รายงานการประชุม
คณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ หองประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
...................................................

ผูมาประชุม
๑. นายแพทยกิตติศักดิ์ กลับดี
ที่ปรึกษา รมว.แทน รมว. สธ..
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
๒. นายแพทยโอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวงฯ แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
๓. นางสาวอภีษฎา คุราพรธรรม ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรรมการ
๔. นางสาวพรพรรณ เดชะพหุล
ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๕. นางสุภัทรา สนิทสม
ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
๖. น.ส.มานิดา นุยเล็ก
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กรรมการ
๗. น.ส.วิไลพร ทองบอ
ผูแทนกรมบัญชีกลาง
กรรมการ
๘. นางสาวปาริฉัตร จันทรอําไพ ผูแทนสํานักงานประกันสังคม
กรรมการ
๙. ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ แทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรรมการ
๑๐. นายฉัตรดนัย พลพืชน
แทนผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กรรมการ
๑๑. นายแพทยการุณย คุณติรานนท แทนเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรรมการ
๑๒. นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา
แทนเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
กรรมการ
๑๓. แพทยหญิงภาวิณี รุงทนตกิจ ผูแทนกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑๔. น.ส.เสียงพิณ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย กรรมการ
๑๕. นายแพทยพงษพัฒน ปธานวนิช ผูแทนสมคมโรงพยาบาลเอกชน
กรรมการ
๑๖. นายแพทยพงษศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์
กรรมการ
๑๗. นายแพทยสมชาย พีระปกรณ
กรรมการ
๑๘. นายแพทยธงชัย เขมรัตนตระกูล แทนผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและแผนงาน
เลขานุการรวม
๑๙. นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข
แทนผูอํานวยการกองบริหารการสาธารณสุข
เลขานุการรวม
๒๐. วาที่ รต.สุพงษ จอมแกว
แทนผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เลขานุการวม
๒๑. นางสาวซูรียา จะนือรง
แทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลขานุการรวม
ผูไมมาประชุม
๑. ผูแทนสํานักงบประมาณ
๒. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๓. ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๔. ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
๕. ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
๖. นางชุลีพร ดวงฉิม
๗. นายสมชาย กระจางแสง
๘. นางสาวสุรีรัตน ตรีมรรคา
/ ผูเขารวมประชุม ...

ผูเขารวมประชุม
๑. นายแพทยวีระพันธ ลีธนกุล
๒. นางจุฬาดา สุขุมาลวรรณ
๓. นายสุทธิพงษ วสุโสภาพล
๔. นางสาวปอขวัญ นาคะผิว
๕. นางสาวอภีษฎา คุณาพรธรรม
๖. นางสาววิไลพร ทองบอ
๗. นางศรินทร สนธิศิริกฤตย๘. นางจารุณี จันทรเพชร
๙. นางรฐา วัฒนามะโน
๑๐. นางเบญญาภา ศิริรัตน
๑๑. นางลําพูน อิงคภากร
๑๒. นางสาวอัญชลี คติอนุรักษ
๑๓. นางรําไพ แกววิเชียร
๑๔. นางสาวนิลุบล คุณวัฒน
๑๕. นางมาลาศรี เปาอินทร
๑๖. นางเนตรนภา วงศกัน
๑๗. นางสาวบัวรม องอาจ
๑๘. นางสาววิภาวดี ออนนิ่ม
๑๙. นางรติกร ชื่นตา

-๒ผอ.สนง.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร
รอง ผอ.สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช.
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการสํานักงานสุขภาพแหงชาติ
ผจก.คลินิคชุมชนอบอุนคลินิคเวชกรรมลาซาล กทม.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน พม.
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รองผูอํานวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
สํานักสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว สป. สธ.
เจาพนักงานสถิติ กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
เจาพนักงานเวชสถิติอาวุโส กองยุทธศาสตรแผนงาน สธ..
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
เจาพนักงานการเงินและบัญชี กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.
เจาพนักงานการเงินและบัญชี กองยุทธศาสตรและแผนงาน สธ.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๕ น.
นพ.โอภาส การยกวินพงศ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจงวา ไดรับ มอบหมายจากปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประธานคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ที่ติดภารกิจสําคัญ
ใหทําหนาที่ประธานการประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
การประชุ ม คณะกรรมการครั้ งนี้ เป น ครั้งที่ ๒ ซึ่งในการประชุ ม คณะกรรมการครั้ งที่ แ ล ว เมื่ อวั น ที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการหลายทานในที่นี้ ก็ไดรวมประชุมกันมาแล ว ที่ ประชุมไดมีมติขอให ฝายเลขฯ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เพื่อมาปรับรางยุทธศาสตรนี้
ตามขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น ของที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองนี้
และเมื่ อคณะอนุ กรรมการฯ ปรับ รางยุทธศาสตรนี้ เสร็จ แลวภายในระยะเวลาที่ กําหนด ให เสนอรางที่ ป รับ ใหม
ใหคณะกรรมการฯ พิจารณาครั้งตอไป จึงไดมีคําสั่งคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ
เขตเมือง ที่ ๑/๒๕๖๐ แตงตั้ งคณะอนุกรรมการจัดทํารางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ลงนามโดย
นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตร
ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ ง ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมการนี้ ได มี ก ารประชุ ม และร ว มกั น พิ จ ารณา ปรั บ ปรุ ง แก ไข
รา งยุ ท ธศาสตรร ะบบบริ การสุ ขภาพเขตเมื อ ง ตามที่ คณะกรรมการระดับ ชาติไดให ขอเสนอแนะ ข อคิ ด เห็ น ไว
และในการประชุ ม วั น นี้ จ ะได นํ า เสนอร า งยุ ท ธศาสตรระบบบริการสุข ภาพเขตเมื อง ที่ ท างคณะอนุ ก รรมการฯ
ไดรวมกันปรับแกไขและจัดทํา มาเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้ไดรวมกันพิจารณาตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ

/ ที่ผานมาไดมีการประชุม ...

-๓ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ
เขตเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
(ราง) ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐
ประธาน แจงวา ขอใหที่ประชุมไดรวมกันพิจารณา รางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ที่ทางคณะอนุกรรมการฯ ไดนําไปพิจารณาปรับแกไขมาตามที่คณะกรรมการไดใหขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะจากการประชุมครั้งที่แลว มอบใหฝายเลขาฯ นําเสนอรางยุทธศาสตร
นส.อัญชลี คติอนุรักษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน กองยุทธศาสตรและแผนงาน ในฐานะฝายเลขานุการ
นําเสนอ รางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐ ในรายละเอียดของแตละประเด็น
หลักๆ ตามลําดับดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
คนเมืองมีสุขภาพดี ภายใตระบบสุขภาพเขตเมืองที่เขมแข็งสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของพื้นที่ เชื่อมโยง
บริการทุกระดับ และทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีสวนรวม
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยมุงเนนการระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับบริการสุขภาพทุก
ระดับ
๒. จัดระบบการเงินการคลัง และการจัดทํางบประมาณ ที่เอื้อตอระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
๓. สรางและพัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภาคสวนตางๆ อยางเปนเอกภาพมีมาตรฐานและ
ครอบคลุม
๔. ผลิต พัฒนา และจัดสรรกําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
๕. เสริมสรางระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็ง ดวยกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
การติดตามประเมินผล การสรางองคความรู งานวิจัยที่นํามาปรับใชไดจริง
๖. สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการ
จัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
เปาหมาย (Goal)
คนเมืองสุขภาพดี มีระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึง
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดหลัก
1. ความครอบคลุมของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง (รอยละ 100)
2. รอยละของหนวยงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมืองมีคุณภาพไดมาตรฐาน (รอยละ 100)
3. อัตราตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอลดลง (รอยละ 20)
4. อัตราการเขาภึงบริการสุขภาพของคนเมืองเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนากําลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางระบบสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็งดวยธรรมาภิบาล
/ ประธาน กลาววา ...

-๔ประธาน กล าวว า ขอให ค ณะกรรมการและผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท าน ได พิ จ ารณาให ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะ ตอรางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่ฝายเลขานุการ ไดนําเสนอนี้
นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ใหขอคิดเห็นวา อยากใหความสําคัญ
ตอการนําแผนสูการปฏิบัติ การจัดทําแผนปฏิบัติการ เพราะในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ มีหลายหนวยงานที่
เกี่ยวของและควรนําไปปฏิบัติ จะมีแนวทางดําเนินการกันอยางไร ใครจะเปนคนจัดทําบาง และทําอยางไรใหเกิดการ
ทํ างานที่ ส อดคล อ งกั น เพราะที่ นํ า เสนอมายั งไม มี ในส ว นของแผนปฏิ บั ติ ก ารและงบประมาณ ถ า ทํ าเพี ย งแค
ยุทธศาสตรโดยขาดแผนปฏิบัติการรองรับ เปนหวงวาจะไมมีการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรนี้
พญ.ภาวิ ณี รุ งทนต กิ จ ผู แทนกรุงเทพมหานคร ขอให พิ จ ารณายุท ธศาสตรที่ 3 พั ฒ นาระบบขอ มู ล
สารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ในสวนของตัวชี้วัดที่วา มีระบบฐานขอมูล/คลังขอมูลดานสุขภาพกลาง
(Data Center) ที่ เชื่ อมโยงกั บ หน ว ยงานที่ เกี่ย วของไดทั้งประเทศ ในสว นของการเชื่อมโยงขอมูล จะเชื่อมโยง
อะไรบาง เชื่อมโยงไดแคไหน จะมีวิธีการดําเนินการอยางไร
นางอรพรรณ ศรีสุขวั ฒ นา ผู แทนสํ านั กงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ กลาวว า จากมติ ส มัช ชา
สุขภาพแหงชาติ เมื่อป ๒๕๕๘ เรื่องบริการสุขภาพเขตเมือง ที่วา ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้ เสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
จั ด ตั้ งคณะกรรมการระดั บ ชาติ จั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรร ะบบบริการสุ ขภาพเขตเมื อ ง สนั บ สนุ น คณะกรรมการ
ระดับ ชาติจั ดทํ าแผนยุ ทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ที่มุงเน นบริการปฐมภูมิที่เขมแข็ง เมื่อเสร็จ แลว
ใหนําเสนอคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภ าพเขตเมื อ งในระดั บ ชาติ และระดั บ เขตสุ ข ภ าพ ๑ ๒ เขต
เขตกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ที่มีองคประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดย
ผานกลไกตางๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยเนื้อหาตามมติสมัชชาที่วานี้ก็คือ เมื่อจัดทํายุทธศาสตรระบบ
บริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งเสร็ จ แล ว ให ป ระธานคณะกรรมการชุ ด นี้ นํ าเสนอต อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห งชาติ
สวนการนําเสนอยุทธศาสตรเขาสูคณะรัฐมนตรี นาจะเปนเรื่องของหนวยงานเจาของเรื่องเปนผูนําเสนอ ในเรื่องนี้
ควรเปนกระทรวงสาธารณสุขเปนผูดําเนินการเสนอเขาคณะรัฐมนตรี และเมื่อผานการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี
แลว จากนั้นก็มาจัดการในสวนของการขับเคลื่อนการดําเนินงานตอไป
นางศรินทร สนธิศิริกฤตย-รองผูอํานวยการสถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กลาววา
กระทรวงสาธารณสุขมีหนวยงานที่จะรวมขับเคลื่อนการดําเนินงานและมีภารกิจเกี่ยวของกับระบบบริการสุขภาพ
เขตเมื อ ง ดั งเช น สถาบั น ป อ งกั น และควบคุ ม โรคเขตเมื อ ง กรมควบคุ ม โรค สถาบั น พั ฒ นาสุข ภาวะเขตเมื อ ง
กรมอนามั ย สํ า นั ก งานสนั บ สนุ น ระบบปฐมภู มิ แ ละคลิ นิ ก หมอครอบครั ว สป. สํ านั ก งานเขตสุ ข ภาพที่ ๑๓
กรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่ดูแลงานเขตเมืองของกรม/กองตางๆ ที่จะขับเคลื่อนงานระบบบริการสุขภาพ
เขตเมือง รวมกับภาคีเครือขายการทํางานภาคสวนตางๆ
นพ.พงษศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ คลินิกเวชกรรมคลองเตย กลาววา ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองนี้
ยังขาดสวนของแผนปฏิบัติการ และรายละเอียดการดําเนินงานตางๆ ถามาพิจารณาในสวนที่อาจจะเปนปญหาอยู
เชน การดําเนินงานของคลินิกชุมชนอบอุน จะมีสวนใดของยุทธศาสตรหรือการดําเนินงานอยางไรที่จะมาชวยแกไข
ไดบางหรือจะใสไวในการจัดทําแนวทางของระบบบริการปฐมภูมิ เรื่องของการจัดทํางบประมาณระบบปฐมภูมิของ
สปสช. จากที่คลินิคเคยไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนงวดๆ งบประมาณและเกณฑการจัดสรรงบประมาณของ
สปสช. มีความเหมาะสม เปนธรรม ตอการใหบริการของสถานบริการแตละระดับหรือไม อยางไร
/ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ ...

-๕ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กลาววา ถาพิจารณาใน
ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง ในสวนกลยุทธการจัดระบบบริการปฐมภูมิ
และคลินิคหมอครอบครัวใหเหมาะสมกับ พื้ นที่และลักษณะประชากร และมี สวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตรงนี้ขอใหคํานึงถึงความเปนไปไดการการดําเนินงานดวย ในสวนของการจัดทํา
แผนปฏิบัติการที่ยังไมมีในรางยุทธศาสตรนี้ มีคําถามวา ควรจัดทําแผนปฏิบัติการเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรนี้
หรือไวใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรนี้ เมื่อยุทธศาสตรไดผานความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีแลว
นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา ผูแทน สช. ชี้แจงวา จากมติสมัชชาสุขภาพที่กําหนดวา สนับสนุนใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดั บชาติ และระดับ เขตสุขภาพ ๑๒ เขต
เขตกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ที่มีองคประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดย
ผานกลไกตางๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ก็ควรเปนเรื่องที่คณะกรรมการขบเคลื่อนยุทธศาสตร จะพิจารณา
ดําเนินการในขั้นตอไป
ประธาน กลาวเสริมวา เห็นดวยกับผูแทนจาก สช. เพราะคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่จัดทํายุทธศาสตร
สวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรก็ควรเปนหนาที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ที่จะใหมีการจัดตั้งหลังจากที่ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ผานขั้นตอนตางๆ แลว สวนเรื่อง Action
Plan ถาจะมีการจัดทําขึ้นในยุทธศาสตรนี้ คิดวาอาจจะมีสวนที่ไมสอดคลองหรือไมเหมาะสมกับการทํางานของ
หน ว ยงานต า งๆ ซึ่ งควรให แต ล ะหน ว ยงานได จั ด ทํ า Action Plan ที่ จ ะเป น ไปตามความเหมาะสมของบทบาท
ภารกิจ และแผนงาน/โครงการของแตละหนวยงานเอง หรือถาหนวยงานใดจะดําเนินงานหรือแกไข ปรับปรุงงานใด
ที่ มี เนื้ อ หาสอดคล อ งกั บ ในยุ ท ธศาสตร นี้ ก็ ส ามารถอ า งอิ งถึ ง ยุ ท ธศาสตร นี้ ม าเป น กรอบการทํ า งานต อ ไปได
โดยเฉพาะการทํ างานขององค กรปกครองท องถิ่น เทศบาลต างๆ ที่ส ามารถนํ าไปใช อางอิ งในการดํ าเนิ น งานได
ซึ่งแผนยุทธศาสตรนี้ก็ไมใชวาจะแกไขปญหาเขตเมืองตางๆไดทั้งหมด คงตองอาศัยกลไก มาตรการ แนวทางอื่นๆ
มาใชในการทํางานหรือแกปญหาของเขตเมืองดานอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะบทบาทและการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ที่ยุทธศาสตรนี้อาจจะกลาวถึงไวไมมาก เพราะภาคเอกชนถือวาเปนภาคสวนที่สําคัญมากในบริบทของเขตเมือง
นางจุฬาดา สุขุมาลวรรณ รอง ผอ.สํานั กสนั บสนุน ระบบบริการปฐมภูมิ สปสช. เสนอวา จากที่ ได มี
โอกาสเขารวมในเวทีปฏิรูประบบสุขภาพ ควรนํากรอบทิศทางของการปฏิรูประบบสุขภาพมาพิจารณาดวย ซึ่งการ
ปฏิ รู ป ระบบสุ ขภาพ แบ งเป น ๖ ยุ ท ธศาสตร เชน ยุท ธศาสตรด านการบริห ารจัดการและการพัฒ นากําลังคน
โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรกําลังคน และการสนับสนุนใหบุคลากรที่ไมใชแพทยเขามารวมดําเนินงานในระบบปฐมภูมิ
ยุทธศาสตรระบบการเงินการคลัง กําหนดใหมีความเทาเทียมกันของสิทธิประโยชน ๓ กองทุน ทั้งสวนของ Primary
Secondary และ Tertiary Care หนวยบริการตองดูแลคนทั้ง ๓ กองทุนอยางเทาเทียม เปนตน ยุทธศาสตรระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองนี้จะเชื่อมโยงกับกรอบการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศไดหรือไม อยางไร
นพ.สมชาย พีระปกรณ ที่ปรึกษาสํานักงานเขตสุขภาพที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร กลาววา ตอนชวงเริ่มการ
จัดทํามติสมัชชาเรื่องนี้ คณะทํางานไดรวมกันพิจารณาตั้งแตชื่อเรื่องวาควรเปนอยางไร จะทํากรอบแนวทางแคไหน
ก็ไดขอสรุปประมาณวา เปนระบบบริการสุขภาพของเขตเมือง ที่ไมใชเฉพาะกรุงเทพมหานคร เพราะกระแสการ
พัฒนาและการขยายตัวของเขตเมืองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งโลกไมใชเฉพาะของประเทศไทย จึงควรมีกระบวนการรวมกัน
จัดทําแผน/ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพของเขตเมืองโดยภาคสวนตางๆที่เกี่ยวของ ทั้ง ๓ ภาคสวน คือ ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และตามที่ ประธานไดกลาวไววาหนาที่ของคณะกรรมการชุดนี้คือการจัดทําแผน/
ยุท ธศาสตร ให เสร็จ แต ไม ใช ว าจั ดทํ าแผนครั้งเดีย วแลว เสร็จ น าจะสามารถแกไข ปรับ ปรุง ตัดหรือเพิ่มเติมได
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
/อีกสวนของการหารือ ...

-๖อีกสวนของการหารือกันวาควรจะกําหนดกรอบระยะเวลาดวยหรือไม ก็ไดขอสรุปวานาจะกําหนดกรอบเวลาไวสั้นๆ
แลวถาเนื้อหาหรือแผนที่ทําออกมาแลวมีการดําเนินการตามมาดวยดี สรางการมีสวนรวมของภาคสวนที่เกี่ยวของได
จึงไดกําหนดเรื่องของการจัดทําคณะกรรมการขับเคลื่อนที่จัดตั้งเปน Area based ทั้งระดับชาติ ระดับเขต และ
ระดับ จังหวัด เพื่ อให เกิด การดําเนิ น งานที่ เปน รูป ธรรม สวนเรื่องการจัด ทํ าแผนปฏิบัติการ หรือเรื่องการจัดทํ า
งบประมาณในส วนนี้ ตอนหารือกัน มองวางานระบบบริการสุขภาพเขตเมื องนี้ จริงๆก็ มีอยูแลวในระบบบริการ
เพียงแตตองการใหเกิดการทํางานที่ชัดเจนขึ้น มีกรอบการทํางานรองรับเพื่อใหเกิดการสนับสนุนงบประมาณที่มี
มาใชดําเนินการ หรือหากจะมีการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมก็ตองพิจารณาดูวาจะทําอยางไร
ประธาน กลาวเสริมวา มติสมัชชาเรื่องนี้ออกมาตั้งแตป ๕๘ หลังจากนั้นก็มีนโยบายและการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ตามมาอีกมากมาย เชน รัฐธรรมนูญป ๖๐ การปฏิรูปประเทศดานตางๆ ยุทธศาสตรชาติดานตางๆ แค ๒ ป
ที่ผานมาก็มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงสําคัญๆหลายเรื่องที่เปนเรื่องใหญและสําคัญระดับชาติ สวนที่เรากําลังจัดทํากัน
อยูนี้ เป นเพี ยงแคมติสมัชชาสุขภาพ จึงตองมาพิจารณาความสอดคลองกับเรื่องเหลานี้ดวย สวนเรื่องกรอบเวลา
การทํ างานที่ กํา หนดให จั ดทํ าแผนให เสร็ จ ในระยะเวลา ๑ ปห ลังจากการจัด ตั้งคณะกรรมการระดับ ชาติจัดทํ า
ยุทธศาสตรฉบับนี้ ซึ่งตอนนี้ก็เกินกรอบเวลาที่กําหนดมาบางแลว ถาชาเกินไปก็ไมคอยดีนัก เพราะถามีกรอบทิศทาง
อื่ น เช น เรื่องการปฏิ รู ป ระบบสุ ขภาพ หรือ ยุ ทธศาสตรอ่ืน ๆ ออกมากอนแลว เนื้ อหาครอบคลุ มเรื่องเหลานี้ด ว ย
การจัดทําเรื่องนี้ก็จะไมเปนผลเทาไร จึงคิดวายุทธศาสตรนี้ก็ตองพยายามออกมาใหไดโดยเร็วหากไมมีอะไรที่ตอง
แกไขหรือตองใชเวลาในการจัดทํามากขึ้นก็พยายามเสนอใหผานขั้นตอนตามที่กําหนด เพื่อจะไดมาเปนกรอบการ
ทํางานหรือเปนกรอบอางอิงของการดําเนินงานที่เกี่ยวของไดตอไป
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและกรอบเนื้อหาหลักของรางยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๐) ที่นําเสนอนี้ และขอใหฝายเลขานุการ นําขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น จากที่ประชุมนี้ไปปรับแกไข
ในลักษณะที่ Miner change ที่ไมกระทบกับกรอบเนื้อหาหลัก และเมื่อแกไขเสร็จแลวนําเสนอใหปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดนี้ พิจารณาเห็นชอบและเสนอตอใหกับเลขาธิการคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ เพื่อเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติตามขั้นตอนที่กําหนดไว ตอไปดวย
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ ไมมี
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.
นางมาลาศรี เปาอินทร
นางสาวอัญชลี คติอนุรักษ
นพ.ธงชัย เขมรัตนตระกูล
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