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การประชุม Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

ความคืบหน้าของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน
โดย กองบรรณาธิการ

๓

หัวใจหลักสำ�คัญของก�รทำ�ง�นเขตสุขภ�พเพื่อประช�ชน

คือ ก�รบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น ซึ่งดูเหมือนจะง่�ย

แต่จริงๆ ไม่ง่�ย และจำ�เป็นต้องทำ� ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันไปถึงฝั่งฝัน 

สุขภ�พของประช�ชนไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่�นั้น

แต่มีหล�ยปัจจัยเข้�ม�เกี่ยวข้อง ไม่ว่�จะเป็นสิ่งแวดล้อม

ก�รศึกษ� ก�รทำ�ง�น ฯลฯ ทุกเรื่องส่งผลต่อสุขภ�พทั้งสิ้น

“
“

ต่อจากหน้า ๑ 

หลังจากท่ีได้มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพ่ือประชาชน (กขป.) ท้ัง ๑๓ เขต จากคณะกรรมการ 
สุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี  
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย เม่ือวันท่ี ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เป็นท่ีเรียบร้อย จากน้ันก็มีการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน” 
ท้ัง ๑๓ เขตท่ัวประเทศ เม่ือวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักด์ิ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ  
ถ.แจ้งวัฒนะ และ กขป. แต่ละเขตก็ได้เร่ิมปฏิบัติ 
หน้าท่ีดำาเนินงาน โดยมีความคืบหน้าดังน้ี 

เขตพื้นที่ ๑๓ : กรุงเทพมหานคร 

นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำานวยการสำานัก

อนามัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน เขต ๑๓ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า เขตพื้นที่ ๑๓ 

ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี  

นายทวศีกัดิ ์เลศิประพนัธ ์รองผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร

เป็นประธาน ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการดำาเนินงาน 

สถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพที่สำาคัญๆ ในพื้นที่ เพื่อ

เป็นข้อมูลในการกำาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ทั้งนี้  

ได้ประเด็นเบื้องต้นด้านสุขภาพของเขตพื้นที่ ๑๓  ดังนี้

๑. โรคไมต่ดิตอ่เรือ้รงั เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดนั 

โลหิตสูง โรคอ้วน

๒. โรคระบาดต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น

เมืองท่องเที่ยว ทำาให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้าออกเป็น

จำานวนมาก จึงต้องมีมาตรการดูแลเรื่องโรคระบาดต่างๆ ที่

อาจจะตามมา

๓. ปญัหาเยาวชนและเดก็ระดบัประถมวยั โดยเฉพาะ

เรื่องการศึกษา

๔. ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครเป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีมี 

ผู้สูงอายุจำานวนมาก 

“หัวใจหลักสำาคัญของการทำางานเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชน คือ การบูรณาการการทำางาน ซ่ึงดูเหมือนจะ

ง่าย  แต่จริงๆ ไม่ง่าย และจำาเป็นต้องทำา ไม่เช่นนั้นจะไม่มี

วันไปถึงฝ่ังฝัน สุขภาพของประชาชนไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใด

ปัจจัยหน่ึงเท่าน้ัน แต่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า 

จะเปน็ส่ิงแวดล้อม การศึกษา การทำางาน ฯลฯ ทกุเรือ่งส่งผล 

ต่อสุขภาพทั้งสิ้น”

เขตพื้นที่ ๘ : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำาภู 

อุดรธานี นครพนม สกลนคร 

ในส่วนของเขตพื้นที่ ๘ หลังจากได้รับทราบและ

เข้าใจต่อหลักการ วิธีดำาเนินงานของกลไกเขตสุขภาพเพื่อ

ประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้ว ก็ได้มีการจัดประชุมในพื้นที่  

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี  

ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี เลขานุการ กขป.  

เขตพื้นที่  ๘ ช้ีแจงบทบาทหน้าที่ ให้คณะกรรมการ 

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ได้ทำาความเข้าใจร่วมกัน 

อีกครั้ง โดยอ้างถึงระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ 

จดัตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๔ เรื่อง

อำานาจหน้าที่ของ กขป.

นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของพื้นที่ 

ตลอดจนการจัดการแก้ไข และเสนอให้คณะกรรมการ 

ทุกท่านร่วมกันหาข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพที่สำาคัญใน 

เขตพืน้ที ่๘ เพือ่จดัทำาประเดน็ยทุธศาสตรร์ว่มกนั พรอ้มกบั 

นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ทัง้นี ้จะมวีาระการประชมุคอื การเลอืกประธาน และ

รองประธาน  พรอ้มทัง้รว่มกนัออกแบบการทำางานของ กขป.

เขตพื้นที่ ๘ โดยให้ กขป. แต่ละคนเตรียมข้อมูลความสำาคัญ  

ความรุนแรงของปัญหา ประเด็นที่ได้รับความสนใจจาก

สาธารณะที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ

นำาเสนอในทีป่ระชมุ และคดัเลือกประเดน็เพือ่จดัทำาประเดน็

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป

เขตพื้นที่ ๑๐ : มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

อำานาจเจริญ 

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) 

เขตพื้นที่ ๑๐ ได้มีการประชุมนัดแรก ณ โรงแรมลายทอง 

จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยมี  

นายวริชั ทองเรือง ผูอ้าวโุสสงูสดุในทีป่ระชมุ ทำาหนา้ทีเ่ปน็

ประธานชั่วคราว 

ในการประชมุดงักลา่ว นอกจากรายงานระเบยีบวาระ

ต่างๆ ให้ท่ีประชุมทราบแล้ว ยังมีวาระเรื่องการเลือก

ประธานและรองประธาน ตามระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรี

ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ข้อ ๗ วรรค ๓ 

ระบวุา่ให ้กขป. ประชมุและเลอืกกนัเองให้กรรมการคนหนึง่

เป็นประธาน และกรรมการอื่นเป็นรองประธานกรรมการ

จำานวนไม่เกินสองคน 

ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติให้ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  

เปน็ประธานกรรมการ นายนพภา พนัธุเ์พง็ เปน็รองประธาน 

กรรมการคนที่ ๑ นพ.ธีรพล เจนวิทยา เป็นรองประธาน 

กรรมการคนที่ ๒ หลังจากนั้น ได้พิจารณาเรื่องแต่งตั้ง 

คณะทำางานต่างๆ เพื่อเป็นกลไกหนุนเสริมการทำางาน

ของ กขป. โดยมีคณะทำางานจำานวน ๕ คณะด้วยกัน คือ  

คณะทำางานยุทธศาสตร์ คณะทำางานวิชาการ คณะทำางาน

ส่ือสาร คณะทำางานติดตามประเมินผล และคณะทำางาน

สานพลัง 

จากนัน้กม็กีารนดัหมายการประชมุครัง้ตอ่ไปคอื วนัท่ี  

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนการทำางานของ

คณะทำางานชุดต่างๆ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจน 

การเตรียมรายงานความคืบหน้าการทำางานต่อคณะ

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป 

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐


