ปี ที่ 5 ฉบับที่ 46 เดือนพฤศจิกายน 2560

การส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย:
มองย้อนหลัง เพื่อก้าวต่อไป
การส�ำรวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่ างกายในประเทศไทย (National Health Examination
Survey, NHES) ที่ด�ำเนินการมาตังแต่
้ ปี 2534 เป็ นแหล่งข้ อมูลสุขภาพที่ส�ำคัญ เนื่องจากมีการตรวจ
ร่ างกายโดยบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งช่วยให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและครบถ้ วนมากกว่ารายงานจากสถาน
พยาบาลหรื อการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง การประเมินโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้ านสุขภาพ (HITAP) ในปี 2559-2560 ชี ้ว่าการขาดระบบอภิบาล (governance) และการบริ หารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ ท�ำให้ การส�ำรวจนี ้มีปัญหาหลายประการ เช่น ประเด็นการส�ำรวจที่ซ� ้ำซ้ อนกับการส�ำรวจ
สุขภาพอื่น ๆ ผลการส�ำรวจถูกน�ำไปใช้ ประโยชน์ ทงในเชิ
ั้
งนโยบายและการศึกษาวิจยั อย่างจ�ำกัด ไม่มี
แผนพัฒนาการส�ำรวจในระยะยาวทังในแง่
้
ระเบียบวิธีวิจยั เครื่ องมือ อุปกรณ์ บุคลากร และการจัดการ
ผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ กระทรวงสาธารณสุขและสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ควรเป็ นผู้น�ำในการ
แก้ ไขปั ญหาและพัฒนาการส�ำรวจสุขภาพของประเทศ โดยการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ที่เหมาะสม สร้ างกล
ไกบูรณาการการส�ำรวจต่าง ๆ และประสานความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
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มองอดีต-ปัจจุบัน: การส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกายครัง้ แรกในปี 2534 และด�ำเนินการต่อมาทุก 5 ปี โดยมีนกั วิจยั ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากรทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้ ามามีสว่ นร่วม
และได้ รับงบประมาณจากหลายหน่วยงาน ในครัง้ ที่ 5 ได้ รับงบประมาณถึง 60 ล้ านบาท
ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2534-2535

ครั้งที่ 2
พ.ศ. 2539-2540

ครั้งที่ 3
พ.ศ. 2546-2547

ครั้งที่ 4
พ.ศ. 2551-2552

ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2556-2558

อนาคต
ผู้ด�ำเนินการหลัก

ผู้ด�ำเนินการหลัก

กระทรวงสาธารณสุข และ
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย

กระทรวงสาธารณสุขและ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ผู้ด�ำเนินการหลัก

ผู้ด�ำเนินการหลัก หน่วยงานสังกัดสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

สถาบันหนึ่งในคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
฿

฿

ผู้ให้ทุนหลัก กระทรวง
สาธารณสุข สสส. ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
และส�ำนักงานพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

฿ ฿

ผู้ให้ทุนหลัก กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

จุดแข็งของโครงการ

งบประมาณของโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการส�ำรวจฯ ต้ องเขียนข้ อเสนอ (proposal) ขอ
ทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็ นครัง้ ๆ ไป โดยไม่เคยมีการจัดสรร
งบประมาณระยะยาวจากภาครัฐเพื่อน�ำไปใช้ ในการส�ำรวจฯ
และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้ องทีค่ วรมีความต่อเนือ่ ง เช่น การพัฒนา/
ทดสอบเครื่ องมือบางประเภท การพัฒนา และจัดการฐาน
ข้ อมูล การเก็บรักษาตัวอย่างสิง่ ส่งตรวจ การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั และนักวิชาการในหน่วยงานที่ผลิตและใช้ ข้อมูล การ
จัดการความรู้และสนับสนุนการใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล

เป็ นการส�ำรวจระดับประชากร ครอบคลุมประเด็นปั ญหา
สุขภาพอย่างกว้ างขวาง ใช้ วิธีวิจยั ที่เป็ นที่ยอมรับเชื่อถือได้
ด�ำเนินการโดยเครื อข่ายนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยในส่วน
กลางและภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
การก�ำหนดประเด็นและพัฒนาเครื่ องมือ เปิ ดโอกาสให้
หน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้ องเข้ ามามีสว่ นร่วม

HITAP ใช้ระเบียบวิธีวิจัยอะไรในการประเมิน
					
เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมายังไม่มีการประเมินการส�ำรวจนี ้อย่างเป็ นระบบ ในปี
2559 สสส. มอบหมายให้ HITAP ประเมินระบบอภิบาล การบริ หารจัดการ ระเบียบวิธีวจิ ยั และการใช้ ประโยชน์จากการส�ำรวจฯ ตลอดจนวิเคราะห์
ปั ญหาอุปสรรคและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ได้ ข้อเสนอแนะส�ำหรับพัฒนาการส�ำรวจฯ ในอนาคต คณะนักวิจยั ด�ำเนินการการประเมินเมื่อกันยายน
2559-เมษายน 2560 โดยใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่
การส�ำรวจโดยใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรในหน่วยงาน
การทบทวนเอกสาร เช่น ข้ อเสนอโครงการ
และรายงานการส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย ต่าง ๆ ได้ แก่ ผู้ให้ ทนุ ผู้รับผิดชอบการประเมิน ผู้ใช้ แบบสอบถามชนิดตอบด้ วยตนเอง
บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และข้ อมูลที่เผย ผลการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้ อง รวม 26 ท่าน
แพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
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ปัญหาที่พบ

แม้ จะด�ำเนินการมากว่า 25 ปี แต่..
X ยังไม่สามารถพัฒนาให้ เป็ นสถาบัน (institutionalization)
X ขาดความต่อเนื่องของนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก
X ขาดระบบบริหารจัดการ การก�ำกับติดตามและประเมิน
ผลการส�ำรวจที่มีประสิทธิภาพ
X ขาดแผนพัฒนาการส�ำรวจในระยะยาว ทังในแง่
้
ระเบียบ
วิธีวิจยั เครื่ องมือ บุคลากร และการจัดการ/เพิ่มมูลค่าของ
การใช้ ประโยชน์

฿

ผู้ให้ทุนหลัก
สสส. สวรส.
และกระทรวงสาธารณสุข

ปัญหาในมุมมองของหน่วยงาน
ที่ต้องการใช้ข้อมูล
เกิดปั ญหาหลายประการ...เช่น
X การส�ำรวจฯ ทุก 5 ปี ไม่สอดคล้ องกับความต้ องการใช้
ข้ อมูลในการติดตามประเมินผลของหน่วยงานต่าง ๆ ท�ำให้
บางหน่วยงานต้ องด�ำเนินการส�ำรวจในประเด็นที่ซ� ้ำกัน
X นักวิชาการต้ องการการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ เกิดความ
รู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับตัวแปรและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง สามารถ
เลื อ กวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากการส� ำ รวจฯ ได้ ต รงตามความ
ต้ องการใช้ ประโยชน์โดยหน่วยงานของตน

บริบทของการส�ำรวจสุขภาพในประเทศไทย
หลายหน่วยงานในประเทศไทยด�ำเนินการส�ำรวจด้ านสุขภาพทังที
้ ่เป็ นโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยมีก�ำหนดรอบเวลา
การส�ำรวจที่แตกต่างกัน แต่ขาดระบบอภิบาลและยุทธศาสตร์ ด้านการส�ำรวจสุขภาพประชาชน ในขณะที่มีนกั วิจยั ผู้ปฏิบตั งิ าน
วิจยั และทรัพยากรอื่นๆ อยูอ่ ย่างจ�ำกัด การส�ำรวจที่ท�ำโดยหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างแยกส่วน ขาดการบูรณาการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ขาดการจัดล�ำดับความส�ำคัญเพื่อจัดสรรทรัพยากรที่เกี่ยวกับการส�ำรวจสุขภาพร่วมกัน มีการส�ำรวจในบางประเด็นที่
ซ� ้ำซ้ อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา กิจกรรมทางกาย อนามัยการเจริ ญพันธ์ุ
ประเด็นสุขภาพของผู้สงู อายุ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(1) รัฐจัดสรรงบประมาณให้ การส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย รวมทังกิ
้ จกรรมที่เกี่ยวข้ อง และกิจกรรมเชิงพัฒนา
ทังนี
้ ้ หน่วยงานที่ต้องการใช้ ข้อมูลควรร่วมลงทุนในการส�ำรวจ โดยจัดให้ มีกลไกประสานงานระหว่างแหล่งทุนเพื่อร่วมกัน
ก�ำกับติดตามความก้ าวหน้ าอย่างเหมาะสม
(2) สธ. และ สวรส. เป็ นผู้น�ำในการพัฒนาระบบอภิบาลและนโยบายเกี่ยวกับการส�ำรวจสุขภาพของประเทศ โดย สวรส.
ประสานงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและติดตามประเมินผล
(3) สวรส. เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบการส�ำรวจสุขภาพโดยการตรวจร่างกาย โดยสร้ างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เช่น แหล่งทุน ผู้ใช้ ประโยชน์จากข้ อมูล และมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการส�ำรวจฯ จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นส�ำรวจ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สนับสนุนการน�ำข้ อมูลไปใช้ ประโยชน์ และวางแผนส�ำรวจระยะยาว
ผู้เขียน
ดร. ภญ.ศรี เพ็ญ ตันติเวสส
นักวิจยั อาวุโส
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้ านสุขภาพ
ติดตามรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ ที่ www.hitap.net/research/167972

เอกสารฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของงานวิจยั เรื่ อง การประเมินเพื่อ
ต่อยอดการส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
โดย ดร. ภญ.ศรี เพ็ญ ตันติเวสส ดร. นพ. อุดมศักดิ์ แซ่โง้ ว
ดร. จอมขวัญ โยธาสมุทร ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์
และนางสาววิไลลักษณ์ แสงศรี

HITAP เป็ นองค์กรวิจยั กึ่งอิสระภายใต้ ส�ำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณะสุขและเป็ นส่วนหนึ่งของโครงการเมธี วิจัยอาวุโส
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) มีพนั ธกิจหลักคือ ศึกษาผล
กระทบทังบวกและลบจากการใช้
้
เทคโนโลยีหรื อนโยบายด้ านสุขภาพเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจด้ านนโยบายของภาครัฐ เช่น คณะอนุกรรมการ
พัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้ กระทรวงสาธารณสุข ส่วนในระดับชาติโดยเฉพาะ
ในประเทศก�ำลังพัฒนา HITAP เน้ นการพัฒนาศักยภาพให้ ประเทศเหล่า
นันสามารถท�
้
ำประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้ วยตนเอง

หน่วยงานที่สนใจรับ Policy Brief ฉบับพิมพ์
สมัครรับได้ ที่ comm@hitap.net โดยระบุอีเมลเพื่อจัดส่ง
ท่านที่สนใจรับเป็ นรายบุคคล สมัครรับส�ำเนา
อิเล็กทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) ได้ ที่ comm@hitap.net
โดยระบุอีเมลเพื่อจัดส่ง
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