
 
 

คิกออฟเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
รวมพลังคนทํางานสร้างสุขทุกพื้นท่ี 
 

๕ องค์กรจับมอื “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” นวตักรรมการทํางานบูรณาการแบบใหม่ ขับเคล่ือน
งานสุขภาวะโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มุ่งเป้ายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ก้าวข้ามความขัดแยง้ 

วันน้ี (๗ มิ.ย. ๒๕๖๐) ที่ศูนย์วายุภักดิ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจง้วัฒนะ ๕ องค์กรหลัก ประกอบด้วย 
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจดังาน “Kick off เขต
สุขภาพเพือ่ประชาชน” เพื่อขับเคล่ือนการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง มีกรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชนจาก ๑๓ เขตทั่วประเทศ เข้ารว่มกว่า ๖๐๐ คน  

พลเรือเอกณรงค์  พิพฒันาศยั  รองนายกรัฐมนตร ีในฐานะ ประธานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ กล่าว
ปาฐกถาพิเศษเปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร “Kick off เขตสุขภาพเพือ่ประชาชน” ภายใต้หวัขอ้ “เขตสุขภาพเพ่ือ
ประชาชน กลไกพัฒนาระบบสุขภาพระดับพื้นที่ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ” วา่ เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนถกู
จัดตัง้ตามระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวี่าดว้ยการจัดตัง้เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเป็นกลไกการปฏิรปู
ระบบสุขภาพทีม่องทกุมิต ิทัง้กาย ใจ สังคม และปัญญา  

เขตสุขภาพเพื่อประชาชนมีทั้งหมด ๑๓ เขต รวม กทม. แต่ละเขตมีองค์ประกอบของคณะกรรมการเขต
สุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ๔๕ คน มาจากหลากหลายอาชีพและภาคส่วนต่างๆ ที่เกีย่วข้องในพ้ืนที ่ ทัง้ภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการ องค์กรวิชาชีพ ภาคประชาสังคม และเอกชน เพื่อมาร่วมกันกาํหนดแนว
ทางการดําเนินการเพื่อบูรณาการการจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนทีต่นเอง รวมถงึประสานงานกับเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนอื่นๆ เป็นการทาํงานแบบเช่ือมโยงข้ามเขต โดยการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับยทุธศาสตร์สุขภาพ
ระดับชาติ เช่น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และแผนพัฒนาประเทศ 

ทั้งน้ี การขับเคลื่อนการทํางานที่สําคัญของ กขป. จะเป็นการนําความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
เครือข่ายที่หลากหลายของกรรมการ มาช่วยกันกําหนดประเด็นด้านสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นทีท่ี่ต้องขับเคล่ือน
ร่วมกัน  โดยบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว ทั้งงบประมาณรัฐ หรือของเอกชนทีพ่ร้อมมาเช่ือมโยงเพื่อสนับสนุนให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  

“การทํางานของ กขป. ถือเปน็งานอาสา ทีทุ่กคนต้องเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวมาช่วยกันแก้ปญัหา 
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” 

สําหรับการทํางานของ กขป. ในช่วงเริ่มต้น จําเป็นต้องศึกษากฎหมายและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
รวมถงึการค้นหาประเด็นด้านสุขภาพที่เป็นความจําเป็นของประชาชนในพื้นที ่ ซึ่งที่ผ่านมาสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมี
มติขับเคล่ือนหลายเรื่อง ซึ่งบางเรือ่งยงัไม่สามารถขับเคล่ือนลงสู่พื้นที่ได้ กขป. อาจเป็นเวทกีารทํางานที่จะช่วยในการ
แปลงมติสู่การขบัเคล่ือนให้เกิดผลสําเร็จ  



หลังจากน้ันได้มกีารเสวนา “สร้างพลงับูรณาการอย่างไร ผ่านกลไกเขตสุขภาพเพือ่ประชาชน” โดย 
แพทย์หญงิประนอม คําเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ศักดิ์ชยั กาญจนวัฒนา เลขาธกิารสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

นพ.พลเดช ป่ินประทปี เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ กล่าวว่า กขป. เป็นกลไกทีเ่กิดขึ้นเพื่อเติม
เต็มประเด็นที่มผีลต่อสุขภาพให้รอบด้านมากขึ้น ทัง้คุณภาพชีวิต สังคม ความเป็นชุมชน ภัยพิบัติ และส่ิงแวดล้อม 
ฯลฯ เป็นกลไกใหม่ที่มองมิติด้านสุขภาพในมุมมองทีก่ว้างขึ้น ทําหน้าทีเ่ชื่อมโยงการทํางานของทกุภาคส่วน   

ทั้งน้ี กขป. ไมไ่ด้ตั้งต้นการทํางานจากศูนย์ เชน่ อาจพิจารณาประเด็นด้านสุขภาพที่สมัชชาสุขภาพจังหวดั 
ซึ่งแต่ละพื้นที่ได้คิดร่วมกันและเห็นชอบเป็นมติออกมาแล้วถึง ๒๕๐ มติ หรือประเด็นสุขภาพอื่นๆ  บรูณาการการ
ทํางานดว้ยทุนที่มีอยูใ่นพื้นที่ ทั้งทุนของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น สสส. ที่มีตําบลสุขภาวะกว่า ๓,๐๐๐ แห่ง 
กองทุนสุขภาพตําบลที่อยูใ่นความดูแลของ สปสช. อีกกว่า ๘,๐๐๐ กองทนุ ด้านกระทรวงสาธารณสุขกําลังขับเคล่ือน
กลไกระบบสุขภาพอําเภอ โดย สช. สนับสนุนการเชือ่มโยงและถักทอเครือข่ายด้านการพฒันานโยบายสุขภาพที่มกีว่า 
๘๒ เครือข่ายทัว่ประเทศ  

อย่างไรก็ตาม กขป. ไม่ใช่หนว่ยงานดําเนินงาน แต่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่มีทุนทรัพยากร คน งบ 
เครือข่าย ความรู้ ในมืออยู่แล้ว เพียงแต่ตอ้งมาจับมือกันเพือ่ระดมความคิดหาจุดคานงัดทีจ่ะมาช่วยแก้ประเด็นด้าน
สุขภาพของพ้ืนที่นั้นๆ  

“โครงสร้างของ กขป. ที่มกีรรมการมาจากตัวแทนทกุภาคส่วน เหมือนเป็นการทํางานแบบสภา แต่เวทีนี้
ไม่ใช่เวทีต่อสู้ แย่งชิง และรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง แต่เป็นสภาของภาคพลเมืองที่ทกุภาคส่วนมาประสาน 
สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที ่ กขป. นบัเป็นอีกกลไกในการสร้างสันตวิัฒนธรรมให้
เกิดขึ้น” 

พญ.ประนอม คําเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เป็นการทํางานโดย
ใช้พื้นทีเ่ป็นฐานที่ถกูผลักดันมาตลอด ๓๐ ปี เพราะกระทรวงสาธารณสุขให้ความสําคัญงานส่งเสริมป้องกนัมากกว่า
การรักษา เพื่อป้องกันผลกระทบจากปัจจัยเส่ียง หรือ “สร้างนําซ่อม” ซึ่งต้องอาศัยทกุภาคส่วนมาร่วมมือกนั  

โดยขณะนี้ในระดับนโยบายให้ความสําคัญกับการทํางานเชิงพืน้ที่ และประสาน รวมถึงเชือ่มโยงการทํางาน
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรมากขึ้น ซึง่ในระดับรัฐบาลได้กระจายงบประมาณลงระดบัจังหวดัและพื้นที่มากขึ้น   
ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสําคัญกบัการทํางานร่วมกับ สสส., สปสช.และ สช. อย่างใกล้ชิด 
เพื่อใชท้รพัยากรของประเทศทีม่ีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

นอกจากนี้ยงัมีกลไกการทํางานเชิงพื้นที่ทีส่ามารถเสริมการทํางานของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนได้เป็นอยา่งดี 
อาท ิ เครอืขา่ยสุขภาพอาํเภอที่มีนายอําเภอเป็นประธาน และมีทกุภาคส่วนร่วมเป็นกรรมการ ซึ่งเกิดขึน้แล้ว ๗๐ 
เครอืขา่ย และจะมีเครือข่ายครบทกุอําเภอในอนาคต ดงันั้นเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะสามารถตอบคําถามได้ทกุเรือ่ง
หลังจากนี้ไมเ่ฉพาะเรือ่งสุขภาพเท่านั้น   

 “เราต้องก้าวขา้มความขัดแย้ง และมาปรับทัศนคติมองส่ิงที่จะทําให้ประชาชนเกิดประโยชน์ ทําทุกอยา่ง
เพื่อสาธารณะ ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไร ทุกอยา่งจะง่ายขึ้น       



ด้าน นพ.ศักด์ิชัย กาญจนวฒันา   เลขาธกิารสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิกล่าวว่าคําถามตัง้ต้น
ของ กขป. คือการวางภาพพงึประสงค์ของสุขภาวะในพื้นที ่ และทุกภาคส่วนมารับผิดชอบและขับเคล่ือนร่วมกันให้
เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ถอืเป็นการบูรณาการแนวราบที่มีสหวิชาชีพมาทํางานร่วมกัน โดยมีนโยบายมาเสริม และใช้ทุนใน
พื้นที่ ซึ่ง สปสช. เองก็มกีองทนุสุขภาพตําบลกว่า ๘,๐๐๐ กองทุนในตําบลต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการทํางานของ 
กขป. ได้  

“กขป. เป็นกลไกเสริม เป็นนวตักรรมการทํางานแบบใหม่ เพือ่แก้ปัญหาของประเทศที่นับวนัจะซับซ้อนมาก
ขึ้น ทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที”่    

ผศ.ดร.สุปรีดา  อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. ในฐานะร่วม
เป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในทกุเขตและเป็นเลขานุการร่วมของ กขป. จะใช้บทบาทน้ีสนับสนุนให้เกิด
การสร้างสุขภาพในมิติพฤตกิรรมทางสังคมและส่ิงแวดล้อม โดย สสส. จะใช้พลังทรัพยากรที่มีอยูซ่ึ่งสะสมมาก
ว่า 10 กว่าปี ทัง้ความรู้ ภาคีเครือข่าย และการทํางานในลักษณะถักทอประสานกับเครือข่ายทุกภาคส่วนต่างๆ มาร่วม
สร้างเป้าหมายและทิศทางร่วมกัน เนื่องจาก สสส. ไม่ใช่หน่วยงานบริการสุขภาพ แต่เป็นหน่วยสนับสนุนที่คล่องตัว
และสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคม วิชาการ เอกชน และภาครัฐหลายภาคส่วน พร้อมกับมีโครงสร้าง
แผนงานต่างๆ ภาคีเครือข่ายทีก่ระจายทุกพื้นที่ องค์ความรู้จากศูนย์วิชาการต่างๆ รวมถึงการทํางานในภาพรวมที่เป็น
โจทย์ของทั้งประเทศที่พร้อมรว่มสนับสนุนต่อไป   
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