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ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริ การสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ทีแ่ ปด
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีสว่ นร่วม ๑
ห่วงใย ต่อสุขภาวะของคนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีเ่ ขตเมือง เนื่องจากวิวฒ
ั นาการของสังคมไทยมีการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะประชากรทีม่ คี วามหลากหลาย การอยูอ่ าศัยทีม่ คี วามหนาแน่ น
สูง นอกจากนี้ยงั มีความซับซ้อนด้านประชากรทีม่ ปี ระชากรแฝงซึ่งรวมถึงแรงงานข้ามชาติทม่ี แี นวโน้มการ
เคลื่อนย้ายแรงงานสูเ่ มืองเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภายหลังการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนในพ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งปจั จัยดังกล่าวส่งผลต่อวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่ และสิง่ แวดล้อมที่มกี ารเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเป็ น
สังคมเมือง ซึ่งมีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นอย่างต่ อเนื่ องและรวดเร็ว และส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่อาจ
ก่อให้เกิดความเหลื่อมลํ้าและไม่เป็ นธรรม
รับทราบ ว่าการจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองมีบริบททีซ่ บั ซ้อน มีผรู้ ่วมจัดบริการหลากหลาย ทัง้
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องเข้ามามีบทบาทในการดูแล
สุขภาพประชาชนและร่วมจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนในเขตเมืองมากขึน้
รับ ทราบ ว่ า การบริ ห ารจัด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพัฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งและ
กรุงเทพมหานครอย่างมีส่วนร่วมมีขอ้ จํากัดจากเหตุหลายประการ เช่น ความแตกต่างของนโยบายและทิศ
ทางการดําเนินงานของแต่ละหน่ วยงาน โครงสร้างพืน้ ฐานของระบบบริการสุขภาพ อันหมายรวมถึงกําลังคน
ด้านสุขภาพทัง้ เรื่องปริมาณ คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ความพร้อมเชิงทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการส่ง
ต่ อ และระบบการแพทย์ฉุ ก เฉิ น การบริห ารจัด การและการเบิก จ่ า ยงบประมาณด้า นสุ ข ภาพ ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่ วยงานทัง้ ในและต่างภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่มเี จ้าภาพหลักของระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองโดยรวม แม้จะมีการแบ่งแยกพื้นที่ปกครองเชิงอํานาจตามกฎหมายก็ตาม ฯลฯ
ทัง้ หมดนี้ ทํา ให้ร ะบบบริก ารสุข ภาพเขตเมือ งได้ร บั การพัฒ นาแบบแยกส่ว น และไร้ทิศ ทางที่ช ดั เจนใน
ภาพรวม ส่งผลให้ประชาชนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตเมืองนัน้ มีความเสีย่ งด้านสุขภาพอย่างหลีกเลีย่ งได้ยาก
ตระหนัก ว่าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองให้เข้มแข็ง มีการนํ าภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการให้บริการสุขภาพ และสามารถตอบสนองต่อปญั หาสุขภาพทีท่ า้ ทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นต้องมีเจ้าภาพหลัก และการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน
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จึงมีมติดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็ นหน่ วยงานหลักร่วมกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษาทางสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ
ภาคประชาสังคม ดําเนินการดังต่อไปนี้
๑.๑ เสนอให้ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ จัด ตัง้ คณะกรรมการระดับ ชาติจ ัด ทํ า แผน
ยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน
๑.๒ ให้การสนับสนุ นคณะกรรมการระดับชาติจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขต
เมือง ทีม่ ุ่งเน้นบริการปฐมภูมทิ เ่ี ข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
คํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบสุขภาพ ดังนี้ ๑) การให้บริการสุขภาพ ๒) บุคลากรสุขภาพ
๓) สารสนเทศสุขภาพ ๔) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และเทคโนโลยี ๕) การเงินการคลังสุขภาพ
๖) ภาวะผูน้ ํ าและการอภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบริการสุขภาพทีม่ คี ุณภาพ ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอย่างทัวถึ
่ ง ครอบคลุม เป็ นธรรมและสามารถปกป้องการ
ล้มละลายทางการเงินจากการเจ็บป่วย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่มคี าํ สังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการ ตามข้อ
๑.๑ และนําเสนอคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
๑.๓ สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ในระดับชาติ และระดับเขตสุขภาพ ๑๒ เขต เขตกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ที่มอี งค์ประกอบทัง้
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
๒. ขอให้ภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพร่วมดําเนินการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสร้างและพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
รวมทัง้ สร้างความตระหนักเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้ นฟูสมรรถภาพทุกกลุ่มวัย เพื่อให้
เกิดการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านกลไกต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมตามบริบทของพืน้ ที่
๓. ขอให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนา โดยมีสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)
เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) สํานักกองทุนสนับสนุ นการวิจยั
(สกว.) และสถาบันการศึกษา สนับสนุ นการดําเนินงานการวิจยั และพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองอย่างเป็ น
ระบบ ครอบคลุมในทุกมิตขิ องการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง
๔. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคม สํานักงบประมาณ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สนับสนุ นให้มี
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การศึ ก ษากลไกด้ า นการเงิน การคลัง สุ ข ภาพ เพื่อ สนั บ สนุ น ระบบบริก ารสุ ข ภาพเขตเมือ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและให้ครอบคลุมผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนทัง้ ผูใ้ ห้บริการ ผูซ้ อ้ื บริการ และผูร้ บั บริการ
๕. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐
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