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บทสรุปผูบริหาร
วิ วั ฒ นาการของสั ง คมไทยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงทั้ ง ด า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ลั ก ษณะประชากรที่ มี
ความหลากหลาย การอยูอาศัยที่มีความหนาแนนสูง นอกจากนี้ยังมีความซับซอนดานประชากรที่มีประชากร
แฝงซึ่ งรวมถึ งแรงงานข ามชาติ ที่ มีแนวโน มการเคลื่ อ นย ายแรงงานสู เมื องเพิ่ มมากขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
ภายหลั งการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย นในพ.ศ. 2558 ซึ่งป จ จัย ดั งกล าวสงผลต อวิถีชี วิต ความเป น อยู และ
สิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว
และสงผลตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่อาจกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําและไมเปนธรรมการจัดบริการสุขภาพใน
เขตเมืองมีบริบท ที่ซับซอน มีผูรวมจัดบริการหลากหลาย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนอื่น ๆ และ
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองเขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนและรวมจั ดบริการสุ ขภาพ
ใหประชาชนในเขตเมืองมากขึ้น
การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เกิ ด การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งและกรุ งเทพมหานคร
อยางมีสวนรวมมีขอจํากัดจากเหตุหลายประการ เชน ความแตกตางของนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน
ของแตละหนวยงาน โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ อันหมายรวมถึงกําลังคนดานสุขภาพทั้งเรื่อง
ปริ ม าณ คุ ณ ภาพและมาตรฐานวิ ช าชี พ ความพร อ มเชิ งทรั พ ยากรต า ง ๆ เช น ระบบข อ มู ล สารสนเทศ
เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการสงตอ และระบบ
การแพทยฉุกเฉิน การบริหารจัดการและการเบิกจายงบประมาณดานสุขภาพ ขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงานทั้งในและตางภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมมีเจาภาพหลักของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
โดยรวม แมจะมีการแบงแยกพื้นที่ปกครองเชิงอํานาจตามกฎหมายก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ทําใหระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองไดรับ การพัฒ นาแบบแยกสวน และไรทิศทางที่ ชัดเจนในภาพรวม สงผลใหประชาชนที่อยู
ในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงดานสุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไดยากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ใหเขมแข็ง มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการใหบริการสุขภาพ และสามารถตอบสนองตอปญหา
สุขภาพที่ทาทายไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีเจาภาพหลัก และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
ระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองมีปญหาหลากหลาย มีประเด็นเรงดวนและสําคัญที่ควรดําเนินการ
โดยทุกภาคสวน ทุกองคกร ทุกวิชาชีพ ที่เกี่ยวของ โดยมีตัวอยางในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้ประเด็น
ที่ 1 การใหบริการสุขภาพไดแกการจัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองยังมีความซ้ําซอนระหวางผูใหบริการ
สุขภาพการกระจายตัวของหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองไมครอบคลุมประชาชนบางสวนขาดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบริการระดับปฐมภูมิ ทําใหไปรับบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลโดยไมจําเป นหนวย
บริการสุขภาพในเขตเมืองยังมุงเนนการจัดบริการสุขภาพในเชิงของการรักษาพยาบาลและการตั้งรับมากกวา
การสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคประเด็นที่ 2 การเงินการคลังสุขภาพไดแก ระบบการซื้อบริการ
สุขภาพของกองทุนภาครัฐยังไมสามารถทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดบริการ
สุขภาพแก ประชาชนในพื้ น ที่ไดอย างมี ป ระสิทธิภ าพองคกรปกครองส วนทองถิ่ นที่ เขารวมในการจัดบริการ
สุขภาพไมสามารถนําเงินที่ไดรับการจัดสรรจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไปใชในการจางบุคลากร
ด า นสุ ข ภาพมาให บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก ป ระชาชนได ก ารจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพในเขตเมื อ งประสบป ญ หา
ความไม เพี ย งพอของงบประมาณ ในการจั ด บริ ก ารสุ ข ภาพมาตรการทางการเงิน การคลั งสุ ข ภาพ ยั งไม
สอดคลองกับพฤติกรรมสุขภาพและการใชบริการสุขภาพของประชากรในเขตเมืองประเด็นที่ 3 การบริหาร
ข

ระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม (ภาวะผูนําและการอภิบาล) ไดแก การบริหารระบบบริการสุขภาพ
อยางมี สวนรวมของผู ใหบ ริการสุ ขภาพที่ อยูตางสังกั ดกัน นั้ นยังมีอยู นอยการวางแผนและการใชทรัพยากร
รวมกั น ทั้ งด านบุ คลากรสุขภาพ ระบบข อมูล สารสนเทศ และเครื่องมืออุป กรณ ท างการแพทยที่มีร าคาสูง
ยังมีนอย
จากตัวอยางสภาพปญหาที่เกิดขึ้น ในเขตเมืองรวมทั้งกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จะเห็นไดวา
ป ญ หาเหล านี้ ไม ส ามารถแก ไขได โดยหน วยงานใดหนว ยงานหนึ่ งโดยลําพั งการบริการสุขภาพในเขตเมื อง
ดําเนินงานโดยหนวยงานที่หลากหลาย ซึ่งขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาดกลไกการเชื่อมโยง ระบบการสงตอ สงกลับผูปวยที่ชัดเจน ทําใหการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒนา
ระบบสุ ข ภาพเขตเมื อ งอย างมี ส ว นรว มมี ข อจํากัด ทั้ งในด านความแตกตางของนโยบาย และทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงาน โครงสรางพื้นฐานอันหมายรวมถึงกําลังคนดานสุขภาพทั้งเรื่องปริมาณและ
คุณภาพ ความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศ ความพรอมเชิงทรัพยากรตาง ๆ ตั้งแตเวชภัณฑ ครุภัณฑ
ทางการแพทย เทคโนโลยีทางการแพทย รูปแบบการจัดระบบบริการทางการแพทย รวมถึงเรื่องวงจรการ
บริหารจัดการและการเบิกจายงบประมาณดานสุขภาพ นอกจากนั้น การขาดกลไกที่เอื้อตอการประสานงาน
ระหวางหนวยงานทั้งในและตางภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง ยิ่งแสดงใหเห็นถึงการไมมีความเปนเจาของ
ของระบบสุขภาพเขตเมืองโดยรวม แมจะมีการแบงแยกพื้นที่ปกครองเชิงอํานาจตามกฎหมายก็ตาม ทําให
ระบบสุ ขภาพโดยรวมไดรับ การพั ฒ นาไปแบบไรทิศทาง จนมีผลทําให ป ระชาชนที่อยูในพื้น ที่เขตเมืองนั้น
มีความเสี่ยงดานสุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไดยาก
ดั งนั้ น การให ทุ ก ภาคส ว นที่ เกี่ ย วข องกั บ ระบบบริ การสุ ข ภาพเขตเมื อ ง ได ร ว มกั น กํ าหนดแผน
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา ตลอดจนกลไกในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง จะทําใหการ
จัดบริการสุขภาพสามารถรองรับความตองการของประชาชนในเขตเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
สอดคลองตามบริบท และความตองการของประชาชน ซึ่งผลการดําเนินการจัดยุทธศาสตร มีดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
คนเมืองมีสุขภาพดี ภายใตระบบสุขภาพเขตเมืองที่เขมแข็งสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของพื้นที่
เชื่อมโยงบริการทุกระดับ และทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีสวนรวม
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยมุงเนนการระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
2. จัดระบบการเงินการคลัง และการจัดทํางบประมาณ ที่เอื้อตอระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
3. สรางและพัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภาคสวนตางๆ อยางเปนเอกภาพมี
มาตรฐานและครอบคลุม
4. ผลิต พัฒนา และจัดสรรกําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
5. เสริมสรางระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็ง ดวยกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล การติดตามประเมินผล การสรางองคความรู งานวิจัยที่นํามาปรับใชไดจริง
6. สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการ
จัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ค

เปาหมาย (Goal)
คนเมืองสุขภาพดี มีระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึง
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ตัวชี้วัดหลัก
1.
2.
3.
4.

ความครอบคลุมของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง (รอยละ 100)
รอยละของหนวยงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมืองมีคุณภาพไดมาตรฐาน (รอยละ 100)
อัตราตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอลดลง (รอยละ 20)
อัตราการเขาภึงบริการสุขภาพของคนเมืองเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนากําลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางระบบสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็งดวยธรรมาภิบาล
รายละเอียดดังนี้

ง

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง
วัตถุประสงค
กลยุทธ/มาตรการ
1.1 เพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพเขตเมืองมุงเนน
1. จัดระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวให
บริการสุขภาพปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัวที่มี
เหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะประชากร และมีสวนรวม
คุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของทุก
ของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชา
สังคม
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและระบบ 2. จัดระบบการบริการสุขภาพเขตเมืองและระบบการสงตอ
การสงตอที่มีความเชื่อมโยงหนวยบริการสุขภาพทุกระดับ ที่มคี วามเชื่อมโยงของหนวยบริการทุกระดับและมีสวนรวม
และสามารถสงตอบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. พัฒนาระบบปองกันควบคุมโรค ระบบเฝาระวังทาง
โดยการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ระบาดวิทยา และกลไกตอบสนองตอโรคและภัยสุขภาพใน
ประชาสังคม
1.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับ ภาวะฉุกเฉินไดทันตอสถานการณโดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
บริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรค
และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของทุก 4. สนั บ สนุ น ประชาชนสามารถดู แ ลสุ ข ภาพตนเอง
ภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
(Health Literacy) การใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น การแพทย
1.4 เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Health แผนไทย และแพทยทางเลือกไดอยางเหมาะสม
Literacy) ไดอยางเหมาะสม

ตัวชี้วัด
- รอยละหนวยบริการคลินิกหมอครอบครัว ครอบคลุม
พื้นที (รอยละ 100)
- รอยละของหนวยบริการคลินิกหมอครอบครัวเขตเมือง
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด (รอยละ 100)
- มีระบบการสงตอ/เชื่อมโยงระหวางหนวยบริการ
สุขภาพ เขตเมืองของทุกภาคสวนที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละระดับความพึงพอใจของประชากรเขตเมือง
ในบริการการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ (รอยละ 90)
- มีระบบปองกันควบคุมโรค ระบบเฝาระวังทางระบาด
วิทยา และกลไกตอบโตโรคและภัยสุขภาพในภาวะ
ฉุกเฉิน
- อัตราการเขารับบริการของผูปวยนอกดวยโรคไมติดตอ
ของโรงพยาบาลในเขตเมืองลดลง (ลดลงรอยละ 20)
- รอยละสถานบริการที่มีการใหบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
- มีแหลงใหความรูประชาชนดานสุขภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค
กลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัด
2.1 เพื่อใหกระบวนการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณ 1. พัฒนากระบวนการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณ
- มีคูมือแนวทางการจัดสรรงบประมาณจากแหลง
จากแหลงงบประมาณตางๆ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ จากแหลงงบประมาณตางๆ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
งบประมาณตางๆ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ งบประมาณ ประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ งบประมาณ
งบประมาณทองถิ่น และแหลงอื่นๆ สําหรับระบบบริการ ทองถิ่น และแหลงอื่นๆ สําหรับระบบบริการสุขภาพเขต
ทองถิ่น และแหลงอื่นๆ สําหรับระบบบริการสุขภาพเขต
สุขภาพเขตเมืองอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
เมืองอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพครอบคลุม
เมือง
ครอบคลุมประชากรเขตเมือง
ประชากรในเขตเมือง
จ

วัตถุประสงค
2.2 พัฒนากลไกการเงินการคลัง รองรับการสงตอเพื่อให
การจัดบริการสุขภาพเขตเมืองมีบริการที่ตอเนื่อง
(Continuous care) และประชาชนสามารถเขาถึงบริการ
สุขภาพไดทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
2.3 เพื่อลดอุปสรรคดานการเงินใหประชาชนเขาถึงบริการ
ดานสุขภาพ ทั้งสงเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรค
รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการบริการการแพทย
ฉุกเฉิน

กลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัด
2. สรางกลไกดานการเงินการคลังใหประชาชนเขาถึงบริการ - รอยละของประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ และบริการ
ดานสุขภาพ และบริการการแพทยฉุกเฉิน
การแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
3. พั ฒ นาระบบการเงิ น และการคลั ง ของหน ว ยบริ ก าร - ร้ อยละของหน่วยบริ การสุขภาพในเขตเมืองที่ประสบ
สุขภาพในเขตเมื องให มีมาตรฐานชัด เจน มีความคลองตั ว วิกฤตทางการเงินลดลง (รอยละ 20)
และยืดหยุน สอดคลองกับความจําเปนของแตละพื้นที่ และ
มีระบบการเฝาระวัง ติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ การเงินการ
คลังที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค
กลยุทธ/มาตรการ
3.1 เพื่ อ จั ด ทํ า ระบบฐานข อ มู ล กลาง/คลั ง ข อ มู ล ด า น 1. สรางฐานขอมูล/คลังขอมูลกลาง(Data Center)
ดานสุขภาพเขตเมือง
สุขภาพที่เชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2 เพื่ อ พั ฒ นาข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพที่ ใช ในการจั ด ระบบ 2. พัฒ นาระบบขอมูลสุขภาพเขตเมืองที่สามารถเชื่อมโยง
กับหนวยงานเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
บริการสุขภาพเขตเมือง
3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดการขอมูลและ 3. พั ฒ นาโปรแกรม /Soft ware ระบบขอมูลดานสุขภาพ
วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและทัน ในการใหบริการ/จัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง
ต อ สถานการณ ส ามารถนํ ามาใช ในการจั ด ระบบบริ ก าร 4. พั ฒ นาระบบขอมู ล ดานสุข ภาพสว นบุ ค คล (Personal
Health Record) เชื่อมโยงการใหบริการในสถานพยาบาล
สุขภาพได
3.4 เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และคุมครองสิทธิดาน ทุกระดับ
5. จั ด ทํ าระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช เทคโนโลยี
ขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
ข อ มู ล สารสนเทศระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งอย า งมี
ประสิทธิภาพ
ฆ

ตัวชี้วัด
- มีระบบฐานขอมูล/คลังขอมูลดานสุขภาพกลาง
(Data Center) ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทั้งประเทศ
- รอยละของหนวยบริการที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
เขาระบบฐานขอมูลกลางเพิ่มขึ้น (รอยละ 50)
- มีระบบขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล (Personal
Health Record) เชื่อมโยงการใหบริการใน
สถานพยาบาลทุกระดับในเขตเมือง
- รอยละของสถานบริการที่พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร IT ในเครือขายจากศูนยกลาง
(Active Directory) ระบบเชื่อมตอฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร ระบบเครื่องแมขายเพื่อรองรับ
ระบบงาน Personal Health Record เพิ่มขึ้น
(รอยละ 25)

วัตถุประสงค

กลยุทธ/มาตรการ
ตัวชี้วัด
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นข อ มู ล ในการจั ด การข อ มู ล และ - รอยละของความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วของ
วิเคราะหขอมูลดานสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพและทัน การเขาถึงขอมูล และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ต อ สถานการณ ส ามารถนํ า มาใช ในการจั ด ระบบบริ ก าร ของผูใชบริการ (รอยละ 80)
- รอยละบุคลากรดานขอมูลไดรับการพัฒนาในการ
สุขภาพได
จัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพได
7. สรางโปรแกรม/soft wear ระบบความปลอดภัยของ
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําขอมูลมาใชในการ
ขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
จัดระบบบริการสุขภาพได (รอยละ 90)
- รอยละหนวยบริการสุขภาพทีจ่ ัดหาและพัฒนาระบบ
ขอมูลดานสุขภาพ /โปรแกรม/เครือ่ งคอมพิวเตอร
เพื่อรองรับการใชงานเรื่องความปลอดภัย (รอยละ 30)

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนากําลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค
กลยุทธ/มาตรการ
4.1 เพื่ อ วางแผนผลิ ต จั ด สรร และพั ฒ นากํ าลั งคนด า น 1. วางแผนผลิต จัดสรร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สุขภาพในเขตเมือง โดยการมีสวนรวมของภาคภาคสวนที่ สหสาขาวิชาชีพในหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมืองใหได
ไดตามเกณฑมาตรฐาน
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2. จัดทํา ปรับปรุง แกไข กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เอื้อตอ
4.2 เพื่อสรางระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
การดําเนินงานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใหสอดคลองและเอื้อตอระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพ
4.3 เพื่อสรางสรางกลไกการสื่อสารและการทํางาน
เชิ ง บู ร ณาการที่ เอื้ อ ต อ การทํ า งาน และการธํ า รงรั ก ษา ที่ดีและการทํางานเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานตางๆ
4. เสริมสรางขวัญ กําลังใจและธํารงรักษากําลังคนในระบบ
กําลังคนดานสุขภาพในเขตเมือง
บริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง

ฉ

ตัวชี้วัด
- ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนดานสุขภาพ
เขตเมือง (รอยละ 90)
- รอยละของบุคลากรและภาคีเครือขายที่ไดรับการ
พัฒนาตามเกณฑที่กําหนด (รอยละ 90)
- จํานวนการจัดทํา กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เอื้อตอ
ตอการทํางานในระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
- มีคูมือ/แนวทางการสื่อสารและการทํางานเชิงบูรณา
การระหวางหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานบริการสุขภาพเขตเมือง
ที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
- อัตราการลาออกของบุคลากรดานสุขภาพลดลง

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางระบบสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็งดวยธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค
กลยุทธ/มาตรการ
5.1 เพื่อใหมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร กําหนดทิศทาง และ 1. จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการ
แนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานระบบบริการสุขภาพ สุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ ที่มีองคประกอบทั้งภาครัฐ
เขตเมืองใหเกิดความตอเนื่อง
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผานกลไก
ตาง ๆ ที่ระดับเขตและจังหวัดและเขตเมือง
5.2 เพื่อใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
2. สนับสนุนใหหนวยงานเกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติการที่
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีสวนรวมเพื่อการนํา
สอดคลองกับยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรบริการสุขภาพเขตเมืองสูการปฏิบัติ
5.3 เพื่อใหมรี ะบบกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 3. สรางและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร
ใหมีประสิทธิภาพ
ระบบสุภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมการจัดทํางานวิจัย ชุดความรู และนวัตกรรม
5.4 เพื่อใหหนวยบริการสุขภาพในเขตเมืองสามารถ
รวมถึงการจัดการความรูและการใชผลงานวิจัยและองค
จัดบริการบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรง
ความรูดานสุขภาพ อยางครบวงจร
ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
5.5 เพื่ อเสริมสร างหลั กธรรมาภิ บ าลในการระบบบริการ 5. จัดทํ า ปรับ ปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ
แนวทางการดําเนิ นงาน เพื่อเอื้อตอระบบบริการสุขภาพ
สุขภาพเขตเมือง
เขตเมืองดวยหลักธรรมภิบาล

ช.

ตัวชี้วัด
- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ /คณะทํางานในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ในแตละระดับ
- รอยละของหนวยงานในเขตเมืองที่จัดทําแผนปฏิบัติการ
ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและนําสูการปฏิบัติ
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
ภายใตยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
- มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงานบริการสุขภาพเขตเมือง
- จํานวนงานวิจัย ชุดความรู นวัตกรรม และการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
- จํานวนการจัดทํา ปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบ
มาตรการ แนวทางการดําเนินงานเพื่อเอื้อตอ ระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองดวยหลักธรรมภิบาล

บทที่ 1 บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ความมีลักษณะของชุมชนเมืองเปนปจจัยสําคัญลําดับตน ๆ ของระบบสาธารณสุขของโลก ในศตวรรษที่
21 ซึ่งมีผลกระทบที่สําคัญตอสุขภาพ ภายในป พ.ศ. 2593 คาดวามากกวารอยละ 70 ของประชากรทั่วโลกจะ
อาศั ย อยู ใ นชุ ม ชนเมื อ ง และในประเทศไทย สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
ไดคาดประมาณจํานวนประชากรภายในประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 วามีประชากรอาศัยอยูในเขตเมืองรอยละ
45.90 ซึ่งแตกตางจาก ประชากรเขตเมืองป พ.ศ. 2554 ที่มีอัตราสวนเพียงรอยละ 36.12 ของประชากรทั้ ง
ประเทศ แสดงให เห็ น ว า ประเทศไทยมี แ นวโน ม การมี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู ในเมื อ งและใช ชี วิ ต แบบเมื อ ง
เพิ่มมากขึ้น โดยปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอสุขภาพเขตเมือง เชน ธรรมาภิบาลเขตเมือง ลักษณะของประชากร
สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และที่มนุษยสรางขึ้น การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การจัดการบริการและ
ภาวะฉุกเฉินตอสุขภาพ และความมั่นคงทางอาหาร
ในขณะที่ ความเป น ชุ มชนเมื องนํ ามาซึ่ งโอกาสตาง ๆ สภาวะเชน นี้ ก็ส ามารถนํามาซึ่ งป ญ หาทาทาย
ตอการมีสุขภาพที่ดีกวาเดิมของประชากรเขตเมือง เมืองตาง ๆ ทั่วโลกในปจจุบันนี้และพื้นที่ที่จะเติบโตเปนเขต
เมืองในอนาคตกําลังเผชิญปญหาคุกคามในสามเทา เชน ปญหาเอชไอวี/เอดสวัณโรค การติดเชื้อปอดบวม โรค
อุจจาระรวงรุนแรง โรคไมติดตอเรื้อรังเชน หอบหืด โรคหัวใจ มะเร็ง และโรคเบาหวาน และการบาดเจ็บและ
ความรุนแรง รวมถึงอันตรายและบาดเจ็บที่เกิดจากการจราจร
สํ า หรั บ ประเทศไทยพบป ญ หาท า ทายที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพเขตเมื อ ง เช น โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด
โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งหลอดลมและปอด การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส และมะเร็งตับ แตอยางไรก็ตาม
จากวิวัฒ นาการของเมื องที่ มีการเปลี่ ยนแปลงของบริบ ทด านตาง ๆ ทั้ งเศรษฐกิ จ สังคม วัฒ นธรรม รวมทั้ ง
สิ่งแวดลอมอยางรวดเร็ว เชน เศรษฐกิจที่ผันผวน การอยูในสังคมที่แออัด พฤติกรรมการใชชีวิตที่เรงรีบ ซึ่งมีผล
ตอภาวะสุขภาพของคนที่อาศัยอยูในพื้นที่เมือง ที่พบไดอยางชัดเจน เชน ความไมเปนธรรม ความไมเทาเทียมใน
การเขาถึงทรัพยากรทางดานสุขภาพ ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจ ที่ทําใหผูที่มีรายไดนอยหรือผูดอยโอกาส
มีโอกาสเขาถึ งบริการที่ มีคุณ ภาพน อยกวาปญ หาด านความรุน แรงทางสั งคม ป ญ หายาเสพติ ด การคุ มครอง
ผูบริโภคดานยา อาหาร หรือผลิตภัณฑทางการแพทย ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย ปญหาความเสื่อมโทรม
ของสิ่ งแวดลอม ป ญ หาการบริการจากภาครัฐที่ ไมทั่วถึ ง หรืออาจจะเป น ปญหาจากการอพยพเข าเมืองของ
แรงงานตางดาว ซึ่งปรากฏการณเหลานี้ลวนแลวแตมากับ “การใชชีวิตแบบเมือง” ซึ่งจะพบไดวา วิถีชีวิตแบบ
เมือง มีความแตกตางหลากหลายซับซอน และแตกตางกับชีวิตชนบทมาก
โดยความเปนเมืองในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประชากรที่ยายถิ่นฐานมาจากพื้นที่ที่
หลากหลายทั้งในประเทศและจากนานาชาติ ตางมาจากเศรษฐานะที่ไมเทาเทียมกัน มีทัศนคติความเชื่อสวน
บุ คคลและปฏิ สั ม พั น ธ ท างสั งคมที่ เป น แบบแผนต าง ๆ กั น จึ งทํ าให สุ ขภาพของคนเขตเมื อ งมี ป ญ หาต าง ๆ
ที่ ท วี ค วามรุ น แรงมากยิ่ งขึ้ น โดยเฉพาะในเรื่ อ งการจั ด การด า นสาธารณสุ ข ที่ ทํ า ให ผู ที่ มี ร ายได น อ ยหรื อ
ผูดอยโอกาสมีโอกาสเขาถึงบริการที่มีคุณภาพนอยกวา หรือไมไดรับบริการสุขภาพอยางตอเนื่องในโรคเรื้อรัง
การทํ า ให สุ ข ภาพของคนในเขตเมื อ งดี ขึ้ น กว า เดิ ม จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งเร ง พั ฒ นาระบบสุ ข ภาพ
ซึ่ งองค ป ระกอบหนึ่ งที่ สํ าคั ญ คื อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ขภาพให เข ม แข็ งสามารถตอบสนองต อ ป ญ หา
ทาทายเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ
1

2. วัตถุประสงค
ยุ ทธศาสตรร ะบบบริ การสุ ข ภาพในเขตเมื อง (พ.ศ.2560-2570) จัด ทํ าขึ้น เพื่ อให ห นว ยงานที่ เกี่ย วขอ ง
ใชเป น กรอบแนวทางในการดําเนิ น งานในการพัฒ นาระบบสุขภาพในเขตเมืองใหมีความเขมแข็ง มีสวนรว ม
ตอเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อคนเมืองมีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. คํานิยาม
3.1 เขตเมือง ความหมายตามราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง เขตเทศบาลที่มีจํานวนประชากรตั้งแต
10,000 คนขึ้นไป และความหมายตามศัพทานุกรมการวิจัยทางประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2558)
หมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะสําคัญของความเปนเมือง คือ มีประชากรอยูกันอยางหนาแนน หรือมีจํานวนคนมาก
เมื่อเทียบกับพื้นที่ โดยประชากรสวนใหญในพื้นที่นั้นประกอบอาชีพที่มิใชเกษตรกรรม
3.2 ระบบสุ ข ภาพ (health system) หมายถึ ง ระบบความสั ม พั น ธ ทั้ งมวลที่ เกี่ ย วข อ งกั บ สุ ข ภาพ
(มาตรา 3 พรบ.สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550) ซึ่งมี ผลลัพธที่สําคัญ คือ การเขาถึง ความครอบคลุม คุณ ภาพ
ความปลอดภั ย และมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ที่ ทํ าให ป ระชาชนมี ร ะดั บ สุ ข ภาพและความเป น ธรรมเชิ ง สุ ข ภาพที่ ดี ขึ้ น
มีประสิทธิภาพ คุมครองความเสี่ยงทั้งดานสังคมและการเงิน และตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน โดย
ระบบสุ ข ภาพประกอบด ว ยองค ป ระกอบพื้ น ฐานอย า งน อ ย 6 ประการ ได แ ก 1) การให บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
2) บุคลากรสุขภาพ 3) สารสนเทศสุขภาพ 4) ผลิตภัณฑทางการแพทย วัคซีน และ เทคโนโลยี 5) การเงินการ
คลังสุขภาพ 6) ภาวะผูนําและการอภิบาล(รายละเอียดเอกสารสมัชชาสุขภาพ 8 / หลัก 3 / ผนวก 1)
3.3 ระบบบริการสุขภาพ (health care systems/health service systems) หมายถึง แบบแผนของ
การจัด บริการสุขภาพ จัดเปน องค ประกอบหนึ่ งของระบบสุขภาพ มักจะใช เพื่ อหมายถึ งระบบหรือโครงการ
จัดบริการสุขภาพใหแกประชาชนหรือสาธารณะ โดยการลงทุนของรัฐหรือหนวยงานเอกชนหรือรวมกันทั้งสอง
ภาคสวน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาลและการ
ฟ น ฟู สุ ข ภาพ และในความหมายที่ กว า ง องค ป ระกอบของระบบบริการสุข ภาพจะครอบคลุม ถึงสิ่งตอ ไปนี้
1) บริการดูแลสุขภาพรายบุคคลของบุคคลและครอบครัว ใชบริการไดตามโรงพยาบาล คลินิก ศูนยสุขภาพใน
ชุ ม ชน ในสํ า นั ก งานแพทย และในบ านของผู รั บ บริ ก ารเอง 2) บริ ก ารสาธารณสุ ข ซึ่ ง จํ าเป น ต อ การรั ก ษา
สิ่ งแวดล อมให เอื้ อต อสุ ขภาพเช น การควบคุมน้ํ า อาหารและยา และกฎความปลอดภัย ตาง ๆ ที่ มุงปกปอ ง
ประชากรกลุมใดกลุมหนึ่ง 3) กิจกรรมฝกอบรมสอนแนะและวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันโรค การคนหา
ผูปวยและการรักษาโรค และ 4) การเรียกเก็บคาบริการจากบุคคลภายนอก เชน จากระบบประกันสุขภาพ
4. ความเปน “เมือง” กับระบบการสาธารณสุข ระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อความอยูดีมีสุข
หลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับศตวรรษที่ 21 มีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของ
บริบทและสิ่งแวดลอมของโลกอยางแยกกันไมออก ผลที่ตามมาที่เห็นไดไมวาจะเปนปญหาความไมเปนธรรมไม
เทาเทียมกันของการเขาถึงทรัพยากรทางดานสุขภาพ ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจทําใหคนที่ฐานะทางสังคม
ดอยกวาหรือมีชองวางทางสังคมมากกวาไดรับบริการที่ดอยคุณภาพหรือไมไดรับบริการสุขภาพ ในโรคเรื้อรังที่
ตอเนื่อง มีปญหาดานความรุนแรงในสังคม ปญหายาเสพติด การคุมครองผูบริโภคดานยา อาหาร หรือผลิตภัณฑ
ทางการแพทย ปรากฏการณ เหล า นี้ ล ว นแล ว แตม ากั บ “การใช ชี วิ ต แบบเมื อ ง”( Beck, M.B., Gupta, H.,
Rastetter E., Shoemaker, C., Tarboton, D., Butler, R., Edelson, D., Graber, H., Gross, L.,Harmon,
T., McLaughlin, D., Paola, C., Peters, D., Scavia, D., Schnoor, J.L. & Weber, L.
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2009) ที่กลาววาแยกกับหลักประกันสุขภาพถวนหนาไมออก ก็เพราะวา ถาหากสามารถจัดการหลักประกัน
ความมั่ น คงด า นสุ ข ภาพได มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ก็ น า จะช ว ยควบคุ ม หรื อ ลดผลกระทบปรากฏการณ ข า งต น
ใหบรรเทาเบาบางลงได
วิถีชีวิตแบบเมือง (Urban lifestyles) มีความแตกตางหลากหลายซับซอน ที่ตองการการออกแบบการ
จัดการทางสังคม วัฒนธรรมอยางใหม และยังตองการการออกแบบการจัดบริการสุขภาพใหม การออกแบบการ
จัดการดานการสาธารณสุขแบบใหม (New set of roles for health care systems) เพื่อใหสอดรับกับความ
ตองการดานสาธารณสุขและบริการสุขภาพ (Demand for health) ที่แตกตางหลากหลายมีพลวัตรสูงของการ
ใชชีวิตในเมือง อันแตกตางอยางสิ้นเชิงกับชีวิตชนบท อยางไรก็ดี ความเปนเมืองไมไดเปนปจจัยคุกคามไปเสีย
ทั้งหมด ความเปนเมืองเปนโอกาสการพัฒนานวัตกรรมในระบบสุขภาพดวย เพราะเมือง เปนที่ที่มีทรัพยากรมาก
จึงมีความเปนไปไดมากที่จะลงทุน หรือดําเนินการกิจกรรมเพื่อปกปองความมั่นคงดานสุขภาพสงเสริมสุขภาพให
มี สุขภาวะที่ ดีอยู ดีมีสุ ข (Protecting and promoting human health and wellbeing) โดยอยูในขอบขาย
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได
การสร า งความอยู ดี มี สุ ข และสุ ข ภ าพ ดี (Health and wellbeing) ของผู ค นในเขตเมื อ งนั้ น
มีกระบวนการที่อาจจะหลากหลายซับซอน แตก็อาจจะใชเปนโอกาสที่ในเมืองก็มีนวัตกรรมหรือสามารถบูรณา
การสานนวัตกรรมเพื่อสุ ขภาพได ในเขตเมื อง เพราะวาในพื้น ที่เมืองก็มักจะเปน ที่รวมของ ตน ทุน ทางสังคม
กระบวนการคุณภาพ โครงสรางพื้นฐานที่มีมาตรฐานอยูกอนหนาแลว ในการนํามาสรางหลักประกันสุขภาพถวน
หนา
แนวโนมการเปนเมืองและการใชชีวิตแบบเมือง และการออกแบบระบบสุขภาพ
มีรายงานวา ประชากรโลกปจจุบนั กวารอยละ 50 ใชชีวิตแบบเมือง (Ahmad, E. ,2007). และสําหรับประเทศ
ไทยก็มีแนวโนมประชากรที่อาศัยอยูในเมือง และใชชีวิตแบบเมืองเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1แนวโนมความเปนเมืองของประเทศไทย

ที่มาUnited Nations : World Urbanization Prospect Database
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ความยากของการสรางรูปแบบและกระบวนการเพื่อสุขภาพดี และหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับ
ความเปนเมืองของประเทศไทย อยูที่ “การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว” ของประชากรที่ยายถิ่นฐานมาจากพื้นที่
อันหลากหลายทั้งในประเทศและมาจากนานาชาติ ผูคนที่มารวมเปนชุมชนเขตเมืองมาจากเศรษฐานะที่ไมเทา
เทียมกัน มีคติความเชื่อสวนบุคคลและปฏิสัมพันธทางสังคมที่เปนแบบแผนตางๆกัน มาอยูในฐานะทางสังคม
หรือบอยครั้งก็มีเบื้องหลังดานอาชญากรรมที่แตกตางกัน คนเหลานี้ตองมารวมกันในอาคารชุด หองเชา บาน
จัดสรร ชุมชนแออัด คนเรรอน สรางเปนชุมชนเมืองใหมที่อาจมีความแปลกแยกระหวางความเปนปจเจก การใช
ชีวิตในครอบครัว
ในการจัดระบบสุขภาพชุมชนเมือง มีความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนในเมืองกับคนชั้นกลางคนชั้นสูงใน
เมือง ในเรื่องการจัดการดานสาธารณสุข ไมวาจะเปนเรื่อง ความสามารถในการเขาถึงอาหารปลอดภัยอาหาร
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ น้ํา การจัดการพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพ การจัดการขยะปฏิกูลของเสียในเมือง ระบบ
การขนสงที่ปลอดภัยและคุมครองผูโดยสาร โครงสรางพื้นฐาน สุขาภิบาลของที่อยูอาศัย การปองกันภัย ปญหา
ความรุนแรงในครอบครัวสังคมชุมชนแออัด ชุมชนยายถิ่นบานเชาอาคารแทง รวมถึงการเขาถึงบริการสุขภาพ
ด ว ย( Commission on Social Determinants of Health ,2008).การใช ชี วิ ต แบบเมื อ งเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ควบคุมปองกันและจัดการโรคเรื้อรัง และโรคติดตอดวย (Poel et al., 2009) เนื่องจากมีการบริโภคปจจัยเสี่ยง
ดานสุขภาพ การใชชีวิตที่ออกกําลังกายนอย ความอวน ความเครงเครียด การอยูในสถานที่เดียวกันอยางแออัด
การที่เขตเมือง มีความหนาแนนของประชากรมากและมีโครงสรางพื้นฐานที่แตกตางจากพื้นที่ชนบท มี
ความซับซอนทางดานระบบเศรษฐกิจมหภาค จุลภาค เศรษฐกิจใตเงา มีความซับซอนทางการจัดโครงสราง
องคกรสังคม อาชีพที่หลากหลายที่ไมใชเกษตรกร
การจัดการเพื่อความอยูดีมีสุข (Health and wellbeing) ของประชาชนในเขตเมืองและที่ใชชีวิตแบบ
เมือง ตองดําเนินการเชิงระบบ (Systems approach) โดยผานกระบวนการการมีสวนรวมของคนที่มีบริบทเมือง
และผูนําแกนนําชุมชนในเขตเมือง การดําเนินการเชิงระบบ ตองคิดถึงปจจัยดานกฎหมาย การบริหาร เงื่อนไข
ทางสั งคม การจั ด การสภาพแวดล อ มโดยเฉพาะอากาศ น้ํ า ความปลอดภั ย ของอาคาร ระบบภาษี สถาน
ประกอบการ ตลาด การออกแบบการจัดการโรคและภาวะคุกคามดานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม การ
จัดการใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรับผูอพยพยายถิ่น การศึกษาและงานอนามัยในสถานศึกษาระดับ
ปฐม มัธยม และอาชีวศึกษา อุดมศึกษา (ที่มักมีในเขตเมืองแตเขตชนบทไมมี) ความปลอดภัยและสุขาภิบาลของ
ระบบขนสงสาธารณะขนสงมวลชน การจัดการสุขภาพเมื่อมีภัยขนาดใหญ (Extreme weather events)
การดํ าเนิน การเชิงระบบ หมายถึงการจัดการปจ จัย บงชี้สุขภาพและความอยูดีมีสุขของบริบ ทเมือง
(Determinants of urban health and wellbeing) ทั้งที่
• เปน เรื่องใกลกับระบบสาธารณสุข เชน การออกแบบระบบบริการสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดลอม การ
จัดการกับพฤติกรรมสุขภาพแบบเมือง จัดการอาหารเพื่อสุขภาพที่เขาถึงไดทั้งคนยากจนและร่ํารวย การ
คุมครองผูบริโภคดานยา ผลิตภัณฑสุขภาพ พื้นที่ออกกําลังกายสาธารณะ ฯลฯ
• เป น เรื่ อ งไกลออกไปจากระบบสาธารณสุ ข แต เกี่ ย วข อ งกั น เช น การจั ด สถาป ต ยกรรมชุ ม ชนเมื อ ง
สายการผลิ ตและจั ดส งอาหารและพลั งงาน ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาและอนามั ย
โรงเรียน การจางงานและระบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเมืองทองถิ่น การกระจายอํานาจ
การจัดการปญหาครอบครัวและการผสมผสานทางวัฒนธรรมการขัดแยงทางวัฒนธรรมศาสนา
การจัดการเพื่อความอยูดีมีสุข (Health and wellbeing) และใหเกิดหลักประกันสุขภาพถวนหนาใน
เขตเมือง จึงตองมีขอมูลระดับชุมชนครอบครัวที่เพียงพอและนาเชื่อถือ (Ensure adequacy and reliability of
health related data) ต องการความร วมมือกัน ในหลายภาคสวนเพื่ อให เกิดระบบสาธารณสุข การจัด การ
สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติ การจัดการสวัสดิการทางสังคม (Need for inter-sectoral co-ordination)
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แบ งป นความสําเร็จและประสบการณ ที่ดีระหวางชุมชนเมื องดวยกัน (Sharing of successful experiences
and best practice models) และ ลดภาระคาใชจายดานสุขภาพและการดูแลสุ ขภาพ ดวยการจัด การให มี
กองทุนสุขภาพพัฒนาชุมชนเขตเมือง กิจกรรมการตลาดเพื่อสังคมและการรับผิดชอบตอสังคมของกิจการเอกชน
(Reducing the financial burden of health care)

ที่มา ดัดแปลงจาก ICSU (2011). Report of the ICSU Planning Group on Health and Wellbeing in
The Changing Urban
ระบบการสาธารณสุขและ การบริการสุขภาพในเขตเมือง
เนื่ องจากความเป น เมื อง และการใชชี วิตแบบเมือง มี ผ ลโดยตรงตอประชาชน องค การอนามั ยโลก
จึงไดกําหนดการรณรงคเปนคําขวัญวันอนามัยโลก ป 2010 ที่จะใหนักการสาธารณสุขและนักออกแบบระบบ
บริการสุขภาพ มารวมกันวางแผน สรางแบบแผนที่เหมาะสมสําหรับชีวิตเมืองในศตวรรษที่ 21 มีเนื้อความที่
สําคัญเกี่ยวกับการออกแบบที่เปนวัตกรรม การจัดการสุขภาวะรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (Municipal
authorities) (Urban planning essential for public health,2010)
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การจัดระบบการสาธารณสุขในเขตเมือง 5 เรื่องที่องคการอนามัยโลกแนะนํา
หากพิจารณาในอีกมุมมองหนึ่งทางดานโอกาสการพัฒนา เมืองก็มีทรัพยากรเพื่อการพัฒนามากกวาใน
เขตชนบท มีความพรอมในโครงสรางพื้นฐานดีกวา องคการอนามัยโลกจึงเสนอใหใชโอกาสนี้สราง 5 มาตรการ
ของระบบการสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนที่อยูในเมืองมีสุขภาวะที่ดี โดยนักการสาธารณสุขควรมีกิจกรรม ดังนี้
1. สงเสริมการวางผังเมือง และจัดทําแผนระบบสุขภาพเขตเมือง เพื่อใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพและความ
ปลอดภัย
2. พัฒนาชีวิตความเปนอยูและเงื่อนไขความเปนอยูที่ดีถวนหนา
3. สรางสรรคนโยบายสาธารณะ และบริบาลระบบสุขภาพเขตเมืองอยางมีสวนรวม
4. สรางสิ่งแวดลอมเมืองที่ไมเลือกปฏิบัติ และสรางกลไกใหเปนมิตรกับสังคมผูสูงอายุ ผูสูงอายุสามารถ
เขาถึงบริการสาธารณะไดอยางเทาเทียมกัน
5. ทําใหชุมชนเมือง มีภูมิคุมกัน พลังตานตอภยันตรายและเหตุฉุกเฉิน
การสงเสริมสุขภาพ การจัดการสภาพแวดลอมเพื่อการสาธารณสุข จึงหมายถึงความรวมมือกันแบงปน
ทรัพยากรกัน การมีขอตกลงรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน ชุมชน นิติบุคคลบริหารอาคารชุด คณะกรรมการ
ชุมชน สภาพลเมือง องคกรปกครองสวนทองถิ่น (WHO,2010)
การจัดระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมืองที่สะดวก ทันสมัย ไรรอยตอกับระบบโรงพยาบาล
การจัดบริการที่ใกลบาน ใกลใจในเขตเมือง เพื่อใหเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมืองทุกชนชั้น (ชนชั้นกลางใน
เมือง คนชั้นสูง คนดอยโอกาสในเมือง) ที่ตองมาใชชีวิตรวมกันในพื้นที่เดียวกัน
• การออกแบบโครงสรางสถาปตยกรรม
• กระบวนการจัดบริการและสงมอบบริการ
• มาตรฐาน ความปลอดภัย การรับรองมาตรฐานความนาเชื่อถือ
ของระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง จะตองรวดเร็วทันใจ ทันสมัย เชื่อมตอขอมูลกับโรงพยาบาลอยางไร
รอยตอ โดยเฉพาะการจัดการดูแลผูที่มีโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
ที่สําคัญคือ ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองจะตองบูรณาการกับสวัสดิการทางสังคม (Social welfare)
เครือขายความปลอดภัยทางสังคม (Safety net) กิจการรับผิดชอบตอสังคมการตลาดเพื่อสังคม (CSR – social
marketing) เครื อข ายประชาคมสุ ข ภาพ (Civil society) และแกนนํ าชุม ชนวัฒ นธรรมย อย (Sub –culture
leaders)
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บทที่ 2 สถานการณและสภาพปญหาในเขตเมือง
1. ปจจัยที่มีผลกระทบตอสุขภาพของคนเมืองในประเทศไทย
สังคมในปจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติทางสังคมและสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตนที่เขมขนอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดการเคลื่อนยายของประชากรและสังคม
อยางเสรีมากขึ้นกวาเมื่อกอน อีกทั้งยังสงผลถึงบริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกดวย จากเดิมที่เคยเปน
เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมก็กําลังจะเปลี่ยนผานเปนเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ดังนั้นบริบททางสังคมในแงของการ
ดํารงชีวิตของประชากรไทยก็ตองมีการปรับเปลี่ยนตามไปดวย จึงจะเห็นไดวาสังคมไทยนั้นไดมีการพลวัตอยู
อยางตอเนื่อง ในทางกลับกันคุณภาพชีวิตของคนไทยและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
และเขมขนนี้กลับยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร ดวยเหตุเหลานี้จึงไดสงผลกระทบตอระบบสุขภาพของคนไทยทั้ง
ทางตรงและทางออม โดยปจจัยหลักๆที่มีผลกระทบตอบริบทสุขภาพคนไทย มีดังตอไปนี้
2. การเปลี่ยนแปลงปจจัยภายนอกที่สําคัญ
2.1 ดานการเมือง
สถานการณทางการเมืองของประเทศ ( สุขภาพคนไทย 2558 )ในชวงเวลากวา 10 ป
ที่ ผ านมา ความขั ด แย งในเชิ งความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งของกลุ ม ต างๆ ที่ มี ค วามรุ น แรง เกิ ด การเมื อ งภาค
ประชาชน การไมยอมรับ ในความคิดที่ตางกัน กอใหเกิดความขัดแยงในสังคมจนนําไปสูความสูญเสียตอชีวิต
ทรัพยสิน และสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางออม นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองในป 2557 เพื่อยุติความรุนแรง ที่ทําใหเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ในขณะนี้กําลังอยู
ในชวงการเปลี่ยนผาน ไปสูการปฏิรูปประเทศ
2.2 ดานเศรษฐกิจ
ในชวง 5 ทศวรรษที่ผานมา (ราง ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความสําเร็จในระดับที่นาพอใจ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จในช ว งป 2504-2558 ขยายตั ว เฉลี่ ย รอยละ 6.1 สู งเป น อั น ดั บ ที่ 22 ของโลก (จากทั้ งหมด 205
ประเทศ) ส ง ผลให ร ายได ป ระชาชาติ ต อ หั ว ของประชาชน (GNI Per Capita) เพิ่ ม ขึ้ น เป น 23,666 บาท
(950 ดอลลาร สรอ.) ในป 2530 เพิ่มขึ้นเปน 185,858 บาท (5,620 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป ในป 2558
ซึ่งทําใหธนาคารโลกไดขยับฐานะประเทศไทยเปนประเทศรายไดปานกลางตอนบน (Upper Middle Income
Country) และในป 2557 รายไดประชาชาติตอหัวของไทยเพิ่มขึ้นเปน 185,414 บาท ในขณะที่ผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศตอหัวอยูที่ 202,795 บาท
2.3 ดานสังคม
1) โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งในเชิง
ปริ ม าณและคุ ณ ภาพของประชากรในทุ ก ช ว งวั ย ขณะที่ ค รั ว เรื อ นโดยเฉลี่ ย มี ข นาดลดลงและมี รู ป แบบ ที่
หลากหลาย จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยป 2553-2583 ของสํ านั กงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) พบวา ปจจุบันอัตราการเจริญพันธุรวมของประชากรไทยต่ํากวา
ระดับทดแทนอยูที่อัตรา 1.62 และคาดการณวาในป 2583 อัตราการเจริญพันธุรวมอาจลดลงเหลือเพียง 1.3 คน
สงผลใหโครงสรางประชากรไทยมีการเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปน สังคมสูงวัย ขณะที่ ป ระชากรวัยเด็กและวัย
แรงงานจะมีจํานวนลดลง โดยกลุมวัยเด็กจะลดลงอยางรวดเร็วจาก 11.79 ลานคนในป 2558 เหลือเพียง 8.17
ลานคนในป 2583 สวนกลุมวัยทํางานมีแนวโนมลดลงจาก 43.0 ลานคน เปน 35.2 ลานคนในชวงเวลาเดียวกัน
และยังมีปญหาผลิตผลจากแรงงานต่ํา นอกจากนี้คนไทยไมนิยมทํางานระดับลาง ทําใหตองพึ่งการนําเขาแรงงาน
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จากประเทศเพื่อนบาน เปนชองทางทําใหเกิดปญหาโรคและภัยสุขภาพเพิ่มมากขึ้น สวนกลุมผูสูงอายุมีแนวโนม
เพิ่มขึ้นจาก 10.3 ลานคน (รอยละ 16.2) ในป 2558 เปน 20.5 ลานคน (รอยละ 32.1) ในป 2583 ทําใหมีผูปวย
โรคเรื้อรังตางๆ เพิ่มมากขึ้น สะทอนภาระคาใชจายทางสุขภาพ ขณะเดียวกันผูสูงอายุจํานวนมากมีรายไดไมพอ
ตอการยังชีพ และจะสงผลใหอัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพิ่มขึ้น โดย
ในป 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับภาระดูแลผูสูงอายุ 1 คน และคาดการณวาในป
2583 จะเหลื อ ประชากรวั ย แรงงานเพี ย ง 1.7 คน แบกรั บ ภาระดู แ ลผู สู งอายุ 1 คนอี ก ทั้ งการพั ฒ นาด า น
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมากขึ้น เปนผลใหประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น แตคุณภาพชีวิตในผูสูงอายุบางกลุม เชน
ผูสูงอายุที่มีภาวะติดเตียง ติดบาน ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได มีเพิ่มขึ้น และแนวโนมที่จะมีผูสูงอายุอยูตาม
ลําพังก็เพิ่มสูงขึ้น ดวยบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป แนนอนวาเปนผลใหคาใชจายของรัฐและครอบครัวในการดูแล
สุขภาพของผูสูงอายุ เปนประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนับจากนี้
2) คนไทยมี ค วามมั่ น คงทางสั งคมมากขึ้ น แตยังมีปญ หาเชิงคุณ ภาพทั้งดานสุขภาพ การ
เรียนรูและคุณธรรมจริย ธรรมคนไทยมีหลั กประกัน สุขภาพครอบคลุมกวารอยละ 99.9 โดยอยูภายใตระบบ
ประกัน สุ ขภาพถวนหน ารอยละ 73.8 ระบบประกั น สังคมรอยละ 16.7 และระบบสวัส ดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการ/รัฐวิ ส าหกิ จ รอยละ 7.1 ขณะที่ กลุมผูดอยโอกาส มีห ลักประกัน ทางรายไดมั่น คงขึ้น และมีความ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยในป 2558 ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ
8.3 ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ 10.4 ลานคน เมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของคนไทย พบวา แมวาอายุคาด
เฉลี่ยจะสูงขึ้น โดยอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเพศชาย 71.3 ป และเพศหญิง 78.2 ป ในป 2557 แตกลับเสียชีวิต
กอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุเปนจํานวนมาก
3) ความเปนสังคมเมืองมากขึ้น การขยายตัวของเมืองเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จากขอมูลสํามะโน
ประชากรและเคหะในป 40 ป (พ.ศ. 2523-2553) พบวา จํานวนประชากรเมืองเพิ่มขึ้นจากรอยละ 26.4 ในป
2523 เปนรอยละ 44.1 ในป 2553 ปจจุบันนี้ ประเทศไทยมีความเปนสังคมเมืองมากขึ้น สงผลตอวิถีชีวิตของ
คนในสังคมก็เปลี่ยนแปลงไปตามสังคมดวย ทั้งนี้ ปญหาในเรื่องระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยก็ยังคงมีอยูตลอด
มา และยังคงเปนปญหาสะสมของประเทศไทยอยูตอนนี้ ปจจัยความเปนสังคมเมืองที่สงผลกระทบถึงปญหาดาน
สุขภาพของคนไทยถื อวาเป น ป จจั ยหลั กในขณะนี้และมีแนวโนมที่จะมีป ญ หาเพิ่มขึ้น อีกในอนาคต และการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมสูงขึ้น เพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อัน
เปนการกระจายความเจริญสูพื้นที่นั้นๆ จึงจําเปนตองมีการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากรทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาค
การคา บริการและอุตสาหกรรม มีการอพยพเคลื่อนยายจากชนบทเขาสูเมืองเพิ่มมากขึ้น มีแรงงานตางดาวเขา
มาทํางานเปนจํานวนมาก คนในเขตเมืองมีวิถีชีวิตและพฤติกรรมเสี่ยงตอปญหาโรคและภัยสุขภาพ นอกจากนี้
รูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นและแบบพิเศษยังไมสามารถตอบสนองตอ การแกปญหาโรคและภัยสุขภาพ
ของคนในเขตเมือง ไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ เชื่อมโยงกับ การที่ป ระเทศไทยเขาสูการเปนประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตรเปนศูนยกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี
ประโยชนอยางมากตอประเทศไทย เพราะเปนการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสงเสริมความสามารถใน
การแขงขัน สงผลใหเกิดการสงเสริมการลงทุนในประเทศ การสงออก เกิดการจางงานเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามการ
พัฒนาเหลานี้ก็สงผลกระทบตอสุขภาพประชาชนในหลายๆ ดาน เชน ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ปญหาขยะ
และของเสียอุตสาหกรรม มลพิษทางน้ํา อากาศ และมีฝุนละอองมากขึ้น
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2..4 ดานเทคโนโลยี
1) สถานการณ การพั ฒ นาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัต กรรมของประเทศไดรับ
การยกระดั บ ดี ขึ้ น แต ยั งต่ํ า กว า กลุ ม ประเทศรายได สู ง จากการผนึ ก กํ าลั งของหน ว ยงานด านวิท ยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมและเชื่อมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ํา เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศที่ มี ร ายได สู ง โดยในป 2558 อั น ดั บ ความพร อ มด า นโครงสร า งพื้ น ฐาน
ทางวิทยาศาสตรอยูที่ 47 และดานเทคโนโลยี อยูที่ 44 จาก 61 ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD (International
Institute for Management Development) ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตามลําดับในป 2551
และตลอดชวงระยะเวลา 14 ปที่ผานมา (ป 2543-2556) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP
ยั งคงอยู ในระดั บ ร อ ยละ 0.27 ต อ GDP ส ว นประเทศที่ พั ฒ นาแล ว เช น เกาหลี ใต ญี่ ปุ น สหรั ฐ อเมริ ก า
ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยูรอยละ 4.15, 3.47, 2.81 และ 2.18 ตอ GDP ในป 2556
ตามลําดับ
2) ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อการรักษาโรคกาวหนามาก ที่สําคัญๆ ไดแก
1) สเต็มเซลลมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปเปนเซลลอวัยวะใดก็ไดใน 220 ชนิด ถาสามารถเอาไปใสในคน ที่อวัยวะเสื่อม
เพราะโรค และบังคับใหแบงตัวขึ้นมาทํางานแทนที่หรือซอมแซมอวัยวะที่เสียหายไดก็จะสามารถใชรักษาโรคได
2) นาโนเทคโนโลยีทางการแพทย (Nanomedicine) ปจจุบันหองปฏิบัติการวิจัยหลายประเทศทั่วโลกกําลังแขงขันกัน
อยางหนั ก เพื่ อคิ ดคนและออกแบบระบบนํ าสงยาที่ใชนาโนเทคโนโลยีเพื่อใหการรักษามี ประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้ น
3) หุ น ยนต ท างการแพทย เช น หุ น ยนต ด าวิ น ชี (Da Vinci) แขนกลของหุ น ยนต จ ะถู ก ควบคุ ม โดยแพทย
ผูเชี่ยวชาญผานทางกานควบคุม (joystick) ทําใหการผาตัดเปนไปอยางแมนยํา ลดความเจ็บปวดจากการผาตัด
ทําใหเสียเลือดนอยกวา และระยะการพักฟนเร็วขึ้น หุนยนตชวยเสริมสรางสมรรถภาพคนพิการเพื่อชวยในการ
เดินหรือการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นสําหรับผูพิการ การใชสัญญาณทางชีวภาพ (Biological signal) ของรางกายสวน
อื่น เพื่อนํามาใชควบคุมหุนยนต
2.5 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change) จะส ง ผลกระทบซ้ํ า เติ ม ต อ
สถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิของโลก
เพิ่มขึ้นทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สงผลกระทบตอ
ความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงน้ําขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว และสงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในปจจุบันนี้ ปฏิเสธไมไดเลยวาภาวะโลกรอนเปนปญหาที่ไดรับผลกระทบไปทั่วโลก และตองตระหนักถึง
ความสําคัญในการแกป ญหาเป นลําดับ แรกๆ เพราะสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรุน แรง ทําให
เกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตประจําวันของผูคนรวมไปถึงการดําเนินการคาการลงทุนเปนอยางมาก ไมเวนแมกระทั่ง
ประเทศไทย ที่จะเห็นไดอยางชัดเจนคือความผันผวนของภูมิอากาศในแตละฤดู สงผลกระทบตางๆ ตอประชาชน
ไมวาจะเปน การประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาน้ําที่ไดจากการเกิดฝน แตเมื่อฝนไมตกตองตาม
ฤดูกาล ก็ตองเลื่อนการทําเกษตรออกไป เมื่อเขาฤดูน้ําหลากก็จะทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย
ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยูรอด อีกทั้งเรื่องปญหามลพิษ ทั้งจากหมอกควันและการปลอย
มลพิษจากโรงงาน เกิดเปนผลกระทบทางดานสุขภาพที่ทําใหทั่วโลกตองตระหนักหาทางแกไขปญหาดังกลาว
กอใหเกิดขอตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขนเรื่อยๆ และ
การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ ก็เปนอีกเครื่องมือหนึ่งในการจัดการปญหาดังกลาว เพื่อเปนการเฝาระวัง
ผลกระทบดานสุขภาพจากสิ่งแวดลอม เปนกลไกเยียวยาความเสียหายแกประชาชนไดอยางทันทวงที
2) ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
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• ปญหาขยะมูลฝอยยังไมได รับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในป 2557
มีประมาณ 26.2 ลานตัน โดยแนวโนมอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพิ่มสูงขึ้นจาก 1.04 กิโลกรัม/
คน/วัน ในป 2553 เปน 1.11 กิโลกรัม/คน/วัน ในป 2557 การกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอย
ละ 30 และมีการนําขยะมูลฝอยกลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ 18 ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพิ่มสูงขึ้น
30.8 ล านตั นในป 2557 ขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ่มขึ้น รอยละ 10 ตอป เนื่ องจากความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหอนาคตตองประสบปญหาการกําจัดของเสียเหลานี้
• มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมที่ดีขึ้น ในป 2557 พบมลพิษทาง
อากาศเกิ น มาตรฐานในหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ และที่ เปน ป ญ หาสํ าคั ญ ได แก ฝุ น ละออง ก าซโอโซน และ
สารอินทรียระเหยงาย (Volatile organic compounds, VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นที่มาบตาพุด จังหวัด
ระยอง ที่ยั งคงประสบป ญ หาสารอิ น ทรีย ระเหยงาย ในพื้ น ที่ อื่น เชน กรุงเทพมหานคร ปทุ มธานี เชี ย งใหม
ขอนแกน พบสารเบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา อยางไรก็ตามปญหามลพิษ
ทางอากาศในพื้ น ที่ มาจากสาเหตุห ลักคื อ ปริมาณรถยนต จํานวนมาก สําหรับ มลพิ ษจากหมอกควัน ในพื้ น ที่
ภาคเหนือตอนบน พบวา สถานการณดีขึ้นเปนลําดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น
3. ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความตองการของประชาชนสอดคลอง
ตามบริบท ที่กอใหเกิดการดูแลขั้นพื้นฐานใน 3 ดานหลัก คือ 1) การปรับปรุงสุขภาพของประชาชนที่อยูในความ
ดูแล 2) การตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน 3) การคุมครองทางการเงินตอภาระคาใชจายที่เกิดจาก
การเจ็บปวย โดยนานาประเทศไดสนับสนุนวาการทําใหระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพตอบสนองตอปญหา
สุ ข ภาพของเขตเมื อ ง จํ า เป น อย า งยิ่ งที่ จ ะต อ งเรงพั ฒ นาระบบบริก ารปฐมภู มิ ที่ มี บุ ค ลากรทางวิช าชี พ ที่ มี
สมรรถนะที่จําเปนตอการใหบริการที่มีคุณภาพ
ผลจากการขยายตัวของชุมชนเขตเมืองเพิ่มมากขึ้น ทําใหระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองมีความสําคัญ
มากขึ้น การศึกษารูปแบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองในประเทศตาง ๆ ทําใหไดเรียนรูรูปแบบที่ดีและนํามาปรับใชกับ
ระบบบริ ก ารของประเทศได ซึ่ ง จากการศึ ก ษาเอกสารเปรี ย บเที ย บระบบบริ ก ารปฐมภู มิ เขตเมื อ งใน
14ประเทศ ไดแก บราซิล แคนาดา สเปน คิวบา เกาหลีใต ญี่ ปุ น ไตหวัน ฮองกง เดนมารก สวีเดน เบลเยียม
อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย โดยศึกษาตามกรอบแนวทางการประเมินระบบบริการปฐมภูมิขององคการ
อนามัยโลกภูมิภาคยุโรป พบวา ประเทศที่มีระบบหนวยบริการดานหนา ไมวาจะโดยแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือ
แพทยเวชศาสตรครอบครัวจะสงผลใหมีการดูแลอยางตอเนื่อง และมีการประสานความรวมมือในการดูแลที่ ดี
สงผลตอการรักษาพยาบาลและการควบคุมคาใชจายดานสุขภาพ ประเทศสวนใหญ ที่รัฐบาลเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายดานสุขภาพจะมีการจัดบริการโดยมีแพทยเวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทยเวชศาสตรครอบครัวเปนดานหนา
คอยคัดกรองผูปวย ประเทศที่ประชาชนเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดานสุขภาพในรูปแบบประกันสุขภาพภาคบังคับ
จะไมมีระบบหนวยบริการดานหนา ที่ทําหนาที่คัดกรองผูปวย แตมีการนําระบบใหผูปวยรวมจายคารักษาพยาบาล
เขามาใชในการควบคุมการใชบริการเกินความจําเปน
ปจจุบันประเทศไทย มีแนวคิดการจัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองที่มุงเนนการสรางความเขมแข็ง
ใหกับระบบบริการปฐมภูมิ แตอยางไรก็ตามพบวา การจัดบริการในปจจุบันมีหนวยงานที่ดําเนินการ หลากหลาย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการบริการสุขภาพในภาครัฐสวนใหญบริหารจัดการโดย
กระทรวงสาธารณสุข โดยเมื่อวันที 1 ตุลาคม 2556 กระทรวงสาธารณสุขจัดทํานโยบาย “เขตสุขภาพ” เปน
นโยบายเรงด วน เพื่ อกระจายอํ านาจการบริห ารจั ดการจากสวนกลางไปสูสวนภูมิภ าคในรูป แบบเขตบริการ
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สุ ข ภาพ ซึ่ ง แบ ง ออกได เป น 12 เขต แต ล ะเขตครอบคลุ ม 4-8 จั ง หวั ด (ประชากร 3-6 ล า นคน) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการที่มีคุณภาพ สรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ แต อ ย า งไรก็ ตามในทางปฏิ บั ติ ป จ จุบั น องค ป ระกอบของเขตสุข ภาพของ
กระทรวงสาธารณสุ ข ยั ง ไม ค รอบคลุ ม ภาคส ว นอื่ น ๆ ครบถ ว นทุ ก เขต เช น องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภาครัฐอื่นนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคเอกชน และในป พ.ศ.
2558 กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดในการสนับสนุนใหมีการจัดบริการสุขภาพเขตเมืองในรูปแบบ ตาง ๆ ดังนี้
1. คลินิกชุมชน : จัดบริการตรวจรักษาแบบคลินิกเพิ่มเติม เพื่อดําเนินการใหประชาชนเขาถึงบริการ
โดยเปน การดํ าเนิ นการของภาครัฐหรือการจางเหมาบริการ เพื่ อใหผู รับ บริการสามารถเขาถึงงาย โดยมี การ
จัดบริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องตน
2. ศู น ย สุ ขภาพชุ มชนเมื อง (ศสม.) : มี แพทย ออกตรวจในเวลาราษฎรตลอด 5-7 วัน ตอสัป ดาห
และมีพื้นที่รับผิดชอบบริการสาธารณสุข ดูแลทั้งการแพทย (รักษาพยาบาล) และการสาธารณสุข (ชุมชน) โดย
มีทีมแพทยเวชปฏิบัติครอบครัวเปนหลักในการทํางาน
3. โรงพยาบาลเมื อง : มีการสรางหรือขยายอาคาร ผูปวยนอกและผูปวยในในเขตเมื อง ในกรณี ที่
โรงพยาบาลศู น ย ห รือ โรงพยาบาลทั่ ว ไป ที่ มีจํานวนผูป วยในหนาแนน (อัตราครองเตีย งสูง) เพื่อใหบ ริการ
ทั้งผูป วยในและผู ป วยนอก โดยมี แพทยเฉพาะทางบางสาขา แต ไมจําเป น ตองมี แพทย เฉพาะทางสาขาย อย
มีระบบรับและสงตอกับสถานบริการในระดับต่ํากวาและโรงพยาบาลแมขาย
อนึ่ งกระทรวงสาธารณสุขมี รูป แบบการบริห ารจัดการตามรูป แบบโครงสรางหน วยบริการปฐมภู มิ
ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมดําเนินการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน โดยจําแนกไดเปน 4 รูปแบบ
คือ
1) กลุมงานเวชกรรมสังคมหรือกลุมงานเวชปฏิ บัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาลศูน ย ห รือ
โรงพยาบาลจังหวัด เปนผูดําเนินการ เชน โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลหาดใหญ ฯ
2) หนวยบริการประจํามีอิสระในการบริหารจัดการ โดยโรงพยาบาลตัดโอนงบประมาณรายหัว หลังหัก
เงินเดือนใหเครือขายหนวยบริการประจําเปนผูดูแลทั้งหมด ทั้งผูปวยนอก สงเสริมสุขภาพและปองกันโรค และ
งบลงทุนคาเสื่อม เชน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ฯ
3) โรงพยาบาลดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการรวมกองทุนผูปวยนอกใชรวมกัน
มีการสนับสนุนบุคลากรสุขภาพ สวนกองทุนผูปวยใน โรงพยาบาลเปนผูบริหารจัดการ เชน เทศบาลนครพิษณุโลก
และโรงพยาบาลพระพุทธชินราช และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ฯ
4) โรงพยาบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือเอกชนดําเนินการเอง โดยโรงพยาบาลแมขายซื้อ
บริการจากทองถิ่นหรือเอกชน เชน เทศบาล คลินิกเอกชน หรือคลินิกชุมชนอบอุน เปนตน
นอกจากการดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุขแลว กฎหมายหลายฉบับได กําหนดอํานาจหน าที่ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับตาง ๆ ทําหนาที่จัดการระบบบริการสาธารณะเพื่ อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเองหลายรายการ ซึ่งรวมถึง ”การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล” และ “การ
พั ฒ นาศั กยภาพของประชาชนทางด านพฤติ กรรมและสํ านึ กทางสุ ขภาพ” เป นต น ทั้ งนี้ พบว ามี รู ปแบบการ
จัดบริการสุขภาพโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษอีก 2รูปแบบ คือ
1. กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 142 แหง (เปน ของรัฐรวมทุก
สังกัดรอยละ 28) มีคลินิกเอกชนทุกประเภท (ไมรวมรานขายยา) เชน เวชกรรม ทันตกรรม การแพทยแผนไทย
การพยาบาลและผดุงครรภ เทคนิคการแพทย และกายภาพบําบัด รวมทั้งสิ้น 4,558แหงในจํานวนนี้มีหนวย
บริการปฐมภูมิจํานวน 270 แหง ที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จําแนกเปนหนวยบริการปฐม
ภูมิภาครัฐ จํานวน 94 แหง หนวยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนจํานวน 176 แหง และในสวนของกรุงเทพมหานครมี
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การจัดบริการระดับปฐมภูมิทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยมีสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร รวม
ทั้ งสิ้ น 153 แห ง ประกอบด ว ย สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในสั งกั ด สํ า นั ก อนามั ย จํ านวน 144 แห ง ได แ ก
ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง และโรงพยาบาลสังกัดสํานักการแพทย
กรุงเทพมหานคร 9 แหง
2. เมืองพัทยา มีโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสิ้น 5 แหง (เมืองพัทยา 2 แหงและเอกชน 3
แหง) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 แหง ศูนยบริการสาธารณสุขเมืองพัทยา จํานวน 1 แหง
คลินิกเอกชนทุกประเภท (ไมรวมรานขายยา) จํานวน 249 แหง และรานขายยา จํานวน 484 แหง
3. สภาพปญหาของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองมีปญหาหลากหลาย มีประเด็นเรงดวนและสําคัญที่ควรดําเนินการ
โดยทุกภาคสวน ทุกองคกร ทุกวิชาชีพ ที่เกี่ยวของ โดยมีตัวอยางในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญดังตอไปนี้
ประเด็นที่ 1การใหบริการสุขภาพ
1. การจัดระบบบริการสุขภาพในเขตเมืองยังมีความซ้ําซอนระหวางผูใหบ ริการสุขภาพทั้งในภาครัฐ
เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น นอกจากนี้การบูรณาการในการวางแผนการจัดบริการสุขภาพ ความ
เชื่อมโยงของเครือขายหนวยบริการสุขภาพยังมีขอจํากัดโดยเฉพาะระบบสงตอ สงกลับผูปวย ซึ่งควรจะตองมี
การพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. การกระจายตัวของหนวยบริการสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองไมครอบคลุม ทําใหประชาชนที่อยูอาศัย
และทํางานในบางพื้นที่ของเขตเมืองไมสามารถเขาถึงบริการอยางทั่วถึง ซึ่งสงผลใหเกิดความไมเทาเทียมและ
สรางความไมเปนธรรมทางสุขภาพใหแกประชากรกลุมดังกลาว
3. ในบางพื้นที่แมวาจะมีสถานบริการสุขภาพ แตก็ยังไมสามารถครอบคลุมการใหบริการสุขภาพแกกลุม
ประชากรในเขตเมืองบางกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งบริการดานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค เชน กลุมเด็ก 0-5 ป
มีอัตราการไดรับวัคซีนอยูในเกณฑต่ํา และการใหบริการสุขภาพยังไมสามารถครอบคลุมกลุมประชากรแฝง และ
แรงงานตางดาว
4. ประชาชนบางสวนขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการระดับปฐมภูมิ ทําใหไปรับบริการสุขภาพ
จากโรงพยาบาลโดยไมจําเปน ซึ่งกอใหเกิดความแออัดในโรงพยาบาล ทําใหการใหบริการในระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ เสียโอกาสในการพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพ
5. หนวยบริการสุขภาพในเขตเมืองยังมุงเนนการจัดบริการสุขภาพในเชิงของการรักษาพยาบาลและการ
ตั้งรับมากกวาการสงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรค
6. จากงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ ก ารปฐมภู มิ เ ขตเมื อ งแบบมี ส ว นร ว ม: กรณี ศึ ก ษาในพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร ตั้ ง แต ช ว งไตรมาสที่ ส ามของป พ.ศ. 2558 มี ข อ ค น พบเบื้ อ งต น ว า ประชาชนผู มี สิ ท ธิ
รักษาพยาบาลขาราชการ และสิทธิประกันสังคม กวาราวรอยละ 40 ตัดสินใจที่จะจายคารักษาพยาบาลเองเพื่อ
ความสะดวกในการดูแลรักษาตนเอง และที่นาสนใจ คือ ประชาชนกวารอยละ 50 จะไปรับบริการทางการแพทย
ต าง ๆ ที่ โรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนมากกวาที่จ ะไปรับ บริการที่ศูน ยบ ริการสาธารณสุข คลินิก หรือรานยา
นอกจากนี้ ยั งพบว าป จ จั ย หลั กที่ มีผ ลต อการตัดสิน ใจในการเลือกรับ บริการสุขภาพของประชาชนคือ การมี
เวชภัณฑ และเทคโนโลยีทางการแพทยที่ทันสมัย คุณภาพดี ไดมาตรฐาน รวมถึงภาพลักษณของโรงพยาบาล
และการมีแพทยที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
7. ประชาชนในเขตเมืองมีความเปนปจเจกคอนขางสูง และแมจะมีความรูและการศึกษาโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับสูง แตบางสวนยังขาดความตระหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเอง การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
และการมีสวนรวมในการแกไขปญหาสุขภาพในระดับประชากร
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ประเด็นที่ 2 การเงินการคลังสุขภาพ
1. ระบบการซื้อบริการสุขภาพของกองทุนภาครัฐยังไมสามารถทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามา
มีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพแกประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากใชรูปแบบการจัดสรร
เงินที่ไมสอดคลองกับศักยภาพและบริบทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขา
รวมจะตองจัดบริการสุขภาพตามที่กําหนดซึ่งใชกรอบอางอิงการทํางานในรูปแบบของกระทรวงสาธารณสุขเปน
หลัก จึงทําใหบางองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งอาจจะมีศักยภาพในดานการสงเสริมสุขภาพปองกันโรคแตไมมี
ศักยภาพดานการรักษาพยาบาลไมสามารถเขารวมได ซึ่งทําใหบทบาทในการมีความใกลชิดกับประชาชนไมไดถูก
นํามาใชใหเปนประโยชน นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวมในการจัดบริการสุขภาพ
โดยทําใหเกิดความไมเทาเทียมในการตามจายรวมถึงเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการสงตอผูปวยไปยังสถาน
บริการอื่นที่มีศักยภาพสูงกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงตอผูปวยจากสถานบริการภาคเอกชนไปยังสถานบริการ
ภาครัฐ รวมถึงไมสามารถจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่
2. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารวมในการจัดบริการสุขภาพไมสามารถนําเงินที่ไดรับการจัดสรรจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติไปใชในการจางบุคลากรดานสุขภาพมาใหบริการสุขภาพแกประชาชนได
เนื่องจากมีความเห็นที่แตกตางจากหนวยงานตรวจสอบงบประมาณแผนดินวาไมสามารถใชวาจางบุคลากรได
3. การใชจายเงินงบประมาณสําหรับกองทุนสุขภาพตําบล ก็ประสบปญหาเชนเดียวกัน คือ มีระเบียบ
รองรับการเบิกจายจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ แตเมื่อหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ตรวจสอบการ
ใชจายงบประมาณใชดุลพินิจตีความวาไมสามารถเบิกจายได ทําใหผูบริหารองคกรปกครองสวนท องถิ่นตอง
รับผิดชอบงบประมาณดังกลาวเอง ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆเกิดความไมแนใจและไมกลาเขามามี
สวนรวม นอกจากนี้กองทุนมีหลากหลายซึ่งอยูบนฐานของการใชระเบียบที่แตกตางกันทําใหเกิดความลักลั่นและ
ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
4. การจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองประสบปญหาความไมเพียงพอของงบประมาณในการจัดบริการ
สุขภาพ เพราะนอกจากจะใหบริการสุขภาพแกประชากรที่อยูในความรับผิดชอบแลว ยังจะตองใหบริการสุขภาพ
แกประชากรตางดาว และประชากรแฝง ที่ยายถิ่นมาอาศัยหรือทํางานในพื้นที่เขตเมืองโดยไมไดลงทะเบียนอยาง
ถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด
5. มาตรการทางการเงิน การคลั งสุ ขภาพ ยังไมส อดคลองกับ พฤติกรรมสุขภาพและการใชบ ริการ
สุขภาพของประชากรในเขตเมือง ซึ่งมีแนวโนมที่จะไปใชบริการภาคเอกชน ทําใหบางสวนประสบปญหาทาง
การเงินจากการเจ็บปวยเนื่องจากไมสามารถจายคารักษาพยาบาลไดดวยตนเอง และบางสวนมีการใชบริการ
สุขภาพนอกระบบหลักประกันสุขภาพ เชน รานยา แตไมสามารถเบิกจายได ทําใหเกิดภาระคาใชจายครัวเรือนที่
มากขึ้นโดยไมจําเปน
ประเด็นที่ 3 การบริหารระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม (ภาวะผูนําและการอภิบาล)
1. การบริหารระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวมของผูใหบริการสุขภาพที่อยูตางสังกัดกันนั้นยังมีอยู
นอย ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น การมีกฎหมายรองรับการดําเนินงานที่แตกตางกัน
รวมถึงการไมมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรวมกัน ทําใหไมสามารถวางแผนการจัดบริการ
สุขภาพที่ดีใหแกประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง นอกจากนี้ในเขตที่มีพื้นที่การปกครองรูปแบบพิเศษยัง
ขาดองคกรนําที่เปนแกนกลางในการประสานงานใหเกิดการทํางานรวมกันอยางแทจริง
2. การวางแผนและการใชทรัพยากรรวมกันทั้ งดานบุ คลากรสุขภาพ ระบบขอมูล สารสนเทศ และ
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทยที่มีราคาสูง ยังมีนอยทําใหเกิดการลงทุนซ้ําซอนและไมคุมคาเทาที่ควร
จากตั วอยางสภาพป ญ หาที่ เกิด ขึ้น ในเขตเมื องรวมทั้ งกรุงเทพมหานคร เมืองพั ทยา จะเห็ น ไดว า
ป ญ หาเหล านี้ ไม ส ามารถแก ไขได โดยหน ว ยงานใดหน ว ยงานหนึ่ งโดยลํ าพั งการบริ ก ารสุ ข ภาพในเขตเมื อ ง
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ดําเนินงานโดยหนวยงานที่หลากหลาย ซึ่งขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาดกลไกการเชื่อมโยง ระบบการสงตอ สงกลับผูปวยที่ชัดเจน ทําใหการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการพัฒ นา
ระบบสุ ข ภาพเขตเมื อ งอย า งมี ส ว นร ว มมี ข อ จํ า กั ด ทั้ งในด านความแตกต างของนโยบาย และทิ ศ ทางการ
ดําเนิน งานของแตล ะหนวยงาน โครงสรางพื้ น ฐานอัน หมายรวมถึ งกําลังคนดานสุขภาพทั้งเรื่องปริมาณและ
คุณภาพ ความเขมแข็งของระบบขอมูลสารสนเทศ ความพรอมเชิงทรัพยากรตาง ๆ ตั้งแตเวชภัณฑ ครุภัณฑทาง
การแพทย เทคโนโลยีทางการแพทย รูปแบบการจัดระบบบริการทางการแพทย รวมถึงเรื่องวงจรการบริหาร
จัดการและการเบิกจายงบประมาณดานสุขภาพ นอกจากนั้น การขาดกลไกที่เอื้อตอการประสานงานระหวาง
หนวยงานทั้งในและตางภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง ยิ่งแสดงใหเห็นถึงการไมมีความเปนเจาของของระบบ
สุขภาพเขตเมืองโดยรวม แมจะมีการแบงแยกพื้นที่ปกครองเชิงอํานาจตามกฎหมายก็ตาม ทําใหระบบสุขภาพ
โดยรวมไดรับการพัฒ นาไปแบบไรทิศทาง จนมีผลทําใหประชาชนที่อยูในพื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงดาน
สุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไดยาก
ดั งนั้ น การให ทุ ก ภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ ง ได ร ว มกั น กํ า หนดแผน
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒ นา ตลอดจนกลไกในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง จะทําให การ
จัดบริการสุขภาพสามารถรองรับความตองการของประชาชนในเขตเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และ
สอดคลองตามบริบท และความตองการของประชาชน
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บทที่ 3 กรอบแนวคิด นโยบาย ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ.2561-2570) จัดทําขึ้นโดยมีกระบวนการที่สําคัญตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร คือ 1) การวิเคราะห
เชิงยุทธศาสตร (Strategic Analysis) โดยวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหไดขอมูลสําหรับ
การกําหนดทิศทางและกลยุทธ 2) การกําหนดทิศทางขององคกร (Strategic Direction Setting) ที่ตองการมุง
ไปสูผลลัพธสูงสุด ไดแก การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัฒนธรรมองคกร ประเด็นยุทธศาสตร และเปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 3) การวางยุทธศาสตร (Strategy Development) เพื่อกําหนดกลยุทธหรือแนวทาง วิธีการ และเปน
สิ่งที่ จะมุงเนน ใหความสําคัญ วางแผน เพื่อใหสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธที่ตองการ และ 4) การสื่อสาร
และถายทอดยุทธศาสตร (Strategy Communication and Translation) ในรูปแบบที่สามารถทําความเขาใจ
ไดงายสําหรับบุคลากรทุกระดับในองคกร เพื่อเปนแนวทางสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไปซึ่ง
การจัดทํายุทธศาสตรไดกําหนดรายละเอียดตางๆ ของแผนยุทธศาสตรระบบสุขภาพในเขตเมืองและลําดับความ
เชื่อมโยงตามแนวทางของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเริ่มจากวิสัยทัศน สูพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย รวมถึงกลยุทธในการดําเนินการ
ในการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร (Strategic Analysis) นอกจากการวิเคราะหสภาวะแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกแลว ไดนําขอมูลตางๆ มาพิจารณาเพื่อประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพใน
เขตเมื อ งประกอบด ว ยกรอบความร ว มมื อ หรื อ พั น ธะสั ญ ญาระดั บ โลก เช น เป าหมายการพั ฒ นาที่ ย่ั งยื น
(Sustainable Development Goals: SDGs), ป ระชุ ม การส ง เส ริ ม สุ ข ภ าพ ระดั บ โล ก (Global Health
Promotion Conference), เปาหมายโลกดานโภชนาการ (Global Nutrition Target), กรอบความรวมมือดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอมของ 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก. ขอตกลงปารีส
(Paris Agreement), ขอมูลระดับประเทศ เชน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2560 กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป, ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564), ประเด็ นการปฏิ รูปประเทศไทยด านสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, ประเทศไทย 4.0, ขอมูลระดับ
กระทรวงสาธารณสุข เชน แผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข), มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้ง
ที่ 8 ดังนี้
นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
ในการจัด ทํ า ยุท ธศาสตรร ะบบบริก ารสุภ าพในเขตเมือ ง พ.ศ.2561-2570 ได นํ า ข อ มู ล นโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของสงผลตอการดําเนินงานระบบบริการสุภาพมาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรฯ ทั้ง
นโยบายและยุทธศาสตรระดับโลก ระดับประเทศ และระดับกระทรวง ดังนี้
ระดับโลก
1. เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals: SDGs นั้ น ริเริ่มโดยสมัชชา
ใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly: UN) เมื่อปค.ศ. 2010 โดยเปนการดําเนินงาน
ตอเนื่องจากเปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals: MDGs มีเปาหมาย
เพื่อกระตุนใหประเทศตางๆ พัฒนาประเทศเพื่อขจัดความยากจน ความหิวโหย สงเสริมสิทธิมนุษยชน ความเทา
เทียม เทคโนโลยีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งไดสิ้นสุดลงเมื่อป
ค.ศ. 2015 หลังจากนั้น UN จึงไดริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015
(The Post – 2015 Development Agenda) ตามกระบวนทัศน “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของ
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เปาหมายหลัก ที่ตองบรรลุและดําเนินการใหไดภายในป ค.ศ. 2030 ดังนี้
4.1 ยุติความยากจนทุกรูปแบบทุกหนแหง
4.2 ยุติความหิวโหยสรางความมั่นคงทางอาหารยกระดับโภชนาการและสงเสริมเกษตรกรรม
ยั่งยืน
4.3 สรางหลักประกันสุขภาพและสงเสริมสุขภาวะของทุกคนทุกวัย
4.4 สรางหลักประกันถวนหนาความเทาเทียมดานคุณภาพการศึกษาและสงเสริมโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิตสาหรับทุกคน
4.5 บรรลุความเทาเทียมทางเพศและสรางความเขมแข็งแกผูหญิงและเด็กหญิง
4.6 สรางหลักประกันใหมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาลอยางยั่งยืนสําหรับทุกคน
4.7 สรางหลักประกันการเขาถึงพลังงานยุคใหมที่มีราคาซื้อหาไดที่เชื่อถือไดและมีความยั่งยืน
สําหรับทุกคน
4.8 สงเสริมความยั่งยืนความเทาเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนรวมทั้งโอกาสในการ
ทํางานที่ดีและมีประสิทธิภาพสําหรับทุกคน
4.9 เรงสรางระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เทาเทียมและยั่งยืน
และสนับสนุนนวัตกรรม
4.10 ลดความเหลื่อมล้ําในประเทศและระหวางประเทศตางๆ
4.11 ทําใหเมืองและที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชนมีความเทาเทียมปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืน
4.12 สรางหลักประกันแกระบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
4.13 ดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและผลกระทบอยางเรงดวน
4.14 อนุรักษและใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.15 ปกปองฟนฟูและสงเสริมการใชระบบนิเวศภาคพื้นดินอยางยั่งยืนการจัดการปาไมอยาง
ยั่งยืนตอสูกับการแปรสภาพเปนทะเลทรายหยุดยั้งและฟนฟูความเสื่อมโทรมของพื้นดินและหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ
4.16 สงเสริมสังคมที่มีสันติภาพและความเทาเทียมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสนับสนุนใหทุกคน
เขาถึงความยุติธรรมสรางสถาบันทางสังคมที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือไดและมีความเทาเทียมในทุกระดับ
4.17 เสริมสรางความเขมแข็งแกการปฏิบัติและฟนฟูความรวมมือของพันธมิตรระดับโลกเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. การประชุมการสงเสริมสุขภาพโลก
การประชุ ม การส ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ โลก (Global Health Promotion Conference) (World Health
Organization, 2016) ในแต ละครั้ง ผลสรุป จากการประชุมลวนมีผ ลตอการดําเนิน งานสงเสริมสุขภาพของ
ประเทศไทยทั้งสิ้น ดังตารางสรุปการประชุมสงเสริมสุขภาพโลกจากครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 8
ตารางที่ 1 สรุปการประชุมสงเสริมสุขภาพโลก
การประชุม
1. ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529
กรุงออตตาวา
ประเทศแคนาดา

สาระสําคัญ

ประเด็นหลัก

1. ประกาศกฎบัตรออตตาวา
กําหนดยุทธศาสตรการสงเสริม
สุขภาพเพื่อบรรลุเปาหมาย
สุขภาพดีถวนหนา

1. กําหนดกลยุทธสําคัญ 5 ประการ
1.1 การสรางนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพ (Construct a healthy
public policy)
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การประชุม

สาระสําคัญ

ประเด็นหลัก

1.2 การสรางสิ่งแวดลอมที่
สนับสนุนสุขภาพ (Create
supportive environment)
1.3 การเสริมสรางการทํางานของ
ชุมชนใหเขมแข็ง (Strengthen
community action)
1.4 การพัฒนาทักษะบุคคลในการ
สรางเสริมสุขภาพ (Develop
personal skills)
1.5 การปรับเปลี่ยนการบริการ
สุขภาพ (Reorient health
services)
การแลกเปลี่ยนประสบการณในเรือ่ ง 1. การสงเสริมสุขภาพสตรี
นโยบายสาธารณและขอบเขตการ
2. อาหารและโภชนาการ
สงเสริมสุขภาพที่ประเทศสมาชิกควร 3. บุหรี่และแอลกอฮอล
นําไปปฏิบัติ
4. การสรางสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
1. การใหความสําคัญตอนโยบายดาน
สุขภาพ
2. การสรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพ
ตองพิจารณาในหลายมิติเชน เศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ฯลฯ
2. กําหนดนิยามการสงเสริม
สุขภาพ “เปนกระบวนการ
สงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพ
ในการควบคุมและพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง”

2. ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2531
เมืองแอดีเลคประเทศ
ออสเตรเลีย
3. ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534
เมืองซันดสวาลส
ประเทศสวีเดน

4. ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2540
กรุงจากาตาร
ประเทศอินโดนีเซีย

การสรางภาคีเพื่อการสงเสริม
สุขภาพในศตวรรษที่ 21
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3. ครอบคลุม สิ่งแวดลอมในบาน ชุมชน
อาชีพ ฯลฯ
1. ลําดับความสําคัญของการสงเสริม
สุขภาพ
1.1 การสงเสริมความรับผิดชอบ
ของสังคมตอสุขภาพ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
1.2 เพิ่มการลงทุนในการพัฒนา
สุขภาพ
1.3 ขยายภาคีความรวมมือดาน
สุขภาพ
1.4 เพิ่มศักยภาพของบุคคลและ
ชุมชนในการดูแลสุขภาพ
1.5 สรางโครงสรางพื้นฐาน ระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติในการ
สงเสริมสุขภาพ

การประชุม

สาระสําคัญ

5. ครั้งที่ 5 พ.ศ.2543 ประ การสงเสริมสุขภาพเพื่อความเทา
เทศแม็กซิโก
เทียมดานภาวะสุขภาพโดยเฉพาะ
ผูดอยโอกาส “การลดชองวางของ
ความไมเสมอภาค”

6. ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2548
กรุงเทพมหานคร
ประเทศไทย

7. ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2552
กรุงไนโรบี
ประเทศเคนยา

8. ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2556
กรุงเฮลซิงกิ
ประเทศเดนมารค

ประเด็นหลัก
การกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับ
ประเทศสมาชิก 1. สรางฐานขอมูลเชิง
ประจักษ 2. เพิ่มการลงทุนในการพัฒนา
สุขภาพ 3. เพิ่มความรับผิดชอบของ
สังคมตอสุขภาพ4. สรางเสริมความ
เขมแข็งของบุคคลและชุมชน 5. เปลี่ยน
ระบบคิดการบริการสุขภาพที่ใชหลักการ
การสงเสริมสุขภาพ

กําหนดยุทธศาสตรสุขภาพโลกไร
หัวขอ “Policy and
พรมแดน 5ประการ
Partnership for Action”
1. ชี้แนะใหการสงเสริมสุขภาพอยู
ซึ่งในครั้งนี้เนนที่ปจจัย
บนพืน้ ฐานสิทธิมนุษยชน
กําหนดสุขภาพและการระบุ
2. กําหนดนโยบาย แนวทางการ
วิธีปฏิบัติเพื่อการสงเสริม
ปฏิบัติในการจัดการปจจัยกําหนด
สุขภาพในโลกยุคโลกาภิวัฒน
สุขภาพ
และทําใหเกิดคําประกาศ “กฎบัตร
3. สรางศักยภาพในการสงเสริม
กรุงเทพเพื่อการสงเสริมสุขภาพโลก”
สุขภาพ ดานการพัฒนานโยบาย
ภาวะผูนํา องคความรูและการวิจัย
ดานสุขภาพ
4. สรางพันธมิตรดานสุขภาพ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
5. การใชมาตรการทางกฎหมายใหทุก
คนมีโอกาสเขาถึงการมีสุขภาพที่ดี
เนนการนําแนวคิดการสรางเสริม
โดยการจัดการชองวางในการดําเนินการ
สุขภาพสูการปฏิบัติใหเกิดผลตอ
สงเสริมสุขภาพ ชองวางที่ใหความสําคัญ
สุขภาพของประชาชน
ไดแก
- Gap ใน Health program
- Gap ใน Policy making and
intersectoral partnership
- Gap ใน Health system
เนนการกําหนดประเด็นดาน
มุงที่การดําเนินงานของภาครัฐเพื่อ
สุขภาพไวในทุกนโยบายของ
สงเสริมสุขภาพและความเทาเทียมกัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ของประชาชน ในสังคมการกระจาย
“Health in All Policies :
อํานาจรัฐและการดําเนินการสงเสริม
HiAP”
สุขภาพในทุกระดับ
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3. เปาหมายโลกดานโภชนาการ (Global Nutrition Target)
ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก ไดตั้งเปาหมายโภชนาการระดับโลก ป พ.ศ.2568(WHA Global Nutrition
Targets2025) (World Health Organization, 2559)ประกอบดวยเปาหมาย 6 ตัวชี้วัด ไดแก 1) ลดปญ หา
ภาวะโลหิตจางในหญิ งตั้งครรภ และหญิ งวัยเจริญพันธุ (อายุ 15-49 ป) 2) ลดอัตราน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา2,500
กรัม 3) สงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว 6 เดือน 4) ลดปญหาภาวะเตี้ย 5) ลดปญหาภาวะผอม 6) ปญหา
ภาวะน้ําหนักเกินในเด็กอายุต่ํากวา 5 ปไมเพิ่มขึ้น
4. กรอบความรวมมือดานอนามัยและสิ่งแวดลอมของ 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเอเชี ย ตะวั น ออก (สภาขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ, 2559) Charter of the Regional Forum on
Environment and Health Southeast and East Asian Countries Framework for Cooperation) เปน
กรอบความรวมมือที่เนนใหประเทศสมาชิก มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพอยางบูรณาการ ดวยปญหา
สิ่งแวดล อมที่ มีความรุน แรงและซับ ซ อน ข ามพรมแดนได สามารถนํามาซึ่งป ญ หาสุ ขภาพของประชาชนใน
ภูมิภาค ประเด็นการดําเนินงานที่ไดรับ ความสําคัญ เชน ป ญหาคุณภาพอากาศ การจัดการขยะมูลฝอย น้ําดื่ม
สะอาด การสุ ขาภิ บาล การจั ดการสารเคมี การประเมิ นผลกระทบต อ สุ ข ภาพเป น ต น กรอบความร ว มมื อ ฯ
กํ าหนดให ป ระเทศสมาชิ ก มี การจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตรร ะดับ ประเทศที ่เ ชื ่อ มโยงและบูร ณาการงานดา น
สิ่งแวดลอ มและสุข ภาพ และใหมีการแลกเปลี่ยนความรูดานวิชาการ ขอมูลขาวสาร ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบปฏิบัติที่ดีระหวางประเทศ บทบาทของประเทศ
ไทยภายใตความรวมมือดังกลาว ไดแก การเขารวมประชุมรัฐมนตรีดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมฯซึ่งจัดทุก 3 ป
การเข ารว มประชุม เจา หนา ที ่ร ะดับ อาวุโ สฯ จัด ประชุม ทุก ๆ 1 ป 6 เดือ น และการเขา รว มเปน สมาชิก
คณะทํา งานวิช าการระดับ ภูมิภ าคฯ ซึ่งอาจกลาวไดวา กรอบความรวมมือระหวางประเทศตางสามารถนํามา
ซึ่งโอกาสของการพัฒนาตนเองและการแสดงบทบาทไทยในเวทีโลก
5. ขอตกลงปารีส (Paris Agreement)
การประชุม รัฐ ภาคีอ นุส ัญ ญาฯ ครั ้ง ที ่ 21 (COP21) (องคก ารบริห ารจัด การกา ซเรือ นกระจก
(องคการมหาชน), 2559) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐ ฝรั่งเศส ไดรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement)
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 โดยเปนตราสารกฎหมายที่รับรองภายใตกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับลาสุดตอจากพิธีสารเกียวโต เพื่อกําหนดกฎกติการะหวางประเทศที่มีความ
มุงมั่นมากยิ่งขึ้นสําหรับการมีสวนรวมของภาคีในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยที่ประชุมไดเห็นชอบตอขอตกลงใหมรวมกันในการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ควบคุ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของอุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ของโลกให ต่ํ ากว า2 องศาเซลเซี ย ส เมื่ อ เที ย บกั บ ยุ ค ก อ น
อุตสาหกรรม และมุงพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไมใหเกิน 1.5 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับยุคกอน
อุตสาหกรรม โดยคํานึ งวาการดํ าเนิ นการตามนี้ จะลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศไดอยางมีนัยสําคัญ
2) เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตั วตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
สงเสริมการสรางภูมิตานทานและความสามารถในการฟน ตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาประเทศที่ปลอยกาซเรือนกระจกต่ํา โดยไมกระทบตอการผลิตอาหาร
3) ทํ าให เกิ ดเงิน ทุ น หมุ น เวี ย นที่ มีความสอดคลองกับ แนวทางที่นําไปสูการพัฒ นาที่ป ลอยกาซเรือน
กระจกต่ําและการพัฒนาใหมีภูมิตานทานและความสามารถในการฟนตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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ประเทศไทยร ว มกั บ อี ก 174 ประเทศได ให สั ต ยาบั น ภายใต ข อ ตกลงนี้ แ ละต อ งมี ส ว นร ว มในการ
ดําเนินงานตางๆ เพื่อใหขอตกลงบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดรวมกัน เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ระดับประเทศ
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กรอบหลักการของการวางแผนยุทธศาสตรไดนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ , 2550) ประกอบด ว ย 3 ห ว ง คื อความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดีซึ่งการตัดสินใจและการกระทําตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง
นั้นตองอาศัย 2 เงื่อนไข ไดแก เงื่อนไขความรู (ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดําเนินชีวิต
และการประกอบการงาน) และเงื่อนไขคุณธรรม (ความซื่อสัตยสุจริต ความอดทน มีความเพียร และใชสติปญญา
ในการดําเนินชีวิต) โดยยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลและยั่งยืน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความรู และเทคโนโลยี
2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ไดกําหนดที่เกี่ยวของกับดานสาธารณสุข ไดแก
มาตรา 47 บุ คคลย อมมี สิ ทธิ ได รั บบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ บุ ค คลผู ย ากไร ย อ มมี สิ ท ธิ ได รั บ บริ ก าร
สาธารณสุ ขของรัฐ โดยไม เสี ย ค า ใช จ ายตามที่กฎหมายบัญ ญั ติ บุคคลยอมมีสิทธิไดรับ การป องกัน และขจัด
โรคติดตออันตรายจากรัฐโดยไมเสียคาใชจาย
มาตรา 48 สิทธิของมารดาในชวงระหวางกอนและหลังการคลอดบุ ตรยอมไดรับความคุมครองและ
ชวยเหลือตามที่กฎหมายบัญญัติ ฯ
มาตรา 54 ..... รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษา ตามวรรค
หนึ่ง เพื่อพัฒ นารางกาย จิต ใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย
มาตรา 55 รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การให ป ระชาชนได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอย า งทั่ ว ถึ ง
เสริมสรางใหประชาชนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ และการปองกันโรค และสงเสริมและสนับสนุนให
มีการพัฒ นาภูมิปญญาดานแพทยแผนไทย ใหเกิดประโยชนสูงสุด …. บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ตอง
ครอบคลุ ม การส งเสริ ม สุ ข ภาพ การควบคุ มและป องกั นโรคการรั กษาพยาบาล และการฟ นฟู สุ ขภาพด วย รั ฐ ต อ ง
พัฒนาการบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
มาตรา 58 การดําเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหผูใดดําเนินการ ถาการนั้นอาจมีผลกระทบตอ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อ ม สุ ข ภาพ อนามั ย คุ ณ ภาพชี วิต หรื อ ส ว นได เสี ย สํ าคั ญ อื่ น ใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดลอมอยางรุนแรง รัฐตองดําเนินการใหมีการศึกษาและประเมินผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกอน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ฯ
มาตรา 258 ใหดําเนินการปฏิรูปประเทศอยางนอยในดานตาง ๆ ใหเกิดผล ดังตอไปนี้ … ช. ดานอื่นๆ
(3) จัดใหมีระบบจัดการและการจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และสามารถนาไปใชให
เกิดประโยชนดานอื่น ๆ ได (4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนไดรับสิทธิประโยชนจากการบริหาร
จัดการ และการเขาถึงและบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน (5) ใหมีระบบการแพทยปฐมภูมิที่มีแพทย
เวชศาสตรครอบครัวดูแลประชาชนในสัดสวนที่เหมาะสม …
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3. กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
คณะรั ฐ มนตรี ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2558 เห็ น ชอบให มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป เพื่อจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทํากรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20
ป ใชในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพั ฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรชาติที่จะใชเป น
กรอบแนวทางการพัฒนาระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวย
ลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ตอประเทศไทย
2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพื่อใหประเทศไทยสามารถพัฒ นา
ไปสู การเป น ประเทศพั ฒ นาแล ว ซึ่ งจํ าเป น ตองยกระดับ ผลิตภาพการผลิต และการใชน วัตกรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒ นาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแก
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒ นาทุนมนุษย และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
3) ยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่ อพั ฒ นาคนและสั งคมไทยให เป น
รากฐานที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
โดยมีกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญและเกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก
3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
3.2 การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
3.3 การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง
4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อเรงกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม โดยมี
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญและเกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข ไดแก
4.1 การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
4.3 การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
5) ยุ ท ธศาสตร ดา นการสรางการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิต ที่ เป น มิ ต รต อ สิ่งแวดลอ ม เพื่ อเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานน้ํา รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุงสู
การเปนสังคมสีเขียว
6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
4. ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ไดกําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศ ซึ่งการปฏิรูประบบสาธารณสุขเปนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ
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จํานวน 11 ด านที่ สําคั ญ เพื่อผลักดันให ประชาชนมี ความเปนอยูและมีระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้นโดยมี การสรุป
ประเด็ น ป ญ หาด า นสาธารณสุ ข และข อ เสนอแนะในเรื่อ งต อไปนี้ 1) ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ าระหวางกองทุ น
ประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 2) ปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรดานสุขภาพ และการจางงานที่เปนธรรม 3) ปญหาดานระบบบริการสุขภาพและการอภิบาล
ระบบสุขภาพ 4) ปญหาดานการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพสวน
ประเด็นปญหาดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย1) ปญหาปาไม 2) ปญหากัดเซาะชายฝง 3) ปญหาอุทกภัยและภัย
แลง และ 4) ปญหาขยะและน้ําเสีย
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ในช ว งของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 นี้ จะเป น ไปอย า งสอดคล อ งกั บ
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป โดยเนนการปฏิรูปประเทศเพื่อแกปญหาพื้นฐานดานตางๆของประเทศไทย ไมวาจะ
เป น ดานสังคมที่ กําลังจะเขาสู สังคมผูสูงอายุเมื่ อสิ้ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่ 12 การ
เชื่อมตอดานการคาและเศรษฐกิจระดับคุณภาพและการเขาถึงการศึกษาและการสาธารณสุข การขาดแคลนวัย
แรงงาน ความเหลื่อมล้ํา รวมไปถึงการพัฒ นานวัตกรรมใหมๆเพื่อรองรับ การวิวัฒ นของเทคโนโลยีและความ
เปนอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยหลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 เชน การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ตอเนื่องมาตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9รวมไปถึงการยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจน
ประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เปนตน จึงจะเห็นไดวา การพัฒนาในชวง 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 จึงถือเปนกลไกหลัก และเปน 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)
ไปสูการปฏิบัติในลําดับแรกเพื่อใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวไดในที่สุด โดยยุทธศาสตรที่กําหนดในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยจะครอบคลุมทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมไปถึงการ
มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนยุทธศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติ ประกอบไปดวย
1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
4) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและยั่งยืน
6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
6. ประเทศไทย 4.0
ในอดีตที่ผานมา ประเทศไทยมีโครงสรางเศรษฐกิจที่เริ่มจากสังคมเกษตรกรรม หรือ ประเทศไทย 1.0
เนนการสรางรายไดจากการเกษตรเปน หลัก ตอมาจึงปรับเขาสูอุตสาหกรรมเบา หรือ ประเทศไทย 2.0 โดย
มุงเนนแรงงานราคาถูก ใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศ เชน สิ่งทอ อาหาร หลังจากนั้นก็ไดปรับเปลี่ยนเขา
สู ประเทศไทย 3.0 ที่ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เชน รถยนต อุปกรณอิเลคทรอนิกส โดยใชตนทุนและ
เทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อเนนการสงออก ทําใหประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจมีการเติบโต
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อยางตอเนื่อง สูงสุดที่ 7-8% ตอป แตเมื่อถึงจุดหนึ่งหลังป พ.ศ. 2540 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปรับลดลง
มาอยูที่ 3-4% ตอปเทานั้น และทําใหประเทศไทย ติดอยูในกับดักประเทศรายไดปานกลางมากวา 20 ปการ
ปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เพื่อเขาสูประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 จึงเปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
แบบเดิมที่ขับเคลื่อนดวยอุตสาหกรรม ไปสู เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อผลักดันใหประเทศหลุดพน
จาก 3 กับดักที่กําลังเผชิญ นั่นคือ กับดักประเทศรายไดปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ํา และ กับดักความไม
สมดุลของการพัฒ นา โดยใชพลังประชารัฐในการขับ เคลื่อน ผู มีสวนรวมหลักประกอบดวยภาคเอกชน ภาค
การเงิน การธนาคาร มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตางๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร
และมีภาครัฐคอยสนับสนุนโดยแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ใหเปน ความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดย
การเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลว
ตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย อันประกอบดวย
1) กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio – Tech)
2) กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย (Health, Wellness & Bio – Med)
3) กลุ มเครื่องมื ออุ ป กรณ อัจ ฉริย ะ หุ น ยนตและระบบเครื่องกลที่ใชอิเลคทรอนิ กสควบคุ ม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)
4) กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรที่เน็ตเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, loT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5) กลุมอุต สาหกรรมสรางสรรค วัฒ นธรรม และบริการที่ มีมูลคาสูง (Creative, Culture &
High Value Services)
ระบบสุขภาพไทยกําลังเผชิญกับสิ่งที่ทาทายจากรอบดาน อาทิ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเปลี่ยนจาก
สังคมชนบทสูสังคมเมือง การเชื่อมตอการคาการลงทุนทั่วโลก ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลให
ประชาชนมีความคาดหวังตอคุณภาพของระบบบริการมากขึ้น ขณะที่งบประมาณภาครัฐเริ่มมีจํากัด ไมเพียงพอ
ตอการเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานสาธารณสุข ทําใหระบบสุขภาพไทยตองเตรียมเพื่อรับมือกับสิ่งตางๆเหลานี้
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหนวยงานหลักของประเทศ จึงมีความจําเปนที่ตองมีการกําหนดยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สงผลตอการใชจายภาพรัฐดานสุขภาพของประเทศตอไป
ระดับกระทรวงสาธารณสุข
1. แผนยุ ทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) กระทรวงสาธารณสุ ขภายใต การนําของ
ศาสตราจารย คลิ นิ กเกีย รติคุณ นายแพทยป ย ะสกล สกลสั ตยาทร รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุ ข ได
กําหนดยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) โดยนํากรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 สรางเศรษฐกิจใหม
กาวขามกับดักรายไดปานกลาง เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs by
2030) การปฏิรูปประเทศไทยดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม นโยบายรัฐบาล 10 ขอ (นายกรัฐมนตรี พลเอก
ประยุ ทธ จั น ทรโอชา) ร างรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย 2559 รางยุทธศาสตรช าติร ะยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) การบู รณาการระดั บ ชาติ การปฏิ รูป ประเทศไทยดานสาธารณสุ ขและสิ่งแวดลอ ม มากําหนด
นโยบาย ทิศทาง เปาหมาย ยุทธศาสตรและวางแผนในระยะยาวในดานสาธารณสุข ประกอบดวย
1.1 จุดยืนองคกร (positioning) คือสวนกลาง ทําหนาที่พัฒนานโยบาย กํากับ ติดตาม ประเมินผล
สวนภูมิภาค (เขตสุขภาพ) ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการหนวยบริการ และขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
1.2 วิสัยทัศนเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี
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1.3 พันธกิจพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อยางมีสวนรวม และยั่งยืน
1.4 เปาหมายประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
1.5 ค านิ ย ม MOPH:Mastery,Originality,People-centeredapproach, Humility (Mastery คื อ
การเปนผูนํา สามารถควบคุมตนเองได ไมหลงไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลง Originality คือ การเปนผู
ริเริ่มในสิ่งใหม นวัตกรรมใหมๆ, People-centered approach คือ ใหความสําคัญกับผูปวย ผูปวยคือศูนยกลาง
Humility คือ ความออนนอมถอมตน)
1.6 ยุท ธศาสตร ห ลั ก 4 ยุท ธศาสตร 15 แผนงานดั งภาพที่ 2 และรายละเอีย ดยุทธศาสตรตาม
ตารางที่ 2

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร 4 Excellence ของกระทรวงสาธารณสุข
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตรหลัก 4 ยุทธศาสตร 15 แผนงาน ของกระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร
แผนงาน
1) Prevention & Promotion 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย (ดานสุขภาพ)
Excellence (ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ 1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
และปองกันโรคเปนเลิศ)
1.3 การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ
1.4 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
2) Service Excellence (บริ ก าร 2.1 การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ (Primary Care Cluster)
2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
เปนเลิศ)
2.3 การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบการสงตอ
2.4 การพัฒนาตามโครงการเฉลิมกระเกียรติและพื้นที่เฉพาะ
2.5 อุตสาหกรรมทางการแพทย
3) People Excellence
3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ
(บุคลากรเปนเลิศ)
4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ
4) Governance Excellence
(บริหารจัดการเปนเลิศดวยธรร 4.2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ
4.3 การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ
มาภิบาล)
4.4 การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมดานสุขภาพ
4.5 การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ
2. มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 8 (มติ3) ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพอยางมีสวนรวมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ 8
ไดพิจารณารายงานเรื่อง ระบบสุขภาพเขตเมือง: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอยางมีสวนรวม
ห วงใยต อ สุ ข ภาวะของคนที่ อ าศั ย อยู ในพื้ น ที่ เขตเมื อง เนื่ องจากวิวัฒ นาการของสังคมไทยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะประชากรที่มีความหลากหลาย การอยูอาศัยที่มีความหนาแนนสูง
นอกจากนี้ ยั งมี ค วามซั บ ซ อ นด า นประชากรที่ มี ป ระชากรแฝงซึ่ ง รวมถึ ง แรงงานข า มชาติ ที่ มี แ นวโน ม การ
เคลื่อนยายแรงงานสูเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในพ.ศ. 2558 ซึ่ง
ปจจัยดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิต ความเปนอยู และสิ่งแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทเปนสังคมเมือง
ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและรวดเร็ว และสงผลตอการเขาถึงบริการสุขภาพที่อาจกอใหเกิดความเหลื่อม
ล้ําและไมเปนธรรม
รับทราบ วาการจัดบริการสุขภาพในเขตเมืองมีบริบทที่ซับซอน มีผูรวมจัดบริการหลากหลาย ทั้งจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนอื่น ๆ และมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเขามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนและรวมจัดบริการสุขภาพใหประชาชนในเขตเมืองมากขึ้น
รั บ ทราบว า การบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งและ
กรุงเทพมหานครอย างมี สว นรวมมี ขอจํากั ด จากเหตุห ลายประการ เช น ความแตกต างของนโยบายและทิ ศ
ทางการดําเนินงานของแตละหนวยงาน โครงสรางพื้นฐานของระบบบริการสุขภาพ อันหมายรวมถึงกําลังคนดาน
สุ ขภาพทั้ งเรื่อ งปริ ม าณ คุ ณ ภาพและมาตรฐานวิช าชี พ ความพรอมเชิ งทรัพ ยากรต าง ๆ เชน ระบบข อ มู ล
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สารสนเทศ เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ ระบบการสงตอ และ
ระบบการแพทย ฉุกเฉิ น การบริห ารจัด การและการเบิ กจ ายงบประมาณด านสุขภาพ ขาดการประสานงาน
ระหวางหนวยงานทั้งในและตางภาคสวนอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมมีเจาภาพหลักของระบบบริการสุขภาพเขต
เมืองโดยรวม แมจะมีการแบงแยกพื้นที่ปกครองเชิงอํานาจตามกฎหมายก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนี้ทําใหระบบบริการ
สุขภาพเขตเมืองไดรับการพัฒ นาแบบแยกสวน และไรทิศทางที่ชัดเจนในภาพรวม สงผลใหประชาชนที่อยูใน
พื้นที่เขตเมืองนั้น มีความเสี่ยงดานสุขภาพอยางหลีกเลี่ยงไดยาก
ตระหนักวาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็ง มีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณา
การในการให บ ริ ก ารสุ ข ภาพ และสามารถตอบสนองต อ ป ญ หาสุ ข ภาพที่ ท า ทายได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จําเปนตองมีเจาภาพหลัก และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
จึงมีมติดังตอไปนี้
1. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปนหนวยงานหลักรวมกับ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันการศึกษาทางสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ สํ านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห งชาติ สํ านั ก งาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาล
แหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และภาคประชาสังคม
ดําเนินการดังตอไปนี้
1.1 เสนอใหคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติจัดทําแผนยุทธศาสตร
ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ใหแลวเสร็จภายใน
6 เดือน
1.2 ใหการสนับสนุนคณะกรรมการระดับชาติจัดทําแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ที่มุงเนนบริการปฐมภูมิที่เขมแข็ง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคํานึงถึง
องค ป ระกอบต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบสุ ข ภาพ ดั ง นี้ 1) การให บ ริ ก ารสุ ข ภาพ 2) บุ ค ลากรสุ ข ภาพ
3) สารสนเทศสุขภาพ 4) ผลิตภัณฑทางการแพทย วัคซีน และเทคโนโลยี 5) การเงินการคลังสุขภาพ 6) ภาวะ
ผูนําและการอภิบ าล โดยมีเปาหมายเพื่อให เกิดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ประชาชนสามารถเขาถึงบริการอยางทั่วถึง ครอบคลุม เปนธรรมและสามารถปกปองการลมละลายทางการเงิน
จากการเจ็ บ ป ว ย ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 1 ป นั บ แต มี คํ าสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ ตามข อ 1.1 และนํ าเสนอ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี
1.3 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใน
ระดับชาติ และระดับเขตสุขภาพ 12 เขต เขตกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด ที่มีองคประกอบทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลื่อนโดยผานกลไกตาง ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
2. ขอใหภาคีเครือขายสมัชชาสุขภาพรวมดําเนินการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดย
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการสรางและพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง รวมทั้ง
สรางความตระหนักเรื่องการสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและฟนฟูสมรรถภาพทุกกลุมวัย เพื่อใหเกิดการดูแล
สุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยผานกลไกตาง ๆ ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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3.ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนา โดยมีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เปน
หนวยงานหลัก รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สถาบันการศึกษา สนับสนุนการดําเนินงานการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมืองอยางเปนระบบ ครอบคลุม
ในทุกมิติของการพัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง
4.ขอให กระทรวงสาธารณสุ ข เป น หนวยงานหลัก รว มกับ สํานั กงานหลักประกัน สุขภาพแหงชาติ
กรมบั ญ ชีกลาง สํ านั กงานประกั น สั งคม สํ านักงบประมาณ และองคกรปกครองสว นทองถิ่น สนับ สนุน ให มี
การศึกษากลไกดานการเงินการคลังสุขภาพ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพเขตเมือง อยางมีประสิทธิภาพ
และใหครอบคลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนทั้งผูใหบริการ ผูซื้อบริการ และผูรับบริการ
ครั้งที่ 10

5. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติรายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
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บทที่ 4 ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ.2561-2570)
จากกรอบแนวคิดและบริบทตางๆ ที่กลาวมาในสวนที่ 1 - 3 จึงกําหนดยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ
ในเขตเมือง (พ.ศ.2561-2570) ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
คนเมืองมีสุขภาพดี ภายใตระบบสุขภาพเขตเมืองที่เขมแข็งสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของพื้นที่
เชื่อมโยงบริการทุกระดับ และทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมมีสวนรวม
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองโดยมุงเนนการระบบบริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับบริการสุขภาพ
ทุกระดับ
2. จัดระบบการเงินการคลัง และการจัดทํางบประมาณ ที่เอื้อตอระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
3. สรางและพัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภาคสวนตางๆ อยางเปนเอกภาพมีมาตรฐาน
และครอบคลุม
4. ผลิต พัฒนา และจัดสรรกําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพรองรับระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
5. เสริมสรางระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็ง ดวยกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาล การติดตามประเมินผล การสรางองคความรู งานวิจัยที่นํามาปรับใชไดจริง
6. สนับสนุนและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมในการ
จัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
เปาหมาย (Goal)
คนเมืองสุขภาพดี มีระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม ทั่วถึง
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนากําลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางระบบสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็งดวยธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัดหลัก
1.
2.
3.
4.

ความครอบคลุมของหนวยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมือง (รอยละ 100)
รอยละของหนวยงบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในเขตเมืองมีคุณภาพไดมาตรฐาน (รอยละ 100)
อัตราตายกอนวัยอันควรจากโรคไมติดตอลดลง (รอยละ 20)
อัตราการเขาภึงบริการสุขภาพของคนเมืองเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
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ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมืองใหเขมแข็ง
วัตถุประสงค :
1.1 เพื่อออกแบบระบบบริการสุขภาพเขตเมืองมุงเนนบริการสุขภาพปฐมภูมิ และคลินิกหมอครอบครัว
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
1.2 เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและระบบการสงตอที่มีความเชื่อมโยงหนวยบริการสุขภาพ
ทุกระดับ และสามารถสงตอบริการสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม
1.3 เพื่อสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีสุขภาพดี ไดรับบริการสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพ ปองกัน
ควบคุมโรค และลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
1.4 เพื่อใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเอง (Health Literacy) ไดอยางเหมาะสม
กลยุทธ/มาตรการ:
1. จัดระบบบริการปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัวใหเหมาะสมกับพื้นที่และลักษณะประชากร และมี
สวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
2. จัดระบบการบริการสุขภาพเขตเมืองและระบบการสงตอที่มีความเชื่อมโยงของหนวยบริการทุกระดับ
และมีสวนรวมทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
3. พัฒนาระบบปองกันควบคุมโรค ระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา และกลไกตอบสนองตอโรคและภัย
สุขภาพในภาวะฉุกเฉินไดทันตอสถานการณโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาสังคม
4. สนั บ สนุ น ประชาชนสามารถดู แ ลสุ ขภาพตนเอง (Health Literacy) การใช ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
การแพทยแผนไทย และแพทยทางเลือกไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัดในแตละระยะ
ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)
- รอยละหนวยบริการคลินกิ หมอครอบครัว ครอบคลุม
พื้นที
- รอยละหนวยบริการคลินกิ หมอครอบครัวเขตเมือง
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
- มีระบบการสงตอ/เชื่อมโยงระหวางหนวยบริการ
สุขภาพเขตเมืองของทุกภาคสวนที่มีประสิทธิภาพ
- รอยละระดับความพึงพอใจของประชากรเขตเมือง
ในบริการการแพทยฉุกเฉินและการสงตอ
- มีระบบปองกันควบคุมโรค ระบบเฝาระวังทาง
ระบาดวิทยา และกลไกตอบโตโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

:

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

60

70

85

100

N/A

60

70

85

100

N/A

75

80

85

90

N/A

N/A

29

60

70

85

100

ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)
- อัตราการเขารับบริการของผูปวยนอกดวยโรค
ไมติดตอของโรงพยาบาลในเขตเมืองลดลง
- รอยละสถานบริการที่มีการใหบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือกเพิ่มขึ้น
- มีแหลงใหความรูประชาชนดานสุขภาพเพิ่มขึ้น

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

5

10

15

20

N/A

10

15

18

20

N/A

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาระบบการเงินการคลังของระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค :
2.1 เพื่ อ ให ก ระบวนการจั ด ทํ าและการจั ด สรรงบประมาณจากแหล งงบประมาณต างๆ ทั้ ง ระบบ
หลักประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ งบประมาณทองถิ่น และแหลงอื่นๆ สําหรับ
ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชากรเขตเมือง
2.2 พัฒนากลไกการเงินการคลัง รองรับการสงตอเพื่อใหการจัดบริการสุขภาพเขตเมืองมีบริการที่
ตอเนื่อง (Continuous care) และประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
2.3 เพื่อลดอุปสรรคดานการเงินใหประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพ ทั้งสงเสริมสุขภาพ ปองกันและ
ควบคุมโรค รักษาพยาบาล ฟนฟูสุขภาพ รวมถึงการบริการการแพทยฉุกเฉิน
กลยุทธ/มาตรการ:
1. พัฒนากระบวนการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ ทังระบบหลั
้
กประกันสุขภาพ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการข้ าราชการ งบประมาณท้ องถิ่น และแหล่งอื่นๆ สําหรับระบบบริ การสุขภาพเขตเมือง
อย่างเป็ นธรรม และมีประสิทธิภาพครอบคลุมประชากรในเขตเมือง

2. สรางกลไกดานการเงินการคลังใหประชาชนเขาถึงบริการดานสุขภาพ และบริการการแพทยฉุกเฉิน
3. พัฒนาระบบการเงินและการคลังของหนวยบริการสุขภาพในเขตเมืองใหมีมาตรฐานชัดเจน มีความ
คลองตัวและยืดหยุน สอดคลองกับความจําเปนของแตละพื้นที่ และมีระบบการเฝาระวัง ติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ทบทวน และปรับปรุงระเบียบ/กฎเกณฑ การเงินการคลังที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนระบบบริการ
สุขภาพเขตเมือง
ตัวชี้วัดในแตละระยะ :
ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)
- มีคูมือแนวทางการจัดสรรงบประมาณจากแหลง

งบประมาณตางๆ ทั้งระบบหลักประกันสุขภาพ
ระบบประกันสังคม ระบบสวัสดิการขาราชการ
งบประมาณทองถิ่น และแหลงอื่นๆ สําหรับระบบ
บริการสุขภาพเขตเมือง

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)
ฐาน
ขอมูล

N/A

30

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

- รอยละของประชาชนเขาถึงบริการสุขภาพ และ
บริการการแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น (รอยละ 20)
- รอยละของหนวยบริการสุขภาพในเขตเมืองที่
ประสบวิกฤตทางการเงินลดลง

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

5

10

15

20

N/A

5

10

15

20

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค :
3.1 เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูลกลาง/คลังขอมูลดาน สุขภาพที่เชื่อมโยงเชิงบูรณาการกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ
3.2 เพื่อพัฒนาขอมูลดานสุขภาพที่ใชในการจัดระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
3.3 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรในการจั ด การข อ มู ล และวิ เคราะห ข อ มู ล ด านสุ ข ภาพได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและทันตอสถานการณสามารถนํามาใชในการจัดระบบบริการสุขภาพได
3.4 เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัย และคุมครองสิทธิดานขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
กลยุทธ/มาตรการ:

เขตเมือง

1. สรางฐานขอมูล/คลังขอมูลกลาง(Data Center) ดานสุขภาพเขตเมือง
2. พัฒนาระบบขอมูลสุขภาพเขตเมืองที่สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาโปรแกรม /Soft ware ระบบขอมูลดานสุขภาพในการใหบริการ/จัดระบบบริการสุขภาพใน

4. พัฒนาระบบขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล (Personal Health Record) เชื่อมโยงการใหบริการใน
สถานพยาบาลทุกระดับ
5. จัดทําระบบติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
อยางมีประสิทธิภาพ
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรด า นข อ มู ล ในการจั ด การข อ มู ล และวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นสุ ข ภาพได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและทันตอสถานการณสามารถนํามาใชในการจัดระบบบริการสุขภาพได
7. สรางโปรแกรม/soft wear ระบบความปลอดภัยของขอมูลสุขภาพสวนบุคคล
ตัวชี้วัดในแตละระยะ :
ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

- มีระบบฐานขอมูล/คลังขอมูลดานสุขภาพกลาง
(Data Center) ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดทั้งประเทศ
- รอยละของหนวยบริการที่สามารถเชื่อมโยงขอมูล
เขาระบบฐานขอมูลกลางเพิ่มขึ้น

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

20

30

40

50

N/A

31

ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

- มีระบบขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล (Personal
Health Record) เชื่อมโยงการใหบริการใน
สถานพยาบาลทุกระดับในเขตเมือง
- รอยละของสถานบริการที่พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากร IT ในเครือขายจากศูนยกลาง
(Active Directory) ระบบเชื่อมตอฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร ระบบเครื่องแมขายเพื่อรองรับ
ระบบงาน Personal Health Record เพิ่มขึ้น
- รอยละของความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วของ
การเขาถึงขอมูล และความปลอดภัยของขอมูลสวนบุคคล
ของผูใชบริการ
- รอยละบุคลากรดานขอมูลไดรับการพัฒนาในการ
จัดการขอมูลและวิเคราะหขอมูลดานสุขภาพได
อยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําขอมูลมาใช
ในการจัดระบบบริการสุขภาพได
- รอยละหนวยบริการสุขภาพทีจ่ ัดหาและพัฒนาระบบ
ขอมูลดานสุขภาพ /โปรแกรม/เครื่องคอมพิวเตอร
เพื่อรองรับการใชงานเรื่องความปลอดภัย

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

10

15

20

25

N/A

70

75

80

90

N/A

70

75

80

90

N/A

10

20

25

30

N/A

ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารและพัฒนากําลังคนในระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
วัตถุประสงค :
4.1 เพื่อวางแผนผลิต จัดสรร และพัฒนากําลังคนดานสุขภาพในเขตเมือง โดยการมีสวนรวมของภาค
ภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
4.2 เพื่อสรางระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพใหสอดคลองและเอื้อตอระบบบริการปฐมภูมิ
เขตเมือง
4.3 เพื่อสรางสรางกลไกการสื่อสารและการทํางานเชิงบูรณาการที่เอื้อตอการทํางาน และการธํารงรักษา
กําลังคนดานสุขภาพในเขตเมือง
กลยุทธ/มาตรการ:
1. วางแผนผลิต จัดสรร และพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหสาขาวิชาชีพในหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมือง
ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน
2. จัดทํา ปรับปรุง แกไข กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เอื้อตอการดําเนินงานของบุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเพื่อใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีและการทํางานเชิงบูรณาการระหวาง
หนวยงานตางๆ
4. เสริมสรางขวัญ กําลังใจและธํารงรักษากําลังคนในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิเขตเมือง
32

ตัวชี้วัดในแตละระยะ :
ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)
- ระดับความสําเร็จในการวางแผนกําลังคนดาน
สุขภาพเขตเมือง
- รอยละของบุคลากรและภาคีเครือขายที่ไดรับ
การพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด
- จํานวนการจัดทํา กฎระเบียบ หลักเกณฑที่เอื้อ
ตอการทํางานในระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง
- มีคูมือ/แนวทางการสื่อสารและการทํางานเชิง
บูรณาการระหวางหนวยงานภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานบริการสุขภาพเขต
เมืองที่มีการบูรณาการระหวางหนวยงานภาคี
เครือขายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
- อัตราการลาออกของบุคลากรดานสุขภาพลดลง

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)

ฐาน
ขอมูล

ระยะเรงดวน
(61-62)

ระยะสั้น
(63—64)

ระยะกลาง
(65- 66)

ระยะยาว
(67-69)

N/A

70

80

85

90

N/A

70

80

85

90

N/A
N/A
N/A

N/A

ยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางระบบสุขภาพเขตเมืองใหเขมแข็งดวยธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค :
5.1 เพื่อใหมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร กําหนดทิศทาง และแนวทางการสนับสนุนการดําเนินงานระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองใหเกิดความตอเนื่อง
5.2 เพื่อใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม มีสวนรวมเพื่อการ
นํายุทธศาสตรบริการสุขภาพเขตเมืองสูการปฏิบัติ
5.3 เพื่อใหมรี ะบบกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานระบบสุภาพเขตเมืองที่มีประสิทธิภาพ
5.4 เพื่อใหหนวยบริการสุขภาพในเขตเมืองสามารถจัดบริการบนฐานความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตรงความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
5.5 เพื่อเสริมสรางหลักธรรมาภิบาลในการระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
กลยุทธ/มาตรการ:
1. จัดตังคณะกรรมการขั
้
บเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ระบบบริ การสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ ที่มีองค์ประกอบทังภาครั
้
ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และขับเคลือ่ นโดยผ่านกลไกต่าง ๆ ที่ระดับเขตและจังหวัดและเขตเมือง

2. สนับสนุนใหหนวยงานเกี่ยวของ จัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ
เขตเมือง
3. สรางและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพ
4. สงเสริมการจัดทํางานวิจัย ชุดความรู และนวัตกรรม รวมถึงการจัดการความรูและการใชผลงานวิจัย
และองคความรูดานสุขภาพ อยางครบวงจร
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5. จัดทํา ปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน เพื่อเอื้อตอระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองดวยหลักธรรมภิบาล
ตัวชี้วัดในแตละระยะ :
ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KPI)

คาเปาหมายตามชวงเวลาการพัฒนา (Target)
ฐาน
ขอมูล

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการ /คณะทํางานในการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองใน
แตละในแตละระดับ
- รอยละของหนวยงานในเขตเมืองที่จัดทําแผนปฏิบัติ
การ ระบบบริการสุขภาพเขตเมืองและนําสูการปฏิบัติ
- รอยละระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
งานภายใตยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
- มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผล
การดําเนินงานบริการสุขภาพเขตเมือง
- จํานวนงานวิจัย ชุดความรู นวัตกรรม และการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
- จํานวนการจัดทํา ปรับปรุงแกไข กฎหมาย กฎระเบียบ
มาตรการ แนวทางการดําเนินงานเพื่อเอื้อตอ ระบบ
บริการสุขภาพเขตเมืองดวยหลักธรรมภิบาล
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บทที่ 5 แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญ เนื่องจากเปนกระบวนการที่จะผลักดันหรือ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตรใหสามารถบรรลุผลสําเร็จและผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไวได
อยางเปนรูปธรรมดังนั้น จึงกําหนดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง (พ.ศ. 2561พ.ศ.2570) สูการปฏิบัติ ดังนี้
แนวคิดของกระบวนการนําแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติมีดังนี้
1) กระบวนการนํ ายุ ทธศาสตรสูการปฏิ บัติ เริ่ม จากการสื่อสารสรางความรู ความเขาใจเกี่ย วกั บ
แนวคิดและสาระสําคัญของยุทธศาสตรระบบสุขภาพในเขตเมือง วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธและมาตรการสําคัญ ผานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพ
เขตเมืองในระดับชาติ (หรือคณะกรรมการ/ผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของ) ซึ่งจะสื่อสารตอไปยังหนวยงานที่
มี พื้น ที่ เขตเมืองและภาคี เครือข ายที่ เกี่ ย วข องทั้งในสว นกลางและสวนภูมิภ าค เพื่ อใหทราบถึ งบทบาทความ
รับผิดชอบของตนที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร/แผนงาน และมีสวนรวมในกระบวนการแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ โดยมีระบบสนับสนุนตางๆ เชน ระบบ e-distributionmm เปนชองทางในการสื่อสาร
และเผยแพรยุทธศาสตร ระบบการจัดการความรู ขอมูลและการเฝาระวังที่สนับสนุนการจัดการขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ เพื่อใหภาคี เครือขาย และประชาชนเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งระบบงบประมาณ
และบุคลากรที่สนับสนุนการดําเนินงาน
2) หนว ยงานที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีพื้นที่ในเขตเมือง จัดทําแผนปฏิบัติการ
(Action Plan) ของหนวยงานที่สอดคลองเชื่อมโยงกันและเปนไปในทิศทางเดียวกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพในเขตเมือง ยุทธศาสตรระดับพื้นที่สําหรับใชเปนแนวทางในการดําเนินงานแบบบูรณาการในพื้นที่
ที่รับผิดชอบดวยทุกหนวยงานดําเนินการบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการสําคัญในแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางมาตรฐานที่ ยุ ทธศาสตรฯกํ าหนดเพื่อปองกัน และควบคุมความเสี่ย งในดานตางๆ ที่ อาจเกิดขึ้น จาก
สถานการณที่ไมแนนอนและมีผลกระทบตอความสําเร็จยุทธศาสตร
3) มีการถายระดับหรือการมอบหมายงานแกบุคลากร เพื่อใหบุคลากรรับรูและเขาใจบทบาทของ
ตนเองในการทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ โดยกําหนดกรอบแนวทางการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของแตละ
ยุทธศาสตรสูระดับ Cluster ระดับหนวยงานและระดับบุคคล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ จึงสามารถทําได ใน 3 ระดับ คือ
1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของทุกภาคสวน
2. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรบนฐานความรู
3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อการเขาถึงความจริง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับที่ 1 เปนการดําเนินการเนนความสําคัญในความเขาใจเกี่ยวกับ
รูปแบบและวิธีการทางยุทธศาสตร โดยจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกอบดวย กิจกรรมหลักที่สําคัญ
คือ (1) การทบทวนยุทธศาสตร / แผนปฏิบัติราชการ 1ป / แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ ที่ผานมา(2)
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป และ (3) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจําปไปสูการปฏิบัติ ซึ่งจะ
มีกิจกรรมยอยๆ อีกเปนจํานวนมาก ภายใตกิจกรรมหลัก เชน การถายทอดตัวชี้วัดยุทธศาสตรสูหนวยงาน และ
ระดับบุคคล การติดตามประเมินผล เปนตน
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การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับที่ 2 ใหความสําคัญกับองคความรูที่เปนเนื้อหา (Content) ของ
ยุทธศาสตร ไมวาจะเปนวิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และโครงการสําคัญทาง
ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมหลักที่สําคัญ คือ (1) การใหสวนราชการตางๆ ที่รับผิดชอบ กิจกรรมหลัก
และกิจกรรมยอยในการขับเคลื่อนระดับที่ 1 ไดมีการทบทวน และประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงคุณภาพในการ
ดําเนินงาน (2) ประมวลความรูที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตรเพื่อประโยชนในการสื่อสาร และการนําไปปฏิบัติ (3)
ปรับปรุง /พัฒนากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยมีขอเสนอ ตามประเด็นตางๆ ดังนี้
- การจัดองคกรการบริหาร ควรจัดใหมีทีมบริหารยุทธศาสตรระดับกระทรวง กรม กลุมจังหวัด
และจังหวัด เปนการเฉพาะ เพือ่ สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรกระทรวงฯตางๆที่
เกี่ยวของ หัวหนาทีมในระดับกระทรวงฯ ควรเปนรองปลัดกระทรวงฯ และลดภาระงานประจํา
- การจัดการระบบการวัดผลการดํ าเนิ น งานควรมี การนํ ายุทธศาสตรไปใช ใน การตรวจสอบ
กลั่นกรองโครงการอยางแทจริง การกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัดในเชิงนโยบาย และการวางแผนการติดตาม
ประเมินผล 3 ระดับ ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินภาพรวม และโครงการสําคัญโดยกระทรวงฯ และการ
ประเมินโดยสถาบันภายนอก
- การปรับแตงและเชื่อมโยงภายในองคกร โดยใหความสําคัญกับ โครงการสําคัญ ทางยุทธศาสตร
ในสวนของกระทรวงฯ การตรวจสอบและกลั่นกรองโครงการใหมีความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร
- การทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร ควรมีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องยุทธศาสตรกระทรวงฯ
ในทุกกระดับ อยางนอย 6 เดือนตอครั้ง
- การสื่อสารทางยุทธศาสตร โดยมีแผนการสื่อสารยุทธศาสตรที่ชัดเจน มุงเสริมสรางความรู และ
สงเสริมวัฒนธรรมการทํางานแบบมุงเนนยุทธศาสตร ใหความสําคัญกับการสื่อสารยุทธศาสตรโดยผูบริหารทุก
ระดับ และการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม
- การจั ด การข อ เสนอและความคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม ๆ โดยให มี ก ารประมวลข อ เสนอดั ง กล า ว
และผลักดันใหเปนโครงการ และขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กระทรวงฯ อาจตั้งทีม Policy Watch
เพื่อติดตามการพัฒนานโยบายสังคมใหมๆ อันจะนําไปสูการพัฒนายุทธศาสตรตอไป
- การบู ร ณาการทางยุ ท ธศาสตร ใหค วามสําคัญ กับ การพั ฒ นาทั กษะการบู รณาการของที ม
บริ ห ารยุ ทธศาสตร ทุ กระดั บ และควรมี การบู รณาการโครงการทางยุ ท ธศาสตร ทั้ งเชิ งประเด็น พื้ น ที่ และ
กลุมเปาหมายในระดับสวนกลาง กอนถายทอดใหสวนราชการ และหนวยงานภูมิภาค ภาคีเครือขายนําโครงการ
ไปปฏิบัติ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับที่ 3 ตองมุงเนนใหเกิดความรับผิดชอบทางสังคมของบุคลากรทุก
ระดับ (Individual Social Responsibility) โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรทําหนาที่ทางยุทธศาสตร ตามหลัก
อิทธิบาท 4 ของพระพุทธศาสนา คือ ฉันทะ (ความพึงพอใจ) วิริยะ (ความพากเพียร) จิตตะ (ความมุงมั่น) และ
วิมังสา (การพิจารณาใครครวญ) ซึ่งตองอาศัยกัลยาณมิตร คือ ผูบังคับบัญชาใหเปนแบบอยางที่ดี พรอมๆ กับ
บุคลากรมีการใครครวญภายใน จนเกิดความเขาใจอยางถองแท และเกิดความสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งจะ
นําไปซึ่งความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร (Corporate Social Responsibility)ความรับผิดชอบทางสังคม
ในการขั บ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร (Strategy Social Responsibility) และความรับ ผิดชอบทางสังคมในการมุงสู
วิสัยทัศน (Vision Social Responsibility)
การมุงเนน ใหเกิดความสํานึกรับผิดชอบของบุคลากรในทุกระดับ ดวยกระบวนการเรียนรู และ
พัฒนาในรูปแบบตางๆ ทั้ง'โดยการสงเสริมความเปนกัลยาณมิตรของผูบังคับบัญชาใหขับเคลื่อนยุทธศาสตรดวย
36

ความรับผิ ดชอบ และวิธีการอื่น ๆ ก็ตาม ความทุ มเทในหน าที่ ที่รับ ผิด ชอบ โดยผ านกระบวนการใครครวญ
ภายใน และ
ภายนอก ก็ จ ะทํ าให บุ ค ลากรได บ มเพาะป ญ ญา จนเขาถึงความจริงที่วา สิ่งทั้ งหลาย รวมทั้งการขับ เคลื่อ น
ยุทธศาสตรยอมเปนไปตามเหตุปจจัย และพรอมที่จะเติมเติมเหตุปจจัยที่ดีงาม ควบคุมปจจัยเสี่ยงตางๆ เทาที่จะ
ทําได สรางโอกาสการบรรลุเปาประสงคทางยุทธศาสตรได ปญญาที่เขาใจความจริงดังกลาว จะนําไปสูความ
เขาใจในชีวิตการทํางาน ชีวิตสวนตัว และชีวิตครอบครัว และไมหวั่นไหว เมื่อกระทบกับสถานการณแปรปรวน
และนั่นคือที่สุดของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพสูสังคมคุณภาพตอไป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ ง (พ.ศ.2561-2570)
ไดเปนไปตามจุดเนนสําคัญของการขับเคลื่อนในแตละระดับ จึงมีขอเสนอที่สําคัญตามลําดับที่ตองดําเนินการ
5 ประการ ดังตอไปนี้
1. สื่ อ สารทางยุ ท ธศาสตร โ ดยมุ ง เน น ความรู ค วามเข า ใจในสาระ การนํ า ไปปฏิ บั ติ
เสริมสรางความรูสึกรับผิดชอบรวมกัน
2. จัด ให มีที มบริห าร และยุ ทธศาสตร กระทรวงฯ ทั้ งระดั บ กระทรวง กรม เขต/กลุ ม
จังหวัด และจังหวัด
3. สนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู และพั ฒ นาเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมการทํ า งาน
ใหเปนแบบมุงเนนยุทธศาสตร คือ มุงเนนการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาเดิม และมุงผลสัมฤทธ โดยมีผูบังคับบัญชาทุก
ระดับเปนจุดเนน (Focused) เพื่อเปนกัลยาณมิตรแกผูใตบังคับบัญชา
4. กํ า หนดเป น นโยบายให ทุ ก ส ว นราชการทั้ ง ส ว นกลาง และภู มิ ภ าค วางระบบ
ที่ จ ะประเมิ น คุ ณ ภาพตนเองในกระบวนการทางยุ ท ธศาสตร นั บ ตั้ ง แต ก ารมี ส ว นร ว มในการวางแผน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
5. สนั บ สนุ น ให มี ก ารวางระบบบริ ห ารยุ ท ธศาสตร โ ดยใช IT ซึ่ ง มี ค วามครอบคลุ ม
กระบวนการทางยุทธศาสตรทุกขั้นตอน
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บทที่ 6 แนวทางการติดตามและประเมินผล
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง ประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ คือ 1) การ
วิเคราะห เชิงยุทธศาสตร (Strategic Analysis) โดยวิเคราะห สภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอกเพื่ อให ได
ขอมูลสําหรับ การกําหนดทิศทางและกลยุทธ 2) การกําหนดทิศทางการพั ฒ นาระบบบริการสุภ าพในเขตเมือง
ตามมติ ส มั ช ชาสุ ขภาพแห งชาติ 3) การวางยุ ท ธศาสตร (Strategy Development) เพื่ อ กําหนดกลยุท ธห รื อ
แนวทาง วิธีการ เพื่อใหสามารถบรรลุในทิศทางหรือผลลัพธที่ตองการ 4) การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตร
(Strategy Communication and Translation) ในรูปแบบที่สามารถทําความเขาใจไดงายสําหรับบุ คลากรทุ ก
ระดับในองคกร เพื่อเปนแนวทางสําหรับการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติตอไปโดยถายทอดเปาประสงค
ตัวชี้วัดเปาประสงคและเปาหมายไปยังหนวยงานเพื่อใหหนวยงานนําเสนอโครงการที่มีความสําคัญสามารถนําสง
ตัวชี้วัดเปาประสงคตอคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมืองในระดับชาติ นับวาเปน
กระบวนการแปลงจากแผนยุทธศาสตรที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมทําใหสามารถนําไปปฏิบัติจริงไดโดยมีการ
จัดทําโครงการตางๆจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงผลทําใหเกิดผลสําเร็จบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด
การติดตามและประเมินผลจึงมีความสําคัญในการควบคุมกํากับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหบรรลุ
วิสั ย ทั ศ น เพื่ อ ให แ น ใจวาโครงการต างๆภายใต ยุ ท ธศาสตร นั้ น จะก อให เกิ ดผลการปฏิบ ัติง านที ่นํ า สง ตัว ชี ้ว ัด
เปา ประสงคไดต รงตามที่กํา หนดไวเนื่อ งจากความสํา เร็จ ของยุท ธศาสตรขึ้น กับ ความสํา เร็จ ของโครงการที่
ประกอบอยู ใ นแตล ะประเด็น ยุท ธศาสตรน อกจากนี ้ยั งเป น ข อมู ลแสดงให เห็ นวาโครงการนั้ นๆบรรลุ ผลตาม
เปาหมายที่กําหนดมากนอยเพียงใดหรือไมมีปจจัยอะไรบางที่กระทบตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการ
ดําเนินงานซึ่งจะสะทอนภาพความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒ นาระบบสุขภาพในเขตเมือง ในภาพรวม
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจะนํามาเปนขอมูลในการจัดทําโครงการของหนวยงานและเปนขอมูลสวนหนึ่งของทบทวนแผน
ยุทธศาสตรฯ ในปตอไป
5.1 การติดตามและประเมินผล
1. การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน (Monitoring) วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ รวบรวมข อ มู ล การ
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย เพื่อประโยชนในการควบคุม กํากับ ติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งใชเปนฐานขอมูลประกอบการวางแผนในระยะตอไป จําแนกเปน 3 ระบบ
ใหญ คือ การรายงาน การประชุม และการตรวจราชการและนิเทศงาน ดังนี้
1) การรายงานผลการดําเนินงาน
1.1) การรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-report) ไดแก
- การรายงานผานระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน ของศูนยขอมูลระบบ
สุขภาพในเขตเมือง เปนการรายงานขอมูลแผน/ผลการดําเนินงานงานโครงการ และการใชจายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการ ใหรายงานขอมูลภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ณ สิ้นไตรมาส
- การรายงานผ า นระบบการบริ ห ารงานการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใชสําหรับรายงานการใชจายงบประมาณ
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1.2) การรายงานดว ยการกรอกขอ มูล (Manual) ไดแ กก ารรายงานความก า วหน า
โครงการสําคัญตอศูนยพัฒ นาระบบบริการสุขภาพเขตเมือง กําหนดใหรายงานขอมูลภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป ณ สิ้นไตรมาส
2) การประชุมของคณะกรรมการ/ คณะทํางาน ชุดตางๆ ที่เกี่ยวของ
3) การตรวจราชการและนิ เทศงาน ทั้ งในระดั บ กระทรวงและระดั บกรมแบบบู รณาการ
จํานวน 1ครั้ง /ป
ทั้งนี้ ใหมีการติดตาม ควบคุม กํากับการดําเนินงานใหเปนไปตามระยะเวลาและเปาหมายการ
ดําเนินงาน ตลอดจนประเมินปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดมาตรการและแนวทางการ
แกไขปญหา เพื่อใหงานมีความกาวหนา และบรรลุผลสําเร็จตามแผนยุทธศาสตรฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลการดําเนินงาน (Evaluation)
1) เปรียบเทียบผลที่ไดจากการดําเนินงานตามเกณฑหรือมาตรฐานที่ตั้งไวโดยเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณจากระบบรายงาน และเชิงคุณภาพจากการศึกษาวิจัย การสํารวจการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การ
ประเมินตนเอง การประเมินโดยหนวยงานภายนอก การประเมินความพึงพอใจตางๆ และการประเมินโครงการ
สําคัญ
2) ประเมินผลสําเร็จและผลกระทบของการพัฒนางาน ตามกรอบทิศทางแผนยุทธศาสตร
ระบบบริการสุขภาพในเตเมือง เปนระยะ ดังนี้
2.1) ประเมิ นผลประจําป โดยจัดทํ าเป น รายงานความก าวหน าและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง และเผยแพรรายงานผานเวทีการสัมมนาประเมินผล
การดําเนินงานระยะ 6 เดือน และระยะ 1 ป
2.2) ประเมิ นผลระยะกลางแผนฯ โดยประสานกั บ หน วยงานที่ เกี่ ยวข องทุ กระดั บ
รวมทั้งผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการจากหนวยงานภายนอก เพื่อประเมินผลภาพรวมของการพัฒนางานตามกรอบทิศ
ทางการพัฒนางานระบบบริการสุขภาพในเขตเมือง และแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพในเตเมืองฯ ทั้งในเชิง
ปริมาณและในเชิงคุณภาพ เพื่อนําผลการประเมินมาใชในการทบทวนกรอบทิศทางฯ และแผนยุทธศาสตรระบบ
บริการสุภาพในเขตเมือง พรอมทั้งปรับปรุงการดําเนินงานในชวงแผนฯ ตอไป
2.3) ประเมิ น ผลระยะสิ้ น สุ ด แผนฯ โดยผู เชี่ ย วชาญ/นั ก วิ ช าการจากหน ว ยงาน
ภายนอก เพื่อประเมินผลสําเร็จ ผลลัพธ และผลกระทบของแผนยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง สําหรับ
ใชเปนปจจัยนําเขาในการกําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรในอนาคต

*************************************************************
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ภาคผนวก

เรื่อง

คําสั่งคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
ที่ ๗/๒๕๕๙
แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง

ตามมติส มัช ชาสุข ภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘ มติ ๓ ระบบสุขภาพเขตเมือง: การ
พั ฒ นาระบบบริ การสุ ข ภาพอย างมี ส ว นร ว ม เสนอให ค ณะกรรมการสุ ข ภาพแห งชาติ แต งตั้ งคณะกรรมการ
ระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง เพื่อจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง ที่
มุงเนนบริการปฐมภูมิที่เขมแข็ง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคํานึงถึงองคประกอบ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ ระบบสุขภาพ และนํ าเสนอยุทธศาสตรดังกลาว ตอคณะกรรมการสุขภาพแห งชาติ เพื่ อ
พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป
อาศั ย อํ า นาจตามมาตรา ๒๕ (๘) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จึง
แตงตั้งคณะกรรมการระดับชาติจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง โดยมีองคประกอบ
หนาที่
และอํานาจ ดังนี้
๑. องคประกอบ
๑.๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
๑.๒ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑.๓ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ ผูแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑.๕ ผูแทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๖ ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๗ ผูแทนสํานักงบประมาณ
๑.๘ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
๑.๙ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑.๑๐ ผูแทนกรมบัญชีกลาง
๑.๑๑ ผูแทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
๑.๑๒ ผูแทนสํานักงานประกันสังคม
๑.๑๓ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
๑.๑๔ ผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๑.๑๕ เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
๑.๑๖ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ
๑.๑๗ ผูแทนกรุงเทพมหานคร
๑.๑๘ ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
๑.๑๙ ผูแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
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ที่ ป รึ ก ษากรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๑.๒๐ ผูแทนสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย
๑.๒๑ ผูแทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
๑.๒๒ นางชุลีพร ดวงฉิม
๑.๒๓ นายพงษศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์
๑.๒๔ นายสมชาย กระจางแสง
๑.๒๕ นายสมชาย พีระปกรณ
๑.๒๖ นางสาวสุรีรัตน ตรีมรรคา
๑.๒๗ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๑.๒๘ ผูอํานวยการสํานักบริหารการสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๑.๒๙ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
๑.๓๐ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการรวม
กรรมการ
และเลขานุการรวม
กรรมการ
และเลขานุการรวม
กรรมการ
และเลขานุการรวม

๒. หนาที่และอํานาจ
๒.๑ จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งที่ มุ ง เน น บริ ก ารปฐมภู มิ ที่ เ ข ม แข็ ง
โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบสุ ข ภาพให แ ล ว เสร็ จ ภายใน ๘ เดื อ นนั บ ตั้ ง แต มี คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ
๒.๒ ประสานความรวมมือจากหนวยงาน องคกร และภาคีเครือขายในการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดทํายุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
๒.๓ นํ า เสนอยุ ท ธศาสตร ร ะบบบริ ก ารสุ ข ภาพเขตเมื อ งต อ คณะกรรมการสุ ข ภาพแห ง ชาติ
เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรี
๒.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามความจําเปนและ
เหมาะสม
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงชื่อ พลเรือเอก ณรงค พิพัฒนาศัย
(ณรงค พิพัฒนาศัย)
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ
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ยุทธศาสตรระบบบริการสุขภาพเขตเมือง
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2570)

