
๑ 

ที่มาและบทบาทภารกิจของสุขภาพเพื่อประชาชน 
 

๑. เขตสขุภาพเพ่ือประชาชนคอือะไร ทําไมจึงต้องมีการจัดต้ังเขตฯ ๑ 

ตอบ  

๑. เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน หมายถึง เขตพ้ืนที่ในระดับกลุ่มจังหวัด สําหรับดําเนินการขับเคล่ือนการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ ให้เกิดการบูรณาการเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมท้ังเกิดคุณภาพในการทํางาน โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนในเขตพ้ืนที่เป็น

ศูนย์กลาง สอดคล้องกับความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชนในเขตพ้ืนที่ และเน้นกระบวนการทํางานแบบมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม  

๒. ในแต่ละเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน มีคณะกรรมการเขตฯ (กขป.) เป็นกลไกหลักในการดําเนินงาน ทํา

หน้าที่ดังน้ี 

2.1) กําหนดเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ในการดําเนินการและพัฒนาเก่ียวกับระบบสุขภาพ

ในเขตพ้ืนที่ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชนใน

เขตพ้ืนที่ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และนโยบาย ยุทธศาสตร์ของ 

คสช. 

2.2) ประสานกับทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้อง ให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทางและ

ยุทธศาสตร์ตามข้อ ๑ 

2.3) เสนอแนะและให้คําปรึกษาต่อหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.4) ประสานกับ กขป. เขตพ้ืนที่อ่ืน เพ่ือให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2.5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ฯ และให้

ข้อเสนอแนะต่อ คสช. 

2.6) รายงานผลการดําเนินงานต่อ คสช. อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. สาเหตุที่ต้องมีการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เน่ืองมาจากระบบสุขภาพของไทยในปัจจุบัน มี

ลักษณะเป็นพหุลักษณ์ มีผู้เก่ียวข้องหลายภาคส่วน แต่ละภาคส่วนมีการดําเนินงานเกี่ยวข้องกับมิติทางสุขภาพท่ี

แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ ทั้งที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพ ซ่อมสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวก

และทางลบ แม้การแก้ปัญหา “ระบบสุขภาพ” ที่ผ่านมาจะสัมฤทธ์ิผลในระดับหน่ึง แต่ส่วนใหญ่เป็นไปเพ่ือรับมือกับ

ปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือการ “ซ่อมสุขภาพ” เป็นหลัก และยังเผชิญกับอุปสรรคคือ การทํางานที่กระจัดกระจาย

                                                            
๑ ประเด็นคําถามปี ๒๕๖๑ Q&A เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ดร.นาตยา พรหมทอง 
 



๒ 

ของหน่วยงานต่างๆ จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้ ปฏิรูประบบสุขภาพ อย่างจริงจัง นําแนวคิด “สร้างนําซ่อม” และ

แนวทางสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนผสานการทํางานได้อย่างมีเอกภาพ 

๔. ความเป็นมาของการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน 

 ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบการขับเคล่ือนแนว

ทางการปฏิรูประบบสุขภาพในระยะเร่งด่วน โดยจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ตามข้อเสนอของกระทรวง

สาธารณสุข สปสช. สสส. กรมบัญชีกลาง สํานักงานประกันสังคมและ สช. 

 ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ พล อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้

อนุมัติการจัดต้ัง เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ตามท่ีคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ 

 ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ..... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่

เสนอคณะรัฐมนตรี (คกอ.) ตรวจพิจารณา  

 คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายฯ  (คกอ.) ตรวจพิจารณาร่างระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีการประชุม จํานวน ๑๐ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  และได้เชิญผู้แทน สช. 

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ร่วมช้ีแจงข้อมูล 

 ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ัง

เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ....  ที่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

คณะที่ ๑ ตรวจพิจารณาแล้ว  และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประกาศระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙ ในราชกิจจานุเบกษา 

 

๒. รูปแบบ โครงสร้าง และกระบวนการทาํงานของเขตสุขภาพเป็นอย่างไร 

ตอบ 

 โครงสร้างของเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๓ เขตทั่วประเทศ จัดแบ่งเป็นในส่วน
ภูมิภาค ๑๒ เขต แยกตามกลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานครอีก ๑ เขต สอดคล้องกับกรอบการทํางานในระดับพ้ืนที่
ของ ๓ หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สช. 

 ในแต่ละเขตสขุภาพเพ่ือประชาชน มีกลไกการทํางานหลัก ดังน้ี 

๑) คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) ซึ่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งต้ัง มี
องค์ประกอบมาจาก ๓ ภาคสว่น ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาสังคม 



๓ 

๒) กองเลขานุการร่วม ประกอบด้วย สช. เป็นกรรมการและเลขานุการ กขป. โดยมีกระทรวง
สาธารณสุข สปสช. และสสส. เป็นเลขานุการร่วม เพ่ืออํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ กขป. 
 
๓. เขตสขุภาพเพ่ือประชาชนแตกต่างกับเขตบริการสุขภาพอย่างไร 

ตอบ   

  เขตสุขภาพเพ่ือประชาชนและเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  มีความแตกต่างกันใน

ด้านบทบาทหน้าที่ของเขต ดังแสดงในตาราง 

เขตสขุภาพ 
ของกระทรวงสาธารณสขุ 

เขตสขุภาพเพ่ือประชาชน 
 

๑) บูรณาการงานระดับเขตพ้ืนที่ภายในกระทรวง
สาธารณสุขทั้งหมด ตามแผนการบริหารจัดการ
ระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะระบบส่งต่อผู้ป่วยใน
การรักษาพยาบาล (Service Plan) 

๒) การจัดแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น ๑๒ เขต ซึ่งแต่ละเขต
ครอบคลุม ๔-๘ จังหวัด (ประชากร ๓-๖ ลา้นคน) 
เพ่ือให้มีขนาดที่เหมาะสม (Economy of scale) ใน
การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และเอ้ือต่อ
การพัฒนาระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 

๓) มีอํานาจในการสั่งการด้านการบริหาร (Authority 
Board) หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขใน
ระดับเขต  

๑) สนับสนุนการบูรณาการการทํางานข้ามกระทรวง 
และการบูรณาการการทํางานระหว่างภาครัฐ ภาค
วิชาการ/วิชาชีพ และภาคประชาชน/เอกชน ใน
แนวทาง “ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ (Health in 
all Policy)  

๒) พัฒนาระบบการใช้ข้อมูลและการจัดการความรู้
ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาระบบสุขภาพภายในเขตพ้ืนที่ 

๓) มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการทํางานด้านสุขภาพทุก
มิติ ทั้งประเด็นที่เน้นเรื่องปัจจัยทางสังคมที่กําหนด
สุขภาพ (Social Determinants of Health)  
ซึ่งจําเป็นต้องมีขอบเขตการทํางานกว้างขวาง
ครอบคลุมทุกภาคส่วน และสามารถสนับสนุน
การบูรณาการงานของระหว่างเขตบริการสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช.ได้ ด้วยการมี
ส่วนร่วมของภาคีและหน่วยงานต่างๆ ซ่ึง เ ป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ 

๔) ไม่มีอํานาจสั่งการด้านการบริหาร แต่เป็นกลไก
ประสานความร่วมมือ (Co-operation Board)  

 

๔. เขตสขุภาพเพ่ือประชาชนมีประโยชน์อย่างไร 



๔ 

ตอบ  

๑) มีกลไกหลักในการขับเคล่ือนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพ้ืนที่ ให้เกิดความต่อเน่ือง

และสอดคล้องต่อความจําเป็นด้านสุขภาพของประชาชน ครอบครัว และชุมชน ในเขตพ้ืนที่ เกิดการบูรณาการการ

ทํางานด้านสุขภาพของทุกภาคส่วน เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพในการทํางานด้านสุขภาพของทุกมิติ 

และลดความเหลื่อมล้ํา  

๒) ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของพ้ืนที่ โดยสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ได้  

๓) ผู้แทนกลุ่ม เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตร์

การพัฒนาระบบสุขภาพของเขตพ้ืนที่ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาควิชาการ/วิชาชีพ 

๔) เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการทํางานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ  เป็นเขตสุขภาพประชารัฐเพ่ือ

ประชาชน ที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ํา และเพ่ิมขีดความสามารถของภาค

ประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

 

๕. งบประมาณในการดําเนนิงานมาจากไหน นําไปใช้อย่างไร 

ตอบ  

งบประมาณที่ใช้ในส่วนของการบริหารจัดการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เช่น การ

ประชุมคณะกรรมการ ใช้งบประมาณจาก สช. ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ 

ส่วนงบประมาณในส่วนการขับเคล่ือนการปฏิบัติการในพ้ืนที่ จะใช้งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ที่มี

อยู่แล้ว มาบูรณาการร่วมกันผ่านการจัดทําแผนปฏิบัติการโครงการร่วม เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมายและ

แผนปฏิบัติการร่วม ที่เห็นชอบร่วมกัน 

 

๖. เขตสุขภาพมีความก้าวหน้าอย่างไร  

ตอบ    

๑) เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ สช. และองค์กรหลักที่เก่ียวข้องได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร ได้มี

การวางแผนงานร่วมกัน และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ทั้งในระดับ

ส่วนกลาง และระดับเขตพ้ืนที่  

๒) เดือนกันยายน ๒๕๖๐ สปสช. อนุมัติให้ใช้สถานที่ สปสช. เขตพ้ืนที่ ๑๒ เขตทั่วประเทศ เป็นสถานที่ต้ัง

ศูนย์ประสานงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน  



๕ 

๓) ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.๒๕๕๙ และให้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือ

ประชาชน เพ่ือดําเนินการสรรหากรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การ

จัดต้ังเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙  

๔) ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ – พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการสรรหา กขป. ดําเนินการสรรหา

ผู้แทนกลุ่ม องค์กร และเครือข่ายต่างๆ เป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน โดยเสนอ คสช. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบรายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑ ถึงเขตพ้ืนที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๕) ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีคําสั่งแต่งต้ังกรรมการใน กขป. เขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๒ 

และ กขป. เขตพ้ืนที่ ๑๓ และออกระเบียบว่าด้วยค่าเบ้ียประชุม ค่าเดินทางหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ของ

คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน พ.ศ.๒๕๖๐ 

๖) ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ สช. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Kick off เขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ที่โรงแรมเซ

นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ 

๗) เริ่มดําเนินการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน เขตพ้ืนที่ ๑ – ๑๓ อย่างเป็นทางการ ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 

๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

๘) ผลการดําเนินงานเขตสุขภาพเพ่ือประชาชนนับต้ังแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ – กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีดังน้ี   

(๑) การสนับสนุนการดําเนินงานของ กขป.  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) 

ได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน ในเขตพื้นที่ ๑-๑๓ ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาในเขตพ้ืนที่ 

และร่วมกันกําหนดประเด็นขับเคล่ือนเพ่ือแก้ไขปัญหา อย่างน้อยเขตละ ๓ - ๔ ประเด็น ปัจจุบันมีประเด็นขับเคลื่อน

รวมทั้งสิ้น ๕๘ เรื่อง จําแนกเป็นหมวดหมู่ได้ ดังน้ี 
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