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	 นโยบายสาธารณะในประเด็นระบบบรกิารสขุภาพ
ปฐมภมูใินกรงุเทพมหานคร	เป็นวาระร่วมทีต่่อเน่ืองจาก
ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร	 (ฉันทมติประกาศ 
ในสมชัชาสขุภาพกรงุเทพมหานครวนัที	่26	พฤศจิกายน	
2563)	 ที่สะท้อนแนวคิดการส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วม การกระจายอ�านาจ ความเป็นธรรมในระบบ
สุขภาพ การลดความเหลือ่มล�า้ในด้านต่างๆ และการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีโดยมุ่งหวังให้เกิดสุขภาพใน
ทุกมิติ ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม แก่ประชาชน
ทุกคนในกรุงเทพมหานคร
	 การระบาดของสถานการณ์โควิด	 19	 เร่งให้เห็น
ความจ�าเป็นของการปรับตัวของระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ	 ทั้งในเรื่องการตอบสนองภาวะวิกฤติและการ
จัดบริการที่จ�าเป็นแก่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบ	สะท้อน
ให้เห็นความส�าคัญของความร่วมมือในการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการทางสังคมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ปรับรูปแบบลักษณะบริการสุขภาพปฐมภูมิให้เป็น
ลักษณะเครือข่ายบริการท่ีเกิดขึ้นอย่างหลากหลาย 
รวมทั้งท�าให้เห็นศักยภาพและความส�าคัญของ
กลไกและภาคีรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 



3

และภาควิชาการ ในการร่วมสร้างความเข้มแข็ง 
ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่ มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ประชาชนทุกกลุ ่มที่มีความหลาก
หลายในกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพได้อย่าง
ทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพึ่งตนเองด้าน
สุขภาพของประชาชน	 สร้างผลลัพธ์ต่อสุขภาวะของ
บุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	และสังคมได้	ทั้งในภาวะปกติ	
และภาวะวิกฤติ
	 สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	 ครั้งที่สอง
ได้พิจารณารายงาน	 เรื่อง	 การพัฒนาระบบบริการ
สขุภาพปฐมภมูใินกรงุเทพมหานคร เพือ่รองรบัภาวะ
วิกฤติ โดยได้รับทราบสถานการณ์และปัญหาเก่ียว
กับการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในภาวะ
วิกฤติ	 ทั้งประเด็นปัญหาและข้อจ�ากัดของขอบเขต	 
รปูแบบการจดัการเครอืข่ายระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมิ 
ในบริบทที่มีความจ�าเพาะหลากหลาย	 ประเด็นระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารภายในเครือข่าย
บริการ	 ประชาชน	 และภาคีพันธมิตร	 รวมทั้งประเด็น
การบริหารจัดการอภิบาลระบบและการมีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพ	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นความจ�าเป็นที่จะต้อง
พัฒนาระบบการจัดบริการปฐมภูมิ และการจัดการ
ในลักษณะที่ เป ิดกว้าง มีความคล่องตัวในการ
ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วขึ้น และพัฒนาระบบที่ท�าให้ 
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานได้มากข้ึน 
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โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรนโยบาย
ทุกระดับของกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงาน 
องค์กรอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ซึ่งล้วนเป็น
พนัธมิตรในการพฒันาระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูเิพือ่
รองรบัแนววถิชีวีติใหม่	(New	normal)	และภาวะวิกฤติ
อันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต	 จึงได้ร่วมกันก�าหนด
นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและมีมติดังนี้	
	 1.	 สมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
มีฉันทมติตรงกันว่า	 “วิกฤติโควิด 19 สร้างโอกาส 
ความร่วมมือของพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรชุมชน เพื่อ
เร่งรัดจัดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้ 
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อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถ
ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ สอดคล้องตามแนววิถีชีวิต
ใหม่ (New normal) รวมทั้งเป็นไปตามหลักการ
พฒันาให้พืน้ทีเ่ป็นฐานและประชาชนเป็นศนูย์กลาง”
	 2.	 สมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	
เห็นชอบให้มกีารร่วมมอืกนัพฒันาการจดัระบบบรกิาร
สุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครให้เป็นบริการท่ี
เป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิติ เข้าถึงได้และมีความ
เหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ท้ังลักษณะเนื้อหาบริการและ 
รูปแบบวิธีการ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ ่มประชากรที่มีความหลากหลาย
ได้อย่างต่อเนื่อง	 ครอบคลุมประชากรทุกสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพ	 บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิรวม
ทั้งประชากรต่างด้าว	 ประชากรแฝงและกลุ่มเปราะ
บางได้มากข้ึน	 โดยที่ท�าให้ภาควิชาการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม องค์กรชมุชน เข้ามาร่วมในเครอืข่าย 
การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Co-production 
Health Services) เพิ่มมากขึ้นตามศักยภาพของ
แต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม	และมกีารจัดการระบบ
บริการปฐมภูมิที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในระดับ
ต่างๆ โดยให้มีการบริการที่ตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยครอบคลุมท้ัง
ประเด็นปัญหาในระยะฉุกเฉิน (Emergency care) 
กึ่งเฉียบพลัน (Subacute care) เฉียบพลัน (Acute 
care) และภาวะเรื้อรัง (Chronic care) ได้อย่าง 
ต่อเนื่อง
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	 ขอให้กรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักอนามัย 
ส�านักการแพทย์ และส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงาน
หลัก	 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 (ส�านักสนับสนุน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ)	 ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน	
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	องค์กรวิชาชีพ	องค์กร
วิชาการ	 ที่จะประสานกับคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร	 รวมทั้งคณะ
กรรมการบริหารกองทุนสุขภาพอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
จัดท�าแผนปฏิบัติการที่น�าไปสู่การปฏิบัติในประเด็น 
มาตรฐานชุดบริการปฐมภูมิ การบริหารเครือข่าย
ระบบบรกิาร การบรหิารจดัการด้านการเงนิการคลงั 
การปรับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติการน�า
ร่องในเขตพื้นที	่ทั้งนี้	เพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนา
ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมทิีพ่งึประสงค์	โดยทีก่ารจัด 
รูปแบบบริการต่างๆ	 ควรด�าเนินการที่ไม่ยึดติดการ
บรหิารจดัการกองทุนใดกองทนุหน่ึง	แต่ด�าเนินการโดย
ค�านึงถึงผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชาชนเป็นส�าคัญ
	 3.	สมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร	
เห็นชอบให้มีการด�าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การบริหารจัดการและอภิบาลระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิ ให้ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติ และสอดคล้อง
ตามแนววิถีชีวิตใหม	่ในประเด็น	ดังนี้
 • การบริหารจัดการเป็นเครือข่ายบริการ
สุขภาพปฐมภูมิแบบใหม่	ที่สนับสนุนให้ภาคส่วนต่างๆ	
มีส่วนร่วมมากขึ้น	 และใช้นวัตกรรมทางสังคมและ
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เทคโนโลยี	(Social	and	Technological	Innovation)	
มุง่เป้าหมายเพือ่ตอบสนองต่อความจ�าเป็นด้านคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน	 เป็นระบบที่มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนือ่งและยัง่ยนื	โดยน�าข้อเสนอแนวทางการจัดระบบ
บริการปฐมภมิูด้านการสาธารณสขุในกรุงเทพมหานคร	
พ.ศ.	2561	มาพิจารณาประกอบการด�าเนินการ
 • การบริหารจัดการที่สนับสนุนให้การควบคุม
ป้องกันโรคในกรุงเทพมหานครด�าเนินการได้ทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 โดยที่เพิ่มศักยภาพของหน่วย
งานรัฐเดิม	และการร่วมมือกับภาคเอกชน	และชุมชน
 •  การบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สขุภาพกรุงเทพมหานคร	ทีส่นับสนนุภาคเอกชน	ชุมชน	 
มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ	 และป้องกันโรค	 
ได้หลากหลาย	ครอบคลุมบริการเพิ่มมากขึ้น



8

 • การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบ
สนองต่อภาวะวกิฤตไิด้อย่างมคีณุภาพ	มปีระสทิธิภาพ
และมีความคล่องตัวในการจัดการได้ทันสถานการณ์	
	 ขอให้กรุงเทพมหานคร	 โดยส�านักอนามัย 
เป็นหน่วยงานหลัก	 โดยการสนับสนุนของกระทรวง
สาธารณสุข	 (ส�านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ	
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	 สถาบันป้องกัน
และควบคุมโรคเขตเมือง	 กองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ)	 องค์กรวิชาชีพ	 และองค์กร
วิชาการ	 ที่ประสานกับสภากรุงเทพมหานคร	 คณะ
อนุกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร	
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต
พื้นท่ี	 กรุงเทพมหานคร	 คณะกรรมการเขตสุขภาพ
เพื่อประชาชนเขตพื้นที่	 13	 (กรุงเทพมหานคร)	คณะ
กรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัเขต	คณะกรรมการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	ตามแต่ละประเด็น	โดย
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	 (1)	 ให้มีกลไกบูรณาการ	 และคณะ
กรรมการบูรณาการ	 โดยมีผู ้แทนจากทุกภาคส่วน 
ที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อจัดระบบบริการสุขภาพในเขต
กรุงเทพมหานครให้เกิดประสิทธิภาพ	 ทั่วถึง	 และ 
เป็นธรรม
	 (2)	จดัท�าแผนบรูณาการและแนวทาง
การบริหารเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพเขตพื้นที่ใน 
รูปแบบใหม่	
	 (3)	 สนับสนุนให ้คณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวีติระดบัเขต	(พชข.)	มาร่วมด�าเนนิการ 
ในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกรุงเทพมหานคร	
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกเขต
	 (4)	จดัท�าแนวทางขยายศกัยภาพการ
ควบคุมป้องกันโรคในกรุงเทพมหานคร	ที่เพิ่มศักยภาพ
หน่วยงานรัฐเดิม	 และส่งเสริมความร่วมมือด�าเนินการ
กับภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และองค์กรชุมชน	
	 (5)	จดัท�าข้อเสนอแนวทางการบรหิาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น	ที่สนับสนุน
การบริการที่หลากหลายมากขึ้น
	 (6)	จดัท�าแผนเตรยีมความพร้อมของ
ศนูย์ปฏิบัติการภาวะฉกุเฉนิ	(Emergency	Operations	
Center)	 โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 ได้แก	่ 
เครือข่ายองค์กรชุมชน	 ภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชน	
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ทั้งนี้	 เป็นแผนระยะ	 2	 ปี	
ด�าเนินการตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2565	เป็นต้นไป
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	 4.	สมาชิกสมชัชาสขุภาพกรงุเทพมหานคร	
เหน็ชอบให้มคีวามร่วมมอืและข้อตกลงร่วมระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการข้อมูลที่เป็นเครือข่าย สามารถเชื่อมโยงฐาน
ข้อมลูส�าคญัแบบบรูณาการ เพือ่น�าไปสู่การวางแผน
งานและการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิในภาวะวิถี
ชีวิตใหม่ และในภาวะวิกฤติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทันสถานการณ์ ซึ่งอาจมีการด�าเนินการ
ได้หลายลักษณะ	 ตามความพร้อมและศักยภาพ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้มีข้อมูลประชากร 
กลุ ่มต่างๆ	 ได้ครอบคลุมทั้งกลุ ่มพักอาศัยประจ�า	 
กลุม่เคลือ่นย้าย	และกลุม่เปราะบาง	มกีารเชือ่มข้อมลู
ผูร้บับรกิารระหว่างหน่วยบรกิารสขุภาพต่างหน่วยงาน 
มีการเชื่อมข้อมูลบนฐานพื้นที่	 ทั้งที่เป็นข้อมูลด้าน
ชุมชน	สิง่แวดล้อม	และการเข้าถงึบรกิารของประชาชน	
รวมท้ังระบบข้อมูลที่ส่งเสริมให้ประชาชนจัดการ
ตนเองได้	
	 ขอให้กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักอนามัย 
เป็นหน่วยงานหลัก	 ร่วมกับ	 ส�านักพัฒนาสังคม	
ส�านักการศึกษา	ส�านักงานเขต	ส�านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล	 กระทรวงสาธารณสุข	 (ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)	 ส�านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิส�านักงานพฒันา
รัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การมหาชน)	 รวมทั้งหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลแต่ละฐาน	 จัดท�าข้อตกลง 
และจัดตั้งคณะกรรมการร่วม เพื่อพัฒนาแผนการ
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พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการบริการ
สุขภาพปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะ 
ในภาวะวิกฤต	ิ	ซึ่งมีขอบเขตการท�างานได้หลายระดับ
ทั้งที่เป็นการแลกเปล่ียน	 การใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน	 
(Central	Data	Sharing	and	Development)	และ
การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการ
บริการสุขภาพปฐมภูมิที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ร่วมกันของหน่วยงาน	 องค์กรที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ	
ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และองค์กรชุมชน	ตอบ
สนองต่อบรบิทกรงุเทพมหานคร เพือ่ให้บรกิารกระจาย
ได้ท่ัวถึงจัดเครือข่ายบริการระดับเขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 สอดคล้องบริบทพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และประชาชน	 โดยจัดท�าเป็นแผนด�าเนินการต้ังแต ่
ปี	พ.ศ.	2565	เป็นต้นไป
	 5.	 สมาชกิสมชัชาสขุภาพกรงุเทพมหานคร	
เห็นชอบให้มีการพัฒนาศักยภาพประชาชน แกนน�า
ด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขทั้งที่มีอยู่เดิม
และรูปแบบใหม่โดยครอบคลุมบริบทที่หลากหลาย 
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รวมทัง้ กลไกและองค์กรทีเ่กีย่วข้องกบัการหนนุเสรมิ
ศักยภาพประชาชน เพื่อสนับสนุนให้ประชากรกลุ่ม
ต่างๆ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีความสามารถใน
การดูแลตนเอง	 รับมือกับภาวะวิกฤติ	 และสามารถ
ร่วมจัดบริการได้เพิ่มมากขึ้น	 รวมทั้งร่วมสร้างระบบ
บริการสุขภาพปฐมภูมิได้	 โดยเป็นแผนด�าเนินการใน 
ปี	พ.ศ.	2565	–	2566
	 ขอให้กรุงเทพมหานคร	โดยส�านักอนามัย 
และ กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสุขภาพภาค
ประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็น
หน่วยงานหลัก	 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
กรุงเทพมหานคร	 ประกอบด้วยส�านักพัฒนาสังคม	
ส�านักการศึกษา	 ส�านักงานเขต	 ร ่วมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน	 เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
เพื่อสาธารณประโยชน์	 เครือข่ายองค์กรชุมชน	 จัด
ท�าแผนปฏิบัติการและด�าเนินการเพิ่มศักยภาพ  
ภาคประชาชน และกลไกภาคประชาชน รวมทั้ง
แผนการเสริมศักยภาพของบุคลากรในองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และองค์กรวิชาชีพ ให้สามารถ
หนนุเสรมิศกัยภาพของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 
	 6.	 สมาชิกสมัชชาสขุภาพกรงุเทพมหานคร 
เห็นชอบให้มีกลไกการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยี  
(Social and Technological Innovation) 
รูปแบบการบริหารจัดการ และการจัดเครือข่าย
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บริการสุขภาพปฐมภูมิ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม ่
ในกรุงเทพมหานคร
	 โดยขอให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เป็นหน่วยงานหลัก	 ร่วมกับเครือข่ายองค์กรวิชาการ	
องค์กรวิชาชีพ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสรมิสขุภาพ	จดัให้มชีดุการศึกษาวจัิย สร้างองค์ความ
รู้ที่รวมถึงองค์ความรู้จากการปฏิบัติการ สร้างและ
พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยจากทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ปฐมภมิูกรงุเทพมหานคร และสนบัสนนุให้เกิดการเผย
แพร่ รวมทั้งการศึกษาต่อยอดประเด็นการสร้างองค์
ความรู้ที่ท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพ 
(Multi-disciplinary	Working	 Group	 and	 Cross- 
disciplinary	 Learning)	 โดยเป็นแผนด�าเนินการใน 
ปี	พ.ศ.	2565	–	2566
	 7.	 ขอให้คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อ
ประชาชน เขตพื้นที่ 13 (กรุงเทพมหานคร)	เป็นกลไก
ตดิตาม	ประสานงาน	และขบัเคลือ่นมตกิารพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพปฐมภมูใินกรงุเทพมหานคร	รองรบัภาวะ
วกิฤต	ิและให้มกีารประชมุตดิตามสถานการณ์เป็นระยะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะทุก	6	เดือน	รวมทั้งให้มี
การรายงานความก้าวหน้าตามมติในที่ประชุมสมัชชา
สุขภาพกรุงเทพมหานคร	ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2565	–	2567
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