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วิทยากร  ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
  นพ.อรรถสิทธิ ์ศรีสุบัติ  สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ 
ผู้น าสนทนา ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

 นโยบายตรวจคัดกรองสุขภาพ มีผู้เกี่ยวข้องมากมายเร่ิมต้ังแต่ผู้ก าหนดนโยบาย องค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญ หน่วย
บริการ แพทย์ พยาบาล หน่วยงานสวัสดิการเบิก - จ่ายต่าง ๆ รวมท้ังโรงพยาบาลเอกชน แต่ส่วนท่ีส าคัญท่ีสุด คือ 
ผู้รับบริการมีความเช่ือ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองสุขภาพมากเพียงใด ท่ีผ่านมา สวรส. ได้มีการสนับสนุนการ
สร้างความรู้ แนวทางในการปฏิบัติ แต่ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติท่ียังไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง สื่อความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็น 
Evidence-Based กับ Mass media เชิญชวนให้ตรวจสุขภาพควรจะเป็นไปอย่างไร จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 
6 เรื่องนโยบายการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชน มอบหมายให้ สวรส. ศึกษาและพัฒนากลไก 
พัฒนาระบบบริการตรวจสุขภาพในระดับชาติ ซึ่งจะท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายแนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม การตรวจสอบและควบคุมมาตรฐาน รับรองระบบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และการให้ความรู้แก่
ประชาชน จึงมอบหมายให้นักวิจัยเชิงระบบและนโยบายกลุ่มหน่ึงท าวิจัยเพื่อหาทางเลือกท่ีตอบโจทย์ท่ีเหมาะสมกับ
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร กล่าวว่า 
 หลายปีท่ีผ่านมามีการท า Guideline ออกมามากมาย แต่ในทางปฏิบัติไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติใช้ หรือไม่ทราบถึง
ท่ีมาของ Guideline เหล่าน้ัน ดังน้ัน สิ่งส าคัญไม่ใช่เพียงการมี Guideline แต่เป็นกระบวนการในการให้คนยอมรับ และ
เข้าใจใน Guideline เหล่าน้ัน ทีมวิจัยท าวิจัยเพื่อสร้างทางเลือกท่ีเป็นกลไกในการท าเรื่องระบบตรวจคัดกรองสุขภาพ 
เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาทางเลือก และแนวทางเบื้องต้นท่ีแต่ละหน่วยงานต้องท าเมื่อเลือกทางเลือกน้ัน ๆ พร้อมท้ัง
ประเมินแต่ละทางเลือกให้ด้วย 
 วิธีการศึกษาใช้การทบทวนข้อมูลท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ จากน้ันหาผู้เกี่ยวข้องในการตรวจคัดกรอง
สุขภาพ และร่างกรอบแนวคิดโดยรวบรวมความคิดเห็นจาก Stakeholder ต่าง ๆ เพื่อสร้างทางเลือกของรูปแบบของ
กลไก ก าหนดปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ ก าหนดเกณฑ์และประเมินผล 

จากการศึกษามีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ในเรื่องของนิยามการตรวจคัดกรองสุขภาพท่ีไม่ชัดเจน มีรูปแบบ 
เป้าหมายและผู้ให้บริการหลากหลาย เป็นกลยุทธ์ในการแสวงหารายได้ ไม่มีการศึกษาท่ีเป็นระบบมาช่วยก าหนดแนวทาง 
ไม่มีการก ากับดูแลท่ีเป็นระบบ ในต่างประเทศต้องมีการวิจัยทางวิชาการเพื่อศึกษาประโยชน์ท่ีได้รับจากการตรวจน้ัน ๆ 
ประเมินความคุ้มค่า การเช่ือมโยงสู่ชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพ การด าเนินการร่วมกับด้านอื่น เช่น จะต้องท า
อย่างไรต่อไปเมื่อตรวจพบโรค และยังไม่มีกลไกการก ากับดูแลท่ีเหมาะสม 
  



ระบบงานส าคัญที่จะต้องพัฒนาประกอบด้วย 5 ส่วน ดังน้ี 
- แนวทางหรือข้อเสนอแนะบนพื้นฐานและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
- การก าหนดนโยบายด้านการคัดกรองสุขภาพ 
- การให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยหรือบุคคลท่ัวไป 
- สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
- ติดตามประเมินการให้บริการและคุณภาพ 

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาทางเลือก ทางเลือกที่เป็นกลไก 
สิ่งที่แต่ละทางเลือกควรด าเนินการ

ต่อไป 
- การได้รับการยอมรับ 
- ความรวดเร็วในการด าเนินการ 
- ความยั่ งยืนและต่อเ น่ืองของการ

ด าเนินการ 
- โอกาสการพัฒนาขององค์กรหรือกลไก 
- ความสามารถในการสื่อสารและ

เผยแพร่ข้อมูล 
- ความสามารถในการประสานไปสู่การ

บังคับใช้ 

1. หน่วยงานกลางในก ากับของรัฐท่ีมี
ความเป็นอิสระ 

กระทรวงสาธารณสุ ข ต้อ ง เป็ น
ตัวกลางร่วมกับหน่วยงานวิชาการ
จัดต้ังองค์กรอิสระ 

2. หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข/
หน่วยงานในก ากับ 

หน่วยงานต่างๆ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม 

3. คณะกรรมการระดับชาติทีมีส่วน
ร่วมจากหลายฝ่าย 

กระทรวงสาธารณสุ ข  จะ ต้อ ง
ด า เ นิ นกา รอย่ า ง เป็ น ระ บบ  มี
ประสิทธิภาพในการวางระบบงาน
และทบทวน และมี ทีม เลขาฯท่ี
เข้มแข็งในการติดตามงาน 

ทางเลือกท่ีเป็นกลไกในการท าเรื่องระบบตรวจคัดกรองสุขภาพ ท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลมี 3 ทาง คือ 1) 
หน่วยงานกลางในก ากับของรัฐท่ีมีความเป็นอิสระ 2) หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานในก ากับ 3) 
คณะกรรมการระดับชาติทีมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย แต่ละทางเลือกมีเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา ดังน้ี การยอมรับ ความ
รวดเร็วในการด าเนินการ ความยั่งยืนและต่อเน่ือง การพัฒนาขององค์กรหรือกลไก ความสามารถในการสื่อสารให้คนรู้และ
เข้าใจ และการประสานไปสู่การบังคับใช้ได้ เมื่อท าการวิเคราะห์ทางเลือกตามเกณฑ์ข้างต้น พบว่า แต่ละทางเลือกมีข้อดี
และข้อเสียแตกต่างกันไป เช่น ทางเลือกท่ีเป็นคณะกรรมการจะได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ด้านความรวดเร็วทางเลือกท่ี
เป็นหน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ส่วนด้านความยั่งยืน โอกาสในการพัฒนา  และความสามารถในการ
สื่อสารน้ัน ทางเลือกท่ีเป็นองค์กรอิสระจะได้รับการยอมรับมากท่ีสุด ในแง่ความสามารถในการออกนโยบายการน าไป
บังคับใช้หน่วยงานของกระทรวงจะได้รับการยอมรับมากที่สุด 

หากเลือกทางเลือกท่ีเป็นองค์กรอิสระหน่วยงานด้านนโยบาย เช่น กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นตัวกลางในการ
จัดต้ังองค์กรอิสระข้ึน หากเป็นทางเลือกของหน่วยงานในกระทรวงฯ หน่วยงานต้องเข้าไปมีส่วนร่วม และหากเลือก
ทางเลือกของคณะกรรมการ กระทรวงฯ จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการวางระบบงานและ
ทบทวน และมีทีมเลขาฯ ท่ีเข้มแข็งในการติดตามงาน แต่ไม่ว่าจะเลือกทางเลือกใดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแง่นโยบายต้อง
มาประชุมร่วมกัน วางแผนเพื่อศึกษาสถานการณ์ ท างานในรูปแบบของการร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ รวมท้ังผู้บริโภคใน
แง่การคุ้มครองผู้บริโภค จัดท าแผนงานในการสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจและสื่อสารกับประชาชน 

การประเมินกลไกท่ีเลือกโดยดูจากความก้าวหน้าของการจัดต้ังกลไก การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ความส าเร็จในการพัฒนาให้เป็นนโยบาย การยอมรับและน าไปใช้ การเปลี่ยนเน้ือหาการน าเสนอของชุดบริการสุขภาพมี
ความต่างจากเดิมเพียงใด การเข้าถึงบริการตรวจสุขภาพ คุณภาพ ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมของประชาชน การ
ด าเนินการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

“การให้ความรู้สู่สาธารณะ และพลังของประชาชนเป็นด้านหน่ึงท่ีส าคัญ”  



นพ.อรรถสิทธิ์ ศรีสุบัติ กล่าวว่า 
 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเห็นว่า ควรจะต้องมีแนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสมส าหรับประชาชนท่ี
เป็นมาตรฐานกลาง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมส าหรับประชาชนข้ึน มีกระทรวงฯ เป็นผู้ด าเนินการ  มีราชวิทยาลัยคณะท างาน รวมถึงสมาคม โรงพยาบาล
เอกชน กรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องร่วมด้วย เกณฑ์ท่ีจัดต้ังข้ึนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มวัย คือ เด็กและวัยรุ่น (0 – 18 ปี) วัยท างาน 
(18 – 60 ปี) และวัยสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) เน่ืองจากแต่ละช่วงอายุมีการตรวจท่ีต่างกัน 

กระบวนการด าเนินการจะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์จึงต้องมีการให้คุณภาพหลักฐานท่ีได้มา โดยใช้เกณฑ์
แนวทางการพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติขององค์กรวิชาชีพปี 2558 มีการทบทวนสถานการณ์ทั้งหมดจากทุกประเทศท่ีมีการ
ตรวจสุขภาพท้ังจากสหรัฐอเมริกา เครือจักรภพอังกฤษ (อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) และญี่ปุ่น ทบทวน
ข้อมูลจากโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาลสังกัดโรงเรียนแพทย์ และสิทธิประโยชน์ของ 3 กองทุน 

การตรวจสุขภาพตามคู่มือแนวทางน้ียึดหลักมาจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่า “การตรวจสุขภาพ คือ การตรวจ
สุขภาพของผู้ท่ียังไม่มีอาการแสดงของโรค เพื่อค้นหาความเสี่ยงให้การดูแลหรือป้องกันภาวะเสี่ยงไมให้ไปสู่การเป็นโรค” 
ส่วนผู้ท่ีเป็นโรคแล้วจะไม่รวมอยู่ในแนวทางน้ี การตรวจสุขภาพท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจะเน้นไปท่ีการซักประวัติท่ีเกี่ยวข้อง
กับสุขภาพ เพราะจะสามารถบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคหรือมีความเสี่ยงอะไร และการตรวจร่างกายอย่างละเอียด แล้ว
ประเมินความเสี่ยงโดยใช้แบบประเมิน สุดท้ายเป็นการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 


