวกนิรภัยที่มีเพิ่มขึน้ ทุกขณะ75
กฎหมายบัง คับ ใช้ห มวกนิ ร ภัย แพร่ก ระจายไปทั่ว โลก แต่ก าร
บั
ง
คั
บ
ใช้
กฎหมายนีใ้ นขัน้ “ดี” มีเพียง 1 ใน 3 ของประเทศทัง้ หมดที่มี
นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
กฎหมายนี76้ การส่งเสริมให้ใส่หมวกนิรภัยเป็ นเป้าหมายหลักของแผนโลก
ประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายหมวกนิรภัยของเวียดนามชีใ้ ห้เห็นได้ว่า ส�ำหรับทศวรรษแห่งปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน (Global
กฎหมายเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ บางที อาจใช้ได้เฉพาะในประเทศ Plan for the Decade of Action for Road Safety)77 และเป็ นเป้าหมายของ
ที่รฐั บาลมี การควบคุมอย่างเข้มข้น อย่างเช่นเวียดนาม แต่ถึงจะไม่ใช่ มติสมัชชาสหประชาชาติปี พ.ศ. 2557 คือ “การปรับปรุ งความปลอดภัย
กฎหมายนีก้ ็ตอ้ งอาศัยการบังคับใช้ท่ีมีประสิทธิ ผลพร้อมกับการลงโทษ บนท้องถนนทั่วโลก” ที่เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกบัญญัติกฎหมายหมวก
สถานหนักเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตาม
นิรภัยส�ำหรับจักรยานยนต์และใช้มาตรการต่างๆ ในการลดความเสี่ยง78
อย่ า งไรก็ ต าม รัฐ บาลยัง คงต้อ งเผชิ ญ ความท้า ทายอี ก หลาย สิ่งส�ำคัญที่ชดั เจนประการหนึ่งคือ รวบรวมและเผยแพร่หลักฐานที่ดีจาก
ประการ เช่น การสวมหมวกฯ ของเด็ก คุณภาพของหมวกฯ และการใช้ ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางให้มากขึน้ เกี่ยวกับการปรับปรุ ง
อย่างถูกต้อง รัฐบาลมีขัน้ ตอนต่างๆ ที่ชัดเจนที่เชื่อว่าสามารถเอาชนะ ความปลอดภัยของการจราจรบนท้องถนนในระดับประเทศ
ความท้าทายเหล่านี ไ้ ด้ ประชาชนที่ ไม่มีกำ� ลังจ่ ายต้องการการบริจาค
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ร้องขอไม่ให้ถา่ ยอุจจาระเรี่ยราด

โครงการการตลาดสุขาภิบาลและการสุขาภิบาลครบวงจรแห่งอินโดนีเซีย
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ลดอัตราตายของเด็กโดยหยุดการแพร่เชือ้ โรคท้องเสียที่ผา่ นทางแหล่งน�ำ้ และอาหารปนเปื ้อนอุจจาระ
ยุทธวิธี: ให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนชนบทเกี่ยวกับอันตรายของการถ่ายอุจจาระเรีย่ ราดและเพิ่มความต้องการการสุขาภิบาลที่ถกู หลักสุขอนามัยรวมถึงส่งเสริม
ให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ถกู หลักสุขอนามัยและราคาไม่แพงเกินไปผ่านการวิจยั ผูบ้ ริโภคและวิธีทางการตลาด
ผลลัพธ์ด้านสุขภาพ: ความชุกของโรคท้องเสียลดลงร้อยละ 30 ชุมชน 2,200 แห่งได้รบั การทวนสอบแล้วว่า “ปลอดจากการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด”
ช่วยให้ชีวิตรอด 220 ราย และหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้เกือบ 19,000 ปี จากโรคท้องเสีย (ปี พ.ศ. 2550 - 2554)
ปั จจัยส�ำเร็จ: การออกแบบโครงการที่เป็ นจุดคานงัดระบบการเมืองที่มีลกั ษณะของการกระจายอ�ำนาจอย่างสูง การพึง่ พิงกันโดยธรรมชาติของชุมชนที่มี
จุดมุง่ หมายเพื่อสุขภาพที่ดีขนึ ้ ความลงตัวระหว่างองค์ประกอบฝั่งอุปสงค์และฝั่งอุปทาน
การเงินการคลัง: ค่าใช้จา่ ยประมาณ 14 ล้านเหรียญสหรัฐตลอดเวลา 4 ปี รวมถึงค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยแก่ครัวเรือน. ประมาณการอัตราความคุม้ ทุนได้เท่ากับ
749 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ลดลงเหลือ 213 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงความสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ถ้าหัก
ค่าใช้จา่ ยที่จา่ ยให้แก่ครัวเรือนออก
ขนาดของโครงการ: 6,250 ชุมชนใน 29 อ�ำเภอในเขตชนบท ครอบคลุมประชาชนประมาณ 9.2 ล้านคน มีประมาณ 1.4 ล้านคนที่โครงการนีส้ ร้าง
ส้วมให้

สถานการณ์ท่ วั โลกนี ้ กว่า 1 พันล้านยังไม่ได้รบั บริการสุขาภิบาลพืน้ ฐาน
ที่ ดี พ อ ไม่ มี ส ถานที่ ท่ี ถูก สุข ลัก ษณะ เป็ น ส่ว นตัว และสะอาดส�ำ หรับ
การถ่ายอุจจาระและปั สสาวะ1 ดีขึน้ มาหน่อยคือมีกระโถนในที่ส่วนตัว
คนยากจนจ�ำนวนมากต้องถ่ายเปิ ดเผยในที่สาธารณะ เช่น ในทุง่ และถนน
การถ่ายไม่เป็ นที่แบบนี ้ นอกจากไม่นา่ ชมยังอาจเป็ นอันตราย เพราะมีการ
แพร่กระจายของเชือ้ โรคจากอุจจาระไปยังอาหารและน�ำ้ ดื่มได้ ท�ำให้เกิด
โรคท้องร่วงและโรคอื่นๆ
ด้วยเพราะอินโดนีเซียเป็ นประเทศใหญ่ท่ีมีเกาะมากมายและมี
ประชากรมากกว่า 200 ล้านคน ขอบเขตของวิกฤตทางด้านสุขาภิบาล
จึงน่ากลัว ถึงปี พ.ศ. 2548 ประมาณการได้วา่ ร้อยละ 37 ของชาวชนบท
หรือร้อยละ 27 ของชาวอินโดนีเซียทัง้ หมดถ่ายเรีย่ ราด2 รัฐบาลหลายสมัย
และโครงการต่างๆ ก่อนหน้านีล้ ม้ เหลวที่จะปรับปรุงการสุขาภิบาลในพืน้ ที่
กว้างใหญ่ เพราะไม่สามารถชักจูงครัวเรือนยากจนในชนบทให้เลิกถ่าย
เรีย่ ราดได้ ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างแท้จริง3

จึงถึงเวลาที่ อินโดนี เซียต้องพยายามใช้วิธีการใหม่ วิธีหนึ่งคือ
ส่ง เสริม การสร้า งส้ว มและกระตุน้ ให้ป ระชาชนอยากใช้ส ว้ ม โครงการ
การตลาดสุขาภิบาลและการสุขาภิบาลครบวงจร (Total Sanitation and
Sanitation Marketing: TSSM) ท�ำทัง้ 2 เรือ่ ง คือ ชักชวนชุมชนให้เลิกการ
ปฏิบตั ิท่ีผิดหลักสุขอนามัย ขณะเดียวกันก็ใช้มาตรการต่างๆ ในการเพิ่ม
การเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ปรับปรุงแล้ว เพียง 2 ปี หลังเริม่ ด�ำเนินโครงการ
ชุม ชนภายใต้โ ครงการก็ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประชาชนภายใต้โ ครงการ
ถ่ายเรี่ยราดน้อยกว่าประชาชนนอกโครงการร้อยละ 17 และความชุกของ
โรคท้องเสียลดลงร้อยละ 30

ความสูญเสียทีเ่ กิดจากการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด
ทัง้ ผูช้ าย ผูห้ ญิง และเด็กๆ จะต้องอึดอัด ยามธรรมชาติเรียกร้องแต่ไม่มี
ห้องน�ำ้ ให้เข้า เมื่อไม่มีสถานที่ท่ีเป็ นส่วนตัว ถูกหลักสุขอนามัย ปลอดภัย

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

เพื่อปลดทุกข์ ประชาชนก็ตอ้ งไปตามท้องทุ่ง แม่นำ้� ริมถนน หรือในป่ า
การถ่ายอุจจาระเรี่ยราด แม้เป็ นเรื่องเสียเกี ยรติแต่ก็เกิดทุกวัน จนเป็ น
บรรทัดฐานของชุมชนชนบทที่ยากจนจ�ำนวนมากทั่วโลก โดยเฉพาะคน
ยากจนที่สดุ ที่มีประมาณ 1 พันล้านคน บนโลกนี4้
การถ่ า ยอุจ จาระเรี่ย ราดยัง ก่ อ ให้เ กิ ด ภัย คุก คามอย่ า งมากต่อ
สุขภาพและสุข ภาวะ สิ่ง ปฏิ กูลจากร่า งกายมนุษ ย์อุดมไปด้ว ยเชื อ้ โรค
รวมถึงเชือ้ ที่ทำ� ให้เกิดโรคโปลิโอ อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ โรคพยาธิใบไม้
ในเลือด และโรคคริปโตสปอริดิโอซิส (Cryptosporidiosis) เมื่อประชาชน
ได้รบั ชิน้ ส่วนของอุจจาระเข้าสูร่ า่ งกาย จุลชีพเหล่านีจ้ ะได้แหล่งอาศัยใหม่
ระบบการสุขาภิบาลสมัยใหม่ทำ� งานโดยการควบคุมและขจัดเชือ้ อันตราย
เหล่านี ้ โดยป้องกันไม่ให้มนั เข้าสูน่ ำ้� บนพืน้ ดิน แหล่งน�ำ้ จืด และแหล่งผลิต
อาหาร5 แต่การถ่ายอุจาระเรีย่ ราดไม่มีการป้องกันใดๆ ผลก็คือ อุจจาระแพร่
เชือ้ โรคท้องร่วงและโรคอื่นๆ ไปยังครัวเรือนรอบๆ และชุมชน โดยเฉพาะใน
พืน้ ที่ยากจนที่ไม่มีนำ้� ประปา ต้องใช้นำ้� จากบ่อหรือแม่นำ้� ที่ปนเปื ้อนเชือ้ โรค
การระบาดของอหิวาตกโรคในเฮติทำ� ให้เกิ ดเหตุวิบัติน่าสลดใจยิ่ง มี ผู้
ป่ วย 745,000 ราย ตายไป 9,000 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 25586
นักวิจยั ประมาณการไว้ว่าการสุขาภิบาลที่ไม่พอเพียงก่อให้เกิดประมาณ
1 ใน 5 ของภาระโรคท้องเสียทั่วโลก ค�ำนวณได้ว่าก่อให้เกิดความตาย
280,000 ราย และสูญเสียปี สุขภาวะ 18.6 ล้านปี ต่อปี 7
การที่ไม่มีหอ้ งน�ำ้ ที่มีความเป็ นส่วนตัวยังก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผูห้ ญิ งด้วย หลายคนมักไปปลดทุกข์กลางคืนในที่สาธารณะเพื่อป้องกัน
คนเห็น8 ความมืดช่วยท�ำให้มีความเป็ นส่วนตัวมากขึน้ จริง แต่ก็มาพร้อม
สิ่งคุกคามต่างๆ เช่น การถูกถ�ำ้ มอง การรังควาน แแม้กระทั่งการข่มขืน
หรือความรุ นแรงในรู ปแบบอื่นๆ เช่นเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2557 หญิ ง
วัยรุ ่น 2 คนในอินเดียถูกรุ มข่มขืนและแขวนคอหลังจากเธอทัง้ สองออก
มานอกบ้านเพื่อปลดทุกข์9
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น ประเทศที่ มี ป ระชากรหนาแน่ น เป็ น อัน ดับ ที่ 4
ของโลก และได้รบั การจัดให้เป็ นประเทศที่มีรายได้ปานกลางมาตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 254610 ประเทศนีม้ ีเกาะมากกว่า 17,000 เกาะ มีหลายสิบกลุม่
ชาติพนั ธุ์ มีภาษาพูดประมาณ 700 ภาษา11 อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2548
ชาวอินโดนีเซียประมาณ 60 ล้านคน(ซึง่ กว่า 1 ใน 4 ของประชากรทัง้ หมด
ในประเทศ) ถ่ายเรี่ยราดนอกบ้านอย่างไม่เป็ นที่ไม่เป็ นทางจนเป็ นเรื่อง
ปกติ12 ปั ญหามีมากขึน้ โดยเฉพาะในพืน้ ที่ชนบทที่ยากจนอันมีโครงสร้าง
พืน้ ฐานที่ลา้ หลังและประชาชนส่วนมากไม่ตระหนักต่อความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการครองชี พมักไม่พอ แต่ละปี มี การตายเกิ ดขึน้
ประมาณ 50,000 ราย มีการเจ็บป่ วยเกิดขึน้ 120 ล้านครัง้ เนื่องจากการ
ปฏิบตั ิดา้ นสุขอนามัยไม่เหมาะสมผนวกกับการสุขาภิบาลที่ดีมีไม่เพียงพอ
ในอินโดนีเซีย และจากงานการประมาณการชิน้ หนึ่ง วิกฤตสาธารณสุขนี ้
ท�ำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจถึง 6.3 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อ
ปี 13
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จากความคิ ด สู่ ก ารขั บ เคลื่ อ น: อิ น โดนี เ ซี ย น� ำ เข้ า การ
สุขาภิบาลทีน่ ำ� โดยชุมชน
โครงการน�ำ้ และการสุขาภิบาลเป็ นโครงการส�ำคัญที่อินโดนีเซียพยายาม
พัฒนาตลอดศตวรรษที่ 20 (พ.ศ. 2444 - 2543) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2463
ผูป้ กครองอาณานิคมชาวดัตช์ได้ริเริ่มรณรงค์การสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริม
ให้มีการปฏิบตั ิท่ีถกู หลักสุขอนามัย และในทศวรรษที่ 1960 (พ.ศ. 2503
- 2512) การสร้างส้วมให้ฟรีและการให้ทนุ บางส่วนในการสร้างส้วมเป็ น
ยุทธศาสตร์หลักของรัฐบาลและภาคีหนุ้ ส่วนผูบ้ ริจาค14 ตลอดทศวรรษที่
1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) และต่อเนื่องถึงทศวรรษถัดมา ธนาคารโลกได้
ให้เงินกูย้ ืมเพื่อการก่อสร้างและการปรับปรุ งทัง้ ห้องน�ำ้ ส่วนตัวและห้องน�ำ้
สาธารณะด้วย15
แต่ ก ารขาดห้อ งน�ำ้ มิ ใ ช่ ปั จ จัย เดี ย วที่ ท ำ� ให้มี ก ารถ่ า ยอุจ จาระ
เรี่ยราด ยังมีปัจจัยนามธรรมอื่นๆ รวมถึงความเชื่ออย่างผิดๆ และแม้แต่
ความพอใจบางประการ ตัวอย่างเช่น คนยากจนส่วนใหญ่ เห็นว่าการ
ถ่ายลงแม่นำ้� นัน้ สะอาด เพราะน�ำ้ จะพัดพาอุจจาระออกไปไกลๆ ในช่วง
ต้นของความพยายามในฝั่ งอุปทานนัน้ ไม่ได้ใส่ใจปั จจัยด้านนามธรรมจึง
ล้ม เหลวต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลอย่ า งมากต่ อ สุข ภาพ 16
ความพยายามในการสร้างส้วมเพิ่มขึน้ ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากใน
เรือ่ งความไม่เป็ นธรรมทางสังคม คนยากจนที่สดุ ส่วนใหญ่ถกู ลืมในขณะที่
คนมั่ง มี ก ลับ ได้ร ับ เงิ น อุ ด หนุ น จากรัฐ ไปสร้า งส้ว ม เจ้า หน้า ที่ ร ัฐ ของ
อิ น โดนี เ ซี ย และสมาชิ ก ของชุม ชนนโยบายระหว่า งประเทศยัง คงต้อ ง
หนักใจต่อไปกับความไม่คืบหน้าของการพัฒนาการสุขาภิบาล17
เป็ นที่ชดั เจนว่า การแก้ปัญหาต้องอาศัยหลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม
ความพยายามด้วยวิธีการใหม่ๆ มักประสบกับความยากล�ำบากในการ
ด�ำเนินงาน ซึ่งเป็ นจริงอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับเรื่องนี ้ เนื่องจากอินโดนีเซีย
มีนโยบายกระจายอ�ำนาจครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2544 ส่งผลให้มีการถ่ายโอน
อ�ำนาจในการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาส่วนใหญ่ ไปสู่ผูน้ ำ� รัฐบาลท้องถิ่น
ซึง่ ไม่มีเงื่อนไขที่จะต้องท�ำตามนโยบายของประเทศ18
ภายใต้ความท้าทายเหล่านี ้ เจ้าหน้าที่ภาคสนามของอินโดนีเซีย
ที่มาจากโครงการน�ำ้ และการสุขาภิบาล (Water and Sanitation Program:
WSP) ของธนาคารโลกได้พบวิธีการแก้ปัญหาที่มีศกั ยภาพในระหว่างการ
เยี่ยมชมหมู่บา้ นในบังคลาเทศ นั่นคือ โครงการสุขาภิบาลครบวงจรที่นำ�
โดยชุมชน (Community - Led Total Sanitation: CLTS) ซึง่ เป็ นวิธีการใหม่
ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระดับชุมชนโดยชุมชนเอง ในการประชุม
วิชาการปลายปี พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่จำ� นวนหนึง่ จาก WSP ได้ไปเยี่ยมชม
หลายหมู่บา้ นที่ประกาศว่า “ปลอดการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด” ซึ่งหมายถึง
การขับถ่ายในลักษณะนัน้ ได้ถกู ขจัดไปโดยสิน้ เชิง ความส�ำเร็จดังกล่าวเกิด
จากการใช้วิธีการแบบ CLTS หลังจากนัน้ ทีมงาน WSP ก็ได้แลกเปลี่ยนสิ่ง
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ที่ได้พบมากับเจ้าหน้าที่รฐั ของอินโดนีเซียปี ต่อมา ทีมงานดังกล่าวได้เชิญ
นักวิจยั ของ CLTS มาน�ำเสนอที่อินโดนีเซียเกี่ยวกับวิธีการท�ำงานกับผูม้ ี
ส่วนได้เสียในระดับสูง สามเดือนต่อมา WSP น�ำเจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซีย
กลุม่ หนึง่ บินไปบังคลาเทศเพื่อดูงานการปฏิบตั งิ านแบบ CLTS19
การดูง านครัง้ นั้น ประสบความส�ำ เร็จ ผู้บ ริห ารของอิ น โดนี เ ซี ย
ยอมรับ ว่า พวกเขาได้พ บวิ ธี ก ารใหม่ท่ี มี คุณ ค่า ส�ำ หรับ การปรับ ปรุ ง การ
สุขาภิบาลแล้ว ความพยายามของอินโดนีเซียก่อนหน้านีน้ ัน้ มุ่งเน้นการ
สร้างส้วมเพิ่มขึน้ ภายใต้ความเชื่อที่ว่าถ้าสร้างขึน้ มาแล้วก็จะมีคนมาใช้เอง
แต่ผลที่ออกมากลับท�ำให้ผิดหวัง CLTS ด�ำเนินการภายใต้ทฤษฎี แห่ง
การเปลี่ยนแปลงที่ต่างออกไป จุดเริ่มต้นคือการเพิ่มความต้องการการ
สุข าภิ บ าลที่ ดี โครงการ CLTS ออกแบบมาเพื่ อ ท�ำ หน้า ที่ ก ระตุ้น ให้
ประชาชนรู ส้ ึกอายต่อการถ่ ายเรี่ยราด ซึ่งจะท�ำให้พวกเขาต้องมองหา
ห้องน�ำ้ ที่ปรับปรุ งแล้ว และแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่แต่ละครัวเรือนโดยวิธีการ
จากบนลงล่าง CLTS พยายามขยับทัง้ หมู่บา้ น อาศัยการรวมตัวกันของ
ชุมชนและการเชื่อมโยงทางสังคมในการเปลี่ยนบรรทัดฐานของสังคม20
เมื่อกลับถึงอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ก็เริ่มท�ำงานผลักดันเพื่อให้เกิด
การยอมรับในวิธีการใหม่ทนั ที ภายในครึง่ ปี แรกของปี พ.ศ. 2548 การ
ทดลองภาคสนามของ CLTS ที่ได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ ริจาคก็ได้เริ่ม
ขึน้ ในชุมชนชาวอินโดนี เซีย 17 แห่งและมีท่ีอ่ืนตามมาร่วมในภายหลัง
โครงการนีป้ ระสบความส�ำเร็จตัง้ แต่ในระยะเริม่ ต้น มีหลายชุมชนที่ประสบ
ความส�ำเร็จ คือประกาศเป็ นเขต “ปลอดการถ่ายอุจจาระเรี่ยราด” ได้เร็ว
และด้วยความประทับใจในความส�ำเร็จอย่างรวดเร็วของโครงการนี ้ ในปี
พ.ศ. 2549 รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข อิบู สิติ ฟาดิลาห์ ได้ยก
CLTS ขึน้ เป็ นหนึง่ ในสองเสาของเสาแฝดส�ำหรับนโยบายการสุขาภิบาล21
ข้อสงสัยประการหนึ่งของรัฐบาลและองค์กรผูบ้ ริจาคก็คือ ความ
ส�ำเร็จเช่นนีจ้ ะบังเกิดขึน้ เมื่อขยายโครงการไปทั่วทัง้ ประเทศได้หรือไม่ และ
แล้วพวกเขาก็มีโอกาสค้นหาค�ำตอบในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลอินโดนีเซีย
ร่วมกับ WSP และมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์ทดสอบโครงการการ
ตลาดสุขาภิบาลและการสุขาภิบาลครบวงจร (Total Sanitation and
Sanitation Marketing: TSSM) ในระดับประเทศโดยใช้วิธีการแบบ CLTS
และใช้เทคนิคการตลาดสังคมแบบสัมบูรณ์ WSP ได้วางแผนทดสอบวิธี
การแบบ TSSM ใน 3 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และแทนซาเนีย22
ในประเทศอินโดนีเซียนัน้ การรวมตัวเป็ นหนึ่งเดียวมาจบที่ชวา
ตะวัน ออก แคว้น ชนบทยากจนและกว้า งใหญ่ ป ระกอบด้ว ยประชากร
ประมาณเกือบ 37 ล้านคน23 ชวาตะวันออกเคยเป็ นพืน้ ที่ทดลองโครงการ
น�ำร่อง CLTS ที่ประสบความส�ำเร็จไปแล้ว โดยอาศัยการสนับสนุนจาก
ผูบ้ ริหารและแพทย์ประจ�ำท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน แคว้นนีย้ ังไม่เคยมี
โครงการสุข าภิ บ าลขนาดใหญ่ ม าลง ท�ำ ให้ก ารทดสอบวิ ธี ก ารใหม่ ใ น
ระหว่างการขยายโครงการเริม่ ต้นจากศูนย์ (พ.ศ. 2550 - 2552)24 โครงการนี ้
เมื่อเริม่ ต้นก็ขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ถึงปี พ.ศ. 2554 ครอบคลุมได้
6,250 ชุมชน และเกือบ 2,200 ชุมชนที่ประสบความส�ำเร็จเป็ นเขตปลอด
การถ่ายอุจจาระเรีย่ ราด25

ปฏิบตั กิ ารโครงการการตลาดสุขาภิบาลและ
การสุขาภิบาลครบวงจร (TSSM)
ในการเปิ ดตัว โครงการที่ มี ก ารขยายใหญ่ แ ละมี ก ารเลื อ กชุ ม ชนเข้า
โครงการ สมาชิ ก ที ม งาน TSSM ได้จัด ขบวนพาเหรดบนท้อ งถนนทั่ว
ชวาตะวันออกเพื่อแนะน�ำวิธีการใหม่แก่บรรดาหน่วยงานท้องถิ่ นต่างๆ
เริ่มแรกผูอ้ อกแบบโครงการหวังจะใช้วิธีการที่ยึดตามความต้องการคือ
เสนอโครงการให้เฉพาะชุมชนที่รอ้ งขอ ปรากฏว่า ผูน้ ำ� หมู่บา้ นส่วนใหญ่
มี แ รงจูง ใจน้อ ยที่ จ ะเข้า ร่ว มโครงการที่ ไ ม่ มี ร างวัล หรื อ เงิ น อุด หนุน ให้
ผลสุดท้า ย ผูม้ ี ส่ว นได้เสีย ต่า งๆ ในระดับ จังหวัดและอ�ำ เภอจึง มัก เป็ น
ผูเ้ ลือกชุมชนเป้าหมายและเป็ นผูด้ ำ� เนินกิจกรรม26
ผูด้ ำ� เนินโครงการวางแผนกระจายโครงการใน 29 จังหวัด จัดเป็ น
3 ระยะ ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2553 ที่สำ� คัญคือในระยะที่ 2 นัน้ ทีม
งานของธนาคารโลกได้สมุ่ ลงหมูบ่ า้ นเพื่อการประเมินผลกระทบ ดังอธิบาย
ด้านล่าง27
โครงการ TSSM ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ออกแบบมา
เพื่อแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางพร้อมๆ กันทัง้ ในฝั่ งอุปสงค์และฝั่ งอุปทานเพื่อให้
เกิดการปรับปรุงการสุขาภิบาล
1. CLTS
2. การตลาดสุขาภิบาล
3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี ้ ยังมีระบบติดตามอย่างสม�่ำเสมอเพื่อบันทึกการเข้าถึงการ
สุขาภิบาลในแต่ละหมู่บา้ นเล็กๆ และดูว่าเป็ นเขตปลอดการถ่ายอุจจาระ
เรีย่ ราดหรือไม่28
การสุขาภิบาลครบวงจรทีน่ �ำโดยชุมชน
(Community - Led Total Sanitation: CLTS)
CLTS เน้นบท “การลั่นไก” ออกแบบให้กระตุน้ ชุมชนให้เลิกถ่ายอุจจาระ
เรี่ย ราดและหัน มานิ ย มการใช้ส ว้ ม ในการหาเป้ า หมายส�ำ หรับ เรื่อ งนี ้
เจ้าหน้าที่จงั หวัดต้องค้นหาหมู่บา้ นที่มีความชุกของการถ่ายเรี่ยราดและ
โรคท้องร่วงสูง โดยที่ยังไม่เคยมีโครงการสุขาภิบาลใดๆ มาลงเพื่อการ
พัฒนาโดยเฉพาะการให้เงินอุดหนุนเพื่อสร้างส้วม29
ในระหว่างการลั่นไกแต่ละครัง้ ผูด้ ำ� เนิ นการที่ ได้รบั การอบรม
มาก่อนจะเข้าพบผูน้ ำ� หมู่บา้ นและลูกบ้าน ในขั้นตอนนี จ้ ะเริ่มจากการ
ส�ำรวจหมู่บา้ นว่า สมาชิกอยู่ท่ีไหนบ้าง น�ำ้ ใช้มาจากไหน ถ่ายอุจจาระกัน
อย่างไร ผูด้ ำ� เนินการอาจให้ผนู้ ำ� หมู่บา้ นพาเดินผ่านหมู่บา้ นเล็กๆ มองหา
อุจ จาระสองข้า งทางเดิ น และพยายามลั่น ไกกระตุน้ ให้ส มาชิ ก ชุม ชน
เกิดความรู ส้ ึกอายและรู ส้ ึกขยะแขยงที่จะต้องดื่มน�ำ้ ที่ปนเปื ้อนอุจจาระ

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

ยกตัวอย่างเช่น ผูด้ ำ� เนินการอาจเอาเส้นผมเขี่ยอุจจาระและน�ำไปจุม่ ลงใน
แก้วน�ำ้ ดื่ม เมื่อได้ทดลองเชือ้ เชิญให้ด่ืมน�ำ้ นัน้ รับรองว่าสมาชิกชุมชนย่อม
ปฏิเสธ ด้วยวิธีนีพ้ วกเขาก็ตระหนักถึงผลของการถ่ายอุจจาระเรีย่ ราด30
ผูด้ ำ� เนินการอาจให้ความรู แ้ ก่สมาชิกชุมชนเกี่ยวกับความเสี่ยง
ด้านสุขภาพที่เกิดขึน้ จากการถ่ายเรีย่ ราด และท�ำให้เห็นว่าเป็ นเรือ่ งเร่งด่วน
ที่ตอ้ งแก้ไข ในบางชุมชน ข่าวเรือ่ งนีอ้ าจถึงหูชาวบ้านแล้วโดยกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้าน ผูด้ ำ� เนินการไม่ควรชีแ้ นะวิธีการแก้ปัญหาการสุขาภิบาลของ
ชุมชนแห่งนัน้ ควรปล่อยให้ชุมชนวางแผนและด�ำเนินงานขัน้ ตอนต่อไป
อย่างอิสระ31
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ตนเอง” แก่ รฐั บาลท้อ งถิ่ นที่ มีผ ลงานดี แ ละมี ธรรมาภิ บ าลด้วย TSSM
ได้ขอให้ ชวาโพส วัดความก้าวหน้าในการสุขาภิบาลโดยใช้ตวั ชีว้ ดั จาก
การให้รางวัลนัน้ ซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้หนุ้ ส่วนระดับจังหวัดมีการท�ำงานอย่าง
ต่อเนื่อง34

ผลลัพธ์ตอบแทน: การถ่ายเรี่ยราดน้อยลง, โรคท้องเสีย
ลดลง

ถึงปี พ.ศ. 2554 โครงการ TSSM ได้จดั กิจกรรมกระตุน้ ไปแล้ว 6,250 ชุมชน
ใน 29 จังหวัดชนบทของชวาตะวันออก และ 2,200 ชุมชน ในจ�ำนวน
การตลาดสุขาภิบาล
ดังกล่าวได้รบั การรับรองว่าเป็ นเขตปลอดการถ่ ายเรี่ยราด ในภาพรวม
เพื่อให้ CLTS มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ โครงการนีไ้ ด้บรรจุองค์ประกอบเรื่อง
ชาวชวา 1.4 ล้านคน ได้เข้าถึงห้องน�ำ้ ที่ปรับปรุงใหม่ ที่สร้างโดยครัวเรือน
การตลาดสุขาภิบาลเข้าไว้ดว้ ย ทัง้ นี ้ เพื่อปรับทัศนะของผูบ้ ริโภคในด้าน
เอง รวมทัง้ ใช้เงินของครัวเรือนนัน้ ๆ ด้วย35
การสุขาภิบาล ขัน้ แรก TSSM จัดให้มีการวิจัยด้านการตลาด (market
จากการประเมิ น ผลกระทบของโครงการนี ไ้ ม่สูจ้ ะโดดเด่นนัก
research) เพื่อหาอุปสรรคในการเข้าถึงการสุขาภิบาลที่ดี โดยนักวิจยั พบ
แต่ก็ยงั น่าประทับใจ (ดูกล่อง 1) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม่ หมูบ่ า้ นควบคุม
ว่าระดับปั จเจกบุคคลมักไม่เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างการถ่ายเรี่ยราด
ที่เลือกแบบสุม่ กลุม่ ทดลองสร้างส้วมมากกว่าร้อยละ 23 และถ่ายเรีย่ ราด
กับการเกิดโรคและเห็นว่าส้วมเป็ นสิ่งที่ไม่จำ� เป็ น รวมถึงไม่มีกำ� ลังทรัพย์ใน
น้อยกว่าร้อยละ 9 พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนีท้ ำ� ให้ความชุกของโรคท้องเสีย
การจ่ายด้วย สมาชิกชุมชนมักประเมินค่าใช้จา่ ยในการสร้างส้วมสูงเกินไป
ลดลงร้อยละ 30 ในชุมชนที่เป็ นเป้าหมายของโครงการ36 การประมาณ
ขณะเดียวกันฝั่ งอุปทาน (ผูส้ นับสนุน) ก็มีประสบการณ์นอ้ ยเกี่ยวกับการ
การของเราเองชีว้ า่ โครงการนีห้ ลีกเลี่ยงความตายได้ 220 รายภายใน 4 ปี
สร้างส้วมในราคาถูก จึงแทบไม่มีใครท�ำการตลาดทางเลือกราคาถูกให้แก่
อายุขัย ที่ ม ากขึน้ ผนวกกับ อัต ราการป่ วยด้ว ยโรคท้อ งร่ว งลดลง ท�ำ ให้
ผูซ้ ือ้ ที่พอจะมีกำ� ลังจ่าย ทีมงานของ TSSM ได้ทำ� ตามขัน้ ตอนเพื่อส่งเสริม
หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ประมาณ 18,666 ปี
ให้มีความต้องการการสุขาภิบาลที่ดีขนึ ้ และส่งเสริมให้มีการแก้ปัญหาการ
แม้ว่าโครงการนีจ้ ะมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่า
สุขาภิบาลแบบที่ไม่แพงเกินไป ยกตัวอย่างเช่น มีการแจกเอกสารรณรงค์
ได้เพิ่มความเป็ นธรรมในการเข้าถึงการสุขาภิบาล การสร้างและการใช้สว้ ม
ให้เลิกถ่ายเรี่ยราดและท�ำตารางเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียและค่าใช้จ่าย
มากขึน้ อยูใ่ นกลุม่ ผูม้ ีอนั จะกิน ครัวเรือนที่ยากจนยังคงไม่มีเงินส�ำหรับการ
ระดับต่างๆ ของการสร้างส้วม นอกจากนี ้ ยังมีการอบรมช่างก่อสร้างใน
ปรับปรุ งส้วม ในกลุม่ คนยากจนจึงยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ท้องถิ่นให้สามารถสร้างส้วมราคาถูกที่ถกู สุขลักษณะได้อีกด้วย32
ในเรื่องส้วม อย่างไรก็ตาม ครอบครัวที่ยากจนก็ยังได้รบั ประโยชน์จาก
สร้ างกระแสแวดล้ อมให้ เอือ้ อ�ำนวย
ความก้าวหน้าในการสุขาภิบาลทั่วชุมชน ยกตัวอย่างเช่น เด็กยากจนที่
เพื่ อให้ผลของโครงการนี ม้ ี ความก้าวหน้าและครอบคลุมกว้างขวางขึน้ เข้าไม่ถึงการสุขาภิบาลขัน้ พืน้ ฐานนัน้ มีความชุกของโรคท้องเสียลดลง
TSSM ได้จัดกิ จกรรมที่ช่วยสร้างกระแสให้การสุขาภิบาลขยายออกไป อย่างมาก รวมถึงการติดเชื อ้ ในทางหายใจส่วนล่างก็ลดลงด้วย ที่เป็ น
องค์ประกอบนีไ้ ด้แก่การท�ำงานเชิงรุ กในด้านการผลักดันนโยบายทัง้ ต่อ เช่ น นี ้ อาจเป็ น เพราะการปนเปื ้ อ นอุจ จาระในน�้ำ และอาหารน้อ ยลง
ผูแ้ ทนราษฏรในระดับชาติและในระดับท้องถิ่น จุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นการ เนื่องจากมีการสร้างส้วมเพิ่มขึน้ ในชุมชนนั่นเอง37
รับประกันความยั่งยืนของการสนับสนุน เพิ่มทุนส�ำหรับการสุขาภิบาล และ
กระตุน้ ให้เกิดผลส�ำเร็จ ทัง้ นี ้ ขึน้ กับระบอบการควบคุมของแต่ละประเทศ ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
ด้วย33
ที ม งานของ TSSM ได้ช วน ชวาโพส (Jawa Pos) หนึ่ ง ใน โครงการ TSSM มีคา่ ใช้จ่ายทัง้ หมด 14 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมค่าใช้จ่าย
หนังสือพิมพ์รายวันชัน้ น�ำของอินโดนีเซีย เข้าร่วมเป็ นหุน้ ส่วนเพื่อผลักดัน ส่วนตัวของครัวเรือนในการสร้างส้วมด้วย ในภาพรวม ส้วมแต่ละแห่งต้อง
ให้รฐั บาลท้องถิ่นเข้ามาร่วมรับผิดชอบ หลังจากนัน้ ชวาโพสได้ติดตาม ลงทุนประมาณ 65 เหรียญสหรัฐ ในจ�ำนวนเงินรวมทัง้ หมดนัน้ มีสว่ นของ
ผลงานของรัฐบาลท้องถิ่นในหลายๆ ด้าน และให้ “รางวัลการปกครอง รัฐที่อดุ หนุนลงไปประมาณ 5 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ส้วม ส่วนใหญ่ใช้ไปใน
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หลายล้านชีวิตรอด

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
ในระยะที่ 2 ของการขยายโครงการ TSSM ในชวาตะวัน ออก
ระหว่างกันยายน พ.ศ. 2551 - มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 ทีมประเมิน
ผลขอให้แต่ละจังหวัดใน 8 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการท�ำบัญชีราย
ชื่อหมูบ่ า้ นที่น่าจะมีศกั ยภาพในการท�ำกิจกรรมต่างๆ จากบัญชีนนั้
ทีมงานสุม่ ขึน้ มา 160 หมูบ่ า้ น จับคูไ่ ด้ 10 คูต่ อ่ 1 จังหวัด แต่ละคู่
ประกอบด้วยหมูบ่ า้ นทดลองและหมูบ่ า้ นควบคุมอย่างละ 1 หมูบ่ า้ น
เลือกหมู่บา้ นย่อยเล็กๆ ในแต่ละหมู่บ า้ นที่ ศึก ษาขึน้ มาเพื่ อ เน้น
กิจกรรมและเพื่อวัดผล จากนัน้ จึงสุม่ 13 ครัวเรือนจากหมูบ่ า้ นย่อย
จากบัญชีครัวเรือนที่มีเด็กเล็ก การส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานกระท�ำใน
กลางปี พ.ศ. 2551 พร้อมกับติดตามผลอีกครัง้ ภายหลัง 2 ปี ถัดมา
การวิเคราะห์ใช้วิธีท่ียดึ ตามความตัง้ ใจ (Intend - to - treat: ITT):
นักวิจยั จะเปรียบเทียบผลลัพธ์เฉลี่ยของครัวเรือนทัง้ หมดในหมูบ่ า้ น
ทดลองกับ ครัว เรือ นในหมู่บ ้า นควบคุม มากกว่ า ที่ จ ะสนใจเน้น
เฉพาะครัว เรือ นที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสถานะของการสุข าภิ บ าล
เท่านัน้ การตัดสินใจนีข้ นึ ้ กับสมมติฐานที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการ
สุขาภิบาลในทางที่ดีขึน้ แม้ว่าจะมีเพียงครัวเรือนบางส่วนที่ก่อผล
กระทบต่อเพื่อนบ้าน38
การประเมินผลชีใ้ ห้เห็นถึงประโยชน์อนั ส�ำคัญที่เกิดขึน้ ใน
หมู่บา้ นย่อยกลุ่มทดลองคือ ครัวเรือนถ่ายเรี่ยราดลดลง ความชุก

การอบรมและในกิจกรรมการลั่นไก คือ โครงการน�ำ้ และการสุขาภิบาล
(Water and Sanitation Program: WSP) ใช้ไป 14 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ส้วม
ส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการและครัวเรือนใช้เงิน
ส่วนตัวจ่ายอีก 46 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ส้วม ในการก่อสร้างส้วมด้วยตนเอง41
รัฐบาลประจ�ำจังหวัดมีส่วนช่วยเงินอีกจ�ำนวนเล็กน้อยจากงบประมาณ
ของจังหวัดเอง เงินจังหวัดนีม้ ีจำ� นวนแตกต่างกันไปในแต่ละปี แต่เฉลี่ยได้
เท่ากับ 13,100 เหรียญสหรัฐต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 255342
การลงทุนของ TSSM ในการสุขาภิบาลคุม้ ค่าหรือไม่? โครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้ประมาณการไว้ว่า ทุก 1 เหรียญ
สหรัฐที่ลงทุนไปในเรื่องน�ำ้ และการสุขาภิบาล จะได้รบั ผลตอบแทนกลับ
คืนมา 8 เหรียญสหรัฐ43 เราประมาณการความคุม้ ทุนเฉพาะเรื่องของ
โครงการนี ด้ ว้ ย ซึ่งโครงการนี ม้ ี ผลต่อโรคท้องร่วง โรคพยาธิ ลำ� ไส้และ
การติดเชือ้ ในทางหายใจแบบเฉี ยบพลัน การประเมินผลพบว่า เฉพาะ
เรื่องโรคท้องร่วงเท่านัน้ ที่โครงการนีก้ ่อผลกระทบโดยหลีกเลี่ยงภาระโรค
ได้อย่างมี นัยส�ำคัญทางสถิ ติ44 โดยพบว่า โครงการนี ม้ ี ค่าใช้จ่าย 749
เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี แต่ถา้ หัก
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนออกไป ค่านีจ้ ะลดลงเหลือ 213 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี 45 ค่าใช้จ่ายนีต้ ่ำ� กว่ามูลค่า

ของโรคท้องเสียในเด็กลดลง และการเพิ่มขึน้ ของส้วมมีอตั ราเร็ว
กว่าในชุมชนกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่
รายงานเข้ามาในระบบติดตามโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายงาน
เรื่อ งชุม ชนปลอดการถ่ า ยเรี่ย ราดที่ เ ข้า มามากมายนั้น ก็ พ บว่า
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขนึ ้ นีไ้ ม่โดดเด่นนัก
อามิน รังการาจัน และบอร์กมุ (Amin, Rangarajan, and
Borkum)39 เสนอการอธิบายผลที่แตกต่างข้างต้นไว้หลายทาง จาก
ข้อมูลการติดตาม ชีใ้ ห้เห็นถึงผลงานที่ไม่ดีในระยะที่สอง ที่มีเพียง
ร้อยละ 17 ของชุมชนทัง้ หมดในโครงการอยูใ่ นฐานะเขตปลอดการ
ถ่ายเรีย่ ราด (เปรียบเทียบกับร้อยละ 58 ในระยะที่ 1 และร้อยละ 54
ในระยะที่ 3) ผลกระทบที่ประมาณการได้อาจถูกเจือจางด้วยการ
ปนเปื ้ อ นของกลุ่ม ที่ ค วรจะมี กิ จ กรรมแต่ไ ม่เ คยได้ร ับ การกระตุน้
ในขณะที่กลุ่มควบคุมจ�ำนวนหนึ่งได้รบั การแทรกแซงแม้จะมีคำ� สั่ง
ในลักษณะตรงกันข้ามก็ตาม ประการสุดท้าย ครอบครัวตัวอย่าง
บางครอบครัวอาจอาศัยอยู่นอกเขตการลั่นไกท�ำให้ไม่ได้รบั การ
แทรกแซง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีขอ้ จ�ำกัดเหล่านี ้ การวิเคราะห์ก็
ยังสรุ ปได้ว่า โครงการนีส้ ามารถขับเคลื่อนอย่างแข็งขันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นำ� ไปสูผ่ ลประโยชน์ดา้ นสุขภาพที่วดั ได้40

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะน�ำให้
ใช้เป็ นเกณฑ์ประเมินความคุม้ ทุน) อย่างมาก ในปี พ.ศ. 2553 มูลค่า
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมในประเทศต่ อ หัว ของประเทศอิ น โดนี เ ซี ย เท่ า กั บ
2,947 เหรียญสหรัฐ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสุขาภิบาลโดยทั่วไปจะมีความคุม้ ทุน
แต่ร ัฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ก็ ยัง จัด สรรงบประมาณด้า นนี น้ ้อ ยเกิ น ไป ท�ำ ให้
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสากลได้ การบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา
สหัสวรรษ (Millennium Development Goal) ในเรื่องนีไ้ ด้ คือ การแก้
ปั ญหาให้กบั ประชาชนอีกครึง่ หนึ่งที่ยงั เข้าไม่ถึงการสุขาภิบาลขัน้ พืน้ ฐาน
ในปี พ.ศ. 2558 รัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องลงทุนประมาณ 600 ล้านเหรียญ
สหรัฐต่อปี ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับความเร่งด่วนของสถานการณ์
ในระยะเวลา 30 ปี ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลและผูบ้ ริจาคได้รว่ มกัน
ลงทุนด้านสุขาภิบาลเพียง 27 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และส่วนใหญ่ของ
เงินก้อนนีถ้ กู จัดสรรไปยังพืน้ ที่เขตเมืองที่ได้เปรียบอยู่แล้ว46 งบประมาณ
ภาครัฐที่จ่ายไปในการสุขาภิบาลทัง้ หมดมีมลู ค่าเพียงร้อยละ 0.04 ของ
งบประมาณภาครัฐทัง้ หมดในปี พ.ศ. 255247
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ที่ เพิ่มขึน้ หลังจากผ่านไปเกื อบ 2 ปี องค์ประกอบด้านการตลาดของ
โครงการก็เริ่มท�ำงาน แต่เวลานัน้ ตลาดท้องถิ่นยังขาดแคลนผูจ้ ำ� หน่าย
แม้ว่ า ผลของ CLTS จะเป็ นที่ ป ระทับ ใจไปทั่ว โลก แต่ ก่ อ นหน้า นั้น ที่สามารถท�ำให้การสร้างส้วมมีราคาถูกลงได้53 และแม้เมื่อมีทางเลือก
อินโดนีเซียก็ตอ้ งเผชิญอุปสรรคมากมาย ชวาตะวันออกมีขอ้ จ�ำกัดด้าน ราคาถูก ค่าใช้จ่ายก็ยงั สูงเกินกว่าที่ครัวเรือนยากจนที่สดุ หรือเปราะบาง
ประสบการณ์ในโครงการสุขาภิบาลขนาดใหญ่ ดังนัน้ จึงมีขอ้ จ�ำกัดในการ มากที่สดุ จะมีพอจ่ายได้
ด�ำเนินโครงการใหม่นี ้ การกระจายอ�ำนาจของประเทศในปี พ.ศ. 2544
ครอบครัวที่ยากจนที่สดุ จ�ำนวนมากไม่มีทางออก ชุมชนของพวก
ท�ำให้เกิดการแยกส่วนในอ�ำนาจและความรับผิดชอบ ส่งผลให้เกิดความ เขากดดันให้เลิกถ่ายเรี่ยราด แต่พวกเขาก็ไม่มีเงินเหลือเก็บพอน�ำมาสร้าง
ท้าทายอย่างมากส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมพืน้ ที่กว้างขวาง ส้วม บางชุมชนแก้ปัญหานีโ้ ดยตัง้ กองทุนเพื่อสร้างส้วมที่ใช้ร่วมกันหรือ
และเมื่อโครงการ TSSM ไม่มีเงินอุดหนุนให้ รวมถึงไม่มีการสนับสนุน ให้เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนจริงๆ 54 อย่างไรก็ตาม
ในด้านวัตถุ ท�ำให้ตอ้ งใช้เงินและทรัพยากรบุคคลจากรัฐบาลท้องถิ่นเอง ความขัด สนของครอบครัว ยากจนที่ ไ ม่ ส ามารถสร้า งส้ว มได้ยัง คงเป็ น
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในระดับหมู่บา้ นและระดับจังหวัดต้องท�ำงานด้วยความ อุปสรรคส�ำคัญต่อการขยายงานการสุขาภิบาลต่อไปและเป็ นต้นเหตุหนึ่ง
ยากล�ำบาก48
ของความไม่เป็ นธรรม
โครงการนี ส้ ามารถเปลี่ ย นอุป สรรคเป็ น ปั จ จัย เอื อ้ ที่ ท ำ� ให้เ กิ ด
การขยายโครงการอย่างรวดเร็ว โดยการท�ำงานร่วมกับรัฐบาลจังหวัด
นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
ตั้ง แต่ แ รกเริ่ ม ที ม งาน TSSM จึ ง สามารถขยับ กระแสนโยบายของ
ชวาตะวันออกที่ มีการถ่ายโอนอ�ำนาจแล้วได้49 ขบวนบนท้องถนนช่วย โครงการ TSSM ในชวาตะวันออกควรได้รบั การสรรเสริญส�ำหรับผลแห่ง
ให้เจ้าหน้าที่ จัง หวัด เกิ ด การรับรู แ้ ละมี พัน ธสัญ ญาร่ว มกันกับ โครงการ ความส�ำเร็จ ด้วยแรงบันดาลใจจากหลักฐานแห่งความส�ำเร็จนี ้ รัฐบาล
จากนั้น หุ้น ส่ว นต่า งๆ ก็ ป รับ ยุท ธศาสตร์ใ ห้เ ข้า กับ บริบ ทของท้อ งถิ่ น แห่งประเทศอินโดนีเซียได้อนุมตั ิรูปแบบของ TSSM ให้เป็ น “เสาหลักของ
การที่ชวาตะวันออกยังไม่เคยมีโครงการสุขาภิบาลขนาดใหญ่มาก่อนยัง โครงการสุขาภิบาลชนบทแห่งประเทศอินโดนีเซีย”55 ขณะนีไ้ ด้มีการด�ำเนิน
ท�ำให้โครงการไม่ตอ้ งเผชิญกับความสับสนเกี่ยวกับระบบรัฐและข่าวลือที่ โครงการในลักษณะเดียวกันนีใ้ นชุมชนชนบททั่วประเทศ56 อย่างไรก็ตาม
วุน่ วาย นะลาจะนะ มุกเคอร์จี (Nalajana Mukherjee) ที่ปรึกษาของ WSP เจ้าหน้าที่ของอินโดนีเซียยังมีความกังวลว่า อุปสงค์ต่อการสุขาภิบาลที่
เขียนไว้ว่า กระดานชนวนที่วา่ งเปล่าของอินโดนีเซีย ท�ำให้ไม่ตอ้ งใช้เวลา เพิ่มขึน้ ยังคงมีคณ
ุ ค่าจ�ำกัดส�ำหรับประชาชนที่ดอ้ ยโอกาสที่สดุ ผูซ้ ง่ึ มีความ
และความพยายามอย่างมากในการต่อสูก้ ับเรื่องทางการเมือง ที่มักมา ต้องการการสุขาภิบาลที่ดีขึน้ แต่ไม่มีเงินส�ำหรับสร้างส้วม57 ความกังวลนี ้
พร้อมกับโครงการใหญ่ๆ ระดับชาติและมักขัดแย้งกัน50
ยืนยันได้จากผลการประเมินที่แสดงให้เห็นว่าโครงการนีม้ ีผลกระทบน้อย
อย่ า งไรก็ ต าม ผลของการถ่ า ยโอนอ�ำ นาจก็ ท ำ� ให้ก ารด�ำ เนิ น ถึงไม่มีผลกระทบเลยต่อการสร้างส้วมในกลุ่มครอบครัวยากจนที่ สุด58
โครงการในแต่ ล ะจั ง หวั ด ไม่ ส ม�่ำ เสมอกั น และเกิ ด ผลลั พ ธ์ ท่ี สั บ สน การค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยากเช่นนี ้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ขณะที่มีผูเ้ สนอให้รฐั
หน่วยงานท้องถิ่นบางแห่งรีบเข้ามาสนับสนับสนุนทรัพยากรในทันทีและ ขยายการสนับสนุนเงินอุดหนุน แต่ก็มีงานวิจัยชี ว้ ่า การสนับสนุนจาก
ติดตามที่จะเล่นบทลั่นไกหรือการกระตุน้ ต่อไป บางแห่งท�ำได้อย่างจ�ำกัด ภายนอกอาจกีดขวางการบรรลุฐานะเขตปลอดการถ่ายเรี่ยราดของชุมชน
แต่เพียงกิจกรรมเล็กๆ น้อยๆ หลังการกระตุน้ เท่านัน้ พืน้ ที่ติดกับทะเลสาบ ด้วยการกัดกร่อนความต้องการการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายในจิตใจของ
แม่นำ้� และชายหาด เป็ นกลุ่มที่ดำ� เนินงานได้เชื่ องช้าที่สุด ณ สถานที่ พวกเขา59 ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกจะต้องพิจารณาว่า จะเอาชนะอุปสรรคที่
เหล่านี ้ มีการถ่ายอุจจาระและปั สสาวะลงน�ำ้ เป็ นเวลานานแล้วและเป็ น กีดขวางการสุขาภิบาลของคนยากจนที่สดุ ได้อย่างไรเช่นเดียวกับที่เกิดขึน้
ที่ยอมรับของสังคมแถบนั้น ท�ำให้ยากที่จะเปลี่ยนแปลง51 เพื่อให้พืน้ ที่ ในอินโดนีเซีย
เหล่านีป้ ระสบความส�ำเร็จในการเป็ นเขตปลอดการถ่ายเรี่ยราดให้ได้ ผูน้ ำ�
ยัง มี ผู้แ สดงความกัง วลเกี่ ย วกับ การใช้วิ ธี ก ารเชิ ง กลยุท ธ์ข อง
โครงการและรัฐบาลจังหวัดได้กา้ วเข้าไปพร้อมกับโครงการความคิดริเริ่ม โครงการนี ้ โดยโจมตีวิธีการท�ำให้ผทู้ ่ีถ่ายเรี่ยราดเกิดความอาย โดยชีว้ ่า
ต่างๆ ได้แก่ การท�ำงานร่วมกับ ชวาโพส การให้รางวัลเป็ นเงินสด และ แม้วิธีนีจ้ ะมีประสิทธิ ผลดีแต่ก็ขดั แย้งกับหลักการของโครงการที่เน้นการ
การจับกลุ่มท�ำงานร่วมกันระหว่างจังหวัดเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการประสบ มีสว่ นร่วมของชุมชนโดยเฉพาะการน�ำโดยชุมชน พวกเขาระบุวา่ ข้อความ
ความส�ำเร็จเป็ นเขตปลอดการถ่ายเรีย่ ราดร่วมกัน52
ที่ ใ ช้เ ผยแพร่เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม งานนั้น ข้า มเส้น แบ่ ง ระหว่ า งการสื่ อ สารเพื่ อ
ขณะที่โครงการมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง ก็เริม่ มีความชัดเจน เชิ ญ ชวนกับ การยุย งให้แ ตกแยกซึ่ง มี ก ารตอกย�ำ้ ต�ำ หนิ ค นจนในเรื่ อ ง
ว่า กิจกรรมในฝั่งอุปทานเกิดขึน้ ช้า ตามไม่ทนั กระแสความต้องการห้องน�ำ้ ความจนนัน้ 60 ยกตัวอย่างเช่น มีชดุ แผ่นปิ ดแสดงภาพความโชคร้ายของ
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ตัวละครหนึ่งชื่อลิก เตเล็ก (Lik Telek) ซึง่ แปลว่าลุงอุจจาระ ในหน้าหนึ่ง
ของแผ่นปิ ดชุดนี ้ เป็ นภาพของลิก เตเล็ก ในสภาพสกปรกและมีแมลงวัน
ตอม ในขณะที่มีชาวอินโดนีเซียหลายคนในภาพแต่งกายสะอาดดูภมู ิฐาน
ท�ำท่าเบือนหน้าหนีดว้ ยความสะอิดสะเอียน โดยมีคำ� บรรยายใต้ภาพว่า
“ถ้าคุณถ่ายเรี่ยราด คนก็จะนินทาทั่วหมู่บา้ น” “กลิ่นเหม็นที่น่ารังเกียจ
จะท�ำ ให้แ มลงวัน ตามคุณ ไปทุก หนแห่ ง ” 61 ข้อ ความเหล่า นี ท้ ำ� ให้เ กิ ด
ความเสียหายต่อความรู ส้ ึก โดยเฉพาะต่อคนที่ยากจนมากๆ หรือคนที่
ไม่เต็มใจจะใช้สว้ ม ก็จะเกิดความอายต่อสาธารณชน หรือแม้กระทั่งมี
การปรับเป็ นเงินด้วย62 เรื่องความอิหลักอิเหลื่อทางจริยธรรมเหล่านีต้ อ้ ง
ได้รบั การพิจารณาอย่างรอบคอบเมื่อมีการน�ำวิธีการแบบนีไ้ ปขยายเป็ น
โครงการใหญ่ในบริบทอื่นๆ
โลกได้ร ับ ประโยชน์ใ นการสุข าภิ บ าลอย่า งมาก โดยมี CLTS
เป็ นธงน�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวทั่วโลก ในปี พ.ศ. 2556 แจน อิเลียสสัน
(Jan Eliasson) รองเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ได้รเิ ริม่ โครงการรณรงค์
หยุ ด ยั้ง การถ่ า ยเรี่ ย ราด มุ่ง เป้ า ขจัด ปั ญ หานี ้อ ย่ า งสมบู ร ณ์ภ ายในปี
พ.ศ. 256864 มีหลายสิบประเทศทั่วเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา
ได้นำ� โครงการ CLTS ไปใช้ แม้วา่ อาจมีผลลบอยูบ่ า้ ง (ดูกล่อง 2) และด้วย
ความตระหนักว่าจะต้องปรับปรุ งการสุขาภิบาลให้ดีขึน้ มูลนิธิบิลล์แอนด์
เมลินดาเกตส์ เรียกร้องโลกให้สร้างหรือปรับปรุ งส้วม ถึงขณะนี ้ มูลนิธิฯ
ก็ได้สนับสนุนทุนให้แก่โครงการนวัตกรรมไปแล้ว 16 โครงการที่เปลี่ยน
สิ่งปฏิกลู จากร่างกายมนุษย์เป็ นพลังงานเชือ้ เพลิงหรือปุ๋ ย65 ประสบการณ์
ของอินโดนีเซียจะปฏิวตั ิการสุขาภิบาลโลกได้หรือไม่? เวลาเท่านัน้ ที่จะ
ตอบได้ แต่ก็เป็ นที่ชดั เจนแล้วว่า โลกก�ำลังขยับขับเคลื่อน “สิ่งที่ธรรมชาติ
เรียกร้อง” ให้ไปอยูใ่ นบ้านให้หมด

กล่อง 2. ประสบการณ์ TSSM ของอินเดีย
ในขณะที่โครงการของอินโดนีเซียก�ำลังเริ่มต้นขึน้ นัน้ WSP
ของธนาคารโลกได้พ ยายามที่ จ ะด�ำ เนิ น โครงการทดลอง
ลักษณะเดี ยวกันนี ใ้ นอินเดี ยภายใต้โครงการ TSSM ผสม
ผสานวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบ CLTS กับการให้เงิน
อุดหนุนการสร้างส้วม รวมทัง้ ให้เงินจูงใจหมู่บา้ นให้บรรลุเขต
ปลอดการถ่ายเรีย่ ราด ในอินเดียนัน้ มีการกระจายแบบสุม่ ของ
โครงการ TSSM เกิดขึน้ ที่มธั ยประเทศ (Madhya Pradesh) ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2554 และในปี พ.ศ. 2557 มีการ
เผยแพร่ผ ลการประเมิ น ผลโครงการ นัก วิ จัย พบว่ า ชุม ชน
ภายใต้โครงการมีการถ่ายอุจจาระเรี่ยราดลดลงร้อยละ 10
ในผูใ้ หญ่ และลดลงร้อยละ 6 ในเด็ก
ประโยชน์ท่ี เ กิ ด ขึ น้ ในการสุข าภิ บ าลมาพร้อ มกับ
สุข ภาพที่ ดี ขึน้ เล็ ก น้อ ย เช่ น ความชุก ของโรคทางหายใจ
ส่วนล่างและการติดเชื อ้ Giardia lamblia (ซึ่งท�ำให้ทอ้ ง
ร่ว ง) ในเด็ก ลดลงเล็ก น้อ ย แต่มี นัย ส�ำ คัญ ทางสถิ ติ ต่า ง
จากในชวาตะวันออกที่ การประเมินผลไม่สามารถชี ใ้ ห้เห็น
ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในมิติตา่ งๆ ของสุขภาพเด็ก เช่น โรค
ท้องร่วง โรคโลหิ ตจาง และภาวะแคระแกร็น เหตุผลหนึ่ง
ที่พอจะอธิบายผลกระทบจ�ำกัดก็คือ ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่เริ่ม
ด�ำเนินการถึงวันติดตามผลนัน้ สัน้ เกินไป ท�ำให้ไม่สามารถ
วัดผลด้านสุขภาพที่ควรจะเกิดขึน้ ในระยะยาวได้ การปฏิบตั ิ
ตามโครงการได้อย่างไม่สมบูรณ์ โดยมีหลักฐานว่าหมู่บา้ น
ในกลุ่ม ควบคุม ได้ร ับ กิ จ กรรมของโครงการด้ว ย (เกิ ด การ
ปนเปื ้ อ น) และอคติ ท่ี เ กิ ด จากการรายงานผลด้ว ยตนเอง
ก็ทำ� ให้มีขอ้ จ�ำกัดมากขึน้ 63
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เสริมศักยภาพชุมชนต่อสู้เอชไอวี

โครงการอะวาฮานแห่งอินเดีย (India’s Avahan Program)
(ต้นฉบับโดย Rachel Silverman)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ในอินเดีย โดยเฉพาะในประชากรกลุม่ เสี่ยง ได้แก่ หญิงบริการทางเพศและคูน่ อน ชายรักชาย
ผูใ้ ช้ยาเสพติดชนิดฉีด และคนข้ามเพศ
ยุทธวิธี: จัดกิจกรรมป้องกันเอชไอวีท่ีมีชมุ ชนเป็ นฐาน ออกแบบเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มที่มีความเปราะบางสูงและกลุ่มที่มีความชุกของการ
ติดเชือ้ เอชไอวีสงู
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: เพิ่มการใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ ลดการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันในกลุม่ ผูต้ ดิ ยา มีผมู้ าใช้คลินิกบริการของโครงการ
มากขึน้ หลีกเลี่ยงการติดเชือ้ เอชไอวีได้ 202,000 ราย หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 3.5 ล้านปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551)
ปั จจัยส�ำเร็จ: การเน้นการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากรกลุม่ ส�ำคัญที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะคนขายบริการทางเพศ ความสมดุลระหว่างมาตรฐาน
ความส�ำเร็จขัน้ สูงกับความคล่องตัวของโครงการ การจัดการที่เข้มแข็งที่เกิดจากการทบทวนและรวบรวมข้อมูลอย่างจริงจัง ความพยายามของเอ็นจีโอ
ระดับท้องถิ่นและภาคีวิทยากรในการเข้าถึงชุมชนชายขอบ
การเงินการคลัง: โครงการมีคา่ ใช้จา่ ย 258 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2552 อัตราความคุม้ ทุนโดยประมาณเท่ากับ 46 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี
ขนาดของโครงการ: เมื่อเสริมด้วยความพยายามขององค์การควบคุมเอดส์แห่งชาติของอินเดียแล้ว อะวาฮานสามารถเข้าถึงหญิงขายบริการทางเพศ
ร้อยละ 86 ชายรักชายร้อยละ 91 และ ผูต้ ดิ ยาที่ใช้เข็มร้อยละ 84 ใน 6 พืน้ ที่เป้าหมาย (ปี พ.ศ. 2552)

ส�ำ หรับ หญิ ง ขายบริก ารทางเพศ แค่อ อกไปท�ำ งานก็ มี ค วามเสี่ ย งแล้ว
ส่วนใหญ่เป็ นเพราะความยากจน ผูห้ ญิงจ�ำนวนมากจึงมีทางเลือกเดียว
ที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ จุน เจื อ ครอบครัว ได้ แต่ล ะครัง้ ท�ำ เงิ น ได้ม ากพอสมควร
แต่ ก็ น ำ� โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสัม พัน ธ์แ ละการตั้ง ครรภ์ท่ี ไ ม่ พึ ง ปรารถนา
มาด้วย หญิ งขายบริการจ�ำนวนมากต้องทนทุกข์จากการถูกล่วงละเมิด
หรื อ การกระท�ำ รุ น แรงของลูก ค้า ตั้ง แต่ ท างวาจาไปจนถึ ง การข่ ม ขื น
ทางร่างกายอย่างโหดร้าย1 ความรุ นแรงของลูกค้ากลายเป็ นเรื่องปกติ2
บ่อยครัง้ ที่หญิงเหล่านีไ้ ม่ได้ขอความช่วยเหลือเมื่อตกเป็ นเหยื่อ ความกลัว
ท�ำให้พวกเธอไม่กล้าขอความช่วยเหลือจากต�ำรวจ และต�ำรวจเองก็อาจ
ท�ำให้พวกเธอตกในที่น่ งั ล�ำบากมากขึน้ ได้3
สิ่งคุกคามทางกายซ�ำ้ เติมความเปราะบางทางสังคมของหญิ ง
บริการ นั่นคือการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื อ้ เอชไอวี ไวรัสที่ทำ� ลาย
ภูมิ คุ้ม กัน ภัย ของมนุษ ย์ ไวรัส นี แ้ พร่ร ะบาดไปทั่ว เอเชี ย และแอฟริ ก า
ในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) และในช่วงต้นของทศวรรษ

ถัดมานัน้ นักเคลื่อนไหวระดับโลกก็กงั วลว่าการระบาดดังกล่าวเป็ นเพียง
ระยะเริ่มต้น ความคิดนี ม้ ี พลังพอที่ จะกระตุน้ ให้เกิ ดความตื่นตระหนก
ไปทั่ว ขณะที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำ� ให้โรคนีเ้ ป็ นยโรคที่รกั ษาได้
แต่ก ารรัก ษาด้ว ยยาต้า นไวรัส เรโทร (antiretroviral therapy: ART)
ก็มีราคาสูง ท�ำให้ผตู้ ิดเชือ้ เอชไอวีสว่ นใหญ่ในประเทศรายได้นอ้ ยและราย
ได้ปานกลางไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิผล4 ที่อินเดีย การติด
เชือ้ รายใหม่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนสุดชายขอบ ได้แก่ หญิ งขายบริการ
ทางเพศ ชายรักชาย คนข้ามเพศ และผูท้ ่ีฉีดยาเสพติดเข้าเส้น กลุม่ เหล่านี ้
ไม่ค่อยปรากฏตัวและต้องเจออุปสรรคมากมายในการต่อสูเ้ พื่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของพวกเขา
การแพร่ ร ะบาดในกลุ่ ม ประชากรที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ดัง กล่ า ว
ก่อให้เกิดความกลัวว่าจะมีการระบาดไปทั่วอินเดีย ตัวเลขระดับประเทศใน
ปี พ.ศ. 2544 แสดงความชุกของการติดเชือ้ ฯ ในภาพรวมของประเทศน้อย
กว่าร้อยละ 1 ซึ่งจัดว่าต�่ำเมื่อเทียบกับอัตราการติดเชือ้ ที่พบในแอฟริกา
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ใต้สะฮารา แต่ถึงกระนัน้ ด้วยประชากรทัง้ ประเทศกว่า 1 พันล้านคนก็
ท�ำให้ตวั เลขจ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ดูไม่นอ้ ย มีชาวอินเดียเกือบ 4 ล้านคนที่เชื่อได้
ว่าได้รบั เชือ้ เอชไอวีเข้าสูร่ า่ งกายแล้ว และหลายคนเชื่อว่า อีกไม่นาน การ
แพร่ระบาดในกลุม่ เฉพาะนีจ้ ะกระจายไปทั่วประเทศแน่นอน5
เพื่อช่วยให้การด�ำเนิ นกิ จกรรมป้องกันเอชไอวีท่ี นำ� โดยรัฐบาล
อินเดียเป็ นไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2546 จึงได้มีโครงการ
อะวาฮาน (Avahan ในภาษาสัน สกฤตแปลว่า “เรีย กร้อ งให้มี ป ฏิ บัติ
การ”) เกิดขึน้ เป็ นโครงการป้องกันเอชไอวีในเชิงบวก ด้วยการใช้ชุมชน
เป็ นฐานปฏิบตั ิการเพื่อให้เข้าถึงง่ายและเกิดความไว้เนือ้ เชื่อใจได้ดีกว่า
อะวาฮานได้เปิ ดให้บริการการป้องกันใน 6 รัฐของอินเดียที่ มีความชุก
ของการติดเชือ้ เอชไอวีสงู ที่สดุ ถึงปี พ.ศ. 2552 อะวาฮานได้ให้บริการแก่
ประชาชนประมาณเดือนละมากกว่า 3 แสนคนที่เป็ นประชากรในกลุ่ม
เปราะบางที่สดุ ของอินเดีย กับชายอีกประมาณ 5 ล้านคนที่เป็ นลูกค้าและ
คูน่ อนของหญิงขายบริการ6 หลายการศึกษาประมาณการได้วา่ อะวาฮาน
สามารถป้ อ งกั น คนหลายแสนคนไม่ ใ ห้ติ ด เชื ้อ นี ้ไ ด้ใ นปี พ.ศ. 2556
อย่างไรก็ตาม ยังมีการถกเถียงกันเกี่ยวกับขนาดของผลกระทบที่เกิดจาก
อะวาฮานและความคุม้ ทุนของโครงการนีเ้ มื่อเทียบกับโครงการเอชไอวี
อื่นๆ ของอินเดีย

ความสูญเสียทีเ่ กิดจากเอชไอวีในกลุ่มประชากร
ทีม่ คี วามเสี่ยง
เอชไอวีและเอดส์เป็ นที่รูจ้ กั กันในทศวรรษที่ 1980 (พ.ศ. 2523 - 2532)
ในเวลาไม่นาน วงการสาธารณสุขก็รบั รู ว้ ่า การระบาดได้แพร่ไปทั่วโลก
ไวรัสตัวนีแ้ พร่ผา่ นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ปอ้ งกันและมีการสัมผัสของเหลว
จากร่างกายของผูต้ ิดเชือ้ เช่น การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือการให้เลือดที่มี
การปนเปื ้อนเชือ้ การสัมผัสเพียงครัง้ เดียว มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ เอชไอวี
ต�่ำ แต่ถา้ สัมผัสบ่อย ซ�ำ้ ๆ กันหลายครัง้ โดยเฉพาะในระยะที่มีเชือ้ ปริมาณสูง
เอชไอวี ก็ จ ะแพร่ก ระจายอย่ า งรวดเร็ว โดยเฉพาะในแวดวงบางอาชี พ
บางกลุ่มประชากรหรือบางกลุ่มพฤติกรรม ผูท้ ่ีติดเชือ้ แล้วสามารถแพร่
เชื อ้ ไวรัส นี ใ้ ห้แ ก่ ส ามี ห รือ ภรรยาหรือ คู่น อน ที่ เ รีย กว่า “กลุ่ม สะพาน”
ซึ่งสามารถปล่อยผ่านเชื อ้ นี ไ้ ปสู่ผูอ้ ่ื นได้อีก ลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิ ด
การระบาดอย่างรวดเร็วจากกลุม่ เฉพาะบางกลุม่ ไปสูป่ ระชากรทั่วไป
กลุ่มที่มีความเปราะบางสูงต่อการติดเชือ้ เอชไอวี คือ หญิงขาย
บริการ ชายรักชาย คนข้ามเพศ และผูต้ ดิ ยาที่ใช้เข็มฉีดเข้าเส้น กลุม่ เหล่านี ้
และคู่น อนมี สัด ส่ว นการติ ด เชื อ้ สูง ในทุก ประเทศ 7 หลายการศึก ษาใน
ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางชีว้ า่ การติดเชือ้ เอชไอวีของหญิง
ขายบริการจะสูงกว่าหญิ งทั่วไปในวัยเดียวกัน 14 เท่า และการติดเชือ้
ของชายรักชายจะสูงกว่าประชากรทั่วไปในวัยเดียวกัน 19 เท่า8 อัตราการ

ติ ด เชื อ้ ในระดับ สูง ของกลุ่ม เปราะบางเหล่ า นี ส้ ่ง สัญ ญาณว่ า จะมี ก าร
ระบาดทั่วไปอย่างกว้างขวางในไม่ชา้
ความเสี่ ย งที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ภายในประชากรกลุ่ ม เปราะบางต่ า งๆ
มีทงั้ ต่อร่างกายและสังคม ตัวอย่างเช่น หญิ งบริการทางเพศต้องสัมผัส
กับลูกค้าหลายคนในแต่ละวัน ท�ำให้มีความเสี่ยงทางด้านร่างกายสูงขึน้
สภาพแวดล้อ มทางสัง คมบี บ ให้พ วกเธอมี ค วามเปราะบางสูง นั่น คื อ
ต้องถูกตราหน้าว่าเป็ นคนไม่ดี ท�ำให้ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจาก
บุคลากรสาธารณสุขหรือต�ำรวจได้ อีกทัง้ ยังถูกละเมิดด้วยความรุ นแรง
ได้ง่ายอีกด้วย พวกเธออาจเข้าถึงถุงยางอนามัยได้ยากและขาดความ
สามารถในการเรีย กร้อ งให้ลูก ค้า ใช้ถุง ยาง หรือ แม้แ ต่ สิ น้ หวัง ที่ จ ะรับ
ค่าตอบแทนพิเศษส�ำหรับการมีเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยงๆ นัน้ 9
ในทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533 - 2542) และย่างเข้าทศวรรษ
ถัดมา อินเดียต้องเผชิญกับอัตราการติดเชือ้ สูงในประชากรกลุ่มเปราะ
บางต่างๆ แต่ความชุกยังคงต�่ำในกลุม่ ประชากรทั่วไป จนถึงปี พ.ศ. 2546
รัฐบาลอินเดียประมาณการอัตราความชุกน้อยกว่าร้อยละ 1 ในประชากร
กลุม่ ทั่วไป และร้อยละ 8 - 13 ในประชากรกลุม่ เสี่ยง แต่มีอยูห่ ลายรัฐและ
หลายจังหวัดที่อตั ราความชุกสูงมากในกลุม่ เสี่ยง ตัวอย่างเช่น หญิงบริการ
ในมุมไบติดเชือ้ ร้อยละ 5410 แต่ก็มีการศึกษาต่อมาที่ชีว้ ่ารัฐบาลอินเดีย
ประมาณการสูงเกินไป การระบาดไม่ควรสูงขนาดนัน้ และอัตราความชุก
ในอินเดียตอนใต้ก็ลดลงอย่างแท้จริงในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 (พ.ศ.
2544 - 2643)11

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: การคาดการณ์ทเ่ี ลวร้าย
กลับฉายแสงแห่งความหวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง
ในปี พ.ศ. 2545 คาดกันว่า อีกไม่ชา้ การระบาดของโรคเอดส์ในอินเดีย
จะต้อ งเป็ น ศูน ย์เ มื่ อ เที ย บกับ ระดับ โลก ซึ่ง เป็ น ที่ ชัด เจนว่า ในขณะนั้น
กลัวเอชไอวีกนั จนเกินเหตุ แม้วา่ ความชุกในภาพรวมระดับประเทศจะต�่ำ
แต่สภาข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐ (US National Intelligence Council: NIC)
ก็คาดการณ์ว่า อินเดียจะมีผตู้ ิดเชือ้ 20 - 25 ล้านราย ในปี พ.ศ. 2553
ซึง่ สูงกว่าการคาดการณ์ในประเทศใดๆ 12
ก่อนหน้านัน้ รัฐบาลอินเดียตระหนักต่อภัยคุกคามนีแ้ ล้ว โดยใน
ปี พ.ศ. 2535 อินเดียได้เริม่ ด�ำเนินงานโครงการควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
ระยะแรก (National AIDS Control Program: NACP-1) ที่สนับสนุนทุน
โดยธนาคารโลก. และขยายระยะที่สองในปี พ.ศ. 2542 (NACP-2) โดย
ทุ่มเงินร้อยละ 14 ของงบประมาณทัง้ หมดของโครงการไปที่ประชากร
กลุม่ เสี่ยง13 โครงการควบคุมโรคเอดส์ของอินเดียร่วมกับการสนับสนุนทุน
จากผูบ้ ริจาค ประสบความส�ำเร็จในการป้องกันโรคหลายด้าน หนึ่งในนัน้
คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมหญิงบริการให้ใช้ถงุ ยางอนามัย14 อย่างไรก็ตาม
แม้จะประสบความส�ำเร็จอย่างชัดเจน แต่ก็ยงั มีช่องโหว่อยู่มากแม้ในรัฐที่
มีความชุกสูงที่สดุ 15

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

ต้องยอมรับว่า การคาดการณ์ของ NIC ของสหรัฐเป็ นตัวกระตุน้
ให้เกิดปฏิบตั ิการ ไม่ชา้ ไม่นานหลังจาก NIC ออกข่าว เอกสารก็ถึงมือผู้
ใจบุญบิลล์เกตส์ ในปลายปี พ.ศ. 2545 เขาประกาศว่า มูลนิธิบลิ ล์แอนด์
เมลินดาเกตส์จะมอบเงินให้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสูก้ ับเอชไอวีใน
อินเดีย ณ เวลานัน้ นับว่าเป็ นเงินก้อนใหญ่ท่ีสดุ ที่มลู นิธิฯ เคยสนับสนุน
ให้แก่ประเทศเดียว (ปี พ.ศ. 2546 ให้เพิ่มอีกเท่าตัวจากที่เคยสัญญาไว้
รวมเป็ น 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และเพิ่มให้อีก 58 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี
พ.ศ. 2549)16
เอ็นจีโอในอินเดียและนักเคลื่อนไหวต่างๆ พากันแสดงความยินดี
กับความร่วมมือของมูลนิธิฯ แต่ในบริบทกว้างๆ แล้ว การประกาศเช่นนัน้
ก็ ไ ด้ร ับ การต้อ นรับ ไม่ สูด้ ี นัก 17 รัฐ บาลอิ น เดี ย ได้ว างแผนไว้ก่ อ นแล้ว ที่
จะขยายงานในกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และมี รายงานความตึงเครียดระหว่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐกับเจ้าหน้าที่ของอะวาฮานเมื่อได้รบั การยืนยันว่า มูลนิธิฯ
จะด�ำ เนิ น การโดยไม่ ผ่ า นเงิ น ไปยัง โครงการของประเทศ 18 ถึ ง กระนั้น
อะวาฮานยังคงเดินหน้าต่อไป โดยร่วมมือกับโครงการอโศกอเล็กซานเดอร์
(Ashok Alexander) อาศัยความช�ำนาญในการด�ำเนินงานแบบเอกชนใน
การขับเคลื่อนโครงการใหม่ๆ ให้รุดหน้า19 และเพื่อให้การจัดการเป็ นไปได้
โดยสะดวก มูลนิธิฯ จึงเปิ ดส�ำนักงานพืน้ ที่แห่งแรกในนิวเดลี20
กิ จ กรรมของอะวาฮานเน้น ในรัฐ ที่ มี ค วามชุก ของการติ ด เชื อ้
เอชไอวีสงู ที่สดุ ในอินเดียและตามรอยแนวทางการด�ำเนินงานของประเทศ
ซึ่งก็ คือในที่ซ่ึงมี หญิ งขายบริการฯ และลูกค้าชุมนุมกันอยู่21 ภายในรัฐ
เหล่านั้น อะวาฮานประสานงานกับองค์การควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
(National AIDS Control Organization: NACO) เพื่อค้นหาพืน้ ที่ท่ีมี
ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวีสงู และมีบริการป้องกันน้อยส�ำหรับหญิ ง
ขายบริการ ชายรักชาย คนข้ามเพศ และผูต้ ิดยาที่ ใช้เข็มฉี ดเข้าเส้น22
อะวาฮานใช้กระบวนการประมูลแข่งขันในการคัดเลือกเอ็นจีโอเข้ามาเป็ น
หุน้ ส่วนด�ำเนินการเพื่อจัดการโครงการแบบวันต่อวัน เริม่ มีการกระจายเงิน
ทุนออกไปในปลายปี พ.ศ. 2546 และต้นปี พ.ศ. 2547 เป็ นการส่งสัญญาณ
ว่าปฏิบตั ิการได้เริม่ ขึน้ แล้วอย่างจริงจัง

ปฏิบตั กิ ารอะวาฮาน
อะวาฮานมุง่ เป้า 2 ทิศทาง คือมุง่ ไปที่ตน้ เหตุแห่งความเสี่ยงต่อการติดเชือ้
เอชไอวีทงั้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ส�ำหรับมาตรการระยะสัน้ ที่ตอ้ งสนอง
ความจ�ำเป็ นทันที อะวาฮานได้อดุ ช่องว่างโดยการให้บริการสุขภาพและ
บริการป้องกันโรคแก่กลุ่มเสี่ยงที่เป็ นเป้าหมาย ส่วนในการส่งเสริมให้มี
การเปลี่ยนแปลงในระยะยาว อะวาฮานได้สร้างความเข้มแข็งแก่กลุม่ เสี่ยง
ให้สามารถดูแลสุขภาพและผลประโยชน์ของตัวเองได้ ขณะเดียวกัน ก็ได้
ผลักดันให้รฐั ลดนโยบายอันตรายที่จะส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่อพฤติกรรม
การป้องกันโรค แต่ให้รฐั สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการป้องกันการติดเชือ้
เอชไอวีดว้ ย23
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นักวางแผนของอะวาฮานเห็นว่า ก่อนเริ่มงาน ต้องเข้าใจก่อนว่า
เชื อ้ ระบาดอย่ า งไร และต้อ งตอบโต้อ ย่ า งไร ภาคี หุ้น ส่ว นท้อ งถิ่ น ของ
อะวาฮานที่ทำ� งานใน 83 จังหวัด ท�ำหน้าที่เฝ้าระวังโรคที่จะเกิดขึน้ ใหม่
ในชุมชน เอ็นจีโอท้องถิ่นท�ำหน้าที่คดั เลือกวิทยากรจากภายในกลุ่มเสี่ยง
ต่างๆ การที่ “คนใน” มาร่วมงานแบบนี ้ นอกจากท�ำให้สามารถสร้าง
เครือข่ายของผูม้ ีสิทธิในโครงการได้แล้ว ยังช่วยให้ทำ� งานเชิงรุ กในการให้
บริการด้วยความรับผิดชอบได้อีกด้วย24
ส�ำ หรับ ประชากรกลุ่ ม เสี่ ย งที่ มี โ อกาสสู ง ต่ อ การติ ด เชื ้อ นั้ น
อะวาฮานมี ชุดด�ำเนิ นการที่ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ หนึ่ง
อะวาฮานกระจายถุง ยางอนามัย และเข็ ม ฉี ด ยาฟรีอ อกไปจ�ำ นวนมาก
ทั่ว ประเทศ เดื อ นละประมาณ 10 ล้า นชิ น้ จนถึง ปี พ.ศ. 2550 สอง
วิทยากรที่เป็ นผูต้ ิดเชือ้ ด้วยกันท�ำงานภายในเครือข่ายของตนในการกระ
จายผลิตภัณฑ์และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผูม้ ีสิทธิ ภายใต้โครงการ สาม
อะวาฮานเปิ ดเครือข่ายคลินิกฟรีให้การวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชือ้ จาก
การมีเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted infections: STIs)25
นอกจากกลุ่มเสี่ยงหลักที่มีสิทธิ ภายใต้โครงการแล้ว อะวาฮาน
ยังมุ่งเป้าไปที่ลกู ค้าและคู่นอนปกติของหญิ งขายบริการทางเพศอีกด้วย
เจ้าหน้าที่ของโครงการช่วยกันเปิ ดจุดจ�ำหน่ายถุงยางอนามัยในจุดส�ำคัญๆ
ที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น ร้านขายบุหรี่ และบริเวณที่จอดรถบรรทุก ในที่ชมุ นุม
ของผูช้ ายที่มีความเสี่ยง จะมีการให้ความรู ด้ า้ นสุขภาพและการรณรงค์
ให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ประการสุดท้าย เจ้าหน้าที่ได้พฒ
ั นาเครือข่าย
แฟรนไชส์คลินิกในพืน้ ที่ท่ีมีความเสี่ยงสูงที่สดุ ให้บริการฟรีในการรักษา
STIs26
นอกจากนี ้ อะวาฮานยังสนับสนุนนักเคลื่อนไหวท้องถิ่ นให้จุด
ประกายการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน ภาคีหนุ้ ส่วนเอ็นจีโอท้องถิ่นและ
วิทยากรจากกลุ่มเสี่ยงช่วยกันเสริมพลังกลุ่มชุมชนในการต่อสูก้ บั ต�ำรวจ
ที่ละเมิดหญิ งบริการและกลุ่มเปราะบางอื่นๆ และจัดอบรมเสริมอาชีพ
รวมทัง้ จัดตัง้ กลุม่ ช่วยเหลือกันเอง ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของอะวาฮาน
ก็ ท ำ� งานเชิ ง รุ ก กับ สื่ อ ต่า งๆ และล็ อ บบี ผ้ ู้น ำ� หรื อ ผู้บ ริห ารให้ช่ ว ยสร้า ง
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการแก้ปัญหา27
อะวาฮานได้ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานระหว่างประเทศ
ขนาดใหญ่หลายหน่วยงาน เพื่อช่วยให้ความพยายามที่หลากหลายมีการ
ผนึกก�ำลังกัน บทบาทของหน่วยงานเหล่านี ้ เช่น Family Health International, CARE International และองค์การอนามัยโลกร่วมกันท�ำหน้าที่
ร่างแนวทางปฏิบตั ิ จัดอบรมผูร้ บั ทุนในการขับเคลื่อนชุมชน และพัฒนา
แผนการสื่อสารและแผนด�ำเนินการ28
ในการติ ด ตามความก้า วหน้า อะวาฮานใช้ร ะบบติ ด ตามและ
ประเมินผลที่ ละเอี ยดลออมาก แม้ว่าบรรดาผูจ้ ัดการโครงการจะไม่ได้
ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานเบือ้ งต้นเอาไว้ แต่พวกเขาก็รวบรวมข้อมูล
อย่างจริงจังและบ่อยครัง้ มีการติดตามและรวบรวมข้อมูลเพื่อการทบทวน
ทุกระดับ เสริมด้วยข้อมูลที่ได้จากการส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานของประชากร29
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อะวาฮานขยายการด�ำเนินโครงการอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงปลาย
ปี พ.ศ. 2550 ก็มีวิทยากรจากกลุ่มเสี่ยงประมาณ 7,500 คน กระจาย
ทั่ว 605 เมืองที่มีสมาชิกเป็ นคนในกลุม่ เสี่ยงประมาณ 280,000 คน (จาก
ทัง้ หมดประมาณ 500,000 คน) ในพืน้ ที่เขตเมืองที่เป็ นเป้าหมาย และมี
การกระจายถุงยางอนามัยประมาณ 10 ล้านชิน้ ทุกเดือน30 อะวาฮานและ
NACO รายงานว่า ความพยายามร่วมกันของทัง้ สองนัน้ ท�ำให้สามารถ
เข้าถึงหญิงบริการฯ ร้อยละ 86 ชายรักชายร้อยละ 91 และผูต้ ดิ ยาที่ใช้เข็ม
ร้อยละ 84 ใน 6 พืน้ ที่เป้าหมาย

ที่เป็ นการศึกษาแบบสังเกตการณ์และหลายการประเมินผลกระทบให้ผล
เชิงบวก ทัง้ หมดชีว้ ่า การที่อะวาฮานท�ำงานร่วมกับโครงการของรัฐบาล
ท�ำให้ควบคุมการระบาดของเอชไอวีได้และท�ำให้การระบาดลดลง
ทั่วทุกพื น้ ที่ เป้าหมายของอะวาฮาน ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้นำ�
กลยุทธ์ต่างๆ ที่ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าได้ผลไปใช้ดำ� เนินการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการติดเชื อ้ เอชไอวีของพวกเขาเอง อัตราการใช้ถุงยางอนามัย
อย่ า งถูก ต้อ งและสม�่ำ เสมอพุ่ง สูง ขึน้ อย่ า งรวดเร็ว ในกลุ่ม หญิ ง บริก าร
กลุม่ ลูกค้าและคูน่ อน และกลุม่ ชายรักชาย32 ผูต้ ดิ ยาก็ใช้เข็มร่วมกันน้อยลง
และยังมีการใช้ถงุ ยางกับคูน่ อนชั่วคราวเพิ่มขึน้ ด้วย33 สองโครงการประเมิน
ใหญ่ๆ และอีกหลายการศึกษาเล็กๆ ชีต้ รงกันว่า บทบาทต่างๆ ของอะวาฮาน
ผลลัพธ์ตอบแทน: ชุมชนสามารถปกป้ องตนเอง
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี34้
จากเอชไอวีได้
ที่ผา่ นมาการใช้บริการที่คลินิกของอะวาฮานเพิ่มสูงขึน้ ตลอดเวลา
อะวาฮานกระจายการด�ำเนินงานไปทั่วพืน้ ที่โดยไม่ได้สมุ่ จึงยากที่จะวัดผล และภาพรวมของ STIs ก็ดีขึน้ ถึงสิน้ ปี พ.ศ. 2552 ผูม้ ีสิทธิได้เข้ามาใช้
กระทบของอะวาฮานอย่างเดียว (ดูกล่อง 1) อย่างไรก็ตาม หลายการศึกษา บริการที่คลินิกของอะวาฮานมากกว่า 8 ครัง้ ต่อปี โดยเฉลี่ยมากกว่าใน

กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
อะวาฮานไม่ได้ดำ� เนินการส�ำรวจข้อมูลพืน้ ฐานไว้แต่แรก และด้วย
ความเร่งรีบก็ไม่ได้ใช้กระบวนการสุ่มพืน้ ที่ในการกระจายโครงการ
ด้วย ผลก็คือ ผูป้ ระเมินต้องกระโดดข้ามห่วงวงจรทางสถิติในการ
ประเมินผลกระทบของโครงการนี ้ ดังนัน้ แม้ว่าอะวาฮานจะได้รบั
การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าประสบความส�ำเร็จ แต่เนื่ องจาก
การประเมินผลมีขอ้ จ�ำกัดดังกล่าว ท�ำให้มีขอ้ โต้แย้งว่า แนวโน้มที่
สังเกตได้นนั้ เป็ นผลมาจากการด�ำเนินงานของอะวาฮานจริงหรือ?
ในปี พ.ศ. 2554 มีบทความที่ตีพิมพ์ใน The Lancet ระบุวา่
Ng และคณะ พยายามแก้ปัญหานีด้ ว้ ยการสร้างตัวชีว้ ดั โครงการ
ขึน้ มา เรียกว่า “ความเข้ม” เป็ นค่าใช้จ่ายต่อหัวในแต่ละจังหวัด
ภายใต้โครงการอะวาฮาน ซึ่งใน 3 รัฐจาก 6 รัฐเป้าหมายนัน้ พบ
ว่า ความเข้มข้นของโครงการยิ่งสูง ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวี
ก็ จ ะยิ่ ง ต�่ำ และชี ว้ ่ า อะวาฮานสามารถหลี ก เลี่ ย งการติ ด เชื อ้ ฯ
รายใหม่ได้ประมาณ 100,000 รายระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2551
ในการวัดความเข้มข้นนัน้ ค�ำนวณเฉพาะค่าใช้จ่ายของอะวาฮาน
ไม่ได้คำ� นวณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่ มักจะด�ำเนิ นการในจังหวัด
เดียวกัน39 บางคนจึงบอกว่า มันอาจเป็ นการประมาณการขัน้ ต�่ำ40
แต่การกระจายเงินออกไป ไม่ได้ดำ� เนินการแบบสุม่ ข้อค้นพบที่ได้
จึงอาจสะท้อนความแตกต่างกันระหว่างจังหวัดที่มีอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้
เมื่อเริม่ โครงการก็เป็ นได้
ในปี พ.ศ. 2556 จากการประเมินผลครัง้ ที่สอง ท�ำให้ได้
ภาพผลกระทบที่เกิดจากอะวาฮานแจ่มชัดขึน้ ด้วยการใช้รูปแบบ
ทางคณิตศาสตร์และการส�ำรวจที่สนับสนุนโดยอะวาฮาน Pickles
และคณะ ได้คำ� นวณแนวโน้มความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวีใน
กลุม่ เสี่ยงต่างๆ ใน 4 รัฐทางตอนใต้ จากนัน้ เชื่อมโยงการลดลงของ
ความชุกกับสาเหตุท่ีน่าจะมีเหตุผล นั่นคือการเพิ่มขึน้ ของการใช้
ถุงยางอนามัยตามที่ผใู้ ช้รายงานเอง ผูน้ ิพนธ์ประมาณการว่า โครงการนี ้
หลีกเลี่ยงการติดเชือ้ ฯ ได้มากกว่า 200,000 รายระหว่างปี พ.ศ. 2546
และ พ.ศ. 2550 - 2551 และหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ ฯ ได้มากขึน้ เป็ น
กว่า 600,000 ราย เมื่อถึงปี พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม เป็ นเพราะ

วิธีการที่ใช้แบบจ�ำลองเป็ นกลุ่มควบคุมและอาศัยข้อมูลจากการ
รายงานด้วยตนเอง ท�ำให้นกั วิจยั ไม่สามารถพิสจู น์ความน่าเชื่อถือ
ได้เต็มที่41
ความขั ด แย้ง มี เ พิ่ ม ขึ ้น อี ก เมื่ อ การศึ ก ษาหนึ่ ง พบว่ า
ในขณะที่ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวีและการติดเชือ้ ซิฟิลิสใน
หญิงตัง้ ครรภ์ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญในพืน้ ที่โครงการของอะวาฮาน
แต่ ค วามชุ ก ทั้ ง สองนี ้ก็ ล ดลงอย่ า งรวดเร็ ว มากกว่ า ในพื ้น ที่ ท่ี
สนับสนุนโดย NACO ของอินเดียซึ่งใช้เงินน้อยกว่า นอกจากนี ้
ผูน้ ิพนธ์ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญระหว่าง “ความเข้มข้น”
ที่อะวาฮานจ่ายหรือกิจกรรมในกลุ่มหญิงบริการ กับการลดลงของ
ความชุกของการติดเชือ้ เอชไอวี ในขณะที่พบความสัมพันธ์อย่างมี
นัยส�ำคัญนีใ้ นพืน้ ที่ท่ีสนับสนุนโดย NACO42
บ้างมองว่า อะวาฮานไม่สามารถพิสจู น์ให้แน่ชดั ได้เกี่ยวกับ
ผลกระทบในระดับประชากร โดยโต้แย้งว่า อะวาฮานควรน�ำเสนอ
ผลกระทบของตนด้วยข้อมูลพืน้ ฐานที่ดีกว่านี ้ ที่มีตวั อย่างจังหวัด
ควบคุมหรือควรมีกิจกรรมการสุ่มตัวอย่างในระยะแรก โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ มี ต ้น ทุ น ส�ำ หรับ การติ ด ตามและประเมิ น ผลเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งอยู่แล้ว ถ้าไม่มีวิธีวดั ดังกล่าว ผลของโครงการนี ้
ก็จะยังไม่แน่ชดั ต่อไป43
แต่ อี ก หลายคนไม่ เ ห็ น ด้ว ยอย่ า งยิ่ ง ย�้ำ ว่ า อุป สรรคใน
ทางปฏิ บัติ แ ละในทางจริย ธรรมเป็ น ตัว ขัด ขวางการสุ่ม ตัว อย่า ง
ของโครงการ รองประธานกลุ่มที่ปรึกษาการประเมินผลอะวาฮาน
กล่ า วไว้ใ น The Lancet ในปี พ.ศ. 2554 ว่ า เนื่ อ งด้ว ยการ
กระจายโครงการอย่ า งรวดเร็ว และการถกกัน ในเรื่ อ งจริย ธรรม
ท�ำ ให้มี อุ ป สรรคขั ด ขวางการใช้วิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ ข้ม งวด
มากกว่า44 อีกหลายคนโต้ว่า การออกแบบแบบสุม่ ควรจะกระท�ำใน
ที่ธรรมชาติของกิจกรรมมีลกั ษณะเป็ นบริบทเฉพาะ มีการแทรกแซง
ที่เป็ นเอกภาพและเพื่อป้องกันการปรับปรุงโครงการที่อาจเกิดขึน้ ใน
ระหว่างการด�ำเนินงานอันเนื่องมาจากผลการติดตาม45

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง
ปี แรกของโครงการอย่างมีนยั ส�ำคัญ ซึ่งมีเพียง 1.2 ครัง้ ต่อปี โดยเฉลี่ย
เมื่ อมี การเข้าถึง บริการมากขึน้ ความชุกของ STIs เท่ า ที่ พ บในคลินิ ก
ก็ลดลง ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 ความชุกนีล้ ดลงจากร้อยละ 39 ไปสู่
ร้อยละ 11 ในกลุม่ หญิงบริการ และจากร้อยละ 12 ไปสูร่ อ้ ยละ 3 ในกลุม่ ชาย
รักชาย35 และเป็ นเพราะว่า STIs บางตัวเป็ นตัวส่งเสริมให้เกิดการแพร่เชือ้
เอชไอวี ผลประโยชน์นีจ้ งึ ช่วยลดอัตราการติดเชือ้ เอชไอวีดว้ ย
ถามว่า ในความเป็ น จริง นั้น อะวาฮานลดการแพร่เ ชื อ้ เอชไอ
วี ในจังหวัดเป้าหมายต่างๆ ในอินเดี ยได้หรือไม่? ตอบว่า ในภาพรวม
ส่วนใหญ่ได้ แต่รายละเอียดมีความแตกต่างกันบ้าง ผูเ้ ชี่ยวชาญประมาณ
การว่า อะวาฮานสามารถหลี ก เลี่ ย งไม่ ใ ห้ป ระชาชนติ ด เชื อ้ เอชไอวี ไ ด้
ประมาณ 100,000 - 200,000 รายในระยะแรกของโครงการ ตัวเลขนี ้
อาจสูงขึน้ ถึง 600,000 รายเมื่อถึงปี พ.ศ. 255636 อาจกล่าวได้อีกอย่างว่า
อะวาฮานสามารถป้องกันกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชือ้ เอชไอวีได้ประมาณ
ร้อยละ 42 ในจังหวัดเป้าหมายภายใน 4 ปี แรกของโครงการ เป็ นไปได้
ว่าจะเพิ่มสูงขึน้ เป็ นร้อยละ 57 เมื่อครบสิบปี ของการด�ำเนินการ37 นั่นคือ
ไม่ ค วรมี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง ใดๆ เกี่ ย วกั บ การก่ อ ผลกระทบของอะวาฮาน
การประเมินผลไม่มีขอ้ หักล้างที่ชดั เจน และการแพร่เชือ้ เอชไอวีก็ลดลงไป
แล้ว บางการศึกษาชีว้ ่า โครงการเอชไอวีของรัฐบาลท�ำให้เกิดประโยชน์
อย่างมากโดยที่มีคา่ ใช้จา่ ยน้อย38

ประโยชน์ทไ่ี ด้รับนั้นเกิดจากการลงทุนไปเท่าใด?
ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2552 งบประมาณของอะวาฮานทัง้ หมดเท่ากับ
258 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึง 19 ล้านเหรียญสหรัฐส�ำหรับการติดตาม
และประเมินผล46 เงินทุนนีส้ นับสนุนโดยมูลนิธิบิลล์แอนด์เมลินดาเกตส์
ผู้ร ับ ทุ น ใช้จ่ า ยไปเป็ น เงิ น ประมาณ 45 เหรี ย ญสหรัฐ ต่ อ หัว ผู้มี สิ ท ธิ
ภายใต้กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ การจัดการกลางของอะวาฮานและ
การดูแลของที่ปรึกษาท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ อีก 32 เหรียญสหรัฐต่อหัว
เมื่ อ ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ หั ว นี ้สู ง กว่ า ค่ า ใช้จ่ า ยของโครงการรัฐ บาลทั้ง ๆ ที่
ด�ำเนินการในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของอินเดียจึงกลัวว่า ถ้ารัฐบาล
รับ เอาโครงการอะวาฮานมาด�ำ เนิ น การแล้ว จะไม่ มี ค่ า บริ ห ารจัด การ
ที่พอเพียง47
เจ้าหน้าที่ของอะวาฮานได้ตีพิมพ์รายงานการวิเคราะห์ความคุม้
ทุนของโครงการใน 22 จังหวัด48 จากรายงานนี ้ เราค�ำนวณได้วา่ โครงการ
อะวาฮานหลีกเลี่ยงการติดเชือ้ เอชไอวีได้ 202,000 ราย และหลีกเลี่ยง
การสูญเสียปี สุขภาวะได้โดยเฉลี่ย 17.19 ปี ต่อราย นั่นคือหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียปี สุขภาวะได้ทงั้ หมด 3,471,973 ปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551
การค�ำนวณแบบนี ้ ท�ำให้ได้อตั ราความคุม้ ทุนเท่ากับที่ตีพิมพ์ในรายงาน
การศึกษา นั่นคือใช้เงินเพียง 46 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้ 1 ปี 49
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กลยุทธ์ของอะวาฮานคือ ต่อสูก้ บั ไวรัสนีต้ รงฐานที่ม่ นั และกระท�ำในเวลา
ที่โครงการป้องกันเอชไอวีอ่ืนๆ ไม่กล้ากระท�ำโดยตรงกับประชากรกลุม่ ชาย
ขอบ วิทยากรจากกลุม่ เสี่ยงที่มาจากชุมชนเป้าหมายคือผูม้ ีประสบการณ์
ตรงที่เป็ นปั ญหาเช่นเดียวกับที่เพื่อนๆ เผชิญอยู่ กระบวนการประมูลด้วย
การแข่งขันท�ำให้อะวาฮานได้เลือกเอ็นจี โอท้องถิ่ นที่ ดีท่ี สุดมาช่วยงาน
ทัง้ เป็ นตัวเชื่อมกับชุมชนเป้าหมายและช่วยผลักดันให้เกิดผลงาน
อะวาฮานยึดมั่นในมาตรฐานของการด�ำเนินโครงการแต่ก็มีการ
ยืดหยุ่นบ้าง แนวทางปฏิบตั ิดา้ นคลินิกที่เข้มงวดและการด�ำเนินโครงการ
ชนิ ด ที่ เ รีย กว่ า ต้อ งให้ไ ด้อ ย่ า งน้อ ยขั้น ต�่ำ ในแต่ ล ะองค์ป ระกอบ ท�ำ ให้
อะวาฮานมั่นคงในความเป็ นวิชาการ50 ในขณะที่ผปู้ ฏิบตั ิงานในท้องถิ่นได้
รับการส่งเสริมให้ขบั เคลื่อนงานจนกระทั่งบรรลุความจ�ำเป็ นของท้องถิ่น
ตัวอย่างเช่น ในบังกาลอร์ เอ็นจีโอที่เป็ นภาคีได้จดั ตัง้ “ทีมตอบโต้วิกฤต”
เพื่อสนับสนุนประชาชนที่ตอ้ งเผชิญความรุ นแรงและช่วยให้พวกเขาได้ย่ืน
ฟ้องต่อต�ำรวจ กลยุทธ์นีป้ ระสบความส�ำเร็จและได้ขยายแบบอย่างไปทั่ว
ทัง้ โครงการ51
ลัก ษณะอื่ น ที่ โ ดดเด่ น ของโครงการนี ค้ ื อ ความเป็ น ผู้น ำ� โดย
ที ม งานระดับ นานาชาติ ช าวอิ น เดี ย ใช้แ นวคิ ด เชิ ง ธุ ร กิ จ น�ำ โดยอโศก
อเล็กซานเดอร์ การจัดการแบบ “ถึงลูกถึงคน” และเน้น “การเผด็จศึก”
ช่วยให้โครงการเริ่มและขยายได้อย่างรวดเร็ว52 พวกเขายังตัง้ เป้าไว้สูง
ทบทวนข้อมูลของโครงการสม�่ำเสมอ และออกเยี่ยมพืน้ ที่โครงการบ่อยๆ
ท�ำ ให้เ กิ ด ความโปร่ง ใสตรวจสอบได้ บางครั้ง ผู้ร ับ ทุน ทั่ว ไปจะโกรธ
เนื่ องจากการเรียกร้องและการตัง้ เป้าหมายที่ไม่เหมาะสมของผูจ้ ัดการ
โครงการ แต่ผนู้ ำ� ของอะวาฮานสามารถสร้างสมดุลระหว่างความต้องการ
กับ การจัด การที่ เ ป็ น ไปได้ พวกเขายอมรับ ความล้ม เหลวได้ต ราบใดที่
ทุกคนยังใช้มนั เป็ นบทเรียน53
ขณะที่โครงการคืบหน้าไป ก็เริ่มชัดเจนว่า อะวาฮานต้องใช้เวลา
กว่า 5 ปี จึงจะเห็นผลกระทบสุดท้าย และความส�ำเร็จในระยะยาวนัน้ ขึน้
กับการเปลี่ยนมือผูร้ บั ผิดชอบไปเป็ นรัฐบาลและชุมชนของผูม้ ีสิทธิ54 ในปี
พ.ศ. 2552 โครงการอะวาฮานได้รบั การปรับปรุ งเพื่อเข้าสูร่ ะยะที่สอง คือ
ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556 โดยมีขอ้ ตกลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับ
รัฐบาลอินเดียว่า ร้อยละ 10 ของโครงการอะวาฮานจะต้องโอนให้รฐั บาล
ดูแลภายในปี พ.ศ. 2552 อีกร้อยละ 20 ภายใน 2 ปี ถัดมา และร้อยละ 70
ที่เหลือต้องโอนภายในปี พ.ศ. 2556
การเปลี่ยนผ่านนี เ้ ป็ นความท้าทายอย่างยิ่ง ขณะที่ รฐั บาลเริ่ม
เข้ามารับผิดชอบมากขึน้ นักวางแผนของอะวาฮานจ�ำต้องประนีประนอม
ให้กับบางพืน้ ที่ท่ีจะต้องปฏิบตั ิตามแนวทางของรัฐบาล ยกตัวอย่างเช่น
ภาคีหนุ้ ส่วนต้องลดเงินเดือนเจ้าหน้าที่และเพิ่มขนาดของความครอบคลุม
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ประชากรที่ตอ้ งรับผิดชอบโดยคลินิกแต่ละคลินิก STI55 แต่การวางแผนที่
ดีก็ช่วยลดปั ญหาการเปลี่ยนผ่านเหล่านีไ้ ด้ ยกตัวอย่างเช่น ในล�ำดับแรก
อะวานฮานได้ผลักดันให้ผรู้ บั ทุนพยายามด�ำเนินงานในแนวทางเดียวกัน
กับการควบคุมโรคเอดส์ของรัฐ และการที่งบประมาณด้านเอดส์ของรัฐ
เพิ่ มขึน้ ก็ ช่วยให้รฐั สามารถรับผิ ด ชอบกิ จกรรมต่า งๆ ของอะวาฮานได้
ภายใต้โครงการควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติระยะที่ 3 (NACP - 3) ในระหว่างปี
พ.ศ. 2550 - 2556 งบประมาณขององค์การควบคุมโรคเอดส์แห่งชาติ
(NACO) เพิ่มขึน้ 5 เท่า เป็ น 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึง่ ร้อยละ 70 ของ
เงินจ�ำนวนนีใ้ ช้ไปกับกิจกรรมการป้องกัน56
ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินโครงการของอะวาฮาน ความผิดทาง
กฎหมายของกลุ่มเสี่ยงเป็ นอุปสรรคขัดขวางการด�ำเนิ นงานให้ประสบ
ผลส�ำเร็จ แม้ว่า NACO และอะวาฮานจะได้พยายามด�ำเนิ นกิ จกรรม
เพื่ อ ลดความเปราะบางทางสัง คมและทางการแพทย์ข องผู้มี สิ ท ธิ แ ล้ว
ก็ตาม ข้อจ�ำกัดทางกฎหมายก็ยังคงด�ำรงอยู่ โดยเฉพาะ กิ จกรรมทาง
เพศยัง คงเป็ น ประเด็ น ทางกฎหมาย แม้ว่า กิ จ กรรมทางเพศโดยทั่ว ไป
ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย แต่การจูงใจหรือเชือ้ เชิญ การจัดการให้มีกิจกรรม
ทางเพศ และการซือ้ หรือการขายบริการทางเพศใกล้ท่ีสาธารณะถือเป็ น
อาชญากรรม57บุคคลต่างๆ ในกลุ่มเสี่ยงและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ให้
บริการแก่พวกเขาต่างก็กลัวว่าจะถูกด�ำเนินคดีในขณะที่กำ� ลังพยายาม
ช่วยให้เกิดความปลอดภัย ให้สามารถเข้าถึงบริการ หรือแม้แต่จดั กิจกรรม
เสริมความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
การริเริ่มโครงการอะวาฮานในปี พ.ศ. 2546 เกิดขึน้ ขณะที่ท่ วั โลกมีการ
ระดมทุนเพื่อต่อต้านเอชไอวีอย่างมาก อะวาฮานมีความแตกต่างจากอีก
หลายโครงการที่กำ� ลังขยายตัวขณะนัน้ และเป็ นความต่างในจุดส�ำคัญๆ
เริ่มจากในปี พ.ศ. 2545 กองทุนโลกเพื่อต่อต้านโรคเอดส์ วัณโรค และ
มาลาเรียได้กระจายเงินจ�ำนวนไม่นอ้ ยไปยังประเทศต่างๆ เพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีและรักษาโรคเอดส์ แต่มีนอ้ ยมากที่โครงการของประเทศ
ต่างๆ จะให้ความส�ำคัญกับประชากรในกลุม่ ชายขอบหรือกลุม่ ที่มีปัญหา
ทางกฎหมาย 58 เช่น เดี ย วกัน กับ ในสหรัฐ อเมริก า แผนงานฉุก เฉิ น ของ
ประธานาธิ บดีเพื่อบรรเทาภัยจากโรคเอดส์ (President’s Emergency
Plan for AIDS Relief: PEPFAR) ก็ได้เริ่มปฏิบตั ิการในปี พ.ศ. 2546
เช่ น กัน และได้ก ลายเป็ น กองทุน ด้า นเอดส์ท่ี ใ หญ่ ท่ี สุด ในโลกในระยะ
เวลาอันรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม PEPFAR เน้นการใช้ทรัพยากรของตนไป
ในด้านการดูแลและรักษาแต่ไม่ใช่การป้องกัน ในขณะที่สภาคองเกรส
แห่งสหรัฐไม่อนุมตั ิให้ใช้งบประมาณของรัฐบาลไปแจกจ่ายให้กบั โครงการ
ลดอันตรายต่างๆ หลายโครงการที่รวมถึงบริการป้องกันเอชไอวีในกลุ่ม
หญิงขายบริการและผูต้ ดิ ยาที่ใช้เข็ม59
ขณะที่อตั ราการติดเชือ้ เอชไอวีรายใหม่ท่วั โลกเริม่ ช้าลง ประชากร
ที่ติดเชือ้ ทัง้ หมดยังนับว่าสูง ท�ำให้เป็ นที่รบั รู ก้ นั โดยทั่วไปว่า การป้องกัน
เอชไอวียงั คงต้องด�ำเนินต่อไปทั่วโลก60 ภายใต้สถานการณ์เช่นนี ้ บางพืน้ ที่
ของอะวาฮานก็มีขอ้ ยกเว้น ขณะด�ำเนินงานควบคู่ไปกับความพยายาม

ของรัฐบาลที่มีอยู่ก่อนแล้ว อะวาฮานก็สวนกระแสโลกโดยเน้นไปที่กลุม่ ที่
เสี่ยงสูงที่สดุ โดยมิได้คำ� นึงถึงว่าวิถีชีวิตของพวกเขาจะเป็ นเช่นไร อินเดีย
ให้ก ารสนับ สนุน โครงการที่ ด ำ� เนิ น การกับ กลุ่ม เสี่ ย งอยู่แ ล้ว และการ
สนับสนุนทุนโดยภาคเอกชนที่มีความคล่องตัวมากกว่าท�ำให้โครงการมี
ความเป็ นไปได้ในการด�ำเนินงานมากขึน้
ในระยะต่อ มา หลายหน่ ว ยงานระหว่า งประเทศมี ก ารท�ำ งาน
เชิงรุกมากขึน้ วิธีการท�ำงานแบบไม่เลือกปฏิบตั ิท่ีบกุ เบิกโดย NACP และ
อะวาฮาน ท�ำให้เกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า ทัง้ รัฐบาลและผูบ้ ริจาค
มี เงื่ อนไขที่มีจริยธรรมและเน้นการปฏิบัติในการให้บริการแก่กลุ่มเสี่ยง
ตัวอย่างเช่น ประชากรกลุม่ เสี่ยงปรากฏอย่างเด่นชัดในแผนยุคปลอดเอดส์
ปี พ.ศ. 2555 ของ PEPFAR และในแผนปฏิบตั ิการประชากรกลุม่ ส�ำคัญ
ปี พ.ศ. 2557 ของกองทุน โลก 61 ในขณะที่ ก ลุ่ม เสี่ ย งได้ก ลายมาเป็ น
กระแสหลัก ที่ ต ้อ งเน้น แล้ว อี ก แง่ มุม หนึ่ ง ของอะวาฮานก็ ยัง ไม่ ไ ด้ร ับ
ความสนใจ นั่นคือ การใช้กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการป้องกัน
โรค วิธีการทางชี วการแพทย์ท่ี ได้รบั การพิสูจน์แล้วอย่างเช่น การขลิบ
อวัยวะเพศชายโดยสมัครใจและการป้องกันโดยการรักษา (treatment - as
- prevention) เป็ นวิธีท่ีใช้เงินส่วนใหญ่ของผูบ้ ริจาคและเป็ นวิธีท่ีเห็นผล
ชัดเจนในโครงการอะวาฮาน
มรดกจากการด�ำเนินโครงการอะวาฮานส่วนใหญ่ได้คะแนนเป็ น
บวก แม้โอกาสที่จะแสดงผลกระทบของการใช้วิธีการเชิงพฤติกรรมจะยัง
ไม่ชัดเจนว่าอะวาฮานมีอิทธิ พลต่อโครงการป้องกันเอชไอวีอ่ืนๆ หรือไม่
อะวาฮานทุ่มเงินจ�ำนวนหนึ่งส�ำหรับการติดตามและประเมินผล แต่เงิน
ส่วนใหญ่หมดไปกับการส�ำรวจเพียงครัง้ เดียว วิธีการอื่นที่ดจู ะยั่งยืนกว่า
คือการส่งเสริมการส�ำรวจของรัฐที่ทำ� เป็ นงานประจ�ำอยู่แล้วเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า หลายคนแสดงความไม่พอใจที่มีการแยกส�ำรวจผลงาน
ของอะวาฮานเดี่ยวๆ และไม่ได้ให้นักวิจัยและผูบ้ ริหารภายนอกได้รบั รู ้
จึงใช้ประโยชน์ได้นอ้ ย
บทเรี ย นทั้ง หมดของอะวาฮานเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ โครงการ
เอดส์ท่ีมีอยู่แล้วของรัฐบาลอินเดียพบว่ามีมากกว่าสองเท่า ประการแรก
การเลื อ กประชากรกลุ่ม เป้ า หมายที่ เ ป็ น กลุ่ม เสี่ ย งช่ ว ยท�ำ ให้เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในแบบแผนการระบาดของเอชไอวี ใ นระดับ ประเทศเป็ น
อย่างมาก ประการที่สอง การประเมินผลที่เข้มงวดจริงจังและกระท�ำอย่าง
โปร่งใสท�ำให้ยืนยันสิ่งที่คาดหวังด้วยสิ่งที่คน้ พบและบอกปริมาณได้ดว้ ย
โดยปั จจุบนั แม้รฐั เป็ นเจ้าของโครงการทัง้ หมด อะวาฮานก็ยงั คงมีศกั ยภาพ
ด้านการดูแลให้เกิดคุณภาพดังเช่นในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังมีส่ิงคุกคาม
ความยั่งยืนที่ตอ้ งคอยติดตามอย่างใกล้ชิด เช่น มีการเปลี่ยนแปลงทางการ
บริหารในปี พ.ศ. 2558 และงบประมาณที่ถกู ตัด ซึง่ บางคนบอกว่า มีผลต่อ
กิจกรรมทัง้ การป้องกันและการรักษาอย่างแน่นอน62
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เรียนรู้จากความล้มเหลว
โครงการล้ างมือของเปรู
(ต้นฉบับโดย Miriam Temin)

ภาพสังเขป
เป้ าหมายด้านสุขภาพ: ปรับปรุงสุขภาพของเด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี โดยลดโรคท้องเสียและโรคติดเชือ้ ทางหายใจเฉียบพลัน
ยุทธวิธี: ส่งเสริมการล้างมือด้วยสบูผ่ า่ นสื่อสารมวลชน ชุมชน และใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
ผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพ: ไม่มีผลกระทบในโรคท้องเสีย โรคโลหิตจาง การเจริญเติบโต หรือโรคติดเชือ้ ทางหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน
เหตุท่ีไม่ประสบผลส�ำเร็จ: กิจกรรมการแทรกแซงไม่เพียงพอทัง้ ในชุมชน โรงเรียน และสถานบริการ การด�ำเนินงานผ่ านภาคีเครือข่ายขาดความ
สม�่ำเสมอ คุณภาพของคนท�ำงานหน้างานไม่สม�่ำเสมอ การอบรมและวัสดุเผยแพร่ไม่เพียงพอ
การเงินการคลัง: ไม่มีตวั เลขงบประมาณที่ชดั เจน เนื่องจากออกแบบโครงการโดยบูรณาการงานเข้าไปในโครงการหลากหลายของรัฐบาลที่ระดับต่างๆ
เสริมด้วยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน
ขนาดของโครงการ: ด�ำเนินการใน 24 จาก 25 ภูมิภาคของเปรู เข้าถึงประชาชนประมาณ 640,000 คน ผ่านกิจกรรมสาธารณะ ประชาชนได้รบั บริการ
โดยตรงจากคนท�ำงานหน้างาน (ปี พ.ศ. 2553)

ตัง้ แต่กลางศตวรรษที่ 19 (พ.ศ. 2344 - 2443) เป็ นต้นมา เมื่อแพทย์
ชาวเวียนนาให้ความส�ำคัญกับการล้างมื อเพื่ อหยุดการระบาดของโรค
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพจากการล้างมือด้วยสบู่จึงกลายเป็ นความรู ท้ ่ ัวไป
ในหลายประเทศ สุข อนามัย ที่ ไ ม่ดี ส่ว นใหญ่ น ำ� มาซึ่ง โรคท้อ งเสี ย และ
โรคติดเชือ้ ทางหายใจเฉี ยบพลัน ซึ่งเป็ น 2 สาเหตุสำ� คัญที่ทำ� ให้เด็กใน
ประเทศรายได้นอ้ ยและรายได้ปานกลางตายมากที่สดุ ในประเทศเหล่านี ้
มีเพียงร้อยละ 17 ของมารดาที่ลา้ งมือด้วยสบู่ภายหลังการถ่ายอุจจาระ1
แต่การปรับปรุ งนิสยั การล้างมือเป็ นเรื่องยาก ทัง้ ๆ ที่รูก้ ันโดยทั่วไปว่ามี
ประโยชน์ สบู่กับน�ำ้ ก็มีพร้อม2 ความพยายามที่จะให้ประชาชนล้างมือ
ส่วนใหญ่ทำ� อย่างกระจัดกระจาย ในพืน้ ที่เล็กๆ และมักไม่ได้ผล3
รัฐบาลเปรู เริ่มโครงการล้างมือ (handwashing initiative: HWI)
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นความพยายามจากหลายภาคส่วนที่จะเพิ่มการ
ล้างมือของมารดาและเด็กเล็ก โครงการนีป้ ระสานความร่วมมือกับหุน้ ส่วน
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับโลกเพื่อการล้างมือด้วยสบู่ (Global Public Private Partnership for Handwashing with Soap) ใช้วิธีการให้ความรู ้
แก่สาธารณชน และใช้ส่ือกระจายข้อความไปทั่วทัง้ 14 จาก 25 ภูมิภาค
ของประเทศ
โครงการนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมครัง้ ใหญ่ในปี พ.ศ. 2550 เมื่อโครงการ
สุข าภิ บ าลและน�ำ้ (Water and Sanitation Program: WSP) ของ

ธนาคารโลกได้ส นับ สนุ น ทรัพ ยากรและวิ ช าการเข้า มาเพิ่ ม เติ ม ผ่ า น
ทางโครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลก (Global Scaling Up Handwashing Project) ซึ่ง เป็ น โครงการที่ ยึด หลัก ฐานเชิ ง ประจัก ษ์ใ นการ
ปรับปรุ งพฤติกรรมการล้างมือในโลกแห่งความเป็ นจริง โครงการนีเ้ ข้าถึง
ประชากรเป้าหมาย ให้ความรู เ้ พิ่มขึน้ และปรับปรุ งพฤติกรรมการล้างมือ
อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 2558 ความพยายามทัง้ หลายก็ไม่มีพลังและ
ความต่อเนื่ องสม�่ำเสมอพอจะท�ำให้สุขภาพของเด็กดี ขึน้ ได้ ข้อค้นพบ
นี อ้ าจสะท้อนภาวะความเป็ นอยู่ภายใต้การเติบโตทางเศรษฐกิ จอย่าง
รวดเร็วของเปรูตลอดทศวรรษที่ผา่ นมา
โครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลกเปิ ดโอกาสให้มีการศึกษาผล
กระทบของล้างมือในโลกแห่งความเป็ นจริงเป็ นครัง้ แรกของโครงการขนาด
ใหญ่โดยดูผลลัพธ์ตอ่ สุขภาพในหลากหลายมิติ ประสบการณ์ของโครงการ
นีใ้ ห้บทเรียนส�ำคัญส�ำหรับเปรูและประเทศอื่นๆ ในความพยายามส่งเสริม
ด้านการสุขาภิบาลและสุขอนามัย

ความสูญเสียอันเนื่องมาจากมือสกปรก
อุจจาระของมนุษย์มีเชือ้ โรคอันตรายมากมายรวมถึงเชือ้ ที่ทำ� ให้ทอ้ งเสีย
และการติดเชือ้ ในทางหายใจส่วนล่างด้วย (ดูกรณีท่ี 5 และ 20 ในเล่มนี)้

210

หลายล้านชีวิตรอด

เมื่ อมารดาหรือเด็กล้างก้นและมี เชื อ้ ติดมื อ หลังจากนั้นก็ ไปเตรียมมื อ้
อาหารหรือกินอาหาร มือนัน้ ก็เป็ นตัวแพร่เชือ้
มารดาชาวเปรู มองว่า ท้องเสียเป็ นเรื่องปกติสำ� หรับเด็กเหมือน
เรื่องฟั นขึน้ 4 การศึกษาหนึ่งในปี พ.ศ. 2543 พบว่า เด็กอายุต่ำ� กว่า 5 ปี
ร้อยละ 15 เคยมีอาการท้องเสียในรอบสองสัปดาห์ท่ีผ่านมา5 ท้องเสีย
ท�ำให้ตายได้ และเป็ นสาเหตุการตายของเด็กชาวเปรู อายุต่ ำ� กว่ า 5 ปี
ร้อยละ 6 ในปี เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ระหว่างทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ. 2533
- 2542) ถึงปี พ.ศ. 2553 สถานการณ์นีก้ ็ดีขนึ ้ เห็นได้ชดั สิ่งที่ชว่ ยคือ การ
เลีย้ งลูกด้วยนมแม่ท่ีเพิ่มขึน้ อย่างมาก เพราะนมแม่นอกจากจะช่วยให้เด็ก
มีภมู ิคมุ้ กันแล้วยังป้องกันไม่ให้แม่ป้อนน�ำ้ และอาหารที่ปนเปื ้อนเชือ้ 6 อีก
ทัง้ มาตรฐานความเป็ นอยูร่ ะหว่างทศวรรษที่ 1990 นัน้ ภาระโรคที่เกี่ยวกับ
ท้องเสียในเปรูลดลงมากกว่าภาระโรคอื่นๆ 7 แต่โรคติดเชือ้ ทางหายใจส่วน
ล่างยังคงท�ำให้เด็กชาวเปรูตายมากที่สดุ คือประมาณ 1 ใน 4 ของเด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี ที่ตายในปี พ.ศ. 25438
มี ห ลายปั จ จัย ท�ำ ให้เ ด็ ก ป่ วย นิ สัย ของการล้า งมื อ ไม่ ส ะอาด
เป็ นปั จจัยหนึ่ง ถึงปี พ.ศ. 2547 มีเพียงร้อยละ 14 ของมารดาที่ลา้ งมือ
ด้วยสบู่ภายหลังการใช้หอ้ งน�ำ้ และมี เพี ยงร้อยละ 6 ที่ ทำ� เช่นนั้นก่อน
การปรุ งอาหาร9 มากกว่า 1 ใน 5 ของครัวเรือนทัง้ หมดไม่สามารถเข้าถึง
การสุขาภิบาลที่ดี ท�ำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ10
การส่งเสริมหลักสุขอนามัยที่ดีเป็ นกลยุทธที่มักไม่มีใครขัดแย้ง
เมื่ อ เที ย บกับ กลยุท ธ์อ่ื น ไม่ถูก วิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ดัง เช่น โครงการส่ง เสริม
สุขภาพอื่นที่มีความเสี่ยง เช่น การรณรงค์ให้ใช้ถงุ ยางอนามัย หรือการน�ำ
ภาษี บาป (sin taxes) มาใช้ประโยชน์ เป็ นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ว่า การล้างมื อด้วยสบู่สามารถขจัดเชื อ้ ไวรัสและแบคที เรีย จึงป้องกัน
เชื อ้ อันตรายไม่ให้เข้า สู่ร่า งกายของมนุษ ย์ได้11 การทบทวนการศึก ษา
อย่างเป็ นระบบที่ยืนยันเช่นเดียวกันว่า การล้างมือด้วยสบู่ป้องกันโรคได้
จริง เมื่อกระท�ำในเวลาที่เหมาะสม คือก่อนกินหรือปรุงอาหาร และหลังการ
ใช้หอ้ งน�ำ้ หรือล้างก้นเด็ก สามารถป้องกันโรคท้องเสียในเด็กได้ถงึ 1 ใน 3
ถึงเกือบครึง่ และเกือบ 1 ใน 4 ของการติดเชือ้ ในทางหายใจ12
หลายการศึก ษาที่ เ กี่ ย วกับ ผลกระทบของการล้า งมื อ ด้ว ยสบู่
มีความน่าสนใจ แต่ตอ้ งตีความด้วยความระมัดระวัง หลักฐานส่วนใหญ่
มาจากโครงการเล็กๆ ที่ควบคุมอย่างดีและวัดผลกระทบในช่วงเวลาสัน้ ๆ
ส่วนใหญ่ไม่ได้วดั ผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระยะยาว13 โครงการ
ล้างมือเหล่านีม้ กั จะมีการติดตามอย่างเข้มข้น เช่น ทุกสัปดาห์พร้อมกับ
การแจกสบูฟ่ รี ท�ำให้ยากต่อการน�ำรูปแบบนีไ้ ปขยายใหญ่ได้14

จากความคิดสู่การขับเคลื่อน: เปรู เติมสบูล่ งในน�ำ้
เพื่อทดสอบกลยุทธต่างๆ ในการแปลงประสิทธิ ศกั ย์ของการล้างมือไปสู่
ประสิทธิผลของการล้างมือ WSP ของธนาคารโลกได้รเิ ริ่มโครงการขยาย
การล้างมือไปทั่วโลก (Global Scaling Up Handwashing Project) ด้วย
การสนับสนุนจากมูลนิธิบิลล์และเมลินดาเกตส์ในปี พ.ศ. 2549 ตัง้ แต่
ทศวรรษที่ 1970 (พ.ศ. 2513 - 2522) ธนาคารโลกเป็ นผูน้ ำ� ในการส่งเสริม
การเข้าถึงบริการที่เกี่ยวกับน�ำ้ และการสุขาภิบาล ธนาคารโลกได้บริหาร
โครงการ WSP ในนามของผูบ้ ริจาคหลายราย เปรูเป็ น 1 ในหลายพืน้ ที่ท่ีได้
รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลก ร่วมไปกับเวียดนาม
แทนซาเนีย และเซเนกัล
เปรู มีโครงการล้างมือ (handwashing initiative: HWI) ระดับ
ประเทศตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 เป็ นการประสานความร่วมมือระหว่างหุน้ ส่วน
ภาครัฐและภาคเอกชนระดับโลกเพื่อการล้างมือด้วยสบู่ (Global Public
- Private Partnership for Handwashing with Soap)15 โครงการล้างมือ
ท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการล้างมือ
อย่างเข้มแข็งตัง้ แต่เริม่ โครงการ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา กระทรวงศึกษาธิการ
ก็ให้การสนับสนุน16 ถึงปี พ.ศ. 2548 โครงการล้างมือขยายตัวครอบคลุม
14 ภูมิภาคของประเทศ โครงการล้างมือสนับสนุนกิจกรรมหลายประเภท
เช่น จัดให้มารดาได้มีการสนทนากลุ่ม รณรงค์ขอ้ ความส่งเสริมให้มีการ
ล้างมือทางสื่อต่างๆ (“ล้างมือแล้วเด็กจะแข็งแรง”)
ถึงปี พ.ศ. 2551 การปฏิบตั ิตามสุขอนามัยดีขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
เกือบร้อยละ 50 ของผูใ้ ห้บริการสาธารณสุขรายงานว่า ล้างมือด้วยสบู่
หลังใช้หอ้ งน�ำ้ ร้อยละ 68 รายงานว่า ได้ลา้ งมือด้วยสบูก่ ่อนการปรุ งหรือ
เตรียมอาหาร แม้จะมีเพียง 1 ในสามที่ลา้ งมือด้วยสบู่ก่อนป้อนอาหาร
แก่ เ ด็ ก ถื อ ว่ า ยัง มี จุด ที่ ต ้อ งการปรับ ปรุ ง แต่ โ ครงการล้า งมื อ ก็ ไ ด้ว าง
รากฐานที่แข็งแกร่งไว้สำ� หรับการขยายสูร่ ะดับประเทศอย่างจริงจัง
แนวโน้ม ทางการเมื อ งที่ เ ปิ ดกว้า งในเปรู ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ก าร
ผลักดันการล้างมือทั่วประเทศเป็ นไปอย่างเข้มแข็ง ในช่วงที่เริ่มโครงการ
ล้า งมื อ รัฐ บาลให้ค วามส�ำ คัญ กับ การแก้ปั ญ หาทุพ โภชนาการในเด็ก
จึ ง ท�ำ ให้โ ครงการล้า งมื อ เข้า มาได้อ ย่ า งเป็ น ธรรมชาติ เ นื่ อ งจากมี ก าร
เชื่ อมโยงระหว่างภาวะทุพโภชนาการ ท้องเสียและความเจ็บป่ วยอื่ นๆ
ของเด็ก กับสุขอนามัยที่ย่ำ� แย่ นอกจากนีร้ ฐั บาลยังผลักดันเรือ่ งโครงสร้าง
การกระจายอ�ำนาจให้มากขึน้ ด้วย มีการมอบอ�ำนาจทางการเงินและการ
ตัดสินใจให้กับระดับภาค จังหวัด และอ�ำเภอ ท�ำให้มีความเป็ นไปได้ท่ี
นักการเมืองทุกระดับของรัฐบาลจะสนับสนุนการส่งเสริมการล้างมือ17

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง

ปฏิบตั กิ ารโครงการล้างมือ
ถึ ง ปี พ.ศ. 2550 โครงการล้า งมื อ พร้อ มจะทดสอบว่ า ผลที่ ไ ด้จ าก
การศึกษาประสิทธิ ผลในโครงการเล็กขยายไปสู่โครงการใหญ่ได้หรือไม่
ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินจากธนาคารโลกและด้านทรัพยากรบุคคล
จากโครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลก โครงการล้างมือก็เริ่มรุ กไปยัง
พืน้ ที่เกือบ 800 อ�ำเภอภายใน 104 จังหวัดของเปรู18 วิธีการขยายพืน้ ที่ของ
โครงการนีย้ ึดหลักทฤษฎีแห่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้วิธีการส่งเสริม
นวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อปั จจัยทางพฤติกรรมของการล้างมือ ท�ำให้มีความ
เป็ นไปได้ท่ีจะตัดวงจรระหว่างสุขอนามัยที่ไม่ดีกบั ความเจ็บป่ วยของเด็ก19
กลยุท ธ์ข องโครงการล้า งมื อ คื อ ตอกย�้ำ ข้อ ความซ�ำ้ ๆ อย่ า ง
สม�่ำเสมอต่อเนื่องแก่กลุม่ เป้าหมาย ซึ่งได้แก่ มารดา ผูด้ แู ลเด็ก และเด็ก
อายุต่ำ� กว่า 12 ปี โดยใช้ส่อื ต่างๆ ผ่านชุมชน ผ่านโรงเรียน และโดยตรงจาก
บุคลากรถึงเป้าหมาย สื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ วิทยุ แผ่นปิ ด หนังสือการ์ตนู
และการจัดกิจกรรมภายในงานต่างๆ โครงการล้างมือก�ำหนดข้อความ
ส�ำคัญหนึ่งเดียวไว้วา่ ล้างมือด้วยสบูแ่ ละน�ำ้ ทันทีก่อนปรุงหรือรับประทาน
อาหาร และหลังใช้หอ้ งน�ำ้ หรือหลังการท�ำความสะอาดแก่เด็ก
ผูว้ างแผนได้กำ� หนดปั จจัยที่ จะท�ำให้เกิ ดการล้างมื อซึ่งได้จาก
งานวิ จัย และทฤษฎี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม กรอบแนวคิ ด ในการ
ด�ำเนินโครงการนีค้ ือ จุดเน้น โอกาส ความสามารถ และแรงจูงใจ (Focus,
Opportunity, Ability and Motivation: FOAM) (ดูภาพที่ 1) โดยมี
สมมุตฐิ านว่า ถ้ามีความรูเ้ รือ่ งเชือ้ และโรคเพียงพอ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม20 มีการสื่อว่ามือจะสกปรกได้อย่างไรเมื่อเข้าห้องน�ำ้ อันนีจ้ ะเป็ น
แรงจูงใจทางจิตวิทยา นอกจากนี ้ ยังมีการค�ำนึงถึงปั จจัยที่จะท�ำให้เกิด

การล้างมือ เช่น การเข้าถึงสบูแ่ ละน�ำ้ ได้ง่าย ครู โรงเรียนชัน้ ประถมศึกษา
บูรณาการการล้างมือเข้ากับการศึกษาในห้องเรียนและใช้นักเรียนเป็ น
“แกนน�ำแห่งการเปลี่ยนแปลง” อบรมนักเรียนให้ไปเตือนมารดาเรื่องการ
ล้างมือที่บา้ น21
แนวหน้าของโครงการนีค้ ือวีรบุรุษที่สร้างขึน้ มาใหม่ ชื่อ Super
Jaboncin (แปลว่า ฟองสบู่วิเศษ) เป็ นผูฆ้ ่าเชือ้ โรคที่ได้พลังจากน�ำ้ และ
สบู22่ ในโรงภาพยนตร์ ขบวนพาเหรด และในเกม จะมีรูปสัญลักษณ์ของ
Super Jaboncin แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการล้างมือด้วยสบู่
ส�ำหรับชาวเปรู จำ� นวนมากที่ไม่มีสถานที่ท่ีสะดวกต่อการล้างมือ Super
Jaboncin จะให้ยืมชื่ อไปติดที่ สถานี ลา้ งมื อที่ สร้างขึน้ โดย Duraplast
ซึ่งเป็ นหุน้ ส่วนภาคเอกชนรายหนึ่ง23 ที่สถานีจะมีขวดพลาสติกบรรจุนำ้�
และสบู่ ในภาพรวม จะมีสถานีลา้ งมือ Super Jaboncin กว่า 80,000 แห่ง
กระจายอยู่ใ นโรงเรี ย นและตามครัว เรื อ น 24 โครงการนี ย้ ัง ส่ ง เสริ ม ให้
ครัวเรือนสร้างที่ลา้ งมือแบบเดียวกันขึน้ มาเป็ นของตนเองอีกด้วย
นอกจาก Duraplast แล้ว โครงการล้างมือยังมีภาคีหุน้ ส่วนอีก
มากและให้ความร่วมมือในหลากหลายบทบาท รัฐบาลทัง้ ระดับประเทศ
ระดับภาค และระดับท้องถิ่นได้บูรณาการโครงการนีเ้ ข้าในงานส่งเสริม
สุข ภาพ งานการศึก ษาในระบบปกติ งานการศึก ษาสิ่ง แวดล้อ ม และ
โครงการน�ำ้ และการสุขาภิบาลที่ดำ� เนินงานอยูแ่ ล้ว ดูแลโดยกระทรวงสตรี
(Ministry of Women) และกระทรวงพัฒนาสังคม สุขภาพและการศึกษา
(Ministry of Social Development, Health, and Education)25 ในปี พ.ศ. 2551
การส่งเสริมการล้างมือถูกบรรจุเข้าในโครงการ Juntos ซึ่งเป็ นโครงการ
เงินช่วยเหลืออย่างมีเงื่อนไขขนาดใหญ่ของเปรู ท่ีมีเป้าหมายที่ครัวเรือน
ที่ยากจน ถึงปี พ.ศ. 2553 โครงการล้างมือได้รบั คนท�ำงานที่หน้างาน
มากกว่า 16,000 คน จากหลากหลายหน่วยงาน

ภาพที่ 1. กรอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแบบ FOAM
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เป้าหมายพฤติกรรม

เข้าถึง/แพร่หลาย

ความรู ้

ความเชื่อและทัศนคติ

เป้าหมายประชากร

ลักษณะผลิตภัณฑ์

การสนับสนุนจากสังคม

การคาดหวังผลลัพธ์

มาตรฐานสังคม

สิ่งคุกคาม
ความตัง้ ใจ

แหล่งที่มา: Coombes and Devine (2010)
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หลายล้านชีวิตรอด

โครงสร้างที่ซบั ซ้อนของโครงการล้างมือท�ำให้การจัดการความรู ้
การติ ด ตามงาน และการประเมิ น ผลงานมี ค วามส�ำ คัญ มาก ระบบ
ข้อมูลที่มีการจัดการจะเป็ นตัวติดตามการท�ำงาน นอกจากนี ้ ยังติดตาม
ความก้าวหน้าได้จากการลงเยี่ยมพืน้ ที่ของที่ปรึกษาและการลงท�ำการ
ศึกษาบริเวณตลาด เป็ นระยะอย่างสม�่ำเสมอในระหว่างการด�ำเนินงาน
(เก็ บ ข้อ มู ล โดยสอบถามคนที่ สั ญ จรไปมา) ซึ่ ง ช่ ว ยในการประเมิ น
ผลกระทบของโครงการได้เป็ น อย่า งดี 26 โครงการล้า งมื อ ได้ใ ช้เ ว็บ ไซต์
จดหมายข่าว การประชุม และรายงานเป็ นเครื่องมือในการเผยแพร่ขอ้ มูล
ระหว่างภาคีเครือข่ายด้วยกัน ที่สำ� คัญคือเป็ นการกระจายความช่วยเหลือ
ทางวิชาการและแนวทางปฏิบตั ดิ ว้ ย

ลงทุนไปเท่าใด?

สถาบันต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนในเปรูได้สนับสนุนทรัพยากรลงไป
ในโครงการล้างมือ ในขณะเดียวกันก็บรู ณาการกิจกรรมการล้างมือเข้าไป
ในโครงการปกติของสถาบัน จึงยากที่จะค�ำนวณงบประมาณทัง้ หมดที่ใช้
ในโครงการนีท้ งั้ ประเทศ อย่างไรก็ตามโครงการล้างมือนีไ้ ด้รบั การพิจารณา
แล้วว่าไม่แพง นอกจากค่าใช้จา่ ยด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน สินค้าและบริการ
แล้ว ก็เป็ นงบประมาณเล็กน้อยที่ใช้ในกิ จกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์
การประสานงาน การเผยแพร่ขอ้ มูลความรู ้ การติดตามและประเมินผล
และการพัฒนาเครือ่ งมือและวิธีการต่างๆ
หลายการศึก ษาชี ไ้ ว้ชัด เจนว่ า การล้า งมื อ เป็ น การป้อ งโรคที่
คุม้ ค่ามาก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศบูรก์ ินาฟาโซ นักวิจยั ประมาณการ
ผลลัพธ์ตอบแทน: ไม่มอี ะไรดีขนึ้ ส�ำหรับสุขภาพเด็ก
ว่า การส่งเสริมสุขอนามัยด้วยการล้างมือด้วยสบู่เพื่อลดโรคท้องเสียนัน้
โครงการล้างมือในระยะขยายโครงการไปทั่วประเทศได้รบั การออกแบบ มีการใช้เงินของกระทรวงสาธารณสุขไปน้อยกว่าร้อยละ 1 และใช้เงินจาก
ให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการประเมินผลกระทบด้วย (ดูกล่อง 1) บางอ�ำเภอได้รบั ครัวเรือนไปน้อยกว่าร้อยละ 232 การศึกษาทบทวนอย่างดีชิน้ หนึง่ จัดอันดับ
เพียงสื่อรณรงค์และกิจกรรมพบปะผูบ้ ริโภคโดยตรง ขณะที่อำ� เภออื่นๆ ได้ ให้การส่งเสริมสุขอนามัย (ที่รวมถึงการล้างมือ) เป็ นวิธีการป้องกันโรคที่
รับทัง้ สิ่งของนีแ้ ละกิจกรรมต่างๆ ที่มีชมุ ชนเป็ นฐาน เช่น การอบรมแกนน�ำ คุม้ ค่าสูงมาก คื อประมาณ 3.40 เหรียญสหรัฐ ส�ำหรับการหลีกเลี่ยง
การสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี 33
แห่งการเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ กิจกรรมอื่นๆ ที่มีโรงเรียนเป็ นฐาน
แม้เปรู จะมีค่าใช้จ่ายต�่ำเช่นกัน แต่โครงการล้างมือก็ไม่คมุ้ ค่าต่อ
แต่การประเมินผลกระทบ ก็ตอ้ งพบความผิดหวัง เมื่อผูป้ ระเมิน
พบว่า บางส่ว นของกิ จ กรรม เช่ น การออกสื่ อ และการพบปะผู้บ ริโ ภค สุขภาพเพราะไม่มีผลใดๆ ในการปรับปรุงสุขภาพ
โดยตรง ไม่สามารถวัดได้ว่ามีผลต่อการล้างมือด้วยสบู่ แต่ก็ยงั พอมีความ
หวังบ้างเล็กน้อย นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ บ้างกับชาวเปรู ท่ีได้รบั ท�ำไม โครงการล้างมือในเปรู จงึ ไม่ได้ผลดังทีค
่ าดไว้
ทัง้ สื่อ มีการพบปะผูบ้ ริโภคโดยตรง มีการอบรมแกนน�ำ และมีกิจกรรมที่มี
โรงเรียนเป็ นฐาน ประชาชนในกลุม่ หลังเคยได้ยินข้อความที่รณรงค์ เคยได้ นักออกแบบได้ออกแบบโครงการสุขาภิบาลและน�ำ้ และโครงการล้างมือ
เรียนรูเ้ กี่ยวกับการล้างมืออย่างถูกต้อง และได้กลับไปปรับปรุงในครัวเรือน เป็ นอย่างดีสำ� หรับกลยุทธ์การขยายโครงการนีข้ นึ ้ เป็ นระดับประเทศโดยใช้
นักวิจัยยังพบว่า แม้จะระดมกิจกรรมทัง้ หมด แต่โครงการล้าง ความรูจ้ ากงานวิจยั และใช้หลักการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
มือก็ไม่ก่อผลกระทบใดๆ ต่อภาวะแวดล้อมในความเป็ นอยู่ เช่น ไม่มีการ และการประเมิ น ผลก็ พ บว่ า การด�ำ เนิ น งานร่ว มกับ ชุม ชนได้ผ ลดี ก ว่ า
เปลี่ยนแปลงในความชุกของแบคทีเรียในน�ำ้ ดื่ม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน ในอ�ำเภอที่ มีกิจกรรมอย่างรอบด้านนั้น โครงการนี ม้ ี ผลต่อการล้างมื อ
ความชุกของพยาธิในอุจจาระ27 ยังไม่มีหลักฐานอีกว่า มีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงสุขภาพเด็กได้
ท� ำ ไมจึ ง เป็ นเช่ น นั้ น ? มี ห ลั ก ฐานที่ ชี ้ ว่ า ทั้ ง ความมุ่ ง มั่ น
ของโรคท้องเสีย ภาวะทุพโภชนาการ โรคโลหิตจาง การติดเชือ้ ในทาง
การด�
ำ
เนิ
นงาน และศักยภาพ ล้วนมีในปริมาณจ�ำกัดจนไม่ก่อผลกระทบ
หายใจส่ว นล่า งโดยเฉี ย บพลัน หรือ การเจริญ เติ บ โตทางด้า นร่า งกาย
ของเด็ก28 สาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้ดูเหมือนว่าไม่มีผลกระทบอันเกิดจาก การออกแบบโครงการล้างมืออย่างยืดหยุ่นท�ำให้นกั วางแผนระดับจังหวัด
โครงการล้างมื อก็ คือ โรคนั้น ลดต�่ำอยู่แล้ว เช่น โรคท้องเสีย หนึ่งใน สามารถปรับกลยุทธ์ตามสิ่งที่คน้ พบและตามที่ท่ีปรึกษาให้คำ� แนะน�ำเพื34่อ
เป้าหมายหลักของโครงการนี ้ ได้ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับทศวรรษ สะท้อนความหลากหลายทัง้ ทางวัฒนธรรม ประชากร และภูมิศาสตร์
ที่ผ่านมา แต่เมื่อเส้นพืน้ ฐานที่ใช้วดั ไม่เคลื่อนไหว ก็ตอ้ งจัดว่าโครงการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโครงสร้างและสมาชิกของหุน้ ส่วนระดับจังหวัด
ในการส่งเสริมการล้างมือมีหลากหลาย จึงท�ำให้เกิดความแตกต่างกัน
ล้างมือไม่ได้ชว่ ยปรับปรุงให้สขุ ภาพดีขนึ ้ ได้
ระหว่ า งจัง หวัด ในการเลื อ กใช้ก ลยุ ท ธ์ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม 35

การเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในประชากรวงกว้าง
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กล่อง 1. ความชัดเจนของหลักฐาน
การศึกษาทบทวนอย่างเป็ นระบบหลายชิน้ งานยืนยันความส�ำคัญ
ของการล้างมือด้วยสบู่ว่าช่วยป้องกันโรคติดต่อได้ แต่การส่งเสริม
ให้เกิดการล้างมือในโลกแห่งความเป็ นจริงยังเป็ นค�ำถามว่าจะได้
ผลหรือไม่29 ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554 นักประเมินผลได้พยายาม
ศึกษาว่า การส่งเสริมการล้างมือทั่วประเทศในเปรูได้ผลหรือไม่ โดย
วิธีส่มุ ศึกษาในระดับอ�ำเภอและระดับจังหวัดภายใต้โครงการล้าง
มือของประเทศนี30้
ในกลุ่มที่หนึ่งของการศึกษา ประชาชนสัมผัสกิจกรรมใน
ระดับจังหวัด ได้แก่ การได้รบั ข้อความผ่านสื่อวิทยุ แผ่นปิ ด และ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมในงานต่างๆ กลุม่ ที่สองสัมผัสกิจกรรมเพิ่ม
เติม เป็ นกิจกรรมระดับชุมชน ที่สำ� คัญคือการอบรมแกนน�ำแห่ง
การเปลี่ ย นแปลง และกิ จ กรรมที่ มี โ รงเรีย นเป็ น ฐานในโรงเรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาที่คดั เลือกมาแล้ว ส่วนกลุ่มสุดท้าย ใช้เป็ นกลุ่ม
ควบคุม31
ด้วยข้อมูลเชิ งปริมาณและเชิ งคุณภาพจากหลายแหล่ง
ข้อมูล จะสามารถประเมินผลลัพธ์ของโครงการในเชิงทฤษฎีแห่ง
การเปลี่ยนแปลงได้ นั่นคือ ผลจากการสัมผัสกิจกรรมในโครงการ
ที่ จะท�ำให้เกิ ดความเชื่ อและมี ความรู เ้ กี่ ยวกับการล้างมื อ น�ำไป

ยกตัวอย่างเช่น ความร่วมมือของโรงเรียนไม่เท่ากัน บางโรงเรียนให้ความ
ร่วมมือในบางกิจกรรมเท่านัน้ อีกทัง้ อัตราการโอนย้ายครู อยู่ในระดับสูง
การอบรมครูจงึ มีผลลดน้อยลง ครูบางคนยังต่อต้าน ไม่เห็นด้วยกับการใช้
เวลาเรียนไปกับการส่งเสริมการล้างมือ
ความท้าทายทัง้ หลายเหล่านีก้ ลายเป็ นปั ญหาที่หลากหลายใน
การด�ำเนินงาน โครงการล้างมือไม่มีระบบประกันคุณภาพส�ำหรับหลาก
หลายเครือข่ายที่ตอ้ งท�ำงานเป็ นแนวหน้า จึงเป็ นไปไม่ได้ท่ีจะมีวิธีการ
สื่อสารและใช้ขอ้ ความที่ตรงกันทัง้ หมด สื่อต่างๆ มิได้มีอยูอ่ ย่างสม�่ำเสมอ
และสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีตอ้ งแปลเป็ นภาษาท้องถิ่นที่หลากหลายก็ไม่คงเส้นคงวา
ขึน้ อยู่กบั ผูแ้ ปล ณ จุดบริการ การสื่อข้อความออกไปจึงมีความเสี่ยงที่จะ
ไม่ตรงกัน ท�ำให้ผใู้ ช้ภาษาท้องถิ่นบางแห่งไม่เข้าใจ อีกทัง้ ความต้องการ
สถานีลา้ งมือ Super Jaboncin ก็มีมากกว่าที่จดั ไว้ให้36
นอกจากการเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและการสนับ สนุ น ทาง
กายภาพแล้ว โครงการล้างมือยังมุ่งส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการล้าง

สู่พฤติกรรมการล้างมือ ท�ำให้แบคทีเรียในน�ำ้ ดื่มลดลง และเด็ก
สุข ภาพดี ขึน้ ผลการประเมิ น พบว่ า กลุ่ม ที่ 1 ล้ม เหลว คื อ ได้
รับ ข้อ ความรณรงค์อ ย่า งเดี ย ว ไม่ไ ด้ก่อ ให้เ กิ ดการเปลี่ย นแปลง
ใดๆ กลุ่มที่ 2 ดีขึน้ เล็กน้อย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ
จากการได้ร บั ข้อ ความ ได้ร บั ความรู เ้ กี่ ย วกับ การล้า งมื อ และมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการล้างมือ— แต่ก็ลม้ เหลวในการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของเด็ก
การออกแบบการทดลองอย่างดีในการประเมินผลกระทบ
ท�ำให้ผลการศึกษาน่าเชื่อถือ นักวิจยั ยังมีขนั้ ตอนที่ฉลาดในการขจัด
ความล�ำเอียงและความผิดพลาดอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การวัด
พฤติกรรมทางสังคม (อย่างเช่นการล้างมือ) ให้เที่ยงตรงหรือแม่นย�ำ
นั้น เป็ น เรื่อ งท้า ทายมาก ประชาชนมัก รายงานผิ ด พลาดไปจาก
ความคาดหวังของผูส้ ำ� รวจ น�ำไปสูก่ ารประมาณการที่สงู เกินความ
เป็ นจริง การประเมินผลมิอาจหลบหลีกปั ญหาเหล่านีไ้ ด้ทัง้ หมด
แต่สามารถลดความล�ำเอียงลงได้ดว้ ยการใช้มาตรการต่างๆ ใน
การประเมินความถี่ของการล้างมือ ได้แก่ การสังเกตสภาพทั่วไป
ของครัวเรือน สังเกตการณ์ลา้ งมือโดยตรง และสังเกตความสะอาด
ของมือผูด้ แู ลเด็ก นอกเหนือจากพฤติกรรมที่รายงานมา

มือซึง่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้การล้างมือมีความแพร่หลายและมีความ
ยั่งยืน37 แม้พนั ธสัญญาในระดับประเทศที่มีตอ่ โครงการล้างมืออยูใ่ นระดับ
สูง แต่ในระดับจังหวัดนัน้ ก็มีความแตกต่างกัน ที่เป็ นเช่นนีเ้ พราะ มีการ
บูร ณาการโครงการนี เ้ ข้า กับ งานประจ�ำ ของหน่ ว ยงานรัฐ ในทุก ระดับ
รัฐบาลกลางจึงต้องสนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาคีเครือข่าย
ได้ทำ� งานร่วมกัน รวมทัง้ ต้องดูแลความก้าวหน้าด้วย38

นัยส�ำหรับสุขภาพโลก
ในระยะสั้น โครงการระดับ เล็ ก แสดงให้เ ห็ น ว่ า การล้า งมื อ ด้ว ยสบู่
สามารถลดโรคท้องเสียในเด็กได้ แต่มีปัญหาส�ำหรับโครงการที่ขยายใหญ่
ประสบการณ์ของศเปรู แสดงให้เห็นว่าสุขนิสยั ส่วนตัวที่เป็ นผลส่วนผสม
อันซับซ้อนระหว่างพลังทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างในเวลาอันสัน้ การส่งเสริมสุขภาพต้องใช้เวลา
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หลายล้านชีวิตรอด

ในการต่อกรกับพลังดังกล่าวในระดับปั จเจกบุคคลและขับเคลื่อนความรู ้
ไปสู่พฤติกรรมที่ย่ ังยืนและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพในที่สุด (ดูกล่อง 2
ประกอบ)
โครงการล้างมือในเปรู ให้ความส�ำคัญกับการประเมินผลกระทบ
เป็ นอย่างมาก ผูจ้ ัดการโครงการบอกเหตุผลของความส�ำเร็จหรือความ
ล้มเหลวได้จากงานวิจัยเชิงคุณภาพและหลักฐานเชิงปริมาณ ลักษณะ
เช่นนี จ้ ะเป็ นไปได้หากโครงการนั้นมีการวางแผนที่ดีและมีงบประมาณ
เพียงพอส�ำหรับการติดตามผลลัพธ์สำ� คัญๆ
กรมวิชาการต่างๆ และผูเ้ ชี่ยวชาญจ�ำนวนมากต่างทุ่มเทให้กับ
งานส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และปั จจุบนั ก็เป็ น
ที่ชดั เจนแล้วว่า การส่งเสริมการล้างมือต้องเผชิญความท้าทายคล้ายการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการอื่น เช่น การส่งเสริมให้ใช้ถุงยางอามัย
การส่งเสริมให้บริโภคเพื่อสุขภาพ การให้ความรู เ้ พื่อเปลี่ยนแปลงความ
เชื่ อเรื่องการล้างมื อและการเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ท่ี จำ� เป็ น ก็ ยังไม่
สามารถปรับปรุงสุขภาพให้ดีขนึ ้ ได้ จะต้องทุ่มเทความพยายามให้มากขึน้
จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางที่ถกู ต้อง โดยมีการปฏิบตั ิ
อย่างสม�่ำเสมอและยั่งยืนในระยะยาว39
โครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลกยังพบว่า เป็ นเรื่องยากที่จะ
ท�ำให้เกิดสมดุลระหว่าง ประสิทธิผล ขนาดของโครงการ และความยั่งยืน
ในการใช้กลยุทธแห่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างกว้างขวางดังเช่น
ผูเ้ ชี่ยวชาญได้เรียนรู ว้ ่า พฤติกรรมใหม่จะเกิดขึน้ ได้ต่อเมื่อบุคคลนัน้ ได้
เผชิญการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่ในชีวิต ดังนัน้ การเลือกเป้าหมายที่เป็ น
กลุม่ เฉพาะ เช่น เลือกมารดาที่จะมีลกู คนแรก จะดีกว่าเลือกผูเ้ ป็ นมารดา
ทัง้ หมดแต่กลุม่ นีก้ ็จะครอบคลุมประชากรได้นอ้ ยกว่า40
กลยุทธ์อ่ืนที่มีความเป็ นไปได้คือ บูรณาการการล้างมือเข้ากับ
สุขนิสยั อื่นที่มารดาพยายามปลูกฝั งลูก เช่น การแปรงฟั นให้ลกู เมื่อเวลา
ผ่านไป เด็กก็จะเปลี่ยนนิสยั ได้จากการกระท�ำและการเฝ้าดูพฤติกรรมจาก
แม่ สิ่งเตือนความจ�ำทางสายตา เช่น สถานีลา้ งมือ Super Jaboncin ที่
ตัง้ อยูบ่ ริเวณทางออกของห้องน�ำ้ จะช่วยเตือนประชาชนให้ดำ� เนินขัน้ ตอน
เพื่อสุขภาพ ละทิง้ พฤติกรรมอัตโนมัติแบบเดิมๆ ได้41 วิธีการทางสังคม
นิเวศวิทยาที่ใช้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานสังคมจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เรือ่ งนี ้
จากผลการประเมิ น และข้อ ค้น พบอื่ น ๆ ธนาคารโลกจึ ง มิ ไ ด้
สนับ สนุน การล้า งมื อ เป็ น โครงการโดดเดี่ ย วอี ก ต่ อ ไป โครงการนี ถ้ ูก
บูรณาการเข้ากับโครงการสุขาภิบาลชนบททั่วประเทศ (ดูกรณีท่ี 20 ใน
เล่มนี )้ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมการล้างมือยังคงด�ำเนินต่อไปในเปรู
รัฐบาลภูมิภาค 5 แห่งจัดสรรเงินของตนเองเพื่อด�ำเนินกิจกรรมต่อไป และ
ในระดับประเทศนัน้ กระทรวงสาธารณสุขและการศึกษาได้จัดกิจกรรม
การล้างมือขนาดใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 เพื่อแสดงให้เห็นพันธสัญญาของ

รัฐบาล ความพยายามของพวกเขาและการตอบรับที่มีอย่างท่วมท้นจึง
เป็ นที่นา่ ยินดี เมื่อเปรูได้รบั การบันทึกไว้ใน Guinness World Record ว่า
มี “จ�ำนวนคนล้างมือ ณ จุดต่างๆ ในประเทศมากที่สดุ ในโลก” ในปี นัน้ 42
แม้เ หตุผ ลเฉพาะที่ ทำ� ให้โ ครงการล้มเหลวจะยัง ไม่ชัด เจน แต่
ก็มีหลักฐานที่จะใช้เป็ นฐานในการปรับปรุ งกลยุทธ์การล้างมือในระดับ
ประเทศต่อไป ซึง่ สมควรแก่การติดตามอย่างละเอียดในขณะที่เปรู เคลื่อน
ไปข้างหน้าเพื่อด�ำเนินการแก้ปัญหาในระดับกระทรวงครัง้ ใหม่เกี่ ยวกับ
การล้างมือที่เรียกร้องการมีส่วนร่วมมากขึน้ จากรัฐบาลท้องถิ่ น โดยให้
เครือข่ายชุมชนเป็ นผูด้ ำ� เนินการ จะมีการให้ทนุ ตามผลงานและปรับปรุ ง
การติ ด ตามให้ดี ขึ น้ โดยดูจ ากพฤติ ก รรมพร้อ มข้อ มูล สะท้อ นกลับ 43
การเรีย นรู ต้ ่อ ไปยัง คงมี ค วามจ�ำ เป็ น เพื่ อ ให้ก ารขยายโครงการล้า งมื อ
ประสบความส�ำเร็จในระดับประเทศ ทัง้ ในเปรูและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

กล่อง 2. การส่งเสริมการล้างมือในเวียตนาม:
อีกหนึ่งความท้าทายทีย่ ากล�ำบาก
ที่เวียดนาม โครงการขยายการล้างมือไปทั่วโลกได้เข้ามาช่วย
ปรับปรุ งโครงการล้างมือระดับประเทศที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้ ใน
7 จังหวัด44 โครงการนีท้ ำ� งานร่วมกับสหภาพสตรีเวียดนาม
เพื่ อ เน้น ย�ำ้ เวลาส�ำ คัญ ที่ ต ้อ งล้า งมื อ และส่ ง เสริม การล้า ง
มือด้วยสบู่ซ่ึงเป็ นสิ่งที่ “แม่ท่ีดี” ควรกระท�ำเพื่อสุขภาพและ
พัฒนาการที่ดีของลูก ผลปรากฏว่า ในจังหวัดภายใต้โครงการ
นั้น ประชาชนมี ค วามรู เ้ รื่ อ งการล้า งมื อ ดี ขึ น้ แต่ จ ากการ
รายงานด้วยตนเอง การล้างมือด้วยสบู่มิได้เพิ่มขึน้ ผลลัพธ์
เป็ นเช่นเดียวกับโครงการในประเทศเปรู ท่ีลม้ เหลวในการลด
ความชุกของโรคท้องเสียและการติดเชือ้ ในทางหายใจแบบ
เฉียบพลันในเด็ก45
เหตุ ผ ลคื อ อะไร? โครงการเสริ ม นี ้ด �ำ เนิ น การ
ทั่วประเทศจึงท�ำให้ผลกระทบที่เกิดขึน้ จากโครงการเจือจาง
ลง นอกจากนี ้ คุณลักษณะของประชากรที่ศึกษาอาจมีการ
รบกวน แม้ผู้เ ข้า ร่ว มจะรู ส้ ึก ว่ า โครงการนี ใ้ ห้ป ระโยชน์แ ต่
เนื่องจากความเจ็บป่ วยของเด็กมิใช่ความเสี่ยงที่รุนแรงพอ
จะจูงใจให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ นอกจากนีโ้ ครงการยังลงไป
ผิดกลุม่ เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ผูห้ ญิงที่ทำ� มาหากินไม่มีเวลา
ว่างพอที่จะมาเข้ารับการอบรม อีกทัง้ สหภาพสตรีเวียดนาม
อาจใช้วิธีการอบรมแบบล้าสมัย คือให้ฟังอย่างเดียว มิใช่การ
สื่อสารแบบสองทาง
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วิธีการต่างๆ ทีใ่ ช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ งๆ
ในหลายล้ านชีวิตรอด

บทนี ้ เราจะอธิ บายและอภิปรายเกี่ ยวกับกระบวนการที่ใช้ในการเลือก
กรณีใหม่เข้ามาบรรจุใน หลายล้านชีวิตรอด และทบทวนสัน้ ๆ เกี่ยวกับ
วิธีการประเมินผลที่ ใช้ในกรณี ศึกษาต่างๆ รวมทั้งวิธีการประมาณการ
ความคุม้ ทุนที่เห็นว่าใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ

กระบวนการคัดเลือกกรณีศกึ ษา
กรณีศกึ ษาต่างๆ ใน หลายล้านชีวติ รอด เป็ นโครงการความพยายามขนาด
ใหญ่ท่ีมงุ่ ปรับปรุงเรือ่ งสุขภาพและส่วนใหญ่ก็ประสบความส�ำเร็จ สามารถ
ช่วยให้ประชาชนหลายล้านคนรอดชีวิตและช่วยป้องกันความทุกข์ทรมาน
ที่ไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ละกรณีเข้าเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในบทน�ำ (จะกล่าวถึง
เกณฑ์เหล่านีอ้ ีกครัง้ ในกล่อง 1) ที่สำ� คัญที่สดุ แต่ละกรณี จะต้องมุ่งแก้
ปั ญ หาใหญ่ ๆ เกิ ด ผลกระทบต่อ สุข ภาพจากกการด�ำ เนิ น งานนั้น และ
ด�ำเนินการในพืน้ ที่กว้างขวางเป็ นเวลาหลายปี อีกทัง้ กรณีต่างๆ ก็ควรมี
หลักฐานแห่งความส�ำเร็จจากการลงทุนลงไปเพื่อปรับปรุ งในด้านสุขภาพ
มีเพียงบางโครงการเท่านัน้ ที่ไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง
การค้นหาและคัดเลือกกรณีศกึ ษาเหล่านีเ้ ป็ นเรื่องที่ทา้ ทายอย่าง
มาก ผลการประเมินจะขึน้ ๆ ลงๆ หลายการศึกษาชีว้ า่ เป็ นเพราะนโยบาย
ที่ทำ� ให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลง บางกรณี ไม่มีการประเมินค่าใช้จ่ายควบคู่
ไปกับการประเมินผลกระทบ จริงอยู่ว่าไม่จำ� เป็ นจะต้องประเมินอย่าง
จริงจังในทุกโครงการ แต่ในกรณีท่ีเป็ นเรื่องใหญ่ เกี่ยวข้องกับชีวิตความ
เป็ นความตาย ความทุกข์ยากทรมานหรือเป็ นเรื่องทางการเมืองอีกทั้ง
มีการลงทุนสูง ก็จำ� เป็ นต้องมีการประเมินผลกระทบเพื่อดูการกระจาย
ทรัพยากรที่มีอยู่จำ� กัด เพื่อช่วยให้ผบู้ ริหารได้ปรับปรุ งโครงการ และเพื่อ
กระตุน้ การลงทุนให้มากขึน้ จากผูค้ วบคุมเงิน
กระบวนการคัดเลือกกรณีศกึ ษาของ หลายล้านชีวติ รอด เป็ นไป
อย่างเข้มงวดจริงจัง เปิ ดเผย และโปร่งใส เราท�ำงานร่วมกับเครือข่ายที่ให้
ความส�ำคัญกับการควบคุมโรค (Disease Control Priorities Network:
dcp - 3.org) ในการค้นหากรณีศกึ ษาพร้อมกับร่วมกันศึกษาด้วย มีการ
เชิญชวนให้ย่ืนเรื่องเข้ามาทางเว็บไซต์ของศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาโลก

กล่อง 1. เกณฑ์การคัดเลือกของหลายล้ านชีวิตรอด
ความส�ำคัญ มีการออกแบบกิจกรรมให้สามารถแก้ปัญหาที่
มีความส�ำคัญในด้านสาธารณสุข มีการน�ำอัตราตาย อัตรา
ป่ วย หรือมาตรวัดอื่นๆ ที่ ได้มาตรฐาน เช่น การสูญเสียปี
สุขภาวะ มาใช้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญ รวมถึงมีการน�ำ
ตัวชีว้ ดั อื่นๆ มาพิจารณาด้วย เช่น ความเป็ นธรรม หรือความ
ต้องการทรัพยากรในระบบสุขภาพ
ผลกระทบ กิ จกรรมหรือโครงการต่างๆ นั้นก่อผลกระทบ
ต่อผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพของประชากรอย่างน้อยหนึ่งผลลัพธ์
โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ดว้ ย มีการพิจารณาหลักฐานของ
ผลกระทบเป็ นล�ำดับอย่างต่อเนื่องจากมากที่สดุ ถึงน้อยที่สดุ
โดยใช้ระเบียบวิธีศกึ ษาแบบการทดลองหรือกึ่งการทดลอง
ขนาดของโครงการ ต้องมีการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ท่ีมีขนาด
ใหญ่พอสมควรโดยทั่วไปน่าจะเป็ นระดับประเทศ แต่ระดับ
ภาคของประเทศก็อาจจะได้รบั การอนุโลมได้ เช่นโครงการที่
จ�ำกัดอยู่เพียงบางพืน้ ที่แต่รฐั บาลมีพนั ธสัญญาอย่างเข้มแข็ง
ก็อาจจะได้รบั การจัดให้เป็ นระดับประเทศได้
ระยะเวลาด� ำ เนิ น การ มี ก ารด�ำ เนิ น กิ จ กรรมทั่ว ทั้ง พื น้ ที่
ในวงกว้างอย่างน้อย 5 ปี
(Center for Global Development) และเว็บไซต์ของ dcp - 3.org ท�ำการ
สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และค้นหาวรรณกรรมโดยเฉพาะจาก
โคเครน (cochrane.org) โครงการประเมินผลกระทบระหว่างประเทศ (International Initiative for Impact Evaluation: 3ieimpact.org/evidence)
และฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประเมินผลและการทบทวนอย่างเป็ น
ระบบ เราอาศัยกลุ่มที่ปรึกษาที่เป็ นบุคคลผูเ้ ชี่ยวชาญจากภายนอกและ
กลุ่มที่ปรึกษาภายในที่เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ทำ� หน้าที่พิจารณาว่ากรณีใด

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ ง ๆ ในหลายล้านชีวติ รอด

บ้างที่เข้าเกณฑ์ของ หลายล้านชีวติ รอด สุดท้ายนี ้ เราได้ขอความช่วยเหลือ
จากประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการออกแบบการด�ำเนิ นงาน หรือ
การประเมินผลโครงการหรือนโยบายนัน้ ๆ เพื่อทบทวนแต่ละกรณีศึกษา
เมื่อเราต้องเผชิญกับเรือ่ งยากๆ ที่ตอ้ งเลือก ตัวอย่างเช่น มาลาเรีย เราก็จะ
ขอความเห็นจากสาธารณชนผ่านทางบล็อกของศูนย์กลางเพื่อการพัฒนา
โลก ซึง่ ท�ำให้เราได้ทงั้ แง่มมุ ใหม่ๆ และหลักฐานเพิ่มเติม1
ด้ว ยกระบวนการข้า งต้น ท�ำ ให้เ ราได้บัญ ชี ร ายชื่ อ กรณี ศึก ษา
จ�ำ นวนหนึ่ง มา ซึ่ง มี จ ำ� นวนไม่ม าก แต่ล ะกรณี ไ ด้ม าจากการรวบรวม
หลักฐานและเอกสารอ้างอิง ผนวกกับการสัมภาษณ์ผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง ในบรรดาเอกสารอ้างอิงเหล่านัน้ จะมี 1 - 3 รายงานที่เป็ นการ
ประเมินผลส�ำคัญหรือเป็ นการศึกษาทบทวนอย่างเป็ นระบบ ซึง่ เตรียมขึน้
เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร และได้สกัดผลกระทบของโครงการหรือนโยบายใน
ด้านผลลัพธ์ตอ่ สุขภาพออกมาให้เห็นได้
กระบวนการคัดเลือกของเราท�ำให้เราจ�ำต้องตัดผูเ้ ข้าชิงที่เข้มแข็ง
ออกหลายราย โครงการที่ ต่ อ สู้กั บ โรคไม่ ติ ด ต่ อ จ�ำ นวนหนึ่ ง เกื อ บจะ
เข้ารอบ เช่น ในอินเดียมีการตรวจปากมดลูกด้วยสายตาโดยใช้กรดน�ำ้ ส้ม
สายชูเพื่อกลั่นกรองมะเร็งปากมดลูก ในแอฟริกาใตมีการลดการบริโภค
เกลือในอาหารด้วยการสนับสนุนขนมปั งระดับประเทศ และในหลายพืน้ ที่
มี ก ารใช้ย าสูต รหลายเม็ ด เพื่ อ ป้อ งกัน โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจด้ว ย แม้ว่ า
โครงการเหล่านีจ้ ะมีแนวโน้มว่าสามารถปรับปรุ งสุขภาพให้ดีขึน้ ได้ แต่ก็
ขาดเกณฑ์การคัดเลือกไปอย่างน้อย 1 เกณฑ์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นเกณฑ์
ด้านระยะเวลาด�ำเนินการหรือไม่ก็ดา้ นขนาดของโครงการ
ไม่ มี ก ระบวนการคั ด เลื อ กใดที่ ส มบู ร ณ์ แ บบ เช่ น เดี ย วกั บ
กระบวนการที่ หลายล้า นชี วิ ต รอด เลื อ กสรรมา โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง
การที่ เ รามี ข ้อ จ�ำ กัด ในเรื่อ งความใหม่ ข องหลายโครงการที่ เ ข้า รอบมา
แม้ว่าเราจะมีหลักฐานที่ดีท่ีสดุ อยู่ในมือขณะเขียนนี ้ แต่วนั ที่ผ่านไป ก็มี
ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพใหม่ๆ เข้ามาอยู่เสมอ การศึกษาซ�ำ้ เพื่อยืนยัน
การประเมินผลระยะยาวขึน้ รูปแบบของปั จจัยเสี่ยงและเชือ้ โรคที่พฒ
ั นาขึน้
เทคโนโลยีใหม่ๆ และปั จจัยอื่นๆ ท�ำให้เราค่อยๆ เข้าใจมากยิ่งขึน้ และ
ท�ำ ให้ส ามารถประเมิ น นโยบายหรื อ โครงการเหล่ า นี ้ไ ด้ดี ย่ิ ง ขึ น้ ด้ว ย
ยกตัวอย่างเช่น กรณีหนึ่งใน “เรียนรู จ้ ากความล้มเหลว” ของเรา รัฐบาล
ได้ส่ง เสริม และสนับ สนุน การคลอดในโรงพยาบาลในคุช ราต ประเทศ
อินเดีย โครงการนีก้ ็ยงั คงมีการท�ำการศึกษาต่อจนถึงปี พ.ศ. 2558 ผลของ
การประเมิ น ผลนี อ้ าจจะท�ำ ให้เ ราได้ข ้อ ค้น พบใหม่ ท่ี ส่ ง ผลต่ อ สุข ภาพ
ต่างจากเดิมเมื่อเวลาผ่านไปยาวนานขึน้ ก็เป็ นได้
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หนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกกรณีของ หลายล้านชีวิตรอด ก็คือ กรณีนนั้ ๆ
จะต้อ งมี ผ ลกระทบด้า นสุข ภาพที่ เ กี่ ย วข้อ งเกิ ด ขึ น้ จากโครงการหรื อ
นโยบายนัน้ ๆ ดังนัน้ นักวิจยั ผูป้ ระเมินจะต้องประมาณการด้านตรงข้าม
ของนโยบายหรือโครงการต่างๆ ด้วย นั่นคือ ภาวะสุขภาพของประชาชน
จะเป็ นเช่นไรถ้าไม่ได้เข้าร่วมโครงการนัน้ วิธีการประมาณการด้านตรงข้าม
มีความส�ำคัญมากซึ่งจะส่งผลให้การประเมินผลกระทบมีความน่าเชื่อถือ
มากยิ่งขึน้
แต่ถ้าการออกแบบการประเมินผลกระทบไม่ดี ก็ จะท�ำให้การ
ประมาณการด้านตรงข้ามเป็ นไปได้ยาก อันเนื่องมาจากความล�ำเอียงใน
การเลือก (เมื่อการประมาณการผลกระทบระหว่างผูม้ ีสิทธิกบั ผูไ้ ม่มีสิทธิมี
ความแตกต่างกันมากหรือน้อยเกินไป) ยกตัวอย่างเช่น ประชาชนที่เลือก
จะใช้บริการหรือจะเข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังว่าตนเองจะต้องแตก
ต่างจากผูไ้ ม่มีสิทธิอย่างมาก พวกเขาจึงมีแรงจูงใจมากกว่าที่จะปรับปรุ ง
ทั้ง ตนเองและภาวะแวดล้อ ม รวมถึ ง หมั่น ศึก ษาหรือ ให้เ วลามากกว่า
นักวิจัยพยายามที่จะควบคุมความแตกต่างเหล่านี แ้ ต่พวกเขาก็อาจจะ
พลาดในปั จจัยที่สำ� คัญ เช่น เรือ่ งแรงจูงใจที่ยากหรือวัดไม่ได้ นั่นหมายถึง
ว่า ผลลัพธ์ท่ี แตกต่างกันนั้น มักจะเกิ ดจากลักษณะที่ ไมได้สังเกตเห็น
มากกว่าที่จะเกิดจากกิจกรรมแทรกแซงโดยตัวมันเอง
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความล�ำเอียงที่อาจเกิดจากการศึกษาที่ไม่ได้
เข้มงวดกับการประมาณการด้านตรงข้าม ในบางโครงการนัน้ หลายล้าน
ชีวิตรอด ได้เน้นการประเมินแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (randomized
controlled trial: RCT) ใน RCT นัน้ นักวิจยั จะสุม่ ประชาชน หน่วยบริการ
หรือพื น้ ที่ ทางภูมิศาสตร์ เป็ น 2 กลุ่มคื อกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
การสุ่มจะช่วยลดความล�ำเอียงจากการเลือกโดยท�ำให้ม่ ันใจว่าผูม้ ีสิทธิ
และผูไ้ ม่มีสิทธิ เริ่มต้นด้วยเงื่ อนไขที่ คล้ายๆ กันโดยเฉลี่ย ซึ่งจะช่วยให้
นัก วิ จัย สามารถพบความแตกต่ า งระหว่ า งกลุ่ม ที่ เ กิ ด จากการด�ำ เนิ น
โครงการได้
ในสนามของสุขภาพโลก หลายคนกังวลเกี่ยวกับจริยธรรมของ
การประเมินแบบสุม่ ส�ำหรับโครงการใหญ่ๆ ที่ปรึกษาท่านหนึ่งของ หลาย
ล้านชีวิตรอด กล่าวว่า “ในสถานการณ์ท่ีทรัพยากรมีเพียงพอที่จะขยาย
โครงการให้กว้างขึน้ ได้ จะเป็ นการผิดจริยธรรมถ้าเลือกท�ำเฉพาะบางพืน้ ที่
เพียงเพื่อให้ถูกต้องตามการออกแบบประเมินผลเท่านัน้ ” อย่างไรก็ตาม
กรณี ต่ า งๆ ใน หลายล้า นชี วิ ต รอด ได้แ สดงให้เ ห็ น อย่ า งชัด เจนว่ า
ผลกระทบที่พบระหว่างการด�ำเนิน RCT (ประสิทธิศกั ย์) ไม่ใช่ผลกระทบ
ของโครงการเมื่อขยายใหญ่ (ประสิทธิผล) และท�ำให้เข้าใจได้ว่า กลไกที่
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ท�ำให้บริการดีขนึ ้ นัน้ มันคุม้ ค่าต่อการลงทุน ทัง้ นีเ้ นื่องจากความขาดแคลน
ทรัพยากรในประเทศรายได้นอ้ ย ท�ำให้ไม่สามารถกระจายทรัพยากรได้
อย่างครอบคลุมประชากรทัง้ หมดที่มีความจ�ำเป็ น ดังนั้น การกระจาย
ทรัพยากรแบบค่อยเป็ นค่อยไปร่วมกับการด�ำเนินงานแบบ RCT จึงมีความ
เป็ นไปได้มากกว่าและไม่ผิดในเชิงจริยธรรม
ส�ำหรับโครงการที่ ไม่สามารถใช้ RCT ในการประเมิ นได้ เช่น
ไม่ เ หมาะสมกั บ ค�ำ ถามเชิ ง นโยบาย หรื อ โครงการหรื อ นโยบายนั้น
ครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว หรือเป็ นไปไม่ได้ท่ี จะใช้วิธีนีใ้ นการประเมิน
ก็จะใช้วิธีประเมินแบบกึ่งทดลองเป็ นทางเลือกในการประเมินผลกระทบ
ที่เกิดขึน้ จากโครงการ วิธีการประเมินแบบกึ่งทดลองนัน้ ยังรวมถึงการ
ศึกษาก่อนและหลังการด�ำเนินโครงการแบบมีกลุ่มควบคุม การออกแบบ
การถดถอยแบบไม่ต่อเนื่อง และการจับคู่เปรียบเทียบ (เช่น ความต่างใน
ความแตกต่างทัง้ หลาย) ด้วย การออกแบบเหล่านีม้ ีรายละเอียดในต�ำรา
ส�ำหรับการอ้างอิงต่างๆ ตัวอย่างเช่น Abdul Latif Jameel Poverty Action
Lab (povertyactionlab.org ก่อนหน้านีม้ ีช่ือว่า MIT Poverty Action Lab)
และคูม่ ือการประเมินผลกระทบ (Handbook on Impact Evaluation)2
หลายล้า นชี วิต รอด เล่ม ใหม่นี ม้ ี วิ ธี การประเมิ น ผลที่ ก ล่า วมา
ทัง้ หมดโดยใช้ RCT ในการประเมินโครงการกระจายเงินช่วยเหลือและ
โครงการสุขาภิบาล ขณะที่นกั วิจยั ได้พฒ
ั นารู ปแบบ “ความต่างในความ
แตกต่างทัง้ หลาย” ในการประเมินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของประเทศไทย นอกจากนี ใ้ นโครงการที่ ไ ม่ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
ผูป้ ระเมินของ หลายล้านชีวิตรอด ก็ได้ใช้วิธีการสังเกตการเพิ่มขึน้ ของ
ความครอบคลุมของกิจกรรมควบคูไ่ ปกับการประมาณการด้านตรงข้ามใน
การระบุผลกระทบ ตัวอย่างเช่น โครงการให้วคั ซีนไวรัสตับบีในประเทศจีน
โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย และโครงการป้องกันการ
ติดเชือ้ เอชไอวีในประเทศอินเดีย (โครงการอะวาฮาน) แน่นอนว่าวิธีการ
เหล่านีม้ ีความรัดกุมน้อยกว่า RCT และการประเมินแบบกึ่งทดลอง แต่ก็
สามารถแสดงผลกระทบของโครงการได้โดยเทียบกับด้านตรงข้าม ส�ำหรับ
กรณีของเฮติ ซึง่ เป็ นความส�ำเร็จในการก�ำจัดโรคโปลิโอ จ�ำนวนผูป้ ่ วยด้วย
โรคโปลิโอมีนอ้ ยเมื่อเทียบกับการกระจายโครงการที่มีขนาดกว้างใหญ่
ท�ำให้ยากที่จะระบุผลกระทบที่เกิดขึน้ จากโครงการโดยตรงได้ ดังนัน้ เราจึง
ใช้วิธีการพิจารณาปั จจัยต่างๆ หลากหลายที่มีผลต่อการก�ำจัดโรคโปลิโอ
รวมถึงการให้วคั ซีนและการปฏิบตั ิตามแนวทางการก�ำจัดโรคขององค์การ
อนามัยโลกและของ Pan American Health Organization
การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อเป็ นเรื่องยากในการก�ำหนดเหตุ
และผล แม้วา่ จะใช้วิธีการประเมินแบบกึ่งทดลองก็ตาม เนื่องจากมันยาก
หรือเป็ นไปไม่ได้เลยที่จะประเมินอุบตั ิการณ์การเกิดโรคหรือความตายที่
รู ส้ าเหตุ ตัวอย่างเช่น ในโรคมาลาเรีย จะใช้อตั ราตายของเด็กจากทุกๆ
สาเหตุ (all - cause child mortality: ACCM) ในการวัดผลกระทบเบือ้ งต้น
แทนอัตราตายจากโรคมาลาเรียโดยตรง ทัง้ นี ้ เพราะว่าการวัดอัตราตาย
ด้วยมาลาเรียโดยตรงเป็ นเรื่องยาก อีกทัง้ เป็ นเพราะ ACCM สามารถ

สะท้อนความตายจากมาลาเรียทัง้ ทางตรงและทางอ้อม (ทางอ้อมได้แก่
ความตายเนื่องจากโรคโลหิตจาง น�ำ้ หนักแรกเกิดต�่ำ ภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
และจากสาเหตุอ่ืนๆ )3 หรือแม้กระทั่งในกรณีนีก้ ็ยงั สามารถประเมินได้ว่า
การเปลี่ยนแปลงใน ACCM เป็ นผลมาจากโครงการหรือเป็ นผลจากสาเหตุ
อื่น เช่น สภาพภูมิอากาศ การปรับปรุ งที่อยู่อาศัย หรือการเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจในระดับประชากร ทัง้ นี ้ ยังคงมีชอ่ งว่างที่จะต้องเรียนรูต้ อ่ ไป
เกี่ยวกับการให้บริการที่ใช้ RCT หรือวิธีการประเมินผลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่าง
เช่น กลยุทธ์การกระจายมุง้ วิธีใดดีท่ีสดุ ในการก่อผลกระทบด้านสุขภาพ?
ประการสุดท้าย หลายล้านชีวิตรอด เล่มนีไ้ ด้บรรจุเรื่องราวของ
หลายโครงการที่ มีหลักฐานเข้าขั้นมาตรฐานชั้นสูงแต่ไม่สามารถแสดง
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพได้อย่างมีนยั ส�ำคัญ แต่ในการตีความผลลัพธ์เหล่านี ้
การจ�ำ แนกหลัก ฐานที่ ไ ม่ มี ผ ลกระทบออกจากข้อ จ�ำ กั ด ในด้า นการ
ออกแบบการศึก ษาเป็ นเรื่อ งส�ำ คัญ ยกตัว อย่า งเช่น โครงการที่ ตำ� บล
แม็ทแล็บในประเทศบังคลาเทศที่เป็ นการจัดการความเจ็บป่ วยของเด็ก
อย่างบูรณาการ โครงการนีม้ ีกิจกรรมที่มีประสิทธิศกั ย์สงู และให้บริการ
อย่างมีประสิทธิผลเพื่อปรับปรุ งให้เกิดการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมนัน้ ๆ
เพิ่มขึน้ ปรากฏว่าโครงการนีไ้ ม่มีผลต่ออัตราตายอย่างมีนยั ส�ำคัญ นักวิจยั
ไม่สามารถตอบได้ว่าโครงการนี ไ้ ม่มีผลกระทบจริงหรือไม่ เนื่ องจากมี
การลดลงของอัตราตายของทารกในบังคลาเทศในช่วงเวลาสัน้ ๆ เท่านัน้
มีขอ้ มูลไม่เพียงพอที่จะมีอำ� นาจในทางสถิติสำ� หรับขนาดของผลลัพธ์เล็กๆ
ได้ ในทางตรงข้าม ความล้มเหลวอื่นๆ กลับเป็ นเรื่องง่ายในการตีความ
เพราะการศึกษานัน้ ๆ มีอำ� นาจพอและมีการควบคุมอย่างเหมาะสม เช่น
ที่ แ คว้น คุช ราต การสนับ สนุน ให้มี ก ารคลอดที่ ส ถาบัน ล้ม เหลวเพราะ
การออกแบบโครงการมีปัญหา และโครงการส่งเสริมการล้างมือของเปรู
ไม่เข้มข้นเพียงพอที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์ในด้านการเกิดโรคได้
ประเด็นเหล่านี ้ ได้มีการอภิปรายแล้วในกล่อง “ความชัดเจนของ
หลักฐาน” ภายในเรื่องราวของแต่ละกรณี เราบรรจุเรื่องราวในกล่องเพื่อ
ให้ท่านผูอ้ ่านได้ใช้วิจารณญาณของท่านเองพิจารณาข้อมูลที่มีอยู่ วิธีการ
ศึกษาที่ใช้ และชั่งน�ำ้ หนักของหลักฐานโดยตัวของท่านเองว่าโครงการใดที่
นับได้วา่ “ใช้ได้” ในประเทศนัน้ ๆ และโครงการใดมีความหมายต่อสุขภาพ
ของโลกโดยทั่วไป

การประเมินความคุ้มทุน
เมื่อทรัพยากรมีจำ� กัด ผูบ้ ริหารจึงต้องท�ำงานอย่างหนักในการเลือกและ
จัด ล�ำ ดับ ความส�ำ คัญ ของงานให้ชัด เจน เพราะเหตุนี ้ พวกเขาจะต้อ ง
เผชิญกับความจริงที่ทำ� ให้ตอ้ งล�ำบากใจ แม้จะตัดสินใจจากการพิจารณา
ที่ ร อบคอบที่ สุด แล้ว ก็ ต าม เช่ น เลื อ กที่ จ ะลงทุน ในกิ จ กรรมหนึ่ง ซึ่ง ให้
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มหนึ่ง ก็ย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะ
เหลือเงินน้อยลงส�ำหรับจ่ายให้กบั กลุม่ อื่นๆ

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ ง ๆ ในหลายล้านชีวติ รอด

ผลก็คือไม่ว่ากิจกรรมนัน้ จะมีประสิทธิผลดีต่อสุขภาพเพียงใด ก็
จะต้องพิจารณาข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มาพร้อมกับประโยชน์นนั้ ด้วยว่ามันคุม้
ค่าหรือไม่ การวิเคราะห์ความคุม้ ทุนจะช่วยผูบ้ ริหารตอบค�ำถามส�ำคัญ แต่
ทว่าการวิเคราะห์ความคุม้ ทุนพบได้นอ้ ยในการด�ำเนินโครงการและในการ
ประเมินผลกระทบมีการประเมินผลเพียงไม่ก่ีงานภายใต้กรณีศกึ ษาเหล่านี ้
ที่มีการประมาณการความคุม้ ทุนเป็ นของตนเอง
เพื่อที่จะช่วยปิ ดช่องว่างดังกล่าว เราได้ดำ� เนินการประเมินความ
คุม้ ทุนของกรณีต่างๆ ในเล่มนีด้ ว้ ยตัวของเราเอง เราเลือกกรณีท่ีประสบ
ความส�ำเร็จภายใต้หัวข้อ “การกระจายยาและเทคโนโลยี ” และหัวข้อ
“การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมประชากรวงกว้า งเพื่ อ ลดความเสี่ ย ง”
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ความคุม้ ทุนนี ้ เนื่องจากกรณีเหล่านีเ้ กี่ยวข้องกับปั ญหา
สุขภาพด้านเดียวและผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึน้ นัน้ สามารถแปลงไป
เป็ นปี สุขภาวะที่สญ
ู เสีย (DALYs) ได้ และมีเพียง 1 กรณีในแต่ละหัวข้อ
อีก 2 หัวข้อคือ “การขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพ” และ “การใช้วิธีการ
โอนเงินสดไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพ” ที่ถกู เลือก คือ “แผนก�ำเนิด
ทารกแห่งอาร์เจนตินา” และ “การจ่ายเงินให้เด็กเปราะบางอย่างยุติธรรม
โครงการโอนเงินช่วยเหลือทางสังคมแห่งเคนยา” โครงการเหล่านีม้ ิเพียงแต่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกที่เป็ นผลลัพธ์ดา้ นสุขภาพจ�ำนวน 1 ผลลัพธ์
หรือมากกว่าแล้ว แต่ยงั ก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายประการนอกเหนือจาก
ที่วดั ได้ในการศึกษานัน้ ๆ อีกด้วย
การประมาณการเหล่านี ้ เราไม่ได้ม่งุ หวังให้เป็ นค�ำตอบสุดท้าย
ที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาระโรคหรือความคุม้ ทุนของแต่ละโครงการ รวมทัง้
มิได้ม่งุ หมายให้ใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสำ� หรับการกระจายทรัพยากร เพียง
แต่ตอ้ งการชีใ้ ห้เห็นประโยชน์ของโครงการและค่าใช้จ่ายต่อหน่วยของมัน
รวมถึงวิธีการค�ำนวณ ตัวอย่างเหล่านีช้ ีใ้ ห้เห็นว่ายังขาดการประเมินด้าน
เศรษฐศาสตร์และควรจะมีการประเมินอย่างเป็ นทางการให้มากขึน้ ทัง้ นี ้
ยังมีวิธีการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์อ่ืนๆ ที่อาจจะน�ำมาใช้ได้ เช่น การ
วิเคราะห์ตน้ ทุน - ผลประโยชน์ (cost - benefit analysis) ที่แสดงประโยชน์
ในเชิงปริมาณเป็ นรู ปตัวเงิน และยังสามารถประเมินประโยชน์ได้กว้าง
ขวางมากขึน้ มากกว่าด้านสุขภาพอีกด้วย
ในการประมาณการความคุม้ ทุน ขัน้ ต้น เราได้ประเมินผลกระทบ
ด้านโรคและสุขภาพที่เกิดขึน้ ส�ำหรับแต่ละกรณีศกึ ษาในรู ปของความตาย
และการหลีกเลี่ยง DALYs เราได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธีการค�ำนวณ DALY
ขององค์การอนามัยโลก อีกทัง้ เรายังได้ประเมินค่าใช้จ่ายเป็ นเงินที่ตอ้ ง
ใช้ใ นการจัด กิ จ กรรมจากมุม มองของระบบสุข ภาพอี ก ด้ว ย โดยทั่ว ไป
เราไม่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงได้สำ� หรับความเจ็บป่ วยใน
อนาคตหรือจากมุมมองของผูป้ ่ วยและผูด้ แู ล ดังนัน้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของ
โครงการจึงรวมเฉพาะค่าใช้จา่ ยด้านการเงิน (มิใช่ภาพรวมด้านเศรษฐกิจ)
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และเพื่อให้ง่าย เราจึงตัง้ สมมุติฐานว่า ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูป้ ่ วยและ
ผูด้ แู ลมีคา่ คงที่ หรือไม่มีความส�ำคัญที่จะน�ำมาค�ำนวณ
โดยทั่วไปแล้วมีการแนะน�ำให้แสดงความคุม้ ทุนด้วยอัตราส่วน
ที่เพิ่มขึน้ นั่นคือดูว่าประโยชน์ดา้ นสุขภาพในเชิงปริมาณเพิ่มขึน้ เท่าใด
ในทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐที่จ่ายเพิ่มขึน้ โดยประเมินเปรียบกับกิจกรรมที่
ใช้เป็ นตัวเปรียบเทียบ หรือถ้าไม่มีกิจกรรมเปรียบเทียบ ก็ให้เปรียบกับ
ค่ามาตรฐานที่มีอยู่ ในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมเข้ามา สามารถเปรียบ
เทียบอัตราความคุม้ ทุนที่เพิ่มขึน้ กับกิจกรรมในขณะนัน้ หรือกิจกรรมอื่นๆ
ที่เป็ นทางเลือกก็ได้4 ในการวิเคราะห์ เราประมาณการอัตราความคุม้ ทุนที่
เพิ่มขึน้ (incremental cost - effectiveness ratio: ICER) โดยใช้ผลกระทบ
ด้านสุขภาพที่เกิดขึน้ กับงบประมาณที่ตอ้ งใช้เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม ผลที่ได้
เป็ นเพียงการประมาณการและมีการใช้สมมติฐานมากมายในการค�ำนวณ
ในการพิจารณาว่ากิจกรรมใดมีความคุม้ ทุนหรือไม่นนั้ บางครัง้ มี
การเปรียบเทียบ ICER กับเกณฑ์เกี่ยวกับความคุม้ ทุนที่มีกำ� หนดไว้ก่อน
เกณฑ์หนึ่งที่ได้รบั การแนะน�ำให้ใช้กนั มานานก็คือค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (gross domestic product: GDP) ต่อหัวของประทศนัน้ ๆ
ในที่นี ้ กิจกรรมใดก็ตามที่มี ICER (อัตราส่วนนีแ้ สดงหน่วยเป็ นเหรียญสหรัฐ
ต่อการหลีกเลี่ยง DALYs ได้ 1ปี ) น้อยกว่า GDP ต่อหัว จะถือว่ามีความ
คุม้ ทุนมาก และการประมาณการใดที่นอ้ ยกว่าสามเท่าของ GDP ต่อหัว
จึงจะถื อว่ามี ความคุม้ ทุน 5 การวิเคราะห์ผลงานด้านสุขภาพระดับโลก
หลายโครงการมีการใช้เกณฑ์ GDP ต่อหัวนี ้ แม้ว่าอาจจะมีปัญหาทัง้ ใน
ทางทฤษฎีและในทางปฏิบตั ิบา้ ง6 เราเองก็ใช้เกณฑ์นีใ้ นการประมาณการ
เพื่อให้เห็นบริบทของผลงานจากโครงการ หนึ่งในหลายบทเรียนจากกรณี
ต่างๆ ใน หลายล้านชีวติ รอด ก็คือ ไม่มีหลักประกันว่า โครงการที่ประสบ
ความส�ำเร็จ ณ ที่แห่งหนึ่งจะได้รบั ความส�ำเร็จหรือมี ความคุม้ ทุนในที่
แห่งอื่นด้วย กล่าวได้อีกอย่างว่ามีขอ้ จ�ำกัดในการน�ำกรณีศกึ ษาต่างๆ ใน
หลายล้า นชี วิ ต รอด พร้อ มทั้ง บทเรีย นไปประยุก ต์ใ ช้อ ย่ า งกว้า งขวาง
ทั่วไป และด้วยเหตุผลคล้ายๆ กันก็คือ ไม่ควรเปรียบเทียบ ICER ระหว่าง
กรณีหรือโครงการ แต่ควรใช้เพียงเพื่อส่งสัญญาณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ
ประโยชน์ดา้ นสุขภาพที่ได้รบั จากแต่ละโครงการเท่านัน้
ผลของภาระโรคและการประมาณการความคุม้ ทุนสามารถพบ
ได้ในตารางที่ 1 (ข้างท้ายบทนี)้ ในแต่ละกรณีศึกษา เราได้แสดงข้อค้น
พบของเราที่เป็ นความตายและการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะ ค่า
ใช้จ่าย และ ICERs นอกจากนี ้ เรายังได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับแต่ละโครงการ รวมถึงการศึกษาเรือ่ งความคุม้ ทุนส�ำหรับโครงการที่
มีลกั ษณะคล้ายๆ กันมากกว่าที่จะศึกษาเป็ นรายโครงการ
ส�ำ หรั บ กลุ่ ม โครงการภายใต้ หั ว ข้ อ “การกระจายยาและ
เทคโนโลยี” ส่วนใหญ่จะมี ICER น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 เหรียญสหรัฐ
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ต่อการหลีกเลี่ยงปี สุขภาวะได้ 1 ปี ผลเช่นนี ้ แสดงให้เห็นว่า ความคุม้ ทุนที่
เกิดขึน้ ในโครงการเล็กๆ สามารถเกิดขึน้ ได้ในโครงการขนาดใหญ แต่ก็มิได้
เป็ นเช่นนีเ้ สมอไป ประสิทธิ ผลและความคุม้ ทุนสามารถลดลงได้หรือแม้
กระทั่งสลายหายไปเลยในโครงการขนาดใหญ่กว่าเดิม ดังที่มีปรากฏแล้ว
ในรายงานการศึกษาที่ผา่ นมา7
โครงการปิ โซเฟิ ร์มแห่งเม็กซิโก (Mexico’s Piso Firme Program) ซึ่งเป็ นโครงการปรับปรุ งพืน้ บ้านให้แก่ประชาชน เป็ นกรณี เดียว
ในหัวข้อ “การกระจายยาและเทคโนโลยี” ที่ไม่สามารถค�ำนวณ ICER ได้
เพราะเป็ น การยากที่ จ ะประมาณการค่ า ใช้จ่า ยทั้ง หมดและผลกระทบ
ด้านสุขภาพ เราได้ประมาณการการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะ
อันเนื่ องมาจากโครงการนี ท้ ่ีทำ� ให้อัตราป่ วยและอัตราตายจากโรคท้อง
ร่วงลดลง และก็เป็ นที่ชดั เจนว่าโครงการนีไ้ ด้ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน
สุข ภาพ โครงการนี ม้ ี ก ารเปรีย บเที ย บอยู่จุด หนึ่ง ผู้ป ระเมิ น ในรัฐ หนึ่ง
ประมาณการว่าโครงการนี ม้ ี ค่าใช้จ่าย 150 เหรียญสหรัฐต่อครัวเรือน
ซึง่ นับว่าเป็ นที่นา่ พอใจเมื่อเทียบกับค่าใช้จา่ ยของโครงการเงินช่วยเหลือใน
ลาตินอเมริกาประเทศหนึ่งซึ่งมีขนาดโครงการพอๆ กันและให้ผลลัพธ์ท่ีดี
ในด้านโภชนาการ8
ภายใต้หวั ข้อกลุ่มกรณี ศึกษาที่ช่ือ “การขยายการเข้าถึงบริการ
สุขภาพ” โครงการแผนก�ำเนิดทารกแห่งอาร์เจนตินามีการประมาณการ
ความคุ้ม ทุน ด้ว ยตนเองโดยเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการประเมิ น ผลกระทบ
ซึ่งเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ เพราะการประเมินผลกระทบนีเ้ ริ่มด�ำเนิน
การตัง้ แต่ขยายโครงการ มิใช่ในช่วงโครงการน�ำร่องเท่านั้น การศึกษา
นี โ้ ดดเด่นมากเพราะเป็ นหนึ่งเดียวที่มีการประมาณการความคุม้ ทุนใน
โครงการ โครงการลักษณะดังกล่าวหาได้ยาก แม้แต่ในกลุ่มประเทศที่มี
รายได้สงู 9
การค�ำนวณความคุม้ ทุนของโครงการที่ได้อธิบายไว้ภายใต้หวั ข้อ
กลุ่มกรณีศกึ ษาที่ช่ือ “การใช้วิธีการโอนเงินสดไปยังเป้าหมายเพื่อปรับปรุ ง
สุขภาพ” ค่อนข้างมีปัญหาเพราะมีวตั ถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่หลากหลาย
ในกรณี เช่นนี ้ จะวัดประสิทธิ ภาพในรู ปของอัตราส่วนต้นทุน - การโอน
(cost - transfer ratio: CTR) ซึง่ เป็ นการวัดประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ โดยหารต้นทุนการบริหารจัดการของโครงการด้วยจ�ำนวนเงินที่
โอนออกไป ถ้า CTR น้อยกว่า 1 หมายความว่า ค่าบริหารจัดการโครงการ
น้อยกว่าจ�ำนวนเงินที่กระจายออกไป ในการเปรียบเทียบกับ CTR ของ

โครงการโอนเงินช่วยเหลืออื่นๆ CTR ของโครงการโอนเงินช่วยเหลือของ
เคนยาตกอยู่ในช่วงที่รบั ได้ คือระหว่าง 0.1 - 0.510 แต่ CTR สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ขึน้ กับว่า จะค�ำนวณในช่วงเวลาใดของโครงการ เช่น
CTR จะมีคา่ สูงมากเนื่องจากมีตน้ ทุนถาวรและต้นทุนอื่นๆ ส�ำหรับการเริม่
โครงการ11
ภายใต้หวั ข้อกลุ่มกรณีศึกษาที่ช่ือ “การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ประชากรวงกว้างเพื่อลดความเสี่ยง” เราพบว่า ทุกโครงการมีความคุม้ ทุน
โครงการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทยและโครงการอะวาฮาน
ของประเทศอินเดียสามารถใช้เงินน้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐ ในการหลีกเลี่ยง
การสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ขณะที่โครงการส่งเสริมการสุขาภิบาล
ในอินโดนีเซียอยุ่ระหว่าง 200 - 800 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการ
สูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี และนโยบายหมวกนิรภัยส�ำหรับผูข้ ับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต์ของเวียดนามอยู่ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐ
ในการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ผลเหล่านีใ้ กล้เคียงกับ
การประมาณการในวรรณกรรมต่า งๆ แม้ว่า การประมาณการของเรา
เกี่ยวกับหมวกนิรภัยจะสูงกว่าที่พบในหลายๆ การศึกษา ที่เป็ นเช่นนีอ้ าจ
เป็ น เพราะความแตกต่ า งในข้อ มูล ผลกระทบและข้อ มูล ต้น ทุน ที่ เ ราใช้
ส�ำหรับกรณีนีซ้ ง่ึ ยากที่จะได้มา12
สุดท้ายนี ้ กล่าวได้ว่า โครงการส่วนใหญ่มีค่า ICER ที่ดี คืออยู่
ต�่ำกว่าค่า GDP ต่อหัว มีเพียงโครงการหมวกนิรภัยส�ำหรับผูข้ ับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต์ของเวียดนามเท่านัน้ ที่เกินเกณฑ์นี ้ แม้ว่าเกณฑ์
GDP ต่อหัวจะเป็ นเพียงตัวชีว้ ดั หยาบๆ เกี่ยวกับความคุม้ ทุนของโครงการ
สุขภาพใดๆ แต่ผลเหล่านีก้ ็ชีไ้ ด้ว่า โครงการส่วนใหญ่ของ หลายล้านชีวติ
รอด ที่เลือกมานัน้ สอบผ่านในแง่ของการปฏิบตั 13ิ

สรุ ป
การก�ำหนดเหตุและผล รวมถึงความคุม้ ทุนของนโยบายและโครงการ
ด้านสุขภาพนั้น มีความส�ำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจที่จะใช้เงินเพื่อ
ปรับปรุ งสุขภาพโลก กรณีตา่ งๆ ของ หลายล้านชีวติ รอด แสดงให้เห็นว่า
การประเมินผลโครงการใหญ่ ๆ ด้วยความเข้มงวดมีความเป็ นไปได้ ซึ่ง
มีหลากหลายเทคนิคในการประเมินผลกระทบ และก็สามารถจัดได้ว่า
โครงการต่างๆ ของ หลายล้านชีวติ รอด นัน้ เป็ นการลงทุนที่ดี

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ ง ๆ ในหลายล้านชีวติ รอด
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โครงการ, ประเทศ,
GDP ต่อหัว
(เหรียญสหรัฐ)
ในปี พ.ศ. 2555

ระยะเวลา
(พ.ศ.)

ประชากร
เป้ าหมาย

ผลลัพธ์
ด้านสุขภาพ
ทีส่ ำ� คัญ

หลีกเลี่ยง
ความตายได้
(คน)

หลีกเลี่ยง
การสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้
(ปี )

การสูญเสียปี สุขภาวะในบริบทต่างๆ

การกระจายยาและเทคโนโลยี
เมนแอฟริวคั
ในชาด
(GDP ต่อหัว: 1,053)

2554 - 2556 ประชากรอายุ
ต�่ำกว่า 30 ปี
ของชาด

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจากโรค
เยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
เฉียบพลัน

12,469

875,844

Global Health Estimates (GHE) ขององค์การ
อนามัยโลกระบุวา่ มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ
456,700 ปี จากโรคเยื่อหุม้ สมองฯ อักเสบ
เฉียบพลันในประชากรอายุต่ำ� กว่า 30 ปี
ในปี พ.ศ. 2555 (1)

การรักษาด้วย
ยาต้านไวรัสเรโทร
ในบอตสวานา
(GDP ต่อหัว: 7,255)

2545 - 2553 ประชากรอายุ
สูงกว่า 18 ปี
ของบอตสวานา

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจากเชือ้
เอชไอวีและโรคเอดส์

143,637

8,116,079

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 1,078,100 ปี
ในปี พ.ศ. 2543 และ 324,600 ปี ใน
ปี พ.ศ. 2555 จากเชือ้ เอชไอวีและโรคเอดส์ (1)

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
ในจีน
(GDP ต่อหัว: 6,092)

2546 - 2552 เด็กอายุ
ต�่ำกว่า 5 ปี
ในจังหวัดต่างๆ
ทางภาคตะวันตก
และภาคกลาง
ของจีน

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจาก
มะเร็งตับ, ตับแข็ง,
และการติดเชือ้
เฉียบพลัน

93,200

3,100,000

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 1,479,400 ปี จาก
ตับอักเสบบีเฉียบพลัน; 9,757,700 ปี จากมะเร็งตับ;
และ 4,857,500 ปี จากตับแข็งในประชากรทุกวัย
ในปี พ.ศ. 2543 ในจีน
และ GHE ขององค์การอนามัยโลกยังประมาณ
การอีกว่ามีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 761,600 ปี
จากตับอักเสบบีเฉียบพลัน; 8,540,000 ปี จาก
มะเร็งตับ; และ 1,875,100 ปี จากตับแข็งใน
ประชากรทุกวัยในปี พ.ศ. 2555 (1)

มาลาเรียในแซมเบีย
(GDP ต่อหัว: 1,771)

2544 - 2553 เด็กแรกเกิด
ทุกคนในแซมเบีย

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจาก
มาลาเรียเฉียบพลัน

29,900

2,500,000

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 760,100 ปี จาก
มาลาเรียในปี พ.ศ. 2543 ในทุกกลุม่ อายุ
(697,800 ปี ในเด็กอายุ 0 - 4 ปี ) (1)

ปิ โซเฟิ รม์ ในเม็กซิโก
(GDP ต่อหัว: 9,817)

2550 - 2556 ครัวเรือนเม็กซิกนั
ที่มีพืน้ สกปรก,
ประชากรเด็ก
อายุต่ำ� กว่า 6 ปี

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจาก
ท้องร่วง

408

34,248

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 178,100 ปี จากโรค
ท้องร่วงในปี พ.ศ. 2555 (1)

ความเจ็บป่ วยจาก
หนอนพยาธิท่ีแพร่
ทางดินและ
พยาธิใบไม้ในเลือด

ไม่มีขอ้ บูล

99,568

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 154,934 ปี ในเด็ก
อายุ 5 - 14 ปี ในปี พ.ศ. 2543. และลดลงเป็ น
40,267 ปี ในปี พ.ศ. 2555(1)

ขจัดหนอนพยาธิ
ในเคนยา
(GDP ต่อหัว: 1,165)

2555
(ปี ขยาย
โครงการ)

เด็กวัยเรียน
ทุกกลุม่ อายุ
ในเคนยา

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ ง ๆ ในหลายล้านชีวติ รอด

ต้นทุน/หน่วย
(เหรียญสหรัฐ)

อัตราส่วน
ความคุ้มทุน
(เหรียญสหรัฐ/
DALY)

225

Incremental Cost - Effectiveness Ratio (ICER) ในบริบทต่างๆ

งบประมาณ: 70 ล้านส�ำหรับการสร้างสรรค์โครงการ
เมนแอฟริวคั และในการพัฒนาวัคซีนอีก 1.40
ต่อผูไ้ ด้รบั วัคซีน 1 คน (2)

96.36

การให้วคั ซีนโพลีแซคคาไรด์ชนิดธรรมดามีอตั ราความคุม้ ทุนประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อ QALY (quality
- adjusted life year) และประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อความตาย 1 รายในแอฟริกาใต้สะฮารา (6) มี
หลักฐานว่าเมื่อเปลี่ยนไปใช้วคั ซีนคอนจูเกตจะประหยัดได้มากขึน้ เนื่องจากออกฤทธิ์ได้ยาวนานกว่าวัคซีน
โพลีแซคคาไรด์ชนิดธรรมดา (2)

813 ล้าน

475

หน่วยงาน Disease Control Priorities (DCP2) พบว่า การรักษาด้วยยาต้านไวรัสเรโทรมีอตั ราความ
คุม้ ทุนอยูใ่ นช่วงระหว่าง 350 - 1,494 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (7)
การศึกษาของชาวแอฟริกาชิน้ หนึง่ พบว่ามีอตั ราความคุม้ ทุนอยูใ่ นช่วงตัง้ แต่ 1,400 เหรียญสหรัฐขึน้ ไปต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (8) การศึกษาของชาวแอฟริกาอีกชิน้ หนึง่ พบว่ามีอตั ราความ
คุม้ ทุนอยูท่ ่ีประมาณ 200 เหรียญสหรัฐเท่านัน้ ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (9)

งบประมาณเบือ้ งต้น=10,345,200
ต้นทุนทัง้ โครงการระยะ 5 ปี = 76 ล้าน

3.33

DCP2 รายงานว่ามีอตั ราความคุม้ ทุนอยูท่ ่ี 23,520 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้
1 ปี จากความตายอย่างเดียว (7) มีการศึกษาหนึง่ ในโมแซมบิคพบว่าอัตราความคุม้ ทุนอยูท่ ่ี 36 เหรียญ
สหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (undiscounted DALY) และที่ 47 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (discounted DALY) (10)

งบประมาณทัง้ หมด 60 ล้าน

13.50

DCP2 พบว่า อัตราความคุม้ ทุนของกิจกรรมต่างๆ ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ค�ำนวณ
เป็ นเงินได้ดงั นี:้ มุง้ (ITN) = 11 เหรียญสหรัฐ, หรืออยูใ่ นช่วง 5 - 17 เหรียญสหรัฐ พ่นยาในบ้าน (IRS) =
17 เหรียญสหรัฐ หรืออยูใ่ นช่วง 9 - 24 เหรียญสหรัฐ; การรักษาแบบป้องกันในทารก (IPTI) = 19 เหรียญ
สหรัฐ หรืออยูใ่ นช่วง 13 - 24 เหรียญสหรัฐ (ด้วยยา sulfadoxine pyrimethamine, ผสมกับยาอื่น = 2 11 เหรียญสหรัฐ) ด้วยยาสูตรผสม artemisinin = < 150 เหรียญสหรัฐ, (ถ้าเปลี่ยนโดยเอา chloroquine
ออกจะแย่ลงทุกที) (7) การทบทวน IPTI พบความคุม้ ทุนอยูใ่ นช่วง 2.90 - 39.63 เหรียญสหรัฐต่อการ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (11) การทบทวนการรักษาแบบป้องกันในระยะตัง้ ครรภ์ (IPTp)
พบความคุม้ ทุนอยูท่ ่ี 1 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (12) การทบทวนอย่าง
เป็ นระบบในงานชิน้ อื่นพบความคุม้ ทุนในมุมมองของผูใ้ ห้บริการดังนี:้ ITN = 27 (8.15 - 110); IRS = 143
(135 - 150) IPTp = 24 (1.08 - 44.24) เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี (13)

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

56.63

DCP2: 3 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (ช่วง 2 - 9 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับ
การใช้ยา albendazole ฆ่า Trichuris และพยาธิปากขอ ช่วง 336 - 692 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการใช้
ยา praziquantel ฆ่าพยาธิใบไม้ในเลือด ช่วง 8 - 19 เหรียญสหรัฐฯ ส�ำหรับการใช้ยา albendazole +
praziquantel) (7) การศึกษาในอูกนั ดาพบอัตราความคุม้ ทุนอยูท่ ่ีประมาณ 3.19 เหรียญสหรัฐต่อการ
หลีกเลี่ยงการเป็ นโรคโลหิตจางได้ 1 ราย(14) GiveWell ประมาณการได้ 28.19 - 70.48 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี จากการเป็ นโรคพยาธิใบไม้ในเลือด และ 82.54 เหรียญสหรัฐ
ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี จากการเป็ นโรคหนอนพยาธิท่ีแพร่จากดิน (3) J - PAL
ประมาณการได้ 4.55 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (15)

ไม่มีขอ้ มูล

5,638,902 (ใช้รูปแบบการค�ำนวณค่าใช้จา่ ยต่อ
หน่วยของ Jonah Sinick at GiveWell) (3)

(ยังมีตอ่ )
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ตารางที่ 1. (ต่อ)
โครงการ, ประเทศ,
GDP ต่อหัว
(เหรียญสหรัฐ)
ในปี พ.ศ. 2555

ระยะเวลา
(พ.ศ.)

ผลลัพธ์
ด้านสุขภาพ
ทีส่ ำ� คัญ

หลีกเลี่ยง
ความตายได้
(คน)

หลีกเลี่ยง
การสูญเสีย
ปี สุขภาวะได้
(ปี )

ความตายของเด็กแรก
เกิดและความเจ็บป่ วย
อันเกิดจากน�ำ้ หนักแรก
คลอดต�่ำ

733

72,800

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ไม่มีขอ้ มูล

ความตายและความ
เจ็บป่ วยจากปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง, มะเร็งปอด, และ
โรคหลอดเลือดหัวใจ

29,357

541,695

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามี
การสูญเสียปี สขุ ภาวะ 340,000 ปี 675,000 ปี
และ 2,738,000 ปี จากมะเร็งปอด ปอดอุดกัน้
เรือ้ รังและโรคหลอดเลือดหัวใจตามล�ำดับในปี
พ.ศ. 2543
GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามี
การสูญเสียปี สขุ ภาวะ 467,000 ปี 739,000 ปี
และ 3,151,000 ปี จากมะเร็งปอด ปอดอุดกัน้
เรือ้ รังและโรคหลอดเลือดหัวใจตามล�ำดับในปี
พ.ศ. 2555 (1)

ทัง้ ประเทศ,
ทุกกลุม่ อายุ

การบาดเจ็บและ
ความตายจากอุบตั เิ หตุ
ทางการจราจร

1,557

90,582

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามี
การสูญเสียปี สขุ ภาวะ 1,270,400 ปี จากการ
บาดเจ็บบนท้องถนน ทุกกลุม่ อายุในปี
พ.ศ. 2555 ในเวียดนาม (1)

ความเจ็บป่ วยและ
ความตายจาก
โรคท้องร่วง

220

18,666

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการว่า
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 930,100 ปี จากท้อง
ร่วงในเด็กอายุ 0 - 4 ปี ในปี พ.ศ. 2555 ใน
อินโดนีเซีย(1)

หลีกเลี่ยง
การติดเชือ้
เอชไอวีได้
202,000 ราย

3,471,973

ประชากร
เป้ าหมาย

การสูญเสียปี สุขภาวะในบริบทต่างๆ

การขยายการเข้ าถึงบริการสุขภาพ
แผนก�ำเนิดทารก
ในอาร์เจนตินา
(GDP ต่อหัว: 13,693)

2548 - 2551 ประชากรเด็กแรก
เกิดใน 7 จังหวัด
ทางภาคเหนือของ
อาร์เจนตินา

GHE ขององค์การอนามัยโลกระบุวา่
มีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 237,800 ปี
ในเด็กอายุ 0 - 4 ปี ในปี พ.ศ. 2543
(ทุกสาเหตุความตาย)(1)

การใช้ วิธีการโอนเงินสดไปยังเป้ าหมายเพือ่ ปรับปรุ งสุขภาพ
โอนเงินช่วยเหลือทางสังคม 2550 - 2552 ครัวเรือนที่มี
ในเคนยา
เด็กก�ำพร้าหรือ
(GDP ต่อหัว: 1,165)
เด็กเปราะบาง

การเริม่ มีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร, การมี
คูน่ อนหลายคน, และ
การตัง้ ครรภ์ก่อนวัย
อันควรในกลุม่ เด็กหญิง,
และสุขภาพจิตในกลุม่
เด็กชาย

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมประชากรวงกว้ างเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ยาสูบในประเทศไทย
(GDP ต่อหัว: 5,479)

หมวกนิรภัยในเวียดนาม
(GDP ต่อหัว: 1,755)

2534 - 2549 ประชากรไทย
ทัง้ หมดอายุตงั้ แต่
15 ปี ขึน้ ไป

2551
(ปี เดียว)

การสุขาภิบาล
ในอินโดนีเซีย
(GDP ต่อหัว: 3,551)

2550 - 2553

กลุม่ ประชากร
อายุต่ำ� กว่า 5 ปี
ในชวาตะวันออก
ของอินโดนีเซีย

อะวาฮานในอินเดีย
(GDP ต่อหัว: 1,503)

2547 - 2551

พืน้ ที่ของอะวาฮาน ความเจ็บป่ วยและ
ทัง้ หมด 83 จังหวัด ความตายจากโรคเอดส์

GHE ขององค์การอนามัยโลกประมาณการ
ว่ามีการสูญเสียปี สขุ ภาวะ 6,377,000 และ
8,041,000 ปี จากโรคเอดส์ในปี พ.ศ. 2543
และปี พ.ศ. 2555 ตามล�ำดับในอินเดีย (1)

วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการคัดเลือกและวิเคราะห์กรณีตา่ ง ๆ ในหลายล้านชีวติ รอด

ต้นทุน/หน่วย
(เหรียญสหรัฐ)
20,450,000(4)

อัตราส่วนความ
คุ้มทุน
(เหรียญสหรัฐ/
DALY)

Incremental Cost - Effectiveness Ratio (ICER) ในบริบทต่างๆ

814a

ไม่มีขอ้ มูล

งบประมาณ: 9,960,000 เหรี ย ญสหรัฐ ส�ำ หรับ อัตราส่วนต้นทุน
โครงการน�ำร่องปี พ.ศ. 2549 - 2552
- การโอน (CTR b)
= 0.34
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ไม่มีขอ้ มูล

75.40

DCP2 พบว่า อัตราความคุม้ ทุนอันเนื่องมาจากการแทรกแซงราคาบุหรีอ่ ยูท่ ่ี 22 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ช่วง 13 - 195 และ 3 - 142 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยง
การสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ในระดับโลกและในกลุม่ ประเทศรายได้นอ้ ยและปานกลางตามล�ำดับส�ำหรับ
การแทรกแซงอื่นที่มิใช่ดา้ นราคา (เช่น การห้ามโฆษณา การจ�ำกัดการสูบบุหรี่ การลดการจ�ำหน่าย และ
การให้ขอ้ มูลความรูด้ า้ นสุขภาพ) ผลของ DCP2 คือ 353 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี สุดท้าย ส�ำหรับการรักษาโดยการให้นิโคตินทดแทน ผลของ DCP2 คือ 396 เหรียญ
สหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สุขภาวะได้ 1 ปี ช่วง 54 - 674 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการ
สูญเสีย
ปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (16)

ไม่มีขอ้ มูล

1,248

การศึกษาในประเทศไทยพบว่ามีความคุม้ ทุนอยูท่ ่ี 467 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
ปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี (7)

13,989,000

213c

DCP2 พบว่า ความคุม้ ทุนส�ำหรับการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 ปี อยูท่ ่ี 4,185
เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ช่วง 1,974 - 6,390 เหรียญสหรัฐต่อการ
หลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ความคุม้ ทุนส�ำหรับห้องส้วมราคาถูกอยูท่ ่ี 141 เหรียญสหรัฐต่อ
การหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ช่วง 11 - 270 เหรียญสหรัฐต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี
สุขภาวะได้ 1 ปี (7)

158,570,000
(327 เหรียญสหรัฐต่อคนเมื่อด�ำเนินโครงการได้
4ปี )(5)

46d

DCP2 พบว่า ความคุม้ ทุนส�ำหรับการตรวจหาเชือ้ เอชไอวีและการให้คำ� ปรึกษา การให้ความรูใ้ นกลุม่ เสี่ยง
โดยวิทยากรจากกลุม่ เสี่ยง (หญิงบริการและผูต้ ดิ ยาที่ใช้เข็ม) การส่งเสริมให้ใช้ถงุ ยางอนามัย การป้องกัน
การแพร่เชือ้ ฯ จากแม่สลู่ กู โดยใช้ยาเนวิราพีน การรักษาโรคติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ การรักษาด้วยยาต้าน
ไวรัสเรโทร (ART) การเยี่ยมบ้าน ART ที่ใช้ยาไม่ตอ่ เนื่อ, การรักษาโรคฉวยโอกาส คือ 14 - 261, 1 - 74,
19 - 205, 192 (7 - 377), 57 (9 - 105), 10 - 500, 673, 922 (350 - 1,494), 156 (3 - 310) เหรียญสหรัฐ
ต่อการหลีกเลี่ยงการสูญเสียปี สขุ ภาวะได้ 1 ปี ตามล�ำดับ (7)
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หลายล้านชีวิตรอด

หมายเหตุ:
a
เป็ นการประมาณการโดยตัวโครงการเอง (4)
b
ย่อมาจาก cost - transfer ratio หมายถึง อัตราส่วนระหว่างเงินที่ใช้บริหารจัดการกับเงินที่โอนออกไปยังเป้าหมายทัง้ หมด (Ward et al. 2010)
c
ถ้ารวมค่าใช้จา่ ยของครัวเรือนด้วยแล้ว อัตราส่วนความคุม้ ทุนจะอยูท่ ่ี 749
d
เป็ นการค�ำนวณอัตราส่วนความคุม้ ทุนที่เพิ่มขึน้ ตามแบบของ Vassall et al.(2014); โดยประมาณการภาระโรคครอบคลุมทุกจังหวัดภายใต้โครงการอะวาฮาน.
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ศูนย์กลางเพือ่ การพัฒนาโลก
(Center for Global Development: CGD)
ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาโลกปฏิบตั ิงานเพื่อลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมในโลกผ่าน
กระบวนการวิจยั อย่างเข้มข้นและการเข้าไปร่วมงานกับชุมชนเชิงนโยบายอย่างจริงจังเพื่อให้โลก
เจริญรุง่ เรือง มีความยุตธิ รรมและปลอดภัยมากขึน้ ส�ำหรับพวกเราทุกคน
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิของประเทศที่ร่ำ� รวย สถาบันระหว่างประเทศ และบรรษัท
ระดับโลกมีผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนในโลกที่ยากจน เรามุ่งที่จะปรับปรุ งนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิเหล่านีผ้ ่านการท�ำวิจยั และพัฒนานโยบายเพื่อขยายโอกาส ลดความไม่เท่าเทียม
และปรับปรุงชีวิตทั่วทุกหนแห่ง
ด้วยการจับคู่งานวิจยั กับการปฏิบตั ิจริง CGD ได้ไปไกลเกินกว่าการให้ความรู เ้ กี่ยวกับ
การพัฒนา เราส่งเสริมให้มีการถกอภิปรายเกี่ ยวกับนวัตกรรมเชิงนโยบายที่นำ� ไปปฏิบตั ิได้ใน
พืน้ ที่ต่างๆ เช่น การค้า ความช่วยเหลือ สุขภาพ การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเจ็บป่ วยของแรงงาน การลงทุนของภาคเอกชน การเข้าถึงการเงิน และธรรมาภิบาลระดับ
โลก ทัง้ นี ้ เพื่อหล่อเลีย้ งโลกนีท้ ่ีมีการพึง่ พาอาศัยกันเพิ่มขึน้ อยูแ่ ล้วให้เกิดความรุง่ เรืองร่วมกันยิ่งขึน้
ต่อไป
ในฐานะที่เป็ นคลังความคิดที่ไม่ได้มงุ่ แสวงก�ำไร ไม่ลำ� เอียง เป็ นอิสระ และคล่องตัว เราได้
ใช้ทรัพยากรส่วนหนึ่งในการรวบรวมงานวิจยั ระดับโลก น�ำมาวิเคราะห์นโยบายและท�ำการสื่อสาร
เพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดไปสูก่ ารปฏิบตั ิ

