สานพลัง
สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ

เดื อ น สิ ง หาคม ๒๕๖๐

ปี ที่ ๙ ฉบั บ ที่ ๘๕

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๓

ต่อจากหน้า ๑

โดย กองบรรณาธิการ

ความคืบหน้าของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

หลังจากที่ได้มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพือ่ ประชาชน (กขป.) ทัง้ ๑๓ เขต จากคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งลงนามโดยรองนายกรัฐมนตรี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อย จากนั้นก็มีการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน”
ทัง้ ๑๓ เขตทัว่ ประเทศ เมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมวายุภกั ดิ์ โรงแรมเซนทรา ศูนย์ราชการฯ
ถ.แจ้งวัฒนะ และ กขป. แต่ละเขตก็ได้เริ่มปฏิบัติ
หน้าทีด่ �ำ เนินงาน โดยมีความคืบหน้าดังนี้
เขตพื้นที่ ๑๓ : กรุงเทพมหานคร
นพ.วงวั ฒ น์ ลิ่ ว ลั ก ษณ์ รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก
อนามัย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขต ๑๓ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า เขตพื้นที่ ๑๓
ได้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี
นายทวีศกั ดิ์ เลิศประพันธ์ รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธาน ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการดำ�เนินงาน
สถานการณ์ ปั ญหาด้านสุ ขภาพที่สำ�คัญ ๆ ในพื้น ที่ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการกำ�หนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ทั้งนี้
ได้ประเด็นเบื้องต้นด้านสุขภาพของเขตพื้นที่ ๑๓ ดังนี้
๑. โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูง โรคอ้วน
๒. โรคระบาดต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็น
เมืองท่องเที่ยว ทำ�ให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกเป็น
จำ�นวนมาก จึงต้องมีมาตรการดูแลเรื่องโรคระบาดต่างๆ ที่
อาจจะตามมา
๓. ปัญหาเยาวชนและเด็กระดับประถมวัย โดยเฉพาะ
เรื่องการศึกษา
๔. ผู้สูงอายุ กรุงเทพมหานครเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มี
ผู้สูงอายุจำ�นวนมาก
“หั ว ใจหลั ก สำ � คั ญ ของการทำ � งานเขตสุ ข ภาพเพื่ อ
ประชาชน คือ การบูรณาการการทำ�งาน ซึ่งดูเหมือนจะ
ง่าย แต่จริงๆ ไม่ง่าย และจำ�เป็นต้องทำ� ไม่เช่นนั้นจะไม่มี

การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันไปถึงฝั่งฝัน สุขภาพของประชาชนไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งเท่านั้น แต่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่า
จะเป็นสิง่ แวดล้อม การศึกษา การทำ�งาน ฯลฯ ทุกเรือ่ งส่งผล
ต่อสุขภาพทั้งสิ้น”
เขตพื้นที่ ๘ : บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำ�ภู
อุดรธานี นครพนม สกลนคร
ในส่วนของเขตพื้นที่ ๘ หลังจากได้รับทราบและ
เข้าใจต่อหลักการ วิธีดําเนินงานของกลไกเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชนมากยิ่ ง ขึ้ น แล้ ว ก็ ไ ด้ มี ก ารจั ด ประชุ ม ในพื้ น ที่
เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ที่จังหวัดอุดรธานี โดยมี
ว่าที่ร้อยโท ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี เลขานุการ กขป.
เขตพื้ น ที่ ๘ ชี้ แ จงบทบาทหน้ า ที่ ใ ห้ ค ณะกรรมการ
เขตสุ ข ภาพเพื่ อ ประชาชน ได้ ทำ � ความเข้ า ใจร่ ว มกั น
อีกครั้ง โดยอ้างถึงระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อที่ ๑๔ เรื่อง
อำ�นาจหน้าที่ของ กขป.
นอกจากนี้ ยังได้พูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของพื้นที่
ตลอดจนการจั ด การแก้ ไข และเสนอให้ ค ณะกรรมการ
ทุ ก ท่ า นร่ ว มกั น หาข้ อ มู ล ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพที่ สำ � คั ญ ใน
เขตพืน้ ที่ ๘ เพือ่ จัดทำ�ประเด็นยุทธศาสตร์รว่ มกัน พร้อมกับ
นัดหมายการประชุมครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๔
สิงหาคม ๒๕๖๐
ทัง้ นี้ จะมีวาระการประชุมคือ การเลือกประธาน และ
รองประธาน พร้อมทัง้ ร่วมกันออกแบบการทำ�งานของ กขป.
เขตพื้นที่ ๘ โดยให้ กขป. แต่ละคนเตรียมข้อมูลความสำ�คัญ
ความรุนแรงของปัญหา ประเด็นที่ได้รับความสนใจจาก
สาธารณะที่มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อ
นำ�เสนอในทีป่ ระชุม และคัดเลือกประเด็นเพือ่ จัดทำ�ประเด็น
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อไป
เขตพื้นที่ ๑๐ : มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี
อำ�นาจเจริญ
คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.)
เขตพื้นที่ ๑๐ ได้มีการประชุมนัดแรก ณ โรงแรมลายทอง
จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยมี

“

หัวใจหลักสำ�คัญของการทำ�งานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
คือ การบูรณาการการทำ�งาน ซึ่งดูเหมือนจะง่าย
แต่จริงๆ ไม่ง่าย และจำ�เป็นต้องทำ� ไม่เช่นนั้นจะไม่มีวันไปถึงฝั่งฝัน
สุขภาพของประชาชนไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเท่านั้น
แต่มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม
การศึกษา การทำ�งาน ฯลฯ ทุกเรื่องส่งผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น

“

การประชุม Kick off เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต ๑๓ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

นายวิรชั ทองเรือง ผูอ้ าวุโสสูงสุดในทีป่ ระชุม ทำ�หน้าทีเ่ ป็น
ประธานชั่วคราว
ในการประชุมดังกล่าว นอกจากรายงานระเบียบวาระ
ต่ า งๆ ให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบแล้ ว ยั ง มี ว าระเรื่ อ งการเลื อ ก
ประธานและรองประธาน ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ข้อ ๗ วรรค ๓
ระบุวา่ ให้ กขป. ประชุมและเลือกกันเองให้กรรมการคนหนึง่
เป็นประธาน และกรรมการอื่นเป็นรองประธานกรรมการ
จำ�นวนไม่เกินสองคน
ซึ่ง ที่ป ระชุ ม ได้ มีม ติ ใ ห้ นพ.นิ รัน ดร์ พิ ทัก ษ์ วัช ระ
เป็นประธานกรรมการ นายนพภา พันธุเ์ พ็ง เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่ ๑ นพ.ธีรพล เจนวิทยา เป็นรองประธาน
กรรมการคนที่ ๒ หลังจากนั้น ได้พิจารณาเรื่องแต่งตั้ง
คณะทำ � งานต่ า งๆ เพื่ อ เป็ น กลไกหนุ น เสริ ม การทำ � งาน
ของ กขป. โดยมีคณะทำ�งานจำ�นวน ๕ คณะด้วยกัน คือ
คณะทำ�งานยุทธศาสตร์ คณะทำ�งานวิชาการ คณะทำ�งาน
สื่อสาร คณะทำ�งานติดตามประเมินผล และคณะทำ�งาน
สานพลัง
จากนัน้ ก็มกี ารนัดหมายการประชุมครัง้ ต่อไปคือ วันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแผนการทำ�งานของ
คณะทำ�งานชุดต่างๆ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจน
การเตรี ย มรายงานความคื บ หน้ า การทำ � งานต่ อ คณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ต่อไป

