
ผู้เขียนและบรรณาธิการ : 
พญ.สุพัตรา ศรีวนิชชากร
ทัศนีย์ ญาณะ

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ
(เอกสารหลักสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร)



ขอขอบคุณคณะท�างานพัฒนาข้อเสนอการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ

นายสุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ   ที่ปรึกษา

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ที่ปรึกษา*(คณะกรรมการอนุวิชาการ)

นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท   ที่ปรึกษา*(คณะกรรมการอนุวิชาการ)

พญ.สุพัตรา  ศรีวณิชชากร   ประธานคณะท�างาน 

นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง  คณะท�างาน

พญ.ลลิดา วีระวิทยานันท์  คณะท�างาน

นพ.เกษม  เวชสุทธานนท์  คณะท�างาน

ผศ.พญ.พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว คณะท�างาน

นพ.วิชาญ ปาวัน   คณะท�างาน 

ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์  คณะท�างาน

พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก  คณะท�างาน

ดร.ภญ. ศิริรัตน์ ตันปิชาติ  คณะท�างาน  

นางสาวสาริศา  กนกธัญรัชต์ คณะท�างาน

นายเจนวิทย์  วิโสจสงคราม  คณะท�างาน

นพ.ชวนันท์ สุมนะเศรษฐกุล  คณะท�างาน

นางทัศนีย์  ญาณะ    เลขานุการ   

พญ.สายรัตน์ นกน้อย   ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวรษิดา เรืองศิริ   ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ



1

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
ในกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับภาวะวิกฤติ
(เอกสารหลักสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร)



2

ความส�าคัญและความเป็นมา
ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิเป็นระบบส�าคญัทีท่�าให้ระบบ

สขุภาพภาพรวมของประเทศเกิดประสทิธภิาพ และประชาชนทกุกลุม่

วยัสามารถเข้าถงึบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุทีม่คีณุภาพได้

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งยังเป็นระบบที่ให้ความส�าคัญกับการพึ่ง

ตนเองด้านสุขภาพของประชาชน 

ลักษณะส�ำคัญของบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ คือ กำรดูแล

ประชำชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบแบบองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง 

และผสมผสำน ครอบคลุมทั้งกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรควบคุมโรค 

กำรป้องกันโรค กำรตรวจวินิจฉัยโรค กำรรักษำพยำบำล และกำร

ฟื้นฟูสุขภำพ โดยหน่วยบริกำรปฐมภูมิหรือเครือข่ำยหน่วยบริกำร

ปฐมภูมิท่ีเชื่อมโยงกับครอบครัว ชุมชน รวมทั้งบริกำรทำงกำร

แพทย์และสำธำรณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ นอกจากนี้ยังมี

บทบาทการประสานเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือในการพัฒนา

ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูทิีพ่งึประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมด้วย
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กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองหลวงของประเทศซึ่งมี

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ปี 2563 จ�านวน 5,588,222 คน แต่มี

ประชากรแฝง ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประชากรแฝงกลางวันใน

กรงุเทพมหานคร 550,000 คน และประชากรแฝงกลางคนื 2,348,020 คน 

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละประชากรแฝงสูงสุดของประเทศ คือ แฝงกลาง

คืนร้อยละ 33.4 แฝงกลางวันที่เข้ามาท�างานร้อยละ 46.3 และแฝง

กลางวันที่เข้ามาเรียนหนังสือร้อยละ 43.1 (ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ

ปี 2563) โดยครัวเรือนในกรุงเทพมหานครร้อยละ 44.2 มีสมาชิก

อย่างน้อยหนึง่คนไม่มชีือ่ในทะเบยีนบ้าน (ประชากรแฝง) ทัง้นีก้ารเป็น

ประชากรแฝงนัน้ส่งผลกระทบในเรือ่งของการได้รับสวสัดิการต่างๆ ที่

เชื่อมกับการมีชื่อในทะเบียนบ้าน

นอกจากนี ้ครวัเรอืนมากกว่าครึง่หนึง่หรอืร้อยละ 59.1 ทีม่ี 

ผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คน เป็นสมาชิกของครัวเรือน จะมีผู้สูงอายุท่ี

มีภาวะพึ่งพิงสูงร้อยละ 4.7 ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงต�่า-ปานกลาง 

ร้อยละ 19.8 การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ

ในด้านการเงิน ร้อยละ 44 สุขภาพจิตใจ ร้อยละ 33 และสุขภาพกาย 

ร้อยละ 10 ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพสังคมสูงอายุและภาวะพ่ึงพิง 

ในสถานการณ์ปัจจุบันของกรุงเทพมหานคร (สถาบันวิจัยประชากร

และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2564)

นอกจากนีก้รงุเทพมหานคร ยงัมคีวามหลากหลายของพืน้ที่ 

ทัง้พืน้ทีช่มุชนแออดั พืน้ทีช่มุชนดัง้เดมิ พืน้ทีช่มุชนอาคารพาณชิย์ พืน้

ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง พื้นที่สถานประกอบการ และพื้นที่ส�านักงาน

อาคารสูง ทั้งนี้ได้มีการจัดแบ่งโซนพื้นที่ เพื่อการวางแผนจัดระบบ

บริหารจัดการและระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนโดยได้จัดแบ่ง

เป็น 6 โซนพื้นที่ ประกอบด้วย กรุงเทพเหนือ กรุงเทพกลาง กรุงเทพ



4

ตะวันออก กรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ แบ่งเป็น 50 เขต 
180 แขวง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีหน่วยบริการรวม
ทั้งสิ้น 681 แห่ง แบ่งเป็น 1) หน่วยบริการประจ�า (แม่ข่าย) ทั้งหมด 
97 แห่ง เป็นโรงพยาบาลรัฐ 26 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง 2) หน่วยบริการปฐมภูมิ (คลินิก
ชุมชนอบอุ่นของเอกชน) 238 แห่ง 3) หน่วยบริการร่วมจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวม 346 แห่ง เป็นหน่วยร่วมส่ง
ต่อรวม 27 แห่ง หน่วยร่วมเวชกรรม 21 แห่ง หน่วยร่วมพยาบาล 8 
แห่ง หน่วยร่วมทันตกรรม 22 แห่ง หน่วยร่วมร้านยา 259 แห่ง และ
หน่วยร่วมกายภาพ 9 แห่ง (ส�านักงานหลักประกันสุขภาพเขตพื้นที่ 
13 กรุงเทพมหานคร สิงหาคม 2564) 

แม้ว่าจะมีการกระจายของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิที่หลากหลายลักษณะ แต่ยังมีข้อจ�ากัดศักยภาพของหน่วย
บรกิารเหล่านัน้ในพืน้ทีแ่ต่ละเขต ประกอบกบัสภาพปัญหาและความ
จ�าเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีหลากหลาย 
แตกต่างกัน ทั้งจากบริบทประชากร สถานที่พ�านัก/ที่อยู่อาศัย และ
ลกัษณะการประกอบอาชพีในชวีติประจ�าวนั ท�าให้ขอบเขตการบริการ
สขุภาพปฐมภมูมิมีากกว่าบรกิารทางการแพทย์ในหน่วยบรกิาร เพราะ
ต้องมีการดูแลมิติทางกาย จิต สังคม และสภาพแวดล้อม รวมทั้งต้อง
ท�างานด้านสาธารณสขุท่ีเชือ่มโยงกับปัจจยัก�าหนดสขุภาพทีเ่ก่ียวข้อง
ในชุมชนกรุงเทพมหานครด้วย

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีโอกาสทางการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ การเข้าถึงการศึกษา และ
สาธารณูปโภคที่พร้อม ขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความเส่ียงและ
ความเหลื่อมล�้าทางด้านสุขภาพอันส่งผลต่อภาระโรค ท้ังโรคเร้ือรัง 

โรคติดเชื้อ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ความเหลื่อมล�้า 
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ทางสังคมของประชากรที่มีความเปราะบาง รวมทั้งมีสถานะและ

โอกาสทางสังคมแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็น

ภาพปัญหาที่ชัดเจนมากข้ึนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโค

วิด 19 ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อคุณภาพชีวิต โดย

เฉพาะปัญหาสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจของประชาชนทุก

กลุ ่มในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้หน่วยงำนภำคียุทธศำสตร์

ด้ำนสุขภำพ ด้ำนปกครอง และด้ำนสังคม เห็นปัญหำและ 

ผลกระทบร่วมกนั ก่อเกดิเป็นกำรบูรณำกำรขบัเคลือ่นแก้ไขปัญหำ

เพื่อสร้ำงยุทธศำสตร์ มำตรกำรของรัฐ ยุทธวิธี และปฏิบัติกำร 

เพื่อยกระดับมำตรกำรทำงสังคม ด้วยกำรสร้ำงกำรรับรู ้กำรม ี

ส่วนร่วมของประชำชนในชมุชนของกรงุเทพมหำนครในหลำกหลำย

ประเด็นงำน/รูปแบบ/ลักษณะกำรท�ำงำน และหลำยพื้นที่ได้เกิด 

บทเรียนกำรปฏิบัติกำร ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์ประสำน

ปฏบิตักิำรในพืน้ที ่ กำรจดับรกิำรสขุภำพปฐมภูมทิัง้ในเครอืข่ำยหน่วย

บรกิำรและในชมุชน ซึง่เป็นกำรท�ำงำนร่วมของบทบำทหน่วยงำนภำครฐั  

ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำควิชำกำร เพื่อแก้ไขปัญหำ
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อย่างไรก็ตาม ด้วยบริบทของกรุงเทพมหานคร วิกฤติท่ี

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท�าให้ไม่พร้อมตั้งรับ ประกอบกับข้อจ�ากัดของ

ศักยภาพสถานการณ์ของหน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพตามมาตรฐาน ท้ังสังกัดภาครัฐและเอกชน ข้อจ�ากัดความ

หนาแน่นของหน่วยบริการ และความพร้อมในการจดับรกิารแต่ละเขต

พื้นที่ซึ่งแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพปฐมภูม ิ

ของประชาชน สัมพันธ์กับการรับรู ้ข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการ

และสิทธิการรักษา ความไม่พึงพอใจจากประสบการณ์รับบริการ

ที่ส่งผลต่อความมั่นใจและความไว้ใจหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ 

โดยเฉพาะปัญหาความต่อเนือ่งของการดแูล รวมท้ังประสทิธภิาพของ

ระบบส่งต่อ ข้อจ�ากัดของระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่าง

ทีมบริการ จิตอาสา และประชาชน ตลอดจนการประสานเชื่อมโยง

ในการบริหารจัดการเพื่อประสานแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

และการด�าเนินงาน 

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ นอกจากมีการจัดบริการ 

ที่จ�าเป็นเหมาะสมกับประชาชนแล้ว บทบาททีมสหวิชาชีพในระบบ

งานบริการปฐมภูมิยังมีการท�างานเสริมสร้างศักยภาพ และสนับสนุน

บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรชุมชน และภาคประชา

สังคม ตลอดจนสร้างความร่วมมือ สร้างนวัตกรรมการบริการ และ

รปูแบบการท�างานใหม่กบัองค์กรพฒันาเอกชนเพิม่มากขึน้ ขณะทีท่กุ

ฝ่ายก�าลังเผชิญหน้ากบัความท้าทาย กำรระบำดโรคโควดิ 19 จึงเป็น

โอกำสที่ทุกภำคีภำคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้มองเห็นปัญหำ ศกัยภำพ 

และโอกำสกำรพัฒนำ รวมทั้งกำรสร้ำงพื้นที่สำธำรณะ สร้ำงกำรมี 

ส่วนร่วม และสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของร่วมกันในกำรสร้ำงระบบบรกิำร

สขุภำพปฐมภมิูเพือ่สุขภำวะของประชำชนในกรงุเทพมหำนครต่อไป
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1. นิยามและค�าจ�ากัดความ
นิยำมศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

• บริกำรสุขภำพปฐมภูม ิหมายถึง บริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุข ที่มุ ่งหมายดูแลสุขภาพของบุคคลในเขตพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบในลักษณะองค์รวม ตั้งแต่แรก ต่อเนื่อง และผสมผสาน 

ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค 

การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพ โดย

หน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประกอบ

ด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และคณะผู ้ให้บริการสุขภาพ 

ปฐมภูมิ เชื่อมโยงการท�างานกับครอบครัว ชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยง 

กับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ 

(พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562)

• ภำวะวิกฤติ หมายถึง สถานการณ์หรือเหตุการณ ์

ทีไ่ม่ปกติธรรมดา และเป็นภาวะท่ีสร้างความประหลาดใจ ความกดดัน 

ความตืน่ตระหนก สร้างความสบัสน สร้างความเข้าใจเชิงลบ เป็นภาวะ 

ที่อยู่ในความสนใจอย่างสูง ส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน  

ชุมชน และจ�าเป็นต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ ตกลงใจ เพื่อท�าการ 

อย่างใดอย่างหนึง่ (ปรับจากกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสุข)

•  ควำมปกตใิหม่/ฐำนวถิชีวีติใหม่ (New normal) หมายถงึ 

การด�าเนินชีวิตรูปแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต เนื่องจากมีบางส่ิงมา 

กระทบกับแบบแผนและแนวทางปฏิบัติแบบเดิมท่ีคุ้นเคยหรือแบบ

ปกตทิีค่นในสงัคมคุน้เคย จนต้องเปลีย่นแปลงรปูแบบไปสูว่ถิใีหม่ ภายใต้ 

หลักมาตรฐานใหม่ทีไ่ม่คุน้เคย รปูแบบวถีิชวีติใหม่นีป้ระกอบด้วยวธิคีดิ 

วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติ และการจัดการการใช้ชีวิตรูปแบบ
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ใหม่ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรง 

อย่างใดอย่างหน่ึง ท�าให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์

ป ัจจุบันมากกว ่าจะธ�ารงรักษาวิถีดั้ ง เดิมหรือหวนหาถึงอดีต  

(คณะกรรมการบัญญัติศัพท์นิเทศศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา)

•  กำรตอบสนองป ัญหำ  และควำมต ้ อ งก ำ ร  

(Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถด�าเนินการได้

ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด และสร้างความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจ รวมถงึ 

ตอบสนองความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี ท่ีมคีวามหลากหลาย และมคีวามแตกต่างตาม

ความพร้อมและความเต็มใจท่ีจะให้บริการ โดยสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที ผู้รับบริการสามารถ

เข้าถึงบริการได้ง่าย ได้รับความสะดวกจากการบริการ (จากหลัก 

ธรรมาภิบาล 10 ข้อ (Good Governance) ส�านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ)

• สุขภำพ (Health) หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์

ทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล 

(พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550) 

• สขุภำวะ (Well-being) หมายถึง ภาวะทีบ่คุคลมร่ีางกาย

แข็งแรง อายุยืน จิตใจดี มีเมตตากรุณา ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 

ด�าเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ ใฝ่รู้ คิดเป็นท�าเป็น มีเหตุผล อยู่ใน

สงัคมอย่างเป็นสขุ การมสีขุภาวะเชือ่มโยงเป็นองค์รวม เร่ิมจากตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองและอื่นๆ (ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
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• กลุ ่มคนที่อยู ่ในสภำวะเปรำะบำง (Vulnerable 

groups) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับความเจ็บป่วย

หรอืได้รบัอนัตรายทางสขุภาพ เนือ่งด้วยสถานะทางสขุภาพด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นทางกาย จติ ปัญญา หรอืสงัคม ท�าให้กลุม่คนเหล่านีจ้ดัการ

กบัความเสีย่งดงักล่าวได้ไม่ด ีหรอืไม่สามารถจดัการกบัความเสีย่งหรอื

ปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อสุขภาพของพวกเขาได้ (ธรรมนูญ

สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)

•  ประชำ สั งคม  (C i v i c  Soc ie ty )  หมาย ถึ ง  

กลุ่มคนในสังคมที่เห็นสภาพปัญหาที่สลับซับซ้อน ยากแก่การแก้ไข  

จึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกันซ่ึงน�าไปสู่การก่อจิตส�านึกร่วมกัน (Civic 

consciousness) โดยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือองค์กร (Civic 

group/ organization) ไม่ว่าจะเป็นภาคธรุกจิเอกชน หรือภาคสังคม 

(ประชาชน) ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพื่อร่วมกัน

แก้ไขปัญหา หรือจะท�าการบางอย่างให้บรรลวุตัถปุระสงค์ ด้วยความรัก 

ความสมานฉันท์ ความเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้ระบบการจัดการ  

โดยมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)
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2. ความส�าคัญของประเด็นปัญหาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ

จากเวทีเสวนาร่วมกันของภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 

ที่จัดต่อเนื่องที่ผ่านมา ได้มีการรวบรวมประเด็นสรุปสถานการณ์

ปัญหาของประชาชนและระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิในสถานการณ์ 

โควิด 19 ดังนี้

1. สถานการณ์นี้ส่งผลให้เกิดวิถีชีวิตใหม่กับประชาชน

ทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่เลือกอายุ อาชีพ การศึกษา รวม

ทั้งสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม แต่มีความรุนแรงของผลกระทบ

ทั้งด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ ไม่เท่ากัน คนที่มีต้นทุนทาง

เศรษฐกิจและสังคมสูงมักได้รับผลกระทบน้อยกว่าคนที่มีต้นทุน

ด้อยกว่า เนื่องจากข้อจ�ากัดการป้องกันและการปรับตัวแตกต่างกัน 

อย่างไรก็ตามแต่ละคนต่างก็ต้องปรับตัว ทั้งในแง่วิธีคิด การใช้ชีวิต

ประจ�าวัน การท�างาน รวมทั้งพฤติกรรมการเข้าถึงบริการสุขภาพ

และสังคมที่มีความยากล�าบาก ประชากรหลายกลุ่มมีลักษณะความ

ต้องการสขุภาพทีเ่พิม่มากขึน้ และมคีวามต้องการทีห่ลากหลาย นอก

เหนือจากบริการทางด้านการแพทย์ ประชาชนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ

กลุม่เปราะบางในกรงุเทพมหานคร ยงัขาดความรู ้ข้อมลูท่ีชดัเจน ขาด

ความเข้าใจและทักษะการดแูลตนเอง ขาดท่ีปรกึษา “ใกล้บ้านใกล้ใจ” 

รวมทั้งขาดศักยภาพหรือมีข้อจ�ากัดในการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ

ทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 

2. ยังมีประชากรบางกลุ่ม เช่น กลุ่มต่างด้าว ประชากร

เคลือ่นย้ายช่ัวคราว ประชากรเคลือ่นย้ายถาวร  รวมท้ังกลุม่เปราะบาง 

ที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั่วถึง ยังมีปัญหาข้อมูลตกหล่น

และมีข้อจ�ากัดในการใช้สิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งมาตรการด�าเนินงาน
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ทั่วไป ไม่สอดคล้องกับการดูแลกลุ่มเปราะบาง ขณะที่กลุ่มคนชั้น

กลาง ทีย่งัไม่เชือ่มัน่ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมู ิรวมท้ังกรณปัีญหาท่ี

ประชากรในกรุงเทพมหานครเข้าถึงบริการส�าคัญได้น้อย เช่น บริการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น

3. หน่วยบรกิารต่างๆ ในกรงุเทพมหานครมกีารด�าเนนิการ

ด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ แต่มุ่งเน้นการบริการรักษาพยาบาลมากกว่า

การบริการปฐมภูมิเชิงรุก (ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค) ทั้งยัง 

มปัีญหาช่องว่างของการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีม่หีลายสงักดั 

อีกทั้งหน่วยบริการหลายส่วนไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 

คล่องตวั ทนัเหตกุารณ์ อนัเนือ่งจากกฎ ระเบียบขององค์กรต่างๆ ยงัมี 

ข้อจ�ากดั ท�าให้ไม่คล่องตวัในการด�าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยบริการใน

ภาคเอกชนทีย่งัไม่สามารถจดับรกิารสขุภาพเชงิรกุ ทัง้ในด้านการส่งเสรมิ 

สุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันโรค ควบคุมโรค ในชุมชนและในสถาน

ประกอบการ รวมทัง้ยงัมข้ีอตดิขดัด้านระบบการเบกิจ่ายงบประมาณ

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรคได้ ซ่ึงส่งผลต่อ

ความครอบคลุมในการให้บริการกับประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

และยงัมข้ีอจ�ากดัเรือ่งระบบการต่อระหว่างหน่วยบรกิารท่ีให้การดูแล

ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

4. หน่วยบริการที่ท�าหน้าที่ด้านการควบคุม ป้องกันโรค 

และการสร้างเสริมสุขภาพ มีจ�านวนจ�ากัด และมีวิธีการบริหารที่ไม่

คล่องตัว ท�าให้การรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคยังท�าได้

ไม่ด ีและลกัษณะประชากรท่ีหลากหลาย ทัง้ประชากรแฝง ประชากร

ต่างด้าว รวมท้ังประชากรกลุม่เฉพาะท่ีมกีารเคล่ือนย้ายสงู กท็�าให้การ

ด�าเนินการได้ไม่เต็มท่ี ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการควบคุมโรคได้อย่าง

ครอบคลุม และรวดเร็วทันกับสถานการณ์
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5. องค์กร หน่วยงานในกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้รับผิดชอบ

โดยตรง ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนได้เข้ามามีบทบาท 

และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานคลี่คลายปัญหาจ�านวนมาก รวมทั้ง

ร่วมด�าเนินการจัดบริการบางประเด็นด้วยรูปแบบวิธีการใหม่ๆ มีการ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีจิทัิลเข้ามาช่วยเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุ ช่วยเสรมิ 

บทบาทการด�าเนินงานของภาครัฐได้มาก โดยเฉพาะกรณีที่ริเริ่ม

พัฒนาการสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ในหลายระบบปฏิบัติการ 

(Application) การแพทย์เสมือนจริงโดยเทคโนโลยีดิจิทัล (Virtual 

Medicine) การแพทย์ทางไกล (Tele-medicine) และการปรึกษาทาง

ไกล (Tele-consultation) โดยมคีวามหลากหลาย ทัง้ในช่องทางการ

สื่อสาร เนื้อหาการให้ข้อมูล การประสานงาน และการเชื่อมโยง 

การจดับรกิารทีมี่รูปแบบหลากหลายแก่ประชาชน ซึง่มดี�าเนนิการร่วม

กันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เพื่อให้

ทุกคนได้รับการดูแลในสถานการณ์วิกฤติเป็นอย่างดี โดยสอดรับกับ

วิถีชีวิตปกติใหม่

6. พบว่าระบบข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัประชาชนในกรงุเทพมหานคร

มาจากหลากหลายฐานข้อมลูในระบบ และไม่เป็นปัจจบุนั โดยเฉพาะ

ข้อมลูเกีย่วกบัประชากรแฝง ประชากรทีม่กีารเคลือ่นย้ายสงู แรงงาน

นอกระบบ ซ่ึงท�าให้การเข้าถึงข้อมลู และการจดัการฐานข้อมลู ตลอด

จนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงาน มีข้อจ�ากัดต่อการ

แก้ไขปัญหาในภาวะวิกฤติ ท�าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเท่าทัน 

สถานการณ์ 

ข้อมูลส�าคัญที่น�าไปสู่การจัดการระบบสุขภาพรายบุคคล 

ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งการพัฒนาระบบบริการของเครือข่าย

หน่วยบริการ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื้นฐานด้านประชากร สิทธิ
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ประกันสขุภาพ ลกัษณะครวัเรอืนและสิง่แวดล้อมทีม่คีวามครอบคลมุ

ทุกเขตพื้นที่ 2) ข้อมูลที่เชื่อมโยง สะท้อนภาวะสุขภาพของประชาชน 

ครอบครัว ร่วมกับแกนน�าชุมชน หน่วยบริการสุขภาพ และหน่วย

บรหิารจดัการสขุภาพ 3) ข้อมลูบรกิารทีม่กีารเชือ่มโยงการด�าเนนิงาน

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรชุมชน 4) 

ข้อมลูการดูแลรกัษา ส่งเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรคจากหน่วยบริการ

และหน่วยบรหิารจดัการ รวมทัง้ข้อมลูเพ่ือการเสริมสร้างศกัยภาพให้

ประชาชนดแูลตนเองได้อย่างเหมาะสม ยงัมคีวามจ�าเป็นต้องทบทวน

ฐานข้อมลูทีเ่ชือ่มโยง และมคีวามยนิยอมในการพัฒนาฐานข้อมลูทีใ่ช้

ประโยชน์ร่วมกัน รวมทัง้ยงัมีความท้าทายเร่ืองการส�ารวจข้อมลูส�าคญั

ในบางกลุม่ประชากรในประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัจึงยงัเป็นความท้าทาย

7. แม้ว่าจะมีการจัดตั้งกลไกการจัดการภาวะฉุกเฉินอย่าง

เป็นระบบในนามของศนูย์ปฏบัิตกิารฉกุเฉนิ (Emergency Operations 

Center: EOC) ท้ังในกรงุเทพมหานครส่วนกลาง และในระดบัเขตพืน้ที่ 

แต่ก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ด้านการเตรียมความพร้อมที่เท่าทันต่อ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้ต้องมีการเรียนรู้และ

ปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบงานให้ตอบสนองและทันต่อสถานการณ ์

เช่น กรณีระยะแรกของการระบาดโควิด 19 หน่วยบริการปฐมภูมิ

จะเน้นตอบสนองด้วยการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล และดูแลกลุ่มเสี่ยง

ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อ โดยท�างานเชื่อมกับองค์กรชุมชน กลุ่มจิตอาสา 

ภาคเอกชน ต่อมาจึงเริ่มมีความพยายามปรับเป็นระบบที่ตอบสนอง

แบบกลุม่ประชากรในภาพรวม ตามแนวทางมาตรการทีก่�าหนดร่วมกนั 

ท�าให้เกิดบทเรียนทั้งเชิงการสื่อสาร การประสาน และการติดตาม 

ผลงานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพิม่มากขึน้ ท่ามกลางสถานการณ์

ปัญหาท่ียังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท้ังยังมีข้อจ�ากัดเชิงจ�านวนและ
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สมรรถนะบุคลากรที่จ�าเป็นต่อการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ 

การให้บริการด้านสุขภาพ และการเชื่อมโยงบทบาทงานกับภาคีใน

ชุมชน โดยเฉพาะทีมสอบสวนและเฝ้าระวังโรค นอกจากนี้ยังพบว่า

ทีมสหวิชาชีพที่ให้บริการในหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ และเครือ

ข่ายในหน่วยบริการ รวมทั้งทีมงานสาธารณสุขชุมชนยังมีศักยภาพที่

ไม่เพียงพอต่อการับมือในสถานการณ์วิกฤติโควิด 19 ด้วย

8. องค์ความรู้และบทเรียนการจัดระบบบริการสุขภาพ

ปฐมภูมิในลักษณะเขตพื้นที่ยังเป็นข้อจ�ากัด โดยเฉพาะในลักษณะ

การจดัการรปูแบบเครือข่าย และนวตักรรมการบรกิารสขุภาพปฐมภมูิ 

ท่ีภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนมส่ีวนร่วมหนนุเสริมภาครัฐและ

ภาคเอกชน ส่วนการท�างานสุขภาพปฐมภูมิท่ีมีลักษณะการบริหาร

จดัการสขุภาพเขตพืน้ทีพ่เิศษแบบมส่ีวนร่วม สามารถเชือ่มโยงบรกิาร

และจดัการทรพัยากรด้วย กองทุนหลกัประกันสขุภาพท้องถิน่ท่ีมอียูไ่ด้

เป็นอย่างด ีโดยสามารถตอบสนองภาวะวกิฤตไิด้อย่างทนัต่อสถานการณ์
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3. ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพปฐมภูมิ จากบทเรียนสถานการณ์โควิด 19

3.1 ควำมครอบคลุมของเครือข่ำยหน่วยบริกำร และ

บทบำทภำคีเชื่อมโยงกับกำรดูแลประชำชนในพื้นที่

(1) แม้ว่าพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

ซึง่มผีลบงัคบัใช้ในวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2562 จะระบุว่าต้องจดัให้มหีน่วย

บรกิารปฐมภูมิ หรอืเครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภมูใินสดัส่วนทีเ่หมาะ

สมกบัจ�านวนผูร้บับรกิารและพืน้ท่ี แต่ระบบบรกิารสขุภาพปฐมภมูขิอง

กรุงเทพมหานครก็ยังไม่สามารถแยกหน่วยบริการได้อย่างครอบคลุม

สมบูรณ์ ในปัจจุบันหน่วยบริการปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร

สามารถรองรับการบริการประชาชนได้ประมาณ 1,300,000 คน 

ขณะทีเ่ครอืข่ายหน่วยบรกิารปฐมภูมเิอกชนสามารถรองรบัประชาชน

ได้ประมาณ 2,000,000 คน ซึ่งก็ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

คนกรุงเทพมหานครที่มีจ�านวนมาก

(2) ปัจจุบันในกรุงเทพมหานครมีหน่วยบริการที่เข้าร่วมใน

ระบบ Home Isolation รวม 281 แห่ง (ส�านกังานหลกัประกนัสุขภาพ

แห่งชาติเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564) เป็น

โรงพยาบาลรัฐ 22 แห่ง หน่วยงานของรัฐ 3 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน

ในระบบหลักประกันสุขภาพ (UC) 4 แห่ง โรงพยาบาลเอกชนนอก

ระบบหลักประกันสุขภาพ (non UC) 7 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข

สังกัดกรุงเทพมหานคร 69 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น 145 แห่ง และ

คลินิกนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (non UC) 31 แห่ง

(3) มีการจัดการเพ่ือสนับสนุนให้เกิดระบบการดูแลท่ี

เหมาะสมแต่ละกลุ่มเป้าหมายโดยทีม Comprehensive Covid 19  
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Response Team (CCRT)  โดยความร่วมมอืของหน่วยบรกิารสขุภาพ

ในระดับเขตพื้นที่ตามสภาพความพร้อม ร่วมกับภาครัฐสังกัดอื่นๆ  

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน รวมถึงองค์กรในชุมชน เช่น 

วดั โรงเรียน เป็นต้น โดยมกีารจดัการร่วมกนัเรือ่งระบบคดักรองเชงิรกุ  

การฉีดวัคซีนนอกหน่วยบริการ (Mobile Vaccine) การจัดท�า

ระบบ Home Isolation, Community  Isolation, Community 

Isolation Plus อีกทั้งยังมีการจัดระบบบริการในโรงพยาบาลเขต

พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ส�าหรบัดแูลกลุ่มทีม่อีาการเปลีย่นแปลงรนุแรง

(4) มกีารพัฒนารูปแบบบริหารจัดการและประสานให้เกิด

การดูแลบริการสุขภาพปฐมภูมิ (COVID Primary Care Hub) เพื่อ

ตอบสนองปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยหลัก Patient-centered care/ 

Family Oriented care and Community Oriented care ตาม

แนวทางของเวชศาสตร์ครอบครัว โดยราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัวแห่งประเทศไทย คลินิกพริบตา และเครือข่ายจิตอาสา

บุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพ ซึ่งจะท�างานเช่ือมต่อกับหน่วยบริการ

สุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ ทั้งรัฐและเอกชน (คลินิกอบอุ่น และองค์กร

พัฒนาเอกชน) โดยมีการพัฒนาเครื่องมือระบบข้อมูล ระบบส่ือสาร

เสมือนจริง (Virtual Health) ระบบคัดกรองและจัดการดูแลที่บ้าน 

รวมทั้งสร้างมาตรฐานแนวทางการดูแลที่บ้าน เพื่อขยายผลและน�า

ไปใช้ต่อไป

(5) มีการขยายบทบาทของเครือข่ายคลินิกอบอุ่น ร้าน

ยาคุณภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกกายภาพบ�าบัด และหน่วย

บรกิารร่วมอืน่ๆ ทีข่ึน้ทะเบียนอยูใ่นระบบหลกัประกนัสขุภาพเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกรณีร้านยาคุณภาพ ที่มีบทเรียนการ 

เพ่ิมเรื่องการเข้าถึงบริการที่ใกล้ชิดชุมชน มีบทเรียนการให้ข้อมูล 
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ให้ค�าปรึกษา เป็นจุดคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 เบื้องต้น รวมท้ัง
ให้ค�าแนะน�าการเฝ้าระวังสุขภาพตนเองเป็นจุดให้บริการสุขภาพ
เบื้องต้นเบ็ดเสร็จส�าหรับประชาชนทั่วไป ประชาชนกลุ ่มเส่ียง 
โควิด 19 รวมทั้งส่งเสริมการดูแลตนเองและครอบครัว กรณีมีผู้ป่วย
ที่มีโรคประจ�าตัวบางกลุ่มที่ไม่สามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการที่
ดูแลรักษาต่อเนื่องได้ด้วยสถานการณ์การระบาดโควิด 19 เช่น ผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น

(6) มีการพัฒนาบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชน ท่ีมีบทบาท 
ความร่วมมือเรื่องการจัดบริการสุขภาพร่วมกับองค์กรชุมชน จิตอาสา 
และหน่วยบรกิารในระบบสขุภาพปฐมภมิู และมกีารเชือ่มโยงเครอืข่าย 
ภาคประชาสงัคมทีด่�าเนินงานในประเดน็งานอ่ืน ซ่ึงมีต้นทนุเรือ่งความใกล้ชิด
ชมุชน รูจ้กัและเข้าใจคนในชุมชนเป็นอย่างดใีห้มาท�างานร่วมกบัทมีบรกิาร
สหวชิาชพี นอกจากนีย้งัมศัีกยภาพสามารถท�างานแทนได้ในบางกจิกรรม 
เช่น เย่ียมเยยีน ตรวจเชงิรกุ เป็นต้น สามารถส่งเสรมิประชาชนให้เช่ือมัน่ 
และวางใจให้เป็นส่วนหนึง่ของทมีดแูลในระดบัครอบครวั ชมุชนได้

(7) มกีารบริหารจดัการระบบข้อมูล พฒันาโปรแกรมท่ีเชือ่มโยง 
และบรูณาการน�ากลุม่เป้าหมายเข้าสูร่ะบบการตรวจเชิงรกุ การจดัระบบ 
ดูแลที่บ้าน ชุมชน รวมทั้งหน่วยบริการเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร 
ตั้งแต่ระบบขึ้นทะเบียนผู้รับบริการ ระบบการพิสูจน์ตัวตน ระบบคัด
กรอง ระบบดูแลรักษาที่บ้าน รวมทั้งระบบการดูแลส่งต่อเชื่อมโยง
บรกิารในเครอืข่ายเม่ือมคีวามจ�าเป็น นอกจากนีย้งัมกีารจัดการระบบ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ OPBKK 
อีกด้วย

(8) มีโครงสร้างและเทคโนโลยีการจัดการระบบฐานข้อมูล
ในภาพรวม เพ่ือรองรับการพฒันาฐานข้อมูลทุกมติท่ีิเกีย่วข้องสามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งติดตามประเมิน
ผลโครงการที่สะท้อนต่อสุขภาวะของประชากรในกรุงเทพมหานคร
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(9) มีการจัดการประสาน จัดท�าช่องทางการสื่อสาร

ระหว่างการด�าเนินงาน เพื่อให้เครือข่ายหน่วยบริการสามารถเข้าถึง

ข้อมูล อันน�าไปสู่การตัดสินใจเรื่องการก�าหนดมาตรการด�าเนินงานที่

เกี่ยวข้องของเครือข่าย เช่น การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 

Conference)  การสือ่สารรปูแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมสือ่สารต่างๆ 

ครอบคลุมทุกพื้นที่หน่วยบริการ

(10) มกีารเปิดช่องทางการส่ือสารโดยตรงกบัภาคประชาชน 

ทั้งจากในระบบปกติทางการ ผ่าน call center 1330 และระบบ

ออนไลน์ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เวปไซต์, Line 

Official Account) เพื่อรับเรื่องประสานงาน ให้ค�าตอบ ให้

ข้อมูล แก้ไขข้อติดขัดการรับบริการ และคุ้มครองสิทธิในระบบ

หลักประกันสุขภาพ ต่อมาได้มีการพัฒนาไปสู่การเป็นจุดประสาน

กลางในการสื่อสาร และการเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและ

บริการให้กับหน่วยงานองค์กรอื่น ผ่านโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน

ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นโดยภาคธุรกิจเอกชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม 

ทีส่นบัสนุนเรือ่งการสือ่สารข้อมลู องค์ความรูพ้ืน้ฐาน การเข้าถงึบรกิาร 

และการจัดการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง โดยบางโปรแกรมจะมี 

การเชือ่มต่อกับระบบฐานข้อมลูของภาครฐั (เช่น กระทรวงสาธารณสขุ 

กรมการแพทย์ และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) และ 

บางโปรแกรมก็มีความพยายามพัฒนาให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูล

รายบุคคลกับหน่วยบริการโดยตรง แม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณอย่างเป็นทางการกต็าม นอกจากนีภ้าคเอกชนยงัมบีทบาท

ด้านการส่งเสรมิศักยภาพ และการดแูลช่วยเหลอืประชาชน โดยเสรมิ

บทบาทการท�างานร่วมกับภาครัฐในสถานการณ์การระบาดโรค 

โควิด 19 ในพื้นที่ด้วย
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3.2  กลไกกำรบริหำรจัดกำร และระบบสนับสนุนระบบ

บริกำรสุขภำพปฐมภูมิ

(1) เกดิกลไกคณะอนกุรรมกำรขับเคลือ่นงำนปฐมภูมด้ิำน

กำรสำธำรณสขุทีแ่ต่งตัง้เฉพำะกจิโดยคณะกรรมกำรวสิำมญัศกึษำ

แนวทำงกำรจัดระบบบริกำรปฐมภูมิด้ำนกำรสำธำรณสุข สภำ

กรุงเทพมหำนคร ปี 2560 ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ 

อาทิ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข, กรมการแพทย์, ผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข, 

ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ, ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร, ส�านักการแพทย์  

กรุงเทพมหานคร, ผู้แทนคลินิก, ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านระบบบริการปฐมภูมิ โดยมีการน�าเสนอต่อ

กรงุเทพมหานครในปี 2561 และมกีารยืน่ข้อเสนอแนวทำงกำรแก้ไข

ปัญหำด้ำนกำรให้บรกิำรสขุภำพ ด้ำนกำรเงนิกำรคลงัสขุภำพ และ

ด้ำนกำรบริกำรระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงมีส่วนร่วม

ต่อมาได้มีการก�าหนดให้ส�ำนักอนำมัย (ส�ำนักงำน

พัฒนำระบบสำธำรณสุข) เป ็นเลขำนุกำรดูแลรับผิดชอบ

เครือข่ำยส�ำนักงำนสำธำรณสุขปฐมภูมิกลุ ่มเขต และเครือ

ข่ำยศูนย์บริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนท่ี ร่วมกับส�ำนักกำรแพทย์ 

(ส�ำนักงำนพัฒนำระบบบริกำรทำงกำรแพทย์) และมหำวิทยำลัย 

นวมินทรำธิรำช คณะแพทยศำสตร ์ดูแลโดยมีบทบาทในการจัดตั้ง 

อ�านวยการ ประสานงานกับโรงพยาบาลท่ีมีคณะแพทยศาสตร์ เพ่ือ

พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีมสหวชิาชีพระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูม ิใน

นาม “ศูนย์เรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัว” ให้กับเครือข่ายโรงพยาบาล

ในสังกัด ตามข้อเสนอของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง 
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การจัดระบบบริการปฐมภูมิด้านการสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นญัตติที่สภากรุงเทพมหานครได้ลงมติให้ด�าเนินการศึกษาเมื่อ

ปี พ.ศ.2559

ในส่วนของส�ำนักงำนพัฒนำระบบสำธำรณสุข ส�ำนัก

อนำมัย กรุงเทพมหำนครมีหน้ำที่ รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ

พฒันาทางวชิาการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัระบบบรกิารสขุภาพแนวใหม่ 

ตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล โดยมี

การวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือก�าหนดรูปแบบที่เหมาะ

สม ในการให้บริการด้านสุขภาพ มีการวางแผนเพ่ือพัฒนางานการ

แพทย์และสาธารณสขุ มีการก�ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 

การด�าเนินงาน รวมถึงพัฒนาการด�าเนินงานระบบข้อมูลสถิติทาง

สาธารณสุขและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการและบริหาร

จดัการ นอกจากนีย้งัมกีารสนบัสนนุให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดแูล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีหลักประกันสุขภาพที่ได้

มาตรฐานคุณภาพบริการและวิชาชีพที่ครอบคลุม และมีการเผยแพร ่

ข้อมลูข่าวสารด้านสุขภาพ การให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่ประชาชนด้าน

การสาธารณสุขด้วย  

ส่วนบทบำทหน้ำที่ของกรุงเทพมหำนครในปัจจุบันยัง

ไม่สามารถใช้กลไกในการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลหน่วยงาน 

ภาครัฐ และคลินิกเอกชนทั้งด้านกฎหมาย/ด้านโครงสร้างได้ 

บทบำทหน้ำที่ของกระทรวงสำธำรณสุข ในฐานะที่เป็น 

National Health Authority ได้รับมอบทรัพยากรและมีหน้าที ่

รับผิดชอบด้านสุขภาพกับประชาชนทุกกลุ่มวัยในประเทศ

(2) กลไกคณะอนุกรรมกำรหลักประกันสุขภำพระดับ

เขตพื้นที่ กรุงเทพมหำนคร มีองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิและ 
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คณะท�างานแต่ละด้าน ในจ�านวนทีก่ระทดัรดัและมคีวามสมดุล โดยมี

คณะท�างานพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูท่ีิชดัเจน และมบีทบาทหน้าที่

หลักประกอบด้วย 1) วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มปัญหาที่ท้าทาย 

2) พฒันายทุธศาสตร์เพือ่การพฒันาระบบสขุภาพในกรงุเทพมหานคร 

ด้วยเป้าหมายและแนวทางท่ีชัดเจน 3) พัฒนาและด�าเนินการจัดท�า

ระบบก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการท�างาน  4) จัดท�าข้อเสนอ

การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การด�าเนิน

งาน ร่วมกบัคณะท�างานด้านอืน่ทีเ่กีย่วข้อง  โดยท�างานร่วมกลไกการ

บรหิารจดัการระบบบรกิารสขุภาพปฐมภูมอ่ืินๆ จากกรงุเทพมหานคร

คณะท�ำงำนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ เขต

พื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร ซึ่งเป็นกลไกร่วมในการด�าเนินการยังได้

จัดท�าแผนยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหำนคร (2567-2564) เพื่อเป็นกรอบกำรบริหำรจัดกำร

และกำรจัดบริกำรสำธำรณสุขในเครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ

รูปแบบใหม่ในกลุ่มเขตพ้ืนที่ โดยยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วย 1) 

การปรับปรุงเกณฑ์การข้ึนทะเบียน เป็นหน่วยบริการให้ครอบคลุม 

หน่วยบริการทุกประเภทตามลักษณะการให้บริการของหน่วยบริการ  

2) การเพิม่หน่วยบรกิารให้ได้ตามเกณฑ์ต่อประชากร 3) การลงทะเบยีน

และให้บรกิารประชากรในหน่วยบรกิารประจ�าใกล้บ้านใกล้ใจ เพือ่ลด 

ความแออดัในการบรกิารปฐมภมูทิีโ่รงพยาบาล 4) การเพิม่การเข้าถงึ

บรกิารของประชาชนให้หลากหลายมากข้ึนจากเดมิท่ีมีเพยีงผูท้ีม่สีทิธิ์

หลกัประกันทีม่าใช้สทิธิ ์(Compliance rate) และ 5) การเพิม่จ�านวน

หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ทุกข้อของตัวชี้วัดคุณภาพ
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ในสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19 ได้มีแนวทางที่

สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในประเด็นการเข้าถึงบริการของระบบ 

เครือข่ายหน่วยบริการ, การเข้าถึงอุปกรณ์ช่วยในการดูแลตนเอง, 

ยารกัษา, การเข้าถึงสถานบรกิารท่ีสงูกว่าเมือ่มคีวามจ�าเป็น, การสือ่สาร

ระหว่างเครือข่ายบริการจากทุกภาคส่วน, การสื่อสารกับประชาชน, 

การตรวจคัดกรองเชิงรุก, การจัดระบบบริการดูแลท่ีบ้าน/ระบบ

การดูแลที่ชุมชน ตลอดจนการบริหารจัดการระบบข้อมูลเชื่อมโยง 

กับระบบบริการข้อมูลของกรุงเทพมหานคร โดยบริหารจัดการ

ภายใต้ “ศูนย์บูรณำกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ COVID 19  ในพื้นที่

กรงุเทพมหำนครและปรมิณฑล” ซึง่เป็นศนูย์กลางการบริหารจัดการ

งบประมาณและการเบิกจ่ายเกี่ยวกับโควิด 19 ตามเงื่อนไขข้อตกลง

ในกลุ่มสิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 

(3) กลไกงบประมำณ กำรสนับสนุนบริกำรสร้ำงเสริม 

สขุภำพและป้องกนัโรค เพือ่แก้ไขปัญหำระดบัเขตพืน้ที ่(P&P Area 

Base) มีการพิจารณาจัดสรรในแต่ละปีตามข้อเสนอโครงการที่ได้

รับการอนุมัติ รวมท้ังประสานการบริหารจัดการงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ที่รับผิดชอบโดยคณะกรรมกำร

กองทนุหลักประกนัสุขภำพกรุงเทพมหำนคร โดยมกีลุม่หลักประกนั

สุขภำพ ภำยใต้ส�ำนักงำนพัฒนำระบบสำธำรณสุข ส�ำนักอนำมัย 

ดูแลรับผิดชอบ และเป็นกลไกส�าคัญในการประสานคณะกรรมการ

กองทนุหลกัประกนัสขุภาพกรงุเทพมหานครในระดับเขต รวมทัง้การ

บรหิารจดัการงบประมาณ และจดัท�าแนวทางตวัอย่างการพฒันาแผน

งาน โครงการ และกจิกรรมเพือ่แก้ไขปัญหาในสถานการณ์การระบาด

โรคโควิด 19 ซึ่งเปิดรับแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมตามแนวทาง

และระเบียบการจัดการกองทุนฯ โดยมผีูอ้�านวยการส�านกังานเขตเป็น 

ผูอ้นมุตัข้ิอเสนอแผนงาน โครงการ หรือกจิกรรม ปัจจบัุนมงีบประมาณ
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กองทนุหลกัประกนัสขุภาพท้องถิน่ในปี 2565 จดัสรรกรอบวงเงินรวม

จ�านวน 357,696,000 บาท ตามจ�านวนประชากรในแต่ละเขตพื้นที่  

(ฐานข้อมูลประชากรจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563)

(4) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเครือข่ำยบริกำร มีการ

ปรับโครงสร้างและกลไกภายใน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับ

สถานการณ์วกิฤต ิมีการจดัระบบการสือ่สาร และมกีารบรหิารจดัการ

ที่รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่

มีเอกภาพ ภายใต้กลไกการท�างานร่วมกับคณะกรรมกำรต่ำงๆ ทั้ง

ในระดับภำยในกรุงเทพมหำนคร คณะกรรมกำรเขตสุขภำพเพื่อ

ประชำชนกรุงเทพมหำนคร และคณะอนุกรรมกำรหลักประกัน

ระบบสุขภำพระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ด้วยกลไกอภิบาล

ระบบการสร้างความร่วมมือและไว้เนื้อเชื่อใจของภาคีพันธมิตรที่

เกี่ยวข้อง

(5) มีกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร และแก้ไข

ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ของเครือข่ำย

บุคลำกรในหน่วยบริกำร องค์กรวิชำชีพ นักวิชำกำร โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งภำคประชำชน กลุ่มพลเมืองอำสำ ภำคเอกชน และภำค

ประชำสังคม ทีเ่พิม่ขึน้อย่างชัดเจน ตลอดจนเกดิกำรสร้ำงนวตักรรม

ทำงสังคม กำรสร้ำงเครื่องมือ องค์ควำมรู้ที่ใช้สนับสนุนการท�างาน

แก้ไขปัญหาสถานการณ์โควดิ 19 ในระดบัพืน้ที ่โดยภาคประชาสงัคม

และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีบทบาทการท�างานในระดับ

พืน้ทีก่รงุเทพมหานครประกอบด้วยมลูนธิิดวงประทปี มลูนธิพัิฒนาที่

อยู่อาศัย มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิสภากาชาด มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิ

ศภุนมิติ มูลนิธกิระจกเงา มลูนธิสิถาบันเพือ่การวจิยัและนวตกรรมเพือ่

เอชไอวี (IHRI) และอีกมากมายซึ่งไม่อาจกล่าวได้ทั้งหมด
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(6) เกิดกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรวิชำกำร
ระดับประเทศ และองค์กรที่ท�ำงำนภำยในกรุงเทพมหำนครในการ 
ให้การสนบัสนนุการด�าเนนิงานร่วมกบัภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีท่ัง้ในเชิง
การวจิยั การพฒันาระบบการดแูลช่วยเหลือ การจัดบริการด้านสุขภาพ
และจติสงัคม นอกจากนีย้งัมกีารวางแผนและจัดกระบวนการมส่ีวนร่วม 
ทกุภาคส่วน การพฒันาเครือ่งมอืดจิทิลัเทคโนโลย ีการสนบัสนุนองค์ความ
รูแ้ละสือ่เรยีนรูห้ลากหลาย เพือ่สร้างความรอบรูด้้านสขุภาพแก่ประชาชน
ในกรงุเทพมหานครทีก่�าลงัเผชญิหน้ากบัสถานการณ์การระบาดของโรค
โควดิ 19 โดยมหีน่วยงานทีเ่กีย่วข้องประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสขุ 
(โดยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง สถาบันป้องกันและควบคุมโรค 
เขตเมือง กรมกองวิชาการที่เกี่ยวข้อง) กรุงเทพมหานคร (โดยส�านัก
ประชาสัมพันธ์ ส�านักอนามัย ส�านักการแพทย์ ส�านักพัฒนาสังคม 
ส�านักยุทธศาสตร์และการประเมินผล) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวตกรรม (โดยส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตกรรม สถาบนัการศกึษาในสังกดั ท้ังภาครัฐ
และเอกชน) ตลอดจนองค์กรวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพ

ทั้งนี้ สถำนกำรณ์และบทบำทกลไกกำรด�ำเนินงำนของ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินกำรสอดรับกับแผนกำรปฏิรูปด้ำน
สุขภำพ และพระรำชก�ำหนดโรคตดิต่อแห่งชำติ พ.ศ.2564 ทีร่ะบใุห้
ทุกองค์กร ทัง้ภำครฐั และเอกชน ด�ำเนนิกำรและให้กำรสนับสนุนด้ำน
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบและกลไก ทั้งในส่วนของภำครัฐ 
ภำคเอกชน ประชำสังคม และชมุชน เพือ่ยตุกิำรระบำดใหญ่ทีเ่กดิขึน้ 
ท้ังในปัจจุบันและอนำคต โดยใช้นวัตกรรมทำงสังคมและทำง
เทคโนโลยีเข้ำมำร่วมในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ของประเทศ



30

ดังน้ัน “กำรพลิกวิกฤติเป็นโอกำส ร่วมดูแลสุขภำพ

ประชำชนในกรงุเทพมหำนคร ด้วยกำรพัฒนำระบบสขุภำพปฐมภมู”ิ 

จงึเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีส�าคญัทีก่รงุเทพมหานครจะต้องร่วมมอืกบัภาคี

ในการให้บรกิารด้านสขุภาพกาย สขุภาพจติ และด้านสงัคม ด้วยความ

เสมอภาค รวมทั้งให้ข้อมูลสิทธิ ข้อมูลความรู้ ความเส่ียงและเข้าถึง

บรกิารสุขภาพ เพ่ือการเข้าถงึบรกิาร ศกัยภาพการดแูลตนเอง รวมทัง้ 

ร่วมมอืกนัแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด สร้างระบบบรกิารสขุภาพปฐม

ภมูทิีพ่งึประสงค์ และสร้างสขุภาวะของทกุคนในกรงุเทพมหานคร ทัง้

ในวิถีชีวิตปกติใหม่ และสภาวะวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต

การเกิดขึ้นของสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร คร้ังท่ี 2 

พ.ศ.2564 จึงถือเป็นโอกาสส�าคัญท่ีผู้มีส่วนเก่ียวข้องแต่ละภาคส่วน

จะได้ร่วมกันเรียนรู ้ ยกระดับการพัฒนาจากบทเรียนพื้นที่สู ่การ

จัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างนโยบายสาธารณะ

ในประเด็นนี้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป
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4. ข้อเสนอเพ่ือให้สมัชชากรงุเทพมหานครพจิารณา
จากสถานการณ์ปัญหารับฟังการสะท้อนบทเรียนการ

ด�าเนินการ รวมถึงการย้อนดูศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์

วกิฤตโิควดิ 19 ในช่วงท่ีผ่านมาได้เกดิการมองเหน็โอกาสในการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานคร เกิดการเตรียมการ

ปรับปรุงระบบเพื่อรองรับภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดในระยะต่อไป 

รวมทั้งเกิดการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอันน�าไปสู ่

การจัดัท�าด้านสขุภาพทัง้ในปัจจบุนัและในอนาคต ข้อเสนอเชงินโยบาย

สาธารณะ เพื่อการจัดการระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต

จึงมีความประสงค์ให้สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร 

พิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ใน

ประเดน็กำรพฒันำระบบบรกิำรสขุภำพปฐมภูมใินกรุงเทพมหำนคร  

เพื่อรองรับภำวะวิกฤติ
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