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สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๘                                  สมัชชาสุขภาพ ๘. มติ ๓
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

ระบบสุขภาพเขตเมือง:			
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่แปด						
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วม ๑ 									
ห่วงใย ต่อสุขภาวะของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง เนื่องจากวิวัฒนาการ
ของสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะประชากรที่มีความ
หลากหลาย การอยู ่ อาศั ย ที่ มี ความหนาแน่ น สู ง นอกจากนี้ ยั งมี ความซั บซ้ อ นด้ า น
ประชากรทีม่ ปี ระชากรแฝงซึง่ รวมถึงแรงงานข้ามชาติทมี่ แี นวโน้มการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
สูเ่ มืองเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และ
ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่อาจก่อให้เกิดความเหลื่อมล�ำ้ และไม่เป็นธรรม		
รับทราบ ว่าการจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองมีบริบททีซ่ บั ซ้อน มีผรู้ ว่ มจัดบริการ
หลากหลาย ทั้งจากภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคส่ ว นอื่ น ๆ และมี องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมจัดบริการสุขภาพ
ให้ประชาชนในเขตเมืองมากขึ้น								
รับทราบ ว่าการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขต
เมืองและ กรุงเทพมหานครอย่างมีส่วนร่วมมีข้อจ�ำกัดจากเหตุหลายประการ เช่น ความ
๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๘ / หลัก ๓
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘

8.indd 19

19
8/2/2559 13:44:44

แตกต่างของนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบบริการสุขภาพ อันหมายรวมถึงก�ำลังคนด้านสุขภาพทั้งเรื่องปริมาณ คุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ ความพร้อมเชิงทรัพยากรต่างๆ เช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการ
ส่งต่อ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านสุขภาพ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างภาคส่วนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ไม่มีเจ้าภาพหลักของระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยรวม แม้จะมีการ
แบ่งแยกพื้นที่ปกครองเชิงอ�ำนาจตามกฎหมายก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ท�ำให้ระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองได้รับการพัฒนาแบบแยกส่วน และไร้ทิศทางที่ชัดเจนในภาพรวม ส่งผล
ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก
ตระหนัก ว่ า การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งให้ เข้ ม แข็ ง มี ก ารน� ำ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาบูรณาการในการให้บริการสุขภาพ และสามารถตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�ำเป็นต้องมีเจ้าภาพหลัก และการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน
จึงมีมติดังต่อไปนี้								
๑. ขอให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข โดยส� ำ นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ เป็ น
หน่วยงานหลักร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบัน
การศึกษาทางสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ส�ำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
สมาคมสั น นิ บ าตเทศบาลแห่ ง ประเทศไทย สมาคมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต� ำ บลแห่ ง
ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคม ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ เสนอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติ
จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน 			
๑.๒ ให้การสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ระบบ
บริการสุขภาพเขตเมือง ที่มุ่งเน้นบริการปฐมภูมิที่เข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สุ ข ภาพ ดัง นี้ ๑) การให้บ ริก ารสุขภาพ ๒) บุ คลากรสุ ข ภาพ ๓) สารสนเทศสุ ข ภาพ
๔) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยี ๕) การเงินการคลังสุขภาพ ๖) ภาวะ
ผู้น�ำและการอภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุม เป็นธรรม
และสามารถปกป้องการล้มละลายทางการเงินจากการเจ็บป่วย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
นับแต่มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑.๑ และน�ำเสนอคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี				
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๑.๓ สนั บ สนุ น ให้ มี การจั ด ตั้ งคณะกรรมการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ ระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ และระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขต เขตกรุงเทพมหานคร
และระดับจังหวัด ทีม่ อี งค์ประกอบทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลือ่ น
โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่					
	๒. ขอให้ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพร่วมด�ำเนินการในการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง โดยให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้าง
และพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รวมทั้งสร้างความตระหนักเรื่องการสร้างเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพทุกกลุ่มวัย เพื่อให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง
ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที			
่
	๓. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ส� ำนัก กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จัย (สกว.) และสถาบั น การศึ กษา สนั บสนุ น การ
ด�ำเนินงานการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมในทุก
มิติของการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง							
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง ส�ำนักงานประกันสังคม ส�ำนักงบประมาณ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการศึกษากลไกด้านการเงินการคลังสุขภาพ เพื่อ
สนับ สนุนระบบบริ การสุ ข ภาพเขตเมื อง อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและให้ ครอบคลุ มผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้งผู้ให้บริการ ผู้ซื้อบริการ และผู้รับบริการ			
๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐
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