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¤Ó¹ÔÂÁ
สุขภาพจิตเปนรากฐานของสุขภาพ ตามคำนิยาม “สุขภาพ” ขององคการอนามัยโลกที่กลาววา
“เปนภาวะที่อยูดีมีสุขทั้งกาย จิตใจ และสังคม ไมใชเพียงแตปราศจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น”
งานวิ จั ย ในระยะหลั ง นี้ ใ ห ค วามสนใจกั บ สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ผ ลต อ สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพกายที่ มี ผ ล
ตอสุขภาพจิต ทัง้ สองภาวะนีไ้ มสามารถมีเพียงอยางใดอยางหนึง่ เพือ่ ใหมภี าวะอยูด มี สี ขุ อยางแทจริงได
สุขภาพจิตเปนหัวใจของการอยูดีมีสุขของบุคคล ความสัมพันธในครอบครัว และการทำประโยชนตอ
ชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาของสังคมและประเทศ การเจ็บปวยทางจิตและความยากจนสงผลให
เกิดวงจรดานลบ การเจ็บปวยทางจิตขัดขวางความสามารถของบุคคลในการเรียนรู การสรางสรรค
ผลิตผลทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ความยากจนก็เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดโรคจิตเวช และจำกัดโอกาส
การเขาถึงบริการสุขภาพ
ผูคนจำนวนมากที่ไดรับผลจากความทุพพลภาพจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติ
พฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด ทัง้ ทีแ่ ทจริงแลวสถานบริการปฐมภูมสิ ามารถใหการรักษาทีม่ ปี ระสิทธิผลได
เปาหมายของเราคือ ทำใหงานสุขภาพจิตไดรับการบูรณาการเขากับระบบบริการสุขภาพทั่วทั้งโลก
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงจำเปนตองใชความพยายามอยางมากในการปรับเปลี่ยนนโยบาย วิธีปฏิบัติ และ
ระบบการจัดใหบริการ เพื่อใหมั่นใจวาความตองการและปญหาสุขภาพจิตไดรับการใหความสำคัญ
ในอันที่จะลดภาระโรคที่เกิดจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุรา
สารเสพติด โดยไมมีขออางใดที่จะไมเห็นความจำเปนของงบประมาณเพื่อการจัดบริการสุขภาพจิต
เราต อ งการให มั่ น ใจว า ประเด็ น สุ ข ภาพจิ ต ได รั บ ส ว นแบ ง ที่ เ หมาะสมในการจั ด สรรทรั พ ยากร
ทางสาธารณสุข
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิตขององคการอนามัยโลก (WHO’s Mental Health
Gap Action Programme ; mhGAP) นี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนขอตกลงรวมเชิงนโยบายของรัฐ
องคการระหวางประเทศและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ โดย mhGAP ไดกำหนดกลยุทธในการขยายวิธีการ
ดูแลชวยเหลือหลักใหครอบคลุมสำหรับปญหาที่มีความสำคัญบนพื้นฐานของทรัพยากรที่จำกัด
ดิ ฉั น ขอเชิ ญ ชวนให ภ าคี ทุ ก ท า นร ว มมื อ กั บ องค ก ารอนามั ย โลกในการผลั ก ดั น ให ง าน mhGAP
ประสบความสำเร็จ
Dr. Ala Alwan
ผูชวยผูอำนวยการใหญ
โรคไมติดตอและสุขภาพจิต
การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดมีความชุกสูงและกอให
เกิดภาระหนักทั่วโลก การละเมิดสิทธิตอผูปวยกลุมนี้ยิ่งทำใหปญหารุนแรงมากขึ้น ทรัพยากรเพื่อใช
ในการจั ด การภาระหนั ก หนาดั ง กล า วก็ ไ ม เ พี ย งพอ ทั้ ง ยั ง กระจายอย า งไม เ ท า เที ย มและใช อ ย า ง
ขาดประสิทธิภาพ ทำใหผูปวยกลุมนี้สวนใหญไมไดรับการดูแลชวยเหลือใดๆ เลย
องคการอนามัยโลกไดตระหนักถึงความจำเปนที่ตองมีปฏิบัติการเพื่อลดภาระดังกลาว และเสริมสราง
ศักยภาพใหประเทศสมาชิกจัดการกับปญหาที่เพิ่มมากขึ้นนี้ โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทาง
สุขภาพจิตขององคการอนามัยโลกไดรับการรับรองจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 55 ในป
ค.ศ. 2002 โปรแกรมนี้ ส นั บ สนุ น การริ เริ่ ม ดำเนิ น การด ว ยแนวปฏิ บั ติ ทั่ ว ไปให ป ระเทศสมาชิ ก
เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผูปวยโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุรา
สารเสพติดใหดีขึ้น ปจจุบันนี้งานสุขภาพจิตไดจัดเปนหนึ่งในวาระสาธารณสุขของโลก
อยางไรก็ตาม ยังมีภารกิจอีกมากกวาจะทำไดสำเร็จ ชองวางระหวางความตองการเรงดวนและบริการ
ที่มีอยูเพื่อลดภาระโรคนั้นยังกวางมาก โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต (mhGAP)
ที่นำเสนอในเอกสารนี้จะสะทอนถึงคำยืนยันขององคการอนามัยโลกที่จะปดชองวางดังกลาว mhGAP
เปนโปรแกรมปฏิบัติการขององคการอนามัยโลกที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศทีม่ ี
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

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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กneurological,
ลุมโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด (mental,
and substance use disorders; MNS) มีความชุกสูงในทุกภูมิภาคทั่วโลก และเปน
ปจจัยเสี่ยงหลักที่ทำใหเกิดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากการประมาณการดัชนี
ปสุขภาพที่ปรับดวยความบกพรองทางสุขภาพ (disability-adjusted life years; DALYs) พบวา
รอยละ 14 ของภาระโรคเกิดจากกลุมโรค MNS นอกจากนี้การละเมิดสิทธิและตราบาปที่มีตอผูปวย
กลุมนี้ยิ่งทำใหปญหาหนักมากขึ้น ทรัพยากรเพื่อใชในการจัดการภาระหนักหนาดังกลาวก็มีไมเพียงพอ
ทั้ ง ยั ง กระจายอย า งไม เ ท า เที ย มและนำไปใช อ ย า งขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ทำให เ กิ ด ช อ งว า งการรั ก ษา
(treatment gap) มากกวารอยละ 75 ในหลายประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ
ในการลดชองวางและเสริมศักยภาพของประเทศสมาชิกเพื่อจัดการกับปญหาที่เพิ่มขึ้นนี้ องคการ
อนามัยโลกไดเสนอ โปรแกรมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดชองวางทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action
Programme; mhGAP) ใหผูวางแผนระบบสุขภาพ ผูตัดสินใจดานนโยบายและผูใหทุนทั้งหลาย
ดวยชุดกิจกรรมและโปรแกรมที่ชัดเจน สอดคลองกัน ในอันที่จะขยายบริการสำหรับกลุมโรค MNS
วัตถุประสงคสำหรับโปรแกรมคือ เสริมขอตกลงรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายใหเพิ่มการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรเพือ่ การดูแลกลุม โรค MNS และเพือ่ ใหวธิ กี ารดูแลชวยเหลือทีส่ ำคัญครอบคลุม
เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในประเทศทีม่ รี ายไดตำ่ และปานกลางคอนขางต่ำซึง่ มีสดั สวนในภาระโรคทัว่ โลกสูงมาก
เนื่องจากประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำเปนกลุมที่ทำใหเกิดภาระโรคทั่วโลกมากที่สุด
อีกทั้งมีบุคลากรและงบประมาณจำกัด กลยุทธที่เนนในกลุมประเทศนี้จะทำใหเกิดผลกระทบไดมาก
ที่สุด mhGAP จึงไดกำหนดเกณฑเพื่อคัดเลือกประเทศที่เปนเหตุของกลุมโรค MNS มากที่สุดและ
ประเทศที่มีชองวางทรัพยากรสูงที่สุด
โปรแกรมนี้อิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรและระบาดวิทยาที่ดีที่สุดเทาที่มีเกี่ยวกับกลุมโรค MNS
ซึ่งถูกจัดอยูในความสำคัญลำดับตน เปนการใหชุดการดูแลชวยเหลือแบบบูรณาการ และนำไปแกไข
ปญหาอุปสรรคที่มีอยูเพื่อขยายบริการใหเพิ่มขึ้น การลำดับความสำคัญของปญหาจะใชฐานจากภาระ
โรคที่สูง (ในแงของการเสียชีวิต ความเจ็บปวย และทุพพลภาพ) ปญหาที่ทำใหเกิดคาใชจายสูง หรือ
ปญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ โรคที่ใหความสำคัญลำดับตนๆ ไดแก โรคซึมเศรา โรคจิตเภท และ
โรคจิตอื่นๆ ภาวะฆาตัวตาย โรคลมชัก โรคสมองเสื่อม โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา โรคที่เกิดจากการ
เสพสารเสพติดที่ผิดกฎหมาย และโรคจิตเวชเด็ก ชุด mhGAP ประกอบดวยวิธีการดูแลชวยเหลือ
เพื่อปองกันและจัดการแตละโรคที่มีความสำคัญเหลานี้บนพื้นฐานของหลักฐานดานประสิทธิผลและ
ความเปนไปไดในการขยายการดูแลชวยเหลือ mhGAP ไดกำหนดตนแบบสำหรับชุดการดูแลชวยเหลือ
ที่อาจจำเปนตองปรับใหเหมาะกับประเทศหรือภูมิภาคตางๆ ตามบริบทของพื้นที่
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ประเทศสวนใหญที่มีรายไดต่ำและรายไดปานกลางมักจะได
รับงบประมาณไมเพียงพอในการดูแลกลุม โรค MNS ทรัพยากร
ที่ จ ะจั ด ให บ ริ ก ารอาจหมุ น เวี ย นมาจากหลายแหล ง เช น
เพิ่มสัดสวนการจัดสรรจากงบประมาณสุขภาพระดับชาติ
จัดสรรงบประมาณจากกิจกรรมอื่นๆ หรือจากทุนภายนอก
ตัวอยางเชน กองทุนหรือองคกรสนับสนุนการพัฒนาแบบ
สิ่งสำคัญที่สุดอยางแรกในความสำเร็จของการดำเนินการ ทวิภาคีหรือพหุภาคี
โปรแกรมทั้งหมด คือการมีขอผูกมัดทางการเมืองในระดับ
สู ง สุ ด วิ ธี ห นึ่ ง คื อ สร า งกลุ ม ผู มี ส ว นได เ สี ย หลั ก ที่ มี ค วาม กรอบการทำงานของ mhGAP ยังรวมถึงแผนการติดตาม
เชีย่ วชาญหลากหลายวิชาชีพเพือ่ ชีแ้ นะขัน้ ตอนนี้ การประเมิน และประเมินผลการวางแผนและการดำเนินการโปรแกรม
ความตองการและทรัพยากรโดยใชการวิเคราะหสถานการณ การคัดเลือกตัวชีว้ ดั ปจจัยนำเขา ตัวชีว้ ดั กระบวนการ ตัวชีว้ ดั
อาจชวยใหเขาใจความตองการที่เกิดจากกลุมโรค MNS และ ผลลัพธ และตัวชี้วัดผลกระทบ รวมไปกับการหาเครื่องมือ
ระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวของมากขึ้น และจะชวยนำไปสู และวิธีการวัดเปนขั้นตอนที่บูรณาการไปรวมกัน
การจัดลำดับความสำคัญของปญหาที่มีประสิทธิผล การ
วางแผนการดูแลชวยเหลือเปนระยะ และเสริมความเขมแข็ง หัวใจของ mhGAP คือสรางภาคีรวมทำงาน เสริมขอตกลง
ในการดำเนินการ การพัฒนานโยบายและโครงสรางพื้นฐาน รวมของภาคีที่มีอยู ดึงดูดและกระตุนภาคีใหม และเสริม
กฎหมายเปนสิ่งสำคัญที่จะชวยแสดงใหเห็นปญหา MNS ความพยายามและเพิ่มการลงทุนเพื่อลดภาระจากกลุมโรค
MNS การขยายบริ ก ารเป น กระบวนการที่ ทั้ ง ทางสั ง คม
และสงเสริมปกปองสิทธิของผูปวยกลุมนี้
การเมือง และโรงพยาบาลหรือสถาบันจะชวยกันหาแนวรวม
การตัดสินใจเลือกจะตองขึน้ อยูก บั วารูปแบบวิธกี ารชวยเหลือ กลุมผูสนใจและองคกรตางๆ การขยายงานที่ประสบความ
ใดทีด่ ที ส่ี ดุ ในสถานบริการสุขภาพ ในชุมชน และในครัวเรือน สำเร็จนั้นเปนการรวมรับผิดชอบระหวางภาครัฐ บุคลากร
เพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพสูงและครอบคลุมอยางเปนธรรม สุขภาพ ภาคประชาสังคม ชุมชน และครอบครัว ดวยการ
การมีบุคลากรที่เพียงพอเปนสิ่งจำเปนในการจัดบริการตาม สนับสนุนจากชุมชนนานาชาติ ขอตกลงรวมเรงดวนทีต่ อ งการ
ชุ ด การดู แ ลช ว ยเหลื อ ภารกิ จ หลั ก คื อ หาคนรั บ ผิ ด ชอบ จากภาคี ทั้ ง หมดคื อ การตอบสนองต อ ความจำเป น ทาง
ในการใหการดูแลชวยเหลือในสถานบริการแตละระดับ
สาธารณสุขนี้ การปฏิบัติการตองเริ่มเดี๋ยวนี้
อุปสรรคที่ขัดขวางการขยายวิธีการดูแลชวยเหลือเหลานี้
จะตองนำมาพิจารณารวมไปกับทางเลือกทีม่ อี ยูท จ่ี ะสามารถ
จัดการปญหาได โดย mhGAP ใหกรอบการทำงานเพือ่ ขยาย
การดูแลชวยเหลือกลุม โรค MNS ภายใตขอ จำกัดทีห่ ลากหลาย
ที่อาจเกิดขึ้นในประเทศ

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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กneurological,
ลุมโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด (mental,
and substance use disorders; MNS) มีความชุกสูงในทุกภูมิภาคทั่วโลก และเปน
ปจจัยเสี่ยงหลักที่ทำใหเกิดความเจ็บปวยและการเสียชีวิตกอนวัยอันควร จากผลการสำรวจระบาด
วิทยาในชุมชนทั่วโลกประมาณการวาความชุกชั่วชีวิตของโรคจิตเวชในผูใหญเปนรอยละ 12.2-48.6
และความชุกในชวง 12 เดือนเปนรอยละ 8.4-12.9 จากการประมาณการดัชนีปสุขภาพที่ปรับดวย
ความบกพรองทางสุขภาพ (disability-adjusted life years; DALYs) พบวารอยละ 14 ของภาระโรค
เกิดจากกลุมโรค MNS ซึ่งคิดเปนรอยละ 30 ของภาระโรคทั้งหมดที่เกิดจากโรคไมติดตอ โดยเกือบสาม
ในสี่ของภาระโรคทั่วโลกเกิดจากโรคจิตเวชและระบบประสาทเกิดจากประเทศรายไดต่ำหรือปานกลาง
คอนขางต่ำ นอกจากนี้ การละเมิดสิทธิและตราบาปที่มีตอผูปวยกลุมนี้ยิ่งทำใหปญหาหนักมากขึ้น
ทั้งเพิ่มความเสี่ยง ฉุดลงสูความยากจน และขัดขวางการดูแลและฟนฟูสมรรถภาพ ซึ่งการสรางงาน
สุขภาพจิตนั้น ไมเพียงแตจำเปนตอความอยูดีมีสุขของบุคคลเทานั้น แตยังจำเปนตอการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ลดความยากจนในสังคมและประเทศอีกดวย (กรอบที่ 1) สุขภาพจิตและความมั่นคงทาง
สุขภาพมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด หากมีความขัดแยงกันจะทำใหเกิดปญหาสุขภาพจิตขึ้นมากมาย
(กรอบที่ 2)

กรอบที่ 1: สุขภาพจิตและการพัฒนาคน
สุขภาพจิตเปนสิ่งสำคัญมากในการอยูเย็นเปนสุขของบุคคล สังคม และประเทศ ความสำคัญของ
งานสุขภาพจิตเปนที่ตระหนักขององคการอนามัยโลกตั้งแตตน สะทอนใหเห็นไดจากคำนิยาม
“สุขภาพ” ขององคการอนามัยโลกที่วา “ไมใชเพียงแตปราศจากโรคหรือความเจ็บปวยเทานั้น”
แตเปน “ภาวะที่อยูดีมีสุขทั้งกาย จิตใจ และสังคม” สุขภาพจิตเชื่อมโยงกับการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ความยากจนและปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของ (เชน ความรุนแรง วางงาน การถูกกีดกัน
จากสังคมและความไมมั่นคง) สัมพันธกับโรคจิตเวช สวนความยากจน (เปรียบเทียบกับคนใน
สังคม) การศึกษานอยและความไมเทาเทียมในชุมชนสัมพันธกบั การเพิม่ ความเสีย่ งปญหาสุขภาพจิต
การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสามารถชวยฟนฟูและเสริมสุขภาพจิตได โปรแกรมพัฒนาชุมชน
ที่มีเปาหมายเพื่อลดความยากจน ใหสามารถเลี้ยงดูตัวเองได เสริมศักยภาพสตรี ลดภาวะขาด
อาหาร เพิ่มการศึกษาและการรูหนังสือ และสนับสนุนผูดอยโอกาส จะชวยปองกันโรคจิตเวชและ
ความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดได และยังเปนการสงเสริมสุขภาพจิตดวย
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กรอบที่ 2: สุขภาพจิตและความมั่นคงทางสุขภาพ
ความมัน่ คงทางสุขภาพถูกคุกคามทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน
ระดับชาติและนานาชาติจากสภาพการเปลี่ยนแปลงเปน
ชุมชนเมืองอยางรวดเร็ว ภัยธรรมชาติ ความรุนแรงและ
ความขัดแยงในสังคม การที่สังคมเปลี่ยนเปนชุมชนเมือง
อยางรวดเร็วทำใหเกิดสภาพสังคมใหม เชน มีการดื่มสุรา
และเสพสารเสพติดเพิ่มขึ้น ความรุนแรงและความขัดแยง
มั ก จะเพิ่ ม ขึ้ น จากการดื่ ม สุ ร าหรื อ เสพสารเสพติ ด แบบ
อันตราย หรือในทางกลับกันความผิดปกติพฤติกรรมดื่ม
สุราหรือเสพสารเสพติดก็สัมพันธกับพฤติกรรมรุนแรงและ
อาชญากรรม ในสภาวะฉุกเฉิน เชน เหตุจากภัยธรรมชาติ
ความรุนแรง หรือสงคราม ความชุกของปญหาสุขภาพจิต
หรือโรคจิตเวชจะเพิ่มขึ้น และศักยภาพของระบบบริการ
ทัง้ แบบเปนทางการและไมเปนทางการจะลดลงมาก สงผล
ใหเกิดความทุกขทรมานและทุพพลภาพอยางรุนแรง และ
ยังทำใหหายชาลงและตองใชความพยายามฟน ฟูอยางมาก

ผลการศึกษาในประชากรหลายการศึกษาพบวามากกวารอยละ
95 ของผูปวยโรคลมชักในพื้นที่ที่ทรัพยากรนอยไมไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม ตัวอยางจากบางประเทศจะชวยแสดงให
เห็นความรุนแรงของสถานการณ เชน ในประเทศจีน ผูปวย
จิตเวชรุนแรงเพียงรอยละ 11 ทีไ่ ดรบั การรักษาในชวง 12 เดือน
ที่ ผ า นมา และประเทศไนจี เรี ย มี ผู ป ว ยเพี ย งร อ ยละ 10
ที่ไดรับการรักษาที่เหมาะสม

องคการอนามัยโลกไดตระหนักถึงความจำเปนทีต่ อ งดำเนินการ
เพื่ อ ลดภาระโรคจาก MNS ทั่ ว โลกและเสริ ม ศั ก ยภาพ
ของประเทศสมาชิ ก ให จั ด การกั บ ป ญ หาที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น นี้
ประชาชนทัว่ ไป หนวยงานและองคกรระดับชาติหรือนานาชาติ
ชุมชนสาธารณสุขและผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ไดรับการย้ำเตือน
เกีย่ วกับประเด็นสุขภาพจิต ในป ค.ศ. 2001 ผานวันอนามัยโลก
การประชุ ม สมั ช ชาอนามั ย โลก และรายงานอนามั ย โลก
(Mental Health: New Understanding, New Hope)
องคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกไดมีขอตกลงรวม
อยางเต็มที่โดยไมมีขอจำกัดตอประเด็นสุขภาพจิตในงาน
โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรม สาธารณสุข
เสพสุราสารเสพติดมีความเชื่อมโยงอยางซับซอนกับสภาวะ
สุขภาพมากมาย กลุมโรคเหลานี้มักจะพบรวมกับหรือเปน โปรแกรมปฏิบตั กิ ารเพือ่ ลดชองวางทางสุขภาพจิตขององคการ
ปจจัยเสี่ยงของกลุมโรคไมติดตอตางๆ (เชน โรคหัวใจและ อนามัยโลกเปนงานที่ตอเนื่องมาจากเหตุเหลานี้ เพื่อจัดหา
หลอดเลือดและมะเร็ง) กลุมโรคติดเชื้อ (เชน HIV/AIDS กลยุทธทส่ี อดคลองในการทีจ่ ะปดชองวางระหวางสิง่ ทีจ่ ำเปน
วัณโรค) กลุม โรคทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพมารดา (เชน ความเจ็บปวย เรงดวนและสิง่ ทีม่ อี ยูท จี่ ะลดภาระโรคทางจิตเวชทีม่ อี ยูท วั่ โลก
ทางนรีเวช ความรุนแรงทางเพศ ภาวะซึมเศราในมารดา โปรแกรมนีไ้ ดรบั การรับรองจากการประชุมสมัชชาอนามัยโลก
และพัฒนาการเด็ก) และการบาดเจ็บ (เชน ความรุนแรง ครัง้ ที่ 55 ในป ค.ศ. 2002 (WHA 55.10) ทีก่ ระตุน ใหประเทศ
และอุ บั ติ เ หตุ ท อ งถนน) ภาวะซึ ม เศร า และความผิ ด ปกติ สมาชิ ก เพิ่ ม การลงทุ น ด า นสุ ข ภาพจิ ต ผ า นความร ว มมื อ
พฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดมีผลทำใหขาดความตอเนื่อง ทั้งในประเทศและระหวางประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคี
รวมมือในการรักษาโรคอื่นๆ
สี่กลยุทธหลักที่กำหนดในโปรแกรมนี้ ไดแก สารสนเทศ การ
ทั้งๆ ที่ความชุกและภาระของกลุมโรค MNS จะสูงแตผูที่มี พัฒนานโยบายและบริการ การรวมสนับสนุนเปนปากเสียง
ปญหาสวนใหญกลับไมไดรบั การดูแลรักษา จากผลการสำรวจ และการศึกษาวิจัย ความพยายามขององคการอนามัยโลก
ขนาดใหญในหลายประเทศโดยองคการอนามัยโลกพบวา และภาคีที่ครอบคลุมและแนวแนจะชวยเพิ่มพูนขอมูลดาน
รอยละ 35-50 ของผูปวยหนักในประเทศพัฒนาแลวและ ความชุก ภาระโรค ทรัพยากรและหลักฐานการดูแลชวยเหลือ
รอยละ 76-85 ของผูปวยหนักในประเทศกำลังพัฒนาไมได กลุม โรค MNS การตระหนักถึงความสำคัญของโรคทางจิตเวช
รับการรักษาใดๆ ในชวง 12 เดือนทีผ่ า นมา จากการทบทวน ในงานสาธารณสุขไดเพิม่ ขึน้ อยางมากและไดนำเอาสุขภาพจิต
วรรณกรรมทั่วโลกพบชองวางการรักษา (treatment gap) เปนวาระทางนโยบาย นอกจากนี้หลายประเทศไดพัฒนา
สำหรับโรคจิตเภทรอยละ 32; โรคซึมเศรารอยละ 56; และ หรือปรับปรุงนโยบาย โปรแกรมและกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรามากถึงรอยละ 78
กลุมโรคนี้
การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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อยางไรก็ตาม ทรัพยากรสำหรับจัดการภาระที่หนักหนาของ
MNS นี้ยังคงไมพอเพียง เกือบหนึ่งในสามของประเทศยังไม
มีงบประมาณเฉพาะสำหรับงานสุขภาพจิต แมแตในประเทศที่
มีงบประมาณดานสุขภาพจิต รอยละ 21 จัดสรรงบประมาณ
นอยกวารอยละ 1 ของงบประมาณสุขภาพทั้งหมดใหงาน
สุขภาพจิต รูปที่ 1 เปรียบเทียบภาระโรคทางจิตเวชกับ
งบประมาณที่จัดสรรใหงานสุขภาพจิต ซึ่งแสดงใหเห็นวา
หลายประเทศได รั บ การจั ด สรรงบประมาณในสั ด ส ว น
นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาระที่เปนอยู

การขาดแคลนทรัพยากรที่หนักหนามากคือการขาดแคลน
บุคลากร รูปที่ 3 แสดงใหเห็นการกระจายตัวของบุคลากร
ดานสุขภาพจิตในกลุมประเทศที่มีรายไดตางๆ

นอกจากนี้ยังมีการใชทรัพยากรที่ขาดแคลนอยางไมคุมคา
ตัวอยางเชน ประเทศที่มีรายไดปานกลางหลายประเทศที่ได
ลงทุนอยางมากในโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญและไมเห็น
ดวยกับการทดแทนบริการดวยสถานบริการในชุมชนหรือ
บริการแบบผูป ว ยในของโรงพยาบาลทัว่ ไป ทัง้ ๆ ทีม่ หี ลักฐาน
วาโรงพยาบาลจิตเวชไมสามารถใหการดูแลที่เพียงพอได
การขาดแคลนทรัพยากรยิง่ หนักขึน้ ดวยการกระจายทรัพยากร และบริการในชุมชนมีประสิทธิผลสูงกวา
อยางไมเทาเทียม ขอมูลจากโครงการ WHO’s Atlas Project
แสดงใหเห็นถึงการขาดแคลนทรัพยากรดานการดูแลสุขภาพจิต
ในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง แมวาประเทศสวนใหญ
จะมี สั ด ส ว นงบประมาณสุ ข ภาพเพี ย งเล็ ก น อ ยที่ จั ด สรร
ใหงานสุขภาพจิต แตในประเทศทีม่ ผี ลิตภัณฑมวลรวม (gross
domestic product; GDP) ต่ำสัดสวนนี้ยิ่งต่ำอยางมาก
(รูปที่ 2)
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การจัดบริการสำหรับผูป ว ย MNS จำเปนตองไดรบั การกระตุน บทความตีพิมพใน Lancet series ไมนานมานี้เกี่ยวกับ
ใหเพิ่มมากขึ้นและการจัดสรรทรัพยากรเปนสิ่งสำคัญที่สุด สุขภาพจิตทัว่ โลก (global mental health) ที่เนนประเด็น
ในกระบวนการนี้
สุขภาพจิตในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง เปนอีกตัว
กระตุน หนึง่ ใหเกิดการทบทวนกลยุทธสขุ ภาพจิต ชุดบทความนี้
องคการอนามัยโลกไดรบั การรองขอมากมายจากหลายประเทศ สงผลใหเกิดการเรียกรองปฏิบัติการ (call for action) ใน
ใหชวยเหลือและมีปฏิบัติการเฉพาะประเทศ ความตองการ ชุมชนสุขภาพจิตทั่วโลกใหขยายบริการเพื่อการดูแลดาน
ที่ ส อดคล อ งกั บ มุ ม มองทางเศรษฐศาสตร ใ นการวางแผน จิตเวชในกลุมประเทศเหลานี้ ชุดบทความดังกลาวไดสรุปวา
การจัดหา และการประเมินบริการ รวมทั้งการขยายบริการ หลักฐานและวิธีการแกไขเพื่อการจัดการภาระสุขภาพจิต
สำหรับ MNS เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่จะตองทบทวนจุดเนน โลกมีปรากฏพรอมใชแลว สิ่งที่จำเปนในขณะนี้คือความ
ของกลยุทธสุขภาพจิต ยิ่งไปกวานั้น โปรแกรมที่ครอบคลุม ตั้งใจของรัฐในการระดมปฏิบัติการรวมจากผูมีสวนไดเสีย
ปฏิ บั ติ ก ารจะสามารถจู ง ใจผู มี ส ว นได เ สี ย และกระตุ น ให ทางสุขภาพทั้งหลายทั่วโลกและทรัพยากรทั้งหมดเพื่อการ
เกิดการพัฒนาดวยการเชื่อมโยงภาคีที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน ลงสูการปฏิบัติ ซึ่งสถานการณของโรคทางระบบประสาท
และความผิ ด ปกติ พ ฤติ ก รรมเสพสุ ร าสารเสพติ ด ก็ เ ป น
เชนเดียวกัน

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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Mental Health Gap Action Programme; mhGAP

อทัง้ หลาย
งคการอนามัยโลกมีเปาหมาย เพือ่ ใหผวู างแผนระบบสุขภาพ ผูต ดั สินใจดานนโยบายและผูส นับสนุน
มีชดุ กิจกรรมและโปรแกรมชัดเจนทีส่ อดคลองกันในอันทีจ่ ะขยายบริการสำหรับกลุม โรคจิตเวช
โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดผาน “โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลด
ชองวางทางสุขภาพจิต (Mental Health Gap Action Programme; mhGAP)”

ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ (Objectives)
• เพื่อเสริมขอตกลงรวมของรัฐ องคกรนานาชาติและผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหลายใหเพิ่มการจัดสรร
งบประมาณและบุคลากรเพื่อการดูแลกลุมโรค MNS
• เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการดูแลชวยเหลือที่สำคัญในประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ
ที่มีภาระโรค MNS ในสัดสวนสูงมากของโลก

¡ÅÂØ·¸ (Strategy)
โปรแกรมนี้อิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรและระบาดวิทยาที่ดีที่สุดเทาที่มีตามลำดับความสำคัญ
ต น ๆ โดยพยายามจั ด ชุ ด การดู แ ลช ว ยเหลื อ แบบบู ร ณาการและนำไปแก ไขป ญ หาอุ ป สรรคที่ มี อ ยู
เพื่อขยายบริการใหเพิ่มขึ้น

âÃ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅÓ´ÑºμŒ¹ (Priority conditions)
โรคที่จะไดรับพิจารณาใหมีความสำคัญลำดับตนจะตองมีภาระโรคที่สูง (ในแงของการเสียชีวิต ความ
เจ็บปวยและทุพพลภาพ) มีคาใชจายสูง หรือเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ซึ่งโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดมีปญ
 หาดังกลาวอยางมาก โรคทีม่ คี วามสำคัญลำดับตนๆ
ตามเกณฑขา งตน ไดแก โรคซึมเศรา โรคจิตเภทและโรคจิตอืน่ ๆ ภาวะฆาตัวตาย โรคลมชัก โรคสมองเสือ่ ม
โรคที่ เ กิ ด จากการดื่ ม สุ ร า โรคที่ เ กิ ด จากการเสพสารเสพติ ด ที่ ผิ ด กฎหมาย และโรคจิ ต เวชเด็ ก
กลุมโรคเหลานี้พบไดบอยในทุกประเทศที่ไดมีการสำรวจขอมูลระบาด และมีผลกระทบอยางมาก
ตอความสามารถในการเรียนรูข องเด็ก ความสามารถของบุคคลทีม่ ตี อ ครอบครัว ตอการงาน และตอสังคม
ในวงกวาง เนื่องจากมีความชุกสูงอยางคงที่และเปนเหตุของการสูญเสียความสามารถจึงเปนภาระโรค
สำคัญ แมวา ความทุพพลภาพจะเปนสาเหตุใหญของภาระโรค แตการเสียชีวติ กอนวัยอันควร โดยเฉพาะ
จากการฆาตัวตายก็มีความสำคัญมากเชนกัน ภาระทางเศรษฐศาสตรจากกลุมโรคนี้ ไดแก การสูญเสีย
อาชีพการงานที่ดีทำใหลดรายรับของครอบครัว ความจำเปนตองมีผูดูแลทำใหเสียคาจาง คายา และ
ความจำเปนตองรับบริการสุขภาพและบริการทางสังคม คาใชจายดังกลาวนับวาหนักหนามากสำหรับ
ผูที่มีรายไดนอย ภาคผนวกที่ 1 ไดสรุปภาระที่เกิดจากโรคเหลานี้และเชื่อมโยงกับโรคอื่นและสวนอื่นๆ
ยิ่งไปกวานั้น กลุมโรค MNS ยังถือเปนที่รังเกียจในหลายประเทศและหลายวัฒนธรรม ตราบาปทำให
เกิดความไมเทาเทียมในการดูแล การแบงแยกกีดกัน และริดรอนสิทธิของผูปวยกลุมนี้
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หรือประชาชน และอยูบนพื้นฐานของประสิทธิภาพและ
ขอมูลความคุมคาประสิทธิผลของวิธีการดูแลชวยเหลือตางๆ ประสิทธิผล ความคุม คาประสิทธิผล ความเทาเทียม ประเด็น
เพื่อลดภาระของกลุมโรค MNS มีพรอมอยูในขณะนี้ แตถึง ทางจริยธรรม (เชน สิทธิผูปวย) ความเปนไปไดหรือสามารถ
แมจะทราบวาวิธกี ารดูแลชวยเหลือใดมีความคุม คาประสิทธิผล จัดบริการไดและการยอมรับ
สำหรับโรคใดก็ตาม แตยังไมสิ้นสุดกระบวนการ เกณฑอื่นที่
ตองคำนึงถึงเพื่อการตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลชวยเหลือเพื่อ การดูแลชวยเหลือไมสามารถจัดใหเปนกิจกรรมเดี่ยวๆ ได
ลงสูการปฏิบัติ เชน ความรุนแรงของโรคตางๆ (ในแงความ แตควรจัดบริการในหลากหลายรูปแบบและผานระบบบริการ
ทุกขทรมานและความทุพพลภาพ) ศักยภาพที่จะลดความ สุ ข ภาพหลายระดั บ การจั ด การดู แ ลช ว ยเหลื อ เป น ชุ ด
ยากจนในผูปวยกลุมโรคตางๆ และการปกปองพิทักษสิทธิ มี ป ระโยชน อ ย า งมาก และเป น ทางเลื อ กที่ มี ค วามคุ ม ค า
ของผูที่ปวย MNS รุนแรง
ประสิทธิผลมากในแงการฝกอบรม การลงสูการปฏิบัติ และ
การนิเทศติดตาม วิธีการดูแลชวยเหลือหลายวิธีเกิดรวมกัน
ชุดการดูแลชวยเหลือประกอบดวยการดูแลชวยเหลือเพื่อ ได เ พราะสามารถจั ด ให บ ริ ก ารได ด ว ยบุ ค คลเดี ย วกั น ไป
ปองกันและจัดการแตละโรคตามลำดับความสำคัญบนพืน้ ฐาน พรอมๆ กัน เชน ยาตานโรคจิต และการดูแลชวยเหลือ
ของหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลและความเปนไปไดในการ ครอบครัวและชุมชนในการรักษาโรคจิตเภท
ขยายการดูแลชวยเหลือเหลานั้น ตามบริบทนี้ วิธีการดูแล
ชวยเหลือนั้นถือวาเปนตัวกระทำหรือเปนการกระทำ (ทั้ง ตารางที่ 1 แสดงตนแบบวิธีการดูแลชวยเหลือสำหรับโรค
ชีวภาพ จิตใจ และสังคม) ที่มุงหวังจะชวยลดความเจ็บปวย ในลำดับตนๆ แตละโรค ที่สามารถปรับไดตามสถานการณ
และการเสียชีวิต การดูแลชวยเหลืออาจจะมุงไปที่บุคคล ของแตละประเทศ

ªØ´¡ÒÃ´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×Í (Intervention package)

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

การดูแลชวยเหลือตามหลักฐาน
• การรักษาดวยยาตานซึมเศรา
• การใหจิตสังคมบำบัด

•
•

จิตเภท
และโรคจิตอื่นๆ

ฆาตัวตาย

ลมชัก

• การรักษาดวยยาตานโรคจิต
• การใหจิตสังคมบำบัดตอครอบครัว
และชุมชน

•
•

•
•
• การควบคุมการเขาถึงวิธีการฆาตัวตาย •
ที่พบบอย
• การปองกันและรักษาโรคซึมเศรา
การติดสุราและสารเสพติด
•
• การคนหาและใหการรักษาดวย
ยากันชัก

•
•

ตัวอยางการดูแลชวยเหลือ
การรักษาดวยยาตานซึมเศราแบบเกาหรือแบบใหมโดยบุคลากร
สุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม
การใหจิตสังคมบำบัด เชน cognitive behavior therapy
หรือ problem solving
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
การรักษาดวยยาตานโรคจิตแบบเกาโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ผานการอบรมในชุมชน
การฟนฟูสมรรถภาพในชุมชน
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
มาตรการจากหลายภาคสวนที่สัมพันธกับการสาธารณสุข
เชน การควบคุมการจำหนายยาฆาแมลง และการเก็บอุปกรณตางๆ
ไวในที่ปลอดภัย
ดูตัวอยางของโรคซึมเศรา โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา และโรคที่เกิด
จากการเสพสารเสพติด
การรักษาดวยยากันชักพื้นฐานโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ผานการอบรม
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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โรค
สมองเสื่อม

การดูแลชวยเหลือตามหลักฐาน
• การดูแลชวยเหลือโดยผูดูแล

โรคจากการ
ดื่มสุรา

• วิธีการทางนโยบายที่ครอบคลุมมี
•
เปาหมายเพือ่ ลดการดืม่ สุราแบบอันตราย
(harmful use)
• การดูแลชวยเหลือสำหรับผูดื่มแบบเสี่ยง •
(hazardous drinking)
• การรักษาผูมีความผิดปกติพฤติกรรม •
การดื่มสุราดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด
•
• การรักษาดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด •
รวมไปถึงการใหยาตอเนื่องในผูติด
โอปออยด (opioid)
•

โรคจากการ
เสพสารเสพติด

โรคจิตเวชเด็ก

•

•
• การปองกันความผิดปกติทางพัฒนาการ •
• การรักษาดวยยาหรือจิตสังคมบำบัด
•

•
•

ตนแบบดังกลาวควรจะตองปรับตามประเทศหรือภูมิภาค
ตางๆ ตามฐานขอมูลความชุกและภาระของแตละโรคตาม
ลำดับความสำคัญ หลักฐานที่แสดงถึงประสิทธิภาพ ความ
เปนไปไดจริง คาใชจาย และการยอมรับวิธีการดูแลรักษา
นั้ น ๆ ในบริ บ ทเฉพาะ ความต อ งการของระบบสุ ข ภาพ
ในการลงสูการปฏิบัติ (รวมทั้งงบประมาณและบุคลากร)
และทางเลื อ กตามวั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และพฤติ ก รรม
เขารับบริการสุขภาพของแตละชุมชน ลำดับความสำคัญและ
วิธีการที่ใชจึงเลี่ยงไมไดที่จะแตกตางกันตามหนวยบริการ
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ตัวอยางการดูแลชวยเหลือ
การใหความรูเกี่ยวกับสมองเสื่อมและการฝกการจัดการปญหา
พฤติกรรมเฉพาะโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม
การดูแลชวยเหลือทางนโยบายและกฎหมาย ไดแก การควบคุม
การจำหนายแอลกอฮอล การออกกฎหมายตามนโยบายดื่มไมขับ
และการลดความตองการสุราผานกลไกทางภาษีและราคา
การคัดกรองและใหการบำบัดแบบสั้นโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ
ที่ผานการอบรม
คนหาและใหการรักษาความผิดปกติพฤติกรรมดื่มสุรา
(alcohol use disorders) ในสถานพยาบาลปฐมภูมิ
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
การใหจิตสังคมบำบัดควบคูกับการใหยารักษาภาวะติดโอปออยด
โดยใชยา opioid agonist เชน methadone หรือ buprenorphine
คนหาและใหการปองกันและรักษาความผิดปกติพฤติกรรม
เสพสารเสพติดโดยบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิที่ผานการอบรม
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ
มาตรการในภาคสุขภาพ เชน ฝกทักษะการดูแลทารกแรกคลอด
การใหบริการสุขภาพมารดาและทารกในชุมชน การคัดกรอง
หาภาวะ Down’s syndrome และการปองกันการดืม่ สุราในมารดา
มาตรการจากหลายภาคสวนที่สัมพันธกับการสาธารณสุข
เชน การเพิ่มไอโอดีนและโฟลิคในอาหาร และการดูแลชวยเหลือ
เพื่อลดการทารุณกรรมเด็ก
คนหาและใหการดูแลเบื้องตนที่สถานพยาบาลปฐมภูมิ
การสงตอหรือการนิเทศใหคำปรึกษาโดยผูเชี่ยวชาญ

ดังนั้นชุดการดูแลชวยเหลือและการจัดบริการอาจแตกตาง
กันในแตละประเทศ หรือแมในแตละภูมิภาคของประเทศ
นัน้ ๆ ตัวอยางเชน ในประเทศรายไดตำ่ หลายประเทศ มากกวา
สามในสีข่ องประชากรอาศัยอยูใ นชนบทซึง่ บริการและบุคลากร
นอยมากทีส่ ามารถเขาถึงพืน้ ทีเ่ หลานัน้ การขาดแคลนบุคลากร
จึงเปนความตองการที่เปนรูปธรรมเพื่อแกปญหา เจาหนาที่
ชุ ม ชนหลั ง จากผ า นการอบรมเฉพาะและภายใต ก ารรั บ
คำปรึกษากรณีจำเปน เชน ปรึกษาทางโทรศัพทกับแพทย
เวชปฏิบตั จิ ะสามารถใหการดูแลชวยเหลือเบือ้ งตนบางชนิดได

»ÃÐà·È·Õè¤ÇÃÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÍÂ‹Ò§à¢ŒÁ¢Œ¹

ภาคผนวกที่ 2 เปนรายชือ่ ของประเทศทีจ่ ดั อยูใ นกลุม ประเทศ
รายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ ที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อ
รับการสนับสนุนอยางเขมขนตามเกณฑเหลานี้ โดยเลือก
มาจาก 3 รายชื่อในหกกลุมภูมิภาคขององคการอนามัยโลก
รายชื่อชุดแรกเปนการเรียงอันดับของประเทศตามคาความ
สูญเสียจาก DALYs สี่ประเทศแรกจากแตละหกภูมิภาคของ
องคการอนามัยโลกจะถูกคัดเลือกไว รายชือ่ ชุดทีส่ องเปนการ
เรียงอันดับตามอัตราภาระโรคจาก MNS ประเทศสี่อันดับ
แรกที่ไมถูกคัดเลือกจากรายชื่อชุดแรกจะถูกคัดเลือกเพิ่ม
ในชุดนี้ รายชื่อชุดที่สามเรียงตามคา GNI ตอหัวประชากร
ประเทศที่ยากจนสี่อันดับแรกที่ไมถูกเลือกจากสองรายชื่อ
กอนหนานี้จะถูกคัดเลือกเพิ่ม ประเทศสวนใหญที่คัดเลือก
มาได มักมีทรัพยากรสุขภาพนอยและมีชอ งวางความตองการ
ทรัพยากรสูง โดยพบวาผูใหบริการสุขภาพและผูเชี่ยวชาญ
ดานสุขภาพจิตขาดแคลนอยางมากในประเทศเหลานี้

ภาระโรคทัว่ โลกจากโรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความ
ผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติดสวนใหญแลวมาจาก
ประเทศรายไดต่ำและปานกลางคอนขางต่ำ กลุมประเทศ
เหลานี้ไมเพียงแตมีความจำเปนตองจัดการปญหามากที่สุด
แต ยั ง มี ท รั พ ยากรน อ ยที่ สุ ด อี ก ด ว ย หลั ก การสำคั ญ ของ
mhGAP คื อ แม ว า กลุ ม ประเทศรายได ต่ ำ และปานกลาง
คอนขางต่ำจะมีเพียงไมกี่ประเทศ แตมีผลสวนใหญตอภาระ
โรคทัว่ โลก และยังมีสดั สวนทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณ
นอย ดังนั้นกลยุทธที่เนนการบริการสุขภาพจิตในประเทศ
เหลานี้ จะเกิดโอกาสเกิดการเปลีย่ นแปลงมากทีส่ ดุ mhGAP
จึงไดกำหนดเกณฑเพื่อคนหาประเทศในกลุมรายไดต่ำและ
ปานกลางคอนขางต่ำที่มีภาระโรค MNS มากที่สุดและมี
ชองวางทรัพยากรสูงที่สุด เพื่อใหการสนับสนุนอยางเขมขน
อยางไรก็ตามกรอบการดำเนินงาน mhGAP สำหรับปฏิบตั กิ าร
ระดับประเทศนั้นสามารถปรับและนำไปใชไดในทุกประเทศ
ทีม่ กี ารสนับสนุนทางวิชาการ ดังนัน้ ในกระบวนการนี้ ไมควร เกณฑอีกขอหนึ่งคือความพรอมของประเทศในการขยาย
ปฏิเสธการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆ
บริการ ถึงแมวายังไมมีตัวชี้วัดรูปธรรม (hard indicator)
ที่ วั ด ความพร อ มของประเทศแต อ าจใช ตั ว ชี้ วั ด นามธรรม
การคัดเลือกประเทศที่ใหการสนับสนุนแบบเขมขนสามารถ (soft indicator) ได เชน การรองขอการสนับสนุนกิจกรรม
ใชหลายหลักเกณฑ เกณฑแรกที่สำคัญคือภาระของกลุมโรค เพื่อการขยายบริการ MNS จากประเทศนั้น หรือประเทศ
MNS โดยใชฐานขอมูลจากโครงการ Global Burden of เคยมีความรวมมือกับองคการอนามัยโลกมากอน หรือกำลัง
Disease ที่ใชคา DALYs เปนมาตรวัดสุขภาพของประชากร มีความรวมมือกันอยู หรือผูใ หทนุ สนใจประเทศนัน้ ๆ เปนตน
เปรียบเทียบระหวางกลุมโรคและความเสี่ยง ตัวอยางเชน
คา DALYs รวม สามารถใชเปนมาตรวัดระบุประเทศรายได ¡ÒÃ¢ÂÒÂºÃÔ¡ÒÃ
ต่ำหรือปานกลางคอนขางต่ำที่มีภาระโรคสำคัญดังกลาวสูง การขยายบริการเปนความพยายามอยางจริงจังที่จะใหเกิด
ที่สุดได นอกจากนี้ คา DALYs ตอ 100 000 ประชากร ผลเปลี่ยนแปลงจากวิธีการดูแลชวยเหลือบริการสุขภาพที่ได
ก็สามารถใชเปนมาตรวัดภาระโรคไดดี เกณฑนี้มีประโยชน ผานการทดลองนำรองมาแลววามีประโยชนตอประชากร
เพื่อทำใหมั่นใจวาประเทศขนาดเล็กแตมีอัตราภาระกลุมโรค ส ว นใหญ และสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การพั ฒ นานโยบายและ
MNS สูงจะถูกจัดรวมในกลุมนี้ดวย อีกเกณฑหนึ่งที่ใชคือ โปรแกรมทีย่ ง่ั ยืน อยางไรก็ตาม เพียงโครงการทดลองนำรอง
รายไดรวมประชาชาติตอหัวประชากร (gross national อาจมีคณ
ุ คาไมมาก จนกวาจะเกิดการขยายใหเกิดผลกระทบ
income; GNI) ซึ่งเปนคาที่บอกถึงความยากจนเปรียบเทียบ ทางนโยบายและโปรแกรมในภาพรวม จนถึงปจจุบัน คูมือ
(relative poverty) ของประเทศ
แนวปฏิ บั ติ ว า ทำอย า งไรที่ จ ะขยายบริ ก ารยั ง มี ไ ม พ ร อ ม
mhGAP จึ ง เป น เป า หมายที่ จ ะช ว ยหาแนวทางและ
ขอเสนอแนะเฉพาะในขั้นตอนการขยายบริการใหเพิ่มขึ้น
ตอไป

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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การขยายบริการเกี่ยวของกับภารกิจตอไปนี้:
• คนหาชุดวิธีการดูแลชวยเหลือและกลยุทธในการจัดบริการ
สุขภาพ และวางแผนตอเนื่องที่จะนำปฏิบัติการเหลานี้ไป
ใชตอ และพิจารณาเลือกวาวิธีการดูแลชวยเหลือใดที่ควร
ลงสูการปฏิบัติและขยายบริการ;
• คำนึงถึงอุปสรรคที่จะมีผลตอการขยายการดำเนินการ
ของวิธีการชวยเหลือที่เลือกไว และทางเลือกที่มีอยูในการ
จัดการกับอุปสรรคเหลานี้; และ
• ประเมิ น ค า ใช จ า ยรวมของการขยายบริ ก ารและความ
ยั่งยืนของวิธีการดูแลชวยเหลือในบริบทที่แทจริง
ภารกิจเหลานี้จำเปนตองมีความเขาใจชนิดและความรุนแรง
ของขอจำกัดที่มีผลตอระบบสุขภาพของประเทศ ขอจำกัด
เหล า นี้ อ าจจั ด การได ใ นหลายระดั บ ทั้ ง ระดั บ ชุ ม ชนและ
ครัวเรือน การจัดบริการสุขภาพ นโยบายดานสุขภาพและ

กลยุทธการบริหารจัดการ นโยบายสาธารณะแตละเรื่อง
และบริ บ ทของชุ ม ชน รายงานหนึ่ ง ที่ เ ผยแพร ใ นวารสาร
Lancet series ได ท บทวนอุ ป สรรคของงานสุ ข ภาพจิ ต
ทั่วโลกที่มีตอการพัฒนาบริการสุขภาพจิตดวยการสำรวจ
เชิงคุณภาพผูเชี่ยวชาญสุขภาพจิตและผูนำนานาชาติ (กรอบ
ที่ 3)
อยางไรก็ตาม อุปสรรคทีก่ ลาวในกรอบที่ 3 นัน้ บงบอกเฉพาะ
ขอจำกัดดานอุปทานเพื่อขยายบริการสุขภาพจิต ในขณะที่
ประสิ ท ธิ ผ ลของการจั ด บริ ก ารก็ มี ค วามสำคั ญ พอๆ กั น
มีหลักฐานแสดงวาขอจำกัดดานอุปสงคเองก็เปนตัวขัดขวาง
ผูปวยใหเขาถึงการรักษาที่มีอยู โดยเฉพาะในกลุมเสี่ยงหรือ
กลุม คนยากจน อุปสรรคในการเขารับบริการสุขภาพ ตัวอยาง
เชน คาใชจายในการเขารับบริการ ขาดขอมูลความรู และ
ปจจัยทางเพศภาวะ สังคม และวัฒนธรรม

กรอบที่ 3: อุปสรรคในการพัฒนาบริการสุขภาพจิต
อุปสรรคในการพัฒนาบริการสุขภาพจิตที่สำคัญที่สุดคือ
การที่งานสุขภาพจิตไมถูกจัดอยูในวาระของความสำคัญ
ปญหาสาธารณสุข ซึง่ จะสงผลอยางมากตองบประมาณงาน
สุ ข ภาพจิ ต เนื่ อ งจากรั ฐ ได จั ด สรรเงิ น งบประมาณด า น
สุขภาพจิตรวมเขากับงบประมาณสุขภาพ และผูจัดสรร
เงินก็ไมไดคำนึงถึงความสำคัญของงานสุขภาพจิต

อุปสรรคทีส่ ามในการพัฒนาบริการสุขภาพจิต ซึง่ เกีย่ วของ
กับการบริหารจัดการบริการ ไดแก ความซับซอนในการ
จัดบริการแบบบูรณาการสุขภาพจิตเขากับบริการปฐมภูมิ
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล ระบบบริ ก ารปฐมภู มิ มั ก จะมี ภ าระ
ล น มื อ อยู แ ล ว และยั ง ต อ งรับผิดชอบงานที่หลากหลาย
ผูป ว ยจำนวนมาก มีระบบนิเทศใหคำปรึกษานอย และระบบ
สงตอทีท่ ำไดจริงนอย และมียาทีจ่ ำเปนตองใชไมสม่ำเสมอ
อุปสรรคอีกดานหนึ่งคือหนวยงานที่ใหบริการ ทรัพยากร ขอจำกัดของบุคลากรก็มผี ลตออุปสรรคนี้ เนือ่ งจากมีจำนวน
ดานสุขภาพจิตสวนใหญอยูใ นสวนกลางหรืออยูใ กลหวั เมือง และชนิดของบุคลากรสุขภาพที่ผานการอบรมหรือนิเทศ
ใหญและในสถาบัน/โรงพยาบาลขนาดใหญ โรงพยาบาล ดานงานสุขภาพจิตนอย
ดังกลาวมักใชทรัพยากรสุขภาพจิตในสัดสวนที่มาก ทั้งที่
มี จ ำกั ด อยู แ ล ว และเป น การแยกผู ป ว ยจากระบบการ ทายสุดนี้ สิ่งที่เปนอุปสรรคสำคัญนาจะเปนการขาดผูนำ
สนับสนุนครอบครัวและสังคมที่มีอยู มีคาใชจายมากกวา สาธารณสุ ข ด า นสุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในประเทศ
ในชุมชน และมักจะสัมพันธกับสภาวะความเปนอยูที่ไร สวนใหญ
เกียรติ ละเมิดสิทธิมนุษยชน และเปนตราบาป อยางไรก็ตาม
ทั้งการลดขนาดโรงพยาบาลจิตเวชและการจัดบริการให Source: Saraceno B et al. Barriers to the improvement of mental
health services in low-income and middle-income countries.
ในชุมชน ตางก็เปนความทาทายที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
Lancet, 2007; 370:1164–1174.
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mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต

¡ÃÍº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ÊÓËÃÑº»¯ÔºÑ μÔ¡ÒÃÃÐ´Ñº»ÃÐà·È

m
hGAP มีเปาหมายที่จะใหกรอบการดำเนินงาน (framework) เพื่อขยายวิธีการดูแลชวยเหลือ
โรคจิตเวช โรคระบบประสาท และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด กรอบการดำเนินงานได
คำนึงถึงขอจำกัดตางๆ ที่อาจมีในแตละประเทศ อยางไรก็ตาม โปรแกรมนี้ตั้งใจเปนเพียงแนวทาง
ปฏิบัติ และสามารถปรับปรุง ดัดแปลง เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามสถานการณของแตละประเทศ
แนวทางของ mhGAP ออกแบบมาใหใชวิธีการปรึกษาและการทำงานรวมกัน โดยคำนึงถึงความ
ตองการและทรัพยากรของประเทศ และเสริมเขาไปในโปรแกรมหรือบริการที่มีอยู หรือหากระบุให
ชัดเจนมากขึ้นคือ mhGAP มีเปาหมายเพื่อใหแนวทางขั้นตอนหลักในการพัฒนากรอบการดำเนินงาน

¢ŒÍ¼Ù¡ÁÑ´·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§
Political commitment
สิ่งสำคัญที่สุดอยางแรกในความสำเร็จของการดำเนินการโปรแกรม คือการมีขอผูกมัดทางการเมือง
ในระดับสูงสุด และการไดมาซึ่งทรัพยากรบุคลากรและงบประมาณที่จำเปน วิธีหนึ่งที่จะใหไดผล
ที่สำเร็จดังกลาวคือสรางกลุมผูมีสวนไดเสียหลักที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพเพื่อชี้แนะ
ขั้นตอนนี้ หากมีกลไกที่ใหผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของมาทำงานรวมกันอยูแลว ควรประเมินกอนตัดสินใจ
จัดตั้งกลุมใหม ผูมีสวนไดเสียหลักที่ควรจะรวมอยูในกลุมนี้ดวยคือ ผูตัดสินใจดานนโยบาย ผูจัดการ
โปรแกรมในประเด็นที่เกี่ยวของ (เชน ยาหลักที่จำเปน และบุคลากร) ผูเชี่ยวชาญดานการสื่อสาร และ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชนและระบบสุขภาพ โปรแกรมยังตองการการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญ
ดานจิตเวช ประสาทวิทยา และบริการปฐมภูมิ นักสังคมวิทยา นักเศรษฐศาสตรสุขภาพ ภาคีหลักจาก
หลายภาคสวน และ NGOs ในขณะที่ผูใชบริการเองก็ถือเปนผูมีสวนไดเสียที่สำคัญและใหขอคิดเห็น
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) ก็ควรจะรวบรวมขอมูลจากแหลงที่มีทั้งหมดใหไดมากที่สุด

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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การวิเคราะหสถานการณประกอบดวยหลายเนื้องาน:
• อธิบายสภาพของภาระโรค MNS ของประเทศ ภูมิภาค
หรือประชากรเฉพาะกลุม;
• คนหาทรัพยากรบุคลากร การเงินและอุปกรณที่จำเปน
ตามแผนสุขภาพทีม่ อี ยู และการพัฒนายุทธศาสตร (กรอบ
ที่ 4)
• ตรวจสอบความครอบคลุมและคุณภาพของวิธีการดูแล
ช ว ยเหลื อ และหาเหตุ ที่ จ ะทำให ค วามครอบคลุ ม หรื อ
ประสิทธิผลลดลง
• อธิบายนโยบายในปจจุบันที่เกี่ยวของกับกลุมโรค MNS
และการนำไปปฏิบัติ ปจจุบันมีการนำไปใชในกลุมโรคนี้
อยางไร และภาคีหลักที่เกี่ยวของ; และ
• สังเคราะหขอมูลเพื่อเนนใหเห็นความสำคัญของชองวาง
การดูแลกลุมโรค MNS ที่ควรไดรับการขยายบริการเพิ่ม
วิเคราะห SWOT เพื่อหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัย
คุกคาม ที่จะเปนประโยชนในการทำงาน

กรอบที่ 4: การประเมินระบบสุขภาพจิตของ WHO

องคการอนามัยโลกไดพัฒนาเครื่องมือ ที่เรียกวา WHO
Assessment Instrument for Mental Health
Systems (WHO-AIMS) เพื่อรวบรวมขอมูลที่จำเปน
เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพในแตละประเทศหรือภูมิภาค
เครือ่ งมือนีไ้ ดพฒ
ั นาเพือ่ หาความตองการเฉพาะของแตละ
ประเทศที่มีรายไดต่ำและปานกลาง ประกอบดวยตัวชี้วัด
ปจจัยนำเขา ตัวชีว้ ดั กระบวนการ และคาคะแนนเปรียบเทียบ
เพื่อชวยกระตุนขบวนการเก็บขอมูล เนื่องจากในหลาย
ประเทศมั ก ไม ส ามารถหาข อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ผลลั พ ธ ไ ด
WHO-AIMS เปนเครื่องมือที่ประเมินแบบครอบคลุม และ
เชื่อมโยงกับหลายหนวยงาน ตัวอยางเชน WHO-AIMS
ไดประเมินบริการและแหลงสนับสนุนในบริการปฐมภูมิ
สำหรับผูป ว ยจิตเวช และยังมีหวั ขอทีส่ อดคลองกับประเทศ
รายไดตำ่ หรือปานกลางอยางมาก เชน เจาหนาทีเ่ ชีย่ วชาญ
ดานอืน่ ในสถานบริการปฐมภูมแิ ละหมอพืน้ บาน เครือ่ งมือนี้
¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂáÅÐâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×¹é °Ò¹·Ò§¡®ËÁÒÂ ยังสามารถปรับใหใชงา ยในการเก็บขอมูลโรคระบบประสาท
Development of a policy and legislative infrastructure และความผิดปกติพฤติกรรมสุราสารเสพติด

หากมีนโยบายสนับสนุนจะชวยขั้นตอนการขยายบริการของ
กลุมโรค MNS ได เพราะนโยบายจะเปนตัวกำหนดวิสัยทัศน
งานสุขภาพของประชาชนในอนาคต และใหกรอบการดำเนินงาน
เฉพาะเพื่อชวยในการจัดการและปองกันกลุมโรค MNS ที่ได
รับการจัดความสำคัญในลำดับตน นอกจากนั้น นโยบาย
ควรอยูในกรอบของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และการ
ทำใหสำเร็จ สงเสริมและปกปองสิทธิเหลานี้ เมื่อมีหลักการ
ที่ชัดเจน นโยบายจะสามารถเชื่อมโยงบริการและกิจกรรม
ที่จำเปน เพื่อใหมั่นใจวาการรักษาและการดูแลชวยเหลือได
ถูกจัดใหตามความตองการ และปองกันไมใหระบบสุขภาพ
แยกเปนสวนๆ หรือการขาดประสิทธิภาพ ชุดคูมือนโยบาย
และบริการสุขภาพจิต (The Mental Health Policy and
Service Guidance Package) ไดพฒ
ั นาโดยองคการอนามัย
โลก ประกอบดวยหลายบทที่เปนแนวปฏิบัติที่เชื่อมโยงกัน
โดยเนนประเด็นเกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบสุขภาพจิต ชุดคูม อื
ดังกลาวสามารถนำมาใชเปนกรอบการดำเนินงานเพื่อชวย
ใหประเทศกำหนดนโยบายและแผน และลงสูการปฏิบัติ
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mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต

แหลงขอมูล: http://www.who.int/mental_health/evidence/WHOAIMS/en/index.html

กิจกรรมที่จำเปน ไดแก
• ร า งหรื อ ปรั บ ปรุ ง นโยบายที่ มี ก ารตั้ ง วิ สั ย ทั ศ น ค า นิ ย ม
หลักการ วัตถุประสงค และกิจกรรมหลัก;
• รวบรวมความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการรักษา การดูแล
และการปองกันกลุมโรค MNS;
• การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย;
• ทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และทบทวนนโยบาย
อื่นที่เกี่ยวของ; และ
• พัฒนาวิธีการนำนโยบายลงสูการปฏิบัติ
การออกกฎหมายสุขภาพจิตเปนสิ่งสำคัญในการจัดการกับ
กลุมโรค MNS กฎหมายสุขภาพจิตจะสรุปและจัดหมวดหมู
พื้นฐานของหลักการ คานิยม เปาหมายและวัตถุประสงค
ของนโยบายและโปรแกรมสุ ข ภาพจิ ต ช ว ยให ก รอบของ
กฎหมายเพื่อปองกันการละเมิด และสงเสริมสิทธิมนุษยชน
และจัดการกับวิกฤติทม่ี ตี อ ชีวติ ของผูป ว ยโรคจิตเวช องคการ
อนามัยโลกไดจัดทำหนังสือ Resource Book on Mental

Health, Human Rights and Legislation เพื่อใหขอมูล
มาตรฐานนานาชาติของสิทธิผูปวยจิตเวช ประเด็นสำคัญที่
ควรจะคำนึงถึงและบรรจุไวในกฎหมายสุขภาพจิตของประเทศ
ตั ว อย า งกลยุ ท ธ เชิ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นา การรั บ มาใช
และการลงสูการปฏิบัติของกฎหมายสุขภาพจิต

¡ÒÃãËŒªØ´¡ÒÃ´ÙáÅª‹ÇÂàËÅ×Í
Delivery of the intervention package
การตัดสินใจวาวิธีใดดีที่สุดในการจัดบริการตามรูปแบบวิธี
การชวยเหลือที่เลือกไวสำหรับสถานบริการสุขภาพ ชุมชน
หรือครอบครัวเปนจุดสำคัญที่สุด เพื่อใหมั่นใจวามีคุณภาพ
สูงและครอบคลุมอยางเปนธรรม การใหชดุ การดูแลชวยเหลือ
ขึน้ อยูก บั ศักยภาพของสถานบริการสุขภาพ ทรัพยากรบุคลากร
งบประมาณและอุปกรณที่มีอยู และบริบทของชุมชน ขอ
พิจารณาสำคัญในการจัดใหบริการคือ
• กำหนดความรับผิดชอบรูปแบบการดูแลชวยเหลือที่จะลง
ปฏิบัติตามระดับสถานบริการในระบบสุขภาพ;
• บูรณาการรวมเขากับบริการที่มีอยูเดิม;
• พัฒนากลยุทธเพื่อลงสูการปฏิบัติสำหรับชุมชน หนวย
ปฐมภู มิ แ ละหน ว ยที่ รั บ การส ง ต อ แต ล ะระดั บ เพื่ อ ให
รูปแบบการดูแลชวยเหลือในระดับนัน้ ๆ เกิดความครอบคลุม
สูงสุด;
• เสริมสรางความเขมแข็งของระบบสุขภาพ;
• ทำใหความเชื่อมโยงระหวางชุมชนและระบบสุขภาพดีขึ้น;
• พั ฒ นากลยุ ท ธ ที่ จ ะเข า ถึ ง ประชากรกลุ ม เสี่ ย งที่ มี ค วาม
ตองการเฉพาะ; และ
• พั ฒ นากลยุ ท ธ ที่ จ ะจั ด การกั บ สถานการณ เ ฉพาะ เช น
ภาวะฉุกเฉิน
mhGAP เรียกรองใหงานสุขภาพจิตไดรับการบูรณาการเขา
กับบริการปฐมภูมิ การจัดการและการรักษากลุมโรค MNS
ในสถานบริการปฐมภูมจิ ะชวยใหประชากรจำนวนมากเขาถึง
บริการไดงายและเร็วขึ้น ซึ่งในจำนวนนี้สวนหนึ่งก็รับบริการ
สุขภาพทีน่ อ่ี ยูแ ลว การบูรณาการงานสุขภาพจิตเขากับบริการ
ปฐมภูมิไมเพียงแตจะใหบริการที่ดีขึ้นเทานั้น แตยังชวยลด
ความสูญเสียที่เกิดจากการตรวจเพิ่มเติมเกินความจำเปน
และการรักษาที่ไมเฉพาะและไมเหมาะสมอีกดวย

ระบบสุขภาพจำเปนตองรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให
สามารถจัดบริการเหลานี้ได จึงควรมีการกำหนดรายการ
ยา อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนอื่นที่จำเปนตองใชในการจัดให
บริการแตละระดับ และพัฒนากลไกใหมใี ชตามความตองการ
อยางตอเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ควรเสริมความเขมแข็งชองทางการ
สงตอที่เหมาะสมและกลไกการสะทอนขอมูลกลับระหวาง
สถานบริการสุขภาพแตละระดับ
โครงการโรคลมชักในชนบทประเทศจีนแสดงใหเห็นการจัด
บริการผานระบบสุขภาพที่มีอยู และบูรณาการรูปแบบการ
ควบคุมโรคลมชักเขาไปในระบบสุขภาพในพืน้ ที่ ผลโครงการ
ยืนยันวาผูป ว ยโรคลมชักสามารถรักษาไดดว ย phenobarbital
ผานระบบบริการปฐมภูมิในพื้นที่ โดยแพทยในเมืองและ
แพทยในชนบททีผ่ า นการอบรมพืน้ ฐาน วิธกี ารทีใ่ ชในโครงการ
นี้นาจะเหมาะในการขยายลงพื้นที่ชนบทอื่นในประเทศจีน
หรือในประเทศกำลังพัฒนาประเทศอื่น ในทางปฏิบัติพบวา
หลังจากที่โครงการเริ่มตนประสบความสำเร็จ โครงการได
ขยายเพิ่มขึ้นดวยการสนับสนุนจากรัฐบาลกลางใน 34 เมือง
ครอบคลุมประชากร 19 ลานคน โดยการอบรมแพทยใน
พืน้ ทีก่ วา 1,500 คน และผูป ว ยโรคลมชักมากกวา 10,000 คน
ไดรับการรักษา
การใหชุดการดูแลชวยเหลือนี้จำเปนตองไดรับการสนับสนุน
จากการเคลื่ อ นไหวและความร ว มมื อ จากชุ ม ชน และใน
กิจกรรมมีเปาหมายสรางความตระหนักเพิม่ การเขาถึงบริการ
และรับการดูแลชวยเหลือ
การวางแผนจัดใหชดุ การดูแลชวยเหลือควรคำนึงถึงประชากร
กลุมเสี่ยงที่มีความตองการเฉพาะ (เชน กลุมตางเชื้อชาติ
และเผาพันธุ หรือกลุม เสีย่ งอืน่ เชน ชนเผาพืน้ เมือง) แนวทาง
การจัดบริการจะตองละเอียดออนตอเพศภาวะ ความแตกตาง
ทางเพศทำใหเกิดความไมเทาเทียมของชายหญิงในดานสภาวะ
สุขภาพ กลาวคือ ความแตกตางทางเพศทำใหการเขารับ
บริการและการไดรบั ขอมูล การดูแลและการรับบริการสุขภาพ
ที่แตกตางกัน (เชน ผูหญิงไมสามารถเขารับบริการสุขภาพ
ไดเพราะโดยธรรมเนียมปฏิบัติแลวชุมชนหามไมใหผูหญิง
เดินทางไปคลินิกเพียงคนเดียว)

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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การดำเนินการควรมีการวางแผนรวมถึงสถานการณเฉพาะ
เชน ภาวะฉุกเฉินดวย เนื่องจากศักยภาพของระบบบริการ
สุขภาพทีจ่ ำกัดมากอยูแ ลวในประเทศรายไดตำ่ และปานกลาง
การจัดหาความชวยเหลือใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติยิ่งยากขึ้นไปอีก ผูที่มีโรคจิตเวชรุนแรงอยูแลวจะยิ่ง
มี ค วามเสี่ ย งมากขึ้ น ในสถานการณ เช น นี้ อย า งไรก็ ต าม
สถานการณฉุกเฉินดังกลาวสามารถเปนตัวเรงใหเกิดการ
ปฏิรูปงานสุขภาพจิต เนื่องจากผลที่ตามมาจากภาวะฉุกเฉิน
ทัง้ ดานสุขภาพจิต สภาพจิตใจสังคมของคนกลายเปนทีส่ นใจ
ของสือ่ ผูเ ชีย่ วชาญและสาธารณะ ผูเ ชีย่ วชาญเองก็ไดตระหนัก
ถึงอัตราโรคจิตเวชที่เพิ่มขึ้นหลังสถานการณฉุกเฉิน และ
ภาครัฐ รวมถึงนักการเมืองก็เริ่มสนใจผลลัพธดานสุขภาพจิต
จากสถานการณฉุกเฉินดังกลาว แนวโนมเชนนี้ทำใหเกิด
โอกาสที่ไมเคยมีมากอนที่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
สามารถเกิดขึ้นในชวงเวลาเพียงเปนเดือนหรือเปนปหลัง
สถานการณฉุกเฉิน โดยการบริการจัดการบริการจะดีขึ้น
อยางรวดเร็วมากภายใตบริบทนี้

¡ÒÃà¾ÔèÁ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤ÅÒ¡Ã
Strengthening of human resources
บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ การอบรมที่ เ หมาะสมและพอเพี ย งเป น
สิ่งจำเปนในการขยายบริการการดูแลชวยเหลือสุขภาพทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมโรค MNS เนื่องจากการดูแล
ผูปวยกลุมนี้ขึ้นอยูกับบุคลากรสุขภาพอยางมาก มากกวา
อุ ป กรณ ห รื อ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ในประเทศรายได ต่ ำ และ
ปานกลางสวนใหญบุคลากรมีจำนวนนอย ผานการอบรม
นอย และมีปญหาการกระจายตัวในประเทศหรือภูมิภาค
(เชนมีเจาหนาที่นอยเกินไปในชนบท หรือมีเจาหนาที่มาก
เกินไปในสถาบัน โรงพยาบาลขนาดใหญ) ปญหายิ่งรุนแรง
มากขึ้นเมื่อมีสมองไหลจากบุคลากรเชี่ยวชาญยายไปทำงาน
ประเทศอื่น ยิ่งไปกวานั้นความสามารถของบุคลากรอาจจะ
ลาสมัยและไมเปนไปตามความตองการของประชากร บุคลากร
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ที่มีอยูก็ไมไดถูกนำมาใชอยางเหมาะสมและหลายคนอาจ
ขาดประสิทธิภาพหรือจริยธรรม หลายประเทศในกลุม ประเทศ
รายได ต่ ำ และปานกลางขาดโครงสร า งพื้ น ฐานและ
สิ่งเอื้ออำนวยใหเกิดการฝกอบรมบุคลากรสุขภาพตอเนื่อง
การพัฒนาหรือยกระดับบุคลากรเปนสิ่งสำคัญที่สุดในการ
เสริมสรางศักยภาพและเปนหนึ่งความทาทายเบื้องตนใน
การขยายบริการสุขภาพจิต เปาหมายสำหรับบุคลากรนัน้ งาย
แตซับซอน เพื่อใหไดคนที่เหมาะสม มีทักษะที่ตองการใหอยู
ในหนวยงานทีเ่ หมาะสมเพือ่ จะไดทำสิง่ ทีต่ รงกับความรูค วาม
สามารถ
ในแตละชุดรูปแบบการดูแลชวยเหลือ จะมีการกำหนดกลุม
บุคลากรสุขภาพทีต่ อ งการเพือ่ รับผิดชอบใหการดูแลชวยเหลือ
ในแตละระดับ ตัวอยางเชน บุคลากรในสถานบริการปฐมภูมิ
สามารถใหการรักษาผูป ว ยโรคลมชักสวนใหญไดดว ยยากันชัก
พื้ น ฐาน ในขณะที่ ผู ป ว ยรายที่ ยุ ง ยากซั บ ซ อ นจำเป น ต อ ง
สงตอใหผูเชี่ยวชาญ การเขาถึงบริการสุขภาพสามารถทำให
เพิ่ ม ขึ้ น ได ห ลายลั ก ษณะในแต ล ะระดั บ ของระบบบริ ก าร
สุขภาพ ในขณะที่แพทยและพยาบาลมีจำกัดมาก ดังนั้น
การใหการดูแลชวยเหลือที่จำเปนสามารถดำเนินการโดย
บุคลากรสุขภาพในชุมชนที่ผานการอบรมเฉพาะและการ
นิเทศอยางใกลชิด สำหรับภาวะที่สำคัญหลายภาวะการจัด
บริการควรเปนแบบตามลำดับขั้น (stepped care model)
ที่มีการกำหนดบทบาทชัดเจนในสถานบริการแตละระดับ
ตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึงเฉพาะทาง ซึ่งบุคลากรสุขภาพ
แตละระดับจะตองไดรับการฝกอบรมที่สอดคลองกัน
นอกจากนี้ ยั ง ควรมี ก ารกำหนดทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ จ ำเป น
ในบุคลากรแตละกลุม อาจเปนการเสริมทักษะเดิมใหเขมแข็ง
ขึ้นหรือเปนการฝกทักษะใหม ตัวอยางเชน บุคลากรสุขภาพ
ปฐมภูมิจำเปนตองไดรับการอบรมการดูแลชวยเหลือทาง
จิตสังคมสำหรับผูปวยจิตเภท ขั้นตอนตอไปคือตัดสินใจวา
ทักษะเพิ่มเติมจะสรางขึ้นไดอยางไร

กิจกรรมหลักประกอบดวย:
• ให ก ารอบรมก อ นและระหว า งทำงานในกลุ ม บุ ค ลากร
สุขภาพแตละระดับดวยหลักสูตรที่ตรงตามความตองการ
และเปนไปตามวัตถุประสงค;
• พัฒนาการเขาถึงแหลงขอมูลและความรู;
• พัฒนาการนิเทศแบบชวยเหลือสนับสนุน; และ
• พัฒนาเครื่องมือใหงายตอการวินิจฉัยและรักษา
ในระยะสั้นและระยะปานกลาง ประเทศสวนใหญจำเปน
ตองมีการลงทุนดานการอบรมระหวางทำงาน ในขณะเดียวกัน
ก็ควรเริ่มจัดหลักสูตรพื้นฐาน (กอนการทำงาน) ใหเขมแข็ง
นอกจากนี้ ยั ง จำเป น ต อ งมี ก ารพั ฒ นาผู เชี่ ย วชาญเฉพาะ
เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยยุงยากซับซอน เพื่อใหการนิเทศ
และสนับสนุนบุคลากรทั่วไปอยางตอเนื่อง และเพื่อสอน
และฝกอบรมบุคลากรสุขภาพอื่นๆ

¡ÒÃ¨Ñ´ÊÃÃ§º»ÃÐÁÒ³
Mobilization of financial resources
ประเทศรายไดตำ่ และปานกลางสวนใหญไมไดรบั งบประมาณ
เพียงพอในการดูแลกลุมโรค MNS การจัดสรรงบประมาณ
ที่ จ ำเป น เพื่ อ การขยายบริ ก ารเป น ภารกิ จ ที่ ส ำคั ญ มาก
การคิดคาใชจายที่ถูกตองเปนขั้นตอนแรกที่สำคัญเพื่อการ
ตัง้ งบประมาณทีเ่ ปนจริง และประมาณการชองวางงบประมาณ
กอนที่งบประมาณจะไดรับการจัดสรร การประมาณการคา
ใชจายชนิดตางๆ มีเปาหมายที่แตกตางกัน องคการอนามัย
โลกได พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ คิ ด ค า ใช จ า ยเพื่ อ ประมาณการ
คาใชจายที่จะทำใหเกิดการครอบคลุมบริการทุกระดับดวย
วิธีการดูแลชวยเหลือแบบบูรณาการ การศึกษาไมนานมานี้
ไดคำนวณทรัพยากรที่ตองการและคาใชจายที่เกิดจากการ
ขยายบริการดวยชุดการดูแลชวยเหลือหลักสำหรับบริการ
สุ ข ภาพจิ ต ในบางประเทศจากกลุ ม ประเทศรายได ต่ ำ
และปานกลาง (กรอบที่ 5)

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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กรอบที่ 5: คาใชจายในการขยายบริการสุขภาพจิตในประเทศรายไดต่ำและปานกลาง
การศึกษาไมนานมานี้ ไดประเมินความตองการทรัพยากร
และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขยายบริการชุดการดูแล
ชวยเหลือที่จำเปนสำหรับบริการสุขภาพจิตในชวง 10 ป
ขางหนา เนื้อหาหลักสำหรับชุดโครงการนี้คือการรักษา
ดวยยาและจิตสังคมบำบัดใน 3 โรค ไดแก โรคจิตเภท
โรคอารมณแปรปรวน และโรคซึมเศรา และมีการบำบัด
แบบสั้น (brief intervention) สำหรับผูดื่มสุราแบบ
เสี่ยง (hazardous alcohol use)
การขยายวิธีการดูแลชวยเหลือที่มีประสิทธิผลคุมคาจัด
เปนตนแบบกรอบดำเนินการบริการ ทีผ่ ใู ชบริการสุขภาพจิต
สวนใหญสามารถรับการรักษาที่สถานบริการปฐมภูมิ และ
มีการสงตอไปสถานบริการเฉพาะทางเฉพาะรายที่ยุงยาก
ซับซอน เปาหมายที่ตั้งไวคือ ใหเกิดการครอบคลุมรอยละ
80 ของผูปวยจิตเภทและโรคอารมณแปรปรวน, รอยละ
25 ของผูดื่มแบบเสี่ยง และรอยละ 33 ของผูปวยซึมเศรา
ทรัพยากรบุคลากรที่ตองการเพื่อจัดใหบริการดังกลาวอิง
ตามการศึกษากอนหนานี้

คาใชจายตอปในการขยายชุดการดูแลชวยเหลือหลักเพื่อ
ใหไดเปาหมายตามที่ตองการคำนวณไดจากผลผลิตของ
5 ปจจัยตอไปนี้:
ประชากรทัง้ หมด x ความชุกของโรคตอป X การครอบคลุม
บริการ X อัตราการใชบริการ X คาใชจา ยบริการตอหนวย
และยังคำนวณรวมคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโปรแกรม การฝกอบรม การนิเทศ และโครงสราง
พื้นฐานของประเทศ ตัวอยางเชน การครอบคลุมบริการที่
มีอยูในขณะนี้ คาใชจายตอปในการใหชุดบริการสุขภาพ
ประมาณ 0.12 US$ ตอคนในประเทศเอธิโอเปย และ
1.25 US$ ตอคนในประเทศไทย อยางไรก็ตาม เพื่อให
เกิ ด การครอบคลุ ม บริ ก ารภายใน 10 ป ค า ใช จ า ยใน
เอธิโอเปยควรตองเพิ่มขึ้นอีก 13 เทา (เปน 1.58 US$
ตอคน) และในประเทศไทยควรเพิม่ ขึน้ 3 เทา (เปน 4 US$
ต อ คน) ผลการศึ ก ษาเสนอแนะว า ค า ใช จ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
เพื่อการขยายบริการสุขภาพจิตในชวง 10 ปขางหนา
ในการที่จะใหบริการครอบคลุมมากที่สุดในชุดการดูแล
ชวยเหลือหลักนาจะเปนไปไดจริง แตเปนงานที่ทาทาย

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.

ถึงแมวาการประมาณการงบลงทุนจะไมใชตัวเลขที่ชัดเจน
แตก็สามารถแสดงใหเห็นสัดสวนของงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรใหงานสุขภาพจิตในปจจุบัน หากงบประมาณ
สุขภาพรวมไมเปลี่ยนแปลงเลยในชวง 10 ปขางหนา การจัด
ชุดการดูแลสุขภาพจิตใหไดตามเปาหมายจะตองใชเงินถึง
ครึ่ ง หนึ่ ง ของงบประมาณสุ ข ภาพของประเทศเอธิ โ อเป ย
หรือประมาณรอยละ 8.5 ของงบประมาณสุขภาพรวมของ
ประเทศไทย ดังนั้นงบประมาณดานสุขภาพจำเปนตองเพิ่ม
มากขึ้นโดยเฉพาะในกลุมประเทศรายไดต่ำ
ประโยชนอีกอยางที่ไดจากการทดลองแนวคิดนี้คือ บอกได
ว า การจั ด ให บ ริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต ควรต อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
โดยเฉพาะรูปแบบการดูแลในสถาบัน/โรงพยาบาลควรจะได
รับการแทนที่ดวยรูปแบบการดูแลในชุมชน (community-
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based care) และควรใชวิธีการดูแลชวยเหลือที่มีหลักฐาน
เชิงประจักษมากขึ้น
ตัวอยางเชน การศึกษาการประมาณการภาระที่ปองกันได
จากโรคลมชักกับคาใชจา ยในการรักษาโรคลมชักดวยยากันชัก
พืน้ ฐานในประเทศกำลังพัฒนาจาก 9 ภูมภิ าคยอยขององคการ
อนามัยโลก พบวาการขยายบริการการรักษาโรคลมชักให
ครอบคลุ ม ด ว ยยากั น ชั ก ในครึ่ ง หนึ่ ง ของผู ป ว ยโรคลมชั ก
แตกำเนิด สามารถลดภาระโรคที่มีอยูไดถึงรอยละ 13-40
ซึง่ คิดเปนคาใชจา ยตอคนประมาณ 0.20-1.33 หนวยดอลลาร
สากล (international dollars) หากครอบคลุมการรักษาได
รอยละ 80 จะสามารถลดภาระโรคไดถึงรอยละ 21-62 ใน
ทั้งเกาภูมิภาคยอยนี้ คาใชจายในการประกันใหคนมีสุขภาพ
ทีด่ เี พิม่ ขึน้ หนึง่ ปนนั้ นอยกวารายไดเฉลีย่ ของประชากรตอคน

ไดงบประมาณนอยกวารอยละ 1 ของงบประมาณสุขภาพ
เพือ่ ใหเกิดความยัง่ ยืน คาใชจา ยเพิม่ เติมเพือ่ เสริมความเขมแข็ง
ดังนั้นการสนับสนุนเปนปากเสียงชวยเรียกรองใหประเทศ
ของบริการสำหรับกลุมโรค MNS ควรลดลงโดยจัดใหเขาไป
อยูในยุทธศาสตรและแผนที่มีอยู งบประมาณจากรัฐจำเปน
เพิ่มสัดสวนงบประมาณสุขภาพจิตนี้เปนเรื่องสำคัญ
สำหรับการจัดใหบริการกลุมโรค MNS และยังจำเปนตอง • งบประมาณในการจั ด ชุ ด การดู แ ลช ว ยเหลื อ สามารถ
อาศั ย การต อ รองจากผู มี ส ว นได เ สี ย อย า งเด็ ด เดี่ ย ว หาก
จัดสรรมาจากกิจกรรมอื่นๆ ในระยะสั้น แมวาสัดสวน
ยุทธศาสตรสำหรับกลุมโรค MNS สามารถบูรณาการเขากับ
งบประมาณสุขภาพจิตจะยังไมเพิ่มขึ้น จึงอาจเปนไปไดที่
แผนพัฒนาของรัฐบาลในสวนอืน่ ๆ จะชวยประกันความยัง่ ยืน
จะจัดสรรทรัพยากรจากโรงพยาบาลจิตเวชไปสูบริการใน
ในการลงทุนและทรัพยากรที่ยั่งยืน
ชุมชน เนือ่ งจากมีหลักฐานวามีประสิทธิผลและความคุม คา
ประสิทธิผลมากกวาการรักษาในโรงพยาบาล
ทรัพยากรสำหรับการใหบริการกลุม โรค MNS สามารถจัดสรร • งบประมาณจากภายนอกสามารถนำมาใชได เนื่องจาก
มาจากหลายแหลงดวยกันคือ:
หลายประเทศในกลุมประเทศรายไดต่ำและปานกลางได
รับงบประมาณต่ำมากอยูแลว การขยายบริการสุขภาพ
• สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรมาใหงานสุขภาพจิตจาก
จิตเพิ่มขึ้นจึงมักตองใชงบประมาณจากภายนอก หรือผูให
งบประมาณสุขภาพของประเทศควรจะเพิ่มขึ้น ขอมูล
ทุนอืน่ ประเทศตางๆ สามารถหางบเพิม่ เติมผานทางกองทุน
จากหนังสือ Mental Health Atlas แสดงใหเห็นวาเกือบ
หรือองคกรเพื่อพัฒนาทวิภาคีและพหุภาคี การหาแหลง
หนึ่งในสามของประเทศที่ไมมีงบประมาณเฉพาะสำหรับ
งบประมาณจากภายนอก หากทำไดในกรอบเวลาจะชวย
งานสุขภาพจิต แมแตในประเทศทีม่ งี บประมาณสุขภาพจิต
ผลักการทำงานใหตอเนื่องและลดการลาชาลง ซึ่งเปน
เฉพาะ ก็ไดรับการจัดสรรในสัดสวนเพียงเล็กนอย โดย
หัวใจสำคัญอันหนึ่งในขั้นตอนการขยายบริการ
รอยละ 21 ของประเทศที่ไดรับงบประมาณสุขภาพจิต
รูปที่ 4: กรอบดำเนินงานเพื่อวัดขอมูลสุขภาพ
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ปจจัยทางสังคมเศรษฐศาสตรและปจจัยบุคคล
ปจจัยเสี่ยงทางสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม

ÊÀÒÇÐÊØ¢ÀÒ¾ (¼Å·Õèä´ŒÃÑº)

ÃÐººÊØ¢ÀÒ¾
ปจจัยนำเขา
นโยบาย
การเงิน
บุคลากร
องคกรและ
การจัดการ

ผลผลิต
ผลลัพธ
ขอมูล
การครอบคลุมบริการ
การมีบริการ
การใชบริการ
คุณภาพบริการ

การเสียชีวิต
การเจ็บปวย
ความทุพพลภาพ
ความอยูดีมีสุข

(แหลงขอมูล: Health Metrics Network framework, 2007)

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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ยุทธศาสตรในการจัดสรรทรัพยากรนี้ขึ้นอยูกับการประเมิน ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ:
ความตองการและทรัพยากร และการพัฒนาแผนปฏิบัติการ • สัดสวนของสถานบริการปฐมภูมิที่มีบุคลากรสุขภาพที่
องคการอนามัยโลกสามารถใหการสนับสนุนประเด็นเฉพาะ
ผานการอบรมในการวินิจฉัยและรักษากลุมโรค MNS;
สำหรับกลุมโรค MNS ภายในประเทศเพื่อเตรียมขอเสนอ
และ
เพือ่ กำหนดกิจกรรมเฉพาะ หรือเพือ่ หาทุนในการขยายบริการ • สัดสวนของสถานบริการปฐมภูมิที่มียาพื้นฐานที่จำเปน
สำหรับกลุมโรค MNS ได
ในการรักษากลุมโรค MNS

¡ÒÃμÃÇ¨μÔ´μÒÁáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å
Monitoring and evaluation

ตัวอยางตัวชี้วัดเชิงผลผลิต:
• จำนวนผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยกลุมโรค MNS ตอป
เปรียบเทียบเปนสัดสวนกับคาประมาณการความชุกตอป
จากประโยคที่วา “อะไรที่ไดวัดแสดงวาไดทำ” สรุปความ • ตัวอยางตัวชี้วัดผลกระทบ/สภาวะสุขภาพ:
สำคัญของการตรวจติดตามและประเมินผลแผนและการ • ความชุกและภาระโรค (DALYs) ของกลุมโรค MNS; และ
ดำเนินการของโปรแกรม ขอบเขตของการตรวจติดตามและ • การเสียชีวิตจากการฆาตัวตายและอัตราการทำรายตัวเอง
ประเมินสะทอนถึงขอบเขตของแผนดำเนินการ ขั้นตอนนี้
ควรจะระบุตัวชี้วัดและกำหนดเครื่องมือหรือวิธีการสำหรับ การตัดสินใจถึงความถี่บอยในการวัดของตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ
การวั ด ในแต ล ะประเทศจะต อ งตั ด สิ น ใจเองว า จะเลื อ ก ที่เลือกมานั้น ขึ้นอยูกับระยะของกิจกรรมดำเนินการ โดย
ตัวชี้วัดใดและเพื่อวัตถุประสงคอะไร ตองวัดเมื่อใด ที่ไหน ทั่วไปแลว ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธจะถูกวัดอยางตอเนื่องและควร
วัดอยางไร และใชแหลงขอมูลใด นอกจากนี้แตละประเทศ ไดรับการทบทวนและปรับแผนกิจกรรมทุก 1-2 ป ตัวชี้วัด
จะตองวางแผนการวิเคราะหและการใชขอมูลดวย
เชิงผลผลิตและสภาวะสุขภาพนั้นจะวัดเปนชวงๆ ทุก 3-5 ป
ควรใชหลายวิธีเพื่อจะใหไดขอมูลที่จำเปนในการคำนวณตัว
ตัวชี้วัดที่ใชเปนมาตรวัดอาจเปนปจจัยนำเขาและกิจกรรม ชี้วัดที่สำคัญ แหลงขอมูลมาจากรายงานจากสถานบริการ
ผลผลิต ผลลัพธ หรือสภาวะสุขภาพ (รูปที่ 4)
การตรวจเยีย่ มนิเทศ การตรวจประเมินสถานพยาบาล บันทึก
โปรแกรมระดับชาติหรือระดับอำเภอ การสำรวจจากสถาน
มีตัวชี้วัดกลางอยูเพียงไมก่ีตัวที่จำเปนและกลยุทธในการ บริการหรือผูใหบริการ การสำรวจครัวเรือน และการศึกษา
ขยายงานจำเปนตองมีตัวชี้วัดนี้ทุกครั้ง
เฉพาะประเด็น
ตัวอยางตัวชี้วัดปจจัยนำเขา:
• จำนวนพื้นที่ในประเทศที่ดำเนินการตามกลยุทธขยาย
บริการ
• วิธีการจัดการ หรือขั้นตอนใดที่พัฒนาขึ้นมาใช
• นโยบายอยางเปนทางการ โปรแกรมและแผนสุขภาพจิต
ที่มีอยู
• งบประมาณสุขภาพจิตตามสัดสวนของงบประมาณสุขภาพ
• สัดสวนคาใชจา ยของงานสุขภาพจิตทีล่ งในบริการสุขภาพจิต
ชุมชน
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mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต
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Building Partnerships
โปรแกรมจะดีเพียงใดขึ้นอยูกับประสิทธิผลของปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจริง หลักพื้นฐานของ mhGAP คือ

การสรางเครือขายที่ชวยทำงาน ตัวอยางเชน กระตุนภาคีที่มีอยู ชักชวนหรือเสริมพลังภาคีใหม
พยายามเรงและเพิ่มการลงทุนเพื่อลดภาระโรคจากกลุมโรค MNS ซึ่งไมมีใครเพียงคนเดียวหรือเพียง
องคกรเดียวที่จะสามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคนี้ไปได การนำโปรแกรมนี้ไปดำเนินการจะชวยเสริม
ความตั้งใจทางการเมือง การลงทุนสาธารณะ การตระหนักของเจาหนาที่สุขภาพ การมีสวนรวมของ
ชุมชนและครอบครัว และความรวมมือระหวางรัฐกับองคกรนานาชาติและภาคีที่เกี่ยวของทั้งหลาย
องคการอนามัยโลกมีบทบาทหลักเนือ่ งจากเปนหนวยงานผูน ำวิชาการทางสุขภาพ โครงสรางขององคกร
ดำเนินการโดยบุคลากรที่สำนักงานใหญ สำนักงานภูมิภาค และสำนักงานในประเทศ ซึ่งเปนโครงสราง
ที่เหมาะกับการนำโปรแกรมไปดำเนินการในระดับประเทศ แผนยุทธศาสตรระยะกลางขององคการ
อนามัยโลก (http://www.who.int/gb/e/e_amtsp.html) มุงไปสูเปาประสงคและกลยุทธที่จะบรรลุ
เปาประสงคเหลานี้ และดวยการสนับสนุนจากแตละสำนักงานองคการอนามัยโลกที่มีความสามารถ
หลากหลายแตเติมเต็มซึ่งกันและกัน องคการอนามัยโลกไดวางกิจกรรมหลักเพื่อลงดำเนินการอยาง
เปนระบบตามที่อธิบายไวในบท “กรอบการดำเนินงานสำหรับปฏิบัติการระดับประเทศ” โดยแผนก
สุขภาพจิตและสารเสพติดขององคการอนามัยโลกดวยการปรึกษารวมกับสำนักงานภูมิภาคไดเปนผูนำ
ในการพั ฒ นากลยุ ท ธ เ หล า นี้ การสร า งภาคเครื อ ข า ยร ว มกั บ โปรแกรมองค ก ารอนามั ย โลก
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
ระหว า งหน ว ยงานต า งๆ แนวปฏิ บั ติ นี้ อ ยู บ นพื้ น ฐานของหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การมี ส ว นร ว ม
การสรางทรัพยากร การดูแลแบบบูรณาการ การสนับสนุนหลายระดับ และการหลีกเลี่ยงอันตราย
หลายหนวยงานไดรับแนวปฏิบัตินี้ไปใช และองคการอนามัยโลกเองก็สนับสนุนใหผูใหทุนใชแนว
ปฏิบัตินี้เปนหลักพิจารณาในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากร แนวปฏิบัตินี้คาดวาจะนำไปสูการใช
ทรัพยากรอยางมีประสิทธิผลเพือ่ การดูแลโรคจิตเวชและความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
แนวปฏิบัตินี้ใชในกรอบดำเนินงานรวมจากหลายภาคสวน และอธิบายตั้งแตขั้นตอนแรกในการ
ปองกันปญหาสุขภาพจิตและใหการชวยเหลือทางจิตใจในภาวะฉุกเฉิน
Website: http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/docs/Guidelines%20IASC%20Mental%20
Health%20Psychosocial.pdf
การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ UN
องคกรนานาชาติหลายองคกรมีวาระสุขภาพ เชน UNICEF
การขยายบริการจำเปนตองอาศัยภาคีเครือขายหลากหลาย
องคกรเพื่อใหสามารถจัดสรรงบประมาณที่มีอยูอยางจำกัด
ได ตัวอยางเชน งานสุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉิน การชวยเหลือ
ดานสุขภาพจิตในภาวะฉุกเฉินอาจจำเปนตองใชแนวปฏิบัติ
หลักและความรวมมือระหวางหนวยงานมากกวางานดาน
อื่นๆ ดังนั้น ในป ค.ศ. 2007 องคการอนามัยโลกไดริเริ่ม
และเปนประธานรวมในคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการจัดตั้ง
คณะกรรมการตัวแทนระหวางหนวยงาน (Inter-Agency
Standing Committee ; IASC) ในการพัฒนาแนวปฏิบตั กิ าร
ดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต และการช ว ยเหลื อ จิ ต ใจในภาวะฉุ ก เฉิ น
(Guidelines on Mental Health and Psychosocial
Support in Emergency Settings) ตามกรอบที่ 6

อนามัยโลกเปนองคการรวมจากหลายประเทศ จึงอาจชวย
เชื่อมประเทศตางๆ ที่มีความคลายคลึงทางภูมิศาสตร สังคม
หรือความผูกพันทางวัฒนธรรม หรือมีประเด็นหรือปญหา
MNS ใกลเคียงกัน ใหมารวมมือทำงานหรือเรียนรูป ระสบการณ
ระหวางกันได ตัวอยางเชน เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะ
แปซิฟก (The Pacific Island Mental Health Network ;
PIMHnet) ดูจากกรอบที่ 7

¼ÙŒãËŒ·Ø¹

ทัง้ ผูใ หทนุ พหุภาคีและทวิภาคีเริม่ ใหการสนับสนุนงบประมาณ
ดานสุขภาพมากขึน้ การสนับสนุนอยางเขมแข็งเปนสิง่ จำเปนที่
จะยกกลุมโรค MNS ใหเปนวาระสำคัญลำดับตนสำหรับผูให
ทุนเพื่อการชวยเหลือดานสุขภาพในประเทศรายไดต่ำและ
ปานกลาง และเพิ่มการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการดูแล
กลุมโรคเหลานี้ อยางไรก็ตาม การเพิ่มเพียงงบประมาณนั้น
¡ÃÐ·ÃÇ§μ‹Ò§æ ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°
ยังไมเพียงพอ แตตอ งมีการกระจายทรัพยากรอยางเทาเทียม
ภาคีที่สำคัญที่สุดในปฏิบัติการระดับประเทศคือกระทรวง และมีประสิทธิผล ตัวบุคลากรสาธารณสุขและผูเชี่ยวชาญ
ตางๆ ของภาครัฐ รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบการวางแผนและ อื่นในชุมชนของประเทศรายไดต่ำและปานกลาง จำเปนตอง
การดำเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร เนื่ อ งจากองค ก าร รวมมือกันอยางจริงจังเพื่อเกิดการกระจายบริการขึ้นอยาง
แทจริง

กรอบที่ 7: เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะแปซิฟก (The Pacific Island Mental Health Network ;
PIMHnet) – สรางภาคีเพื่อพัฒนาบริการสุขภาพจิต
เครือขายสุขภาพจิตหมูเกาะแปซิฟก (PIMHnet) ของ
องค ก ารอนามั ย โลก ได เ ป ด ตั ว ครั้ ง แรกในการประชุ ม
กระทรวงสาธารณสุขของหมูเ กาะแปซิฟก ทีเ่ มือง Vanuatu
ในป ค.ศ. 2007 โดยการรวมตัว 16 ประเทศจากหมูเกาะ
แปซิฟก การทำงานรวมกันเปนครือขายระหวางประเทศ
สามารถดึ ง เอาประสบการณ ความรู และทรั พ ยากร
มารวมกันสงเสริมงานสุขภาพจิตและพัฒนาระบบบริการ
สุ ข ภาพจิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการรั ก ษาและการดู แ ล
ในประเทศเหลานี้
ในการปรึกษาระหวางประเทศ PIMHnet ไดกำหนดงาน
ทีใ่ หความสำคัญลำดับตนไวหลายงาน เชน การมีสว นรวม
ของประชาชน บุคลากร และการอบรม นโยบายสุขภาพจิต
การวางแผนและออกกฎหมาย การพัฒนาบริการ การ
เขาถึงยาจิตเวช การวิจยั และสารสนเทศ เครือขายระหวาง
ประเทศจะมีประชุมรวมกันทุกป เพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติ

24

mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต

งานที่กำหนด ประเด็นหลักที่จะใหความสำคัญลำดับตน
แผนปฏิบัติการนี้จำเปนตองรับรองอยางเปนทางการจาก
กระทรวงสาธารณสุข การกำหนดประเด็นเนนในประเทศ
ทีร่ บั รองนัน้ จะไดรบั ความรวมมือและใหการปรึกษาระหวาง
สมาชิ ก ของ PIMHnet และด ว ยสำนั ก เลขาธิ ก ารของ
เครือขายและทีมในประเทศ
กลยุทธหลักของ PIMHnet คือการสรางภาคีเครือขาย
รวมกับ NGOs และหนวยงานตางๆ ในภูมิภาคแปซิฟก
เพื่อลดการทำงานสุขภาพจิตแบบแยกสวนอยางที่เปนอยู
พัฒนาความรวมมือและกลยุทธทม่ี ปี ระสิทธิผลเพือ่ ใหความ
สำคัญกับชองวางการรักษา (treatment gap) เพือ่ พัฒนา
บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ต และลดตราบาปและการแบ ง แยก
รวมถึงการละเมิดสิทธิของผูปวยจิตเวช
Website: http://www.who.int/mental_health/policy/country/
pimhnet/en/index.html

NGOs áÅÐÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍÍ§¤¡ÒÃÍ¹ÒÁÑÂâÅ¡
NGOs ทัง้ ในระดับพืน้ ที่ ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ สามารถชวยสนับสนุนการดำเนินโปรแกรมได
หลายทาง (กรอบที่ 8) ตัวอยางเชน กลุมผูเชี่ยวชาญสุขภาพสามารถรวมงานโดยการใหความรูและ
อบรมเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ ในการจัดการกับกลุมโรค MNS อีกภาคีหนึ่งที่สำคัญที่มีสวนรวม
ในการดำเนินโปรแกรมคือเครือขายจากศูนยประสานความรวมมือองคการอนามัยโลก

กรอบที่ 8: ILAE/IBE/WHO การรณรงคระดับโลกเพื่อโรคลมชัก
ประชากรกวา 50 ลานคนทัว่ โลกทีป่ ว ยเปนโรคลมชัก และประชากรจำนวนมากกวานัน้ อีกหลายเทา
ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ ทัง้ ญาติ เพื่อน นายจาง หรือคุณครู โดยรอยละ 80 ของผูปวยโรคลมชักอยูใน
ประเทศกำลังพัฒนา ในจำนวนนั้นรอยละ 80 ไมไดรับการรักษาอยางเหมาะสมทั้งๆ ที่มีวิธีการ
รักษาที่มีประสิทธิผลและราคาไมแพง
ความจำเปนในการจัดการกับโรคลมชักนี้เปนสิ่งที่ตองทำ องคการนานาชาติหลักที่ทำงานดานโรค
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
เกีย่ วกับโรคลมชักและผลทีต่ ามมาใหเปนทีร่ บั รูก นั มากขึน้ และสนับสนุนรัฐและผูส นใจงานโรคลมชัก
ในการลดภาระโรคจากโรคนี้
จนถึงปจจุบนั มีประเทศทีเ่ ขารวมการรณรงคมากกวา 90 ประเทศ นอกจากการสรางความตระหนัก
แลว ยังไดมีการจัดประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคและมีการทำปฏิญญารวมระดับภูมิภาค รายงาน
ระดับภูมิภาคไดสรุปถึงปญหาอุปสรรคในปจจุบันและเสนอขอแนะนำที่เหมาะสม การประเมิน
ทรัพยากรไดรายงานไวใน Atlas Project และ Atlas Epilepsy Care in the World ซึ่งไดสรุป
ขอมูลเกี่ยวกับการดูแลโรคลมชักจากแหลงที่สืบคนไดใน 160 ประเทศ
กิจกรรมหนึ่งที่ชวยใหประเทศตางๆ ในการพัฒนาโปรแกรมโรคลมชักระดับชาติไดคือ โครงการ
ตัวอยาง เปาหมายสูงสุดของโครงการเหลานี้คือ พัฒนารูปแบบการควบคุมโรคลมชักที่ประสบ
ความสำเร็จในหลากหลายรูปแบบ ทีส่ ามารถบูรณาการเขากับระบบบริการสุขภาพของประเทศนัน้ ๆ
ความสำเร็จของการรณรงคระดับโลกเพื่อโรคลมชักนี้ เกิดขึ้นไดจากความรวมมือของ NGOs
ทั้งหลาย เชน ILAE, IBE และ WHO
Website: http://www.who.int/mental_health/management/globalepilepsycampaign/en/index.html

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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ภาคประชาสังคม หมายรวมทั้งผูรับบริการ ผูดูแล และสมาชิกครอบครัวเปนภาคีสำคัญในการพัฒนา
บริการ การเขามามีสวนรวมของผูใชบริการ ผูปวยหรือผูดูแลนั้นใหมุมมองที่สำคัญในการดูแลและ
รักษาในภาพรวมทั้งดานสุขภาพและสังคม ผูมีสวนไดเสียภาคสังคมควรสนับสนุนดวยการใหการ
ชวยเหลือทางสังคมแกผปู ว ยกลุม โรค MNS สรางทรัพยากรเฉพาะในพืน้ ที่ 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
ความกาวหนาในการสรางบริการชุมชนสำหรับสุขภาพจิตนั้นคอนขางชามาก ทั้งๆ ที่มีหลักฐาน
ยืนยันวาบริการในชุมชนนั้นมีประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพจิตสูงกวาและเคารพตามหลักสิทธิ
มนุษยชน องคการอนามัยโลกไดเสนอใหสภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน สงเสริมใหมีประเด็น
นี้เพิ่มขึ้น หนาที่ของสภาระดับโลกดานสุขภาพจิตชุมชน คือใหการสนับสนุนและดูแลเครือขาย
ที่สนใจการพัฒนาบริการสุขภาพจิตเพื่อผูปวยจิตเวชรุนแรง สภานี้ชวยสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลพื้นฐาน และใหการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสรางความเปนเจาของรวมจากผูใชบริการ
ครอบครัว ผูใหบริการ และผูที่สนใจการปรับเปลี่ยนบริการจากการรักษาระยะยาวในโรงพยาบาล
เปนการรักษาในชุมชนที่มีประสิทธิผล สภานี้จัดการโดยใชฐานภาคีเครือขาย ตัวอยางภาคที่
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 และมีประชุมระดับโลกอีกหนึ่ง
ครั้ง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคจะเปดโอกาสให NGOs ขนาดเล็กที่จะใหการสนับสนุน
งานที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลด า นสุ ข ภาพจิ ต ในชุ ม ชน และสร า งตั ว อย า งการดู แ ลที่ เ ป น เลิ ศ (best
practices) เพื่อนำไปขยายผลที่อื่นตอไป
Website: http://www.gfcmh.com/
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The time to act is now

กความยากจน
ลุมโรค MNS มีความชุกสูงและเปนเหตุของภาระทางสาธารณสุขอยางมาก โดยมักจะสัมพันธกับ
สังคมไมสนใจ และขาดโอกาสทางสังคม นอกจากนี้การรังเกียจและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในผูป ว ย MNS ยิง่ ทำใหปญ
 หารุนแรงมากขึน้ แทจริงแลวมีวธิ กี ารดูแลชวยเหลือทีม่ ปี ระสิทธิผล
เพื่อลดภาระโรคและสามารถนำไปดำเนินการไดแมในที่ที่มีทรัพยากรจำกัด
บริการสำหรับกลุมโรค MNS ในทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศรายไดต่ำและปานกลางจำเปนตองเพิ่ม
บริการใหครอบคลุมเพื่อใหไดสัดสวนตามความตองการ mhGAP มีเปาหมายเพื่อยกงานสุขภาพจิต
ใหเปนวาระสาธารณสุขที่มีความสำคัญลำดับตน mhGAP ตั้งใจขยายบริการสำหรับกลุมโรคที่มีความ
สำคั ญ ลำดั บ ต น โดยใช ชุ ด การดู แ ลช ว ยเหลื อ ที่ มี ห ลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ แ ละสามารถเป น ไปได จ ริ ง
เปนโปรแกรมที่เสนอใหการสนับสนุนและรวมมืออยางยั่งยืนใหกับประเทศตางๆ เพื่อพัฒนาการ
ครอบคลุมและคุณภาพบริการ โปรแกรมยังใหวิสัยทัศนและแนวทางในการตอบสนองตอความตองการ
ดานสุขภาพของสาธารณะ
การขยายบริการสุขภาพจิตเปนกระบวนการทั้งทางสังคม การเมือง และสถาบัน ที่จะทำงานรวมกับ
ผูสนับสนุน กลุมที่สนใจและองคกรตางๆ โดยภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญสุขภาพดาน MNS ประชาสังคม
ชุมชน และครอบครัว ดวยการสนับสนุนจากชุมชนนานาชาติ ตางรวมชวยกันรับผิดชอบเพื่อใหขั้นตอน
การขยายบริการประสบความสำเร็จ กาวตอไปคือการสรางภาคีเครือขายและพันธมิตร ขอตกลงรวม
ต อ งมาจากภาคี ทุ ก ภาคส ว นในการที่ จ ะตอบสนองต อ ความต อ งการทางสุ ข ภาพของประชาชน
การปฏิบัติการตองเริ่มเดี๋ยวนี้!

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด
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ÀÒ¤¼¹Ç¡·Õè 1
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ÊÓËÃÑºâÃ¤·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞÅÓ´ÑºμŒ¹ã¹ mhGAP μÒÃÒ§¹Õéä´ŒÊÃØ»ÀÒÃÐâÃ¤¢Í§
¡ÅØ‹ÁâÃ¤ MNS áÅÐ¤ÇÒÁàª×èÍÁâÂ§¡ÑºâÃ¤Í×è¹æ ËÃ×ÍÊ‹Ç¹Í×è¹
โรคที่มีความสำคัญ
โรคซึมเศรา

ภาระโรค

ความเชื่อมโยงกับโรคอื่น

เปนปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายและ
โรคซึมเศราเปนภาระโรคที่ไมถึง
แกชีวิตที่มากที่สุดและมีสัดสวน
โรคไมติดตอทั้งหลาย เชน โรคหลอดเลือด
ของการสูญเสีย DALYs ทัว่ ทัง้ โลกสูง ในสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ
โรคเบาหวานแบบที่ 2
โรคซึมเศราจัดอยูในสี่อันดับแรกของ
ภาระโรคทั่วโลก (หนวย DALYs)
การมีโรครวมกับโรคซึมเศราเปนตัวทำนาย
และไดถูกพยากรณวาจะขึ้นมา
ผลลัพธการรักษาที่ไมดี เชน เพิ่มอัตราการ
เปนอันดับที่สองในป ค.ศ. 2030
เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
ประมาณการคาความชุกชั่วชีวิต
ของโรคซึมเศรา
(ทั้ง major depressive disorder
และ dysthymia)
เปนคารอยละ 4.2–17
(คาถวงน้ำหนักเฉลีย่ เปนรอยละ 12.1)

การติดเชือ้ HIV-1 สัมพันธกบั การเพิม่ โอกาส
เกิดโรคซึมเศรา ความรวมมือในการรักษา
ดวยยาตานไวรัสมีผลอยางมากหากพบ
มีโรคซึมเศรารวมดวย และพบวาหากรักษา
โรครวมซึมเศราแลว ความรวมมือในการ
กินยาตานไวรัสจะดีขึ้นอยางมาก
โรครวมซึมเศรายังมีผลตอความรวมมือ
ในการรักษาโรคอื่นๆ ดวย เชน เบาหวาน
และวัณโรค
โรคซึมเศราหลังคลอดมีผลตอสัมพันธภาพ
ระยะแรกระหวางแมกบั ทารกและพัฒนาการ
ดานจิตใจของเด็ก โรคซึมเศราในแมเปน
ปจจัยเสี่ยงตอการหยุดยั้งพัฒนาการ
ของเด็ก แมที่ปวยเปนโรคซึมเศราอาจพา
เด็กที่ปวยหนักเขารับการรักษาชา

28

mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต

ความเชื่อมโยงกับสวนอื่น

โรคที่มีความสำคัญ
โรคจิตเภท
และโรคจิตอื่น ๆ

ภาระโรค
ความเสี่ยงชั่วชีวิตของโรคจิตเภท
เปนรอยละ 0.08–0.44 และของ
โรคจิตทีไ่ มมคี วามผิดปกติทางอารมณ
รวมเปนรอยละ 0.64–1.68
คาประมาณการความชุกชั่วชีวิต
ของโรคจิตที่ไมมีความผิดปกติ
ทางอารมณเปน รอยละ 0.3–1.6

ความเชื่อมโยงกับโรคอื่น
เปนปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
การใชสารเสพติดพบไดบอยในผูปวย
จิตเภท
แมที่ปวยจิตเภทมักจะสัมพันธกับ
การคลอดกอนกำหนดและน้ำหนัก
ทารกแรกคลอดนอย

ความเชื่อมโยงกับสวนอื่น
โรคจิตเภทเปนโรคที่มีตราบาป
ถูกรังเกียจมากที่สุด สงผลใหมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการแบงแยกกีดกัน
เชน การทำงาน ที่อยูอาศัย
และการศึกษา

คาความสูญเสีย DALYs รวมทีเ่ กิดจาก
โรคจิตเภทคิดเปนรอยละ 1.1
และจำนวนปที่สูญเสียจากความ
ทุพพลภาพ (years lived with
disability) จากโรคจิตเภทเปน
รอยละ 2.8 เนื่องจากโรคนี้
มักเริ่มเปนตั้งแตอายุไมมากเปนนาน
และมีความทุพพลภาพมาก
ภาวะฆาตัวตาย

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

ความทุกขทรมานในวัยเด็ก เชน
อัตราการฆาตัวตายสูงสัมพันธกับ
โรคจิตเวช เชน ซึมเศรา และโรคจิตเภท ถูกทารุณกรรมทางรางกาย
และรวมกับภาวะติดสุรา และสารเสพติด อารมณ หรือทางเพศ สัมพันธ
กับความเสี่ยงฆาตัวตายสูง
ภาวะฆาตัวตายเปนผลมาจาก
ปจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่
ซับซอน และสวนใหญเกิดขึ้น
ในสถานการณวกิ ฤติทางสังคม
เศรษฐกิจ ครอบครัว และ
บุคคล (เชน สูญเสียคนที่รัก
สูญเสียหนาที่การงาน
ถูกทารุณกรรมจากคูสมรส
หรือความรุนแรง
ในครอบครัว)
การเขาถึงวิธีการทำราย
ตัวเอง เชน ยาฆาแมลงสัมพันธ
กับอัตราการฆาตัวตายสูง

การขยายบริการสำหรับโรคจิตเวช โรคระบบประสาท
และความผิดปกติพฤติกรรมเสพสุราสารเสพติด

29

โรคทีม่ คี วามสำคัญ
ภาระโรค
โรคลมชัก
ความชุกของโรคลมชักในปจจุบัน
ทั่วโลกเปน 5–8 ตอ 1000 คน
ประชากรทั่วทั้งโลกกวา 50 ลานคนปวยดวย
โรคลมชัก แตกวารอยละ 80 อยูในประเทศ
กำลังพัฒนา

ความเชื่อมโยงกับโรคอื่น
ภาวะแทรกซอนการตั้งครรภ
การคลอดกอนกำหนด น้ำหนักนอย
แรกคลอด ภาวะขาดออกซิเจน
แรกคลอด เปนปจจัยเสี่ยงทำให
เกิดโรคลมชัก

สาเหตุอื่นๆ เชน สมองที่ไดรับ
การบาดเจ็บ การติดเชื้อในสมอง
โรคเสนเลือดในสมอง มะเร็งสมอง
และการเสื่อมของสมองประสาท
ประชากรทั่วโลกกวา 24.3 ลานคนเปนโรคสมอง การรักษาโรคที่เปนเหตุและปจจัย
เสือ่ ม และไดทำนายวาจะเพิม่ ขึน้ เปนสองเทาภายใน เสี่ยงของโรคหลอดเลือดและหัวใจ
20 ป
สามารถปองกันโรคหลอดเลือดใน
สมองที่เปนเหตุใหเกิดสมองเสื่อม
รอยละ 60 ของผูป ว ยโรคสมองเสือ่ มอยูใ นประเทศ จากการขาดเลือดเปนยอมๆ
กำลังพัฒนา
(multi-infarct dementia)
การศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาพบความชุก
โรคอื่นๆ เชน hypothyroidism
ของโรคสมองเสื่อมอยูในชวงรอยละ 0.84 ถึง
หรือขาดวิตามินบี 12 ทำใหเกิดหรือ
รอยละ 3.5
กระตุน ใหสมองเสือ่ มแยลง และเปน
ครอบครัวผูดูแลที่ตองใหการดูแลชวยเหลือผูปวย โรคที่รักษาไดและคาใชจายรักษา
สมองเสื่อมอยางมาก เปนผูมีโอกาสเกิดปญหา โรคก็ถูกกวาคาใชจายในการดูแล
ทางจิตใจ ทางปฏิบัติ และทางเศรษฐกิจอยางมาก ผูปวยสมองเสื่อม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา คาใชจายอยางไมเปน
ทางการตอปประมาณ 18 ลานUS$ (ป ค.ศ. 1998)

ความเชื่อมโยงกับสวนอื่น
โรคลมชักเปนภาระ
ทีซ่ อ นเรนสัมพันธกบั ตราบาป
การแบงแยกกีดกัน และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในชุมชน
ในที่ทำงาน โรงเรียน
และบาน

ความเสี่ยงการเสียชีวิตกอนวัยอันควร
ในผูปวยโรคลมชักสูงกวาประชากรทั่วไป
2-3 เทา

โรคสมองเสื่อม

โรคที่เกิด
จากการดื่มสุรา

ภาระโรคที่เกิดจากการดื่มสุราคิดเปนรอยละ 4.4 การดื่มสุราเปนเหตุที่เกี่ยวของ
กับความเจ็บปวยและบาดเจ็บ
ทั่วโลก
มากกวา 60 โรคตามเกณฑการ
โรคทางระบบประสาทและจิตเวชที่เกิดจากการ วินิจฉัย ICD (international
ดื่มสุรา (รวมทั้งภาวะติดสุรา) คิดเปนรอยละ 34 classification of disease codes)
ของภาระโรคและความทุพพลภาพที่มีแอลกอฮอล รวมทั้งทำลายตับ/ตับออน
เปนเหตุ
การฆาตัวตาย การบาดเจ็บ
โดยไมตั้งใจ และฮอรโมนผิดปกติ
ประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรปตะวันออก
บางประเทศ ประมาณการคาความชุก
ของโรคที่เกิดจากแอลกอฮอลถึงรอยละ 10
ผูดื่มที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดทั่วโลกคือผูชาย
แตผูหญิงเปนผูไดรับผลอยางรุนแรงจากการดื่ม
(เชน ความรุนแรงในครอบครัวที่สัมพันธ
กับการดื่ม)
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โรคสมองเสื่อมเปนปญหา
ตอหนาที่การงานของผูดูแล
และเปนภาระตอการ
สังคมสงเคราะห

โรคที่เกิดจากการดื่มสุรา
มีผลตอบริการทางสังคม
งบประมาณบริการดานการ
บังคับใชกฎหมายและคดี
อาชญากรรม บริการดับเพลิง
การควบคุมจราจร
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ภาคเกษตรกรรม
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และบันเทิง

โรคทีม่ คี วามสำคัญ
ภาระโรค
ความเชื่อมโยงกับโรคอื่น
โรคที่เกิดจากการ ประชากรกวา 200 ลานคนทั่วโลกที่ประมาณ ผูเสพติดเฮโรอีนมีความเสี่ยงตอการ
เสพสารเสพติด การวาใชสารเสพติดที่ผิดกฎหมายในชวงป
เสียชีวิตกอนวัยอันควรจากการเสพ
ค.ศ. 2005-2006
ยาเกินขนาด ความรุนแรง
การฆาตัวตาย และสาเหตุอนื่ ทีส่ มั พันธ
ในประเทศพัฒนาแลวมูลคาทางเศรษฐกิจ
กับการดื่มสุรา
ของสารเสพติดผิดกฎหมายประมาณการวา
มีคารอยละ 0.2–2 ของผลิตภัณฑมวลรวม
รอยละ 5-10 ของผูติดเชื้อ HIV
รายใหมเกิดจากการฉีดยาเสพติดเขา
ประเทศ (GDP)
เสนเลือดเพราะการใชเข็มรวมกัน
สารเสพติดกลุมโอปออยดคิดเปนรอยละ 0.7
โรคที่เกิดจากการเสพสารเสพติด
ของ DALYs รวมในป ค.ศ. 2000
ผิดกฎหมายมักสัมพันธกับการ
จำนวนผูใชสารเสพติดแบบฉีดเขาเสนทั่วโลก เพิ่มความเสี่ยงตอการติดเชื้ออื่นๆ
ประมาณ 13 ลานคน
โดยเฉพาะตับอักเสบบี และซี
กัญชาเปนสารเสพติดผิดกฎหมายที่ใชกัน
แพรหลายมากที่สุด รอยละ 3.8 ของประชากร
ที่มีอายุมากกวา 15 ปเสพกัญชา แมวากัญชา
จะเปนสารเสพติดที่ใชมากถึงรอยละ 80 ของ
สารเสพติดผิดกฎหมายทั้งหมด การเสียชีวิต
หรือการเจ็บปวยที่เกิดจากกัญชายังไมทราบ
ขอมูลแนชัด แมในประเทศที่พัฒนาแลว
โรคจิตเวชเด็ก

ความเชื่อมโยงกับสวนอื่น
โรคทีเ่ กิดจากการเสพสารเสพ
ติดผิดกฎหมายมีผลตอบริการ
ทางสังคม ระบบยุติธรรม
ดานอาชญากรรม
ภาคการศึกษา และความ
ปลอดภัยบนทองถนน

เด็กและวัยรุนที่กำพราเนื่องจากพอ สงครามทำใหเกิดผลกระทบ
แมเสียชีวติ จาก HIV/AIDS หรือตัวเอง ตอสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน
ติดเชื้อเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิดผล
การถูกพลัดพรากจากบาน
ตอจิตใจและระบบประสาท
ครอบครัว ชุมชน และ
ในเด็กและวัยรุนที่มีสุขภาพจิตไมดี ประเทศจากสงครามหรือ
มักจะสัมพันธกับความรุนแรงและ จากเหตุฉกุ เฉินใดๆ ทำใหเกิด
การศึกษาในประเทศซูดาน ฟลิปปนส โคลัมเบีย การมีสขุ ภาพทางระบบอวัยวะสืบพันธุ โรคซึมเศรา การฆาตัวตาย
และอินเดีย พบวารอยละ 12-29 ของเด็กอายุ หรือเพศสัมพันธที่ไมดี
การใชสารเสพติด และปญหา
5-15 ปมีปญหาสุขภาพจิต
อื่นๆ ในเด็ก
การใชสุราและสารเสพติดเปนปจจัย
การศึกษาในเด็กและวัยรุนไนจีเรียพบวารอยละ เสี่ยงสำคัญของโรคจิตเวชในวัยรุน ทหารเด็ก หรือเด็กขายบริการ
62.2 ของผูป ว ยใหมทส่ี ง ตัวเขารับบริการทีค่ ลินกิ
ทางเพศมีผลตอพัฒนาการ
สาเหตุ
ส
ำคั
ญ
ที
ส
่
ด
ุ
ของความบกพร
อ
ง
เผชิญความเครียดทางจิตใจสังคมอยางมาก
ดานจิตใจของเด็ก
ทางสติ
ป
ญ

ญาที
ส
่
ามารถป
อ
งกั
น
ได
ค
อ
ื
(psychosocial stressors) ในชวง 1 ปกอน
การขาดอาหารประเภทพลังงานและ การศึกษา บริการสังคม
มาครั้งนี้
โปรตีน การขาดไอโอดีน การบาดเจ็บ การดูแลอุปถัมภหรือในสถาน
สงเคราะห และการดูแล
ความชุกของพฤติกรรมผิดปกติในเด็กพบใน ขณะคลอด (birth trauma)
รายงานของเอธิโอเปยตะวันตกรอยละ 17.7 ภาวะขาดออกซิเจนตั้งแตแรกคลอด ในระบบยุติธรรมเปนภาระ
(birth asphyxia)
จากโรคจิตเวชในเด็ก
ความชุกของความบกพรองทางสติปญญา
(พัฒนาการลาชา) พบในประเทศกำลังพัฒนา
ในชวงรอยละ 0.09-18.3

โรคจิตเวชในเด็กมีแนวโนมจะคงอยูเมื่อโตขึ้น
เปนผูใหญ ในทางตรงกันขามโรคจิตเวช
ในผูใ หญมกั จะเริม่ ตัง้ แตเด็กหรือวัยรุน ประมาณ
รอยละ 50 ของโรคจิตเวชในผูใหญเริ่มเปนกอน
อายุ 14 ป ภาระโรคของเด็กและวัยรุนยังไมมี
การประมาณการชัดเจนในรูปแบบของ DALYs
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African Region
Algeria
Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Cape Verde
Central African
Republic
Chad
Comoros
Congo
Côte d’Ivoire
Democratic Republic
of the Congo
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania

ประเทศที่เปนตัวอักษรเขม เขาไดกับเกณฑที่ตองการการชวยเหลืออยางเขมขน (ดูหนาที่ 13)
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Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and
Principe
Senegal
Sierra Leone
Swaziland
Togo
Uganda
United Republic of
Tanzania
Zambia
Zimbabwe
Region of the Americas
Bolivia
Colombia
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Paraguay
Peru
Suriname

ประเทศที่เปนตัวอักษรเขม เขาไดกับเกณฑที่ตองการการชวยเหลืออยางเขมขน (ดูหนาที่ 13)
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South-East Asia Region
Bangladesh
Bhutan
Democratic People’s
Republic of Korea
India
Indonesia
Maldives
Myanmar
Nepal
Sri Lanka
Thailand
Timor-Leste
European Region
Albania
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Bosnia and
Herzegovina
Georgia
Kyrgyzstan
Republic of Moldova
Tajikistan
The former Yugoslav
Republic of Macedonia
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
Eastern Mediterranean Region
Afghanistan
Djibouti
Egypt

ประเทศที่เปนตัวอักษรเขม เขาไดกับเกณฑที่ตองการการชวยเหลืออยางเขมขน (ดูหนาที่ 13)

34

mhGAP
โปรแกรมปฏิบัติการเพื่อลดชองวางทางสุขภาพจิต

‹Ò
Ó¹Ç¹ Ø ÅÒ¡Ã
¡ÅØ‹Á Ã MNS
Ø Ò Ôμ
(μ‹ »ÃÐªÒ¡Ã
(μ‹

Ó¹Ç¹ Ø ÅÒ¡Ã
Ø Ò
(μ‹

¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÃÒÂä´ŒμèÓ ¡ÅØ‹Á»ÃÐà·È ÃÒÂä´Œ»ÃÐªÒªÒμÔ
ÅÐ»Ò ¡ÅÒ ‹ ŒÒ μèÓ μÒÁÃÒÂä´Œ μ‹ »ÃÐªÒ¡Ã
´Â
μÒÁ Á Ò
¡ÒÃ ÒÁÂ Å¡
Ò ÒÃ Å¡

»ÃÐªÒ¡Ã
μ‹

‹Ò

¡ÅØ‹Á Ã
MNS
(Ë¹‹ÇÂã¹
Ë¹è ¹

‹Ò
Ó¹Ç¹ Ø ÅÒ¡Ã
¡ÅØ‹Á Ã MNS
Ø Ò Ôμ
(μ‹ »ÃÐªÒ¡Ã
(μ‹

Ó¹Ç¹ Ø ÅÒ¡Ã
Ø Ò
(μ‹

Iran, Islamic
Republic of
Iraq
Jordan
Morocco
Pakistan
Somalia
Sudan
Syrian Arab Republic
Tunisia
Yemen
Western Paci¿c ReJion
Cambodia
China
Fiji
Kiribati
Lao People’s
Democratic
Republic
Marshall Islands
Micronesia (Federated
States of)
0onJolia
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Vanuatu
Viet Nam

ประเทศที่เปนตัวอักษรเขม เขาไดกับเกณฑที่ตองการการชวยเหลืออยางเขมขน (ดูหนาที่ 13)
LM=lower middle รายไดปานกลางคอนขางต่ำ
NA=ไมมีขอมูลแนชัด แตประมาณการใหเปน $905 หรือนอยกวาสำหรับประเทศรายไดต่ำ
และ $906 ถึง $ 3 595 สำหรับประเทศรายไดปานกลางคอนขางต่ำ
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