สงเสร�มสถาบันสุขภาพ บุคลากร อุปกรณ และงานว�จัย

Promote health institutes, personnel, equipment and researches

ไทยและเยอรมนีรวมมือกันในดานสาธารณสุขและสุขภาพอยางตอเนื่อง เพราะเปนประเด็นสำคัญที่ตอบสนองความตองการ
ขั้นพ�้นฐานของประชาชน งานพัฒนาในชวงแรกเนนที่การสนับสนุนอุปกรณและความรูแกสถาบันสุขภาพตางๆ ของไทย
Health care has been a continuing topic in Thai-German cooperation as it addresses the people’s basic needs.
The very first areas of work supported Thai health institutes with equipment and know-how.

สงเสร�มสถาบัน
ระดับชาติ
Promote national
institutes

สถาบันประสาทว�ทยา (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๑๑)
Prasat Neurological Hospital (1965-1968)
จัดตั้งหองปฏิบัติการตรวจว�นิจฉัยดวยเจาหนาที่ที่มีคุณภาพ
ดำเนินการว�จัยดานชีวเคมีสำหรับประสาทว�ทยาชุดแรกของประเทศ
ปจจ�บันโรงพยาบาลพัฒนาเปน “สถาบันประสาทว�ทยา”
Well-functioning diagnostic laboratory was set up with
qualified staff. One of the first research in biochemistry for
neurology in Thailand was conducted here. Today it is known
as the Prasat Neurological Institutes (PNI).

สงเสร�มภูมิภาค
สุขภาพดี
Support a
healthy region

สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตรสาธารณสุข (พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๓)
Public Health Research Institute (1967-1971)
การจัดตั้งหองปฏิบัติการและการฝกอบรมเจาหนาที่ว�จัย
ไดชวยเพ��มศักยภาพของสถาบันใหสามารถผลิตเซรุมใชเองแทนการนำเขา
Set up of laboratories and research staff training have improved the
institute’s capacity. Formerly imported serum could be produced here.

ศูนยภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน
กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๐๙-๒๕๑๘)
SEAMEO TROPMED
Centre in Bangkok (1966-1975)
สนับสนุนความรวมมือระดับภูมิภาคเพ�่อการศึกษาและ
การว�จัยเวชศาสตรเขตรอนและสาธารณสุข
Support in regional cooperation for education
and research in tropical medicine and
public health.
ในปจจ�บันศูนยฯ จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับโครงการ
ดานสุขภาพมากมาย ประเทศไทยเพ��มพ�นความเชี่ยวชาญ
ดานสาธารณสุขผานทางเคร�อขายศูนยฯ อยางตอเนื่อง
Today the centre offer training and study visit for
many health related projects. Thailand is constantly
extending health expertise through the network.

โครงการมากมายไดรับการสนับสนุน เชน "โครงการควบคุมเอชไอว�/เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ภายใตหุนสวนความรวมมือภูมิภาคเอเชีย"
โครงการไดตีพ�มพคูมือที่มีประโยชนอยางยิ�งในการสอนเพศศึกษาใหกับครูใน สปป. ลาว ซึ่งไดรับการแปลและเอาไปใชสอนตอในแอฟร�กาและประเทศพมา
Many projects were supported such as “Control of HIV/AIDS/STD Partnership in Asia Region (CHASPPAR)”. The project produced
very useful guidebook on sex education for Lao teachers, which has been translated and extended to Africa and Myanmar.

ตอสูโรคและปญหาสุขภาพที่สำคัญ

“…เห็นไดชัดวาความรวมมือในระดับภูมิภาค
เปนสิ�งที่จำเปนเราเปนประเทศเพ�่อนบาน
ปญหาที่เกิดข�้นในภูมิภาคของเราเปนปญหา
ของเราถาเราไมรวมมือและเร��มแกปญหากันวันนี้
จะมีใครแกปญหาของเราใหเราได ?
ตัวอยางเชนเร�่องเวชศาสตรเขตรอน
เราอยูในเขตรอนโรคเขตรอนเปนปญหาของเรา
ถาเรามีแผนงานความรวมมือดานการว�จัยและฝกอบรม
ในภูมิภาครวมกันก็จะชวยลดแนวโนนการทำงานทับซอน…”
ม.ล.ป�น มาลากุล
รัฐมนตร�วาการกระทรวงศึกษาธิการคนที่ ๒๐
(พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๒)

“…The need for regional cooperation is so obvious.
Our countries are neighbouring countries.
The problems of our region are our problems.
If we do not cooperate and start solving problems now,
who else can better solve our problems for us?
Take tropical medicine. We live in the tropics.
Tropical diseases are our problems.
A coordinated programme of research and training
in this region will eliminate the possibility
of overlapping of work…”
M.L. Pin Malakul
20th Thai Minister of Education, 1957-1969

Fight diseases and important health issues

ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ ความรวมมือไทย-เยอรมันเนนการควมคุมโรคและแกปญหาสุขภาพ มีปญหามากมายที่เราไมสามารถแก ได
ที่โรงพยาบาล หลายโครงการจ�งลงไปในพ�้นที่ชุมชนเพ�่อแกปญหาสุขภาพที่ขัดขวางการพัฒนาชนบท การเกษตร และเศรษฐกิจ
During the 70s and 80s, the cooperation focuses on combating diseases and specific health problems.
Many important health issues cannot be dealt with only in hospitals. Various projects also covered
a health component to address health problems obstructing rural, agricultural and economic development on the ground.
การตอสูแุมลโระ ค
การควบคg and
Fightin lling
contro es
diseas

“ทำไมประเทศไทยยังคงเปนประเทศที่มีคนปวย
โรคนี้อันดับ ๑ ของโลก ก็เพราะคนไมเปลี่ยน
พฤติกรรมการกิน มียาอยางเดียวก็ไมไดแกปญหา
คนกินยาแลวก็กลับไปกินปลาดิบอีก
โรคพยาธิใบไมตับก็เกิดอีก”
รองศาสตราจารยนายแพทยประตาป สิงหศิวานนท
เลขาธิการและผูประสานงาน
ศูนยภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน

“So why does Thailand still have the
highest number of liver-fluke patients?
This is because Thai people do not
change their eating habits.
Medicine alone does not solve the
problem. They take the medicine and
eat raw fish again.”
Asst. Prof. Dr. Pratap Singhasivanon,
Secretary-General and Coordinator,
SEAMEO TROPMED Network

• ปองกันและกำจัดหนูรวมทั้งพาหะนำโรคอันตรายอื่นๆ
Combating rats and dangerous disease carriers
• ลดสารตกคางในสินคาเกษตรเพ�่อสุขภาพของ
เกษตรกรและผูบร�โภค
Reducing residues in agricultural products
bringing health benefits to farmers and consumers
• ปรับปรุงโครงสรางพ�้นฐาน สถานีอนามัย
และบร�การทางการแพทยขั้นพ�้นฐานในชุมชนชนบท
Improving health infrastructure and basic
medical services for rural communities.
• สรางความตระหนักดานการวางแผนครอบครัวในชุมชนตางๆ
Raising awareness on family planning
in various communities

เอชไอว� เอดส และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ / HIV/AIDS and STD
ป พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมมือกับมหาว�ทยาลัยขอนแกน และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเพ�่อปองกันและควบคุมโรคเอดส
พัฒนารูปแบบงานปองกันโรคตามความตองการเฉพาะของกลุมเปาหมายที่หลากหลาย เชน ผูคาบร�การทางเพศ
เยาวชน คนงาน ซึ่งทำใหชุมชนเปดกวางมากข�้นในประเด็นเร�่องเพศ และการลดการเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อ
With Khon Kaen University and PDA, cooperation on prevention and control of HIV/AIDS and STD started
in 1995. It developed models for prevention works considering special needs of the different target groups
e.g. sex workers, youth, factory workers etc. This contributed to more openness on issues such as sexuality
and reduced discrimination of infected people.
พยาธิใบไม ในตับ (สาเหตุของมะเร็งทอน้ำดี) / Liver flukes (leading to Cholangiocarcinoma or bile ducts cancer)
พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๕ ความรวมมือไทย-เยอรมัน สนับสนุนแผนงานควบคุมพยาธิใบไมในตับของไทย
ผานกิจกรรมใน ๗ จังหวัดนำรองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• จัดตั้งหนวยเคลื่อนที่เพ�่อตรวจว�นิจฉัยและรักษาโรคในหมูบานตางๆ
• สนับสนุนสื่อการศึกษาดานสุขภาพ การฝกอบรม และการรณรงค ในชุมชน
• วางแผนกลยุทธการควบคุมโรคในพ�้นที่ซึ่งนำไปใชตอในระดับประเทศ
• ลดจำนวนผูปวยโรคพยาธิใบไมในตับลงจากรอยละ ๖๐ ในป พ.ศ.๒๕๓๐ เหลือรอยละ ๑๐ ในป พ.ศ.๒๕๓๙
From 1988-1992, the cooperation supported national programme of liver fluke control
by carrying out activities in 7 pilot northeastern provinces.
• Mobile units visiting different villages for diagnosis and treatment
• Material of health education, training and campaigning in the communities
• Strategies for a grassroots disease control in national programme
• Number of patients with liver flukes declined from 60% in 1987 to 10% in 1996

กอยปลา ปลาสม ปลารา…ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตชุมชนทองถิ�นนิยมเมนูปลา
น้ำจ�ดสุกๆ ดิบๆ แตอาหารรสเลิศเหลานี้ทำใหคนมีความเสี่ยงตอภาวะทุพโภชนาการ
และติดเชื้อพยาธิซึ่งอาจกอใหเกิดโรคมะเร็งตับชนิดที่เร�ยกวามะเร็งทอน้ำดี ในป
พ.ศ.๒๕๒๗ คาดวาประชากร ๗ ลานคนในประเทศไทยติดเชื้อพยาธิใบไมในตับ
Koi Pla, Pla Som, Pla Ra…In Southeast Asia, there is a variety of undercooked fresh-water fish
menu enjoyed by the local community. But these delicious dishes put the people at risk of
malnutrition and ingesting flukes that can cause a type of liver cancer called cholangiocarcinoma.
In 1984, 7 million people in Thailand were estimated to be infected with Liver Flukes.

เผชิญความทาทายใหม มุงสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

Address new health challenges and build up national health security
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ความทChallenges
New

โครงการไทย-เยอรมันยังไดจัดการประเด็นดานสาธารณสุขเร�่องใหมๆ เชน ยาเสพติด
อาชีวะอนามัย และความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไทย
Thai-German projects also addressed “new” health challenges, such as drug abuse,
and occupational safety and health in the Thai industries.

การควบคุมยาเสพติด / Narcotics Control
ความรวมมือไทย-เยอรมันเพ�่อปลูกพ�ชทดแทนฝ�นในภาคเหนือของไทยประสบความสำเร็จ
และสรางแมแบบการควบคุมยาเสพติดที่นำไปขยายผลในพ�้นที่อื่นๆ นอกจากนี้ยังกระจายอำนาจโครงสราง
การควบคุมยาเสพติดใน ๔ จังหวัดนำรอง สงผลใหการเสพและคายาเสพติดในพ�้นที่ลดลง
Thai-German cooperation on crop substitution in the north of Thailand has been successful and
its drug abuse control model had been scaled up in other areas. It also decentralize the narcotic
control structure in 4 pilot provinces resulting in reduction of drug dealing and consumption.
ปจจ�บันเกิดความรวมมือระดับสากลผาน “โครงการความรวมมือระหวางประเทศดานนโยบายยาเสพติด
และการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒)” ซึ่งมุงปรับปรุงนโยบายดานยาเสพติด ผานการลดการปลูกพ�ชเสพติดผ�ดกฎหมาย
และการชวยเหลือผูใชยา โดยรวมกับมูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งมีประสบการณการดำเนินงานในภูมิภาค
Today the Global Partnership on Drug Policies and Development (GPDPD, 2015-2019.)
improves international drug policies, both in terms of reducing illicit drug crop production
and in dealing with drug users. Main partner is the Mae Fah Luang Foundation (MFLF),
which has successfully implemented alternative development programmes in the region.

ความมั่นคงดานสุขภาพ / Health Security
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๗ โครงการบัตรสุขภาพไทย-เยอรมันไดทำการว�จัยและทดสอบระบบการประกันสุขภาพ
แบบสมัครใจใน ๕ จังหวัดนำรอง โครงการใหขอมูลและบทเร�ยนที่สำคัญ ซึ่งตอยอดไปสูการปฏิรูปครั้งใหญ
เพ�่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาในไทยในป พ.ศ.๒๕๔๔ หร�อที่รูจักกันในนาม “๓๐ บาทรักษาทุกโรค”
From 1984, Thai-German Health Card Project has researched and tested possible
voluntary health insurance system in 5 pilot provinces. The project provided initial
important information and lessons-learnt which has contributed to the ambitious
reform for Thailand universal health care (UHC) coverage (30-Baht scheme) in 2001.
ความสำเร็จของการสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนา / A success story of Thai UHC
ประเทศไทยเร��มปฏิรูปเพ�่อสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาในป พ.ศ.๒๕๔๔ ทำให ไทยเปนประเทศ
รายไดปานกลางขั้นต่ำไมกี่ประเทศที่มีระบบหลักประกันถวนหนา จากการปฏิรูป ประชากรประมาณ
๔๗ ลานคนที่ไมไดเปนลูกจางเอกชนหร�อขาราชการ ไดรับการคุมครองและประกันสุขภาพที่ครอบคลุม
มากข�้น (เดิมรูจักกันในชื่อโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค) ประชาชนสามารถใชบร�การสาธารณสุข
ไดฟร�หร�อจายเง�นเพ�ยงเล็กนอย และไมตองประสบปญหาลมละลายเพราะคาใชจายในโรงพยาบาล
Thailand introduced universal health coverage (UHC) reforms in 2001, becoming
one of very few lower-middle income countries to do so. This means about 47 million
of the population who are not private sector employees or government employees are
protected by a new and more comprehensive insurance scheme, originally known as
30-Baht scheme. They can use public health services with a small co-payment
or for free. They do not have to go bankrupt because of medical expenses.

ปรับปรุงคุณภาพบร�การสุขภาพและแบงปนความเชี่ยวชาญ

Improve health services quality and sharing of expertise
ปรับปรุงบร�การ
สาธารณสุข
Improving health
services further
ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ หร�อ ๒ ป หลังประเทศไทยมีหลักประกันสุขภาพถวนหนา ไทยและสหภาพยุโรป
ยังรวมกันสงเสร�มการปฏิรูประบบบร�การสาธารณสุข ผานสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ความรวมมือเนนที่การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบบร�การสาธารณสุข
สำหรับคนไทยทุกคนอยางถวนหนา โดยเนนพัฒนา
• ระบบบร�การปฐมภูมิ และเวชศาสตรครอบครัว
• การบร�หารจัดการการเง�นการคลังสาธารณสุข
• การบร�หารจัดการระบบสุขภาพและโรงพยาบาล
• การสรางการมีสวนรวมและขับเคลื่อนสังคมดวย
กระบวนการสื่อสารสาธารณะและการตลาดเพ�่อสังคม
2 years after introducing UHC, in 2004, Thailand and European Union
continue promoting health care reform through the National Health Security Office.
The cooperation focuses on improving the quality and efficient health services for
all under the Universal Health Coverage Scheme (UHC), including
• Primary Health Care and Family Medicine
• Health Financial Management
• Health System and Hospital Management
• Advocacy and Social Marketing

การแบงปน
ความเชี่ยวชาญ
ดานสาธารณสุข
Sharing expertise
in health

ความเชี่ยวชาญดานสาธารณสุขของไทย เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางในภูมิภาค ประเทศไทย
ไดแบงปนบทเร�ยนใหกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และภูมิภาคอื่นๆ มาอยางตอเนื่อง
ตัวอยางเชน ความรวมมือระดับไตรภาคี ภูมิภาค และระดับโลก ในดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อากาศสะอาดและการควบคุมมลพ�ษอุตสาหกรรม การเขาถึงยา และการประกันสุขภาพ เปนตน
Thailand’s expertise in health is well accepted in the region. Thai lessons-learned
are constantly shared within the region and beyond. For example, trilateral,
regional and global cooperation on occupational health and safety, clean air
and industrial pollution control, access to medicine and health security.

“…ฉันซาบซึ้งในการสนับสนุนของเยอรมนีเปนอยางมาก… เมื่อกอนเรามักจะมองประเทศที่พัฒนาแลว
เพ�่อตามอยางเขา… แตตอนนี้เราสามารถติดตอและแบงปนทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในภูมิภาคเราเอง
เพ�ยงแคขามพรมแดน…ประเทศไทยตองแบงปนประสบการณของเรากับประเทศอื่นๆ
เพ�่อการพัฒนาของโลก เราอยูในชุมชน “โลกใบเดียวกัน” และไมสามารถอยูไดเพ�ยงลำพัง..”
ว�มลศร� พาณิชยานนท
อดีตผูชวยผูประสานงานศูนยภูมิภาควาดวยเวชศาสตรเขตรอน

“…I appreciate Germany’s support to our network a lot…Before we always look up to the big brother
to follow their ways… but now we can network and share resources and expertise among
ourselves…just across the border…Thailand needs to share its experiences with other countries
for global development. We are now living in ‘one world’ community and cannot live alone…”
Ms. Vimolsri Panichyanon
Assistant Coordinator for Programs, SEAMEO TROPMED Central Office

