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1การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

¤Ó¹ÔÂÁ 

สุขภาพจิตเปนรากฐานของสุขภาพ ตามคำนิยาม “สุขภาพ” ขององคการอนามัยโลกท่ีกลาววา  
“เปนภาวะที่อยูดีมีสุขทั้งกาย จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงแตปราศจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น” 
งานวิจัยในระยะหลังน้ีใหความสนใจกับสุขภาพจิตท่ีมีผลตอสุขภาพกาย และสุขภาพกายที่มีผล 
ตอสขุภาพจิต ทัง้สองภาวะน้ีไมสามารถมีเพยีงอยางใดอยางหนึง่เพือ่ใหมภีาวะอยูดมีสีขุอยางแทจรงิได 
 
สุขภาพจิตเปนหัวใจของการอยูดีมีสุขของบุคคล ความสัมพันธในครอบครัว และการทำประโยชนตอ
ชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาของสังคมและประเทศ การเจ็บปวยทางจิตและความยากจนสงผลให
เกิดวงจรดานลบ การเจ็บปวยทางจิตขัดขวางความสามารถของบุคคลในการเรียนรู การสรางสรรค
ผลิตผลทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความยากจนก็เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคจิตเวช และจำกัดโอกาส
การเขาถึงบริการสุขภาพ   
 
ผูคนจำนวนมากท่ีไดรับผลจากความทุพพลภาพจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติ
พฤตกิรรมเสพสุราสารเสพติด ทัง้ท่ีแทจรงิแลวสถานบรกิารปฐมภูมสิามารถใหการรกัษาท่ีมปีระสทิธผิลได
เปาหมายของเราคือ ทำใหงานสุขภาพจิตไดรับการบูรณาการเขากับระบบบริการสุขภาพทั่วทั้งโลก  
 
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงจำเปนตองใชความพยายามอยางมากในการปรับเปลี่ยนนโยบาย วิธีปฏิบัติ และ
ระบบการจัดใหบริการ เพื่อใหมั่นใจวาความตองการและปญหาสุขภาพจิตไดรับการใหความสำคัญ  
ในอันที่จะลดภาระโรคที่เกิดจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุรา 
สารเสพติด โดยไมมีขออางใดท่ีจะไมเห็นความจำเปนของงบประมาณเพ่ือการจัดบริการสุขภาพจิต  
เราตองการใหมั่นใจวาประเด็นสุขภาพจิตไดรับสวนแบงท่ีเหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากร 
ทางสาธารณสุข 
 
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก (WHO’s Mental Health 
Gap Action Programme ; mhGAP) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนขอตกลงรวมเชิงนโยบายของรัฐ 
องคการระหวางประเทศและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ โดย mhGAP ไดกำหนดกลยุทธในการขยายวิธีการ
ดูแลชวยเหลือหลักใหครอบคลุมสำหรับปญหาที่มีความสำคัญบนพื้นฐานของทรัพยากรที่จำกัด 
 
ดิฉันขอเชิญชวนใหภาคีทุกทานรวมมือกับองคการอนามัยโลกในการผลักดันใหงาน mhGAP  
ประสบความสำเร็จ 
 
 
Dr. Ala Alwan 
ผูชวยผูอำนวยการใหญ 
โรคไมติดตอและสุขภาพจิต 





3การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

¤Ó¹Ó 

โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดมีความชุกสูงและกอให
เกิดภาระหนักทั่วโลก การละเมิดสิทธิตอผูปวยกลุมนี้ยิ่งทำใหปญหารุนแรงมากข้ึน ทรัพยากรเพ่ือใช 
ในการจัดการภาระหนักหนาดังกลาวก็ไมเพียงพอ ทั้งยังกระจายอยางไมเทาเทียมและใชอยาง 
ขาดประสิทธิภาพ ทำใหผูปวยกลุมนี้สวนใหญไมไดรับการดูแลชวยเหลือใดๆ เลย 
 
องคการอนามัยโลกไดตระหนักถึงความจำเปนที่ตองมีปฏิบัติการเพื่อลดภาระดังกลาว และเสริมสราง
ศักยภาพใหประเทศสมาชิกจัดการกับปญหาท่ีเพิ่มมากข้ึนนี้ โปรแกรมปฏิบัติการเพ่ือลดชองวางทาง
สุขภาพจิตขององคการอนามัยโลกไดรับการรับรองจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกคร้ังท่ี 55 ในป  
ค.ศ. 2002 โปรแกรมนี้สนับสนุนการริเริ่มดำเนินการดวยแนวปฏิบัติทั่วไปใหประเทศสมาชิก  
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุรา 
สารเสพติดใหดีขึ้น ปจจุบันนี้งานสุขภาพจิตไดจัดเปนหนึ่งในวาระสาธารณสุขของโลก 
 
อยางไรก็ตาม ยังมีภารกิจอีกมากกวาจะทำไดสำเร็จ ชองวางระหวางความตองการเรงดวนและบริการ
ที่มีอยูเพื่อลดภาระโรคนั้นยังกวางมาก โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต (mhGAP)  
ที่นำเสนอในเอกสารน้ีจะสะทอนถึงคำยืนยันขององคการอนามัยโลกท่ีจะปดชองวางดังกลาว mhGAP 
เปนโปรแกรมปฏิบัติการขององคการอนามัยโลกท่ีพัฒนาข้ึนเพื่อประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศท่ีมี
รายไดต่ำและรายไดปานกลางคอนขางต่ำ (low and lower middle incomes) เพื่อขยายบริการ
สำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด สาระสำคัญ 
ของ mhGAP คือการรวมกันชวยเสริมกระตุนความพยายาม และเพิ่มการลงทุนตอการจัดบริการใหกับ
ผูที่ไมเคยไดรับบริการใดๆ เลย  
 
ผมมีความยินดีที่จะนำเสนอ mhGAP ตอชุมชนเพื่อสุขภาพทั่วโลก และเฝาดูทิศทางและปฏิบัติการ 
ที่จะเกิดขึ้น 
 
 
Dr.Benedetto Saraceno 
ผูอำนวยการ 
แผนกสุขภาพจิตและสารเสพติด 
 



4 mhGAP 
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต 

º·ÊÃØ»ÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

กลุมโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด (mental, 
neurological, and substance use disorders; MNS) มีความชุกสูงในทุกภูมิภาคทั่วโลก และเปน
ปจจัยเสี่ยงหลักที่ทำใหเกิดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากการประมาณการดัชนี 
ปสุขภาพท่ีปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ (disability-adjusted life years; DALYs) พบวา 
รอยละ 14 ของภาระโรคเกิดจากกลุมโรค MNS นอกจากน้ีการละเมิดสิทธิและตราบาปที่มีตอผูปวย
กลุมนี้ยิ่งทำใหปญหาหนักมากขึ้น ทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการภาระหนักหนาดังกลาวก็มีไมเพียงพอ 
ทั้งยังกระจายอยางไมเทาเทียมและนำไปใชอยางขาดประสิทธิภาพ ทำใหเกิดชองวางการรักษา  
(treatment gap) มากกวารอยละ 75 ในหลายประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ 
 
ในการลดชองวางและเสริมศักยภาพของประเทศสมาชิกเพ่ือจัดการกับปญหาท่ีเพ่ิมข้ึนนี้ องคการ
อนามยัโลกไดเสนอ โปรแกรมปฏบิตักิารเพ่ือลดชองวางทางสขุภาพจิต (Mental Health Gap Action 
Programme; mhGAP) ใหผูวางแผนระบบสุขภาพ ผูตัดสินใจดานนโยบายและผูใหทุนทั้งหลาย  
ดวยชุดกิจกรรมและโปรแกรมที่ชัดเจน สอดคลองกัน ในอันที่จะขยายบริการสำหรับกลุมโรค MNS 
 
วัตถุประสงคสำหรับโปรแกรมคือ เสริมขอตกลงรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายใหเพิ่มการจัดสรร
งบประมาณและบคุลากรเพือ่การดแูลกลุมโรค MNS และเพือ่ใหวธิกีารดแูลชวยเหลอืทีส่ำคญัครอบคลมุ
เพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะในประเทศท่ีมรีายไดตำ่และปานกลางคอนขางตำ่ซ่ึงมสีดัสวนในภาระโรคท่ัวโลกสงูมาก  
 
เน่ืองจากประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำเปนกลุมท่ีทำใหเกิดภาระโรคท่ัวโลกมากท่ีสุด 
อีกทั้งมีบุคลากรและงบประมาณจำกัด กลยุทธที่เนนในกลุมประเทศน้ีจะทำใหเกิดผลกระทบไดมาก
ที่สุด mhGAP จึงไดกำหนดเกณฑเพื่อคัดเลือกประเทศที่เปนเหตุของกลุมโรค MNS มากท่ีสุดและ
ประเทศที่มีชองวางทรัพยากรสูงท่ีสุด  
 
โปรแกรมน้ีอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรและระบาดวิทยาที่ดีที่สุดเทาที่มีเกี่ยวกับกลุมโรค MNS  
ซึ่งถูกจัดอยูในความสำคัญลำดับตน เปนการใหชุดการดูแลชวยเหลือแบบบูรณาการ และนำไปแกไข
ปญหาอุปสรรคท่ีมีอยูเพื่อขยายบริการใหเพิ่มข้ึน การลำดับความสำคัญของปญหาจะใชฐานจากภาระ
โรคท่ีสูง (ในแงของการเสียชีวิต ความเจ็บปวย และทุพพลภาพ) ปญหาท่ีทำใหเกิดคาใชจายสูง หรือ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ โรคท่ีใหความสำคัญลำดับตนๆ ไดแก โรคซึมเศรา โรคจิตเภท และ
โรคจิตอื่นๆ ภาวะฆาตัวตาย โรคลมชัก โรคสมองเส่ือม โรคท่ีเกิดจากการด่ืมสุรา โรคท่ีเกิดจากการ 
เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย และโรคจิตเวชเด็ก ชุด mhGAP ประกอบดวยวิธีการดูแลชวยเหลือ 
เพื่อปองกันและจัดการแตละโรคที่มีความสำคัญเหลานี้บนพื้นฐานของหลักฐานดานประสิทธิผลและ
ความเปนไปไดในการขยายการดูแลชวยเหลือ mhGAP ไดกำหนดตนแบบสำหรับชุดการดูแลชวยเหลือ 
ที่อาจจำเปนตองปรับใหเหมาะกับประเทศหรือภูมิภาคตางๆ ตามบริบทของพ้ืนที่ 
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อุปสรรคที่ขัดขวางการขยายวิธีการดูแลชวยเหลือเหลานี้ 
จะตองนำมาพิจารณารวมไปกับทางเลือกท่ีมีอยูท่ีจะสามารถ
จัดการปญหาได โดย mhGAP ใหกรอบการทำงานเพ่ือขยาย
การดูแลชวยเหลือกลุมโรค MNS ภายใตขอจำกัดท่ีหลากหลาย
ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ  
 
สิ่งสำคัญท่ีสุดอยางแรกในความสำเร็จของการดำเนินการ
โปรแกรมท้ังหมด คือการมีขอผูกมัดทางการเมืองในระดับ
สูงสุด วิธีหนึ่งคือสรางกลุมผูมีสวนไดเสียหลักท่ีมีความ
เช่ียวชาญหลากหลายวิชาชีพเพ่ือช้ีแนะข้ันตอนน้ี การประเมิน
ความตองการและทรัพยากรโดยใชการวิเคราะหสถานการณ
อาจชวยใหเขาใจความตองการที่เกิดจากกลุมโรค MNS และ
ระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวของมากขึ้น และจะชวยนำไปสู
การจัดลำดับความสำคัญของปญหาท่ีมีประสิทธิผล การ
วางแผนการดูแลชวยเหลือเปนระยะ และเสริมความเขมแข็ง
ในการดำเนินการ การพัฒนานโยบายและโครงสรางพื้นฐาน
กฎหมายเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยแสดงใหเห็นปญหา MNS 
และสงเสริมปกปองสิทธิของผูปวยกลุมนี้ 
 
การตัดสินใจเลือกจะตองข้ึนอยูกับวารูปแบบวิธีการชวยเหลือ
ใดท่ีดีท่ีสุดในสถานบริการสุขภาพ ในชุมชน และในครัวเรือน 
เพ่ือใหมั่นใจวามีคุณภาพสูงและครอบคลุมอยางเปนธรรม 
การมีบุคลากรที่เพียงพอเปนสิ่งจำเปนในการจัดบริการตาม
ชุดการดูแลชวยเหลือ ภารกิจหลักคือหาคนรับผิดชอบ 
ในการใหการดูแลชวยเหลือในสถานบริการแตละระดับ 
 

ประเทศสวนใหญที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลางมักจะได
รับงบประมาณไมเพียงพอในการดูแลกลุมโรค MNS ทรัพยากร
ที่จะจัดใหบริการอาจหมุนเวียนมาจากหลายแหลง เชน  
เพิ่มสัดสวนการจัดสรรจากงบประมาณสุขภาพระดับชาติ 
จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรมอื่นๆ หรือจากทุนภายนอก 
ตัวอยางเชน กองทุนหรือองคกรสนับสนุนการพัฒนาแบบ
ทวิภาคีหรือพหุภาคี 
 
กรอบการทำงานของ mhGAP ยังรวมถึงแผนการติดตาม
และประเมินผลการวางแผนและการดำเนินการโปรแกรม 
การคดัเลอืกตวัช้ีวดัปจจยันำเขา ตวัช้ีวดักระบวนการ ตวัชีว้ดั 
ผลลัพธ และตัวชี้วัดผลกระทบ รวมไปกับการหาเคร่ืองมือ
และวิธีการวัดเปนขั้นตอนที่บูรณาการไปรวมกัน 
 
หัวใจของ mhGAP คือสรางภาคีรวมทำงาน เสริมขอตกลง
รวมของภาคีที่มีอยู ดึงดูดและกระตุนภาคีใหม และเสริม
ความพยายามและเพิ่มการลงทุนเพื่อลดภาระจากกลุมโรค 
MNS การขยายบริการเปนกระบวนการที่ทั้งทางสังคม
การเมือง และโรงพยาบาลหรือสถาบันจะชวยกันหาแนวรวม
กลุมผูสนใจและองคกรตางๆ การขยายงานที่ประสบความ
สำเร็จนั้นเปนการรวมรับผิดชอบระหวางภาครัฐ บุคลากร
สุขภาพ ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ดวยการ
สนับสนุนจากชุมชนนานาชาติ ขอตกลงรวมเรงดวนท่ีตองการ
จากภาคีทั้งหมดคือการตอบสนองตอความจำเปนทาง
สาธารณสุขนี้ การปฏิบัติการตองเริ่มเดี๋ยวนี้ 
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กลุมโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด (mental, 
neurological, and substance use disorders; MNS) มีความชุกสูงในทุกภูมิภาคทั่วโลก และเปน
ปจจัยเสี่ยงหลักที่ทำใหเกิดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากผลการสำรวจระบาด
วิทยาในชุมชนทั่วโลกประมาณการวาความชุกช่ัวชีวิตของโรคจิตเวชในผูใหญเปนรอยละ 12.2-48.6 
และความชุกในชวง 12 เดือนเปนรอยละ 8.4-12.9 จากการประมาณการดัชนีปสุขภาพท่ีปรับดวย
ความบกพรองทางสุขภาพ (disability-adjusted life years; DALYs) พบวารอยละ 14 ของภาระโรค
เกิดจากกลุมโรค MNS ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของภาระโรคทั้งหมดที่เกิดจากโรคไมติดตอ โดยเกือบสาม
ในส่ีของภาระโรคท่ัวโลกเกิดจากโรคจิตเวชและระบบประสาทเกิดจากประเทศรายไดต่ำหรือปานกลาง
คอนขางต่ำ นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิและตราบาปที่มีตอผูปวยกลุมนี้ยิ่งทำใหปญหาหนักมากขึ้น  
ทั้งเพ่ิมความเส่ียง ฉุดลงสูความยากจน และขัดขวางการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งการสรางงาน
สุขภาพจิตนั้น ไมเพียงแตจำเปนตอความอยูดีมีสุขของบุคคลเทานั้น แตยังจำเปนตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลดความยากจนในสังคมและประเทศอีกดวย (กรอบที่ 1) สุขภาพจิตและความม่ันคงทาง
สุขภาพมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หากมีความขัดแยงกันจะทำใหเกิดปญหาสุขภาพจิตขึ้นมากมาย 
(กรอบที่ 2)  

สุขภาพจิตเปนสิ่งสำคัญมากในการอยูเย็นเปนสุขของบุคคล สังคม และประเทศ ความสำคัญของ
งานสุขภาพจิตเปนท่ีตระหนักขององคการอนามัยโลกต้ังแตตน สะทอนใหเห็นไดจากคำนิยาม 
“สุขภาพ” ขององคการอนามัยโลกที่วา “ไมใชเพียงแตปราศจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น” 
แตเปน “ภาวะที่อยูดีมีสุขทั้งกาย จิตใจ และสังคม” สุขภาพจิตเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ความยากจนและปจจัยทางจิตสังคมท่ีเกี่ยวของ (เชน ความรุนแรง วางงาน การถูกกีดกัน
จากสังคมและความไมมั่นคง) สัมพันธกับโรคจิตเวช สวนความยากจน (เปรียบเทียบกับคนใน
สงัคม) การศกึษานอยและความไมเทาเทยีมในชมุชนสมัพนัธกบัการเพ่ิมความเสีย่งปญหาสขุภาพจติ  
 
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสามารถชวยฟนฟูและเสริมสุขภาพจิตได โปรแกรมพัฒนาชุมชน 
ที่มีเปาหมายเพ่ือลดความยากจน ใหสามารถเล้ียงดูตัวเองได เสริมศักยภาพสตรี ลดภาวะขาด
อาหาร เพิ่มการศึกษาและการรูหนังสือ และสนับสนุนผูดอยโอกาส จะชวยปองกันโรคจิตเวชและ
ความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดได และยังเปนการสงเสริมสุขภาพจิตดวย 

กรอบที่ 1: สุขภาพจิตและการพัฒนาคน 
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กรอบที่ 2: สุขภาพจิตและความมั่นคงทางสุขภาพ 

ความม่ันคงทางสุขภาพถูกคกุคามท้ังในระดับบุคคล ชมุชน 
ระดับชาติและนานาชาติจากสภาพการเปลี่ยนแปลงเปน
ชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงและ
ความขัดแยงในสังคม การที่สังคมเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง
อยางรวดเร็วทำใหเกิดสภาพสังคมใหม เชน มีการด่ืมสุรา
และเสพสารเสพติดเพิ่มข้ึน ความรุนแรงและความขัดแยง
มักจะเพิ่มขึ้นจากการดื่มสุราหรือเสพสารเสพติดแบบ
อันตราย หรือในทางกลับกันความผิดปกติพฤติกรรมด่ืม
สุราหรือเสพสารเสพติดก็สัมพันธกับพฤติกรรมรุนแรงและ
อาชญากรรม ในสภาวะฉุกเฉิน เชน เหตุจากภัยธรรมชาติ 
ความรุนแรง หรือสงคราม ความชุกของปญหาสุขภาพจิต
หรือโรคจิตเวชจะเพิ่มข้ึน และศักยภาพของระบบบริการ
ทัง้แบบเปนทางการและไมเปนทางการจะลดลงมาก สงผล
ใหเกิดความทุกขทรมานและทุพพลภาพอยางรุนแรง และ
ยงัทำใหหายชาลงและตองใชความพยายามฟนฟอูยางมาก 

โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรม
เสพสุราสารเสพติดมีความเชื่อมโยงอยางซับซอนกับสภาวะ
สุขภาพมากมาย กลุมโรคเหลานี้มักจะพบรวมกับหรือเปน
ปจจัยเส่ียงของกลุมโรคไมติดตอตางๆ (เชน โรคหัวใจและ
หลอดเลือดและมะเร็ง) กลุมโรคติดเช้ือ (เชน HIV/AIDS 
วัณโรค) กลุมโรคท่ีเก่ียวกับสุขภาพมารดา (เชน ความเจ็บปวย
ทางนรีเวช ความรุนแรงทางเพศ ภาวะซึมเศราในมารดา 
และพัฒนาการเด็ก) และการบาดเจ็บ (เชน ความรุนแรง 
และอุบัติเหตุทองถนน) ภาวะซึมเศราและความผิดปกติ
พฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดมีผลทำใหขาดความตอเนื่อง
รวมมือในการรักษาโรคอื่นๆ  
 
ทั้งๆ ที่ความชุกและภาระของกลุมโรค MNS จะสูงแตผูที่มี
ปญหาสวนใหญกลับไมไดรับการดูแลรักษา จากผลการสำรวจ
ขนาดใหญในหลายประเทศโดยองคการอนามัยโลกพบวา
รอยละ 35-50 ของผูปวยหนักในประเทศพัฒนาแลวและ
รอยละ 76-85 ของผูปวยหนักในประเทศกำลังพัฒนาไมได
รับการรักษาใดๆ ในชวง 12 เดือนท่ีผานมา จากการทบทวน
วรรณกรรมท่ัวโลกพบชองวางการรักษา (treatment gap) 
สำหรับโรคจิตเภทรอยละ 32; โรคซึมเศรารอยละ 56; และ
ความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรามากถึงรอยละ 78 
 

ผลการศึกษาในประชากรหลายการศึกษาพบวามากกวารอยละ 
95 ของผูปวยโรคลมชักในพื้นที่ที่ทรัพยากรนอยไมไดรับการ
รักษาท่ีเหมาะสม ตัวอยางจากบางประเทศจะชวยแสดงให
เห็นความรุนแรงของสถานการณ เชน ในประเทศจีน ผูปวย
จติเวชรนุแรงเพยีงรอยละ 11 ทีไ่ดรบัการรกัษาในชวง 12 เดอืน
ที่ผานมา และประเทศไนจีเรีย มีผูปวยเพียงรอยละ 10  
ที่ไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม 
 
องคการอนามยัโลกไดตระหนกัถึงความจำเปนทีต่องดำเนนิการ
เพื่อลดภาระโรคจาก MNS ทั่วโลกและเสริมศักยภาพ 
ของประเทศสมาชิกใหจัดการกับปญหาที่เพิ่มมากข้ึนนี้ 
ประชาชนทัว่ไป หนวยงานและองคกรระดบัชาตหิรอืนานาชาติ 
ชุมชนสาธารณสุขและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ไดรับการย้ำเตือน
เกีย่วกับประเดน็สขุภาพจติ ในป ค.ศ. 2001 ผานวนัอนามยัโลก 
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก และรายงานอนามัยโลก  
(Mental Health: New Understanding, New Hope) 
องคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกไดมีขอตกลงรวม
อยางเต็มท่ีโดยไมมีขอจำกัดตอประเด็นสุขภาพจิตในงาน
สาธารณสุข  
 
โปรแกรมปฏิบัติการเพ่ือลดชองวางทางสุขภาพจิตขององคการ
อนามัยโลกเปนงานที่ตอเนื่องมาจากเหตุเหลานี้ เพื่อจัดหา
กลยุทธท่ีสอดคลองในการท่ีจะปดชองวางระหวางส่ิงท่ีจำเปน
เรงดวนและส่ิงท่ีมอียูทีจ่ะลดภาระโรคทางจิตเวชท่ีมอียูทัว่โลก 
โปรแกรมนีไ้ดรบัการรบัรองจากการประชมุสมชัชาอนามยัโลก
คร้ังท่ี 55 ในป ค.ศ. 2002 (WHA 55.10) ท่ีกระตุนใหประเทศ
สมาชิกเพ่ิมการลงทุนดานสุขภาพจิตผานความรวมมือ 
ทั้งในประเทศและระหวางประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
 
สี่กลยุทธหลักท่ีกำหนดในโปรแกรมนี้ ไดแก สารสนเทศ การ
พัฒนานโยบายและบริการ การรวมสนับสนุนเปนปากเสียง 
และการศึกษาวิจัย ความพยายามขององคการอนามัยโลก
และภาคีที่ครอบคลุมและแนวแนจะชวยเพิ่มพูนขอมูลดาน
ความชุก ภาระโรค ทรัพยากรและหลักฐานการดูแลชวยเหลือ
กลุมโรค MNS การตระหนักถึงความสำคัญของโรคทางจิตเวช
ในงานสาธารณสขุไดเพิม่ขึน้อยางมากและไดนำเอาสขุภาพจติ
เปนวาระทางนโยบาย นอกจากน้ีหลายประเทศไดพัฒนา
หรือปรับปรุงนโยบาย โปรแกรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
กลุมโรคนี้ 
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อยางไรก็ตาม ทรัพยากรสำหรับจัดการภาระท่ีหนักหนาของ 
MNS นี้ยังคงไมพอเพียง เกือบหนึ่งในสามของประเทศยังไม
มีงบประมาณเฉพาะสำหรับงานสุขภาพจิต แมแตในประเทศท่ี
มีงบประมาณดานสุขภาพจิต รอยละ 21 จัดสรรงบประมาณ
นอยกวารอยละ 1 ของงบประมาณสุขภาพท้ังหมดใหงาน
สุขภาพจิต รูปที่ 1 เปรียบเทียบภาระโรคทางจิตเวชกับ
งบประมาณที่จัดสรรใหงานสุขภาพจิต ซึ่งแสดงใหเห็นวา
หลายประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวน 
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่เปนอยู 
 
การขาดแคลนทรัพยากรย่ิงหนักข้ึนดวยการกระจายทรัพยากร
อยางไมเทาเทียม ขอมูลจากโครงการ WHO’s Atlas Project 
แสดงใหเห็นถงึการขาดแคลนทรัพยากรดานการดูแลสุขภาพจิต
ในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง แมวาประเทศสวนใหญ
จะมีสัดสวนงบประมาณสุขภาพเพียงเล็กนอยที่จัดสรร 
ใหงานสุขภาพจิต แตในประเทศท่ีมีผลิตภัณฑมวลรวม (gross 
domestic product; GDP) ต่ำสัดสวนน้ียิ่งต่ำอยางมาก  
(รูปที่ 2)  
 

การขาดแคลนทรัพยากรท่ีหนักหนามากคือการขาดแคลน
บคุลากร รูปท่ี 3 แสดงใหเห็นการกระจายตัวของบุคลากร
ดานสุขภาพจิตในกลุมประเทศท่ีมีรายไดตางๆ  
 
นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรที่ขาดแคลนอยางไมคุมคา 
ตัวอยางเชน ประเทศที่มีรายไดปานกลางหลายประเทศที่ได
ลงทุนอยางมากในโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญและไมเห็น
ดวยกับการทดแทนบริการดวยสถานบริการในชุมชนหรือ
บริการแบบผูปวยในของโรงพยาบาลท่ัวไป ท้ังๆ ท่ีมีหลักฐาน
วาโรงพยาบาลจิตเวชไมสามารถใหการดูแลท่ีเพียงพอได 
และบริการในชุมชนมีประสิทธิผลสูงกวา 
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9การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

การจัดบริการสำหรับผูปวย MNS จำเปนตองไดรับการกระตุน
ใหเพ่ิมมากข้ึนและการจัดสรรทรัพยากรเปนสิ่งสำคัญที่สุด
ในกระบวนการน้ี  
 
องคการอนามัยโลกไดรับการรองขอมากมายจากหลายประเทศ
ใหชวยเหลือและมีปฏิบัติการเฉพาะประเทศ ความตองการ
ที่สอดคลองกับมุมมองทางเศรษฐศาสตรในการวางแผน 
การจัดหา และการประเมินบริการ รวมท้ังการขยายบริการ
สำหรับ MNS เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่จะตองทบทวนจุดเนน
ของกลยุทธสุขภาพจิต ยิ่งไปกวาน้ัน โปรแกรมที่ครอบคลุม
ปฏิบัติการจะสามารถจูงใจผูมีสวนไดเสียและกระตุนให 
เกิดการพัฒนาดวยการเชื่อมโยงภาคีที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน 
 

บทความตีพิมพใน Lancet series ไมนานมานี้เกี่ยวกับ 
สุขภาพจิตทั่วโลก (global mental health) ที่เนนประเด็น
สุขภาพจิตในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง เปนอีกตัว
กระตุนหน่ึงใหเกิดการทบทวนกลยุทธสุขภาพจิต ชุดบทความน้ี
สงผลใหเกิดการเรียกรองปฏิบัติการ (call for action) ใน
ชุมชนสุขภาพจิตท่ัวโลกใหขยายบริการเพ่ือการดูแลดาน 
จิตเวชในกลุมประเทศเหลานี้ ชุดบทความดังกลาวไดสรุปวา
หลักฐานและวิธีการแกไขเพื่อการจัดการภาระสุขภาพจิต
โลกมีปรากฏพรอมใชแลว สิ่งท่ีจำเปนในขณะน้ีคือความ
ตั้งใจของรัฐในการระดมปฏิบัติการรวมจากผูมีสวนไดเสีย
ทางสุขภาพทั้งหลายท่ัวโลกและทรัพยากรทั้งหมดเพ่ือการ 
ลงสูการปฏิบัติ ซึ่งสถานการณของโรคทางระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดก็เปน 
เชนเดียวกัน 
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â»Ãá¡ÃÁ» Ô̄ºÑμÔ¡ÒÃà¾×èÍÅ´ª‹Í§Ç‹Ò§·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾¨Ôμ  
Mental Health Gap Action Programme; mhGAP 

องคการอนามัยโลกมีเปาหมาย เพ่ือใหผูวางแผนระบบสุขภาพ ผูตัดสินใจดานนโยบายและผูสนับสนุน
ทัง้หลาย มชีดุกจิกรรมและโปรแกรมชัดเจนท่ีสอดคลองกันในอันทีจ่ะขยายบริการสำหรับกลุมโรคจิตเวช 
โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดผาน “โปรแกรมปฏิบัติการเพ่ือลด
ชองวางทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme; mhGAP)”  
 
ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤� (Objectives) 
• เพื่อเสริมขอตกลงรวมของรัฐ องคกรนานาชาติและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหลายใหเพิ่มการจัดสรร

งบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลกลุมโรค MNS  
• เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการดูแลชวยเหลือที่สำคัญในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ

ที่มีภาระโรค MNS ในสัดสวนสูงมากของโลก 
 
¡ÅÂØ·¸ � (Strategy) 
โปรแกรมนี้อิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรและระบาดวิทยาที่ดีที่สุดเทาท่ีมีตามลำดับความสำคัญ 
ตนๆ โดยพยายามจัดชุดการดูแลชวยเหลือแบบบูรณาการและนำไปแกไขปญหาอุปสรรคท่ีมีอยู  
เพื่อขยายบริการใหเพิ่มขึ้น 
 
âÃ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅÓ´ÑºμŒ¹ (Priority conditions) 
โรคที่จะไดรับพิจารณาใหมีความสำคัญลำดับตนจะตองมีภาระโรคที่สูง (ในแงของการเสียชีวิต ความ
เจ็บปวยและทุพพลภาพ) มีคาใชจายสูง หรือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผดิปกตพิฤติกรรมเสพสรุาสารเสพตดิมปีญหาดงักลาวอยางมาก โรคทีม่คีวามสำคญัลำดบัตนๆ 
ตามเกณฑขางตน ไดแก โรคซมึเศรา โรคจติเภทและโรคจิตอืน่ๆ ภาวะฆาตวัตาย โรคลมชัก โรคสมองเส่ือม 
โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา โรคที่เกิดจากการเสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย และโรคจิตเวชเด็ก  
กลุมโรคเหลานี้พบไดบอยในทุกประเทศที่ไดมีการสำรวจขอมูลระบาด และมีผลกระทบอยางมาก 
ตอความสามารถในการเรียนรูของเด็ก ความสามารถของบุคคลท่ีมตีอครอบครัว ตอการงาน และตอสงัคม 
ในวงกวาง เนื่องจากมีความชุกสูงอยางคงท่ีและเปนเหตุของการสูญเสียความสามารถจึงเปนภาระโรค
สำคัญ แมวาความทุพพลภาพจะเปนสาเหตุใหญของภาระโรค แตการเสยีชีวติกอนวัยอนัควร โดยเฉพาะ
จากการฆาตัวตายก็มีความสำคัญมากเชนกัน ภาระทางเศรษฐศาสตรจากกลุมโรคนี้ ไดแก การสูญเสีย
อาชีพการงานท่ีดีทำใหลดรายรับของครอบครัว ความจำเปนตองมีผูดูแลทำใหเสียคาจาง คายา และ
ความจำเปนตองรับบริการสุขภาพและบริการทางสังคม คาใชจายดังกลาวนับวาหนักหนามากสำหรับ 
ผูที่มีรายไดนอย ภาคผนวกที่ 1 ไดสรุปภาระที่เกิดจากโรคเหลานี้และเชื่อมโยงกับโรคอื่นและสวนอื่นๆ 
ยิ่งไปกวานั้น กลุมโรค MNS ยังถือเปนท่ีรังเกียจในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรม ตราบาปทำให
เกิดความไมเทาเทียมในการดูแล การแบงแยกกีดกัน และริดรอนสิทธิของผูปวยกลุมนี้  
 



11การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

ªØ´¡ÒÃ Ù́áÅª‹ÇÂàËÅ×Í (Intervention package) 
ขอมูลความคุมคาประสิทธิผลของวิธีการดูแลชวยเหลือตางๆ 
เพื่อลดภาระของกลุมโรค MNS มีพรอมอยูในขณะนี้ แตถึง
แมจะทราบวาวิธีการดูแลชวยเหลือใดมีความคุมคาประสิทธิผล
สำหรับโรคใดก็ตาม แตยังไมสิ้นสุดกระบวนการ เกณฑอื่นที่
ตองคำนึงถึงเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลชวยเหลือเพื่อ
ลงสูการปฏิบัติ เชน ความรุนแรงของโรคตางๆ (ในแงความ
ทุกขทรมานและความทุพพลภาพ) ศักยภาพท่ีจะลดความ
ยากจนในผูปวยกลุมโรคตางๆ และการปกปองพิทักษสิทธิ
ของผูที่ปวย MNS รุนแรง  
 
ชุดการดูแลชวยเหลือประกอบดวยการดูแลชวยเหลือเพื่อ
ปองกันและจัดการแตละโรคตามลำดับความสำคัญบนพ้ืนฐาน
ของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลและความเปนไปไดในการ
ขยายการดูแลชวยเหลือเหลาน้ัน ตามบริบทน้ี วิธีการดูแล
ชวยเหลือนั้นถือวาเปนตัวกระทำหรือเปนการกระทำ (ทั้ง
ชีวภาพ จิตใจ และสังคม) ที่มุงหวังจะชวยลดความเจ็บปวย
และการเสียชีวิต การดูแลชวยเหลืออาจจะมุงไปท่ีบุคคล 

หรือประชาชน และอยูบนพื้นฐานของประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ความคุมคาประสิทธิผล ความเทาเทียม ประเด็น
ทางจริยธรรม (เชน สิทธิผูปวย) ความเปนไปไดหรือสามารถ
จัดบริการไดและการยอมรับ  
 
การดูแลชวยเหลือไมสามารถจัดใหเปนกิจกรรมเด่ียวๆ ได 
แตควรจัดบริการในหลากหลายรูปแบบและผานระบบบริการ
สุขภาพหลายระดับ การจัดการดูแลชวยเหลือเปนชุด 
มีประโยชนอยางมาก และเปนทางเลือกท่ีมีความคุมคา
ประสิทธิผลมากในแงการฝกอบรม การลงสูการปฏิบัติ และ
การนิเทศติดตาม วิธีการดูแลชวยเหลือหลายวิธีเกิดรวมกัน
ไดเพราะสามารถจัดใหบริการไดดวยบุคคลเดียวกันไป 
พรอมๆ กัน เชน ยาตานโรคจิต และการดูแลชวยเหลือ
ครอบครัวและชุมชนในการรักษาโรคจิตเภท  
 
ตารางที่ 1 แสดงตนแบบวิธีการดูแลชวยเหลือสำหรับโรค 
ในลำดับตนๆ แตละโรค ที่สามารถปรับไดตามสถานการณ 
ของแตละประเทศ  
 

μÒÃÒ§·Õè 1: ¡ÒÃ Ù́áÅª‹ÇÂàËÅ×ÍμÒÁËÅÑ¡°Ò¹ÊÓËÃÑºâÃ¤μ‹Ò§æ μÒÁÅÓ´Ñº¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ 

โรค การดูแลชวยเหลือตามหลักฐาน ตัวอยางการดูแลชวยเหลือ 

ซึมเศรา • การรักษาดวยยาตานซึมเศรา 
• การใหจิตสังคมบำบัด 

• การรักษาดวยยาตานซึมเศราแบบเกาหรือแบบใหมโดยบุคลากร
สุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม 

• การใหจิตสังคมบำบัด เชน cognitive behavior therapy  
หรือ problem solving 

• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 

จิตเภท 
และโรคจิตอื่นๆ 

• การรักษาดวยยาตานโรคจิต 
• การใหจิตสังคมบำบัดตอครอบครัว 

และชุมชน 

• การรักษาดวยยาตานโรคจิตแบบเกาโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ 
ที่ผานการอบรมในชุมชน 

• การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน 

• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 

ฆาตัวตาย • การควบคุมการเขาถึงวิธีการฆาตัวตาย
ที่พบบอย 

• การปองกันและรักษาโรคซึมเศรา  
การติดสุราและสารเสพติด 

• มาตรการจากหลายภาคสวนที่สัมพันธกับการสาธารณสุข  
เชน การควบคุมการจำหนายยาฆาแมลง และการเก็บอุปกรณตางๆ 

ไวในที่ปลอดภัย 
• ดูตัวอยางของโรคซึมเศรา โรคที่เกิดจากการด่ืมสุรา และโรคท่ีเกิด

จากการเสพสารเสพติด 

ลมชัก • การคนหาและใหการรักษาดวย 
ยากันชัก 

• การรักษาดวยยากันชักพื้นฐานโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ 
ที่ผานการอบรม 

• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 



12 mhGAP 
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต 

ตนแบบดังกลาวควรจะตองปรับตามประเทศหรือภูมิภาค
ตางๆ ตามฐานขอมูลความชุกและภาระของแตละโรคตาม
ลำดับความสำคัญ หลักฐานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพ ความ
เปนไปไดจริง คาใชจาย และการยอมรับวิธีการดูแลรักษา
นั้นๆ ในบริบทเฉพาะ ความตองการของระบบสุขภาพ 
ในการลงสูการปฏิบัติ (รวมทั้งงบประมาณและบุคลากร) 
และทางเลือกตามวัฒนธรรม ความเชื่อ และพฤติกรรม 
เขารับบริการสุขภาพของแตละชุมชน ลำดับความสำคัญและ 
วิธีการที่ใชจึงเลี่ยงไมไดที่จะแตกตางกันตามหนวยบริการ 

ดังนั้นชุดการดูแลชวยเหลือและการจัดบริการอาจแตกตาง
กันในแตละประเทศ หรือแมในแตละภูมิภาคของประเทศ
น้ันๆ ตัวอยางเชน ในประเทศรายไดต่ำหลายประเทศ มากกวา
สามในส่ีของประชากรอาศัยอยูในชนบทซ่ึงบริการและบุคลากร
นอยมากท่ีสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีเหลาน้ัน การขาดแคลนบุคลากร
จึงเปนความตองการที่เปนรูปธรรมเพื่อแกปญหา เจาหนาที่
ชุมชนหลังจากผานการอบรมเฉพาะและภายใตการรับ 
คำปรึกษากรณีจำเปน เชน ปรึกษาทางโทรศัพทกับแพทย
เวชปฏบิตัจิะสามารถใหการดแูลชวยเหลอืเบือ้งตนบางชนดิได 

โรค การดูแลชวยเหลือตามหลักฐาน ตัวอยางการดูแลชวยเหลือ 

สมองเสื่อม • การดูแลชวยเหลือโดยผูดูแล • การใหความรูเกี่ยวกับสมองเส่ือมและการฝกการจัดการปญหา
พฤติกรรมเฉพาะโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม 

โรคจากการ 
ดื่มสุรา 

• วิธีการทางนโยบายที่ครอบคลุมมี
เปาหมายเพ่ือลดการด่ืมสุราแบบอันตราย  
(harmful use) 

• การดูแลชวยเหลือสำหรับผูดื่มแบบเส่ียง  
(hazardous drinking) 

• การรักษาผูมีความผิดปกติพฤติกรรม 
การดื่มสุราดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด 

• การดูแลชวยเหลือทางนโยบายและกฎหมาย ไดแก การควบคุม 
การจำหนายแอลกอฮอล การออกกฎหมายตามนโยบายด่ืมไมขับ  
และการลดความตองการสุราผานกลไกทางภาษีและราคา 

• การคัดกรองและใหการบำบัดแบบสั้นโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ 
ที่ผานการอบรม 

• คนหาและใหการรักษาความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา  
(alcohol use disorders) ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ 

• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 

โรคจากการ 
เสพสารเสพติด 

• การรักษาดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด 
รวมไปถึงการใหยาตอเนื่องในผูติด 
โอปออยด (opioid) 

• การใหจิตสังคมบำบัดควบคูกับการใหยารักษาภาวะติดโอปออยด  
โดยใชยา opioid agonist เชน methadone หรือ buprenorphine  

• คนหาและใหการปองกันและรักษาความผิดปกติพฤติกรรม 
เสพสารเสพติดโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม 

• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 

โรคจิตเวชเด็ก • การปองกันความผิดปกติทางพัฒนาการ 
• การรักษาดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด 

• มาตรการในภาคสุขภาพ เชน ฝกทักษะการดูแลทารกแรกคลอด  
การใหบริการสุขภาพมารดาและทารกในชุมชน การคัดกรอง 
หาภาวะ Down’s syndrome และการปองกนัการดืม่สรุาในมารดา 

• มาตรการจากหลายภาคสวนที่สัมพันธกับการสาธารณสุข  
เชน การเพิ่มไอโอดีนและโฟลิคในอาหาร และการดูแลชวยเหลือ  
เพื่อลดการทารุณกรรมเด็ก 

• คนหาและใหการดูแลเบ้ืองตนที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ 
• การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ 
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»ÃÐà·È·Õè¤ÇÃÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ¢Œ¹  
ภาระโรคท่ัวโลกจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความ
ผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดสวนใหญแลวมาจาก
ประเทศรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ กลุมประเทศ
เหลาน้ีไมเพียงแตมีความจำเปนตองจัดการปญหามากท่ีสุด 
แตยังมีทรัพยากรนอยที่สุดอีกดวย หลักการสำคัญของ 
mhGAP คือแมวากลุมประเทศรายไดต่ำและปานกลาง
คอนขางต่ำจะมีเพียงไมกี่ประเทศ แตมีผลสวนใหญตอภาระ
โรคท่ัวโลก และยังมีสัดสวนทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณ
นอย ดังนั้นกลยุทธที่เนนการบริการสุขภาพจิตในประเทศ
เหลาน้ี จะเกดิโอกาสเกิดการเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุ mhGAP 
จึงไดกำหนดเกณฑเพื่อคนหาประเทศในกลุมรายไดต่ำและ
ปานกลางคอนขางต่ำที่มีภาระโรค MNS มากที่สุดและมี 
ชองวางทรัพยากรสูงที่สุด เพื่อใหการสนับสนุนอยางเขมขน 
อยางไรกต็ามกรอบการดำเนนิงาน mhGAP สำหรบัปฏบิตักิาร
ระดับประเทศน้ันสามารถปรับและนำไปใชไดในทุกประเทศ
ทีม่กีารสนับสนนุทางวิชาการ ดงัน้ันในกระบวนการน้ี ไมควร
ปฏิเสธการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ 
 
การคัดเลือกประเทศที่ใหการสนับสนุนแบบเขมขนสามารถ
ใชหลายหลักเกณฑ เกณฑแรกที่สำคัญคือภาระของกลุมโรค 
MNS โดยใชฐานขอมูลจากโครงการ Global Burden of 
Disease ที่ใชคา DALYs เปนมาตรวัดสุขภาพของประชากร
เปรียบเทียบระหวางกลุมโรคและความเส่ียง ตัวอยางเชน 
คา DALYs รวม สามารถใชเปนมาตรวัดระบุประเทศรายได
ต่ำหรือปานกลางคอนขางต่ำที่มีภาระโรคสำคัญดังกลาวสูง
ที่สุดได นอกจากน้ี คา DALYs ตอ 100 000 ประชากร 
ก็สามารถใชเปนมาตรวัดภาระโรคไดดี เกณฑนี้มีประโยชน
เพื่อทำใหมั่นใจวาประเทศขนาดเล็กแตมีอัตราภาระกลุมโรค 
MNS สูงจะถูกจัดรวมในกลุมนี้ดวย อีกเกณฑหนึ่งท่ีใชคือ 
รายไดรวมประชาชาติตอหัวประชากร (gross national 
income; GNI) ซึ่งเปนคาที่บอกถึงความยากจนเปรียบเทียบ  
(relative poverty) ของประเทศ 
 

ภาคผนวกท่ี 2 เปนรายช่ือของประเทศท่ีจัดอยูในกลุมประเทศ
รายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ ที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือ
รับการสนับสนุนอยางเขมขนตามเกณฑเหลานี้ โดยเลือก 
มาจาก 3 รายช่ือในหกกลุมภูมิภาคขององคการอนามัยโลก 
รายชื่อชุดแรกเปนการเรียงอันดับของประเทศตามคาความ
สูญเสียจาก DALYs สี่ประเทศแรกจากแตละหกภูมิภาคของ
องคการอนามัยโลกจะถูกคัดเลือกไว รายช่ือชุดท่ีสองเปนการ
เรียงอันดับตามอัตราภาระโรคจาก MNS ประเทศส่ีอันดับ
แรกที่ไมถูกคัดเลือกจากรายชื่อชุดแรกจะถูกคัดเลือกเพิ่ม 
ในชุดนี้ รายชื่อชุดที่สามเรียงตามคา GNI ตอหัวประชากร 
ประเทศที่ยากจนสี่อันดับแรกที่ไมถูกเลือกจากสองรายชื่อ
กอนหนานี้จะถูกคัดเลือกเพ่ิม ประเทศสวนใหญที่คัดเลือก
มาได มักมีทรัพยากรสุขภาพนอยและมีชองวางความตองการ
ทรัพยากรสูง โดยพบวาผูใหบริการสุขภาพและผูเชี่ยวชาญ
ดานสุขภาพจิตขาดแคลนอยางมากในประเทศเหลานี้ 
 
เกณฑอีกขอหน่ึงคือความพรอมของประเทศในการขยาย
บริการ ถึงแมวายังไมมีตัวชี้วัดรูปธรรม (hard indicator)  
ที่วัดความพรอมของประเทศแตอาจใชตัวชี้วัดนามธรรม  
(soft indicator) ได เชน การรองขอการสนับสนนุกิจกรรม
เพื่อการขยายบริการ MNS จากประเทศนั้น หรือประเทศ
เคยมีความรวมมือกับองคการอนามัยโลกมากอน หรือกำลัง 
มคีวามรวมมอืกนัอยู หรอืผูใหทนุสนใจประเทศน้ันๆ เปนตน 
 
¡ÒÃ¢ÂÒÂºÃÔ¡ÒÃ 
การขยายบริการเปนความพยายามอยางจริงจังที่จะใหเกิด
ผลเปล่ียนแปลงจากวิธีการดูแลชวยเหลือบริการสุขภาพท่ีได
ผานการทดลองนำรองมาแลววามีประโยชนตอประชากร
สวนใหญ และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานโยบายและ
โปรแกรมท่ีย่ังยืน อยางไรก็ตาม เพียงโครงการทดลองนำรอง
อาจมีคณุคาไมมาก จนกวาจะเกิดการขยายใหเกดิผลกระทบ
ทางนโยบายและโปรแกรมในภาพรวม จนถึงปจจุบัน คูมือ
แนวปฏิบัติวาทำอยางไรที่จะขยายบริการยังมีไมพรอม 
mhGAP จึงเปนเปาหมายท่ีจะชวยหาแนวทางและ 
ขอเสนอแนะเฉพาะในข้ันตอนการขยายบริการใหเพิ่มขึ้น 
ตอไป 
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การขยายบริการเกี่ยวของกับภารกิจตอไปนี้: 
• คนหาชุดวิธีการดูแลชวยเหลือและกลยุทธในการจัดบริการ

สุขภาพ และวางแผนตอเน่ืองท่ีจะนำปฏิบัติการเหลานี้ไป
ใชตอ และพิจารณาเลือกวาวิธีการดูแลชวยเหลือใดท่ีควร
ลงสูการปฏิบัติและขยายบริการ; 

• คำนึงถึงอุปสรรคที่จะมีผลตอการขยายการดำเนินการ
ของวิธีการชวยเหลือที่เลือกไว และทางเลือกที่มีอยูในการ
จัดการกับอุปสรรคเหลาน้ี; และ 

• ประเมินคาใชจายรวมของการขยายบริการและความ
ยั่งยืนของวิธีการดูแลชวยเหลือในบริบทที่แทจริง 

 
ภารกิจเหลาน้ีจำเปนตองมีความเขาใจชนิดและความรุนแรง
ของขอจำกัดที่มีผลตอระบบสุขภาพของประเทศ ขอจำกัด
เหลานี้อาจจัดการไดในหลายระดับ ทั้งระดับชุมชนและ
ครัวเรือน การจัดบริการสุขภาพ นโยบายดานสุขภาพและ

กลยุทธการบริหารจัดการ นโยบายสาธารณะแตละเร่ือง 
และบริบทของชุมชน รายงานหนึ่งท่ีเผยแพรในวารสาร 
Lancet series ไดทบทวนอุปสรรคของงานสุขภาพจิต 
ทั่วโลกที่มีตอการพัฒนาบริการสุขภาพจิตดวยการสำรวจ
เชิงคุณภาพผูเชี่ยวชาญสุขภาพจิตและผูนำนานาชาติ (กรอบ
ที่ 3) 
 
อยางไรก็ตาม อุปสรรคท่ีกลาวในกรอบท่ี 3 น้ันบงบอกเฉพาะ
ขอจำกัดดานอุปทานเพื่อขยายบริการสุขภาพจิต ในขณะที่ 
ประสิทธิผลของการจัดบริการก็มีความสำคัญพอๆ กัน  
มีหลักฐานแสดงวาขอจำกัดดานอุปสงคเองก็เปนตัวขัดขวาง
ผูปวยใหเขาถึงการรักษาท่ีมีอยู โดยเฉพาะในกลุมเส่ียงหรือ
กลุมคนยากจน อุปสรรคในการเขารับบริการสุขภาพ ตัวอยาง
เชน คาใชจายในการเขารับบริการ ขาดขอมูลความรู และ
ปจจัยทางเพศภาวะ สังคม และวัฒนธรรม 
 

กรอบท่ี 3: อุปสรรคในการพัฒนาบริการสุขภาพจิต 

อุปสรรคในการพัฒนาบริการสุขภาพจิตท่ีสำคัญที่สุดคือ
การที่งานสุขภาพจิตไมถูกจัดอยูในวาระของความสำคัญ
ปญหาสาธารณสขุ ซึง่จะสงผลอยางมากตองบประมาณงาน
สุขภาพจิต เนื่องจากรัฐไดจัดสรรเงินงบประมาณดาน

สุขภาพจิตรวมเขากับงบประมาณสุขภาพ และผูจัดสรร
เงินก็ไมไดคำนึงถึงความสำคัญของงานสุขภาพจิต 
 
อุปสรรคอีกดานหน่ึงคือหนวยงานท่ีใหบริการ ทรัพยากร 
ดานสุขภาพจิตสวนใหญอยูในสวนกลางหรืออยูใกลหัวเมือง
ใหญและในสถาบัน/โรงพยาบาลขนาดใหญ โรงพยาบาล
ดังกลาวมักใชทรัพยากรสุขภาพจิตในสัดสวนที่มาก ทั้งที่
มีจำกัดอยูแลว และเปนการแยกผูปวยจากระบบการ
สนับสนุนครอบครัวและสังคมท่ีมีอยู มีคาใชจายมากกวา
ในชุมชน และมักจะสัมพันธกับสภาวะความเปนอยูที่ไร
เกียรติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนตราบาป อยางไรก็ตาม 
ทั้งการลดขนาดโรงพยาบาลจิตเวชและการจัดบริการให
ในชุมชน ตางก็เปนความทาทายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได  

อุปสรรคท่ีสามในการพัฒนาบริการสุขภาพจิต ซ่ึงเก่ียวของ
กับการบริหารจัดการบริการ ไดแก ความซับซอนในการ
จัดบริการแบบบูรณาการสุขภาพจิตเขากับบริการปฐมภูมิ
อยางมีประสิทธิผล ระบบบริการปฐมภูมิมักจะมีภาระ 

ลนมืออยูแลว และยังตองรับผิดชอบงานที่หลากหลาย  
ผูปวยจำนวนมาก มรีะบบนเิทศใหคำปรกึษานอย และระบบ
สงตอท่ีทำไดจริงนอย และมียาท่ีจำเปนตองใชไมสม่ำเสมอ  
ขอจำกัดของบุคลากรก็มีผลตออุปสรรคน้ี เน่ืองจากมีจำนวน
และชนิดของบุคลากรสุขภาพท่ีผานการอบรมหรือนิเทศ
ดานงานสุขภาพจิตนอย  
 
ทายสุดนี้ สิ่งท่ีเปนอุปสรรคสำคัญนาจะเปนการขาดผูนำ
สาธารณสุขดานสุขภาพจิตท่ีมีประสิทธิผลในประเทศ 
สวนใหญ 
 
Source: Saraceno B et al. Barriers to the improvement of mental 
health services in low-income and middle-income countries. 
Lancet, 2007; 370:1164–1174. 
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และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

¡ÃÍº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓËÃÑº»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÃÐ Ñ́º»ÃÐà·È 

mhGAP มีเปาหมายท่ีจะใหกรอบการดำเนินงาน (framework) เพื่อขยายวิธีการดูแลชวยเหลือ
โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผดิปกตพิฤตกิรรมเสพสรุาสารเสพตดิ กรอบการดำเนนิงานได
คำนึงถึงขอจำกัดตางๆ ที่อาจมีในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม โปรแกรมนี้ตั้งใจเปนเพียงแนวทาง
ปฏิบัติ และสามารถปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามสถานการณของแตละประเทศ  
 
แนวทางของ mhGAP ออกแบบมาใหใชวิธีการปรึกษาและการทำงานรวมกัน โดยคำนึงถึงความ
ตองการและทรัพยากรของประเทศ และเสริมเขาไปในโปรแกรมหรือบริการท่ีมีอยู หรือหากระบุให
ชัดเจนมากขึ้นคือ mhGAP มีเปาหมายเพื่อใหแนวทางขั้นตอนหลักในการพัฒนากรอบการดำเนินงาน 
 
¢ŒÍ¼Ù¡ÁÑ´·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§  
Political commitment 
 
สิ่งสำคัญที่สุดอยางแรกในความสำเร็จของการดำเนินการโปรแกรม คือการมีขอผูกมัดทางการเมือง 
ในระดับสูงสุด และการไดมาซึ่งทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่จำเปน วิธีหนึ่งท่ีจะใหไดผล 
ที่สำเร็จดังกลาวคือสรางกลุมผูมีสวนไดเสียหลักที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพเพื่อชี้แนะ 
ขั้นตอนนี้ หากมีกลไกที่ใหผูมีสวนไดเสียที่เก่ียวของมาทำงานรวมกันอยูแลว ควรประเมินกอนตัดสินใจ
จัดตั้งกลุมใหม ผูมีสวนไดเสียหลักที่ควรจะรวมอยูในกลุมนี้ดวยคือ ผูตัดสินใจดานนโยบาย ผูจัดการ
โปรแกรมในประเด็นที่เกี่ยวของ (เชน ยาหลักท่ีจำเปน และบุคลากร) ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร และ

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชนและระบบสุขภาพ โปรแกรมยังตองการการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตเวช ประสาทวิทยา และบริการปฐมภูมิ นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ภาคีหลักจาก
หลายภาคสวน และ NGOs ในขณะที่ผูใชบริการเองก็ถือเปนผูมีสวนไดเสียท่ีสำคัญและใหขอคิดเห็น 
ที่สำคัญมาก 
 
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã  
Assessment of needs and resources 
 
การวิเคราะหสถานการณควรจะทำดวยความเขาใจความตองการในกลุมโรค MNS และบริการสุขภาพ
ที่เกี่ยวของ และชวยเสนอวิธีการดูแลชวยเหลือที่มีประสิทธิผลลำดับตนๆ ชวงเวลา และวิธีเสริมความ
เขมแข็งของการดำเนินการ ถึงแมวาขอมูลที่มีอยูอาจจำกัด (เชน อาจไมใชตัวแทนประเทศ หรืออาจมี
ความแตกตางดานคุณภาพ) ก็ควรจะรวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีมีทั้งหมดใหไดมากที่สุด  
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การวิเคราะหสถานการณประกอบดวยหลายเนื้องาน:  
• อธิบายสภาพของภาระโรค MNS ของประเทศ ภูมิภาค 

หรือประชากรเฉพาะกลุม; 
• คนหาทรัพยากรบุคลากร การเงินและอุปกรณที่จำเปน 

ตามแผนสุขภาพท่ีมีอยู และการพัฒนายุทธศาสตร (กรอบ 
ที่ 4) 

• ตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพของวิธีการดูแล
ชวยเหลือ และหาเหตุที่จะทำใหความครอบคลุมหรือ
ประสิทธิผลลดลง 

• อธิบายนโยบายในปจจุบันที่เกี่ยวของกับกลุมโรค MNS 
และการนำไปปฏิบัติ ปจจุบันมีการนำไปใชในกลุมโรคน้ี
อยางไร และภาคีหลักที่เกี่ยวของ; และ 

• สังเคราะหขอมูลเพื่อเนนใหเห็นความสำคัญของชองวาง
การดูแลกลุมโรค MNS ที่ควรไดรับการขยายบริการเพิ่ม 
วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแขง็ จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม ที่จะเปนประโยชนในการทำงาน 

 
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹·Ò§¡®ËÁÒÂ 
Development of a policy and legislative infrastructure 
 
หากมีนโยบายสนับสนุนจะชวยข้ันตอนการขยายบริการของ
กลุมโรค MNS ได เพราะนโยบายจะเปนตัวกำหนดวิสัยทัศน
งานสขุภาพของประชาชนในอนาคต และใหกรอบการดำเนนิงาน

เฉพาะเพื่อชวยในการจัดการและปองกันกลุมโรค MNS ที่ได
รับการจัดความสำคัญในลำดับตน นอกจากนั้น นโยบาย
ควรอยูในกรอบของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ทำใหสำเร็จ สงเสริมและปกปองสิทธิเหลานี้ เมื่อมีหลักการ
ที่ชัดเจน นโยบายจะสามารถเช่ือมโยงบริการและกิจกรรม 
ที่จำเปน เพื่อใหมั่นใจวาการรักษาและการดูแลชวยเหลือได
ถูกจัดใหตามความตองการ และปองกันไมใหระบบสุขภาพ
แยกเปนสวนๆ หรือการขาดประสิทธิภาพ ชุดคูมือนโยบาย
และบริการสุขภาพจิต (The Mental Health Policy and 
Service Guidance Package) ไดพัฒนาโดยองคการอนามัย
โลก ประกอบดวยหลายบทที่เปนแนวปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน 
โดยเนนประเด็นเก่ียวกับการปฏิรูประบบสุขภาพจิต ชุดคูมือ 
ดังกลาวสามารถนำมาใชเปนกรอบการดำเนินงานเพื่อชวย
ใหประเทศกำหนดนโยบายและแผน และลงสูการปฏิบัติ 
 

กิจกรรมที่จำเปน ไดแก 

• รางหรือปรับปรุงนโยบายที่มีการตั้งวิสัยทัศน คานิยม 
 หลักการ วัตถุประสงค และกิจกรรมหลัก; 
• รวบรวมความรูเก่ียวกับการพัฒนาวิธีการรักษา การดูแล 

และการปองกันกลุมโรค MNS; 
• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย; 
• ทำงานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ และทบทวนนโยบาย

อื่นที่เก่ียวของ; และ 
• พัฒนาวิธีการนำนโยบายลงสูการปฏิบัติ 
 
การออกกฎหมายสุขภาพจิตเปนสิ่งสำคัญในการจัดการกับ
กลุมโรค MNS กฎหมายสุขภาพจิตจะสรุปและจัดหมวดหมู
พื้นฐานของหลักการ คานิยม เปาหมายและวัตถุประสงค
ของนโยบายและโปรแกรมสุขภาพจิต ชวยใหกรอบของ
กฎหมายเพื่อปองกันการละเมิด และสงเสริมสิทธิมนุษยชน 
และจัดการกับวิกฤติท่ีมีตอชีวิตของผูปวยโรคจิตเวช องคการ
อนามัยโลกไดจัดทำหนังสือ Resource Book on Mental 

กรอบที่ 4: การประเมินระบบสุขภาพจิตของ WHO 

องคการอนามัยโลกไดพัฒนาเคร่ืองมือ ที่เรียกวา WHO 
Assessment Instrument for Mental Health 
Systems (WHO-AIMS) เพื่อรวบรวมขอมูลที่จำเปน
เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในแตละประเทศหรือภูมิภาค 
เคร่ืองมือน้ีไดพัฒนาเพ่ือหาความตองการเฉพาะของแตละ
ประเทศท่ีมีรายไดต่ำและปานกลาง ประกอบดวยตัวชี้วัด
ปจจัยนำเขา ตัวช้ีวัดกระบวนการ และคาคะแนนเปรียบเทียบ
เพื่อชวยกระตุนขบวนการเก็บขอมูล เนื่องจากในหลาย
ประเทศมักไมสามารถหาขอมูลตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธได 
WHO-AIMS เปนเครื่องมือที่ประเมินแบบครอบคลุม และ
เชื่อมโยงกับหลายหนวยงาน ตัวอยางเชน WHO-AIMS 
ไดประเมินบริการและแหลงสนับสนุนในบริการปฐมภูมิ
สำหรับผูปวยจิตเวช และยังมีหัวขอท่ีสอดคลองกับประเทศ
รายไดต่ำหรือปานกลางอยางมาก เชน เจาหนาท่ีเช่ียวชาญ
ดานอ่ืนในสถานบริการปฐมภูมิและหมอพ้ืนบาน เคร่ืองมือน้ี
ยังสามารถปรับใหใชงายในการเก็บขอมูลโรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมสุราสารเสพติด 
 
แหลงขอมูล: http://www.who.int/mental_health/evidence/WHO- 
AIMS/en/index.html 
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และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

¡ÒÃãËŒªØ´¡ÒÃ Ù́áÅª‹ÇÂàËÅ×Í 
Delivery of the intervention package 
 
การตัดสินใจวาวิธีใดดีที่สุดในการจัดบริการตามรูปแบบวิธี
การชวยเหลือที่เลือกไวสำหรับสถานบริการสุขภาพ ชุมชน
หรือครอบครัวเปนจุดสำคัญที่สุด เพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ
สูงและครอบคลุมอยางเปนธรรม การใหชุดการดูแลชวยเหลือ
ข้ึนอยูกับศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ ทรัพยากรบุคลากร 
งบประมาณและอุปกรณที่มีอยู และบริบทของชุมชน ขอ
พิจารณาสำคัญในการจัดใหบริการคือ 
• กำหนดความรับผิดชอบรูปแบบการดูแลชวยเหลือท่ีจะลง

ปฏิบัติตามระดับสถานบริการในระบบสุขภาพ; 
• บูรณาการรวมเขากับบริการที่มีอยูเดิม; 
• พัฒนากลยุทธเพื่อลงสูการปฏิบัติสำหรับชุมชน หนวย

ปฐมภูมิและหนวยที่รับการสงตอแตละระดับ เพื่อให 
รูปแบบการดูแลชวยเหลือในระดับน้ันๆ เกิดความครอบคลุม
สูงสุด; 

• เสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ; 
• ทำใหความเช่ือมโยงระหวางชุมชนและระบบสุขภาพดีขึ้น; 
• พัฒนากลยุทธที่จะเขาถึงประชากรกลุมเส่ียงที่มีความ

ตองการเฉพาะ; และ 
• พัฒนากลยุทธที่จะจัดการกับสถานการณเฉพาะ เชน 

ภาวะฉุกเฉิน 
 
mhGAP เรียกรองใหงานสุขภาพจิตไดรับการบูรณาการเขา
กับบริการปฐมภูมิ การจัดการและการรักษากลุมโรค MNS 
ในสถานบริการปฐมภูมิจะชวยใหประชากรจำนวนมากเขาถึง
บริการไดงายและเร็วขึ้น ซึ่งในจำนวนน้ีสวนหน่ึงก็รับบริการ
สุขภาพท่ีน่ีอยูแลว การบูรณาการงานสุขภาพจิตเขากับบริการ
ปฐมภูมิไมเพียงแตจะใหบริการที่ดีขึ้นเทานั้น แตยังชวยลด
ความสูญเสียที่เกิดจากการตรวจเพ่ิมเติมเกินความจำเปน 
และการรักษาที่ไมเฉพาะและไมเหมาะสมอีกดวย 
 

Health, Human Rights and Legislation เพื่อใหขอมูล
มาตรฐานนานาชาติของสิทธิผูปวยจิตเวช ประเด็นสำคัญที่
ควรจะคำนึงถึงและบรรจุไวในกฎหมายสุขภาพจิตของประเทศ 
ตัวอยางกลยุทธเชิงปฏิบัติที่ดีในการพัฒนา การรับมาใช 
และการลงสูการปฏิบัติของกฎหมายสุขภาพจิต 
 

ระบบสุขภาพจำเปนตองรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพ่ือให
สามารถจัดบริการเหลานี้ได จึงควรมีการกำหนดรายการ  
ยา อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนอื่นที่จำเปนตองใชในการจัดให
บริการแตละระดับ และพัฒนากลไกใหมีใชตามความตองการ
อยางตอเน่ือง นอกจากน้ียังควรเสริมความเขมแข็งชองทางการ
สงตอที่เหมาะสมและกลไกการสะทอนขอมูลกลับระหวาง
สถานบริการสุขภาพแตละระดับ 
 
โครงการโรคลมชักในชนบทประเทศจีนแสดงใหเห็นการจัด
บริการผานระบบสุขภาพที่มีอยู และบูรณาการรูปแบบการ
ควบคุมโรคลมชักเขาไปในระบบสุขภาพในพ้ืนท่ี ผลโครงการ
ยืนยันวาผูปวยโรคลมชักสามารถรักษาไดดวย phenobarbital 
ผานระบบบริการปฐมภูมิในพ้ืนท่ี โดยแพทยในเมืองและ
แพทยในชนบทท่ีผานการอบรมพ้ืนฐาน วิธีการท่ีใชในโครงการ
นี้นาจะเหมาะในการขยายลงพื้นท่ีชนบทอื่นในประเทศจีน
หรือในประเทศกำลังพัฒนาประเทศอ่ืน ในทางปฏิบัติพบวา 
หลังจากท่ีโครงการเร่ิมตนประสบความสำเร็จ โครงการได
ขยายเพิ่มขึ้นดวยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางใน 34 เมือง 
ครอบคลุมประชากร 19 ลานคน โดยการอบรมแพทยใน
พืน้ทีก่วา 1,500 คน และผูปวยโรคลมชักมากกวา 10,000 คน 
ไดรับการรักษา 
 
การใหชุดการดูแลชวยเหลือนี้จำเปนตองไดรับการสนับสนุน

จากการเคล่ือนไหวและความรวมมือจากชุมชน และใน
กิจกรรมมีเปาหมายสรางความตระหนักเพ่ิมการเขาถึงบริการ
และรับการดูแลชวยเหลือ  
 
การวางแผนจัดใหชุดการดูแลชวยเหลือควรคำนึงถึงประชากร
กลุมเสี่ยงที่มีความตองการเฉพาะ (เชน กลุมตางเชื้อชาติ
และเผาพันธุ หรือกลุมเส่ียงอ่ืน เชน ชนเผาพ้ืนเมือง) แนวทาง
การจัดบริการจะตองละเอียดออนตอเพศภาวะ ความแตกตาง
ทางเพศทำใหเกิดความไมเทาเทียมของชายหญิงในดานสภาวะ
สุขภาพ กลาวคือ ความแตกตางทางเพศทำใหการเขารับ
บริการและการไดรับขอมูล การดูแลและการรับบริการสุขภาพ
ที่แตกตางกัน (เชน ผูหญิงไมสามารถเขารับบริการสุขภาพ
ไดเพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติแลวชุมชนหามไมใหผูหญิง
เดินทางไปคลินิกเพียงคนเดียว) 
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¡ÒÃà¾ÔèÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡Ã 
Strengthening of human resources 
 
บุคลากรท่ีไดรับการอบรมท่ีเหมาะสมและพอเพียงเปน 
สิ่งจำเปนในการขยายบริการการดูแลชวยเหลือสุขภาพทุก

รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมโรค MNS เนื่องจากการดูแล 
ผูปวยกลุมนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรสุขภาพอยางมาก มากกวา
อุปกรณหรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในประเทศรายไดต่ำและ
ปานกลางสวนใหญบุคลากรมีจำนวนนอย ผานการอบรม
นอย และมีปญหาการกระจายตัวในประเทศหรือภูมิภาค  
(เชนมีเจาหนาที่นอยเกินไปในชนบท หรือมีเจาหนาที่มาก
เกินไปในสถาบัน โรงพยาบาลขนาดใหญ) ปญหาย่ิงรุนแรง
มากข้ึนเม่ือมีสมองไหลจากบุคลากรเช่ียวชาญยายไปทำงาน
ประเทศอื่น ยิ่งไปกวานั้นความสามารถของบุคลากรอาจจะ
ลาสมัยและไมเปนไปตามความตองการของประชากร บุคลากร

ที่มีอยูก็ไมไดถูกนำมาใชอยางเหมาะสมและหลายคนอาจ
ขาดประสิทธิภาพหรือจริยธรรม หลายประเทศในกลุมประเทศ
รายไดต่ ำและปานกลางขาดโครงสร างพื้นฐานและ 
สิ่งเอื้ออำนวยใหเกิดการฝกอบรมบุคลากรสุขภาพตอเน่ือง 
การพัฒนาหรือยกระดับบุคลากรเปนสิ่งสำคัญที่สุดในการ
เสริมสรางศักยภาพและเปนหนึ่งความทาทายเบ้ืองตนใน
การขยายบรกิารสุขภาพจิต เปาหมายสำหรบับุคลากรนัน้งาย
แตซับซอน เพื่อใหไดคนที่เหมาะสม มีทักษะท่ีตองการใหอยู
ในหนวยงานท่ีเหมาะสมเพ่ือจะไดทำส่ิงท่ีตรงกับความรูความ
สามารถ  
 
ในแตละชุดรูปแบบการดูแลชวยเหลือ จะมีการกำหนดกลุม
บุคลากรสุขภาพท่ีตองการเพ่ือรับผิดชอบใหการดูแลชวยเหลือ
ในแตละระดับ ตัวอยางเชน บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ
สามารถใหการรกัษาผูปวยโรคลมชกัสวนใหญไดดวยยากนัชกั
พื้นฐาน ในขณะที่ผูปวยรายที่ยุงยากซับซอนจำเปนตอง 
สงตอใหผูเชี่ยวชาญ การเขาถึงบริการสุขภาพสามารถทำให
เพิ่มข้ึนไดหลายลักษณะในแตละระดับของระบบบริการ 
สุขภาพ ในขณะที่แพทยและพยาบาลมีจำกัดมาก ดังนั้น 
การใหการดูแลชวยเหลือที่จำเปนสามารถดำเนินการโดย
บุคลากรสุขภาพในชุมชนท่ีผานการอบรมเฉพาะและการ
นิเทศอยางใกลชิด สำหรับภาวะที่สำคัญหลายภาวะการจัด
บริการควรเปนแบบตามลำดับข้ัน (stepped care model) 

ที่มีการกำหนดบทบาทชัดเจนในสถานบริการแตละระดับ
ตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึงเฉพาะทาง ซึ่งบุคลากรสุขภาพ
แตละระดับจะตองไดรับการฝกอบรมท่ีสอดคลองกัน 
 
นอกจากน้ี ยังควรมีการกำหนดทักษะเพ่ิมเติมที่จำเปน 
ในบุคลากรแตละกลุม อาจเปนการเสริมทักษะเดิมใหเขมแข็ง
ขึ้นหรือเปนการฝกทักษะใหม ตัวอยางเชน บุคลากรสุขภาพ
ปฐมภูมิจำเปนตองไดรับการอบรมการดูแลชวยเหลือทาง 
จิตสังคมสำหรับผูปวยจิตเภท ขั้นตอนตอไปคือตัดสินใจวา
ทักษะเพ่ิมเติมจะสรางขึ้นไดอยางไร 
 

การดำเนินการควรมีการวางแผนรวมถึงสถานการณเฉพาะ 
เชน ภาวะฉุกเฉินดวย เนื่องจากศักยภาพของระบบบริการ
สุขภาพท่ีจำกัดมากอยูแลวในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง 
การจัดหาความชวยเหลือใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติยิ่งยากขึ้นไปอีก ผูที่มีโรคจิตเวชรุนแรงอยูแลวจะยิ่ง
มีความเสี่ยงมากขึ้นในสถานการณเชนนี้ อยางไรก็ตาม 
สถานการณฉุกเฉินดังกลาวสามารถเปนตัวเรงใหเกิดการ
ปฏิรูปงานสุขภาพจิต เนื่องจากผลที่ตามมาจากภาวะฉุกเฉิน
ท้ังดานสุขภาพจิต สภาพจิตใจสังคมของคนกลายเปนท่ีสนใจ
ของส่ือผูเช่ียวชาญและสาธารณะ ผูเช่ียวชาญเองก็ไดตระหนัก
ถึงอัตราโรคจิตเวชที่เพิ่มขึ้นหลังสถานการณฉุกเฉิน และ
ภาครัฐ รวมถึงนักการเมืองก็เริ่มสนใจผลลัพธดานสุขภาพจิต
จากสถานการณฉุกเฉินดังกลาว แนวโนมเชนน้ีทำใหเกิด
โอกาสท่ีไมเคยมีมากอนที่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต 
สามารถเกิดข้ึนในชวงเวลาเพียงเปนเดือนหรือเปนปหลัง
สถานการณฉุกเฉิน โดยการบริการจัดการบริการจะดีขึ้น
อยางรวดเร็วมากภายใตบริบทนี้ 
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กิจกรรมหลักประกอบดวย:  
• ใหการอบรมกอนและระหวางทำงานในกลุมบุคลากร

สุขภาพแตละระดับดวยหลักสูตรที่ตรงตามความตองการ
และเปนไปตามวัตถุประสงค; 

• พัฒนาการเขาถึงแหลงขอมูลและความรู; 
• พัฒนาการนิเทศแบบชวยเหลือสนับสนุน; และ 
• พัฒนาเครื่องมือใหงายตอการวินิจฉัยและรักษา 
 
ในระยะส้ันและระยะปานกลาง ประเทศสวนใหญจำเปน
ตองมีการลงทุนดานการอบรมระหวางทำงาน ในขณะเดียวกัน
ก็ควรเริ่มจัดหลักสูตรพ้ืนฐาน (กอนการทำงาน) ใหเขมแข็ง 
 
นอกจากนี้ยังจำเปนตองมีการพัฒนาผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  
เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยยุงยากซับซอน เพื่อใหการนิเทศ
และสนับสนุนบุคลากรท่ัวไปอยางตอเน่ือง และเพ่ือสอน
และฝกอบรมบุคลากรสุขภาพอื่นๆ 
 

¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³ 
Mobilization of financial resources 
 
ประเทศรายไดต่ำและปานกลางสวนใหญไมไดรับงบประมาณ
เพียงพอในการดูแลกลุมโรค MNS การจัดสรรงบประมาณ 
ที่จำเปนเพ่ือการขยายบริการเปนภารกิจท่ีสำคัญมาก  
การคิดคาใชจายที่ถูกตองเปนขั้นตอนแรกที่สำคัญเพื่อการ
ต้ังงบประมาณท่ีเปนจริง และประมาณการชองวางงบประมาณ 
กอนท่ีงบประมาณจะไดรับการจัดสรร การประมาณการคา
ใชจายชนิดตางๆ มีเปาหมายท่ีแตกตางกัน องคการอนามัย
โลกไดพัฒนาเคร่ืองมือคิดคาใชจายเพ่ือประมาณการ 
คาใชจายท่ีจะทำใหเกิดการครอบคลุมบริการทุกระดับดวย
วิธีการดูแลชวยเหลือแบบบูรณาการ การศึกษาไมนานมานี้
ไดคำนวณทรัพยากรที่ตองการและคาใชจายที่เกิดจากการ
ขยายบริการดวยชุดการดูแลชวยเหลือหลักสำหรับบริการ
สุขภาพจิตในบางประเทศจากกลุมประเทศรายไดต่ำ 
และปานกลาง (กรอบที่ 5) 
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กรอบที่ 5: คาใชจายในการขยายบริการสุขภาพจิตในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง 

การศึกษาไมนานมานี้ ไดประเมินความตองการทรัพยากร
และคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับการขยายบริการชุดการดูแล
ชวยเหลือที่จำเปนสำหรับบริการสุขภาพจิตในชวง 10 ป
ขางหนา เนื้อหาหลักสำหรับชุดโครงการนี้คือการรักษา
ดวยยาและจิตสังคมบำบัดใน 3 โรค ไดแก โรคจิตเภท 
โรคอารมณแปรปรวน และโรคซึมเศรา และมีการบำบัด
แบบส้ัน (brief intervention) สำหรับผูดื่มสุราแบบ
เสี่ยง (hazardous alcohol use)  
 
การขยายวิธีการดูแลชวยเหลือที่มีประสิทธิผลคุมคาจัด
เปนตนแบบกรอบดำเนนิการบรกิาร ทีผู่ใชบรกิารสุขภาพจติ
สวนใหญสามารถรับการรักษาที่สถานบริการปฐมภูมิ และ
มีการสงตอไปสถานบริการเฉพาะทางเฉพาะรายท่ียุงยาก
ซับซอน เปาหมายที่ตั้งไวคือ ใหเกิดการครอบคลุมรอยละ 
80 ของผูปวยจิตเภทและโรคอารมณแปรปรวน, รอยละ 
25 ของผูดื่มแบบเสี่ยง และรอยละ 33 ของผูปวยซึมเศรา 
ทรัพยากรบุคลากรท่ีตองการเพ่ือจัดใหบริการดังกลาวอิง
ตามการศึกษากอนหนานี้ 
 

คาใชจายตอปในการขยายชุดการดูแลชวยเหลือหลักเพ่ือ
ใหไดเปาหมายตามท่ีตองการคำนวณไดจากผลผลิตของ  
5 ปจจัยตอไปนี้: 
ประชากรท้ังหมด x ความชุกของโรคตอป X การครอบคลุม
บริการ X อัตราการใชบริการ X คาใชจายบริการตอหนวย 
และยังคำนวณรวมคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโปรแกรม การฝกอบรม การนิเทศ และโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ ตัวอยางเชน การครอบคลุมบริการที่
มีอยูในขณะน้ี คาใชจายตอปในการใหชุดบริการสุขภาพ
ประมาณ 0.12 US$ ตอคนในประเทศเอธิโอเปย และ 
1.25 US$ ตอคนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพื่อให
เกิดการครอบคลุมบริการภายใน 10 ป คาใชจายใน
เอธิโอเปยควรตองเพิ่มขึ้นอีก 13 เทา (เปน 1.58 US$ 
ตอคน) และในประเทศไทยควรเพ่ิมข้ึน 3 เทา (เปน 4 US$ 
ตอคน) ผลการศึกษาเสนอแนะวาคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น 
เพื่อการขยายบริการสุขภาพจิตในชวง 10 ปขางหนา 
ในการท่ีจะใหบริการครอบคลุมมากท่ีสุดในชุดการดูแล
ชวยเหลือหลักนาจะเปนไปไดจริง แตเปนงานที่ทาทาย 

ถึงแมวาการประมาณการงบลงทุนจะไมใชตัวเลขที่ชัดเจน 
แตก็สามารถแสดงใหเห็นสัดสวนของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรใหงานสุขภาพจิตในปจจุบัน หากงบประมาณ
สุขภาพรวมไมเปลี่ยนแปลงเลยในชวง 10 ปขางหนา การจัด
ชุดการดูแลสุขภาพจิตใหไดตามเปาหมายจะตองใชเงินถึง
ครึ่งหน่ึงของงบประมาณสุขภาพของประเทศเอธิโอเปย 
หรือประมาณรอยละ 8.5 ของงบประมาณสุขภาพรวมของ
ประเทศไทย ดังนั้นงบประมาณดานสุขภาพจำเปนตองเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประเทศรายไดต่ำ 
 
ประโยชนอีกอยางที่ไดจากการทดลองแนวคิดนี้คือ บอกได
วาการจัดใหบริการสุขภาพจิตควรตองมีการปรับเปลี่ยน 
โดยเฉพาะรูปแบบการดูแลในสถาบัน/โรงพยาบาลควรจะได
รับการแทนท่ีดวยรูปแบบการดูแลในชุมชน (community- 

based care) และควรใชวิธีการดูแลชวยเหลือท่ีมีหลักฐาน
เชิงประจักษมากขึ้น 
 
ตัวอยางเชน การศึกษาการประมาณการภาระท่ีปองกันได
จากโรคลมชกักับคาใชจายในการรกัษาโรคลมชกัดวยยากนัชกั
พ้ืนฐานในประเทศกำลังพัฒนาจาก 9 ภูมิภาคยอยขององคการ
อนามัยโลก พบวาการขยายบริการการรักษาโรคลมชักให
ครอบคลุมดวยยากันชักในคร่ึงหน่ึงของผูปวยโรคลมชัก 
แตกำเนิด สามารถลดภาระโรคที่มีอยูไดถึงรอยละ 13-40  
ซ่ึงคิดเปนคาใชจายตอคนประมาณ 0.20-1.33 หนวยดอลลาร
สากล (international dollars) หากครอบคลุมการรักษาได
รอยละ 80 จะสามารถลดภาระโรคไดถึงรอยละ 21-62 ใน
ทั้งเกาภูมิภาคยอยนี้ คาใชจายในการประกันใหคนมีสุขภาพ
ทีด่เีพิม่ข้ึนหนึง่ปนัน้นอยกวารายไดเฉลีย่ของประชากรตอคน 

แหลงขอมูล: Chisholm D, Lund C, Saxena S. The cost of scaling up mental health care in low- and middle-income countries. 

British Journal of Psychiatry, 2007; 191: 528–535. 
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เพ่ือใหเกิดความย่ังยืน คาใชจายเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมความเขมแข็ง
ของบริการสำหรับกลุมโรค MNS ควรลดลงโดยจัดใหเขาไป
อยูในยุทธศาสตรและแผนที่มีอยู งบประมาณจากรัฐจำเปน
สำหรับการจัดใหบริการกลุมโรค MNS และยังจำเปนตอง
อาศัยการตอรองจากผูมีสวนไดเสียอยางเด็ดเดี่ยว หาก
ยุทธศาสตรสำหรับกลุมโรค MNS สามารถบูรณาการเขากับ
แผนพัฒนาของรัฐบาลในสวนอ่ืนๆ จะชวยประกันความย่ังยืน
ในการลงทุนและทรัพยากรที่ยั่งยืน 
 
ทรัพยากรสำหรับการใหบริการกลุมโรค MNS สามารถจัดสรร
มาจากหลายแหลงดวยกันคือ: 
 
• สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรมาใหงานสุขภาพจิตจาก

งบประมาณสุขภาพของประเทศควรจะเพิ่มขึ้น ขอมูล
จากหนังสือ Mental Health Atlas แสดงใหเห็นวาเกือบ
หนึ่งในสามของประเทศท่ีไมมีงบประมาณเฉพาะสำหรับ
งานสขุภาพจติ แมแตในประเทศทีม่งีบประมาณสขุภาพจติ
เฉพาะ ก็ไดรับการจัดสรรในสัดสวนเพียงเล็กนอย โดย
รอยละ 21 ของประเทศท่ีไดรับงบประมาณสุขภาพจิต  

ไดงบประมาณนอยกวารอยละ 1 ของงบประมาณสุขภาพ 
ดังนั้นการสนับสนุนเปนปากเสียงชวยเรียกรองใหประเทศ
เพิ่มสัดสวนงบประมาณสุขภาพจิตนี้เปนเรื่องสำคัญ 

• งบประมาณในการจัดชุดการดูแลชวยเหลือสามารถ
จัดสรรมาจากกิจกรรมอ่ืนๆ ในระยะส้ัน แมวาสัดสวน
งบประมาณสุขภาพจิตจะยังไมเพิ่มข้ึน จึงอาจเปนไปไดที่
จะจัดสรรทรัพยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชไปสูบริการใน
ชุมชน เน่ืองจากมีหลักฐานวามีประสิทธิผลและความคุมคา
ประสิทธิผลมากกวาการรักษาในโรงพยาบาล 

• งบประมาณจากภายนอกสามารถนำมาใชได เนื่องจาก
หลายประเทศในกลุมประเทศรายไดต่ำและปานกลางได
รับงบประมาณต่ำมากอยูแลว การขยายบริการสุขภาพ
จิตเพิ่มขึ้นจึงมักตองใชงบประมาณจากภายนอก หรือผูให
ทุนอ่ืน ประเทศตางๆ สามารถหางบเพ่ิมเติมผานทางกองทุน
หรือองคกรเพื่อพัฒนาทวิภาคีและพหุภาคี การหาแหลง
งบประมาณจากภายนอก หากทำไดในกรอบเวลาจะชวย
ผลักการทำงานใหตอเนื่องและลดการลาชาลง ซึ่งเปน
หัวใจสำคัญอันหนึ่งในขั้นตอนการขยายบริการ 

 

รูปที่ 4: กรอบดำเนินงานเพื่อวัดขอมูลสุขภาพ 

»̃¨¨ÑÂ¡ÓË¹´ÊØ¢ÀÒ¾ 
ปจจัยทางสังคมเศรษฐศาสตรและปจจัยบุคคล 

ปจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม ÊÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾ (¼Å·Õèä Œ́ÃÑº) 
การเสียชีวิต 
การเจ็บปวย 

ความทุพพลภาพ 
ความอยูดีมีสุข ปจจัยนำเขา 

นโยบาย 
การเงิน 
บุคลากร 

องคกรและ 
การจัดการ 

ผลผลิต 
ขอมูล 

การมีบริการ
คุณภาพบริการ 

ผลลัพธ 
การครอบคลุมบริการ 

การใชบริการ 

ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾ 

(แหลงขอมูล: Health Metrics Network framework, 2007) 
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ยุทธศาสตรในการจัดสรรทรัพยากรนี้ขึ้นอยูกับการประเมิน
ความตองการและทรัพยากร และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
องคการอนามัยโลกสามารถใหการสนับสนุนประเด็นเฉพาะ
สำหรับกลุมโรค MNS ภายในประเทศเพื่อเตรียมขอเสนอ 
เพ่ือกำหนดกิจกรรมเฉพาะ หรือเพ่ือหาทุนในการขยายบริการ
สำหรับกลุมโรค MNS ได 
 
¡ÒÃμÃÇ¨μÔ´μÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å 
Monitoring and evaluation 
 
จากประโยคที่วา “อะไรที่ไดวัดแสดงวาไดทำ” สรุปความ
สำคัญของการตรวจติดตามและประเมินผลแผนและการ
ดำเนินการของโปรแกรม ขอบเขตของการตรวจติดตามและ
ประเมินสะทอนถึงขอบเขตของแผนดำเนินการ ขั้นตอนน้ี
ควรจะระบุตัวชี้วัดและกำหนดเครื่องมือหรือวิธีการสำหรับ
การวัด ในแตละประเทศจะตองตัดสินใจเองวาจะเลือก 
ตัวชี้วัดใดและเพื่อวัตถุประสงคอะไร ตองวัดเมื่อใด ที่ไหน  
วัดอยางไร และใชแหลงขอมูลใด นอกจากน้ีแตละประเทศ
จะตองวางแผนการวิเคราะหและการใชขอมูลดวย 
 
ตัวชี้วัดที่ใชเปนมาตรวัดอาจเปนปจจัยนำเขาและกิจกรรม 
ผลผลิต ผลลัพธ หรือสภาวะสุขภาพ (รูปที่ 4) 
 

มีตัวช้ีวัดกลางอยูเพียงไมกี่ตัวที่จำเปนและกลยุทธในการ
ขยายงานจำเปนตองมีตัวชี้วัดน้ีทุกครั้ง  
 
ตัวอยางตัวชี้วัดปจจัยนำเขา:  
• จำนวนพ้ืนที่ในประเทศท่ีดำเนินการตามกลยุทธขยาย

บริการ 
• วิธีการจัดการ หรือขั้นตอนใดท่ีพัฒนาขึ้นมาใช 
• นโยบายอยางเปนทางการ โปรแกรมและแผนสุขภาพจิต

ที่มีอยู 
• งบประมาณสุขภาพจติตามสดัสวนของงบประมาณสุขภาพ 
• สดัสวนคาใชจายของงานสขุภาพจติทีล่งในบรกิารสขุภาพจติ

ชุมชน  
 

ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ: 
• สัดสวนของสถานบริการปฐมภูมิที่มีบุคลากรสุขภาพท่ี

ผานการอบรมในการวินิจฉัยและรักษากลุมโรค MNS; 
และ 

• สัดสวนของสถานบริการปฐมภูมิที่มียาพื้นฐานที่จำเปน 
ในการรักษากลุมโรค MNS 

 
ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงผลผลิต: 
• จำนวนผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยกลุมโรค MNS ตอป

เปรียบเทียบเปนสัดสวนกับคาประมาณการความชุกตอป 
• ตัวอยางตัวชี้วัดผลกระทบ/สภาวะสุขภาพ: 
• ความชุกและภาระโรค (DALYs) ของกลุมโรค MNS; และ 
• การเสียชีวิตจากการฆาตัวตายและอัตราการทำรายตัวเอง 
 
การตัดสินใจถึงความถ่ีบอยในการวัดของตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ 
ที่เลือกมาน้ัน ขึ้นอยูกับระยะของกิจกรรมดำเนินการ โดย
ทั่วไปแลว ตัวช้ีวัดเชิงผลลัพธจะถูกวัดอยางตอเนื่องและควร
ไดรับการทบทวนและปรับแผนกิจกรรมทุก 1-2 ป ตัวช้ีวัด
เชิงผลผลิตและสภาวะสุขภาพนั้นจะวัดเปนชวงๆ ทุก 3-5 ป 
ควรใชหลายวิธีเพื่อจะใหไดขอมูลที่จำเปนในการคำนวณตัว
ชี้วัดที่สำคัญ แหลงขอมูลมาจากรายงานจากสถานบริการ 
การตรวจเย่ียมนิเทศ การตรวจประเมินสถานพยาบาล บันทึก
โปรแกรมระดับชาติหรือระดับอำเภอ การสำรวจจากสถาน

บริการหรือผูใหบริการ การสำรวจครัวเรือน และการศึกษา
เฉพาะประเด็น 
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¡ÒÃÊÃŒÒ§ÀÒ¤Õà¤Ã×Í¢‹ÒÂ 
Building Partnerships  

โปรแกรมจะดีเพียงใดข้ึนอยูกับประสิทธิผลของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง หลักพื้นฐานของ mhGAP คือ 
การสรางเครือขายท่ีชวยทำงาน ตัวอยางเชน กระตุนภาคีที่มีอยู ชักชวนหรือเสริมพลังภาคีใหม 
พยายามเรงและเพิ่มการลงทุนเพื่อลดภาระโรคจากกลุมโรค MNS ซึ่งไมมีใครเพียงคนเดียวหรือเพียง
องคกรเดียวที่จะสามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคนี้ไปได การนำโปรแกรมนี้ไปดำเนินการจะชวยเสริม
ความต้ังใจทางการเมือง การลงทุนสาธารณะ การตระหนักของเจาหนาท่ีสุขภาพ การมีสวนรวมของ
ชุมชนและครอบครัว และความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรนานาชาติและภาคีที่เก่ียวของทั้งหลาย 
 
องคการอนามัยโลกมีบทบาทหลักเนือ่งจากเปนหนวยงานผูนำวิชาการทางสุขภาพ โครงสรางขององคกร
ดำเนนิการโดยบุคลากรที่สำนักงานใหญ สำนักงานภูมิภาค และสำนักงานในประเทศ ซึ่งเปนโครงสราง
ที่เหมาะกับการนำโปรแกรมไปดำเนินการในระดับประเทศ แผนยุทธศาสตรระยะกลางขององคการ
อนามัยโลก (http://www.who.int/gb/e/e_amtsp.html) มุงไปสูเปาประสงคและกลยุทธที่จะบรรลุ
เปาประสงคเหลานี้ และดวยการสนับสนุนจากแตละสำนักงานองคการอนามัยโลกที่มีความสามารถ
หลากหลายแตเติมเต็มซึ่งกันและกัน องคการอนามัยโลกไดวางกิจกรรมหลักเพ่ือลงดำเนินการอยาง
เปนระบบตามท่ีอธิบายไวในบท “กรอบการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติการระดับประเทศ” โดยแผนก
สุขภาพจิตและสารเสพติดขององคการอนามัยโลกดวยการปรึกษารวมกับสำนักงานภูมิภาคไดเปนผูนำ
ในการพัฒนากลยุทธเหลาน้ี การสรางภาคเครือขายรวมกับโปรแกรมองคการอนามัยโลก 
และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ถือเปนกุญแจสำคัญในการดำเนินการ mhGAP 
 
กรอบที่ 6: คณะกรรมการตัวแทนระหวางหนวยงาน (IASC)  

ตามแนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพจิตและการชวยเหลือจิตใจในภาวะฉุกเฉิน 

แนวปฏิบัตินี้ไดพัฒนาโดย 27 หนวยงานและไดรับการรับรองจาก Inter-Agency Standing 
Committee (IASC) ประกอบดวยหัวหนาหนวยงานของ UN องคกรรัฐบาลระหวางประเทศ 
กาชาด หรือ กลุมองคกร NGOs ขนาดใหญ ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัตินี้เปนการรวมมือกัน
ระหวางหนวยงานตางๆ แนวปฏิบัตินี้อยูบนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชน การมีสวนรวม  
การสรางทรัพยากร การดูแลแบบบูรณาการ การสนับสนุนหลายระดับ และการหลีกเลี่ยงอันตราย 
หลายหนวยงานไดรับแนวปฏิบัตินี้ไปใช และองคการอนามัยโลกเองก็สนับสนุนใหผูใหทุนใชแนว
ปฏิบัตินี้เปนหลักพิจารณาในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร แนวปฏิบัตินี้คาดวาจะนำไปสูการใช
ทรพัยากรอยางมีประสทิธผิลเพ่ือการดแูลโรคจติเวชและความผดิปกตพิฤตกิรรมเสพสรุาสารเสพตดิ 
แนวปฏิบัตินี้ใชในกรอบดำเนินงานรวมจากหลายภาคสวน และอธิบายตั้งแตขั้นตอนแรกในการ
ปองกนัปญหาสขุภาพจิตและใหการชวยเหลือทางจิตใจในภาวะฉุกเฉิน 
 
Website: http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/docs/Guidelines%20IASC%20Mental%20 

Health%20Psychosocial.pdf 
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กรอบท่ี 7: เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะแปซิฟก (The Pacific Island Mental Health Network ;  
 PIMHnet) – สรางภาคีเพ่ือพัฒนาบริการสุขภาพจิต 

เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะแปซิฟก (PIMHnet) ของ
องคการอนามัยโลก ไดเปดตัวคร้ังแรกในการประชุม
กระทรวงสาธารณสุขของหมูเกาะแปซิฟกท่ีเมือง Vanuatu 
ในป ค.ศ. 2007 โดยการรวมตัว 16 ประเทศจากหมูเกาะ
แปซิฟก การทำงานรวมกันเปนครือขายระหวางประเทศ
สามารถดึงเอาประสบการณ ความรู และทรัพยากร 
มารวมกันสงเสริมงานสุขภาพจิตและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพจิตที่มีประสิทธิผลในการรักษาและการดูแล 
ในประเทศเหลาน้ี  
 
ในการปรึกษาระหวางประเทศ PIMHnet ไดกำหนดงาน
ท่ีใหความสำคัญลำดับตนไวหลายงาน เชน การมีสวนรวม
ของประชาชน บคุลากร และการอบรม นโยบายสุขภาพจติ 
การวางแผนและออกกฎหมาย การพัฒนาบริการ การ
เขาถึงยาจิตเวช การวิจัยและสารสนเทศ เครือขายระหวาง
ประเทศจะมีประชุมรวมกันทุกป เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติ

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ UN 
องคกรนานาชาติหลายองคกรมีวาระสุขภาพ เชน UNICEF 
การขยายบริการจำเปนตองอาศัยภาคีเครือขายหลากหลาย
องคกรเพ่ือใหสามารถจัดสรรงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัด
ได ตัวอยางเชน งานสุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉิน การชวยเหลือ
ดานสุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉินอาจจำเปนตองใชแนวปฏิบัติ
หลักและความรวมมือระหวางหนวยงานมากกวางานดาน
อื่นๆ ดังน้ัน ในป ค.ศ. 2007 องคการอนามัยโลกไดริเริ่ม
และเปนประธานรวมในคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการจัดตั้ง
คณะกรรมการตัวแทนระหวางหนวยงาน (Inter-Agency 
Standing Committee ; IASC) ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ดูแลสุขภาพจิตและการชวยเหลือจิตใจในภาวะฉุกเฉิน  
(Guidelines on Mental Health and Psychosocial 
Support in Emergency Settings) ตามกรอบที่ 6 
 
¡ÃÐ·ÃÇ§μ‹Ò§æ ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ° 
ภาคีที่สำคัญที่สุดในปฏิบัติการระดับประเทศคือกระทรวง
ตางๆ ของภาครัฐ รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบการวางแผนและ
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร เนื่องจากองคการ 

อนามัยโลกเปนองคการรวมจากหลายประเทศ จึงอาจชวย
เชื่อมประเทศตางๆ ที่มีความคลายคลึงทางภูมิศาสตร สังคม 
หรือความผูกพันทางวัฒนธรรม หรือมีประเด็นหรือปญหา 
MNS ใกลเคยีงกนั ใหมารวมมือทำงานหรือเรยีนรูประสบการณ 
ระหวางกันได ตัวอยางเชน เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะ
แปซิฟก (The Pacific Island Mental Health Network ; 
PIMHnet) ดูจากกรอบท่ี 7 
 
¼ÙŒãËŒ·Ø¹ 
ท้ังผูใหทุนพหุภาคีและทวิภาคีเร่ิมใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดานสุขภาพมากข้ึน การสนับสนุนอยางเขมแข็งเปนส่ิงจำเปนท่ี
จะยกกลุมโรค MNS ใหเปนวาระสำคัญลำดับตนสำหรับผูให
ทุนเพื่อการชวยเหลือดานสุขภาพในประเทศรายไดต่ำและ
ปานกลาง และเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการดูแล
กลุมโรคเหลานี้ อยางไรก็ตาม การเพ่ิมเพียงงบประมาณน้ัน
ยังไมเพียงพอ แตตองมีการกระจายทรัพยากรอยางเทาเทียม
และมีประสิทธิผล ตัวบุคลากรสาธารณสุขและผูเชี่ยวชาญ
อื่นในชุมชนของประเทศรายไดต่ำและปานกลาง จำเปนตอง
รวมมือกันอยางจริงจังเพื่อเกิดการกระจายบริการขึ้นอยาง
แทจริง 
 

งานที่กำหนด ประเด็นหลักที่จะใหความสำคัญลำดับตน 
แผนปฏิบัติการนี้จำเปนตองรับรองอยางเปนทางการจาก
กระทรวงสาธารณสุข การกำหนดประเด็นเนนในประเทศ
ท่ีรับรองน้ัน จะไดรับความรวมมือและใหการปรึกษาระหวาง
สมาชิกของ PIMHnet และดวยสำนักเลขาธิการของ
เครือขายและทีมในประเทศ  
 
กลยุทธหลักของ PIMHnet คือการสรางภาคีเครือขาย
รวมกับ NGOs และหนวยงานตางๆ ในภูมิภาคแปซิฟก 
เพื่อลดการทำงานสุขภาพจิตแบบแยกสวนอยางที่เปนอยู 
พัฒนาความรวมมือและกลยุทธท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือใหความ
สำคัญกับชองวางการรักษา (treatment gap) เพ่ือพัฒนา
บริการสุขภาพจิต และลดตราบาปและการแบงแยก  
รวมถึงการละเมิดสิทธิของผูปวยจิตเวช 
 
Website: http://www.who.int/mental_health/policy/country/

pimhnet/en/index.html 
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NGOs áÅÐÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÍ§¤�¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡ 
 
NGOs ท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สามารถชวยสนับสนุนการดำเนินโปรแกรมได
หลายทาง (กรอบที่ 8) ตัวอยางเชน กลุมผูเชี่ยวชาญสุขภาพสามารถรวมงานโดยการใหความรูและ
อบรมเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ ในการจัดการกับกลุมโรค MNS อีกภาคีหนึ่งที่สำคัญที่มีสวนรวม
ในการดำเนินโปรแกรมคือเครือขายจากศูนยประสานความรวมมือองคการอนามัยโลก 
 

กรอบที่ 8: ILAE/IBE/WHO การรณรงคระดับโลกเพ่ือโรคลมชัก 

ประชากรกวา 50 ลานคนทัว่โลกทีป่วยเปนโรคลมชัก และประชากรจำนวนมากกวานัน้อกีหลายเทา
ทีไ่ดรบัผลกระทบ ทัง้ญาติ เพ่ือน นายจาง หรือคุณครู โดยรอยละ 80 ของผูปวยโรคลมชักอยูใน
ประเทศกำลังพัฒนา ในจำนวนน้ันรอยละ 80 ไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสมท้ังๆ ที่มีวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิผลและราคาไมแพง  
 
ความจำเปนในการจัดการกับโรคลมชักนี้เปนสิ่งท่ีตองทำ องคการนานาชาติหลักท่ีทำงานดานโรค
ลมชัก 3 องคกร (International League Against Epilepsy [ILAE], International Bureau 
for Epilepsy [IBE], และ WHO) ไดรวมมือจัดการรณรงคระดับโลกเพื่อโรคลมชัก (Global 
Campaign Against Epilepsy) ในป ค.ศ. 1997 การรณรงคนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูล 
เก่ียวกับโรคลมชักและผลท่ีตามมาใหเปนทีร่บัรูกนัมากข้ึน และสนับสนุนรฐัและผูสนใจงานโรคลมชัก 
ในการลดภาระโรคจากโรคนี้  
 
จนถึงปจจุบัน มีประเทศท่ีเขารวมการรณรงคมากกวา 90 ประเทศ นอกจากการสรางความตระหนัก
แลว ยังไดมีการจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคและมีการทำปฏิญญารวมระดับภูมิภาค รายงาน
ระดับภูมิภาคไดสรุปถึงปญหาอุปสรรคในปจจุบันและเสนอขอแนะนำท่ีเหมาะสม การประเมิน
ทรัพยากรไดรายงานไวใน Atlas Project และ Atlas Epilepsy Care in the World ซึ่งไดสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลโรคลมชักจากแหลงที่สืบคนไดใน 160 ประเทศ 
 
กิจกรรมหน่ึงท่ีชวยใหประเทศตางๆ ในการพัฒนาโปรแกรมโรคลมชักระดับชาติไดคือ โครงการ
ตัวอยาง เปาหมายสูงสุดของโครงการเหลาน้ีคือ พัฒนารูปแบบการควบคุมโรคลมชักที่ประสบ
ความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ามารถบูรณาการเขากบัระบบบรกิารสขุภาพของประเทศน้ันๆ  
 
ความสำเร็จของการรณรงคระดับโลกเพ่ือโรคลมชักนี้ เกิดขึ้นไดจากความรวมมือของ NGOs 
ทั้งหลาย เชน ILAE, IBE และ WHO 
 
Website: http://www.who.int/mental_health/management/globalepilepsycampaign/en/index.html 
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ÀÒ¤»ÃÐªÒÊÑ§¤Á  
 
ภาคประชาสังคม หมายรวมทั้งผูรับบริการ ผูดูแล และสมาชิกครอบครัวเปนภาคีสำคัญในการพัฒนา
บริการ การเขามามีสวนรวมของผูใชบริการ ผูปวยหรือผูดูแลนั้นใหมุมมองที่สำคัญในการดูแลและ
รักษาในภาพรวมท้ังดานสุขภาพและสังคม ผูมีสวนไดเสียภาคสังคมควรสนับสนุนดวยการใหการ
ชวยเหลือทางสังคมแกผูปวยกลุมโรค MNS สรางทรัพยากรเฉพาะในพ้ืนท่ี และสรางทรัพยากรสนับสนุน
จากแหลงอื่นตามความจำเปน การมีสวนรวมของผูใชบริการและครอบครัวในการวางแผนและจัดให
บริการสำหรับกลุมโรค MNS ชวยสรางแรงผลักดันงานอยางมากในชวง 10 ปที่ผานมานี้ เสียงการ
เคลื่อนไหวจากผูใชบริการเปนเครื่องมือในการรณรงค และทำใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติตอผูที่เคย
พบเห็นโรคนี้ ตัวอยางเชน สภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน (Global Forum for Community 
Mental Health) ตามกรอบที่ 9 
 

กรอบที่ 9: สภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน 

ความกาวหนาในการสรางบริการชุมชนสำหรับสุขภาพจิตน้ันคอนขางชามาก ทั้งๆ ที่มีหลักฐาน
ยืนยันวาบริการในชุมชนน้ันมีประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพจิตสูงกวาและเคารพตามหลักสิทธิ
มนุษยชน องคการอนามัยโลกไดเสนอใหสภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน สงเสริมใหมีประเด็น
นี้เพ่ิมข้ึน หนาท่ีของสภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน คือใหการสนับสนุนและดูแลเครือขาย 
ที่สนใจการพัฒนาบริการสุขภาพจิตเพ่ือผูปวยจิตเวชรุนแรง สภานี้ชวยสนับสนุนการแลกเปล่ียน
ขอมูลพื้นฐาน และใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสรางความเปนเจาของรวมจากผูใชบริการ 
ครอบครัว ผูใหบริการ และผูที่สนใจการปรับเปล่ียนบริการจากการรักษาระยะยาวในโรงพยาบาล
เปนการรักษาในชุมชนท่ีมีประสิทธิผล สภาน้ีจัดการโดยใชฐานภาคีเครือขาย ตัวอยางภาคท่ี
เกี่ยวของในปจจุบัน เชน BasicNeeds, the Christian Blind Mission และ the World 
Association for Psychosocial Rehabilitation กรมสุขภาพจิตของสหราชอาณาจักรเปน 
ผูสนับสนุนสภานี้อยางจริงจัง กลุมผูใชบริการและญาติก็มีสวนรวมที่เขมแข็ง  
 
การประชุมสภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชนครั้งแรกจัดขึ้นที่เมืองเจนีวา ในป ค.ศ. 2007 การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาควางแผนจะจัดขึ้น 2 ครั้งตอป และมีประชุมระดับโลกอีกหน่ึง
ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจะเปดโอกาสให NGOs ขนาดเล็กที่จะใหการสนับสนุน
งานที่เก่ียวกับการดูแลดานสุขภาพจิตในชุมชน และสรางตัวอยางการดูแลท่ีเปนเลิศ (best 
practices) เพื่อนำไปขยายผลที่อื่นตอไป 
 
Website: http://www.gfcmh.com/ 
 



27การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท 
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด 

¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃμŒÍ§àÃÔèÁà ṌëÂÇ¹Õé 
The time to act is now  

กลุมโรค MNS มีความชุกสูงและเปนเหตุของภาระทางสาธารณสุขอยางมาก โดยมักจะสัมพันธกับ
ความยากจน สังคมไมสนใจ และขาดโอกาสทางสังคม นอกจากนี้การรังเกียจและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในผูปวย MNS ย่ิงทำใหปญหารุนแรงมากข้ึน แทจริงแลวมีวิธีการดูแลชวยเหลือท่ีมีประสิทธิผล
เพื่อลดภาระโรคและสามารถนำไปดำเนินการไดแมในที่ที่มีทรัพยากรจำกัด 
 
บริการสำหรับกลุมโรค MNS ในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศรายไดต่ำและปานกลางจำเปนตองเพิ่ม
บริการใหครอบคลุมเพ่ือใหไดสัดสวนตามความตองการ mhGAP มีเปาหมายเพื่อยกงานสุขภาพจิต 
ใหเปนวาระสาธารณสุขที่มีความสำคัญลำดับตน mhGAP ตั้งใจขยายบริการสำหรับกลุมโรคท่ีมีความ
สำคัญลำดับตนโดยใชชุดการดูแลชวยเหลือที่มีหลักฐานเชิงประจักษและสามารถเปนไปไดจริง  
เปนโปรแกรมที่เสนอใหการสนับสนุนและรวมมืออยางยั่งยืนใหกับประเทศตางๆ เพื่อพัฒนาการ
ครอบคลุมและคุณภาพบริการ โปรแกรมยังใหวิสัยทัศนและแนวทางในการตอบสนองตอความตองการ
ดานสุขภาพของสาธารณะ 
 
การขยายบริการสุขภาพจิตเปนกระบวนการท้ังทางสังคม การเมือง และสถาบัน ที่จะทำงานรวมกับ 
ผูสนับสนุน กลุมที่สนใจและองคกรตางๆ โดยภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญสุขภาพดาน MNS ประชาสังคม 
ชุมชน และครอบครัว ดวยการสนับสนุนจากชุมชนนานาชาติ ตางรวมชวยกันรับผิดชอบเพื่อใหขั้นตอน
การขยายบริการประสบความสำเร็จ กาวตอไปคือการสรางภาคีเครือขายและพันธมิตร ขอตกลงรวม
ตองมาจากภาคีทุกภาคสวนในการท่ีจะตอบสนองตอความตองการทางสุขภาพของประชาชน  

การปฏิบัติการตองเริ่มเดี๋ยวนี้! 
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ÀÒ¤¼¹Ç¡·Õè 1  
ÀÒÃÐâÃ¤μÒÁ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅÓ´ÑºμŒ¹·ÕèÃÇÁã¹ mhGAP  
ÊÓËÃÑºâÃ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅÓ´ÑºμŒ¹ã¹ mhGAP μÒÃÒ§¹Õéä Œ́ÊÃØ»ÀÒÃÐâÃ¤¢Í§ 
¡ÅØ‹ÁâÃ¤ MNS áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÑºâÃ¤Í×è¹æ ËÃ×ÍÊ‹Ç¹Í×è¹  

โรคที่มีความสำคัญ  ภาระโรค  ความเชื่อมโยงกับโรคอื่น  ความเช่ือมโยงกับสวนอื่น  

โรคซึมเศรา  โรคซึมเศราเปนภาระโรคท่ีไมถึง 
แกชีวิตที่มากท่ีสุดและมีสัดสวน 
ของการสูญเสยี DALYs ทัว่ทัง้โลกสงู  
 
โรคซึมเศราจัดอยูในสี่อันดับแรกของ
ภาระโรคทั่วโลก (หนวย DALYs)  
และไดถูกพยากรณวาจะขึ้นมา 
เปนอันดับท่ีสองในป ค.ศ. 2030  
 
ประมาณการคาความชุกช่ัวชีวิต 
ของโรคซึมเศรา  
(ทั้ง major depressive disorder  
และ dysthymia)  
เปนคารอยละ 4.2–17  
(คาถวงน้ำหนักเฉล่ียเปนรอยละ 12.1)  

เปนปจจัยเส่ียงตอการฆาตัวตายและ 
โรคไมติดตอทั้งหลาย เชน โรคหลอดเลือด 
ในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ  
โรคเบาหวานแบบท่ี 2  
 
การมีโรครวมกับโรคซึมเศราเปนตัวทำนาย
ผลลัพธการรักษาที่ไมดี เชน เพิ่มอัตราการ
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  
 
การติดเช้ือ HIV-1 สัมพันธกับการเพ่ิมโอกาส
เกิดโรคซึมเศรา ความรวมมือในการรักษา
ดวยยาตานไวรัสมีผลอยางมากหากพบ 
มีโรคซึมเศรารวมดวย และพบวาหากรักษา
โรครวมซึมเศราแลว ความรวมมือในการ
กินยาตานไวรัสจะดีขึ้นอยางมาก  
 
โรครวมซึมเศรายังมีผลตอความรวมมือ 
ในการรักษาโรคอื่นๆ ดวย เชน เบาหวาน 
และวัณโรค  
 
โรคซึมเศราหลังคลอดมีผลตอสัมพันธภาพ
ระยะแรกระหวางแมกับทารกและพัฒนาการ
ดานจิตใจของเด็ก โรคซึมเศราในแมเปน
ปจจัยเส่ียงตอการหยุดยั้งพัฒนาการ 
ของเด็ก แมที่ปวยเปนโรคซึมเศราอาจพา
เด็กที่ปวยหนักเขารับการรักษาชา 
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โรคจิตเภท 
และโรคจิตอื่น ๆ 

ความเสี่ยงชั่วชีวิตของโรคจิตเภท 
เปนรอยละ 0.08–0.44 และของ
โรคจิตท่ีไมมีความผิดปกติทางอารมณ
รวมเปนรอยละ 0.64–1.68  
คาประมาณการความชุกชั่วชีวิต 
ของโรคจิตที่ไมมีความผิดปกติ 
ทางอารมณเปน รอยละ 0.3–1.6  
 
คาความสูญเสีย DALYs รวมท่ีเกิดจาก
โรคจิตเภทคิดเปนรอยละ 1.1  
และจำนวนปที่สูญเสียจากความ
ทุพพลภาพ (years lived with 
disability) จากโรคจิตเภทเปน 
รอยละ 2.8 เนื่องจากโรคนี้  
มักเริ่มเปนตั้งแตอายุไมมากเปนนาน 
และมีความทุพพลภาพมาก 

เปนปจจัยเส่ียงตอการฆาตัวตาย  
 
การใชสารเสพติดพบไดบอยในผูปวย 
จิตเภท  
 
แมที่ปวยจิตเภทมักจะสัมพันธกับ 
การคลอดกอนกำหนดและน้ำหนัก 
ทารกแรกคลอดนอย  

โรคจิตเภทเปนโรคที่มีตราบาป
ถูกรังเกียจมากที่สุด สงผลใหมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน  
และการแบงแยกกีดกัน  
เชน การทำงาน ที่อยูอาศัย  
และการศึกษา 
 

ภาวะฆาตวัตาย  ภาวะฆาตัวตายเปนสาเหตุ 
การเสียชีวิตอันดับสามของโลก 
ในประชากรอายุระหวาง 15 ถึง  
34 ป และเปนสาเหตุการเสียชีวิต 
อันดับท่ี 13 ในทุกกลุมอายุรวมกัน 
ประชากรกวา 875 000 คนตอปที่
เสียชีวิตจากการฆาตัวตาย  
 
ภาวะฆาตัวตายทั่วโลกมีสัดสวน 
รอยละ 1.4 ของภาระโลก 
(หนวย DALYs) 

อัตราการฆาตัวตายสูงสัมพันธกับ 
โรคจิตเวช เชน ซึมเศรา และโรคจิตเภท  
และรวมกับภาวะติดสุรา และสารเสพติด 
 

ความทุกขทรมานในวัยเด็ก เชน 
ถูกทารุณกรรมทางรางกาย 
อารมณ หรือทางเพศ สัมพันธ
กับความเส่ียงฆาตัวตายสูง  
 
ภาวะฆาตัวตายเปนผลมาจาก
ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่
ซับซอน และสวนใหญเกิดขึ้น
ในสถานการณวิกฤติทางสังคม
เศรษฐกิจ ครอบครัว และ
บุคคล (เชน สูญเสียคนท่ีรัก 
สูญเสียหนาที่การงาน  
ถูกทารุณกรรมจากคูสมรส 
หรือความรุนแรง 
ในครอบครัว)  
 
การเขาถึงวิธีการทำราย 
ตัวเอง เชน ยาฆาแมลงสัมพันธ
กับอัตราการฆาตัวตายสูง 
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โรคลมชัก ความชุกของโรคลมชักในปจจุบัน 
ทั่วโลกเปน 5–8 ตอ 1000 คน 
 
ประชากรท่ัวทั้งโลกกวา 50 ลานคนปวยดวย 
โรคลมชัก แตกวารอยละ 80 อยูในประเทศ 
กำลังพัฒนา  
 
ความเสี่ยงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร 
ในผูปวยโรคลมชักสูงกวาประชากรท่ัวไป 
2-3 เทา 

ภาวะแทรกซอนการตั้งครรภ  
การคลอดกอนกำหนด น้ำหนักนอย
แรกคลอด ภาวะขาดออกซิเจน 
แรกคลอด เปนปจจัยเส่ียงทำให 
เกิดโรคลมชัก  
 
สาเหตุอื่นๆ เชน สมองที่ไดรับ 
การบาดเจ็บ การติดเช้ือในสมอง 
โรคเสนเลือดในสมอง มะเร็งสมอง 
และการเส่ือมของสมองประสาท 

โรคลมชักเปนภาระ 
ท่ีซอนเรนสัมพันธกับตราบาป  
การแบงแยกกีดกัน และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชน 
ในที่ทำงาน โรงเรียน  
และบาน 

โรคสมองเส่ือม ประชากรท่ัวโลกกวา 24.3 ลานคนเปนโรคสมอง
เส่ือม และไดทำนายวาจะเพ่ิมข้ึนเปนสองเทาภายใน 
20 ป  
 
รอยละ 60 ของผูปวยโรคสมองเส่ือมอยูในประเทศ
กำลังพัฒนา  
 
การศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาพบความชุก 
ของโรคสมองเสื่อมอยูในชวงรอยละ 0.84 ถึง 
รอยละ 3.5  
 
ครอบครัวผูดูแลที่ตองใหการดูแลชวยเหลือผูปวย
สมองเสื่อมอยางมาก เปนผูมีโอกาสเกิดปญหา 
ทางจิตใจ ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจอยางมาก 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คาใชจายอยางไมเปน
ทางการตอปประมาณ 18 ลานUS$ (ป ค.ศ. 1998) 

การรักษาโรคที่เปนเหตุและปจจัย
เส่ียงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ
สามารถปองกันโรคหลอดเลือดใน
สมองที่เปนเหตุใหเกิดสมองเส่ือม
จากการขาดเลือดเปนยอมๆ  
(multi-infarct dementia)  
 
โรคอื่นๆ เชน hypothyroidism 
หรือขาดวิตามินบี 12 ทำใหเกิดหรือ
กระตุนใหสมองเส่ือมแยลง และเปน
โรคที่รักษาไดและคาใชจายรักษา
โรคก็ถูกกวาคาใชจายในการดูแล 
ผูปวยสมองเส่ือม 
 

โรคสมองเส่ือมเปนปญหา
ตอหนาที่การงานของผูดูแล 
และเปนภาระตอการ
สังคมสงเคราะห 
 

โรคที่เกิด 
จากการด่ืมสุรา 

ภาระโรคที่เกิดจากการดื่มสุราคิดเปนรอยละ 4.4 
ทั่วโลก  
 
โรคทางระบบประสาทและจิตเวชที่เกิดจากการ 
ดื่มสุรา (รวมท้ังภาวะติดสุรา) คิดเปนรอยละ 34 
ของภาระโรคและความทุพพลภาพที่มีแอลกอฮอล 
เปนเหตุ  
 
ประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรปตะวันออก 
บางประเทศ ประมาณการคาความชุก 
ของโรคที่เกิดจากแอลกอฮอลถึงรอยละ 10  
 
ผูดื่มท่ีมีความเสี่ยงสูงที่สุดทั่วโลกคือผูชาย  
แตผูหญิงเปนผูไดรับผลอยางรุนแรงจากการดื่ม  
(เชน ความรุนแรงในครอบครัวที่สัมพันธ 
กับการดื่ม) 

การดื่มสุราเปนเหตุที่เกี่ยวของ 
กับความเจ็บปวยและบาดเจ็บ
มากกวา 60 โรคตามเกณฑการ
วินิจฉัย ICD (international 
classification of disease codes) 
รวมทั้งทำลายตับ/ตับออน  
การฆาตัวตาย การบาดเจ็บ  
โดยไมตั้งใจ และฮอรโมนผิดปกติ 

โรคที่เกิดจากการด่ืมสุรา 
มีผลตอบริการทางสังคม 
งบประมาณบริการดานการ
บังคับใชกฎหมายและคดี
อาชญากรรม บริการดับเพลิง 
การควบคุมจราจร 
อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล ภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบันเทิง 
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โรคที่เกิดจากการ
เสพสารเสพติด 

ประชากรกวา 200 ลานคนท่ัวโลกที่ประมาณ 
การวาใชสารเสพติดที่ผิดกฎหมายในชวงป  
ค.ศ. 2005-2006  
 
ในประเทศพัฒนาแลวมูลคาทางเศรษฐกิจ 
ของสารเสพติดผิดกฎหมายประมาณการวา 
มีคารอยละ 0.2–2 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ประเทศ (GDP)  
 
สารเสพติดกลุมโอปออยดคิดเปนรอยละ 0.7 
ของ DALYs รวมในป ค.ศ. 2000  
 
จำนวนผูใชสารเสพติดแบบฉีดเขาเสนทั่วโลก
ประมาณ 13 ลานคน 
 
กัญชาเปนสารเสพติดผิดกฎหมายที่ใชกัน
แพรหลายมากท่ีสุด รอยละ 3.8 ของประชากร
ท่ีมีอายุมากกวา 15 ปเสพกัญชา แมวากัญชา
จะเปนสารเสพติดที่ใชมากถึงรอยละ 80 ของ
สารเสพติดผิดกฎหมายทั้งหมด การเสียชีวิต
หรือการเจ็บปวยที่เกิดจากกัญชายังไมทราบ
ขอมูลแนชัด แมในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

ผูเสพติดเฮโรอีนมีความเส่ียงตอการ
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากการเสพ
ยาเกินขนาด ความรุนแรง  
การฆาตวัตาย และสาเหตุอืน่ทีส่มัพนัธ 
กับการดื่มสุรา 
 
รอยละ 5-10 ของผูติดเช้ือ HIV  
รายใหมเกิดจากการฉีดยาเสพติดเขา
เสนเลือดเพราะการใชเข็มรวมกัน 
 
โรคที่เกิดจากการเสพสารเสพติด 
ผิดกฎหมายมักสัมพันธกับการ 
เพิ่มความเส่ียงตอการติดเช้ืออื่นๆ  
โดยเฉพาะตับอักเสบบี และซี  

โรคท่ีเกิดจากการเสพสารเสพ
ติดผิดกฎหมายมีผลตอบริการ
ทางสังคม ระบบยุติธรรม 
ดานอาชญากรรม  
ภาคการศึกษา และความ
ปลอดภัยบนทองถนน 

โรคจิตเวชเด็ก โรคจิตเวชในเด็กมีแนวโนมจะคงอยูเม่ือโตขึ้น
เปนผูใหญ ในทางตรงกันขามโรคจติเวช 
ในผูใหญมักจะเร่ิมต้ังแตเด็กหรือวัยรุน ประมาณ 
รอยละ 50 ของโรคจิตเวชในผูใหญเริ่มเปนกอน
อายุ 14 ป ภาระโรคของเด็กและวัยรุนยังไมมี
การประมาณการชัดเจนในรูปแบบของ DALYs 
 
การศึกษาในประเทศซูดาน ฟลิปปนส โคลัมเบีย 
และอนิเดยี พบวารอยละ 12-29 ของเด็กอายุ  
5-15 ปมีปญหาสุขภาพจิต 
 
การศึกษาในเด็กและวัยรุนไนจีเรียพบวารอยละ 
62.2 ของผูปวยใหมท่ีสงตัวเขารับบริการท่ีคลินิก
เผชิญความเครียดทางจิตใจสังคมอยางมาก  
(psychosocial stressors) ในชวง 1 ปกอน 
มาครั้งนี้ 
 
ความชุกของพฤติกรรมผิดปกติในเด็กพบใน
รายงานของเอธิโอเปยตะวันตกรอยละ 17.7 
 
ความชุกของความบกพรองทางสติปญญา  
(พัฒนาการลาชา) พบในประเทศกำลังพัฒนา
ในชวงรอยละ 0.09-18.3 

เด็กและวัยรุนที่กำพราเน่ืองจากพอ
แมเสียชีวิตจาก HIV/AIDS หรือตัวเอง
ติดเช้ือเปนกลุมเส่ียงตอการเกิดผล 
ตอจิตใจและระบบประสาท 
 
ในเด็กและวัยรุนที่มีสุขภาพจิตไมดี 
มักจะสัมพันธกับความรุนแรงและ 
การมีสุขภาพทางระบบอวัยวะสืบพันธุ
หรือเพศสัมพันธที่ไมดี 
 
การใชสุราและสารเสพติดเปนปจจัย
เส่ียงสำคัญของโรคจิตเวชในวัยรุน 
 
สาเหตุสำคัญที่สุดของความบกพรอง 
ทางสติปญญาที่สามารถปองกันไดคือ 
การขาดอาหารประเภทพลังงานและ
โปรตีน การขาดไอโอดีน การบาดเจ็บ
ขณะคลอด (birth trauma)  
ภาวะขาดออกซิเจนตั้งแตแรกคลอด  
(birth asphyxia) 

สงครามทำใหเกิดผลกระทบ
ตอสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน 
 
การถูกพลัดพรากจากบาน 
ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศจากสงครามหรือ  
จากเหตุฉุกเฉินใดๆ ทำใหเกิด 
โรคซึมเศรา การฆาตัวตาย 
การใชสารเสพติด และปญหา
อื่นๆ ในเด็ก 
 
ทหารเด็ก หรือเด็กขายบริการ
ทางเพศมีผลตอพัฒนาการ
ดานจิตใจของเด็ก 
 
การศึกษา บริการสังคม  
การดูแลอุปถัมภหรือในสถาน
สงเคราะห และการดูแล 
ในระบบยุติธรรมเปนภาระ 
จากโรคจิตเวชในเด็ก 
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African Region

Algeria

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi
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Central African 
Republic

Chad

Comoros

Congo
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Democratic Republic 
of the Congo

Eritrea

Ethiopia

Gambia
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Guinea
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Kenya
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Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania
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Mozambique

Namibia
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Nigeria 

Rwanda

Sao Tome and 
Principe

Senegal

Sierra Leone

Swaziland
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United Republic of 
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Zambia

Zimbabwe

Region of the Americas

Bolivia
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Honduras

Jamaica
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Paraguay

Peru
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South-East Asia Region
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European Region
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Belarus
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Herzegovina
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The former Yugoslav 
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Uzbekistan

Eastern Mediterranean Region

Afghanistan

Djibouti

Egypt
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Iran, Islamic 
Republic of

Iraq

Jordan

Morocco

Pakistan 

Somalia

Sudan

Tunisia

Yemen

Western Paci c Re ion

Cambodia

China 

Fiji

Kiribati

Lao People’s 
Democratic 
Republic

Marshall Islands

Micronesia (Federated 
States of)

on olia

Philippines

Samoa

Solomon Islands

Tonga

Vanuatu

Viet Nam

Syrian Arab Republic

Papua New Guinea
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LM=lower middle รายไดปานกลางคอนขางต่ำ 
NA=ไมมีขอมูลแนชัด แตประมาณการใหเปน $905 หรือนอยกวาสำหรับประเทศรายไดต่ำ 
และ $906 ถึง $ 3 595 สำหรับประเทศรายไดปานกลางคอนขางต่ำ 
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Regional Adviser for Mental Health
World Health Organization
Regional Offi ce for Africa
P.O. Box 06
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Americas
Unit Chief of Mental Health and Specialized Programs
World Health Organization
Regional Offi ce for the Americas
Pan American Health Organization
525, 23rd Street, N.W.
Washington, DC 20037
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South-East Asia
Regional Adviser, Mental Health and Substance 
Abuse
World Health Organization
Regional Offi ce for South-East Asia
World Health House
Indraprastha Estate, Mahatma Gandhi Road
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Europe
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Regional Offi ce for Europe
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DK-2100 Copenhagen Ø
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P. O. Box 7608,
Nasr City, Cairo 11371
Egypt

Western Pacifi c
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