สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๒

สมัชชาสุขภาพ ๒. มติ ๓
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมเิ พือ่ การเขาถึงบริการสุขภาพทีม่ คี ณ
ุ ภาพของประชาชน
สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่สอง
ไดพิจารณารายงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ
ประชาชน๑
ตระหนัก วาระบบบริการปฐมภูมเิ ปนกลไกและยุทธศาสตรสำคัญทีท่ ำใหระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ
และประชาชนทุกกลุมโดยเฉพาะผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส กลุมอาชีพที่มีความเสี่ยง กลุมคนไรรัฐ ไรสัญชาติ
และกลุมที่มีปญหาเรื้อรัง สามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งสนับสนุนการพึ่งตนเอง
ของประชาชน โดยเนนการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก รวมทั้งการ
แพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน และการแพทยทางเลือก
รับทราบ วาหนวยบริการปฐมภูมิจำนวนมากยังตองไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน
อันเนื่องจากปญหาการขาดแคลนบุคลากร การสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นที่ไมเพียงพอเหมาะสม และการพัฒนาที่
ขาดความตอเนือ่ ง รวมทั้งการประสานแผนการดำเนินงานและการบริหารจั ดการยั งไม มีเ อกภาพ หน วยงาน
ที่เกี่ยวของมีสวนรวมจำกัด อันเปนผลใหประชาชนจำนวนมากไมสามารถเขาถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
ตระหนัก วาปญหาสุขภาพและภาระโรคในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเปนโรคไมติดตอ โรคเรื้อรัง และ
โรคอุบัติใหม รวมทั้งมีปจจัยกระทบที่มีความซับซอนมากขึ้น แตหนวยบริการปฐมภูมิยังไมไดรับการพัฒนาใหมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้นที่สามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
มีความกังวล ตอภาระงานบริการที่เพิ่มมากขึ้นทั้งที่โรงพยาบาลและหนวยบริการปฐมภูมิ และผลกระทบ
ตอคุณภาพบริการสุขภาพของประชาชนที่ไดรับ
ตระหนัก ถึงนโยบายการพัฒนาและขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ หลักการ เปาหมาย และมาตรการที่
กำหนดไวในธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวมทั้งแผนยุทธศาสตรความรวมมือพัฒนาระบบ
บริการปฐมภู มิ ร ะยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ แผนยุ ท ธศาสตร ท ศวรรษกำลั ง คนด า นสุ ข ภาพแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ และนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
ตระหนัก ถึงมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๗ บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการจัดการ
สุขภาพและทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ขอ ๒.๓ (การถายโอนสถานีอนามัยสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น...)
มีความกังวล ตอการขาดความยืดหยุน ความไมคลองตัว และไมตรงวัตถุประสงคในการใชงบประมาณ
เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจภายใต “แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕”

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๒ / หลัก ๔

๑๓๖ รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังที่ี ๑ - ครั้ังที่ี ๗

จึงมีมติดังตอไปนี้
๑. ขอใหกระทรวงสาธารณสุขเปนเจา ภาพร วมกั บ สำนั กงานหลั กประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานที่เกี่ยวของ และภาคีภาคประชาชน พัฒนาแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่ชัดเจนใหแลวเสร็จภายในป
๒๕๕๓ โดยนำแผนยุทธศาสตรค วามร วมมือ พั ฒนาระบบบริ การปฐมภู มิ ระยะ ๕ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔
ประสานกับแผนยุทธศาสตรทศวรรษกำลังคนดานสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง ๒๕๕๕ นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ มติ ๑.๗
มาประกอบในการพัฒนาดวย เพือ่ นำเสนอตอคณะรัฐมนตรีดำเนินการอนุมตั เิ ปนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตอไป โดย
๑.๑ กำหนดเปาหมายการพัฒนาหนวยบริการปฐมภูมิใหมีความพรอม มีคุณภาพ มีศักยภาพ และ
สามารถตอบสนองตอปญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อใหเปนบริการลำดับแรกแก
ประชาชน กอนไปรับบริการในระดับทุติยภูมิหรือระดับอื่น ๆ ภายในระยะเวลา ๕ ป หรือภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘
๑.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุ ข และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนตน ใหความสำคั ญ และมี แ ผนที่ ชั ด เจนเรื่ อ งการลงทุ น ด า นกำลั ง คนในหนวยบริการ
ปฐมภูมิ เพื่อใหมีจำนวนเพียงพอและเปนความสำคัญลำดับตน กอนการลงทุนดานโครงสรางและเครื่องมืออุปกรณ
๑.๓ ใหกระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงโครงสรางภายในใหมีหนวยงานที่เปนกลไกกลาง มีการบริหาร
งานอยางคลองตัว เปนอิสระ โดยมีงบประมาณรองรับที่ชัดเจนในการจัดการแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และใหมีกลไกการกำกับทิศทางทำหนาที่กำกับและติดตามการ
พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของประเทศในระยะยาว โดยเปนกลไกที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๒. พัฒนากลไกที่มีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะบุคลากรดานสุขภาพในระดับจังหวัด
อำเภอ และตำบล อยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ โดยให
๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนดมาตรการหรือกลไกที่
ทำหนาที่บริหารจัดการงบประมาณและการกระจายกำลังคนที่รองรับระบบหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัด
อำเภอ และตำบล อยางมีสวนรวมและตรวจสอบได เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ ใหกระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงมหาดไทยพิ จ ารณาดำเนิ น การแก ไขกฎระเบี ยบเพื่อ
สนับสนุนมาตรการและกลไกบริหารจัดการอยางมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนใหมีเครือขายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ
๒.๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคีภาคประชาชนรวมเปนกรรมการในกลไกที่กำหนดทิศทาง
บริหารจัดการ สนับสนุนทรัพยากร และติดตามประเมินผล เพื่อใหมีระบบบริการปฐมภูมิที่ยั่งยืนในพื้นที่
๒.๔ ใหมีกลไกอิสระที่มีการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการของ
กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติในการสนับสนุนหนวยบริการปฐมภูมิ
๓. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุ ข ภาพแหงชาติร ายงานความก า วหนา ต อ สมั ชชาสุ ขภาพแหงชาติ
ครั้งที่ ๓

รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๑๓๗

