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(นพ.วินัย สวัสดิวร)
เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3	 เรื่องประจำ�ฉบับ
	 เข้าถึง...ยาที่จำาเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง
	 ได้อย่างเท่าเทียม

5	 เรื่องจ�กปก
	 ยาถูกก็ดีได้	...ยาไทยก็ดีเยอะ

6	 ก้�วพิเศษ
	 ยา	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	ในระบบหลักประกันสุขภาพ

8	 ดูหนังดัง	ชมหนังดี
	 ความรัก	กับการปล่อยวาง

10	 ก้�วนำ�คว�มคิด
 เรยา...โรคที่ไม่ต้องใช้ยา	

12	 ก้�วใหม่ชวนคิด
	 ปัญหาหรือโอกาส	:	ข้อร้องเรียนกับการพัฒนาคุณภาพบริการ

14	 ก้�วแห่งคุณค่�
	 ยาดี...ราคาถูก

16	 แวดวงหลักประกันสุขภ�พ

18	 ก้�วไปด้วยกัน
	 เกาะติด	“รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น”	ที่	รพ.เมืองฉะเชิงเทรา	

20	 ก้�วใหม่	ชีวิตใหม่
	 “ผู้เฒ่าไม้เท้าขาว	ที่ลำาสนธิ”

21	 ก้�วประทับใจ
	 บัตรทอง...คืนรอยยิ้ม	และความสุข
	 ...สู่ครอบครัวผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย

22	 เรื่องเล่�จ�กพื้นที่
	 แคร์กิฟเวอร์...กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลดอนหญ้านาง	
	 บวร+ก	โค้ดลับเพื่อการทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข	อบต.ดงมะรุม

25	 ก้�วทันโรค
	 ปลูกถ่ายไขกระดูกจากเซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต
	 รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง

	 สิทธิบัตรทอง
	 สร้างเกราะภูมิคุ้มกัน	“ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

	 จากกรณีประธานสภาองค์การนายจ้างฯ	 เรียกร้องให้	 สปสช.	 จัดบริการด้าน

สุขภาพตามมาตรา	10	 และกระแสเรียกร้อง	 “ขอให้มีการปรับมาตรฐานการรักษาพยาบาล 

ของผู้ประกันตนให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลของ	 สปสช.”	 

เป็นเสียงสะท้อนความเชื่อมั่นและการยอมรับในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า	ซึ่ง	สปสช.	ได้พัฒนามาตลอดระยะเวลา	8	ปีจนเป็นที่ยอมรับของสังคม	สิทธิการ 

รักษาพยาบาลต่างกันอย่างชัดเจน	 ได้แก่	 การดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช	 การฆ่าตัวตาย	 

การปลูกถ่ายหัวใจ	 การปลูกถ่ายตับในเด็ก	 และการให้เงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นในกรณีได้รับ 

ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลท่ีผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้รับการคุ้มครองตาม	 

มาตรา	41	เป็นต้น	

	 จึงไม่น่าแปลกใจท่ีกลุ่มผู้ประกันตนจะมีความเช่ือมั่นและไว้ใจต่อการบริหารจัดการ 

งบกองทุนของ	 สปสช.	 และออกมาเรียกร้องให้	 สปสช.	 ช่วยบริหารจัดการให้ผู้ประกันตน 

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความเป็นธรรมน้ัน	 มีความสำาคัญ

กว่าประเด็นการส่งเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุนประกันสังคมให้แก่	 สปสช.	

ซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการประกันสังคมอยู่ในระหว่าง 

การตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในตอนท้ายของมาตรา	10	

 ด้วยเหตุการณ์ที่ปรากฏทำาให้ผมและชาว สปสช. ทุกคน รวมถึงเครือข่ายหลักประกัน

สุขภาพ ภูมิใจในการทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ระบบหลักประกันสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับ และมั่นใจ

ว่าพวกเราจะร่วมใจกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีตลอดไป 

การเรียกร้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 10  

สารบัญ จากใจเลขาฯ

เจ้�ของ
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

คณะที่ปรึกษ�
นพ.วินัย	สวัสดิวร

นพ.ประทีป	ธนกิจเจริญ

นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ

นพ.พีรพล	สุทธิวิเศษศักดิ์

พญ.เรณู	ศรีสมิต

นพ.ปัญญ�	กีรติหัตถย�กร	

เจ้�น�ง	พญ.เขมรัสมี	ขุนศึก-เม็งร�ย

ภญ.เนตรนภิส	สุชนวนิช

บรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
ชื่นสุข	ฤกษ์ง�ม

ผู้ช่วยบรรณ�ธิก�รอำ�นวยก�ร
ธีระพันธ์	ลิมป์พูน

หัวหน้�กองบรรณ�ธิก�ร
นิภ�พรรณ	สุขศิริ

กองบรรณ�ธิก�ร
ศิรประภ�ว์	ผลิสินเอี่ยม

อุษ�	ชีวจำ�เริญ

ภัทรกร	ติละกุล

พัณณิต�	ระลึก

สหรัฐ	สมสกุล

ธีระชัย	เจนสมบูรณ์

สุภ�พร	นิภ�นนท์

สุรก�นต์	ภิรมย์ข�ว

นักเขียนประจำ�คอลัมน์
นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

นพ.ประเสริฐ	ผลิตผลก�รพิมพ์

พญ.ชัญวลี	ศรีสุโข	

ออกแบบ/จัดพิมพ์และเผยแพร่
รักลูก	คอมมูนิเคชั่น	เซอร์วิส

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จำ�กัด

โทร.	0	2831	8400	

โทรส�ร	0	2831	8485

ก�รติดต่อสื่อส�ร
สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เลขที่	120	หมู่	3	อ�ค�รรวมหน่วยง�นร�ชก�ร	

“ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�

5	ธันว�คม	2550”	ชั้น	2	-	4

ถนนแจ้งวัฒนะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่

กรุงเทพมห�นคร	10210

โทร.	0	2141	4000

โทรส�ร	0	2143	9730

E-mail:	kaomai@nhso.go.th
* ข้อเขียนภายในฉบับเป็นความเห็น
 และทัศนะของผู้เขียนเพียงผู้เดียว

วารสาร “ก้าวใหม่ สปสช.” 



	 ด้วยเหตุที่ยาส่วนใหญ่เป็นยานำาเข้าจากต่างประเทศ	 สปสช.	 จึง

กำาหนดยุทธศาสตร์	 5	 ด้าน	 เพื่อให้คนไทยเข้าถึงยาจำาเป็นอย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเหมาะสม	ประกอบด้วย 

 1) พัฒนาการจัดหาและกระจายยาที่จำาเป็นให้กับผู้มีสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่น	ยาบัญชี	จ.(2)	ยาจิตเวช	ยา	Clopidogrel	

ยากำาพร้า	 ยาขับเหล็ก	 (Deferiprone	 tablet)	 และวัคซีนสร้างเสริม

ภูมิคุ้มกันโรค	ได้แก่	วัคซีน	EPI	วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	(Rabies	

vaccine)	วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	(Influenza	vaccine)

 *ยาบญัช ีจ.(2) หมายถงึ	ยาทีจ่ำาเปน็ตอ้งใชส้ำาหรบัผูป้ว่ยเฉพาะราย	

โดยยามคีวามเหมาะสมทีจ่ะใชเ้พยีงบางขอ้บง่ชี	้หรอืมแีนวโนม้จะมกีาร

สั่งใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง	หรือเป็นยาที่ต้องอาศัยความรู้ความชำานาญเฉพาะ

โรคหรือใช้เทคโนโลยีช้ันสูง	 และเป็นยาที่มีราคาแพง	 หรือส่งผลอย่าง

มากต่อความสามารถในการจ่ายทั้งของสังคมและผู้ป่วย	จึงต้องมีระบบ

กำากับและอนุมัติการสั่งใช้ยาที่เหมาะสม	และต้องมีระบบกำากับประเมิน

และตรวจสอบการใช้ยา	 ซึ่งผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สามารถเข้าถึงยาประเภทนี้จำานวน	7	รายการ (สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.

nhso.go.th	 กองทุนยา	)	 ซึ่งสามารถรักษาผู้ป่วยได้จำานวนมาก	 เช่น	 โรค

ใบหนา้กระตกุครึง่ซกีชนดิไมท่ราบสาเหตุ	โรคคอบดิชนดิไมท่ราบสาเหตุ	 

เข้าถึง...
ยาที่จำาเป็น

และยาที่มีปัญหาการเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียม
 อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 13-20 ในระหว่างปี 2543-2548 โดยสถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านยา 

ในประเทศไทยที่เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข ขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโต 

เพียงร้อยละ 2.2-7.1 ในช่วงเวลาเดียวกันการเพิ่มขึ้นของการใช้ยาในประเทศไทยเป็นไปในทิศทางที่ขัดแย้งกับขนาดของ

ตลาดยาในระดับนานาชาติที่มีอัตราลดลงจากร้อยละ 11.7 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 6.8 ในปี 2548 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า 

ประเทศไทยมีการใช้ยาเกินความจำาเป็น และจะกลายเป็นภาระในระบบการเงินการคลังสำาหรับประเทศไทยในอนาคต 

โรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงชนิดร้ายแรงระยะวิกฤติ	 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ปฐมภูมิ	โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	มะเร็งต่อมลูกหมาก/มะเร็งปอด/

มะเร็งเต้านม	เป็นต้น	รวมผู้ป่วยจำานวน	7,372	ราย	คิดเป็นมูลค่ารวม	

362.52	ล้านบาท	(ข้อมูล	ณ	31	มี.ค.	54)

 *ยาจิตเวช ได้แก่	 ยา	Risperidone	และ	 ยา	Sertraline	 เพื่อให้ 

ผู้ป่วยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเข้าถึงยาและได้รับการดูแล

ด้านจิตเวชอย่างต่อเนื่องท่ีหน่วยบริการใกล้บ้าน	 ปัจจุบันดูแลรักษาผู้

ป่วยจำานวน	16,351	ราย	(ข้อมูล	ณ	31	มี.ค.	54)

  *ยา Clopidogrel	ประเทศไทยประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรยา	

ได้แก่	กลุ่มยาต้านไวรัสเอชไอวี	กลุ่มยารักษามะเร็ง	และกลุ่มยาป้องกัน

เสน้เลอืดอดุตนั	ไดแ้ก	่ยา	Clopidogrel	ตัง้แต	่29	พฤศจกิายน	2549	ซึง่

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มอบให้	สปสช.	สนับสนุน

ใหก้ระทรวงสาธารณสขุซึง่เปน็หนว่ยงานผูม้อีำานาจใช้สทิธิตามกฎหมาย

ให้การรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 *ยากำาพรา้ หมายถึง ยาทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งใชเ้พือ่วนิจิฉยั บรรเทา 

บำาบัด ป้องกัน หรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้าย

แรง หรือโรคที่ก่อให้เกิดความทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มี

อัตราพบได้ต่ำาโดยมียาอื่นมาใช้ทดแทนได้และมีปัญหาการขาดแคลน

3ก้�วใหม่	สปสช.

เรื่องประจำาฉบับ

 ...ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสม  
พริ้งพวงแก้ว เป็นแพทย์ต้นแบบผู้มีคุณูปการ
ต่อสังคมไทยมิแต่เฉพาะในด้านการแพทย์ 
สาธารณสุข และการพัฒนาสุขภาพอนามัย
เท่าน้ัน แต่ยังมีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางทั้งในด้านการเมือง การศึกษา และ
การพัฒนาสังคม ท่านจึงมีบทบาทที่หลาก
หลายและไดร้บัความเคารพนบัถอืจากผูค้นใน
แวดวงต่างๆ ท่านเป็นครูที่ลูกศิษย์ศรัทธาและ
นอบนอ้ม เปน็แพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญทีโ่ลกยอมรบั 
เป็นผู้บริหารที่มองการณ์ไกล เป็นนักคิดที่ 
ล้ำาหน้ายุคสมัย เป็นนักปฏิบัติที่มุ่งประโยชน์
ของสาธารณสุข เป็นผู้นำาการเปล่ียนแปลงท่ี 
ดำารงตนเป็นตัวอย่าง เป็นร่มเงาให้คนรุ่นหลัง 
ได้อาศัยเติบโต และเป็นแรงบันดาลใจให้กับ 
คนรุ่นต่อๆ มาในการดำาเนินชีวิตอย่างมี
อุดมการณ์เพื่อสังคม 

 ชีวิตและผลงานของศาสตราจารย์ 
นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นเร่ืองราว

	 		 	 หน่ึงคนยืนหยัด
หนึ่งศตวรรษ	เสม	พริ้งพวงแก้ว
 “น้อยคนที่จะมีชีวิตยืนยาวถึงหนึ่งศตวรรษ แต่น้อยคนยิ่งกว่า ที่จะยืนหยัดในอุดมคติ 

และอุดมการณ์เพื่อสังคมได้อย่างมั่นคงตลอดหนึ่งศตวรรษที่มีชีวิตอยู่...”

ทรงคุณค่าท่ีคนรุ่นต่อมาควรได้เรียนรู้ เพราะ
ไม่เพียงเป็นชีวิตในช่วงการเปลี่ยนแปลงทาง
ประวัติศาสตร์ท่ีสำาคัญ เช่น การเรียนแพทย์
และโรงเรียนแพทย์ในยุคแรก หรือการปฏิรูป
ระบบสาธารณสุขไทยครั้งสำาคัญที่เกิดขึ้นใน
ช่วงชีวิตของท่าน แต่ชีวิตท่านยังเป็นตัวอย่าง
การทำางานที่สร้างแรงบันดาลใจและมีคุณค่า
ต่อการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น  
การไปปราบอหิวาต์ระบาดที่อัมพวาเมื่อเรียน
จบจากโรงเรียนแพทย์ (พ.ศ. 2478) การเป็น 
ผู้บริหารคนแรกของโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุเคราะหห์รอื “โฮงยาไทย” (พ.ศ. 2480) 
ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งร่วมกันสร้างโดยการ
ระดมเงนิบรจิาคจากชาวบา้น การรเิริม่ระเบยีบ
เงนิบำารุงของโรงพยาบาลทีส่ง่ผลจนถงึปจัจบุนั 
การกอ่ตัง้ธนาคารเลอืดแห่งแรกในประเทศไทย 
การปราบซิฟิลิสท่ีระบาดในช่วงสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 บทบาทของท่านในสงครามเชียงตุง 
ย้ายมาเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลหญิง 
(พ.ศ. 2494) และก่อตั้งโรงพยาบาลเด็กตาม

นโยบายสรา้งชาตขิองจอมพล ป. พบิลูสงคราม 
การผ่าตัดแฝดสยามรายแรกของประเทศไทย 
ที่โรงพยาบาลเด็ก (พ.ศ. 2498) ที่ได้สร้าง 
ชือ่เสยีงไปท่ัวโลก รวมท้ังบทบาททางการเมอืง
เมื่อคร้ังเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้บุกเบิกสร้างโรงพยาบาลภูมิภาค ริเริ่ม
งานสาธารณสุขมูลฐาน ให้กำาเนิดนโยบาย
แห่งชาติทางด้านยา บัญชียาหลักแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2524) ฯลฯ รวมทั้งสนับสนุนและ 
โอบอุ้มองค์กรเอกชนเพื่อการพัฒนาให้มี
บทบาทในสังคมไทย

 ในวาระท่ีท่านมีอายุครบรอบ 100 ปี ใน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 นี้ บุคคล องค์กร 
และสถาบันต่างๆ ได้ร่วมกับญาติพี่น้องและ 
ลูกหลานของท่านจัดงาน “หนึ่งคนยืนหยัด 
หนึ่งศตวรรษ เสม พริ้งพวงแก้ว” ขึ้น เพื่อ 
แสดงมุทิตาจิต และเพื่อเผยแพร่ประวัติชีวิต 
และการทำางานของทา่นใหค้นรุน่ใหมไ่ดเ้รยีนรู ้
และสานต่อ 

|	หญิงแฝดสยามมีหน้าท้องติดกัน	ได้รับการผ่าตัด
	 โดยนายแพทย์เสม

http://www.nhso.go.th
http://www.nhso.go.th


คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เห็นชอบเพ่ิมการเข้าถึง

ยากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ (Anidote)	 6	 รายการ	 เพื่อแก้ไขปัญหา 

ยากำาพร้าทั้งระบบ	(ครอบคลุม	3	กองทุน)	โดยบริหารจัดการผ่านระบบ	

VMI	มาตั้งแต่ปี	2553	ล่าสุดเพิ่มยาต้านพิษ	4	รายการ	ได้แก่	ยาต้าน

พิษสำาหรับผู้ป่วยได้รับพิษโบทูลินั่ม	 ท็อกซิน	 (Botulinum	 antitoxin)	 

จากการรับประทานหน่อไม้ปี๊บ	 เนื้อดิบ	 ถั่วเน่า	 ยารักษาภาวะพิษจาก 

ดิจ็อกซิน (Digoxin-specfic antibody fragment inj.) สำาหรับรักษา

ภาวะเป็นพิษจากดิจ็อกซิน (Digoxin) และพืชที่มีคาร์ดิแอค ไกลโคไซด์ 

(Cardiac glycoside) เช่น	 รำาเพย	 ยารักษาภาวะพิษจากโลหะหนัก 

(Calcium disodium edetate)	เช่น	สารตะกั่ว	สังกะสี	แมงกานีส	และ

ยารักษาผู้ป่วยโรคคอตีบ (Diphtheria antitoxin)

 *ยา Deferiprone tablet เป็นยาขับธาตุเหล็กชนิดรับประทาน ใช้

เพื่อการรักษาภาวะเหล็กเกินในผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ผลิตโดย

องค์การเภสัชกรรม ภายใต้ชื่อการค้า จีพีโอแอลวัน (GPO-L-ONE)  

เพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาให้แก่ผู้ป่วยธาลัสซีเมียมาตั้งแต่ปี	 2551	 ซึ่ง 

ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแจ้งความจำานงเข้าร่วมโครงการ	

“การเพิ่มการเข้าถึงยาขับธาตุเหล็ก Deferiprone” ได้ที่โรงพยาบาล 

ในโครงการนำาร่อง	 35	 แห่ง	 ตามรายชื่อของมูลนิธิโรคโลหิตจาง 

ธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

 *วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 ได้แก่	 วัคซีน EPI ตามแผนการ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข	 ให้แก่หญิงต้ังครรภ์	

ทารกแรกเกิด	เด็กเล็กและเด็กวัยเรียน	เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตาย

ด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	 ได้แก่	 โรควัณโรค	 ตับอักเสบบี	

คอตีบ	บาดทะยัก	ไอกรน	โปลิโอ	หัด	หัดเยอรมัน	คางทูม	และไข้สมอง

อักเสบเจอี	โดยพัฒนาระบบจัดส่ง	กระจายวัคซีน	การจัดการคลังวัคซีน

และระบบลูกโซ่ความเย็น	(VMI	:	Vendor	Managed	Inventory	&	Cold	

chain	management)	 ให้มีประสิทธิภาพร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ	

กระทรวงสาธารณสุข	 ต้ังแต่ปีงบประมาณ	 2552	 รวมท้ังกำาหนดการ

รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่

ป	ี2551	ซึง่ปจัจบุนัคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตเิหน็ชอบ

ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง	7	โรค	ได้แก่	โรคหอบหืด	 

โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง	โรคไตวาย	โรคหัวใจ	โรคเบาหวาน	โรคหลอดเลือด 

สมอง	และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำาบัด	และผู้สูงอายุ

มากกว่า	65	ปีทุกราย	ตั้งแต่	1	มิถุนายนถึง	31	สิงหาคม	2554	ได้ที่

โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลท่ีร่วมโครงการ	 สอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมได้ที่	สายด่วน	สปสช.	โทร.	1330

 2) พัฒนาระบบข้อมูลด้านยา	 เพ่ือเอ้ือต่อการนำาไปใช้ประโยชน์

ต่อการพัฒนา	 กำากับและติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม	 เช่น	 การ

พัฒนารหัสยาให้ครอบคลุมยาทุกประเภทและเป็นปัจจุบัน	 ตลอดจน

สนับสนุนการจัดทำาข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านยาเพ่ือสนับสนุนการคำานวณ

ต้นทุนที่เหมาะสมของการให้บริการ	 3) สนับสนุนการประกันคุณภาพ

ยา	 เช่น	 กำาหนดเกณฑ์คุณภาพในการสั่งใช้ยา	 สนับสนุนการใช้ยา

สามัญ	 และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 4) สร้างการมีส่วนร่วม

ของภาคส่วนอ่ืนในการมีบทบาทและการเข้าร่วมในการบริหารจัดการ

ระบบยา	 เช่น	 พัฒนาการมีส่วนร่วมของร้านยาคุณภาพ	 และ 5) เร่ง

เสริมสร้างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการจัดหาและจ่ายชดเชย

ค่ายา	ยกตัวอย่างเช่น	จัดทำามาตรฐานต่างๆ	ท่ีเก่ียวกับยา	เช่น	ราคากลาง	

คุณลักษณะของยาร่วมกับกองทุนอื่นๆ	

 ด้วยความมุ่งหวังให้ประชาชนเข้าถึงยาที่จำาเป็นอย่างทั่วถึง ด้วย

ความมั่นใจในคุณภาพและความเหมาะสมในการสั่งใช้ยา รวมถึงเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยลดอัตราการใช้ยาของคนไทยที่เพิ่มขึ้นทุกปี ย่อม

ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศลดลงได้ในอนาคต 

4 ก้�วใหม่	สปสช. 5ก้�วใหม่	สปสช.

เรื่องจากปก

	 น้อยคนที่จะรู้ว่าคุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พระเอก 

มาดเซอร์ขวัญใจสาวๆ	แท้จริงแล้วร่ ำาเรียนมาทางด้านเภสัชศาสตร์	

จากรั้วจามจุรี	ดังนั้นเมื่อกองบรรณาธิการ	วารสารก้าวใหม่	สปสช.

ตกลงปลงใจที่จะนำาเสนอเนื้อหาเรื่องยาในระบบหลักประกันสุขภาพ	

ทีมงานจึงขอจองตัวหมอยารูปหล่อมาร่วมสนทนาเป็นการด่วน!

ยาถูกก็ดีได้
 ...ยาไทยก็ดีเยอะ

	 “สำาหรับผม	 ยาที่ดีตามที่ผมได้เรียนรู้มา	 ก็คือยาที่สามารถรักษาได้ตรงจุด	 หรือที่เรียกว่า 
มีความ	specific	 สูง	 แต่จะว่าไปแล้วยาก็มีหลายประเภทนะครับ	 ยาบางประเภทให้ผลการรักษา 
ใน	range	ที่กว้าง	คือสามารถรักษาได้หลายอาการ	ยาบางชนิดก็ต้องการคุณสมบัติ	specific	สูง	
มีผลข้างเคียงน้อยที่สุด”	คุณบอยแสดงทัศนะ

	 “ส่วนความเชื่อที่ว่ายาดีต้องมีราคาแพงนั้น	 ผมคิดว่ามันเป็นผลทางใจมากกว่า	 คือบางคน 
อาจจะคิดว่าใช้ของแพง	 ใช้ยานอกจะดีกว่าหรือหายป่วยเร็วกว่า	 แต่ความจริงแล้วยานอกที่หมด
สิทธิบัตรยาแล้วเราสามารถผลิตขึ้นใช้ในประเทศได้	 เป็นยา	local	ซึ่งกว่าจะผลิตออกมาได้ก็ต้อง
มีการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติหลายขั้นตอน	 จนแน่ใจว่าให้ผลการรักษาเทียบเท่ายา	original	 
จึงจะนำาออกมาใช้ได้	 ความที่ผลิตได้เองในประเทศจึงมีราคาถูก	 เพราะฉะนั้นยาถูกก็คือยาไทย	 
และก็เป็นยาที่ดีมีคุณภาพเทียบเคียงยานอกอย่างไม่ต้องสงสัย”

	 พระเอกช่ือดังยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มยาในระบบหลักประกันสุขภาพนอกเหนือจาก
ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติว่า	“การที่ระบบหลักประกันสุขภาพ	เพิ่มยาประเภทต่างๆ	มากขึ้นจาก
บัญชียาหลัก	ทั้งยาจิตเวช	ยาราคาแพง	ยาต้านพิษ	ผมคิดว่านโยบายนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
มากนะครับ	 อย่างเช่น	 ยาสำาหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ	 ยาขับเหล็กสำาหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย	 เหล่านี้ 
เป็นยาเฉพาะกลุ่มท่ีมีราคาแพง	 ทำาให้ผู้ป่วยต้องใช้เงินจำานวนมากในการรักษา	 เมื่อระบบ 

หลักประกันสุขภาพมียาดังกล่าวมาช่วย	support	ย่อมเป็นเรื่องที่ดี	ยิ่งในผู้ป่วยที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์ด้วยแล้ว	ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและครอบครัวมากเลยครับ

	 “สำาหรับประชาชน	 ส่วนตัวผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบหลักประกัน
สุขภาพหรือไม่	 อยากให้มั่นใจว่ายาที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพ	 ไม่ได้เป็น
ยาด้อยคุณภาพหรือไม่ดีอย่างที่หลายคนคิด	 จะเป็นยาถูกหรือยาฟรีที่ได้รับจาก 
โรงพยาบาลก็ดีเหมือนกัน	ยาไทยที่มีคุณภาพก็มีเยอะ	ไม่อยากให้คิดว่ายาฟรี
สูย้าทีเ่ราเสยีเงนิซือ้ไมไ่ด	้แตอ่ยากใหม้ัน่ใจวา่ยาทีค่ณุไดร้บันัน้เฉพาะเจาะจง
กับโรคที่คุณเป็นตามการวินิจฉัยของแพทย์	 และให้ผลการรักษาเทียบเท่า	
ยานอกที่มีราคาแพง

 “ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งคุณหมอ พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ 
ผมเช่ือว่าการมีระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ย่อมทำาให้ภาระงาน
เพิม่ขึน้ บางทา่นอาจจะเหนือ่ยและทอ้ใจ ถา้ทา่นมคีวามรูส้กึเชน่นัน้อยู ่
ผมอยากให้ท่านนึกย้อนกลับไปวันที่เราตัดสินใจมายืนในสาขาวิชาชีพ
นี้ ส่วนหนึ่งผมคิดว่าทุกคนคิดเหมือนกัน คือมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือ
คนอื่น ณ วันนี้ ถ้าคุณเหนื่อยลองคิดถึงความรู้สึกในวันนั้น แล้วคุณ 
จะเกิดกำาลังใจและมีพลังในการทำางานต่อไปครับ” หมอยามาดเซอร์

ฝากกำาลังใจถึงผู้ให้บริการ 
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ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

ก้าวพิเศษ

	 ขณะเดียวกันจากการสอบถามความพึงพอใจ	สปสช.	ได้ข้อสังเกตว่า	ยังมีความเข้าใจในการใช้ยา 

ในระบบหลักประกันสุขภาพท่ีผิด	 กล่าวคือนโยบายด้านยาของ	 สปสช.	 สนับสนุนให้หน่วยบริการใช้ยา 

ตามบัญชียาหลักก็จริง	แต่ไม่ได้ปิดกั้นหรือห้ามใช้ยาที่จำาเป็นนอกเหนือจากบัญชียาหลัก	หน่วยบริการ

สามารถบริหารจัดการได้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมและความจำาเป็น	 กล่าวคือ	 สามารถใช้ยาราคาแพงได้	

แต่หน่วยบริการไม่มีสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับบริการ	เพราะมีระบบเหมาจ่ายรายหัวดูแลอยู่แล้ว

	 ในด้านคุณภาพของยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนวัคซีน	อาทิ	กระบวนการจัดหายาต้านไวรัส	HIV	มี

การจัดทำาคุณลักษณะเฉพาะ	 จัดทำา	 Spec	 ยาท่ีการันตีในขั้นต้น	 โดยมีองค์การเภสัชกรรมดำาเนินการ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพยาทุกล็อต	 สำาหรับยาจิตเวชที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เป็นยาที่

องคก์ารเภสชักรรมผลติขึน้ในประเทศ	(เดมิใชย้าตา่งประเทศ)	มกีารทำาชวีสมมลูเพือ่ยนืยนัวา่มคีณุภาพ

เทยีบเคยีงกบัยาตา่งประเทศ	ยงัมยีาสำาหรบัโรคมะเรง็	กม็กีารตรวจวเิคราะห์อยา่งละเอยีด	ทีส่ำาคญัยงัได้

ส่งไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพที่ประเทศเบลเยียม	จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของยาได้อย่างแน่นอน

	 และเพื่อสร้างความมั่นใจและเข้าใจในวิธีบริหารจัดการยาในระบบฯ	ที่ผ่านมา	สปสช.ได้จัดประชุม

เภสัชกร	 เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับยาแต่ละตัว	 เพราะผู้ให้บริการซึ่งมีหน้าที่ใช้ยาต้องมีความมั่นใจ 

ก่อนจึงจะแนะนำาผู้รับบริการได้	 ซึ่งมีผลตอบรับดีมาก	 ผู้ให้บริการมีความเข้าใจและเชื่อมั่น	 พร้อมทั้ง

สนับสนุนการใช้ยาในระบบฯ	 มากยิ่งขึ้น	 สังเกตได้จากการเข้าถึงยา	 การใช้ยาราคาแพงมีอัตราการใช้

มากขึ้น	 สำาหรับสถิติการเข้าถึงยาบัญชี	 จ.(2)	 ซ่ึงเป็นยาราคาแพงแต่ผู้ป่วยจำาเป็นต้องใช้	 มีสถิติการ 

เข้าถึงเพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ	ในปี	2553	ผู้รับบริการเข้าถึงยาประมาณ	3,000	ราย	และจากการสำารวจล่าสุด

พบว่าผู้รับบริการเข้าถึงยาเพ่ิมขึ้นเป็น	 4,000	 กว่าราย	 ในส่วนของภาคประชาชนคาดว่าจะมีการดึง 

ภาคีต่างๆ	มาร่วมจัดเวทีทำาความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ด้วย

	 ด้วยระบบดูแลรักษ�ภ�ยใต้สิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 ที่ใช้ระบบเหม�จ่�ย

ร�ยหัวโดยประช�ชนแทบไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ล	 หรืออ�จกล่�ว 

ได้ว�่	ส�ม�รถรกัษ�ฟรกีว่็�ได	้ทีผ่�่นม�	ตอ้งยอมรบัว�่ยงัมหีล�ยคนไมม่ัน่ใจในคณุภ�พ	

โดยเฉพ�ะ	ย�	เวชภัณฑ์	และวัคซีน	ที่ใช้ในระบบหลักประกันสุขภ�พ

ต้องเดินทางมารับยาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่	 ให้สามารถมารับยา 

ที่โรงพยาบาลชุมชน	 ทำาให้คนไข้ไม่ขาดยา	 สามารถเข้าถึงบริการ	 

เข้าถึงยา	

	 สำาหรับการพัฒนาเรื่องวัคซีน	 สปสช.	 ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสุข	 ในการจัดหาวัคซีน	 ทำาระบบสำารองและกระจาย

วัคซีน	 ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพ	 เพราะวัคซีนเป็นผลิตภัณฑ์ 

ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ	 การปฏิรูประบบลูกโซ่ความเย็น	 ถูกนำามาใช้เพื่อ 

ให้กระบวนการส่งวัคซีนมีประสิทธิภาพ	 มีการควบคุมลูกโซ่ความเย็น

ตั้งแต่ต้นทาง	 สนามบิน	 ไปจนถึงโรงพยาบาล	 ทั้งยังได้ถ่ายทอดความ

รู้ดังกล่าวเพื่อให้หน่วยบริการควบคุมลูกโซ่ความเย็นไปจนถึงพื้นที่	 

เช่น	 รพ.สต.	 และสถานีอนามัย	 เพื่อให้วัคซีนมีคุณภาพสูงที่สุดจนถึง

มือประชาชน	

 ทั้งหมดนี้คือนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์

และวัคซีน ของ สปสช. ซึ่งหวังว่าจะช่วยให้ผู้ให้บริการมั่นใจในคุณภาพ

ยามากยิ่งขึ้น และร่วมสนับสนุนยาในระบบฯ ตลอดจนสร้างความเข้าใจ

ให้แก่ผู้รับบริการอีกแรงหนึ่ง 

	 อีกส่วนหนึ่งคือยากำาพร้า	 กลุ่มยาต้านพิษ	 (Antidotes)	 ถือว่าเป็น 

ก้าวสำาคัญที่มีการนำายาต้านพิษมาสำารองไว้	 สมัยก่อนการรักษาผู้ป่วย

ที่ได้รับพิษ	 แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แต่รักษาไม่ได้เพราะไม่มียา	 ต้อง

รอคอยยาจากต่างประเทศ	 บางครั้งก็ทันการณ์สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วย 

ได้แต่ก็มีหลายครั้งท่ียาส่งมาไม่ทันทำาให้เกิดความสูญเสีย	 สปสช.	 จึง

ร่วมมือกับศูนย์พิษวิทยาศิริราช	และศูนย์พิษวิทยา	รพ.รามาธิบดี	และ

สภากาชาดไทย	พัฒนาแพทย์	พยาบาล	และเภสัชกร	ให้มีความรู้เรื่อง

ยาต้านพิษพร้อมจัดทำาคู่มือเพื่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ	(ครอบคลุม

ทุกสิทธิการรักษา)	นอกจากนี้	สปสช.	ยังได้ร่วมมือกับสภากาชาดไทย

ในการผลิตยาต้านพิษขึ้นอีกด้วย	 ผลการดำาเนินงานปี	 2553	 ที่ผ่านมา	

สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยท่ีได้รับพิษจำานวน	 17	 ราย	 ท่ีน่ายินดีคือผู้ป่วย 

ที่เข้ารับการรักษาส่วนใหญ่หายเป็นปกติ	 และใช้ชีวิตได้ตามเดิมโดย 

ไม่มีผลข้างเคียงจากการรักษาหรือพิการแต่อย่างใด

	 ความก้าวหน้าของยาต้านพิษ	ปัจจุบันมีทั้งหมด	6	รายการ	(เป็น

ยาท่ีองค์การเภสัชกรรมผลิตเอง	 3	 รายการ	 และนำาเข้า	 3	 รายการ)	 

ในการผลติยาตา้นพษิจะมกีารผลติในปรมิาณทีม่าก	สปสช.	จงึมนีโยบาย

ในการให้ความช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชีย	นอกจากนี้ 

ยังมีนโยบายจะเพิ่มยาต้านพิษอีก	 4	 รายการ	 เน้นยาท่ีรักษาพิษจาก

การรับประทานหน่อไม้ปี๊บ	เนื้อดิบ	ถั่วเน่า	ซึ่งจากสถิติมีผู้ป่วยได้รับพิษ 

ดังกล่าวทุกปี	

	 ในส่วนของยาจิตเวช	 สปสช.	 ไม่เน้นการจัดหายาแต่เน้นการดูแล 

ผู้ป่วย	 โดยได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 ในการ 

ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์ให้สามารถจ่ายยาได้	 ซึ่งเดิมคนไข้ 

Ti
p โยคะหน้า...บอกลาริ้วรอย

 ก�รเล่นโยคะท�งใบหน้� จะช่วยทำ�ให้ริ้วรอยบนใบหน้�จ�งลงได้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นก�รไหลเวียน 

ของเลือดให้ดีขึ้น ที่สำ�คัญส�ม�รถช่วยให้ใบหน้�มีผิวที่เต่งตึงแลดูอ่อนเย�ว์ วิธีก�รทำ�ก็ไม่ย�ก 

เริ่มจ�กยืดเส้นกล้�มเนื้อใบหน้�ส่วนต่�งๆ เช่น หน้�ผ�ก รอบดวงต� ริมฝีป�ก จมูก ด้วยก�รนวด

และกดเบ�ๆ (ดูร�ยละเอียดได้ใน www.women.kapook.com/view21010.html) จ�กนั้นเริ่มทำ�โยคะ

หน้�ผ�ก ด้วยก�รย่นหน้�ผ�กค้�งไว้ 3 น�ที แล้วปล่อย (ทำ�ซ้ ำ� 3-5 ครั้ง) รอบดวงต� ทำ�ได้โดย

หลับต�หรือหยีต�ให้ปี๋ที่สุด ริมฝีป�ก เพียงแค่ยิ้มให้เต็มที่แบบสุดๆ ส่วน จมูก ย่นจมูกให้อวัยวะ 

ทุกส่วนบนใบหน้�ย่นเข้�ห�กันให้ได้ม�กที่สุด เป็นอันเสร็จขั้นตอน

	 	 	 	 	 ที่ม�:	www.women.kapook.com/view21010.html

ในระบบหลักประกันสุขภาพ
เข้าถึงทั่วไทย มั่นใจคุณภาพ 

ยา เวชภัณฑ์ และวัคซีน



8 ก้�วใหม่	สปสช. 9ก้�วใหม่	สปสช.

ดูหนังดัง ชมหนังดี
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

	 แปลให้สวิงสวายก็ว่า	“องครักษ์พิทักษ์พี่สาว”	แต่ความจริงมีอยู่ว่า	“แอนนา”	น้องสาวที่เริ่มโตเป็นวัยรุ่น	เป็นมากกว่า	

องครักษ์ของพี่สาว	“เคท”	น่าจะเรียกว่าเป็นผู้ต่อชีวิตพี่จะเหมาะกว่า

	 เคท	 ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดตั้งแต่เด็ก	 รักษาจนไม่มียาอะไรจะให้อีกแล้ว	 ยกเว้นปลูกถ่ายไขกระดูก	(อ.สุรเดช	 

หงษ์อิง	ที่รามาธิบดี	เป็นคนทำา	แถมรณรงค์เรื่องนี้มาหลายปีแล้ว)	แต่ไขกระดูกพ่อแม่กับน้องชายของเธอใช้ไม่ได้ดี	หมอเลย

แนะนำาแบบกระมิดกระเมี้ยน	ให้ลองมีลูกใหม่	แล้วเลือกให้มีพันธุกรรมเข้าได้กับเคท

	 พ่อลังเลแต่แม่ตกลง	ผลคือ	แอนนา	ที่ถูกเจาะไขกระดูกตั้งแต่เล็กๆ	เพื่อเอาไปต่อชีวิตให้พี่สาว

	 ฟังดูโหดร้ายเอามากๆ	แต่หนังเปิดตัวด้วยฉากครอบครัว	พร้อมหน้าพร้อมตา	 เฮฮา	สนุกสนาน	แต่มีเสียงพ่อพากย์

เป็นแบ็คกราวนด์ว่า	“ความสุขที่เห็น	อยู่บนฐานที่เปราะบาง”	แล้วหนังก็ค่อยๆ	เฉลยว่าทำาไมมันถึงเปราะบาง

	 แต่ภาพที่เราเห็นในช่วง	10	นาทีแรก	คือ	แอนนา	ไม่ใช่เด็กมีปัญหา	ไม่บ่นน้อยใจ	ไม่โกรธพี่	แถมรักพี่สาวเอามากๆ	

จนเราคิดว่า	เธอคงไม่รู้เหตุผลที่เธอเกิดขึ้นมาดูโลก

 ปรากฏว่า คนดูเข้าใจผิด	 เพราะไม่นานเธอก็ไปหาทนายขอให้ช่วยเธอเรียกร้องสิทธิ	
ไม่ให้พ่อแม่มาบังคับเอาอวัยวะในตัวเธอไปให้พี่สาว

	 ตอนนั้นพี่สาวกำาลังแย่	ต้องเปลี่ยนไต

	 สำาหรับคนดูที่มีความรู้แถมขี้สงสัย	(โดยเฉพาะคนที่ยุ่งเกี่ยวกับโครงการรักษาคนไข้มะเร็งด้วย

การปลกูถา่ยไขกระดกู	ที	่สปสช.	สนบัสนนุอยู)่	คงตอ้งเกบ็ความสงสยัไว	้เพราะแคไ่มก่ีน่าท	ีกม็คีำาถาม

ทางวิชาการเต็มไปหมด	ถ้าขืนสงสัยมากอาจพานไม่ดูต่อ	และพลาดเรื่องราวดีๆ	โดยไม่จำาเป็น

	 ทนายราคาแพงยอมว่าความ	 แม้ค่าแรงจากการทุบกระปุกของหนูน้อยจะไม่พอค่าเหน่ือย 

แล้วเราก็ได้รู้ว่าแม่แอนนาก็เป็นทนายเหมือนกัน	แต่ยอมออกจากงานเพ่ือมาดูแลเคทลูกสาวท่ีป่วยหนัก

	 แม่อย่างซาราใจเด็ด	รักลูกขนาดไหน	ถ้าการเลิกอาชีพที่กำาลังรุ่งโรจน์ยังไม่ชัดพอ	ก็ให้ดูจาก

ฉากทีเ่คทไมย่อมออกไปเทีย่วนอกบา้น	เพราะอายที่ไมม่ผีม	(อนัเปน็ผลมาจากการไดร้บัยาเคมบีำาบดั)	

แม่ซาราเชียร์ยังไง	เธอก็ยืนกรานปฏิเสธ

	 ซาราลงมือโกนผมตัวเอง	ยืนยันว่า	ไม่เห็นต้องอายตรงไหน

	 แล้วแม่ลูกสองคน	พร้อมคุณน้า	น้องชาย	กับน้องสาว	ก็ออกไปเที่ยว	โดยมีสองสาวไม่มีผม	

ร่วมขบวนสนุกครื้นเครง	กว่าคนที่หน้าตา	“ดูปกติ”	ซะอีก

Ti
p 5 วิธีสร้างสุขให้หัวใจด้วยการสร้างบุญ

 ไม่ต้องมีเงินทองม�กม�ยถึงข้ันสร้�งโบสถ์สร้�งวิห�รได้...ก็ส�ม�รถได้บุญด้วยวิธีก�รดังน้ี 

แบ่งปัน ไม่ว่�จะแบ่งปันวัตถุ ส่ิงของ หรือปัจจัยส่ี ก็ถือว่�ได้ทำ�บุญเหมือนกัน รักษ�ศีล ไม่ต้อง

ควักกระเป๋�จ่�ยเลยสักบ�ทเดียว เพียงรักษ�ศีล เร่ิมจ�กศีล 5 ก็ได้บุญท้ังน้ัน อ่อนน้อมถ่อมตน  

ข้อนี้ปฏิบัติได้ไม่ย�กเลย เพร�ะคนไทยถูกพร่ ำ�สอนม�ตั้งแต่เย�ว์วัยให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน  

ซึ่งเป็นก�รทำ�บุญอย่�งหน่ึง ช่วยเหลือผู้อ่ืน ก�รหยิบย่ืนน้ำ�ใจเล็กๆ น้อยๆ ช่วยง�นผู้อ่ืน บริก�ร 

สังคม เหล่�นี้ล้วนเป็นก�รทำ�บุญทั้งสิ้น ช่ืนชมยินดีกับคว�มสำ�เร็จของผู้อ่ืน ร่วมอนุโมทน� 

ช่ืนชมยินดีกับคว�มก้�วหน้�ของผู้อ่ืนก็ได้บุญเช่นกัน

	 	 ท่ีม�	:	www.posttoday.com

ความรัก 
				กับการปล่อยวาง
	 เห็นหัวข้อแล้วอย่าเพ่ิงนึกว่าอ่านผิดคอลัมน์นะครับ	 เพราะผมกำาลัง	 

จะพูดถึงหนังที่หลายคนอาจจะมีโอกาสดูในงานประชุมวิชาการประจำาปี 

เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล	 หรือที่ เรียกกันสั้นๆ	 ว่า	 

“ง�นประจำ�ปี	HA”	ปีที่ผ่านมา	คือเรื่อง	my sister’s keeper

	 ชีวิตในครอบครัวก็ส่วนหนึ่ง	เรื่องฟ้องเรียกร้องสิทธิก็อีกเรื่องนึง	แต่พ่อแม่ก็ยังงงไม่หายว่า	ลูกสาวคิดอะไร

อยู่	ถึงลุกขึ้นมาปฏิเสธที่จะช่วยพี่สาว	แถมต้องใช้วิธีฟ้องร้องแทนการพูดกันดีๆ

	 ใครอยากรู้ให้ไปหาหนังเรื่องนี้มาดู	และแม้คนเขียนบทจะผูกเรื่องไว้ดี	ดูมีเหตุผลเมื่อเฉลยในฉากใกล้จบ

	 แตส่ิง่ทีน่า่ดมูากกวา่	เปน็เรือ่งราวรายละเอยีดทีล่ว้นผกูโยงไปถงึแกน่ของเรือ่ง	นัน่คอืเรือ่งของความรกั	และ

วิธีการแสดงความรักต่อกันอย่างไม่มีเงื่อนไข

	 แถมดว้ยเรือ่งราวทีส่ะทอ้นความรูส้กึของคนทีป่ว่ยหนกั	ทีเ่หมาะมากสำาหรบัพวกเราทีต่อ้งดแูลคนไข	้และมกั

เชื่อว่า	ความรู้และเทคโนโลยีที่เรามี	เป็นตัวสำาคัญที่ช่วยให้เขามีชีวิต	และเราควรทำาทุกอย่างเพื่อต่อชีวิตให้คนไข้

	 หนังฉลาดที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างเคท	 กับคนรอบข้างผู้หวังดี	 ตั้งแต่แม่	 พ่อ	 น้องสาว	 น้องชาย	 

นา้สาว	คณุหมอ	ไปจนถงึเจา้หนุม่รปูหลอ่รว่มชะตากรรม	แบบผสมกลมกลนืไปกบัเรือ่งราวความสมัพนัธ์ในครอบครวั

	 แถมชี้ให้เห็นว่า	 “มืออาชีพ”	 อย่าง	หมอ	ทนาย	และแม้กระทั่งผู้พิพากษา	จำาเป็นต้องใส่	 “จิตใจ”	ที่หวังดี 

ต่อผู้เกี่ยวข้อง	แทนที่จะมองเพียงประเด็นทางเทคนิคอย่างไร

	 อยากให้ดูทุกฉาก	ที่ทนายอเล็กซ์	กับผู้พิพากษา	แสดงท่าทีต่อลูกความในคดี	และคุณหมอ	ที่ดูแลคนไข้เคท	

ที่แม้จะไม่มาก	แต่ก็อดทำาให้เราอิจฉาครอบครัวนี้ไม่ได้	และอยากเห็นมืออาชีพทำางานกันแบบนี้ให้แยะๆ

 แต่ที่สำาคัญกว่าเป็น “สาร” ถึงคนดูทุกคน ให้มีสติที่จะรับรู้ และเรียนรู้ ร่วมไปกับคนที่เรารัก เพราะบางที 

เขาก้าวไปไกล แต่เรายังอยู่กับที่ พยายามยื้อยุดฉุดกระชาก เพื่อรักษาสิ่งที่เราคิดว่าใช่ จนความรักอาจกลายเป็น

ความเกลียดชัง ถ้าไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข 

http://www.posttoday.com
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10 ก้�วใหม่	สปสช. 11ก้�วใหม่	สปสช.
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ก้าวนำาความคิด

	 ปญัหาของเร่ืองดอกสม้สทีองในความคิดเหน็ของผูเ้ขยีน

คือเป็นดาบสองคม	แม้จะเป็นเรื่องจริงในสังคม	แต่ถือว่าเป็น

เรื่องน่าอาย	คนทำาเป็นคนส่วนน้อย	และเป็นเรื่องปกปิด	การ

เปิดเผยโดยการเผยแพร่ออกทีวีไปทั่วประเทศ	อาจมีเยาวชน

ทีถ่อืวา่เปน็บทเรยีนไมค่วรปฏบัิติโดยเฉพาะเยาวชนท่ีมผีูใ้หญ่

ชี้แนะ	 และมีเยาวชนที่นำาไปปฏิบัติด้วยความยกย่องตัวเอก

ของละคร	 ด้วยแม้จัดเรทติ้งผู้ปกครองก็ไม่ได้ห้ามให้เยาวชน

ดตูามเรทติง้อาย	ุมหินำาซ้ ำาสถาบนัครอบครวัที่ไมเ่ขม้แขง็	พอ่

ไปทางแม่ไปทาง	เยาวชนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย	ก็ยิ่งซ้ ำาเติม	

ให้ทำาตามภาพตัวอย่างจากหน้าจอทีวีมากขึ้น	 ดังนั้นละครท่ี

สะท้อนสังคมควรวิเคราะห์ว่า	 หากฉายไปดาบสองคมที่เกิด

ขึ้นจากละครสะท้อนสังคมนั้น	จะให้ประโยชน์แก่เยาวชนและ

ผู้ชมมากกว่าหรือเกิดโทษมากกว่า	

	 เรยาที่ผู้คนกล่าวถึง	 จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง

เจ้าชู้	มากชู้สู่ชาย	อยากได้อะไรต้องได้	ไม่กลัวผิดศีลธรรม

พบว่าเป็นโรคหนองใน	 เมื่อผู้เขียนถามว่า	จะเชิญสามีมาฟัง

ไหมคะ	 จะได้รักษาพร้อมกัน	 เธอบอกว่าไม่ต้องหรอกหมอ	

สามีเป็นอัมพฤกษ์ไม่มีอะไรบนเตียงกันแล้ว	 ที่ติดโรคมา 

ก็คงมาจากกิ๊กเด็กๆ	ที่ยุ่งกันนั่นแหละ	ฟังเธอพูดหน้าตาเฉย	

แล้วผู้เขียนรู้สึกอายแทน	 นึกในใจว่าแม่ยังเป็นอย่างนี้แล้วจะ

สอนลกูสาวอกีสองคนไดอ้ยา่งไร	เมือ่แนะนำาใหเ้จาะเลอืดตรวจ

หาเชื้อไวรัสเอชไอวี	เธอปฏิเสธ	ผู้เขียนได้แต่แนะนำาว่า	ควร

มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย	 มิฉะนั้นอาจจะติดโรคที่รุนแรงกว่า

หนองในอย่างเช่นเอดส์ได้	

	 มผีูห้ญิงคนหนึง่มาตรวจภายในดว้ยเรือ่งสามีให้มาตรวจ	

เนื่องจากสามีติดเช้ือหนองใน	 ถามไปถามมา	 เธอบอกว่า 

เธอเป็นเมียน้อย	 ไม่เป็นเมียน้อยก็ไม่มีรายได้อื่น	 ไม่มีเงิน

เลีย้งลกู	เธอเปน็แมม่า่ยลกูตดิสองคน	เมือ่ถามวา่ภรรยาหลวง

ไม่ว่าอะไรหรือ	 เธอบอกว่าไม่ว่าอะไร	 แล้วสามีเก่าไปไหน	 

ผู้เขียนถาม	 เธอบอกว่า	 สามีเก่ามีภรรยาใหม่	 (เมียน้อย)	

และไม่รับผิดชอบครอบครัว	เธอจึงเลิกกับเขา	จากเมียหลวง 

จึงกลายเป็นเมียน้อยแทน	 ดังนั้นไม่ว่าสามีคนนี้ไปติดโรค 

อะไรมาเธอก็ยอมทน	

	 ผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาหาด้วยเรื่องมีลูกยาก	 อยู่กินกับ

สามี	2	ปี	ไม่ท้อง	แต่ประวัติทำาแท้งเถื่อนมาทั้งหมดสามท้อง	

เมื่อถามถึงสามี	 เพราะต้องตรวจน้ำาเชื้อสามีในเรื่องมีลูกยาก	

เธอบอกว่าไม่ต้องตรวจหรอกหมอ	 สามีมีลูกอ่อนอายุได้ขวบ

เดียวเอง	 สรุปว่าเธอเป็นเมียน้อย	 แต่เธอมีฐานะดี	 อยากได้

ลูกสักคน	 การตรวจเอกซเรย์พิเศษฉีดสีเข้าไปในโพรงมดลูก	

(Hysterosalpingogram)	 พบว่าโพรงมดลูกของเธอตีบตัน	 

ทอ่รงัไขต่บีตนัหมด	เขา้ใจวา่คงเกีย่วขอ้งกบัการทำาแทง้เถือ่น

ไปสามท้อง	(สามสามี)	 เมื่ออธิบายผลการตรวจ	 เธอถามว่า 

มีวิธีแก้ไขไหม	อย่างไรเธอก็อยากมีลูกกับผู้ชายคนนี้

	 ผู้หญิงอีกคนมาฉีดยาคุมกำาเนิดเป็นประจำา	 เธอมีลูก

หนึ่งคน	 สามีเสียชีวิต	 เธอบอกอย่างไม่อายว่าเป็นเมียน้อย	

(มหินำาซ้ ำายงับอกวา่ใครเปน็เมยีหลวง)	เมือ่ถามวา่	หนา้ตากด็ี

เรยา...
โรคที่ไม่ต้องใช้ยา 

	 “เรย�”	 หรือ	 “ฟ้�”	 เป็นชื่อตัวเอกในเรื่องดอกส้มสีทองที่แย่งส�มี 

คนอืน่โดยใชเ้ลห่เ์หลีย่มม�รย�ของอสิตร.ี..นอกจ�กนัน้ยงัพดูจ�และกระทำ�

อย่�งก้�วร้�วต่อแม่บังเกิดเกล้�	 เรื่องนี้ฮิต	 เป็นทอล์กออฟเดอะท�วน์	 

จนผู้ ใหญ่ในบ้�นเมืองออกโรงตำ�หนิว่�เป็นตัวอย่�งที่ไม่ดีแก่เย�วชนไทย	

ทำ�ให้สังคมไทยชินต่อพฤติกรรมเสื่อมศีลธรรม	 เสนอให้มีก�รปรับแก้บท	 

จัดเรทติ้งใหม่	 อย่�งไรก็ต�มเมื่อมีโพลสำ�รวจคว�มคิดเห็นของประช�ชน

ทั่วไปว่�ควรฉ�ยดอกส้มสีทองต่อหรือไม่	 ประช�ชนเกินร้อยละ	 60	 

เห็นควรว่�ควรฉ�ยต่อโดยไม่ต้องปรับแก้บทเพร�ะสนุกดีเป็นเรื่องจริง

สะท้อนสังคม

	 ในฐานะสูติ-นรีแพทย์	 ผู้เขียนเห็นเรยาในชีวิตจริง 

มากราย	ซึ่งไม่ค่อยพบเจอในสมัยที่จบแพทย์ใหม่ๆ	เช่น

	 มีผู้หญิงมาพบเพื่อตรวจน้ำาปัสสาวะว่าตนเองตั้งครรภ์

หรอืไม	่เมือ่ไมต่ัง้ครรภผ์ูห้ญงิรายนัน้ไดบ้อกผูเ้ขยีนวา่	ใหช่้วย

ออกหนังสือรับรอง	(เท็จ)	 ยืนยันว่าเธอตั้งครรภ์ให้ด้วย	 เมื่อ

ถามว่าทำาไมต้องให้หมอออกหนังสือรับรองเป็นเท็จ	เธอบอก

ว่า	 จะได้บังคับให้ฝ่ายชายที่มีลูกมีเมียแล้วรับผิดชอบ	 เมื่อ

จะไม่ออกใบรับรองให้	 เธอก็ร้องห่มร้องไห้	 บอกหมอสงสาร 

หนูเถิด...	 เร่ืองขอรับรองว่าท้องท้ังๆ	 ท่ีไม่ท้องน้ีผู้เขียนเจอ 

หลายราย	แนน่อนผูเ้ขยีนไมไ่ดอ้อกใบรบัรองให	้ไดแ้ตบ่อกวา่ 

การรับรองเท็จเป็นการกระทำาที่ผิดจรรยาแพทย์	ผิดกฎหมาย	

หมอไม่สามารถช่วยเหลือคุณโดยวิธีนี้ได้	

	 ผู้หญิงรายหนึ่งมาพร้อมสามีและลูกสาวสองคน	 เธอให้

ลูกและสามีรออยู่หน้าห้อง	ขณะเข้ามาตรวจด้วยเรื่องตกขาว

มีกลิ่นเหม็นและแสบขัดเวลาปัสสาวะ	 ผลการตรวจภายใน 

รูปร่างก็ดี	ทำาไมยอมเป็นเมียน้อย	เธอบอกว่าเลิกไม่ได้เพราะ

ผูช้ายหงึเมยีนอ้ยยิง่กวา่เมยีหลวง	เขาบอกถ้าเลกิจะฆา่ใหต้าย

	 ผู้หญิงอีกคน	 มีฐานะการงานดี	 สามีก็เป็นคนดี	 มีลูก 

สามคน	เธอมีชู้มานาน	10	กว่าปี	กับผู้ชาย	(โสด)	ที่ทำางาน 

ด้วยกัน	 เมื่อจะมีเซ็กซ์ก็บอกสามีว่าไปดูงานที่ต่างจังหวัด	 

สามีเองก็ไม่ระแคะระคาย	ต่อมาผู้ชาย	(ชู้)	มีแฟน	จะแต่งงาน	

เธอรบัไมไ่ด	้เกดิอาการหงึหวงรนุแรง	อยากฆา่ชูใ้หต้าย	เครยีด

นอนไม่หลับ	ถึงกับต้องปรึกษาจิตแพทย์	ฯลฯ	

	 เรยาในชีวิตจริงจึงไม่ได้สวยงามเหมือนในจอทีวี	 เรยา 

ในจอทีวีหน้าตาสะสวย	 รูปร่างดี	 ต้องการแย่งผู้ชายเพราะ

สภาพจิตใจตกต่ำา	อยากได้อยากเป็นอยากมี	โลภ	โกรธ	หลง	

อยากเอาชนะผูอ้ืน่	อยากเปน็คนเดน่	อยากไตเ่ตา้ใหม้เีงนิทอง	

มหีนา้มตีามฐีานะในสงัคม	ฯลฯ	สว่นเรยาในชวีติจรงิหลายคน

หนา้ตาชาวบา้นธรรมดา	บางคนเปน็เมยีนอ้ยเพราะอยากเปน็	

บางคนเป็นเพราะความจำาเป็น	 แต่ไม่ว่าจะเป็นเรยาในจอทีวี

หรือเรยาในชีวิตจริง	 มักจะพบว่า	 เมียหลวงก็ทุกข์	 เมียน้อย 

ก็ทุกข์	คนเป็นสามีก็ทุกข์

	 โรคของเรยาจงึรกัษาและปอ้งกนัดว้ยยาไมไ่ด้	แตส่ามารถ

ป้องกันและรักษาได้	 โดยการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกต้องทำานอง

คลองธรรม	 ถูกกาลเทศะ	 ถูกเวลาท่ีเหมาะสม	 ถูกบุคคลท่ี

เหมาะสมกัน	

 ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเมื่อมีความรักก็ขอเพียงแต่

ให้รักษาศีลพื้นฐาน เพียงรักษาศีล 5 โดยเฉพาะศีลข้อ 3, 4, 5 

ไม่ประพฤติผิดทางกาม ไม่โกหก ไม่ดื่มสุรา โรคเรยานี้จะ 

ไม่เข้ามากล้ำากรายครอบครัวใดๆ แม้แต่น้อย 

mailto:chanwaleesrisukho@hotmail.com


12 ก้�วใหม่	สปสช. 13ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวใหม่ชวนคิด

 นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา กล่าวถึงบทบาทศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข	และยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน

ว่า	“ศนูยส์นัตวิิธสีาธารณสขุมุง่เนน้สรา้งสนัตวิฒันธรรมให้กบัระบบสาธารณสขุ	เปน็ศนูยก์ลางประสานและ

ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี	 ซ่ึงมียุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน	 ประกอบ

ด้วย	 ยุทธศาสตร์การสร้างสันติวัฒนธรรม	 มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 พัฒนาระบบการจัดการความ 

ขัดแยง้ทีเ่หมาะสม	ยทุธศาสตรก์ารจดัการความรูแ้ละพฒันาเครอืขา่ย	มุง่เนน้รวบรวมภาคเีครอืขา่ย	กำาหนด

แนวทางการทำางาน	 ยุทธศาสตร์การวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้	 เน้นการวิจัยประเด็นความขัดแย้ง	 วิจัย	

พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งท่ีเหมาะสม	 สร้างคลังข้อมูลการจัดการความขัดแย้งทางการ

แพทย์และสาธารณสุข	 และยุทธศาสตร์การบริหารเพื่อการจัดการความขัดแย้ง ประสานการจัดการความ

ขัดแย้งโดยเครือข่ายดำาเนินการ	 สนับสนุนหน่วยบริการในการจัดการความขัดแย้งในรูปท่ีปรึกษาวิชาการ	

ฯลฯ	 ซึ่งผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในภูมิภาคทุกจังหวัด	 และจัดตั้งชมรม 

นักสันติวิธีสาธารณสุข	พร้อมทั้งจัดอบรมหลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง	ได้แก่	หลักสูตรแนวคิดพื้นฐาน

การจัดการความขัดแย้งและหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาไกล่เกลี่ย	อย่างต่อเนื่อง”

	 ด้าน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ให้ทัศนะว่า	“คำาร้องเรียนหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	คือลายแทงท่ีบอก

ทางสู่ขุมทรัพย์แห่งการพัฒนา	 แต่การจะอ่านลายแทงออกได้	 ต้องมีจิตน่ิงพอ	 คือต้องเปิดใจรับฟัง	 รับรู้

อย่างลึกซึ้ง	ไม่โต้แย้ง	ไม่ด่วนอธิบาย	ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย	เคารพในศักดิ์ศรีและความเท่าเทียม

ของกันและกัน	 มีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์	 จึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้	 ส่วนตัวให้ความสำาคัญ

กับเรื่อง	HA	และมองว่า	บันได	3	ขั้นที่จะก้าวสู่	HA	คือ	ขั้นที่	1	อุดรูรั่ว	คือ	ทำางานประจำาให้ดี	มีอะไร 

ให้คุยกัน	ขยันทบทวน	ขั้นที่	2	ปรับทิศ	คือ	ต้องมีเป้าหมายชัดเจน	วัดผลได้	 ให้คุณค่า	และอย่ายึดติด	 

ขั้นที่	3	 เร่งความเร็ว	 โดยต้องมีผลลัพธ์ท่ีดี	 มีวัฒนธรรม	 และนำามาตรฐานมาใช้	 นอกจากนี้อยากให้ 

ผู้ให้บริการมองทุกมุมอย่างไม่มีอคติ	ที่สำาคัญอยากฝากไว้ว่าการมุ่งวินิจฉัยว่าปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐาน

หรือไม่	คือมายาคติที่บดบังโอกาสการพัฒนาระบบ”

	 ขณะที่ นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ กล่าวถึงแนวคิดในการดำาเนิน

งานคุ้มครองสิทธิ	และระบบการรับเรื่องร้องเรียนว่า “การคุ้มครองสิทธิ

ประชาชน	เปน็กลไกทีช่ว่ยใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารตามสทิธทิีก่ฎหมาย

กำาหนด	 ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับ

บริการ	 รวมทั้งการสร้างการรับรู้	 ทำาความเข้าใจ	 และให้ข้อเท็จจริง 

กับประชาชน	 สำาหรับระบบการรับเรื่องร้องเรียน	 เป็นระบบท่ีทำาให้

หน่วยงานได้รับทราบปัญหาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานของหน่วย

บริการ	 สามารถนำาไปพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น	 การเปิด

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว	 ย่อมเป็นกลไกสำาคัญ

ในการป้องกันปัญหาเรื่องร้องเรียนและนำาไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ	 โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการจัดบริการ	

สำาหรบัชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนในระบบหลกัประกนัสขุภาพ	ไดแ้ก	่ 

Call	Center	1330,	E-mail:	1330@nhso.go.th,	 สปสช.	 สาขาเขต,	

สปสช.	 สาขาจังหวัด	(สสจ.),	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ	(50(5)),	 

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ	 ซึ่ง	 สปสช.	 สนับสนุน

ให้หน่วยบริการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

ทั้งหมด	 รวม	253	 แห่ง	 ให้บริการแบบ	Customer	Service	 และ	

Consumer	Protection	 ใช้มาตรฐานการดำาเนินงาน	 ทำาให้สามารถ 

แก้ปัญหาได้รวดเร็ว	 ลดความรุนแรงของปัญหา	 ประชาชนพอใจ	 

ผู้บริหารรับทราบปัญหา	เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสบายใจ	ที่มีคนกลาง

มาชว่ยคลีค่ลายปญัหา	ผูร้บับรกิารพงึพอใจ	พืน้ที่ไดร้บัทราบขอ้มลูจาก 

ผู้รับบริการและนำามาปรับปรุง	แก้ไข	และป้องกันไม่ให้เรื ่องเกิดซ้ ำา”

	 สำาหรับนางสาวบุญยืน ศิริธรรม	ให้ทัศนะในการอภิปรายครั้งนี้ว่า	

“ส่วนตัวมองว่าโอกาสที่มาพร้อมกับการร้องเรียนคือ	 การพัฒนาระบบ

และพัฒนาการมีส่วนร่วม	เรื่องร้องเรียนคือยาวิเศษ	ที่ส่งมาเพื่อพัฒนา

ระบบหลักประกันสุขภาพ	ทั้งในแง่ของการพัฒนาบุคลากรระบบ	1330	

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ	 หากไม่มีคนร้องเรียน 

เราก็ไม่รู้ว่ามีปัญหา	 เม่ือรู้ปัญหาก็นำาไปสู่การแก้ไขและพัฒนาระบบให้มี

มาตรฐานยิ่งขึ้นได้	เราต้องไม่ลืมว่า	ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ	 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	 

จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องร่วมมือกัน	 ทั้งผู้ให้บริการ	 ผู้รับบริการ	

ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น	 จะ

ชว่ยใหห้นว่ยบรกิารรบัทราบปญัหาจดุออ่นและจดุแขง็	เพือ่พฒันาระบบ

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและหน่วยบริการต่อไป”

	 ในส่วนของนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ให้ความเห็นในฐานะ

ประธานเครอืขา่ยผูเ้สยีหายทางการแพทยว์า่	“ทีผ่า่นมามคีวามเสยีหาย

เกดิขึน้จรงิ	เพือ่การปรบัปรงุคณุภาพบรกิาร	จงึอยากใหม้กีารจดัทำาสถติิ

จำานวนคนไข้ที่เสียชีวิตโดยป้องกันได้ต่อปี	 และควรมีบ่อบำาบัดน้ ำาเสีย	 

มีโรงกำาจัดกากขยะที่มีมาตรฐาน	(พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ)	ที่สำาคัญ

อยากให้มีตัวแทนผู้เสียหายมีส่วนร่วม	 จริงจัง	 จริงใจ	 ไม่ทำาเพียงแค่ 

รับรู้ปัญหา	แล้วทอดทิ้งให้เผชิญชะตากรรมเหมือนที่ผ่านมา” 

 6 ข้อเสนอ
 ที่ท้าทายจากเวทีอภิปราย
 1) ให้ความสำาคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยา
	 	 ผู้เสียหายผู้รับบริการ-ผู้ให้บริการทั้งด้าน	

	 	 ร่างกายและจิตใจ

 2) ทำาให้การเข้าถึงเวชระเบียนของผู้รับบริการ/ 
	 	 ผู้ป่วยเป็นสิทธิที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

 3) พัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 	 เชิงรุกท่ีทำาให้มีข้อมูลท่ีทันสมัย	ตรงประเด็น	 

	 	 เข้าใจง่าย	และมีระบบส่งต่อข้อมูลรวดเร็ว

 4)	คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
	 	 เกี่ยวข้องในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา

 5)	 เชื่อมโยงการทำางานระหว่างหน่วยงานที่
	 	 รับเรื่องร้องเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน	

	 	 อย่างเข้าใจและใกล้ชิด

 6) ถ่ายโอนภารกิจการแก้ไขปัญหาการรับเรื่อง	
	 	 ร้องเรียนให้กับหน่วยรับเรื่องร้องเรียน

	 	 ในพื้นที่

ปัญหาหรือโอกาส :
ข้อร้องเรียนกับการ
	 	พัฒนาคุณภาพบริการ
	 “ก้าวใหม่ชวนคิด”	ฉบับนี้เก็บตกทัศนะจากเวทีอภิปรายหัวข้อ	“ปัญหาหรือโอกาส	:	ข้อร้องเรียน

กับการพัฒนาคุณภาพบริการ”	ในงาน	“มหกรรมมิตรภาพบำาบัด	เพื่อนช่วยเพื่อน	บริการด้วยหัวใจ 

เพื่อเพื่อนมนุษย์”	จัดขึ้น	ณ	ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	เมื่อปลายเดือน

เมษายนที่ผ่านมา	

	 โดยมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและผู้อำานวยการศูนย์สันติวิธี

สาธารณสขุ นพ.อนวุฒัน ์ศภุชตุกิลุ ผูอ้ำานวยการสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) นพ.วรีะวฒัน ์พนัธค์รฑุ รองเลขาธกิาร

สำานกังานหลกัประกนัสุขภาพแหง่ชาติ นางสาวบญุยนื ศิริธรรม คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาตแิละอนกุรรมการส่ือสารประชาสมัพนัธ์

และคุ้มครองสิทธิ และนางปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ดำาเนินการอภิปรายโดย พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก 

รองผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 



14 ก้�วใหม่	สปสช. 15ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวแห่งคุณค่า
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลก�รพิมพ์

 รายงานแจ้งต่อไปว่า แม้จำานวนผู้ป่วยจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่จำานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนี้เป็น 
ผู้ป่วยเพียงแค่ร้อยละ 2 ของผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต้องได้รับยา Risperidone หรือ Sertraline เท่านั้น  
(ก้าวใหม่, อ้างแล้ว) อันนี้ยอมรับว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจว่าได้ตัวเลขร้อยละ 2 มาได้อย่างไร ไม่เข้าใจว่า
จำานวนเต็มคือเท่าไร และประมาณการได้อย่างไร ทั้งนี้เพราะในงานจิตเวชมีความหลากหลายของโรคและ
ความหลากหลายของข้อบ่งชี้การใช้ยามาก พูดง่ายๆ ว่ามี variation ทั้งการวินิจฉัยและการรักษามาก

 ถ้าคิดว่าอายุรกรรมเป็นสาขาที่มีตัวแปรมากแล้ว จิตเวชศาสตร์มีตัวแปรมากกว่ามาก

 โรคจิตมีมากกว่าสิบชนิด โรคจิตเภทหรือ Schizophrenia เป็นเพียงชนิดเดียวในจำานวนมากกว่า 
สิบชนิดนั้น ยาริสเพอริโดนเหมาะกับโรคจิตเภทแต่ก็เหมาะกับโรคจิตบางชนิดด้วย 

 “อาการ” ซึมเศร้ามีมากกว่าสิบชนิด “โรค” ซึมเศร้าแบบที่เรียกว่า Major Depression เป็นเพียง 
ชนิดหนึ่ง อาการซึมเศร้าบางชนิดก็ไม่ควรใช้ Sertraline 

 เช่นนี้แล้วการกำาหนดเป้า แล้วพยายามทำายอดให้เข้าเป้าจึงออกจะยากและชวนสับสนอยู่

 อย่างไรก็ตาม ผลงานของ สปสช. ครั้งนี้เปิดทางให้จิตแพทย์ในภาครัฐทำางานได้ง่ายขึ้นมาก หายใจ
สะดวกกว่าเดิมเยอะ

 สำาหรับผูป้ว่ยโรคจิตเภททีใ่ชบ้ตัรทอง กอ่นหนา้ทีจ่ะไดใ้ชร้สิเพอรโิดนกม็ยีาอ่ืนให้เลือกใชม้ากพอสมควร 
อนัทีจ่รงิเรยีกวา่มากใชไ้ด้เลยทเีดยีว ขอ้เสยีมเีพยีงวา่ยาเกอืบทกุตวัมฤีทธิข์า้งเคยีงมาก แตจ่ติแพทยท์กุคน 
ก็ถูกฝึกมาให้รับมือฤทธิ์ข้างเคียงจำานวนมากนั้นก่อนแล้ว ระยะหลังมียากลุ่มที่เรียกว่า atypical 
antipsychotics ซึ่งมีราคาสูงมากพิเศษ ตอนแรกๆ โฆษณาว่าดีนักหนา พอเวลาผ่านไปก็พบว่าไม่ได้ดี
มหัศจรรย์อะไรมากนัก มีดีข้อเดียวคือฤทธิ์ข้างเคียงน้อย 

ยาดี...ราคาถูก
 ผมเคยเทียบมูลค่ายา atypical antipsychotics ที่เป็นยาต้นแบบตัวหนึ่งกับมูลค่ายา haloperidol  
ที่เป็นยาสามัญ พบว่าข้าราชการ 7 คนที่ใช้ยาต้นแบบ (แน่ล่ะ หากไม่ใช่ข้าราชการจะสู้ราคายาได้อย่างไร) 
ใชง้บประมาณดา้นยาเทา่กบัผูป้ว่ยบตัรทองทีใ่ชย้าฮาโลเพอรดิอล 7,000 กวา่คน (เจด็พนักวา่คนศนูยส์ามตวั) 

 ยารสิเพอรโิดนเป็นยาทีจุ่ตมิาอยู่ตรงกลาง กลา่วคือดเีทยีบเทา่ยารุน่เก่าๆ ยารุน่เก่าๆ ทางจิตเวชเป็นยา
ที่มี effectiveness และ efficiency ดีทุกตัว ผลการรักษาดี ราคาถูก ยกเว้นมีฤทธิ์ข้างเคียงสูงดังที่บอกแล้ว 
ยาริสเพอริโดนดีเทียบเท่ายารุ่นเก่าแต่ฤทธิ์ข้างเคียงแม้ว่ายังมีอยู่แต่ก็น้อยลงกว่ายารุ่นเก่ามาก ปัญหาของ
ยาริสเพอริโดนจึงเป็นเรื่องราคาเม็ดละ 40 บาท ผู้ป่วยต้องใช้วันละ 1-3 เม็ด ก็ยังถือว่าคอนซูมงบประมาณ
สูงหากจะใช้กันจริงๆ

 สปสช. ทำาให้ยาริสเพอริโดนเหลือเม็ดละ 3.50 บาท นับว่าสวรรค์มาโปรดโดยแท้

 ยาริสเพอริโดนไม่เพียงได้ผลดีในผู้ป่วยโรคจิตเภท แต่ยังได้ผลดีมากและมีประโยชน์มากในผู้ป่วยที่มี
โรคทางกาย หรอืโรคทางสมองหรอืหลงัผา่ตดัแลว้มอีาการทางจติแทรกซอ้นดว้ยโดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูส้งูอาย ุ
ผู้ป่วยที่นอนตามตึกอายุรกรรมหรือศัลยกรรมที่มีอาการสับสน ไม่รู้เวลาสถานที่ และประสาทหลอน หากใช้
ยาริสเพอริโดนก็จะช่วยให้สงบได้ง่ายกว่าและมีฤทธิ์ข้างเคียงน้อยกว่ายาฮาโลเพอริดอลมาก

 สำาหรับโรคซึมเศร้าแบบที่เรียกว่า Major Depression เมื่อโลกมียา Prozac ซึ่งเป็นยาต้นแบบ
ของ Fluoxetine วงการจิตเวชก็สบายขึ้นเป็นอันมากเพราะเป็นยาที่ดีจริง ฤทธิ์ข้างเคียงน้อย ในตอนแรก 
ที่โพรแซ็ควางตลาดราคาเม็ดละ 50 บาท แพทย์และผู้ป่วยหลายคนสู้ค่ายาเพราะยาดีจริงๆ พอเกิดวิกฤติ
ตม้ยำากุง้ ราคายาพุง่ขึน้เปน็ 90 บาทแลว้เพิม่ตอ่เนือ่ง เปน็จงัหวะทีย่าพน้ลขิสทิธิ ์มยีาสามญัผลติในประเทศ
เม็ดละบาทออกมามากมายซึ่งคุณภาพก็ใช้ได้ 

 อย่างไรก็ตามเวลาผ่านมากว่าสิบปีแล้ว แม้ว่าจิตแพทย์ในภาครัฐจะพบผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อยา 
ฟลูออกซิทีนสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็ยังมีแผนสำารองอีกสามสี่แผน เช่น เปลี่ยนกลับไปใช้ยารุ่นเก่าซึ่ง 
ได้ผลแน่นอนแต่ฤทธิ์ข้างเคียงสูง หรือเพิ่มยาที่ให้ synergistic effect ซึ่งมีให้เลือกสามสี่ตัว ยังไงก็ต้อง 
ได้ผลสักตัวสิน่า ชีวิตก็พอดำาเนินมาได้เรื่อยๆ แม้ว่าจะลำาบากหน่อย

 สปสช. ทำาให้ยาเซอธราลีนลดราคาลงจากเม็ดละ 37 บาทเป็นเม็ดละ 5 บาท จึงเท่ากับทลายเขื่อน
กั้นน้ ำาครั้งใหญ่ จิตแพทย์ในภาครัฐหายใจคล่องขึ้นมาก ต่อให้เคร่งครัดกับข้อบ่งชี้คือใช้กับ “โรคซึมเศร้า” 
ไม่ใช่ใช้รักษา “อารมณ์เศร้า” (แบบที่ก้าวใหม่ฉบับที่แล้วเขียนผิด) ก็ยังถือเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ทั้งต่อผู้ป่วย
และจิตแพทย์ ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่กำาลังถึงทางตันมีทางไปอีกครั้งหนึ่ง 

 ยาดีราคาถูกเป็นเรื่องที่ทำาได้ ขอให้ผู้ป่วยของเราได้ยาดีราคาถูกเป็นใช้ได้ ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
ในเรื่องนี้ทุกๆ คนเลยครับ 

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ได้ขยายสิทธิประโยชน์	

เพื่อ เพิ่มการเข้าถึงยาจิต เวช	 2	 ตัว	 ได้ แก่ 	 ยา	 R ispeR idone	 สำาหรับ 

รักษาโรคจิตเภท	 และยา	 seRtRaline	 สำาหรับรักษาโรคซึมเศร้า	 โดยแจงตัวเลข 

ผลการดำาเนนิงานทีผ่า่นมา	พบวา่จำานวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รับบริการเพ่ิมขึน้จาก	4,387	คน		

เปน็	6,577	คน	และ	24,405	คน	ในชว่งเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน	53	ตลุาคม-ธนัวาคม	

53	และมกราคม-มีนาคม	54	ตามลำาดับ	(ก้าวใหม่	ปีที่	4	ฉบับที่	16	ม.ค.-ก.พ.	54)



 กิจกรรม	“วัยรุ่นมีรัก Hug (ฮัก) อย่างปลอดภัย”	ในโครงการ

รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น	 ณ	 ห้องขอนแก่นฮอลล์	

เซ็นทรัล	 พลาซ่า	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 

สปสช.	 เขต	7	 ขอนแก่น	 กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม	 รพ.ขอนแก่น	 

และหน่วยงานสาธารณสุข	ในเขตตรวจราชการที่	12 

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์

อนามัยที่ 10 และสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

(เชียงใหม่	 เชียงราย	 ลำาพูน	 ลำาปาง	 พะเยา	 แพร่	 น่าน	 และแม่ฮ่องสอน)	 

3	องค์กรรวมพลังจัดงานมหกรรม	 “กองทุนตำาบล”	 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การดำาเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นเพ่ือขยายผล 

ในการพัฒนาต่อไป 

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 4 สระบุรี จัดงานมหกรรม

วิชาการเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 “เสริมพลัง 

ทางปัญญา	 สร้างคุณค่าคนทำางาน	 เพื่อบริการที่ดีสู่ประชาชน”	 โดยมี	 

นายแพทย์วินัย	 สวัสดิวร	 เลขาธิการ	 สปสช.	 เป็นประธานพิธีเปิด	 

ณ	รร.ฮอลิเดย์	อินน์	รีสอร์ท	ชะอำา	จ.เพชรบุรี	

 นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ประธานพิธีเปิดงาน	
บันทึกภาพร่วมกับศิลปิน	อาทิ	อาจารย์เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	
อาจารย์ธนิสร์	ศรีกลิ่นดี	และศิลปินเพื่อชีวิต  

 นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลธินิมิตรภาพ
บำาบัด  กล่าวปิดงานมหกรรมมิตรภาพบำาบัดฯ	ร่วมด้วย 
ผู้บริหารสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 

จรัญ มหทุมะรัตน์ และนายแพทย์วินัย สวัสดิวร ในงานแถลงข่าว	 “โครงการผ่าตัด
เฉลิมพระเกียรติ	84	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	

แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ” 

 นายแพทย์ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ประธานมูลนิธิ
มิตรภาพบำาบัด นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. พร้อมกับผู้ได้รับรางวัล
มิตรภาพบำาบัดดีเด่น	ประจำาปี	2553	 

 ผู้แทนจากโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล	 “ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น”	 บันทึกภาพร่วมกับผู้บริหาร	 สปสช.	
และวิทยากรจากกระทรวงสาธารณสุข	

 นายภานุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	และ	นายแพทย์ประทีป 

ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมลงนามความ
ร่วมมือจัดบริการผ่าตัดต้อกระจกในพื้นท่ี	3	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ณ	อาคารอำานวยการฯ	จ.ยะลา 

ประมวลภาพ “การอบรมความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำาหรับนักจัดรายการวิทยุ ธ.ก.ส.” 
ณ	ห้องประชุมกิ่งเพชร	โรงแรมเอเชีย	ราชเทวี	กรุงเทพฯ	

16 ก้�วใหม่	สปสช. 17ก้�วใหม่	สปสช.

แวดวงหลักประกันสุขภาพ
ประมวลภาพ “งานมหกรรมมิตรภาพบำาบัด เพื่อนช่วยเพื่อน บริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์”  

ณ	อาคารอิมแพ็ค	คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	เมืองทองธานี	นนทบุรี	



18 ก้�วใหม่	สปสช. 19ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวไปด้วยกัน

	 ที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 มีภาคี 

เครือข่ายร่วมมือดำาเนินงานหลากหลายองค์กร	 ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำาบัด	 จึงเป็นการดำาเนินงาน 

ที่ส่งเสริมให้เกิดการบริการด้วยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์	(Humanized	Health	Care)	นอกจากนี้	สปสช.

ได้ร่วมกับมูลนิธิมิตรภาพบำาบัด	มอบรางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น	นพ.สงวน	นิตยารัมภ์พงศ์	เพื่อเป็น

กำาลังใจแก่ความเสียสละของคนเหล่านี้ที่ทำางานเพื่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง	

	 โดยในปี	2553	โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา	ได้คัดเลือกนายกิตชัย	กิตติคุณ	ผู้ป่วยอัมพาตแขน

ขาออ่นแรงทัง้	2	ขา้ง	จากอบัุติเหตุทางรถยนต์	จติอาสามติรภาพบำาบดักลุม่ผูพิ้การ	เขา้ประกวดประเภท

ผูป้ว่ยอาสาสมคัรดเีด่น	และประสบความสำาเร็จได้รับรางวลัประเภทดงักลา่ว	ซึง่คณุชลุพีร สาระอาภรณ ์

พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ กลุ่มเวชกรรมสังคม รพ.เมืองฉะเชิงเทรา	 กล่าวว่าทางโรงพยาบาลได้ 

เริ่มงานจิตอาสาตั้งแต่ปี	2548	 จากน้ันก็พัฒนาเป็นศูนย์มิตรภาพบำาบัด	 ขณะเดียวกันก็มีแนวคิด 

อยากให้ผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	 มีการรวมกลุ่มเพ่ือดูแลแบ่งปันประสบการณ์	 และ 

ดึงผู้พิการที่เก็บตัวไม่เข้าสังคมให้กลับสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

	 “สว่นตวัรบัผดิชอบงานผูพ้กิารในชมุชน	ซึง่ในเขตเทศบาลฯ	มผีูพ้กิารจำานวน	182	ราย	ประกอบ

ด้วยผู้พิการแขนขา	 ผู้ป่วยอัมพฤกษ์	 อัมพาต	 ผู้ป่วยเรื้อรัง	 และผู้สูงอายุ	 และในจำานวนนี้มีผู้พิการ 

วัยฉกรรจ์ที่เก็บตัวไม่สุงสิงกับใคร	 ทางโรงพยาบาลมีแนวคิดว่าอยากให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้ออกสู่สังคม	 

บังเอิญได้รู้จักกับคุณกิตชัย	 ซ่ึงเป็นผู้พิการแขนขารุนแรง	 แต่ออกมาช่วยเหลือรณรงค์เร่ืองเมาไม่ขับ	

และทำากิจกรรมเยี่ยมเพื่อน	 ให้คำาปรึกษาผู้พิการด้วยกันอยู่แล้ว	 จึงได้ชักชวนมาเป็นอาสาสมัคร 

ในโรงพยาบาล	จากนั้นก็ทำางานประสานความร่วมมือกันมาโดยตลอด	

	 “กิจกรรมสำาคัญคือการเยี่ยมผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้พิการ	 มีการให้ 

คำาปรึกษาแนะนำาทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกาย	 แผลกดทับ	 

ตลอดจนเทคนิควิธีรับมือกับการขับถ่ายต่างๆ	 แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ที่คล้ายกัน	 ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี	 ผู้พิการด้วยกันจะ

เข้าใจความรู้สึกของกันและกันดีกว่าคนปกติอย่างเรา	 เพราะเขา

ผ่านวิกฤติที่คล้ายๆ	 กัน	 เคยคิดอยากฆ่าตัวตายเหมือนกัน	 มีอยู่

รายหนึ่งพิการแขนขา	 แต่เป็นน้อยกว่าคุณกิตชัย	 ที่พิการรุนแรง

กว่า	 หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์	 และต้องนั่งรถเข็นตั้งแต่

อายุได้เพียง	24	ปี	(ปัจจุบัน	57	ปี)	แต่ก็ยังออกมาใช้ชีวิตในสังคม	 

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการรายนั้นที่ไม่เคยออกไปไหนเลย

กว่า	10	ปี	ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ	ซึ่งดิฉันมองว่านี่แหละคือ

มิตรภาพบำาบัดที่แท้จริง”	คุณชุลีพรกล่าว

 คุณกิตชัย กิตติคุณ	 ผู้ป่วยอาสาสมัครดีเด่นกล่าวซ้ ำาว่า	

“ตอนประสบอุบัติเหตุรู้สึกเสียใจมาก	 พ่อแม่ก็เสียใจเพราะเป็น 

ลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัว	 เขาตั้งความหวังกับเราไว้ 

มาก	 แล้วคนรักก็ท้ิง	 ไม่รู้จะทำายังไง	 ท้อมากจนคิดฆ่าตัวตาย	 

โชคดีมีเพื่อนทำางานท่ีมูลนิธิเมาไม่ขับ	 ชวนให้ไปทำางานด้วย	 

จึงเริ่มหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นเพราะคิดว่าการจะไปช่วยเหลือ

คนอื่นเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อน	 ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่ม

ออกไปชักชวนเพื่อนสมาชิกที่มีความพิการ	 โดยได้รายชื่อจาก 

กรมประชาสงเคราะห์	 ได้เจอคนพิการที่ลำาบากไม่ได้รับการรักษา

ไหวห้ลวงพ่อโสธร...
ชิมของกินอร่อยที่

เกาะติด 
“รางวัลมิตรภาพบำาบัดดีเด่น”

 ตลาดน้ำาบางคล้า ตั้งอยู่ที่อำาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ใครที่ตั้งอกตั้งใจมา 
ไหว้สักการะหลวงพ่อโสธร ส่วนใหญ่มักจะเลยมาเที่ยวตลาดน้ำาบางคล้าเป็นเป้าหมายต่อไป... 
ตลาดน้ำาบางคล้ามีลักษณะเป็นแพหรือโป๊ะยื่นเข้าไปริมแม่น้ ำาบางปะกง	 ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ขาย	 
พายเรือนำาสินค้าคาวหวาน	 อาหารอร่อยหลากหลายเมนูพาเหรดมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชิม
เลือกช็อปอย่างจุใจ	อาทิ	ก๋วยจั๊บพะโล้สูตรโบราณ	ผัดไทยโบราณ	ที่ผัดแบบทีละจาน	ของหวาน 
ก็มีข้าวเหนียวมะม่วง	ขนมจาก	กล้วยอบน้ำาผึ้ง	ฯลฯ	รวมถึงผลไม้นานาชนิดสดๆ	จากสวน

	 อิ่มอร่อยกันแล้วก็สามารถล่องเรือรอบเกาะลัดซึ่งมีแม่น้ ำาบางปะกงล้อมรอบ	 เพื่อชม
ทัศนียภาพ	 ด้วยสนนราคาย่อมเยา	 หรือจะล่องเรือไปสักการะสถูปเจดีย์พระเจ้าตากท่ีปากน้ำา 
โจ้โล้	 ตรงที่คลองท่าลาดไหลมารวมกับแม่น้ ำาบางปะกง	 บริเวณนี้ทัพพม่าเคยไล่ตามพระเจ้าตาก 
ทีตี่ฝา่ออกมาจากอยธุยาชว่งกอ่นทีจ่ะเสยีกรงุ	แลว้กม็ารบกนัอยู่ในบรเิวณนี	้หากพอมเีวลาสามารถ
ขับรถไปเที่ยวหมู่บ้านน้ำาตาลสด	 ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตัวอำาเภอบางคล้า	 ชมกรรมวิธีการผลิต	 และ 
ซื้อหาผลผลิตที่ชาวบ้านทำามาขายเรียงรายสองฝั่งถนนบริเวณหมู่บ้าน	 ทั้งน้ ำาตาลสด	 น้ำาตาลงบ	
ขนมจาก	เป็นต้น	

	 แถมท้ายอีกนิด	 นอกจากตลาดน้ำาบางคล้าแล้ว	 ท่ีฉะเชิงเทรายังมีตลาดคลองสวน	100	 ปี	
ตลาดโบราณนครเนื่องเขต	 และสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆ	 อีกมากมาย	 คลิกดูรายละเอียดได้ท่ี	 
www.chachoengsao.go.th/th/

19ก้�วใหม่	สปสช.

 “ศูนย์ส่งเสริมมิตรภ�พบำ�บัด” เป็นศูนย์รวมในก�รให้ข้อมูลคว�มรู้ ข้อเสนอแนะและคำ�ปรึกษ�แก่ญ�ติ

และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง อ�ทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคไตเรื้อรัง โรคเบ�หว�น คว�มดันโลหิตสูง ฯลฯ เพื่อไม่ให้

ต่อสู้กับโรคร้�ยเพียงลำ�พัง มีก�รรวมตัวผู้ป่วยที่ดูแลตัวเองได้เป็นอย่�งดีและผู้ที่มีจิตอ�ส�ขึ้นม�ทำ�ง�น

ให้กำ�ลังใจ บอกเล่�และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ ให้กับคนป่วยอื่นๆ ได้รับฟังและยอมเข้�สู่กระบวนก�ร

รักษ�ท�งก�รแพทย์ที่ถูกต้องอย่�งมีกำ�ลังใจ 

เท่าที่ควร	 ก็ช่วยเหลือให้เขาได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น	 เป็น

กำาลังใจให้เขากล้าออกมาสู่สังคมมากขึ้น	 จนโรงพยาบาลเมือง

ฉะเชิงเทราเปิดโครงการจิตอาสาจึงได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร

มิตรภาพบำาบัดด้วย

	 “เวลาไปเยี่ยมเพื่อนผู้พิการก็จะเล่าให้เขาฟังเรื่องของการ

ดูแลตัวเอง	 เพราะคนพิการด้วยกันจะพูดกันง่ายขึ้น	 เขามีความ

เชือ่ใจและเปน็มติรกวา่คนปกตเิปน็การแลกเปลีย่นประสบการณกั์น	

แนะนำาวธิดีแูลตนเองไม่ให้เปน็แผลกดทบั	ประสานความชว่ยเหลอื

ตา่งๆ	ทีเ่ขาขาดแคลน	จะแนะนำาใหใ้ชธ้รรมะในการดำาเนนิชวีติตอ่สู้

กับอุปสรรค	และชวนให้มาทำาประโยชน์กับคนอื่นๆ	ซึ่งโชคดีมากที่

ตัวเองค่อนข้างดูแลร่างกายได้เป็นอย่างดี	 ทำาให้สามารถเดินทาง

ไปไหนมาไหนได้อย่างไม่มีอุปสรรคแม้จะนั่งรถเข็นตลอดเวลา	อีก

อยา่งฐานะทางบา้นกเ็อือ้อำานวยให้ช่วยเหลอืคนอืน่ๆ	ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี

ด้วย	ทั้งในเรื่องของรถรับส่งเพื่อนสมาชิก	ถ้าทางโรงพยาบาลเขา

ไมส่ะดวกมารบั	เรากจ็ดัหาไปเองเวลาไปรว่มงานหรอืรว่มกจิกรรม

รณรงค์	

 “ผมไม่คิดว่าสิ่งที่ทำาเพื่อคนอื่นนี้จะทำาให้ตัวเองได้รับรางวัล

มติรภาพบำาบัดดเีดน่ แตก่ด็ใีจทีม่คีนเหน็คณุคา่ในสิง่ทีท่ำาและรางวลั

น้ีจะเป็นกำาลังใจให้ทำาประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป” คุณกิตชัยกล่าว

ด้วยความภาคภูมิใจ  

 

 

 

ท่ี รพ.เมืองฉะเชิงเทรา ความร่วมมือระหว่าง
โรงพยาบาลกับผู้ป่วยอัมพาตแขนขา



ท่�นส�ม�รถแบ่งปันเรื่องร�วดีๆ	ในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	ผ่�นคอลัมน์ก้�วประทับใจ	
เพียงส่งบทคว�มและภ�พถ่�ยของท่�น รวมทั้งภ�พกิจกรรมคว�มประทับใจต่�งๆ ม�ที่ กองบรรณ�ธิก�ร 
ว�รส�รก้�วใหม่ สปสช. (ที่อยู่ด้�นหลังปก ว�รส�รก้�วใหม่) ทุกท่�นจะได้รับของที่ระลึกจ�ก 
ท�งกองบรรณ�ธิก�ร โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่ของท่�นให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในก�รจัดส่ง20 ก้�วใหม่	สปสช. 21ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

ก้าวประทับใจ

 ตั้งแต่จำาความได้ นายจตุพร ทองเกียรติ ชาวจังหวัด

สุราษฎร์ธานี วัย 24 ปี ก็พบว่าตนเองต้องทนทุกข์กับโรคร้าย

มาตลอดชีวิต...โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) หรือโรคเลือดออก

ง่ายหยุดยาก เป็นโรคทางพันธุกรรมที่สร้างความทุกข์ทรมาน

และมีอันตรายอย่างมาก คือโรคประจำาตัวที่เขาเริ่มมีอาการมา

ตั้งแต่อายุได้เพียง 6 เดือน

	 สำาหรับผู้ป่วยฮีโมฟีเลียอย่างเขาหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะ

ทำาใหม้ภีาวะเลอืดออกงา่ยและหยดุยาก	และในรายทีเ่ปน็ในภาวะ

รุนแรง	เลือดออกอาจเกิดขึ้นได้เองตามอวัยวะต่างๆ	โดยเฉพาะ

ในข้อหรอืกลา้มเนือ้	หากไมไ่ดร้บัการรกัษาทันเวลา	อาจจะทำาให้

เสียชีวิตหรือพิการได้	

 “ปว่ยเปน็โรคนีต้ัง้แตอ่าย	ุ6	เดอืน	ทีผ่า่นมาพอ่กบัแมซ่ึง่มี

อาชีพทำาสวนยาง	ก็พยายามรักษามาโดยตลอด	ผมไม่สามารถ

ทำางานหนกั	หรอืแมแ้ตเ่ข้าสวนยางไปช่วยพอ่แมก่รดียางไดเ้ลย	

เพราะจะมเีลอืดออกมาตามข้อ	ทำาไดก้แ็คเ่พยีงงานเลก็ๆ	นอ้ยๆ	

ที่บ้านเท่านั้น”	นายจตุพรเล่าถึงอาการป่วยในวัยเยาว์	

 ปัจจุบันจตุพรแต่งงานมีครอบครัวและมีลูกท่ีน่ารัก	 แต่

เขาไม่สามารถประกอบอาชีพได้	 ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกและให้

ภรรยาไปช่วยพ่อกับแม่ทำาสวน	 เมื่อมีอาการก็รักษาด้วยการ 

รับพลาสมา	 โดยใช้สิทธิบัตรทอง	 ล่าสุดเขาได้รับการฉีดยา 

แฟคเตอร์	9	ซึ่งจตุพรยอมรับว่ายาดังกล่าวที่เขาได้รับจากการ 

ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	 ทำาให้เขาและครอบครัวมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 ประเทศไทยเรามีผู้พิการประมาณ 2.5%	 ของ
ประชากร	 แบ่งชนิดของผู้พิการออกเป็น	5	 ประเภท	
จากการสำารวจของทางราชการ	 พบว่าอำาเภอลำาสนธิ
มีผู้พิการอยู่ถึง	 724	 คน	 เมื่อหลายปีก่อนปัญหา 
พืน้ฐานของผูพ้กิาร	คอื	การไมไ่ด้ลงทะเบียน	และการเข้า 
ไม่ถึงบรกิารพืน้ฐานทีร่ฐัพงึมีให	้นับต้ังแต่การลงทะเบียน 
เป็นผู้พิการในระบบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์เพื่อออกบัตร	 แต่เดิมประชาชน
ต้องน่ังรถไปลงทะเบียนในตัวจังหวัด	120	 กิโลเมตร	
ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อผู้พิการจำานวนหน่ึง	 ซ่ึงมีปัญหา
เรื่องการเดินทางและค่าใช้จ่าย

 นพ.สันติ ลาภเบญจกุล	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ลำาสนธิ	 ให้ข้อมูลว่า	 เดิมผู้พิการต้องใช้เวลาทั้งหมด
ในกระบวนการนี้ประมาณ	1,500	 นาที	(ประมาณ	25	
ชั่วโมง)	 ตั้งแต่ไปพบแพทย์เพื่อประเมินความพิการ
แล้วออกใบรับรองให้	 ต่อมาต้องนำาใบรับรองแพทย์ไป 
ลงทะเบยีนทีจั่งหวดั	เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่บตัรผูพ้กิาร	แตเ่มือ่
เปลีย่นวิธีบรหิารจดัการใหม	่ใหเ้บ็ดเสร็จในพืน้ที่โดยการ
ประสานงานกันของหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง	ก็สามารถ
ลดเวลาลงมาเป็น	10	นาทีเท่านั้น

	 ด้วยปรัชญาและแนวคิดที่เน้นการให้บริการด้วย
หวัใจความเปน็มนษุย	์ภายใต้คำาขวญั	“คนลำาสนธไิมท่อด
ทิง้กัน”	“หวัใจกบัความใส่ใจ”	“ในคุ้มในหมูบ้่านกญ็าติมติร
เรา”	 ซึ่งโรงพยาบาลลำาสนธิร่วมกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นวางระบบในการดูแลคนพิการ	 ผู้สูงอายุ	 
เด็กชายขอบ	 เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้	 และผู้ป่วย
จิตเวช	 โดยทีมงานที่ประกอบด้วยแพทย์	 พยาบาล	 
นักกายภาพ	นักกิจกรรมบำาบัด	นักจิตวิทยา	ในการดูแล
กลุม่เปา้หมายถงึบา้น	ในรอบปีทีผ่า่นมามกีารเยีย่มบ้าน
โดยบุคลากรกลุ่มต่างๆ	ถึง	12,000	ครั้ง	ในพื้นที่อำาเภอ

“ผู้เฒ่าไม้เท้าขาว
 ที่ลำาสนธิ”

อำาเภอลำาสนธิ เป็นอำาเภอที่อยู่ไกลที่สุดของจังหวัดลพบุรี 

อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึง 120 กม. 

ใช้เวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ประมาณ 2 ชั่วโมง ปัจจุบันมีประชากร 

อยู่ประมาณ 25,000 คน จึงถือเป็นอำาเภอขนาดเล็กของจังหวัด

 ที่สำาคัญได้จัดให้มีระบบที่เรียกว่า Care	giver	 ประจำาหมู่บ้าน	 ซึ่งคือชาวบ้าน 
ที่มีจิตใจกึ่งอาสาในการดูแลกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ	 ข้างต้น	 โดยองค์การบริหาร 
สว่นตำาบลชว่ยสนบัสนนุคา่รถ	คา่อาหาร	เบีย้เลีย้ง	เพือ่ทำาใหเ้กดิระบบกึง่จติอาสาในพืน้ที	่ 
โดยเฉพาะการทำางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขของโรงพยาบาล	 และสถานีอนามัย	
เกิดเป็นระบบที่เรียกว่า	Super	Care	Team

	 จากการยกระดับการดูแลผู้พิการที่เดิมเป็นงานประจำา	 เปลี่ยนไปสู่การดูแล 
ด้วยหัวใจทำาให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	 ของกิจกรรมในพ้ืนท่ี	 เช่น	 การสนับสนุนผ้าอ้อม 
กนัชืน้	(Pampers)	ให้แกผู่พ้กิาร	การเปดิโอกาสให้ผูพ้กิารมาทำางานในโรงพยาบาล	เชน่	
ช่วยคีย์ข้อมูล	ไปจนถึงการอบรมการใช้	“ไม้เท้าขาวนำาทาง”	ให้กับผู้พิการทางสายตา

	 ภาพประทับใจท่ีสุดของผมในโครงการอบรมการใช้ไม้เท้าขาว	 คือ	 คนสูงอายุที่
ตาบอด	มาเจอกันและกอดลูบหน้าลูบตากัน	“เออ...เป็นไงบ้าง...,	ไม่ได้เจอกันนาน...,	
ยงัมชีวีติอยูน่ะ...”	ไปจนถงึเรือ่งราวและภาพของชายสงูอายตุาบอด	3	คน	ทีเ่ดนิไปไหน
มาไหนด้วยตัวเอง	ไปตามคันนา	ไปเย่ียมเยียนกัน	หรือไปซ้ือขนมท่ีร้านชำาในหมู่บ้านได้ 
ซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง

	 โรงพยาบาลลำาสนธิ	 ถือเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยท่ีจัด 
ให้มีการอบรม	 “การใช้ไม้เท้าขาว”	 (อุปกรณ์ช่วยนำาทางการเดิน)	 ของผู้พิการ	 เป็น
อำาเภอแรกของประเทศไทย	 ซ่ึงเป็นตัวอย่างต้นแบบของการยกระดับการดูแลผู้พิการ
ในระดับอำาเภอ

	 โครงการพิเศษอื่นๆ	ที่น่าสนใจ	คือ	การริเริ่มดูแลเด็กพิเศษ	(กลุ่ม	Autistic	และ	
Learning	Disability)	ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงศึกษาในระดับพื้นที่	การให้โอกาส
คนทีม่ปีญัหาสภาพจติ	(ทีค่วบคมุอาการไดแ้ลว้)	มาทำางานงา่ยๆ	ในโรงพยาบาล	การนำา
เอารูปแบบ	Day	Care	ที่ทำาในเขตเมือง	(โดยภาคเอกชน)	มาทำาในชุมชน	(โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	 และชาวบ้านร่วมมือกัน)	 ล้วนแต่เป็นรูปธรรมของการทำางาน 
ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ในการดูแลตนเอง

 “คนพิการ...ไม่ได้อยู่ไปวันๆ แค่หายใจทิ้ง” คุณหมอสันติทิ้งท้าย 

บัตรทอง...
คืนรอยยิ้ม
และความสุข

	 “แต่ก่อนคุณหมอจะให้พลาสมาประมาณ	4	 ชั่วโมงต่อ	1	 ครั้ง	 จนกว่า

อาการจะดีขึ้น	และต้องเข้ารับพลาสมาทุก	40	วัน	บางครั้งมีอาการเลือดออก	

มากๆ	กต็อ้งเขา้โรงพยาบาลทกุเดอืน	การไปโรงพยาบาลแตล่ะครัง้ลำาบากมาก	

เพราะนอกจากตัวเองจะไม่ได้ทำางานแล้วภรรยาก็ต้องหยุดงานมาดูแล

	 “ส่วนแม่ก็ต้องเลี้ยงหลาน	 การมารักษาในโรงพยาบาลแต่ละครั้งเสีย 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าอาหารนอกบ้านที่แพงมาก	 ยังดีที่มีบัตรทอง

ช่วยออกค่าใช้จ่ายในการรักษาทำาให้อุ่นใจและมั่นใจในเรื่องค่าใช้จ่ายมากขึ้น	 

ที่สำาคัญตอนนี้ผมได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาแฟคเตอร์	 9	 ยาชนิดนี้ 

เมื่อรับแล้วอาการก็ดีข้ึนรวดเร็ว	 และเก็บอาการเลือดออกมากได้นานกว่า 

การรับพลาสมา	 อีกทั้งไม่ต้องนอนรอรับการรักษาเหมือนการรับพลาสมา	 

ทำาให้สะดวก	 ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	 หากผมไม่ใช้สิทธิบัตรทอง 

คงไม่มีโอกาสได้รับยาชนิดนี้	 เพราะค่ารักษาแพงมากถึงเข็มละ	8,000	 บาท	 

ถ้าให้ผมจ่ายค่ารักษาเองคงไม่สามารถทำาได้อย่างแน่นอนครับ

 “ตอนนี้ทุกคนในครอบครัวสามารถออกไปทำางานได้อย่างสบายใจ  

ไม่ต้องห่วงผม เพราะผมมีอาการน้อยลงและยังออกอาการช้าลงกว่าเมื่อก่อน 

การรักษาที่ดีอย่างนี้ทำาให้ผมและครอบครัวมีรอยยิ้มและมีความสุขกลับคืน 

มาอีกครั้ง บัตรทองทำาให้ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ต้องขอบคุณ สปสช.  

ที่มีโครงการดีๆ แบบนี้ครับ” นายจตุพรกล่าวด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุข 

...สู่ครอบครัว

ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย ผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย...ห�กเกิดอุบัติเหตุข้ึนจะทำ�ให้มีภ�วะ

เลือดออกง่�ยและหยุดย�ก และในร�ยท่ีเป็นในภ�วะ

รุนแรง เลือดออกอ�จเกิดข้ึนได้เองต�มอวัยวะต่�งๆ 

โดยเฉพ�ะในข้อหรือกล้�มเน้ือ ห�กไม่ได้รับก�รรักษ�

ทันเวล� อ�จจะทำ�ให้เสียชีวิตหรือพิก�รได้ 



ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลดอนหญ้านาง

อาสาสมัครเข้าไปดูแล 
คนพิการตาบอดที่อยู่คนเดียว

 กล่าวถึงตำาบลดงมะรุมในอดีตที่เคยถูกจัดอันดับการพัฒนา 

ไว้ท้ายๆ ของอำาเภอและจังหวัด...วันน้ี ตำาบลดงมะรุม ได้ก้าวผ่าน

ช่วงเวลาเหล่านั้น โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการแบบบูรณาการ ซึง่มจีดุเริม่ตน้จากแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร ์

ซึ่งเป็นเครื่องมือสำาคัญในการจัดการยุทธศาสตร์ของตำาบล เป็น 

รูปแบบการทำางานที่เน้นการมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วน

 ดงมะรุม...เป็นชุมชนเล็กๆ	 ท่ีในอดีตประสบกับปัญหาด้าน

สุขภาพ	 และโรคภัยต่างๆ	 ที่เข้ามาคุกคามกับชีวิตของประชาชน	

ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก	โรคเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	ฯลฯ	

ดว้ยความรว่มมอืของทกุฝา่ยและการสง่เสรมิใหป้ระชาชนไดแ้สดง

บทบาทอย่างเต็มท่ีในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา	 กำาหนดปลายทาง

รว่มกนั	ประกอบกบัแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร	์โดยองคก์ารบรหิาร

ส่วนตำาบลดงมะรุม	 ได้ส่งบุคลากรเข้าไปร่วมในกิจกรรมการจัดทำา

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์	 เป็นการเชื่อมโยงการทำางานและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และนำาไปสู่การทำางานร่วมกัน	

	 หลงัจากทีไ่ดม้กีารจดัทำาแผนทีท่างเดนิยทุธศาสตร	์ทำาใหเ้กดิ

ทมีงาน	ซึง่ไมไ่ดม้เีพยีงแคห่มออนามยั	และ	อสม.	เทา่นัน้	หากแต่

เปน็ทมีงานทีป่ระกอบดว้ย	นายก	อบต.	เจา้หนา้ที	่อบต.	เจา้หนา้ที่

ปศุสัตว์	 สมาชิก	อบต.	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

อำาเภอ	ครู	 นักเรียน	พระอาจารย์ทุกวัด	 4	แห่งในตำาบล	 ให้การ

ช่วยเหลือและความร่วมมือกับทีมทำางานของตำาบลอย่างเต็มที่	ทั้ง

บวร ก 
โค้ดลับ
เพื่อการทำางาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข กับแผน
สุขภาพตำาบล...นำาชุมชน
สู่สุขภาพดีที่ อบต.ดงมะรุม

ใช้ยานพาหนะของตนเอง

ในดา้นสถานท่ี	และการเทศนส์อนในกจิกรรมตา่งๆ	โรงเรยีนกไ็ดส้ง่

บุคลากรมาช่วยกันคิด	สนับสนุนเด็กๆ	เพื่อมาเป็นส่วนร่วมในการ

พฒันาตำาบลดงมะรมุอยา่งเตม็ที	่ตำาบลดงมะรมุไดถ้อดบทเรยีนการ

พฒันา	เกดิรปูแบบการทำางานแบบมสีว่นรว่มทีเ่รยีกวา่	บวร+ก คอื 

บ้าน วัด ราชการ และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลดงมะรุม 

 “บ” คือ	บ้าน	ซึ่งประกอบด้วยองค์กรชาวบ้าน	อาสาสมัคร

ต่างๆ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	พี่น้อง	อสม.	ผู้นำาชุมชน “ว” คือ	วัด	ซึ่ง

เป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องในชุมชน “ร” คือ	ส่วนราชการ

ต่างๆ	 ได้แก่	 องค์การบริหารส่วนตำาบลดงมะรุม	 สถานีอนามัย 

ดงมะรุม	โรงเรียน	ปศุสัตว์	พัฒนาชุมชน	เกษตรอำาเภอ	และหน่วย

งานราชการตา่งๆ	ทีม่บีทบาทในการทำางานรว่มกนั	“ก” คอื	กองทนุ

หลักประกันสุขภาพระดับตำาบล	 ซึ่งเป็นแหล่งงบประมาณสำาคัญ

อนัดบัตน้ท่ีกอ่ให้เกดิการพฒันางานและเกดิกจิกรรมสำาคญัในตำาบล

ดงมะรุม	ซึ่งจะทำาให้พวกเราอยู่ร่วมกัน	และก้าวเดินไปพร้อมๆ	กัน	

เป็นที่รู้จักในฐานะ	Dongmaroom	Team	

 นายกโกมินทร์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ดงมะรุม	 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ	 กล่าวว่า	

“สำาหรับผมหากมีงบประมาณ	 1	 ล้านบาท	 ผมคงนำาไปพัฒนา

สุขภาพของพี่น้องตำาบลดงมะรุมจะดีกว่านำาไปปลูกสร้างด้านวัตถุ	

ที่ผ่านมาผมยึดหลักหัวใจสี่ดวงคือ	 รพ.สต.	 โดยทำางานร่วมกับ 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	อสม.	ที่เข้มแข็งมีความสามารถ	มีจิตอาสา	

โดย	วิทยา	จันทร์แดง
หัวหน้าสำานักปลัด	อบต.ดงมะรุม

22 ก้�วใหม่	สปสช. 23ก้�วใหม่	สปสช.

เรื่องเล่าจากพื้นที่

 ว่ากันว่าบ้านเมืองเรากำาลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ...คำากล่าวนี้

ท่าทางจะจริงดังว่า ดูอย่างตำาบลดอนหญ้านาง อำาเภอภาชี จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีประชากร 3,000 คน ในจำานวนน้ีมีผู้สูงอายุ

ประมาณ 400 กว่าคน ผู้พิการ 55 คน ยิ่งไปกว่านั้นมีผู้สูงอายุประมาณ 

200 คน เจ็บป่วยเรื้อรังด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ  

โรคมะเร็ง ฯลฯ 
	 ผูป้ว่ยกลุม่นีต้อ้งเขา้-ออกโรงพยาบาลเกอืบทกุเดอืน	เพือ่พบแพทยต์าม

นัดหมายและรับยากลับมากินตามที่แพทย์สั่ง	 การพบแพทย์ก็มีเวลาจำากัด 

แค่คนละ	3-4	 นาทีเท่าน้ัน	 เน่ืองจากแพทย์เองก็มีภาระงานเยอะมาก 

ในแต่ละวัน	 ส่วนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลดอนหญ้านางเอง	 

ก็มีเจ้าหน้าที่ประจำาอยู่เพียง	2	ท่านเท่านั้น	ซึ่งต่างก็มีงานล้นมือตลอด

	 ในทุกๆ	เดือนกองทุนสุขภาพตำาบลดอนหญ้านางจึงมีการประชุมหารือ

กนัมาโดยตลอด	เปน็เวลากวา่	5	ป	ีเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปญัหาดา้นสขุภาวะ 

ของคนในตำาบล	 จนเป็นที่มาของการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 

ผู้ป่วยเรื้อรัง	ผู้พิการ	หรือที่เรียกว่า	“แคร์กิฟเวอร์”	การพัฒนาอาสาสมัคร

กลุม่นี้ไดรั้บความร่วมมอืจากโรงพยาบาลภาช	ีโดยคณุหมอโชคชยั ลโีทชวลติ  

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลภาชี	 ช่วยจัดหลักสูตรและส่งทีมงานมาช่วยอบรม

ให้อาสาสมัครมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย	

	 เมื่อผ่านการอบรมแล้ว	 อาสาสมัครก็จะกลับมาทำางานในพ้ืนท่ี	 ใน

การออกปฏิบัติงานแต่ละวัน	 จะมีนายเรืองศักดิ์ ประกอบกิจ ผู้อำานวยการ  

รพ.สต.ดอนหญ้านาง เป็นผู้ดูแลอาสาสมัครชุดน้ีอย่างใกล้ชิด	 ภารกิจ 

ของกลุ่มอาสาสมัครจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าของวัน	 โดยทุกคนจะมาพบกัน 

ที่	 รพ.สต.ดอนหญ้านาง	 สิ่งแรกที่พวกเขาต้องทำาคือโทรศัพท์หาผู้ป่วย	 

ว่าอาการเป็นอย่างไร		(เรียกว่า	“แคร์โฟน”)	จากนั้นจะมีการวางแผนร่วมกัน

ว่าควรจะออกไปดูแลใครเป็นกรณีเร่งด่วนหรือไม่	(นอกเหนือจากแผนการ

เยี่ยมผู้ป่วยที่วางไว้ตามปกติ)	 โดยอาสาสมัครแต่ละคนจะทำางานเดือนละ

เกือบ	20	 วัน	 ซึ่งกองทุนสุขภาพตำาบลดอนหญ้านางได้จัดสรรงบประมาณ

ส่วนหนึง่เปน็คา่ตอบแทนใหแ้กอ่าสาสมัคร	ผลจากการดำาเนินโครงการตลอด

ระยะเวลาเกือบ	1	ปี	ทำาให้ผู้ป่วยเรื้อรัง	ผู้พิการ	จำานวน	255	คนได้รับการ

แคร์กิฟเวอร์...อาสาดูแล

ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลดอนหญ้านาง

โดย	สุรกิจ	สุวรรณแกม
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลดอนหญ้านาง

ดูแลอย่างทั่วถึงทุกคน	 ต้องบอกว่าโครงการนี้เกิดจากการเห็นพี่น้องต้อง 

ทนทุกข์ทรมานเพราะการเจ็บป่วย	 ที่สำาคัญไม่ใช่ผู้ป่วยเท่าน้ันท่ีเป็นทุกข์	

แต่หมายรวมถึงทุกคนในครอบครัวซึ่งต่างก็พากันเป็นทุกข์ไปด้วย	

	 ครอบครัวและผู้ป่วยแต่ละบ้านจึงดีใจเมื่อเห็นอาสาสมัครของเรา 

มาเคาะประตูบ้าน	 มาเยี่ยมเยียน	 วัดความดัน	 พูดคุยใส่ใจสอบถามเรื่อง 

การกินยาว่าครบถ้วนตามแพทย์สั่งหรือไม่	 มาดูแลสภาพบ้านเรือนให้	 

มาสระผม	ป้อนข้าว	ป้อนน้ำา	ทำาให้ผู้ป่วยมีความสุข	ส่วนผู้ป่วยเองก็มักจะ 

ให้พรกลับมาเป็นแรงใจเสมอๆ	 “ยายขออวยพรให้ลูกหลานที่มาเยี่ยม 

ดูแลยายจงประสบสุข	อายุมั่นขวัญยืนนะลูกหลาน	...”	ประโยคสั้นๆ	แต่

ทำาให้พวกเราที่ได้ยินมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก	

	 	 “5	 ปีที่ผ่านมา	 ยอมรับว่า	 ไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจเท่ากับโครงการ 

อาสาสมัครผู้ดูแลนี้เลย	 อาจเรียกได้ว่าเป็นโครงการท่ีผมรอคอยให้เกิด 

กับพี่น้องชาวดอนหญ้านางก็ว่าได้”

		 สุดท้ายนี้ผมอยากเชิญชวนผู้บริหารท้องถิ่น	 ท่านคณะกรรมการ

กองทุนสุขภาพตำาบลทุกท่าน	 ลองพินิจพิเคราะห์ดูกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	 

ผูพ้กิาร	ตลอดจนครอบครวัของเขาทีต่อ้งไดร้บัความทกุขจ์ากโรคภยัไขเ้จบ็	 

หากมีหนทางที่จะช่วยบรรเทาทุกข์ของคนเหล่านั้นได้	 ก็อยากให้ทุก

ท่านลงมือช่วยกัน	 คนละไม้คนละมือ	 ผมเชื่อว่ากองทุนสุขภาพในระดับ 

ท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ี	 เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีจะทำาให้งานยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของผู้ป่วย	ผู้พิการดีขึ้นได้	เรามาร่วมแบ่งปันน้ ำาใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

กันเถอะครับ



และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปสู่แผนสุขภาพตำาบล	

โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล	 เป็นแหล่งงบประมาณ

สำาคัญ” 

	 “แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์”	 เป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการ 

ขับเคลื่อนแผนงานโครงการและมีแหล่งงบประมาณจากกองทุน

สุขภาพตำาบลทีส่ามารถเช่ือมโยงไปสูก่จิกรรมสำาคัญ	ได้แก ่โรงเรยีน 

อสม. ที่มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ	อสม.	

ที่สามารถนำาไปดูแลชาวบ้านได้	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสบการณ์และการทำางานของอสม. ลำาตัด อสม. นวัตกรรมการ

สอนแบบแนบความบันเทิงให้กับชาวบ้าน	สนุกสนานได้สาระ การ

จัดทำาทะเบียนสุขภาพครัวเรือน เพื่อให้คนในบ้านได้รู้จักสถานะ

สุขภาพด้วยกันเอง วาระชุมชน 7 ไม่ 5 ต้อง เพื่อการดูแลสุขภาพ

แบบที่ใครๆ	 ก็ทำาได้	 รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข

มูลฐานชุมชนแบบครบวงจร	ที่รวมเอา	ศูนย์บริการประชาชนด้าน

สขุภาพ	ศนูยก์ารเรยีนรู้	คลนิกิไรพ้งุ	และจดุนดัพบสำาหรบัการออก

กำาลังกายร่วมกัน มีคลินิกเบาหวาน ความดันเคลื่อนที่ และชมรม

เพื่อนเตือนเพื่อน เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 เบาหวาน	

ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเอง 

 ผลลพัธข์องการดำาเนินงานบนเสน้ทางเดินของแผนท่ีทางเดนิ

ยุทธศาสตร์และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลดงมะรุม	 ได้ก่อ 

ให้เกิดมหกรรมสุขภาพชุมชน	 คนดงมะรุมสุขภาพดี	 สามารถ 

สรา้งแกนนำาสขุภาพระดับหมูบ้่านได้ครบทัง้	12	หมูบ้่าน	ประชาชน

ให้ความสนใจและต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพ	 ซ่ึงจะเห็นได้จากการ 

จัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชน	คนดงมะรุมสุขภาพดี	ท่ีมีประชาชน 

กว่า	1,000	คน 

 ความสำาเร็จด้านสุขภาพ	ผู้ป่วยเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	

สามารถรกัษาระดบัน้ ำาตาลในเลอืดไดค้งท่ีและลดลง	คดิเปน็จำานวน	 

112	 ราย	 จากจำานวนผู้ป่วย	150	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 74.67	

ประชาชนอายุ	35	ปีขึ้นไป	ได้รับการตรวจหาระดับน้ำาตาลในเลือด	

จำานวน	2,433	ราย	คิดเป็น	100%	ผู้ป่วยเบาหวานที่แพทย์ระงับ

การจ่ายยาเบาหวาน	จำานวน	1	ราย	มีบุคคลต้นแบบที่สามารถลด

รอบเอวและควบคุมน้ำาหนักได้	จำานวน	654	ราย	มีบุคคลต้นแบบ

ท่ีสามารถเลิกเหล้าและบุหรี่ได้	 จำานวน	135	 ราย	 ชุมชนรับรู้ 

และเขา้ใจกจิกรรมและความสำาคญัของการปอ้งกนัและควบคมุโรค	

เบาหวาน	ความดนั	เกดิเครอืขา่ยเฝา้ระวงัการเกดิโรคเบาหวานและ

ความดนัทีม่คีณุภาพ	(อสม.	ชมรมเพือ่นเตอืนเพือ่น	ชมรมผู้สงูอายุ	

สภาเด็กและเยาวชน	ชมรม	To	BE	number	1	ฯลฯ)	ประชาชน

เกิดความตระหนักในเรื่องการส่งเสริม	 ป้องกัน	 และควบคุมโรค

เบาหวาน	 ความดัน	 กลุ่มป่วย/กลุ่มเสี่ยง	 สามารถเฝ้าระวังและ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้	และถ่ายทอดให้กับผู้คนในชุมชนได้ 

24 ก้�วใหม่	สปสช.

ก้าวทันโรค

communication

Update
หนังสือ “คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ” 
: เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ	ได้รับรู้สิทธิ
และหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ	อาทิ	การ
รับรู้สิทธิ	การตรวจสิทธิ	การใช้สิทธิเข้ารับบริการ
สาธารณสุข	สิทธิที่ได้รับการคุ้มครองและไม่ได้
รับการคุ้มครองฯ

หนังสือ 
“คู่มือการดำาเนินงาน มิตรภาพบำาบัด
ในระบบบริการสุขภาพ”
: เพื่อให้ผู้ให้บริการ	และ
ประชาชนทั่วไป	รับทราบ
ถึงขอบเขตหน้าที่	และ
แนวทางการดำาเนินงาน
ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพ
บำาบัด	

หนังสือ 
“เรื่องนี้ 1330 มีคำาตอบ”
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 
ปี 2554 
: เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับ
เรื่องร้องเรียน	ผู้ให้บริการ	
และประชาชนทั่วไป	เกิด
ความรู้	ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ	
ผ่านประเด็นคำาถาม	และปัญหาที่พบบ่อย
จากการให้บริการ	สายด่วน	1330	

ปลูกถ่ายไขกระดูกจาก
เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต

รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว
 และมะเร็งต่อมน้ำาเหลือง

 การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำาเหลืองด้วยวิธีการ 

ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยใช้เซลล์ต้นกำาเนิดเม็ดโลหิต นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่มี

ประสทิธภิาพในการรกัษา คณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตจิงึเหน็ชอบการ

บริหารจัดการในลักษณะโครงการนำาร่องก่อน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท 

ตัง้เป้าจำานวนผู้ป่วย 25 ราย โดยผู้ป่วยและหนว่ยบรกิารทีเ่ขา้รว่มตอ้งเปน็ไปตามหลกั

เกณฑ์ที่ สปสช. กำาหนด

	 เพือ่ใหเ้ขา้ถงึบรกิารมากขึน้	โดยจะไดร้บัการรกัษาตามแผนการรกัษาจนสิน้สดุ	

เน้นผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยรักษาที่ไหนมาก่อน	 สามารถลงทะเบียนในโรงพยาบาลที่ร่วม

โครงการ	41	แห่งทั่วประเทศ	

	 โรคมะเรง็เมด็เลอืดขาว	(Leukemia)	และโรคมะเรง็ต่อมน้ ำาเหลอืง	(Lymphoma)	

จัดอยู่ในกลุ่มโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง	 มีความซับซ้อนในการตรวจวินิจฉัย	 กระบวนการ

รักษาต้องอาศัยแพทย์ผู้เช่ียวชาญและเทคโนโลยีช้ันสูง	 รวมทั้งค่าเวชภัณฑ์มี 

ราคาแพง	 เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่มีข้อจำากัดด้านค่ารักษา

พยาบาล	 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ	(บัตรทอง)	 ได้มีโอกาส 

เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน	 จึงใช้วิธีการบริหารจัดการเฉพาะโรค	 

โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ป่วยรายใหม่เท่านั้น	 คือ	 ยังไม่เคยได้รับการรักษามาก่อน	

และเป็นชนิดที่	 สปสช.	 กำาหนดไว้	 ซึ่งแพทย์จะตรวจและพิจารณาดูว่าเป็นไปตาม

เกณฑ์ที่	 สปสช.	 กำาหนดหรือไม่	 ทั้งนี้ผู้ป่วยจะต้องลงทะเบียน	 ณ	 โรงพยาบาลใน

โครงการ	โดยในป	ี2554	มหีนว่ยบรกิาร	41	แหง่	แบง่เปน็โรงพยาบาลทีร่กัษามะเรง็เดก็	 

29	แห่ง	และโรงพยาบาลที่รักษามะเร็งผู้ใหญ่	39	แห่ง	เมื่อลงทะเบียนเข้าโครงการ

แลว้	จะตอ้งรบัการรกัษาตามแผนการรกัษาทีก่ำาหนดไวก้บัโรงพยาบาลแหง่นัน้ตลอด

จนจบแผนการรักษา

 “สำาหรบัการรกัษาดว้ยวธิกีารปลกูถา่ยไขกระดกูโดยใชเ้ซลล์ตน้กำาเนดิเม็ดโลหติ 

สปสช. จ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยแบบเหมาจ่ายรายละ 8 แสนบาท ประกอบ

ด้วยค่า HLA Matching ค่าทำาการปลูกถ่ายไขกระดูก ค่ายากดภูมิคุ้มกัน เคมีบำาบัด 

รังสีรักษา ค่ายารักษาโรคติดเชื้อ/อาการแทรกซ้อนในระหว่างการดูแลผู้ป่วย รวมถึง 

คา่ตดิตามดแูลผูป่้วยเป็นระยะเวลา 1 ปี ประชาชนทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอยีด

เพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330”  



4 ก้�วใหม่	สปสช.

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ 

คือ คนไทยที่มีเลขประจำาตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

ตามกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้ 

สายด่วน สปสช.

สร้�งเกร�ะภูมิคุ้มกัน
“ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

 ผู้ป่วยเรื้อรัง	7	โรค	ได้แก่	
    โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	

    โรคหอบหืด	

    โรคหัวใจ 

    โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง 

    โรคไตว�ย

    โรคมะเร็งที่อยู่ระหว่�งก�รได้รับย�

	 	 	 เคมีบำ�บัด	

    โรคเบ�หว�น	

 ผู้สูงอ�ยุ	ตั้งแต่	65	ปีขึ้นไป

 ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เป็นโรคติดต่อที่เกิดข้ึนในฤดูฝนและฤดูหน�ว	 ซ่ึงส�ม�รถติดต่อได้ง่�ย	 และมีโอก�ส
เกิดภ�วะแทรกซ้อนต่อระบบท�งเดินห�ยใจ	 ระบบหัวใจ	 และระบบอื่นๆ	 ที่อ�จถึงขั้นเสียชีวิตได้	 เพื่อป้องกันก�รระบ�ดของ 

ไข้หวัดใหญ่	สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	(สปสช.)	และกรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข	จึงให้บริก�รวัคซีนป้องกัน

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่	 3	 ส�ยพันธุ์	 คือ	 ชนิด	 A	 (H1N1),	 ชนิด	 A	 (H3N2),	 ชนิด	 B	 แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข	 

และประช�ชนกลุ่มเสี่ยงที่อ�จได้รับอันตร�ยจ�กไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล	ดังต่อไปนี้

 โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ย
ได้ที่	โรงพย�บ�ลของรัฐบ�ลทั่วประเทศ	

เริ่มดำ�เนินก�รตั้งแต่วันที่	

1	มิถุน�ยน	ถึง	31	สิงห�คม	2554

สอบถ�มเพิ่มเติมได้ที่	โทร.	0	2590	3333

กรมควบคุมโรค	กระทรวงส�ธ�รณสุข

ติดต่อขอรับบริก�ร	วัคซีนป้องกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ต�มฤดูก�ล


