
ISSN 1906 -1935 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 20
กันยายน-ตุลาคม 2554
www.nhso.go.th

วารสารเพื่อสร้างสรรค์...งานหลักประกันสุขภาพให้ก้าวไกล

วิกฤต
 น้ำ�ท่วม

กับทิศทางการพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพ



ISSN 1906 -1935 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 20
กันยายน-ตุลาคม 2554
www.nhso.go.th

2

14

22

12

สารบัญ

เจ้าของ
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คณะที่ปรึกษา
นพ.วินัย สวัสดิวร

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

พญ.เรณู ศรีสมิต

นพ.ปัญญา กีรติหัตถยากร 

เจ้านาง พญ.เขมรัสมี ขุนศึก-เม็งราย

ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

บรรณาธิการอำานวยการ
ชื่นสุข ฤกษ์งาม

ผู้ช่วยบรรณาธิการอำานวยการ
ธีระพันธ์ ลิมป์พูน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นิภาพรรณ สุขศิริ

กองบรรณาธิการ
ศิรประภาว์ ผลิสินเอี่ยม

อุษา ชีวจำาเริญ

ภัทรกร ติละกุล

พัณณิตา ระลึก

สหรัฐ สมสกุล

ธีระชัย เจนสมบูรณ์

สุภาพร นิภานนท์

สุรกานต์ ภิรมย์ขาว

นักเขียนประจำาคอลัมน์
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์

นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข 

ออกแบบ/จัดพิมพ์และเผยแพร่
รักลูก คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส

บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำากัด

โทร. 0 2831 8400 

โทรสาร 0 2831 8485

การติดต่อสื่อสาร
สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยงานราชการ 

“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550” ชั้น 2-4

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทร. 0 2141 4000

โทรสาร 0 2143 9730

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

วารสาร	“ก้าวใหม่	สปสช.”	

2 เรื่องประจำาฉบับ
	 วิกฤตน้ำ�ท่วม	กับทิศท�งก�รพัฒน�ระบบหลักประกันสุขภ�พ

7 ก้าวประทับใจ
	 คว�มอุ่นใจของผู้ป่วย	เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง

8 ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
	 สมัชช�พิจ�รณ์	

11 ก้าวประทับใจ ผู้ ให้บริการ
	 เปลี่ยนคว�ม	“ชัง“
	 ด้วยหวังดีและจริงใจ

12 ดูหนังดัง ชมหนังดี
	 สุขภ�พกับสตังค์	-	เมื่อผีเสื้อกระพือปีก

14 ก้าวนำาความคิด
	 โรคติดต่อ	ที่ม�กับน้ ำ�ท่วม

16 ก้าวแห่งคุณค่า
 You Don’t Know Jack

18 แวดวงหลักประกันสุขภาพ

20 ก้าวไปด้วยกัน
	 โรงพย�บ�ลเส�ไห้เฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษ�
	 โรงพย�บ�ลต้นแบบแพทย์แผนไทย

22 เรื่องเล่าจากพื้นที่
	 รอยยิ้ม	ริมท�ง
	 สุขศ�ล�สำ�เร็จรูป

25 ก้าวทันโรค
	 สปสช.	เดินหน้�กองทุนช่วยน้ำ�ท่วม	เร่งสำ�รวจ	ฟื้นฟูหน่วยบริก�ร

 สิทธิบัตรทอง
	 โทร.	1330	กด	4	
	 ช่องท�งพิเศษสำ�หรับหน่วยบริก�รในภ�วะน้ำ�ท่วม



(นพ.วินัย สวัสดิวร)
เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สวัสดีครับ...

	 จากสถานการณอ์ทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในขณะนี	้สง่ผลกระทบถงึปญัหาดา้นสาธารณสขุเปน็อยา่งยิง่	ทัง้ในสว่นของ

ประชาชนทีต่อ้งดแูลให้ทันท่วงทีโดยเฉพาะในการช่วยเหลอืทางด้านรา่งกายและจติใจ		และหนว่ยบรกิารสาธารณสขุ

ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน้ำาทว่มจนสง่ผลกระทบถงึการรกัษาพยาบาลประชาชน	รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ	

ฯพณฯ	 วิทยา	 บุรณศิริ	 มีความเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นอย่างยิ่ง	 

จึงได้มอบหมายให้	สปสช.	ดำาเนินการหามาตรการช่วยเหลือประชาชนและหน่วยบริการในพื้นที่ประสบภัยน้ ำาท่วม 

อยา่งเรง่ดว่น	โดยเฉพาะประชาชนทีจ่ำาเปน็ตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาล	การดแูลผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั	เชน่	โรคเบาหวาน	 

โรคความดันโลหิตสูง	 โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 และผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง	 สปสช.	 

ได้ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัยน้ ำาท่วม	 ในการหาวิธีการช่วยเหลือ	 โดยได้จัดระบบ 

ให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ ำาท่วมสามารถไปรับบริการสาธารณสุขท่ีใดก็ได้ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด	 โดยไม่จำาเป็นต้องเป็น 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้	 และให้ทางหน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่ายมาที่	 สปสช.	 ส่วนกรณีการจัดช่องทางเพื่อให ้

ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่องนั้น	 สปสช.	 ได้ประสานงานกับองค์การเภสัชกรรมในการส่งยาและน้ำายาล้างไต 

สำาหรับผู้ป่วยโรคไต	โดยจัดส่งถึงบ้านและหน่วยบริการที่ถูกน้ ำาท่วม	เพื่อกระจายถึงผู้ป่วย	ส่วนผู้ป่วยโรคไตที่ต้อง

ฟอกเลือด	 และต้องอพยพออกนอกพื้นท่ีก็ได้จัดหน่วยบริการสำารองให้ผู้ป่วยเข้ารับการฟอกเลือดได้	 ส่วนการ 

ให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีนั้น	ผู้ติดเชื้อสามารถไปรับยาต้านไวรัสได้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ	

	 สำาหรับการช่วยเหลือประสานงานกับทางโรงพยาบาลท่ีถูกน้ำาท่วมและต้องส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาต่อน้ัน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวอย่างมาก	 โดยทางสมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้ 

ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำาลังเพื่อเป็นสถานที่รับย้ายผู้ป่วย	 โดยได้มีโรงพยาบาลเอกชน	 57	 แห่ง	 เป็นศูนย์ 

รับย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในพื้นท่ีน้ ำาท่วมมาดูแลรักษาต่อ	 ทาง	 สปสช.	 และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน	 

ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการให้บริการข้อมูลต่างๆ	 รวมทั้งอำานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและโรงพยาบาล

เอกชนที่เข้าร่วมโครงการนี้	 ผ่านสายด่วน	 สปสช.	1330	 ซึ่งผมต้องขอบคุณสมาคมโรงพยาบาลเอกชนและ 

โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะน้ำาท่วมครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง	 และนี่จะนำาไปสู่

การร่วมมือกันในโอกาสต่อๆ	ไป	

 และเหนืออ่ืนใด สถานการณ์อุทกภัยคร้ังน้ีมีความรุนแรงอย่างมาก ปัญหาด้านสาธารณสุขเป็นปัญหาท่ีสำาคัญ  

มีหน่วยบริการหลายแห่งถูกน้ ำาท่วม แต่ทุกแห่งต่างให้บริการประชาชนอยู่ตลอด สปสช. ขอชื่นชมความเสียสละ

ของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคน ที่ได้รวมพลังร่วมใจในการแก้ไขภาวะวิกฤตและให้บริการ 

ผู้ป่วยอย่างเต็มกำาลังความสามารถของท่านทุกคน 

จากใจเลขาฯ

รวมพลัง รวมใจ 

ฝ่าฟันวิกฤตน้ำาท่วมใหญ่ด้วยกัน



	 คณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติได้จัดตั้งกองทุน

สำ�รองกล�งกรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน	 ต้ังแต่ช่วงน้ำ�ท่วมในปีท่ีผ่�นม� 

ซึ่ง	 สปสช.	 ได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย	 โดยจัดระบบส่งต่อผู้ป่วย 

สิทธิบัตรทอง	 ในระบบหลักประกันสุขภ�พ	30	 บ�ทรักษ�ทุกโรค	 

ในเขตน้ ำ�ท่วมให้หน่วยบริก�รส�ม�รถส่งต่อผู้ป่วยได้สะดวกรวดเร็ว 

ทุกโรงพย�บ�ล	 โดยส�ม�รถส่งต่อผู้ป่วยได้ท้ังท�งเรือ	 ท�งอ�ก�ศ	

และท�งรถยนต์	 ซึ่งโรงพย�บ�ลจะได้รับค่�พ�หนะในก�รส่งต่อ 

ต�มอัตร�ที่กำ�หนด 

	 “ต้องยอมรับว่�อุทกภัยท่ีเกิดขึ้นในปีน้ีมีคว�มรุนแรงและสร้�ง

คว�มเสียห�ยค่อนข้�งม�ก	 ส�ระสำ�คัญของนโยบ�ย	 เตรียมความ

พร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย การจัดการที่มีประสิทธิผล 

ทันการณ์ เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ มุ่งเน้นก�รใช้

งบจ�กกองทุนสำ�รองกรณีฉุกเฉินช่วยเหลือประช�ชน	 ต�มคว�มเร่ง

ดว่น	คอื	เมือ่ประช�ชนเจบ็ปว่ย	ส�ม�รถรบับรกิ�รท่ีหนว่ยบรกิ�รอืน่ๆ	

ที่ร่วมโครงก�รได้	 กรณีก�รส่งต่อผู้ป่วยต้องมีก�รประส�นก�รส่งต่อ 

ผู้ป่วยทุกรูปแบบ	 นอกจ�กน้ีจะต้องมีก�รเตรียมแผนร่วมกับหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงส�ธ�รณสุข	สำ�นักง�นบริก�รก�รแพทย์

ฉุกเฉิน	กรมควบคุมโรค	สปสช.	กระทรวงมห�ดไทย	และอื่นๆ	เพื่อ

เตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ไม่ค�ดฝันขึ้น”	น�ยวิทย�กล่�ว

เรื่องประจำาฉบับ

2 ก้าวใหม่ สปสช.

กับทิศทางการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

 เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์น้ ำาท่วมในปีนี้ เรียกว่าเข้าข้ัน “วิกฤต” ไปท่ัวทุกภูมิภาค สร้างความ 
เสยีหายแกป่ระชาชน ตลอดจนสถานทีร่าชการหลายแหง่ ไม่เว้นแม้แตห่นว่ยบรกิารในระบบหลกัประกนัสขุภาพ 
ซ่ึงต้องรับมือกับปริมาณน้ำาท่ีค่อยๆ ไต่ระดับสูงข้ึน จนโรงพยาบาลหลายแห่งต้องย้ายคนไข้หนีน้ำาอย่างทุลักทุเล 
และทางสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านหลักประกันสุขภาพของนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะนโยบาย “เตรียมความพร้อม พัฒนาระบบเฝ้าระวังเตือนภัย การจัดการท่ีมีประสิทธิผลทันการณ์ 
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โรคระบาด และภัยสุขภาพ”

วิกฤตน้ำาท่วม



	 “ในพ้ืนที่ที่ประสบภัยน้ ำ�ท่วมผมมีคว�มเป็นห่วงเรื่องท่ีหน่วยบริก�ร

ต้องส่งต่อผู้ป่วย	 จึงได้มอบหม�ยให้	 สปสช.	 จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยในเขต 

น้ำ�ท่วมให้ส�ม�รถส่งต่อได้สะดวกทุกโรงพย�บ�ล	ไม่ว่�จะเป็นท�งเรือ	ท�ง

อ�ก�ศ	 หรือรถยนต์	 ก็ส�ม�รถจัดก�รได้เพร�ะมีระเบียบรองรับอยู่แล้ว	

สำ�หรับก�รเบิกจ่�ยค่�พ�หนะในก�รรับส่งต่อผู้ป่วยจ�กต้นท�งถึงปล�ยท�ง

ใช้อัตร�ก�รส่งต่อผู้ป่วย	ดังนี้คือ		

	 “ค่�เฮลิคอปเตอร์	 ไม่เกิน	60,000	 บ�ทต่อครั้ง	 ต�มระยะเวล�ใน

ก�รบินและรัศมีในก�รบิน	อัตร�ค่�เรือ/แพขน�นยนต์	ไม่เกิน	35,000	บ�ท	 

(ต�มระยะท�งและประเภทของเครื่องยนต์)	 ค่�รถยนต์ที่โรงพย�บ�ลส่งต่อ

ไปยังโรงพย�บ�ลที่ส�ม�รถให้ก�รดูแลรักษ�ได้	 ให้เบิกจ่�ยในอัตร�ไม่เกิน		

50	 กิโลเมตร	 ให้เบิกจ่�ยต�มจริงในอัตร�ไม่เกิน	500	 บ�ท	 หรือม�กกว่�	 

50	กิโลเมตร	จะได้รับก�รชดเชยเพิ่มกิโลเมตรละ	4	บ�ท	สำ�หรับกรณีก�ร 

ใช้เฮลิคอปเตอร์นั้น	 เน้นก�รเคลื่อนย้�ยผู้ป่วยที่มีภ�วะวิกฤตและเร่งด่วน	 

จ�กหน่วยบริก�รไปยังหน่วยบริก�รที่มีศักยภ�พที่เหม�ะสม

	 “นอกจ�กนี้	 สปสช.	 ยังได้ตั้งศูนย์ประส�นง�นผ่�นส�ยด่วน	1330	 

เพื่อก�รประส�นก�รส่งย�	 และเวชภัณฑ์ที่จำ�เป็น	 เช่น	 ย�กันเลือดแข็งตัว	

เซรุม่แกพ้ษิงแูลว้	สำ�หรบัประช�ชนทีไ่มส่�ม�รถเข้�รับบริก�รจะมอบหม�ยให้

มีก�รประส�นกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	เชน่	อบต.	และกองทนุสขุภ�พ

ตำ�บล	 ทั่วประเทศในก�รจัดส่งย�และเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยถึงบ้�น	 อ�ทิ	 

น้ ำ�ย�ล้�งไต	 ผู้ป่วยจิตเวช	 ผู้ป่วยโรคเบ�หว�น/คว�มดันโลหิตสูง	 ที่ต้อง 

ได้รับย�ต่อเนื่องเพื่อให้เข้�ถึงผู้ป่วยที่ยังไม่ส�ม�รถเดินท�งออกม�ได้”

	 ภ�ยใต้	พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รัฐให้  

ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็น

ระบบทีท่ำาใหป้ระชาชนไดร้บัสทิธบิรกิารดา้นสขุภาพ ไม่ใชก่ารสงเคราะห ์ 

โดยมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพถ้วนหน้า พร้อมท้ังมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพ 

ให้ประชาชนแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และเมื่อเจ็บป่วยแล้วต้องได้รับ

บริการอย่างดีมีคุณภาพ ผู้ป่วยเรื้อรังจะได้รับบริการใกล้บ้านใกล้ใจ  

หากเจ็บป่วยร้ายแรงจะได้รับการคุ้มครองไม่ต้องล้มละลายจากค่า 

รักษาพยาบาล ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้รายละเอียด

เกี่ยวกับนโยบายด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 “นโยบายเพิ่มคุณภาพหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานทั่วถึง เป็นธรรม สร้างระบบการ 

บริหารการจัดการที่มีเอกภาพ มีเป้าหมาย ครัวเรือนยากจนที่ประสบ

ปัญหาจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 2.33% ของครัวเรือนยากจนท้ังหมด

ลดลงจนถึงระดับไม่เกิน 2% ภายในเวลา 4 ป ีรวมถึงการพัฒนาระบบ

บริการปฐมภูมิ และระบบส่งต่อ-รับกลับ เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึง

บริการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งลดความแออัดโรงพยาบาลขนาดใหญ่” 

รมว.สธ. กล่าว

 สำาหรบัแนวทางบรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้ 

ทาง สปสช. ได้วางแผนในการดำาเนินงาน คือ 
1. ทุกครัวเรือนมีหมอประจำาครอบครัวดูแลถึงบ้าน 
2. ลดระยะเวลาการรอรับบริการของผู้ป่วยนอก: สนับสนุนการ

พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเรื้อรังไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ 

3ก้าวใหม่ สปสช.



3. ลดเวลาการรอคิวเพื่อรับบริการผ่าตัดโรคที่เป็นปัญหาสำาคัญ 
เช่น การผ่าตัดหัวใจ 6,000 ราย การรักษานิ่ว 45,000 ราย การฉายแสง 
รักษาโรคมะเร็ง 3,500 ราย การเปลี่ยนเข่า 9,000 ราย การผ่าตัด 
ต้อกระจก 100,000 ราย 

4. ทกุคนไดร้บัการรักษาคุณภาพเทา่เทยีมกัน ลดช่องวา่งบรกิาร
ระหว่างกองทุน เช่น การใช้ยาที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

5. เขตเมืองมีคลินิกใกล้บ้านใกล้ใจดูแลอย่างใกล้ชิด

 “นโยบายเร่งรัดมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพ่ือลด

อัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน 

ความดัน หัวใจ หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง มีเป้�หม�ยคือ หนึ่ง 

ผู้ป่วยเบ�หว�นได้รับก�รตรวจคัดกรองค้นห�เพ่ิมข้ึนจ�ก	68.8%	เป็น	80%  

สอง ผู้ป่วยคว�มดันโลหิตสูงได้รับก�รค้นห�เพ่ิมข้ึนจ�ก	50%	 เป็น	80%  

สาม คว�มชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจ	 และหัวใจข�ดเลือด	 ลดลง	10%  

สี่ คว�มชุกของโรคหลอดเลือดสมอง	อัมพฤกษ์	อัมพ�ต	ลดลง	10%	และ

ห้า	ลดอัตร�ต�ยจ�กโรคมะเร็งลง	10%”

•	แจ้งหน่วยบริการทั้งภายในและภายนอกระบบ	
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ให้บริการผู้ป่วยในช่วง	
น้ำาท่วมโดยไม่คิดมูลค่าและให้เบิกงบประมาณชดเชย	
ค่าบริการได้จาก	สปสช.

•	ประสานขอความร่วมมือผ่านกองทุนสุขภาพตำาบล	
ในการพิจารณาใช้เงินกองทุนเพื่อสนับสนุน	และ	
ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก		
โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรังที่อยู่ติดบ้านในระยะน้ำาท่วม		
การควบคุมโรค	รวมทั้งช่วยฟื้นฟูสภาพพื้นที่หลังน้ำาลด

•	จัดตั้งศูนย์ประสานการรับข้อมูลความต้องการ	
และการส่งยา	เวชภัณฑ์จำาเป็น	โดยร่วมมือกับ	
องค์การเภสัชกรรม	และกระทรวงสาธารณสุข

•	ปรับนโยบายในการจัดสรรค่าเสื่อมของ
ปีงบประมาณ	2555	เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ
หน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย	

มาตรการและแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2554 

โดยมี นายวิทยา  บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน

•	นำาเงินกองทุนที่เหลือจ่ายของทุกปี	ตั้งเป็นกองทุน	
สำารองกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน	เพื่อช่วยเหลือประชาชน	
ผู้ประสบภัย	และหน่วยบริการในพื้นที่ประสบภัย	

•	สนับสนุนงบประมาณในการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อบริการประชาชน	

•	ประสานข้อมูลและการทำางานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันปัญหาและป้องกันสาธารณภัย	ด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข	การส่งต่อ	กรณีอุทกภัยร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข	(war	room)	

•	รายงานความคืบหน้าในการดำาเนินงานให้คณะ	
กรรมการฯ	รับทราบต่อไป

	 โดย	สปสช.	สนับสนุนเร่งรัดม�ตรก�รสร้�งสุขภ�พ	ดังนี้

	 	 1.	สนบัสนนุให	้สสจ.	เปน็หนว่ยง�นหลกั	โดยม	ีนพ.สสจ.	เปน็	

CEO การสร้างเสริมสุขภาพ 

	 	 2.	พฒัน�กลไกก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พในระดบัพืน้ทีผ่�่นกองทนุ

สุขภาพตำาบล	7,425	กองทุน	(ครอบคลุมประม�ณร้อยละ	96	ของ	อบต.

และเทศบ�ลทั่วประเทศ)	โดยสนับสนุนก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�ง	อปท.

ภ�คประช�คม	และหน่วยบริก�รใกล้บ้�นใกล้ใจ	(รพ.สต.)	

	 	 3.	กระจ�ยงบประม�ณลงสู่พ้ืนท่ี	โดยเฉพ�ะการค้นหากลุ่มเส่ียง 

เบ�หว�น	คว�มดันโลหิตสูง	มะเร็งสำ�คัญ	ทั้งในระดับจังหวัดและระดับ

ท้องถิ่น	

	 รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุขอธิบ�ยเพิ่มเติมว่�	 “สำ�หรับ
ในปีงบประม�ณ	2555	 ห�กไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงข้อเสนอในชั้นสภ�	
ระบบหลักประกันสุขภ�พของประเทศไทย	จะไดร้ับงบประม�ณในวงเงิน
ประม�ณหนึ่งพันล้�นกว่�บ�ท	ซึ่งเป็นเงินจำ�นวนที่ม�ก	จำ�เป็นอย่�งยิ่ง
ที่ต้องร่วมมือกันทำ�ง�นโดยเฉพ�ะบทบ�ทของกระทรวงส�ธ�รณสุข	ใน

4 ก้าวใหม่ สปสช.



ก�รบรหิ�รแผนปฏบิตักิ�รและจดัระบบบริก�รต�มนโยบ�ย	ขณะเดยีวกนั
น�ยแพทย์ส�ธ�รณสุขจังหวัด	 จะต้องทำ�หน้�ที่เป็นผู้จัดก�รระบบ	หรือ	
CEO	 ในระดับจังหวัด	 ทำ�ให้หน่วยบริก�รภ�ยในจังหวัดมีงบประม�ณ
เพียงพอ	 มิให้เกิดปัญห�ข�ดสภ�พคล่อง	 รวมถึงติดต�มก�รใช้เงิน 
ของหน่วยบริก�รให้มีประสิทธิภ�พ”	

 นอกจ�กนี้ยังมีนโยบายจัดให้มีการดูแลกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ได้แก่ กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ รวมถึงกลุ่ม 

เป้าหมายเฉพาะอื่นๆ เช่น แรงงานข้ามชาติ        

1. เด็กแรกเกิดจนถึงวัยประถมศึกษา: ก�รคัดกรองคว�มเส่ียง	

วัคซีนป้องกันโรค	ส่งเสริมพัฒน�ก�รต�มวัย	โภชน�ก�ร	บริก�รดูแลสุขภ�พ 

ช่องป�กและฟัน

2. หญิงไทย:	 ก�รตรวจคัดกรองมะเร็งป�กมดลูกโดยก�รตรวจ	

PAP	Smear	อ�ยุต้ังแต่	30	ปีข้ึนไปทุก	5	ปี	และคัดกรองมะเร็งเต้�นมในหญิง 

อ�ยุ	20	ปีข้ึนไปทุก	3	ปี	และทุกปีสำ�หรับอ�ยุ	40	ปีข้ึนไป

3. ผูส้งูอาย:ุ คณุภ�พชวิีตดขีึน้จ�กก�รดแูลในชมุชน	ไดร้บัก�ร

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำ�นวนประม�ณ	2.9	 ล้�นคน	 และสนับสนุนก�ร

ป้องกันภ�วะข�ดอ�ห�รโดยก�รสนับสนุนเรื่องฟันเทียมทั้งป�กจำ�นวน	

50,833	คน

4. ผู้พิการ:	 คุณภ�พชีวิตดีขึ้นจ�กก�รได้รับก�รฟื้นฟูสุขภ�พ	

และได้รับอุปกรณ์ที่เหม�ะสม	พร้อมทั้งก�รฝึกก�รใช้อุปกรณ์เฉพ�ะร�ย	

เช่น	ก�รฝึกก�รใช้ไม้เท้�ข�วกรณีผู้พิก�รท�งส�ยต�

5. จัดตั้งกองทุนผู้พิการเพื่อฟื้นฟูสุขภาพคนพิการ	 ร่วมกับ

องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด	(อบจ.)	 โดยกำ�หนดเป้�หม�ย	12	 จังหวัด

ในปี	2555	

	 อีกด้�นหนึ่งคือ นโยบายพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพ

และบริการข้อมูลสุขภาพ สำาหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ซ่ึงจะ 

เน้นใช้ระบบ	 IT	 สนับสนุนก�รส่งต่อผู้ป่วย	 และให้บริก�รข้อมูล

ประช�ชนผ่�นส�ยด่วน	สปสช.	 โทร.	1330	ตลอด	24	ชั่วโมง	พร้อม

ท้ังสร้�งคว�มร่วมมือกับสื่อท้องถ่ิน/วิทยุชุมชน/เครือข่�ยภ�คประช�ชน	 

ในก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับหน้�ท่ีและสิทธิด้�น 

หลักประกันสุขภ�พในชุมชน

	 สุดท้�ยคือ นโยบายเพิ่มการลงทุนในระบบบริการทุกระดับ ทั้ง

ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน และอปุกรณก์ารแพทย์ทีจ่ำาเปน็ มุง่เนน้การพฒันา

หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท

	 ในส่วนของเขตเมือง เน้นก�รเพิ่มจำ�นวนคลินิกชุมชนอบอุ่น 

ในเขตเมือง	 เป็น	500	 แห่งทั่วประเทศ	 ในปี	2557 รวมทั้งสนับสนุน 

โรงพย�บ�ลขน�ดใหญ่ในเขตเมือง	 จัดเครือข่�ยบริก�รปฐมภูมินอก 

หนว่ยบรกิ�ร	เชน่	เครอืข�่ยศนูยแ์พทยช์มุชนโรงพย�บ�ลภมูพิลใน	กทม.	

และสนับสนุนพัฒน�ระบบส่งต่อ	 เชื่อมโยงบริก�รปฐมภูมิและบริก�ร 

ขั้นสูง	เพื่อให้ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รได้ต�มที่จำ�เป็น

	 สำ�หรบัเขตชนบท มุง่ใหท้กุครอบครวัมหีมอประจำ�ครอบครวั	ดแูล

สุขภ�พถึงบ้�น	 ภ�ยใน	4	 ป ี และสนับสนุนงบเพิ่มเติมให้หน่วยบริก�ร

ปฐมภูมิที่พัฒน�ม�ตรฐ�นได้ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

	 ในด้�นการพัฒนาบริการตติยภูมิ (การแพทย์ขั้นสูง) มีเป้�หม�ย

คอืใหม้บีรกิารการแพทยข์ัน้สงูกระจายทัว่ประเทศ	โดยแตล่ะเขตใหบ้รกิ�ร

ครอบคลุมประช�กรเขตละ	3-5	 ล้�นคน	 โดยลงทุนด้�นบุคล�กรและ 

เคร่ืองมือต่�งๆ	 ท่ีสำ�คัญ	4	 ด้�นคือ	 ศูนย์รับการส่งต่ออุบัติเหตุฉุกเฉิน 

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์การให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง และ 

ศูนย์การให้บริการเด็กภาวะวิกฤตขั้นสูง 

	 ด้�นก�รพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน	 ในรูปแบบเครือข่�ยหน่วย

บริก�ร	โดยส่งเสริมก�รส่งต่อ-ส่งกลับ	และก�รดูแลต่อเนื่อง	เช่น	ศูนย์

โรคหัวใจและหลอดเลือด	62	แห่ง	โรคมะเร็ง	30	แห่ง	โรคหลอดเลือด

สมอง	26	 แห่ง	 ท�รกแรกเกิดน้ำ�หนักตัวน้อย	21	 แห่ง	 ก�รบ�ดเจ็บ 

ท�งสมอง	35	แห่ง

	 ด�้นก�รสนบัสนนุการจดับรกิาร Fast track	สำ�หรบัผูป้ว่ยโรคหวัใจ

ข�ดเลือด	เป้�หม�ย	3,000	ร�ย	หลอดเลือดสมอง	เป้�หม�ย	400	ร�ย		

ให้ได้รับบริก�รอย่�งรวดเร็ว	และลดอัตร�ต�ย

5ก้าวใหม่ สปสช.



รางวัล
  การบริหารงบค่าเสื่อมดีเด่น ประจำาปี 2554

	 เมื่อวันที่	5	 ตุล�คมที่ผ่�นม�	 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุม ช้ีแจงเรื่อง “การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ปีงบประมาณ 2555” ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. 

	 พร้อมกันน้ีรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข ยังให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการบริหารงบค่าเส่ือมดีเด่น ประจำาปี  

2554 โดยใชเ้กณฑก์ารประกวด พจิารณาให้คะแนนตามหลกัการของทฤษฎกีารบรหิารจดัการแบบมุง่หวงัผลสมัฤทธิ์ ไดแ้ก ่

1) แผนการบริหารงบค่าเส่ือม ระยะยาว 2) การบูรณการงบค่าเส่ือม ในการบริหารจัดบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 

3) การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกัน  4) การมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน 5) การมีส่วนร่วมของเอกชน 6) การใช้เงินงบค่าเสื่อมที่

ถูกต้องตามแนวทางที่กำาหนด 7) นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง 8) ความร่วมมือในการส่ง/รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

	 โดยหนว่ยง�นที่ไดร้บัร�งวลัแบง่เปน็	ระดบัจงัหวดั ไดแ้ก ่สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสาขาจงัหวดันครพนม 

และสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิสาขาจงัหวดัสรุาษฎรธ์าน ีในสว่นระดบัเขต ไดแ้ก่ สำานกังานหลกัประกันสขุภาพ

แห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธาน ีและสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

กล่าวได้ว่านโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน เป็นนโยบายสำาคัญ

เร่งด่วน ที่ต้องการให้สิทธิในการรักษาพยาบาล มีคุณภาพสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม ประชาชนคนไทย

เข้าถึงได้ โดยไม่ทำาให้เกิดการล้มละลายจากการเจ็บป่วย 

แนวทางเยียวยาหลังวิกฤตน้ ำาท่วม
 อยา่งไรกต็ามนายวทิยา บรุณศริ ิรฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุ ในฐานะประธานกรรมการ

หลกัประกันสขุภาพแหง่ชาต ิยังคงหว่งใยประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัน้ำาทว่ม เตรยีมฟืน้ฟรูา่งกาย

และจิตใจ สำารวจความเสียหายหน่วยบริการหลังน้ ำาลด 

	 “วิกฤตน้ำ�ท่วมได้ส่งผลให้หน่วยบริก�รที่ให้บริก�รกับประช�ชนในโครงก�รหลักประกันสุขภ�พ

ถ้วนหน้�	 30	 บ�ทรักษ�ทุกโรค	 ได้รับคว�มเสียห�ยหล�ยแห่งทั้งในระดับ	 รพ.ชุมชน	 รพ.สต.	 จึง

จำ�เป็นต้องเร่งฟื้นฟู	 และปรับปรุงหน่วยบริก�รให้พร้อมโดยเฉพ�ะอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์	 และอ�ค�ร	

สำ�นักง�น	สำ�หรับปี	2555	ได้มีก�รปรับนโยบ�ยงบค่�เสื่อมและจะนำ�งบประม�ณดังกล่�วม�ใช้ในก�ร

ฟ้ืนฟโูรงพย�บ�ลท่ีไดร้บัคว�มเสยีห�ยจ�กภ�วะน้ำ�ท่วม	ซึง่งบค�่เสือ่มนัน้เปน็งบท่ีกองทุนหลกัประกนั

สขุภ�พแหง่ช�ติจดัสรรให้กบัหนว่ยบรกิ�รทุกป	ีเพือ่สนบัสนนุก�รให้บรกิ�รในระบบหลกัประกนัสขุภ�พ

ถ้วนหน้�ให้ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พที่จำ�เป็นและมีคุณภ�พได้อย่�งเท่�เทียม	 โดยใช้ทรัพย�กร 

ได้อย่�งเหม�ะสมและเกิดประสิทธิภ�พ	 ซึ่งส�ม�รถใช้ดำ�เนินก�รซ่อมบำ�รุงครุภัณฑ์	 สิ่งก่อสร้�ง	 

ที่เสื่อมสภ�พหรือเสียห�ยให้กับหน่วยบริก�รที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ	เป็นภ�วะเร่งด่วน”

6 ก้าวใหม่ สปสช.



	 	 ช�ยชร�อดีตช่�งไม้และรับเหม�ก่อสร้�งช�วจังหวัดมุกด�ห�ร	 เล่�ว่�	 

ตนป่วยด้วยโรคเบ�หว�น	 คว�มดันโลหิตสูง	 และโรคเก�ต์	 ทำ�ให้ต้องหยุดทำ�ง�น 

และข�ดร�ยได้	 ยังดีที่มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 (บัตรทอง)	 จึงไม่ต้อง 

เสียค่�รักษ�พย�บ�ล

	 	 “เมื่อก่อนผมมีอ�ชีพเป็นช่�งไม้และรับเหม�ก่อสร้�งบ้�น	 ระยะหลัง 

มีหล�ยโรคม�รุมเร้�	 ลูกๆ	 ต่�งก็เป็นห่วงสุขภ�พจึงขอร้องให้หยุดทำ�ง�น	 พอไม่ได้

ทำ�ง�นก็ไม่มีร�ยได้	 ทุกวันน้ีได้รับเงินจ�กลูกๆ	 ซ่ึงก็พอใช้ซื้ออ�ห�รเท่�นั้น	 ห�ก 

ต้องเสียเงินค่�รักษ�พย�บ�ลทุกเดือนคงไม่ไหวแน่	ไหนจะค่�รักษ�	ค่�ย�	ค่�เดินท�ง	 

ดีท่ีมีสิทธิบัตรทองทำ�ให้ผมไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ย	 ในย�มท่ีไม่มีอ�ชีพไม่มีร�ยได้ 

อย่�งนี้ต้องบอกว่�อุ่นใจม�กๆ	 เพร�ะโรคที่ผมเป็นต้องไปรับก�รรักษ�ค่อนข้�งบ่อย	

เมื่อก่อนต้องเดินท�งไปพบหมอที่โรงพย�บ�ลมุกด�ห�ร	 คุณหมอก็ให้ก�รดูแล

รักษ�อย่�งดี	 แนะนำ�วิธีควบคุมอ�ห�ร	 และก�รออกกำ�ลังก�ย	 โดยเฉพ�ะโรคเก�ต์ 

ที่ผมเป็นต้องระมัดระวังเรื่องอ�ห�รค่อนข้�งม�ก	เพร�ะจะมีผลต่ออ�ก�รป่วย	

	 	 “เดี๋ยวนี้สะดวกกว่�เมื่อก่อนม�กเพร�ะมีทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่	 ม�ให้

บริก�รถึงในชุมชน	คือบริเวณชุมชนวัดญวน	โดยให้บริก�รตรวจร่�งก�ย	ตรวจเลือด	

และให้ย�รับประท�น	 โดยที่ผมไม่ต้องเสียค่�รถเพื่อไปห�หมอที่โรงพย�บ�ลเหมือน

เมื่อก่อน	 วันนี้ผมรู้สึกประทับใจทั้งหมอและบัตรทองม�กครับ”	 น�ยต่�ง	 เหงียนวัน

กล่�วปิดท้�ย	

ความอุ่นใจของผู้ป่วย
เบาหวาน

ความดันโลหิตสูง

	 “ผมป่วยเป็นโรคเกาต์ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง  

ต้องเข้ารับการรักษาทุกเดือน โชคดีที่มีบัตรทอง ช่วยดูแลภาระ 

ค่าใช้จ่ายให้ ทั้งค่ารักษา ค่ายา ทำาให้อุ่นใจได้มากทีเดียวครับ”  

นายต่าง เหงียนวัน วัย 62 ปี กล่าวด้วยรอยยิ้ม

	 เป็นโรคปวดข้อชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น
จ�กคว�มผิดปกติในก�รเผ�ผล�ญ 
ส�รพิวรีน	 (PURINE)	 ซึ่งมีม�กใน
เครื่องในสัตว์	 เนื้อสัตว์	 และถั่วต่�งๆ	
รวมถึงยอดของผักบ�งชนิด	 ทำ�ให้มี
กรดยรูกิตกตะกอนภ�ยในขอ้หรอืระบบ
ท�งเดินปัสส�วะ	 ผู้ป่วยจึงมีอ�ก�รปวดข้อ 
โรคน้ีมักพบในเพศช�ยม�กกว่�เพศหญิง	 
โรคเก�ต์เป็นโรคถ่�ยทอดท�งกรรมพันธ์ุ	
ท่ัวโลกพบผู้ป่วยโรคเก�ต์เฉล่ีย	300	ร�ย 
ต่อประช�กร	100,000	คน

โรคเกาต์

ท่านสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านคอลัมน์ก้าวประทับใจ 

เพียงส่งบทความและภาพถ่ายของท่าน รวมทั้งภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ มาที่ กองบรรณาธิการ 

วารสารก้าวใหม่ สปสช. (ที่อยู่ด้านหลังปก วารสารก้าวใหม่) ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก 

ทางกองบรรณาธิการ โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง

ก้าวประทับใจ

7ก้าวใหม่ สปสช.



สมัชชาพิจารณ์
 ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	 เริ่มพัฒน�ขึ้นในประเทศไทย
ต้ังแต่เดือนพฤศจิก�ยน	 2545	 โดยมีก�รประก�ศใช้พระร�ชบัญญัติหลักประกัน

สุขภ�พแห่งช�ติขึ้น	ซึ่งได้กำ�หนดในม�ตร�	 18	 (13)	 ให้มีก�รทำ�ประช�พิจ�รณ์ 
เป็นประจำ�ทุกปี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีก�รรับฟังคว�มคิดเห็นจ�กผู้มีส่วน 
เกีย่วขอ้ง	และภ�คเีครอืข�่ยต�่งๆ	ซึง่ไดส้ง่ผลใหเ้กดิก�รมสีว่นรว่ม	ก�รเปน็เจ�้ของ 
ร่วมกันและนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงสิทธิประโยชน์รูปแบบก�รให้บริก�รและคุณภ�พ 
ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ...	

 ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2554 สำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ได้ร่วมกับ

เครอืขา่ยสมชัชาสขุภาพจงัหวดัเลย ในการพฒันารปูแบบ 

และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวในรูปแบบใหม่  

โดยใช้กระบวนการสมชัชาสขุภาพ ซึง่ไดพ้ฒันาก่อรปูใน

พืน้ทีเ่ดมิอยูแ่ลว้ จากกลไกของสำานกังานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยเน้นประเด็น 3 เรื่อง ได้แก่  

1. สิทธิและการคุ้มครองสิทธิ

2. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ

3. การมีสว่นรว่มในการสรา้งเสรมิสขุภาพ

8 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ



 กระบวนการและข้ันตอนของการจัดทำา “สมัชชาพิจารณ์” 

ดังกล่าว เป็นไปโดยสังเขป ดังต่อไปนี้

1.	 ศึกษ�กระบวนก�รทำ�ง�นของสมัชช�สุขภ�พเลย	 ท�บท�มและห�รือก�รเพิ่ม

ภ�รกจิพฒัน�ระบบหลกัประกนัสขุภ�พถว้นหน้�ใน	Mission	ของสมชัช�สขุภ�พ

จังหวัดเลย	(จำ�นวน	4	ครั้ง)

2.	 จัดตั้งคณะทำ�ง�นประช�พิจ�รณ์รับฟังคว�มคิดเห็นฯ	ซึ่งมีองค์ประกอบ	ได้แก่	

ตัวแทนผู้ให้บริก�ร	 ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตัวแทนนักวิช�ก�ร

ส�ธ�รณสุขจังหวัด	 ส�ธ�รณสุขอำ�เภอ	 นักวิจัยและพัฒน�องค์กรเอกชน	 นัก

วิช�ก�รมห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเลย	สปสช.เขต	8	อุดรธ�นี	และส่ือมวลชนท้องถ่ิน	

โดยมี	ผอ.สปสช.เขต	8	อุดรธ�นี,	นพ.สสจ.เลย,	ประธ�นสมัชช�สุขภ�พเลย,	

ผอ.รพ.เลย,	 ผอ.รพร.ด่�นซ้�ย,	 คณะอนุสื่อส�รฯ	 และนักวิจัยพัฒน�องค์กร

เอกชน	เป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	(ประชุม	2	ครั้ง)

3.	 เวทีสร้�งก�รเรียนรู้คณะทำ�ง�นฯ	ด้�นหลักประกันสุขภ�พ	เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจ

ก�รรับฟังคว�มเห็นฯ	และออกแบบกระบวนก�รประช�พิจ�รณ์รับฟังคว�มเห็นฯ	

ร่วมกันระหว่�งคณะทำ�ง�นฯ	และ	สปสช.	(ประชุม	2	ครั้ง)

4.	 คณะทำ�ง�นฯ	 ศึกษ�และสังเคร�ะห์ข้อมูลสถ�นก�รณ์	 และปัญห�ก�รบริก�ร

ส�ธ�รณสุขระบบหลักประกันสุขภ�พในพื้นที่จังหวัดเลย	(1	สัปด�ห์)

5.	 เวทวีเิคร�ะหป์ญัห�	คดัเลอืกประเด็นก�รรับฟงัคว�มเหน็ในระดบัพืน้ที	่คดัเลอืก

พื้นที่นำ�ร่องระดับอำ�เภอ	โดยคัดเลือก	2	อำ�เภอ	คือ	อำ�เภอป�กชม	และอำ�เภอ

เอร�วัณ	(จำ�นวน	1	ครั้ง)

6.	 เวทีพัฒน�เครื่องมือแบบสอบถ�มเก็บข้อมูลประช�ชน/แบบสัมภ�ษณ์ผู้ให้

บรกิ�รในพ้ืนทีน่ำ�รอ่งระดับอำ�เภอ	และทำ�คว�มเข�้ใจอ�ส�สมคัรเพือ่เกบ็ขอ้มลู

ในระดับพื้นที่	(จำ�นวน	1	ครั้ง)

7.	 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถ�มและแบบสัมภ�ษณ์ประช�ชนและผู้ให้บริก�รใน

พื้นที่	(อำ�เภอป�กชม	และอำ�เภอเอร�วัณ)	และเก็บข้อมูลบุคล�กรผู้ให้บริก�ร

ครอบคลุมทุกอำ�เภอในพื้นที่	จ.เลย	ท�งไปรษณีย์	(3	สัปด�ห์)

8.	 เวทคีณะทำ�ง�นสงัเคร�ะหแ์ละวิเคร�ะหข์อ้มลูจ�กแบบสอบถ�ม	จดัทำ�ร�ยง�น

ผลเพื่อสะท้อนข้อมูลกลับพื้นที่นำ�ร่อง	(2	ครั้ง)

9.	 จัดเวทีสนทน�	Focus	Group	อ.ป�กชม	จ.เลย	กลุ่มเป้�หม�ย	ประกอบด้วย	

บุคล�กรส�ธ�รณสุขจ�ก	รพ.สต.,	สสอ.,	รพร.,	ครู,	อสม.,	ผู้สูงอ�ยุ,	น�ยก

อบต.,	 เย�วชน	 ผู้ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล	 ม.	41	 สร้�ง

ก�รเรียนรู้โดยสะท้อนผลก�รเก็บข้อมูลจ�กแบบสอบถ�ม	 และอภิปร�ยห�รือ	 

แสดงคว�มคิดเห็นต่อก�รพัฒน�ระบบหลักประกันสุขภ�พ	(1	ครั้ง)

10.	เวทีคณะทำ�ง�นสังเคร�ะห์ข้อมูล	 ผลก�รจัดเวที	

Focus	Group	 อ.ป�กชม	 และว�งแผนจัดเวที	

Focus	Group	อ.เอร�วัณ	จ.เลย	(2	ครั้ง)

11.	จัดเวทีสนทน�	Focus	Group	อ.เอร�วัณ	จ.เลย	

(ใช้รูปแบบเช่นเดียวกับ	อ.ป�กชม)	(1	ครั้ง)

12.	สัมภ�ษณ์เชิงลึก	 (In-depth)	 ผู้บริห�รและผู้

ปฏิบัติก�รคุณภ�พ	 และม�ตรฐ�นก�รให้บริก�ร

ประช�ชน	 โรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช

ด่�นซ้�ย	จ.เลย	(1	ครั้ง)

13.	เวทีคณะทำ�ง�นรวบรวม	 สังเคร�ะห์ข้อคิดเห็น 

และจัดทำ�ข้อเสนอแนะ	(ก�รสังเคร�ะห์เอกส�ร,	

แบบสอบถ�ม,	 In-depth,	 Focus	Group)	 

(1	สัปด�ห์)

14.	จัดเวทีสนทน�ผู้ให้บริก�รและผู้รับบริก�รระดับ

จังหวัด	(1	ครั้ง)

9ก้าวใหม่ สปสช.



15.	คณะทำ�ง�นรวบรวมข้อคิดเห็นจ�กเวที	และสังเคร�ะห์ข้อมูล	จัดทำ�	(ร่�ง)	

ข้อเสนอ	(1	อ�ทิตย์)

16.	จัดเวทีคณะทำ�ง�นพิจ�รณ�	 (ร่�ง)	 ข้อเสนอ	 และเตรียมจัดเวทีรับรอง 

ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย	(2	ครั้ง)

17.	จัดเวทีใหญ่...รับรองข้อเสนอเชิงนโยบ�ย	(วันที่	13	กันย�ยน	2554)

18.	สรุปบทเรียนก�รดำ�เนินง�น	(ตุล�คม)

หม�ยเหตุ:	 กระบวนก�รดังกล่�วข้�งต้น	 ทำ�ง�นภ�ยใต้ข้อจำ�กัดระยะ

เวล�ดำ�เนินง�น	(2	 เดือน)	 มีผลต่อก�รเตรียมเน้ือห�และกรอบก�รจัดทำ�

กระบวนก�ร

กระบวนก�รและผลลัพธ์ของก�รจัดทำ�ประช�พิจ�รณ์ในลักษณะดังกล่�ว	 ถือเป็น	 “นวัตกรรม”	 ใหม่ซึ่งน่�สนใจ	

เพร�ะจะเห็นว่�มีข้อแตกต่�งจ�กรูปแบบเดิมๆ	ที่ผ่�นม�	โดยเฉพ�ะก�รส่งผลในก�รพัฒน�	“คน”	อย่�งต่อเนื่องในพื้นที่

นีค่อืความโดดเดน่ของระบบหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ของไทย ทีพ่ยายามให้ภาคประชาชนได้เขา้มามบีทบาท

และส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง อันเป็นหัวใจสำาคัญในการทำาให้ระบบมีความยั่งยืน มั่นคง และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

1)	 กลไกการทำางานอยู่ที่	สปสช.	ระดับเขตพื้นที่เป็นหลัก	  

	 (ขาดการมีส่วนร่วม)

2)	 ประเด็นการรับฟังความเห็น	เป็นประเด็นระดับประเทศ	

	 (ใช้ฐานข้อมูลจากผลการรับฟังที่ผ่านมา)

3)	 มีกระบวนการรับฟังจัดเพียงระดับเขต	(เวที	1	ครั้ง)	

	 การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมตามสัดส่วน

	 ที่ต้องการ	แต่เป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อ

	 เตรียมมาพูดโดยเฉพาะ	(กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

	 ขาดการมีส่วนร่วมแสดงความคิด)

4)	 ขาดพลังทางสังคม	กลุ่มเป้าหมายคาดหวังให้	สปสช.	

	 เป็นผู้พัฒนาระบบ

5)	 ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น	เป็นข้อเสนอ	เป็นความอยาก

	 ของกลุ่มคนในเวที	ขาดข้อมูลรองรับจากพื้นที่

6)	 ขาดกลไกการพัฒนาต่อเนื่องในพื้นที่

1)	 มีกลไกการทำางานเป็นบุคคลในพื้นที่ในรูปแบบของ 

	 คณะทำางาน	(เกิดการบูรณาการการทำางานร่วมกัน

	 ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแบบมีส่วนร่วม)

2)	 ประเด็นการรับฟังความเห็นเป็นประเด็นของพื้นที่	

	 (มีการวิเคราะห์ข้อมูล)

3)	 มีกระบวนการจัดเวทีเชิงลึก	ระดับบุคคล	หมู่บ้าน	อำาเภอ	 

	 และจังหวัด	การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตรงประเด็นการ

	 รับฟัง	(มีการสร้างการเรียนรู้	+	แลกเปล่ียน	+	ปรึกษาหารือ		

	 +	การแสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนา)	กลุ่มเป้าหมาย	

	 ในพื้นที่มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายรูปแบบ	

	 อาทิ	แบบสอบถาม,	In-depth,	Focus	Group

4)	 มีพลังทางสังคม	เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของหลักประกัน		

	 สุขภาพ	เกิดการตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมพัฒนา

	 ระบบหลักประกันสุขภาพ

5)	 ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้น...เป็นการพิจารณาบนฐานข้อมูล

	 เป็น	need	ของคนในพื้นที่

6)	 มีกลไกการพัฒนาต่อเนื่องในระดับพื้นที่

รูปแบบเดิม รูปแบบสมัชชาพิจารณ์

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (เปรียบเทียบกับการจัดเวทีรับฟังความเห็นที่ผ่านมา)

10 ก้าวใหม่ สปสช.



ท่านสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านคอลัมน์ก้าวประทับใจ 

เพียงส่งบทความและภาพถ่ายของท่าน รวมทั้งภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ มาที่ กองบรรณาธิการ 

วารสารก้าวใหม่ สปสช. (ที่อยู่ด้านหลังปก วารสารก้าวใหม่) ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก 

ทางกองบรรณาธิการ โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง

 พี่เขยของแพรเสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนู ตั้งแต่

วันที่ 30 สิงหาคม 2553 แต่แพรมีความเข้าใจว่า 

การจากไปของพีเ่ขยเปน็ผลพวงจากระบบการดแูล

รักษาพยาบาลของแพทย์

 ที่ผ่านมาแพรพย�ย�มห�ช่องท�งท่ีจะสื่อ

ไปถึงกระทรวงส�ธ�รณสุข	ผู้บริห�รระดับสูง	เพื่อ

ใหท้ร�บถงึคว�มทกุขข์องพีส่�วทีต่อ้งสญูเสยีส�ม	ี

ซึง่เปน็หวัหน�้ครอบครวั	วนัหนึง่ระหว�่งทีน่ัง่เปน็

เพือ่นพีส่�ว	เพือ่รอตรวจพบแพทย	์แพรไดเ้หลอืบ

ไปเห็นว�รส�รโรงพย�บ�ลอุดรธ�นี	 ที่ว�งอยู่ตรง

โต๊ะ	 “มุมสบ�ย”	 ของโรงพย�บ�ล	 จึงได้เปิดอ่�น	 

และได้พลิกไปเห็นหน้�แนะนำ�	 “ศูนย์บริก�ร 

หลักประกันสุขภ�พและรับเรื่องร้องเรียน”	 ของ 

โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี	 เม่ือได้อ่�นร�ยละเอียด 

เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นและบทบ�ทหน้�ท่ีศูนย์ฯ	

เธอจงึเดนิม�ทีศ่นูยฯ์	ตอนนัน้ข�้พเจ�้ไดแ้นะนำ�ตวั 

และแสดงตัวเองว่�ยินดีท่ีจะรับฟังปัญห�คว�ม

เดือดร้อน	 อันเกิดจ�กบริก�รส�ธ�รณสุขและ

พร้อมจะให้คว�มช่วยเหลือ	 จ�กนั้น	 แพรได้เล่�

ถึงคว�มโกรธที่มีต่อระบบบริก�รส�ธ�รณสุข 

และคว�มทกุขข์องพีส่�ว	คอืคณุศริริตัน	์ส�ธ�รณะ	

ที่สูญเสียหัวหน้�ครอบครัวด้วยวัยเพียง	40	ปี

	 เมื่อได้ยินเรื่องร�วทั้งหมด	ข้�พเจ้�ได้ตรวจ

สอบขอ้เทจ็จรงิ	และบอกแพรว�่	ไดร้บัเรือ่งไวแ้ลว้	

และขอเบอร์โทรศพัทเ์พือ่ตดิตอ่กลบั	เมือ่รวบรวม

ข้อมูลได้แล้วข้�พเจ้�ได้นัดแพรและพี่ส�วม�พบ	

เพื่อชี้แจงให้เข้�ใจข้อเท็จจริงมูลเหตุแห่งก�ร 

เสียชีวิตของน�ยเหย	 จำ�ป�น้อย	 พี่เขยของแพร 

ว่�เป็นเหตุสุดวิสัย	 หลังจ�กชี้แจงแล้ว	 ก็ได้ 

เสนอแนวท�งก�รให้คว�มช่วยเหลือเยียวย�

ครอบครัวพี่ส�ว	 ด้วยก�รยื่นคว�มจำ�นง	 เพ่ือ

ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ซึ่งคณะอนุกรรมก�ร

พิจ�รณ�วินิจฉัยฯ	 ได้พิจ�รณ�ช่วยเหลือเป็น

จำ�นวนเงิน	200,000	บ�ท	(สองแสนบ�ท)	

	 หลังจ�กท่ีได้ม�ท่ีศูนย์บริก�รหลักประกัน 

สุขภ�พฯ	 โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี	 แพรมีคว�ม

เข้�ใจดีต่อโรงพย�บ�ลม�กขึ้น	 คว�มโกรธคว�ม 

คับข้องใจที่เคยมี	 ได้เลือนห�ยไป	 และหยุด

ที่จะไปดำ�เนินก�รเรียกร้องคว�มเสียห�ยจ�ก 

ช่องท�งอื่นๆ	

 มองย้อนกลับไป ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีส่วน 

ช่วยเหลือพ่ีสาวของแพร ถึงแม้จะเป็นเพียงบริการ 

อันน้อยนิด แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำางาน

ตรงจดุนี ้ทีเ่รยีกวา่ “ศนูยบ์รกิารหลักประกันสุขภาพ 

และรับเร่ืองร้องเรียน” ซ่ีงสามารถช่วยเหลือบรรเทา

ความคับข้องใจ เปลี่ยนความโกรธแคน้ชงิชงัของ

ผู้รับบริการ เป็นความเข้าใจ ด้วยความหวังดีและ

ความจริงใจของผู้ให้บริการอย่างเรา 

ก้าวประทับใจ ผู้ให้บริการ

โดย	สมศรี	สิงห์สุวรรณ	ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพฯ	รพ.อุดรธานี

เปลี่ยนความ 
“ชัง“

ด้วยหวังดีและจริงใจ

“
ความโกรธ

ความคับข้องใจ

ที่เคยมี	

ได้เลือนหายไป

”

11ก้าวใหม่ สปสช.



	 ในกรณีของระบบสุขภ�พที่มีผู้หวังดีม�ช่วยกันใส่	“มาตรการสารพัด : interventions”	เพื่อช่วย

ให้ประช�ชนมีสุขภ�พดีขึ้น	 โดยเฉพ�ะม�ตรก�รด้�นก�รเงิน	 คว�มเข้�ใจเร่ืองผีเสื้อกระพือปีก	 เป็นเร่ือง

สำ�คัญยิ่ง

	 ผมกำ�ลังจะพ�ม�ดูหนังเรื่อง	carancho	หนังอ�ร์เจนติน�	ที่อ�จห�ย�กหน่อยในบ้�นเร�

	 พระเอก	 หน้�ต�ไม่หล่อ	 มีอ�ชีพคอยช่วยเหลือเหยื่ออุบัติเหตุให้ได้ค่�ชดเชยเต็มที่	 แม้บริษัท

ประกันจะมีเหลี่ยมคูม�กม�ยในก�รหลบเลี่ยง	

	 เข�ไมไ่ดท้ำ�ง�นคนเดยีว	แตท่ำ�ผ�่นมลูนธิ	ิทีม่เีป�้หม�ยชว่ยคนจน	แตเ่อ�เข�้จรงิ	กย็งัหนไีมพ่น้	

ทำ�เพื่อตัวเอง	และคว�มอยู่รอดขององค์กรม�กกว่�

	 หน้�ที่หลักของพระเอก	คือต่อรองทั้งกับบริษัท	และกับมูลนิธิ	เพื่อให้ผู้เสียห�ยที่ย�กจน	ได้เงิน

ม�กที่สุดเท่�ที่จะเป็นได้

	 แต่สิ่งสำ�คัญที่เข�ต้องทำ�	 คือทำ�ให้เหยื่ออุบัติเหตุหรือญ�ติๆ	 ไว้ใจ	 เชื่อมั่นว่�	 เข�กำ�ลังทำ�เพื่อ 

ผู้เสียห�ย	ไม่ได้ทำ�เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หรือมูลนิธิ	หรือแม้กระทั่งบริษัท

	 เข�ใช้เทคนิคสองอย่�งที่สำ�คัญ

	 ความยากอย่างหนึ่งของการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ	คือ	
ใชเ้งนิอยา่งไร	จงึจะเกดิประโยชนต์อ่การมสีขุภาพทีด่ขีึน้		ไมว่า่จะเปน็	การจา่ย

เงิน	 เพื่อให้ผู้ ให้บริการทำางานมากขึ้น	ดีขึ้น	หรือจ่ายเงินให้ประชาชน	 เพื่อให้

ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงขึ้น

เพร�ะระบบสุขภ�พเป็นระบบซับซ้อน	(complex	system)	 ท่ีมีคุณสมบัติ 

น่�สนใจหล�ยอย่�ง	 หนึ่งในนั้นคือปร�กฏก�รณ์ผีเสื้อกระพือปีก	(butterfly	effects)	 

ซึ่งมีคว�มหม�ยหล�ยนัยยะ	แต่มักถูกเอ�ม�พูดถึงในมุมของห�ยนะภัยกันอยู่ม�ก

	 คว�มจริง	 คว�มหม�ยของวลียอดฮิตนี้	 ม�จ�กธรรมช�ติของระบบซับซ้อน 

ทีบ่อกว่�	ก�รเปลีย่นแปลงเพยีงนดิเดยีวในระบบทีซ่บัซอ้น	อ�จนำ�ไปสูก่�รเปลีย่นแปลง

ขน�ดใหญ่ของผลที่พึงประสงค์	(ควรเป็น)	ในบั้นปล�ย

สุขภาพกับสตังค์	-	เมื่อผีเสื้อกระพือปีก

12 ก้าวใหม่ สปสช.

ดูหนังดัง ชมหนังดี
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์



	 หน่ึง	 คือ	 ให้ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนคนอื่น	 เพื่อทำ�ให้เห็นถึงคว�มจริงใจที่จะช่วย	 เป็นโอก�ส 

เสนอตัวก่อนคู่แข่งม�ถึง	 เพร�ะผู้เสียห�ยรู้ดีว่�ต้องมีตัวช่วย	 ในระบบที่ทุกคนจ้องเอ�เปรียบ	 จ�กคนท่ี 

มีอำ�น�จต่อรองน้อยกว่�	

	 ข้อสอง	คือ	ก�รเข้�ไปคลุกคลีรับรู้ชีวิตที่ย�กลำ�บ�ก	ไม่ใช่แค่ทำ�คดีให้เสร็จสิ้น	

	 จนบ่อยครั้งคว�มเห็นอกเห็นใจนำ�ไปสู่ก�รช่วยคนจน	“ฉวยโอก�ส”	จ�กระบบที่ซับซ้อน	ด้วยก�ร	

ลงทุนเป็นเหยื่ออุบัติเหตุเองโดยหวังเงินค่�เสียห�ยจ�กบริษัทประกัน

	 ถ้�ถ�มว่�	 มีคนยอมลงทุนป่วยเพื่อให้ได้เงินจริงหรือ	 ทำ�ให้คิดถึง	 หนังอีกเรื่องคือ	 The 

Constant Gardener ที่พูดถึงเบื้องหลังก�รทดลองย�ในประเทศย�กจน	ที่คนที่เข้�ร่วมโครงก�ร	จะ
มีโอก�สได้รับอ�ห�รเป็นกรณีพิเศษ

	 แมน้�งเอกจะพบคว�มไมช่อบม�พ�กลของก�รวจิยั	แตค่นไขห้รอืญ�ติๆ 	ก็ไมส่นใจ	เพร�ะสำ�หรบั 

พวกเข�มันเป็นโอก�สเข้�ถึงอ�ห�ร	 อ�จต้องเสี่ยง	 แต่ก็อ�จจะคุ้ม	 เมื่อคว�มเสี่ยงท่ีจะไม่มีอ�ห�ร 

ประทังชีวิต	มันม�กกว่�

	 ไม่ใช่แค่ในหนัง	 แต่ก่อนในหล�ยประเทศมีม�ตรก�รให้เงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเร้ือรัง	(ที่ทำ�กัน

ม�กที่สุดคือ	คนไข้วัณโรค)	เพร�ะเชื่อว่�	ลำ�พังย�อย่�งเดียวจะช่วยได้จำ�กัด	ถ้�ร่�งก�ยไม่แข็งแรง	ภ�วะ

โภชน�ก�รไม่ดี	

	 บ้�งก็ว่�เป็นม�ตรก�รท่ีนักเศรษฐศ�สตร์เรียกว่�	conditional	cash	transfer	 คือจะให้เงินช่วย

คนจน	แต่ไม่อย�กให้เปล่�ๆ	แถมเงินก็มีจำ�กัด	เลยเอ�ไปผูกกับก�รรักษ�โรค

	 คนไข้เลยไม่อย�กห�ยจ�กโรค	 เพร�ะห�ยเมื่อไรก็ไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือ	 ไม่ว่�จะเป็นอ�ห�ร	

หรือเงินก้อน	กล�ยเป็นยอมป่วย	เพื่อให้ได้เงิน	หรืออ�ห�ร

	 แน่นอนว่�	เรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดเพียงเพร�ะคุณเป็นคนจน	แต่เกิดได้กับทุกโครงก�ร	หรือคว�ม

พย�ย�มที่ใช้เงินเป็นเครื่องมือในก�รสร้�งแรงจูงใจกับผู้มีปัญห�สุขภ�พ

	 ไม่ว่�จะเป็นก�รให้เงิน	 เพร�ะคุณป่วยเป็น(วัณ)โรค	 หรือมีช่องท�งได้ค่�เสียห�ย	 เมื่อเจ็บป่วย	

(เช่น	 อุบัติเหตุจร�จร)	 หรือแม้กระทั่ง	 ก�รให้เงินเพื่อให้เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภ�พ	 ไม่ว่�จะเป็นก�ร 

เลิกบุหรี่	เลิกเหล้�	ลดคว�มอ้วน

	 คนที่จะ	 “ฉวยโอก�ส”	กับคว�มช่วยเหลือ	หรือม�ตรก�รทำ�นองนี้	 ย่อมต้องประเมินคว�มเสี่ยง

ต่อสุขภ�พตัวเอง	ส่วนจะตัดสินใจว่�คุ้มไหม	ก็ขึ้นอยู่กับโอก�สในสังคมของแต่ละคน	เร�จึงอ�จเห็นคนจน	

ตัดสินใจ	“ใช้โอก�ส”	จ�กช่องว่�งเหล่�นี้ม�กกว่�

	 แต่บทเรียนทั่วไปจ�กตัวอย่�งพวกนี้	มีอยู่ว่�

ม�ตรก�รที่ใส่ลงไปด้วยคว�มหวังดี	 โดยมีเงินเป็นส่วนประกอบสำ�คัญ	 อ�จไม่ได้ทำ�ให้ปัญห� 

ลดขน�ดลง	แต่อ�จกลับเพิ่มขึ้น	ก็เพร�ะทุกคนในระบบมีอิสรภ�พที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง	ภ�ยใต้คว�มรู้	 

วิธีคิด	และเงื่อนไขในชีวิตไม่เหมือนกัน	และมักไม่เป็นแบบที่คนใส่ม�ตรก�รตั้งใจหรือค�ดหวังไว้

 การใช้เงินเพื่อหวังผลด้านสุขภาพจึงต้องพึงระวังผีเสื้อกระพือปีกให้ดีๆ 

สุขภาพกับสตังค์	-	เมื่อผีเสื้อกระพือปีก

13ก้าวใหม่ สปสช.



	 •	 โรคฉี่หน	ู เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชื่อเล็ปโตสไปร่า	 ซึ่งปนเปื้อนใน

น้ำาท่วม	เชื้อนี้มาจากฉี่หนู	เชื้อจะไชเข้าทางผิวหนังที่เปื่อยจากการแช่น้ำานานๆ	

หรือผิวหนังที่มีรอยขีดข่วน	หรือผ่านเข้าทางเยื่อบุตา	ปาก	การกิน	การหายใจ	

เอาเชื้อเข้าไป	 อาการเหมือนไข้หวัด	 มีไข้หนาวสั่น	 ปวดหัว	 ปวดกล้ามเนื้อ	

โดยเฉพาะบริเวณน่องจะปวดมาก	 นอกจากน้ียังมีอาการเจ็บคอ	 ไอเป็นเลือด	

ตาแดง	 หากเป็นรุนแรง	 อาจมีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด	 มีจุด	

เลือดออกตามตัว	 ซึม	 สับสน	 ดีซ่าน	 ไตวาย	 ระบบหายใจล้มเหลว	 องค์การ

อนามัยโลกได้รายงานการระบาดของฉี่หนูจากน้ำาท่วมซึ่งเกิดบ่อย	เช่น	เกิดใน

ประเทศบราซิล	นิการากัว	อเมริกา	รัสเซีย	อินเดีย	และในประเทศไทยโรคฉี่หนู

เพิ่งระบาดไปเมื่อน้ำาท่วมปี	2543

	

	 	 •	การตดิเชือ้อืน่ๆ ทีม่าจากน้ำา	เชน่	ตาแดง	คออกัเสบ	หอูกัเสบ	
จมูกอักเสบ	 ไข้หวัด	 ปอดบวม	 แผลอักเสบติดเชื้อ	 น้ำากัดเท้า	 ผิวหนังเป็นผื่น

อักเสบ	สามารถพบได้ประปราย	มักจะไม่รุนแรงจนกลายเป็นโรคระบาด	

โรคติดต่อ
   ที่มากับน้ ำาท่วม

1. โรคติดเชื้อที่มากับน้ ำาท่วม 
	 •	โรคอุจจาระร่วง	อันท่ีจริงโรคท่ีทำาให้
อุจจาระร่วงจะลดลง	หากไม่ขาดแคลนน้ำาสะอาด

ไว้กินและใช้	 และประชาชนไม่ถูกผลักดันให้ไป	

อยู่กันอย่างหนาแน่นเกินไป	องค์การอนามัยโลก	

ได้วิเคราะห์โรคอุจจาระร่วงในเหตุการณ์น้ำาท่วม

ท่ีรุนแรงของบรรดาประเทศต่างๆ	 ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	

2513-2537	พบว่าเจอไม่มากนัก	 เช่น	 มีการ

ระบาดของอุจจาระร่วงในประเทศซูดาน	 และ	

โมซัมบิก	 อหิวาตกโรคในประเทศเบงกอล	

ตะวันตก	บางแห่งมีการระบาดของไข้ไทฟอยด์	

และบางแห่งมีการระบาดของพยาธิในลำาไส้	

ของหมู	 (Balantidiasis)	 จากการแพร่กระจาย	

ข้ีหมูไปในน้ำาท่วม	ทำาให้เกิดอาการมีไข้	ปวดศีรษะ	

คล่ืนไส้อาเจียน	และอุจจาระร่วง

 เรอืกสวนไรน่าจมอยูใ่ตน้้ำา ชาวบา้นจำานวนมาก รอ้งร่ำาไหพ้ลางลยุน้ำาเพยีงอกบา้งเพยีงคอบา้ง เกีย่วขา้วออกรวงทีอ่ยูใ่ตน้้ำา หมูบ่า้น

บางหมู่บ้านโผล่พ้นผิวน้ำาเพียงหลังคา ต้องอาศัยถนนเป็นที่อยู่ที่กินที่หลับนอน ทรัพย์สินสูญหายไม่นานก็อาจกู้กลับได้ แต่การสูญเสีย 

ลูกหลานญาติมิตรไม่อาจเรียกกลับมา ถึงปัจจุบันคนพิจิตรเสียชีวิตจากน้ำาท่วมประมาณ 30 ราย ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุและเด็ก

 มิใช่เพียงเท่านั้น ยังมีโรคติดต่อมากมายที่มากับน้ำาท่วม ซึ่งอาจเกิดช่วงน้ำาท่วม และช่วงหลังน้ำาลดที่บุคลากรสาธารณสุขหรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง ควรต้องเตรียมรับมือ ดังนี้ค่ะ

	 น้ำาท่วมปีนี้รุนแรงมากมาย	สร้างความเสียหายให้กับประชาชนยิ่งใหญ่กว่าน้ำาท่วมในอดีต	ที่เมืองพิจิตรน้ำาเริ่มท่วม 

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน	 2554	 น้ำาเอ่อล้นมาจากแม่น้ ำายม	 ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา	 เนื่องจากแม่น้ ำายมตื้นเขิน	 และไม่มีใคร 

คาดคิดว่า	มรสุมลูกแล้วลูกเล่าจะกระหน่ำาซ้ ำาๆ	จนน้ำาเอ่อล้นแม่น้ ำาน่าน	สร้างความเสียหายสุดคณานับทั้งจังหวัด!	

14 ก้าวใหม่ สปสช.

พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
chanwaleesrisukho@hotmail.com

ก้าวนำาความคิด



3. โรคระบาดที่มาจากศพ 
	 แม้มีความเช่ือว่าศพท่ีแช่อยู่ในน้ำาอาจทำาให้เกิดโรคระบาดได้		

แต่องค์การอนามัยโลกรายงานว่า	 ยังไม่มีหลักฐานช้ีชัด		

อย่างไรก็ตามการจัดการศพที่มากับน้ำา	 ต้องระวังการติดเชื้อ		

เอชไอวี,	ไวรัสตับอักเสบบี	ซี,	จากเลือดของศพที่อาจจะปนเปื้อน

เข้าบาดแผล	 หรือเย่ือบุตาจมูกปาก,	 การติดเชื้อวัณโรคจากทาง

เดินหายใจ,	อุจจาระร่วงจากน้ำาที่ปนเปื้อนอุจจาระของศพ	ดังนั้น

บคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัศพ	ตอ้งปอ้งกนัตนเอง	โดยการสวมถงุมอื	

รองเทา้บูต๊	ผา้ยางกนัน้ำา	แวน่ตา	หนา้กาก	นอกจากนัน้ตอ้งระวงั	

สตัวร์า้ยทีม่ากบัน้ำา	เชน่	จระเข	้ง	ูตะขาบ	แมลงปอ่ง,	การบาดเจ็บ	

จากการเหยียบของแหลมมีคมในน้ำา	รวมถึงไฟฟ้าดูดอีกด้วย

2. โรคติดเชื้อที่มากับแมลง 
	 โดยเฉพาะยุง	 ช่วงแรกๆ	 ที่น้ำาท่วม	 ลูกน้ำาของยุงอาจถูกพัด

พาไป	 แต่เมื่อน้ำาเริ่มลด	 ยุงจะเพาะพันธุ์ได้ดีเป็นพิเศษ	 ทำาให้เกิด

โรคระบาดที่มาจากยุง	ได้แก่	

	 	 •ไข้เลือดออก ซึ่งเมื่อน้ำ�ท่วมสิบปีที่แล้ว มีก�รระบ�ด 

ทั่วประเทศอเมริก�	

	 	 •ไขม้าเลเรยี	ในชว่งวกิฤตน้ำ�ทว่มมกี�รระบ�ดในหล�ย

ประเทศ ทั่วโลก

	 	 •ไข้เวสท์ไนล์	 (west	 Nile	 Fever)	 เป็นไข้ที่มีก�รติด

เชื้อไวรัสเวสท์ไนล์ มีอ�ก�รไข้ ปวดศีรษะ ผื่นแดง ห�กเป็นม�ก 

มสีมองหรอืเยือ่หุม้สมองอกัเสบ ชกั หมดสต ิเสยีชวีติได ้โรคนีร้ะบ�ด 

ชว่งน้ำ�ท่วมในประเทศแถบยโุรปหล�ยประเทศ แตโ่ชคดยีงัไมพ่บว�่

มีก�รระบ�ดในประเทศไทย

4. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
	 วิกฤตน้ำาท่วมเป็นเช่นเดียวกับช่วงไฟฟ้าดับนานๆ	 หรือ

แผน่ดนิไหว	ทำาใหอ้ตัราการเกดิทารก	รว่มกบัโรคตดิตอ่ทางเพศ

สัมพนัธเ์พิม่สูงขึน้	อาจจะเพราะขาดแคลนอปุกรณ์การคมุกำาเนดิ	

ทั้งไม่สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาได้	 วิธีแก้คือควรมี

หน่วยคุมกำาเนิด	 และรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เคล่ือนที่

เร็วทางน้ำา	หากมีวิกฤตน้ำาท่วมนานหลายเดือนค่ะ 

15ก้าวใหม่ สปสช.
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   ใหม่ปี 2010 เรื่อง You Don’t Know Jack  

   กำากับการแสดงโดย แบรี เลวินสัน  

ได้ อัล ปาชิโน รับบทนายแพทย์ แจ็ค เควอร์เคียน  

(Jack Kevorkian) หรือ Dr.Death นายแพทย์ผู้ช่วยเหลือ

ผู้ป่วยจำานวนหนึ่งฆ่าตัวตาย

 แบรี เลวินสัน คือ ผู้กำากับหนังเรื่อง The Natural (1984)  

โรเบิร์ต เรดฟอร์ด หนังเรื่อง Good Morning, Vietnam (1987) โรบิน 

วิลเลียมส์ และจินตหรา สุขพัฒน์ และหนังเรื่อง Rain Man (1988)  

ดัสติน ฮอฟแมน และทอม ครูซ รวมทั้งหนังดังอีกหลายเรื่อง

 อัล ปาชิโน ได้รับทั้งรางวัลเอ็มมีและลูกโลกทองคำา จอห์น  

กู๊ดแมน นักแสดงร่างอ้วนหน้าตาใจดีรับบท Neal Nicol เพ่ือนของแจ็ค 

ที่คอยช่วยเหลือให้เขาได้ช่วยผู้ป่วยฆ่าตัวตาย เบรนดา แว็คคาโร 

อดีตนางเอกร่างสวยซ่ึงตอนนี้อ้วนและแก่อย่างไม่น่าเชื่อรับบท  

Margo Janus น้องสาวของแจ็ค ซูซาน ซาแรนดอน นักแสดง 

ตุ๊กตาทองรับบท เจเน็ท กู๊ด นักรณรงค์เรื่องการตายอย่างสงบ 

ที่คอยเป็นหางเสือให้แจ็ค และแดนนี ฮูสตัน รับบท Geoffrey Fieger 

ทนายที่ช่วยแจ็คหลุดคดีฆาตกรรมได้เสมอมา

 จาค็อบ หรือ แจ็ค เควอร์เคียน เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 

1928 ถึงแก่กรรมเม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน 2011 คือปีน้ีเอง เราจะได้ 

เห็นตัวจริงของเขาในสเปเชียลฟีเจอร์ท่ีให้มากับแผ่นดีวีดี เขาดูดี 

บุคลิกดี ไม่น่าเชื่อว่าจะได้ชื่อว่าเป็นเทพมรณะ

 เขาเป็นพยาธิแพทย์ แต่งเพลงและเล่นดนตรีแจ๊ซ วาดภาพ 

และประดิษฐ์เครื่องมือช่วยให้ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย นอกจากนี้เขายังเรียน

ภาษาเยอรมันและญี่ปุ่นด้วยตนเอง เขาจบแพทย์จากมหาวิทยาลัย

มิชิแกนเมื่อปี 1952 ในหนังจะแสดงให้เห็นภาพเขียนของเขาซึ่ง 

น่ากลัวเหลือประมาณ

 ประมาณปี 1980 ที่นายแพทย์เควอร์เคียนเริ่มเขียนบทความ

วชิาการ เกีย่วกบัก�รณุยฆ�ตตพิีมพ์ในว�รส�รกฎหม�ยและก�รแพทย์

เยอรมนั	เข�เริม่เอ�จรงิดว้ยก�รลงประก�ศให้คำ�ปรกึษ�เรือ่งก�รต�ย

ในหนังสือพิมพ์ดีทรอยต์ปี	1987	และช่วยผู้ป่วยคนแรกคือน�งเจเน็ท	

แอดกินส์	อ�ยุ	54	ปี	ซึ่งป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ฆ่�ตัวต�ยในปี	1989	

เข�ถูกจับด้วยข้อห�ฆ�ตกรรมแต่คดีตกไป	 อย่�งไรก็ต�มรัฐมิชิแกน

ได้ยึดใบประกอบโรคศิลปะของเข�ในปี	1991

You Don’t Know Jack
ก้าวแห่งคุณค่า
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

หนัง



17ก้าวใหม่ สปสช.

	 ในปี	 2010	 แจ็คให้สัมภ�ษณ์ว่�ท่ีจริงเข�ช่วยเหลือผู้ป่วย	 เพียงแค่ 

หน่ึงในห้�ของท่ีม�ขอคว�มช่วยเหลือเท่�น้ัน	 นอกจ�กน้ีเข�ไม่เห็นด้วยว่�ทำ�ไม 

ผู้ป่วยจึงจะมีสิทธิท่ีจะต�ยได้ต่อเมื่อต้องถึงระยะสุดท้�ยเท่�น้ัน	 “ทำ�ไมต้อง 

เป็นระยะสุดท้�ย”	 ถ้�ผู้ป่วยทนทุกข์ทรม�นและไร้หนท�งช่วยเหลือเข�ก็ควร 

ได้รับสิทธิที่จะต�ย

	 น�ยแพทย์ช�วอเมริกันหล�ยคนที่ปัจจุบันทำ�ง�นด้�น	Palliative	Care	

ยอมรับว่�น�ยแพทย์จ�ค็อบ	เควอร์เคียน	ทำ�ให้วงก�รแพทย์และพวกเข�หล�ยคน	

ตระหนักถึงหน้�ท่ีของแพทย์ในด้�นก�รลดคว�มทุกข์ทรม�นของผู้ป่วยม�กกว่� 

ท่ีจะมุ่งรักษ�แต่เพียงอย่�งเดียว	 แม้ว่�วิธีก�รของน�ยแพทย์เควอร์เคียนจะ 

ไม่เหม�ะสมและไม่ถูกต้องในผู้ป่วยหล�ยร�ย	 แต่เข�ก็ช่วยทำ�ให้น�ยแพทย์ 

หล�ยๆ	คนเห็นมิติของคว�มเป็นมนุษย์ในผู้ป่วย	

 ดูหนังเรื่องนี้แล้วน่าจะเข้าใจเรื่อง “สิทธิท่ีจะไม่รับการรักษา” 

มากยิ่งขึ้น 

	 เข�ชว่ยอย�่งไร	ใชเ้ครือ่งมอือะไร	ผูป่้วยลงมอืปลดิชีวิตตนเอง

ได้อย่�งไร	ไปดูในหนัง

	 ระหว่�งปี	 1990-1998	 เข�ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้�ย 

ฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จ	130	 ร�ย!	 โดยที่อัยก�รรัฐไม่ส�ม�รถเอ�ผิดเข�ได ้

เพร�ะเป็นผู้ป่วยเองที่ลงมือในขั้นตอนสุดท้�ย	 แน่นอนว่�ด้วยคว�ม

ส�ม�รถเฉพ�ะตัวของทน�ยด้วย	 เร�จะได้เห็นทน�ยตัวจริงใน 

สเปเชียลฟีเจอร์ด้วย	หน้�ต�ดูดีกว่�ที่เห็นในหนังเยอะ

	 เครื่องมือที่ใช้ฉีดย�ให้ตนเองต�ยเรียกว่�	Thanatron	(Death	

Machine)	 ส่วนเครื่องมือที่ช่วยรมค�ร์บอนมอนอกไซด์ให้ตนเอง 

จนต�ยเรียกว่�	Mercitron	(Mercy	Machine)

	 หนังดี	ดูสนุก	เห็นคว�มตั้งใจจริงของน�ยแพทย์เควอร์เคียน

พอๆ	 กับที่เห็นคว�มดื้อรั้นของเข�ด้วย	 เห็นด้�นอัจฉริยะและด้�นท่ี 

น�่กลวั	ก�รชว่ยเหลอืผูป้ว่ยร�ยสดุท�้ยของเข�เป็นไคลแมก็ซ์ของหนัง

ที่ผู้ชมควรไปห�ม�ชมเองว่�ชีวิตของเข�จะลงเอยอย่�งไร

	 ที่หนังไม่ได้พูดถึงคือข้อถกเถียงท�งปรัชญ�ว่�ด้วยก�ร 

ช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้�ยให้ได้ต�ย	 อันที่จริงหนังไม่ได้พูดถึง 

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับผู้ป่วยทั้ง	130	 ร�ยของเข�ด้วยว่�	 ที่แท้แล้ว 

ป่วยระยะสุดท้�ยจริงหรือเปล่�	 ลำ�พังที่เห็นในหนังพอบอกได้ว่� 

ที่ป่วยจริงจนน่�สงส�รก็มี	แต่ที่ดูไม่ป่วยอะไรม�กนักก็มีเช่นกัน

	 ร�ยง�นจ�กรัฐมิชิแกนซึ่งเป็นที่เปิดเผยในภ�ยหลังกล่�วว่�	 

ผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่งของเข�ไม่ได้ป่วยระยะสุดท้�ย	 บ�งคนไม่มีอ�ก�ร

เจ็บปวดที่ทนทุกข์ทรม�นแต่อย่�งใด	 บ�งคนกำ�ลังป่วยด้วยโรค 

ซึมเศร้�และสมควรได้รับย�ต้�นอ�รมณ์เศร้�	 และอย่�งน้อยส�มคน 

ที่ไม่ป่วยอะไรเลยเพร�ะผลก�รตรวจศพไม่พบอะไรเลย!	

	 นอกจ�กนีย้งัมขีอ้กล�่วห�ว�่แจค็พย�ย�มใหค้ำ�ปรึกษ�ผูป่้วย

เหล่�นี้น้อยเกินไป	 บ�งคนลงมือในเวล�เพียงยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจ�ก 

พบเข�ครั้งแรกเท่�นั้น	 ข้อมูลเหล่�นี้ทำ�ให้เร�ยอมรับก�รกระทำ� 

ของน�ยแพทย์เควอร์เคียนได้ย�ก	 ต่อให้ใช้นักแสดงที่มีพลังด�ร� 

ระดับอัล	ป�ชิโน	ม�เล่นก็ยังทำ�ใจลำ�บ�ก	

	 ในบัน้ปล�ยของชวีติ	เข�ได้รับเชญิไปบรรย�ยในมห�วิทย�ลยั

หล�ยแห่งทั้งเรื่องก�รแพทย์และด้�นกฎหม�ย	 ออกโทรทัศน์ 

หล�ยครั้ง	และได้พบทีมนักแสดงหนังเรื่อง	You Don’t Know Jack 

หนังฉ�ยรอบปฐมทัศน์เมื่อวันที่	24	 เมษ�ยน	2010	ประม�ณหนึ่งปี

ก่อนที่เข�จะถึงแก่กรรมเมื่ออ�ยุ	83	ปี

You Don’t Know Jack



 นายวิทยา บุรณศิริ รมว.สธ. และประธานคณะกรรมการ  
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มอบรางวัลแด่ นพ.ธีรพล เจนวิทยา 
ผอ.สปสช.	เขต	10	อุบลร�ชธ�นี	หนึ่งในหน่วยง�นที่มีผลง�นดีเด่น
ในการบริหารงบค่าเสื่อมดีเด่นแห่งปี 2554 ร่วมด้วย	 สปสช.	 ระดับ
จังหวัดนครพนม	สปสช.	 ระดับจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี	 สปสช.	 เขต	3	
จังหวัดนครสวรรค์	

 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. และ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ 
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามจัดตั้ง ศูนย์สำารองเตียงที ่
โรงพยาบาลเอกชน 57 แห่ง เพื่อรับย้ายผู้ป่วยบัตรทองที่ประสบอุทกภัย	
โดยไม่เก็บเงินจ�กผู้ป่วย	 มีผลให้บริก�รย้อนหลังตั้งแต่วันท่ี	12	 ต.ค.	
เป็นต้นไปจนกว่�ภ�วะวิกฤตอุทกภัยจะยุติ	

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือโครงการ
บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ตลอด	24	 ชั่วโมงกับกรม
สุขภ�พจิต	เพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	(Universal 
Coverage:	UC)	 เข้าถึงการบริการในทุกระดับเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
จากโรคซึมเศร้า และโรคทางจิตเวชอื่นๆ 

 นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการ สปสช. และคณะ 
เยีย่มชมโครงก�รแพทยช์นบทคนืถิน่	“แพทยเ์วชศ�สตรค์รอบครวั”	
ณ	 ศูนย์สุขภ�พชุมชน	 วัดป่�โนนนิเวศน์	 เครือข่�ยโรงพย�บ�ล
อุดรธ�นี	 ซึ่งได้ผลดีเกินค�ดทั้งที่เป็นพื้นที่ชนบท	 ผู้เชี่ยวช�ญชี้
ภ�ยใน	10	ปขี�้งหน�้	ประเทศไทยจะเปน็ศนูยก์ล�งก�รผลติแพทย์
เวชศ�สตรค์รอบครวัอนัดบัหนึง่ในภมูภิ�คเอเชยีทีม่คีณุภ�พสงู	

 สำานักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน (สปสช.) ร่วมกับสำานัก
เครือข่ายส่ือพลเมือง Thai PBS จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “นักข่�ว
พลเมืองร่วมสร้�งหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	รุ่นที่	1	ปี	2554”	มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�ก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์เรื่องหลักประกัน
สุขภ�พให้กับผู้อบรมซึ่งเป็นบุคล�กรที่ทำ�ง�นด้�นส�ธ�รณสุขใน
พื้นที่	 เช่น	อสม.	 เพื่อนำ�เสนอในร�ยก�ร	 “ข่�วพลเมือง”	 เผยแพร่สู่
สื่อโทรทัศน์ในวงกว้�งต่อไป	

 มติบอร์ดหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเร่งจัดสรรงบประมาณ
เหมาจ่ายรายหัวปีงบประมาณ 2555 ให้เพื่อบรรเท�ทุกข์ให้กับโรง
พย�บ�ลท่ัวประเทศ	 ในก�รบรรเท�สถ�นก�รณ์ด้�นก�รเงินก�รคลัง
ของหนว่ยบรกิ�รท่ีให้บรกิ�รในระบบหลกัประกนัสขุภ�พถว้นหน�้หรอื
บัตรทอง	โดยเฉพ�ะในพื้นที่ประสบปัญห�น้ ำ�ท่วม	

18 ก้าวใหม่ สปสช.

แวดวงหลักประกันสุขภาพ



ประมวลภาพ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย

19ก้าวใหม่ สปสช.



โดย	สุนันท์	ภูธร	ปชส.	สปสช.	เขต	4	สระบุรี

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โรงพยาบาลต้นแบบแพทย์แผนไทย

ทับหม้อเกลือ นวดแผนไทย 
บริการที่ไม่ควรมองข้ามสำาหรับหญิงหลังคลอด 

ณ “อโรคยาศาล”
 นางสาวดวงฤดีวรรณ	 สิงหาวรณ์	 หรือ “พี่หม่ำา”  
จบจากวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินทร การแพทย์แผนไทย  
สาขาเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทยและผดุงครรภ์ คนที่นี่ 
เรียกเธอว่า “หมอแพทย์แผนไทย” เธอรับหน้าท่ีดูแลหน่วยบริการ 
ปฐมจินดา ดูแลในส่วนหญิงหลังคลอดแบบภูมิปัญญาไทย
ด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ ซ่ึงเป็นโครงการดูแลหญิงหลังคลอด 
ที่ สปสช. ให้การสนับสนุน “การทับหม้อเกลือมีผลดีต่อ
หญิงหลังคลอด เมื่อทำาแล้วจะช่วยขับน้ำาคาวปลา มดลูกเข้าอู่ 
เร็ว และผ่อนคลาย เป็นการฟื้นฟูหญิงหลังคลอดผสมผสาน 
กับแพทย์แผนปัจจุบัน เกลือที่ใส่ในหม้อดินเป็นเกลือทะเล  
ประจุความร้อนได้ดี และต้องใช้เตาถ่านเพื่อช่วยสะตุเกลือ 
โดยนำาสมุนไพรใส่ในหม้อเกลือ สมุนไพรท่ีใส่หม้อเกลือ ได้แก่ 
ว่านนางคำา ว่านชักมดลูก ผิวมะกรูด เกลือ ซึ่งมีใบพลับพลึง
รองก้นหม้ออีกชั้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีตู้อบสมุนไพร ที่จะ
ช่วยผ่อนคลาย ในหม้อต้มก็จะประกอบไปด้วยสมุนไพร เช่น  
ไพล ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบมะนาว ใบส้มโอ มะขาว  
ใบส้มป่อย ว่านน้ำา ซึ่งจะทำาให้รู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นขึ้น  
สำาหรับหญิงตั้งครรภ์ที่คลอดเอง หลังคลอดไม่เกิน 7 วัน 
สามารถทับหม้อเกลือได้เลย หากผ่าคลอดให้แผลหายสนิท
ก่อน ทำาได้ภายใน 45 วัน” พี่หม่ำาอธิบาย
 ในส่วนทับหม้อเกลือและนวด อบ ประคบ จะให้
บริการฟรีสำาหรับคนไข้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
รวมถึงสิทธิประกันสังคม ที่สำาคัญคนไข้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนที่ไหน ก็มาใช้บริการ
ทับหม้อเกลือหญิงหลังคลอด ที่ รพ.เสาไห้ฯ ได้โดยไม่เสีย 
ค่าใช้จ่าย  

 โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการแพทย ์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยได้พัฒนาคุณภาพบริการด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เน้นดูแลร่างกาย 

จิตใจ และจิตวิญญาณ ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแบบผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

 โรงพยาบาลแห่งน้ีเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง  
1 ใน 10 แห่ง ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดสร้างและพัฒนาให้ 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อให้ประชาชนได้ 
เข้าถึงบริการสุขภาพท่ีได้มาตรฐานโดยนำาระบบการบริหาร 
จัดการแนวใหม่ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
และองค์กรท้องถ่ินร่วมพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลของชุมชน
อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยให้บริการการแพทย์แผนไทยแบบ
ผสมผสานร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น นวดแผนไทย 
การฝังเข็ม การใช้สมุนไพร การนวดปรับสมดุลโครงสร้าง
ร่างกายคลายความปวดเม่ือย สปา อโรมาเธอราปี และหน่วย
บริการปฐมจินดาดูแลหญิงหลังคลอดด้วยภูมิปัญญาไทย  
มีผู้ป่วยใช้บริการปีละ 30,000 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วย
อัมพฤกษ์อัมพาตมาใช้บริการนวดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ  
มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรไทยที่ได้มาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) 
ผลิตยาสมุนไพรกว่า 100 รายการ 

 โดยนายแพทย์สุวัฒน์	 ธนกรนุวัฒน ์ ผู้อำานวยการ 
ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
อย่างจริงจัง นอกจากจะเป็นนักบริหารดีเด่นแล้ว คุณหมอ
สุวัฒน์ยังร่ำาเรียนด้านการแพทย์แผนจีน จากมหาวิทยาลัย
เฉิงตู ประเทศจีน และกำาลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย อาทิ รางวัลผู้บริหารดีเด่น จาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น 
จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
รางวัลผู้บริหารดีเด่นจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาล  
และรางวัลคนดีสังคมไทย เมื่อปี 2553 ด้วย

20 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวไปด้วยกัน



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสำาหรับนักท่องเที่ยว 

โทรศัพท์ 0 3642 2768-9

ขอพร 
ไหว้พระ 
ที่สระบุรี

 ช่วงปล�ยฝนไปจนถึงฤดูหน�วของทุกปี	 หรือที่เรียก 
กันติดป�กว่�	 “ปล�ยฝน	ต้นหน�ว”	 เป็นช่วงเวล�ดีๆ	สำ�หรับก�ร 

เดินท�งท่องเท่ียว	 แต่ดูเหมือนว่�ปล�ยฝนปีน้ี	 ฝนยังคงหน�เม็ด 

ไม่ต่�งกับฝนต้นฤดู	 หล�ยพ้ืนท่ีได้รับคว�มเดือดร้อนจ�กน้ำ�ท่วม 

กันถ้วนหน้�	ครั้นจะชวนไปเที่ยวป่�	ชมเขื่อน	เล่นน้ ำ�ตกในช่วงนี้ 

คงจะไม่ไหว	 เอ�เป็นว่�ชวนไปขอพร ไหว้พระ ที่สระบุรี 
กันให้อิ่มใจกันดีกว่�

 หากเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพฯ ก่อนถึงตัวเมืองสามารถ

แวะนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องขวา ที่วัดพระพุทธฉาย และ

ชมภาพเขียนลายเส้นยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณเชิงผา  

ท่ี ต.หนองปลาไหล (เข้าทางเดียวกับอุทยานแห่งชาติน้ำาตกสามหล่ัน) 

ก่อนจะเดินทางไปสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ 

ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาจัตุรมุข วัดศาลาแดง ถนนพิชัยรณรงค์

สงคราม ตรงขา้มศาลากลางจงัหวัด  หรอืจะเดนิทางไปสกัการบูชา 

พระแกว้มรกตพระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร “พระแกว้มรกต” และ

ชมพระอุโบสถของวัดศรีบุรีรัตนาราม ซึ่งมีลักษณะเด่นที่ฐานของ 

พระอุโบสถ คือมีรูปแบบคล้ายเรือสำาเภามีความสวยงามมาก... 

 นอกจากการทับหม้อเกลือแล้วที่นี่ยังมีบริการนวดแผนไทยอีกด้วย โดยมนีางสาวศิริพร	 กำานอก	 หรือ  
“ป้าดำา” แพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระดูก ดูแลในส่วนนวด ประคบ และจัดกระดูกหญิงหลังคลอด  
การนวดแผนไทยจะนวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้น สามารถลดการใช้ยา 
ลดความเสี่ยงจากการกินยาได้อีกด้วย

 “ดิฉันเริ่มทำางานแพทย์แผนไทยมาตั้งแต่ 2542 ขยายต่อยอดมาจนปัจจุบันเป็นอโรคย�ศ�ล ที่ผ่านมา
คุณหมอสุวัฒน์ให้ความสำาคัญในการดูแลผู้ป่วยโดยเน้นสืบสานภูมิปัญญาไทย ผสมผสานกับการรักษาด้วยวิธีการ
ฝังเข็ม ดูแลผู้รับบริการทุกระดับโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยึดหลักนำาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์แผนปัจจุบันเชื่อมต่อกันเพื่อเป็นทางเลือกสำาหรับผู้รับบริการ 

 “ผอ.เน้นว่�เร�จะดูแลคน ร่�งก�ย จิตใจ และจิตวิญญ�ณ เร�จะไม่เน้นก�รบริก�รแบบเร่งรีบ ทุกคน 
ที่เข้ามาจะได้รับบริการฟรี หากใครจะร่วมทำาบุญก็จะมีตู้บริจาคแต่จะไม่เน้นเก็บค่ารักษา ที่นี่นอกจากบริการนวด 
อบ ประคบ สมุนไพรแล้ว ยังมีหมอหัตถเวชสั่งยาสมุนไพรให้ตามอาการให้บริการฟรี เน้นดูแลกายใจให้คนมาใช้
บริการมีความสุข บ�งร�ยม�แล้วเกิดคว�มสบ�ยใจโรคก็ห�ยไป เร�จะเน้นดูแลคนไม่ได้ดูแลโรค เพร�ะบ�งคน
ที่เป็นโรคม�อ�จจะไม่ได้เกิดจ�กโรคประจำ�ตัว อ�จจะเกิดโรคจ�กท�งใจ เช่น ไม่สบ�ยใจ ก็อ�จจะทำ�ให้มึน 
วิงเวียนศีรษะ ถ้�เข้�ม�ในจุดท่ีเข�สบ�ยใจเข�ก็อ�จจะห�ยจ�กโรคท่ีเข�เป็น เราต้องเอาใจใส่ดูแลด้วยจิตวิญญาณ  
ดูแลเหมือนญาติ”  ป้าดำาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารเน้นย้ำาอยู่เสมอ 

 คุณพัชริญา	อายุ 20 ปี คนไข้สิทธิบัตรทอง คลอดบุตร 9 วัน ที่ รพ.สระบุรีเล่าว่า “ดิฉันมาใช้บริการ 
ทับหม้อเกลือที่ รพ.เสาไห้ฯ หลังจากทำาแล้วรู้สึกดีมาก ช่วยขับน้ำาคาวปลา ร่างกายแข็งแรงเร็วขึ้น ได้รับบริการ 
ที่ดีมาก อยากเชิญชวนหญิงหลังคลอด ถ้ายังไม่ได้อยู่ไฟ สามารถมารับบริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะเรามี
สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือจะบริจาคร่วมทำาบุญก็ได้ค่ะ”

	 ด้านป้าบุญเรือง	 บอกว่า	 ตนไม่สบายจึงมารักษาที่	 รพ.สระบุรี	 และทาง	 รพ.สระบุรี	 ส่งมารักษาที่		
รพ.เสาไห้ฯ	 “ดิฉันป่วยเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกตั้งแต่ปี	 2552	 มาอยู่ที่นี่เหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมา	 แต่ก่อน	
ขับถ่ายไม่ได้	 มารักษาที่นี่ดีขึ้นค่ะ	 ตอนนี้เดินได้แล้ว	 ได้มารักษาฟื้นฟูที่นี่ทุกวัน	 พอแช่เท้าแล้วอาการชาเท้า	
จะหาย	ใช้บัตรทองก็ได้รับบริการดีเหมือนสิทธิอื่น	เจ้าหน้าที่ดูแลดีเหมือนกันทุกคนค่ะ”	

 นางสาวดวงฤดีวรรณ

นางสาวศิริพร

คุณพัชริญา

ป้าบุญเรือง

21ก้าวใหม่ สปสช.



	 	 	 เวลากว่า	40	นาที	ถือเป็นเวลาที่ยาวนานกับ 
	 	 	 การน่ังเฮลิคอปเตอร์ของทหาร	 เพื่อเดินทาง 
ไปยังดินแดนที่ใครๆ	 ก็ขนานนามให้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย	 แต่
สำาหรับคนในพื้นที่แล้ว	 กำาลังใจและการเยียวยารักษาคือ 
ความหวังที่เฝ้ารอคอย..

 วันนั้นคือวันที่ 16 มิถุนายน 2554 เมื่อเฮลิคอปเตอร์
ร่อนลงจอดบนสนามภายในค่ายทหาร อำาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา เหล่าพยาบาลและประชาชนที่มารอรับต่างพูดกันเซ็งแซ่ว่า  
“หมอมาแล้ว หมอมาแล้ว” พวกเราซ่ึงนำาทีมโดย นพ.วีระพันธ์		 
ลีธนะกุล ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สปสช. เขต 12 สงขลา คุณธานินทร์	
พันประภากิจ ประธานกรรมการ บริษัท ทาสของแผ่นดิน จำากัด  
และผู้พันติ๊ก พ.ท.เอกธวุฒ	 คงคาเขตร ลงจากเฮลิคอปเตอร์  
กอ่นจะขึน้รถตูเ้พือ่เดนิทางตอ่ไปยงัโรงพยาบาลรามนั จงัหวดัยะลา 
เพื่อร่วมในโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้กับพ่ีน้องชาวอำาเภอรามัน
และอำาเภอใกล้เคียง

 ทันทีที่เดินทางมาถึงโรงพยาบาล ก็ได้พบกับผู้ป่วยผ่าตัด
ต้อกระจกมากกว่า 100 คน ท่ีมารอคอยการเปิดหน้ากากท่ีปิดตาไว้ 
หลังการผ่าตัด โดยมีท่านภาณุ	อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำานวยการ 
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเป็นประธานในพิธี หลังจากที่
หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้กล่าวสุนทรพจน์กันเรียบร้อยแล้ว ก็ถึง

วินาทีระทึกใจที่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกรอคอย ทุกคนต่างลุ้นว่าการ
ผา่ตดัทีผ่า่นมาจะทำาใหพ้วกเขามองเหน็ตามทีใ่ครตอ่ใครพดูกนัจรงิ 
หรือไม่ เสียงตบมือให้กำาลังใจก็ดังก้องไปทั่วห้องประชุม ขณะที่ 
นายอำาเภอรามันเปน็ผูป้ว่ยรายแรกทีไ่ดร้บัการเปดิหนา้กากออกจาก 
ดวงตา จนเม่ือหมอและพยาบาลได้เปิดหน้ากากที่ปิดตาให้ครบ 
ทุกคน จึงได้โล่งใจ  

 นางสุไบด๊ะ หนึ่งในผู้ป่วยได้กล่าวกับเราตอนหนึ่งว่า
 “เมาะตรีมอกาเซะห์ละห์ กือปาดอตูฮัน ดัน กาวันกาวัน 

กีตอซือมูวอ บูวะบรีเมาะ ดาปัตลีหัต ซือกาลีลากี ปาดอฮารีอีนี”  
แปลเป็นภาษาไทยหมายถึง “แม่ขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าและ 
พวกเราทุกคนที่ทำาให้แม่ได้มองเห็นอีกครั้ง” ว่าแล้วน้ำาตาของ 
หญิงชราก็ไหลพรากออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ  

 หากจะถามวา่อะไรคอืแรงบนัดาลใจทีใ่หพ้วกเราชาว สปสช. 
กระทำาเช่นนี้ ไม่ใช่เพื่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดอกหรือ 
วนันีเ้ราเดนิทางมาแม้จะเปน็ระยะทางทีไ่ม่ไกลนกั แตก่ไ็ดช้ว่ยคลาย
ทกุขจ์ากการปว่ยไขใ้หก้บัเพือ่นมนษุย ์ยงัคงมผีูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคตา่งๆ 
อีกมากมาย กำาลังรอคอยเราอยู่ นั่นคือส่ิงที่พวกเราชาว สปสช.  
ต้องร่วมแรงร่วมใจค้นหา ฝ่าฟัน เพื่อประโยชน์สุขของญาติ 
พี่น้องและประชาชนคนไทยของเรา แม้จะเหนื่อยยากลำาบาก  
ไกลแสนไกล เส่ียงภัยเช่นไร เราก็จะมุ่งม่ันเดินไปให้ถึง เพียง 
ได้เห็น รอยยิ้ม ริมทาง ก็สุขใจแล้ว 

รอยยิ้ม ริมทาง
โดย	เจ๊ะอับดุลล่�ห์	แดหวัน	สปสช.	เขต	12	สงขล�

22 ก้าวใหม่ สปสช.

เรื่องเล่าจากพื้นที่

ระยะ



	 		 สถานการณ์น้ำาท่วมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	 ส่งผลให ้

	 		 โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล	(รพ.สต.)	ในพืน้ที่

ทีถู่กน้ำาทว่ม	จำานวน	19	แหง่	ประชาชนไมส่ามารถเดนิทางมารบับรกิาร

ที่	รพ.สต.	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุร ีจึงได้ริเริ่ม	“สุขศาลา

สำาเร็จรูป”	 เพื่อตรวจรักษา	 ฉีดยา-ทำาแผล	 เผยแพร่ข่าวสาร	 บริบาล

จิตใจ	ให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำาท่วม โดยมีนายแพทย์นรินทร์รัชต์	

พิชญคามินทร์	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหัวเรือใหญ่

ในการดำาเนินการ

	 สุขศาลาสำาเร็จรูป	 ลักษณะเป็นอาคารขนาดกะทัดรัด ภายในมี

อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องไม้เครื่องมือครบครัน นอกจากนี้ยังมีเตียงตรวจ

คนไข ้ระบบอนิเตอรเ์นต็ตดิตัง้พรอ้มใชง้าน ซึง่จะสามารถใหบ้รกิารทดแทน

สถานบรกิารสาธารณสขุทีถ่กูน้ำาทว่มแบบจดุเดยีวครบวงจร คือ ตรวจรกัษา

โรค ฉีดยา ทำาแผล ให้คำาปรึกษาด้านสุขภาพกายและจิต รวมถึงเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขต่างๆ ทดแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำาบลที่ถูกน้ำาท่วมไม่สามารถให้บริการได้ โดยมีการตั้ง	สุขศาลาสำาเร็จรูป 

ณ จุดอพยพท่ีประชาชนอยู่หนาแน่น ภายใต้คำาขวัญ “ให้บริการด้วยดวงจิต	

ดูแลใกล้ชิดด้วยดวงใจ”	จะเรียกว่าเป็น “รพ.สต. ย่อส่วน” ก็ไม่ผิดนัก

 นอกจากเครือ่งไมเ้ครือ่งมอืแลว้ยงัมบีคุลากรประจำา เพือ่ใหบ้รกิาร

ประชาชนตลอดทั้งวัน ส่วนยามวิกาลจะมีเจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กนัเขา้เวร เหมอืนกบัอนามยัหรอื รพ.สต. ประชาชนจงึสามารถมารบับรกิาร

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 ทั้งน้ีสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำาเนินการติดตั้ง 

สุขศาลาสำาเร็จรูปไปแล้ว จำานวน 5 แห่ง ได้แก่ บ้านบางปูน ตำาบลชีน้ำาร้าย 

อำาเภออินทร์บุรี โรงพยาบาลอินทร์บุรี ตำาบลทับยา อำาเภออินทร์บุรี  

บ้านบางโฉมศร ีตำาบลชีน้ำาร้าย อำาเภออินทร์บุรี บ้านบางสำาราญ ตำาบล

บางมัญ อำาเภอเมือง บ้านปากบาง ตำาบลพรหมบุรี อำาเภอพรหมบุรี  

โดย รัตนา ตรีสาร นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.สิงห์บุรี

	 	 ให้บริก�รด้วยดวงจิต	ดูแลใกล้ชิดด้วยดวงใจ
สุขศาลาสำาเร็จรูป 

23ก้าวใหม่ สปสช.

 จาก



จากเป้าหมาย จำานวน 10 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 5 แห่ง จะประเมินตาม

สถานการณ์ ถ้าที่ไหนมีประชาชนอพยพมาอยู่หนาแน่นจะทยอยติดตั้งให้ 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนต่อไป 

 ที่ผ่านมามีประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจมาก เพราะสะดวก 

และสามารถใหบ้รกิารไดเ้ชน่เดยีวกบัโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล ผูป้ว่ย

สว่นใหญม่ารบับรกิารดว้ยสาเหต ุน้ำากดัเทา้ ผืน่คนั ปวดเมือ่ย ไขห้วดั บาดแผล 

ปวดศีรษะ

 หลังจากน้ำาลดแล้วทางสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี อาจจะมี

การดำาเนนิการตอ่โดยใช้สขุศาลาสำาเรจ็รปู เปน็ Mobile Unit ในการใหบ้รกิาร

ตามโครงการสนองน้ำาพระราชหฤทัยฯ ตรวจ Pap smear ตลอดจนให้บริการ

แพทย์แผนไทย เป็นต้น

 นอกจาก รพ.สต. ย่อส่วนที่กล่าวมาแล้ว การดูแลผู้ป่วยติดเตียง 

หรือที่เรียกว่า Home ward คือการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ก็ยังคงมีการดำาเนินการ 

อย่างต่อเนื่องแม้ว่าระดับน้ำาท่วมจะไม่มีทีท่าว่าจะลดลง แต่ สสจ.สิงห์บุร ี

และหน่วยบริการ ก็ยังคงออกเยี่ยมผู้ป่วยอย่างสม่ำาเสมอ

	 ทั้งหมดก็เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย	

ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ	 เข้าถึงบริการในสถานการณ์วิกฤต...ตาม

สโลแกนให้บริการด้วยดวงจิต	ดูแลใกล้ชิดด้วยดวงใจ 

24 ก้าวใหม่ สปสช.
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หนังสือ “หลักประกันมั่นใจ”
:	รวมบทคว�มที่ฉ�ยมุมมองใน
หล�ยเหลี่ยมหล�ยมุม	ที่สะท้อน
คว�มเป็นจริงของปัญห�	และ
คว�มเดือดร้อนของประช�ชน
ที่ประสบปัญห�ทุกเมื่อเชื่อวัน	
รวมทั้งเสนอแง่คิดในเชิงระบบ
หลักประกันสุขภ�พ

หนังสือ “รวมบทวิทยุโทรทัศน์ในการเผยแพร่
ความรู้หน้าที่และสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ ประจำาปีงบประมาณ 2554”
:	เพื่อสนับสนุนเครือข่�ยประช�สัมพันธ์ในพื้นที่
ได้นำ�ไปใช้ประโยชน์เผยแพร่ให้ประช�ชนรับรู้
หน้�ที่และสิทธิในระบบหลักประกันสุขภ�พ
ได้ถูกต้องและทั่วถึงต่อไป

หนังสือ “เรื่องเด่นที่เห็นมา”
:	หยิบยกเรื่องร�วดีๆ	ที่เป็นง�น
เชิงสร้�งสรรค์ที่เหม�ะสมกับพื้นที่	
เหม�ะสมกับคนไข้	และทรัพย�กรที่มีอยู่		
เรื่องร�วเหล่�นี้จะเป็นประโยชน์ต่อก�ร
พัฒน�ระบบสุขภ�พให้ประช�ชน
มีหลักประกันสุขภ�พอย่�งทั่วถึง

Tip	 จินกังกงเป็นศาสตร์แห่งการยืดเส้นยืดสายประกอบท่าบริหารเข่า ไหล่ และแขน บางท่าผสานการเดินพลังลมปราณ 

และโยคะ ส่งผลต่อการปรับสมดุลของอวัยวะภายในร่างกาย ท่าที่	 1	 ฝ่ามือทะลุฟ้า	 ซาน	 (3)	 เจียว จะทำาให้ลมในร่างกาย 

ไม่ติดขัด ท่าที่	2	พนมมือหน้าหลัง มีผลดีต่อไต ท่าที่	3	ดันฟ้า	กดดิน ดีต่อม้ามและกระเพาะ ท่าที่	4	แผลงศรซ้าย-ขวา  

ดีต่อตับ ท่าที่	 5	 ก้มหน้ามองเท้า	 ฝ่ามือยันภูผา ท่านี้ดีต่อหัวใจ ท่าที่	 6	 บิดเอว	 มองฟ้าดูดิน มีผลดีต่อเส้นเอ็น ทำาให้ 

หายปวดคอหรือเอว ท่าที่	 7	 หงส์กางปีก ดัดหลัง ดีต่อกระดูกสันหลัง ช่วยคลายกล้ามเนื้อพังผืด และท่าที่	 8	 สองเท้า	

กระแทก	ไร้โรคา ทำาให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี 

ที่มา: www.bangkokbiznews.com

จินกังกง...ยืดเส้นยืดสาย

 หลักประกันนั้นเชน สิ่งจำเปนขั้นพื้นฐาน

ปจจัยสี่มีเสื้อผามีบาน มีอาหารมีหยูกยา

 หลักประกันนั้นชวย ไมวารวยหรือยากไร

เปนสิทธิเปนความหวังคนไทย ปวยคราใดไมหมดตัว

 หลักประกันมั่นใจ ไมผลักไสไมเดียดฉันท

เพราะทุกคนนั้นเทาเทียมกัน หลักประกันนั้นสรางไทย



 นายวิทยา	บุรณศิริ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ในฐานะประธาน

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติในวาระพิเศษเพ่ือเร่งหามาตรการและแนวทางการช่วยเหลือ

ประชาชนและสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	โดยที่ประชุมอนุมัติจัดตั้งศูนย์

ประสานงานผ่านสายด่วน	สปสช.	1330	ในการประสานองค์การเภสัชกรรมและกระทรวง

สาธารณสุขเพื่อจัดส่งยา	 เวชภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อชีวิต	 และประสานขอความร่วมมือ	อบต.	 

และกองทุนสุขภาพตำาบลเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเร้ือรังท่ีติดอยู่กับบ้านให้ได้รับยา 

และการดูแลอย่างต่อเนื่อง	

 นายวิทยากล่าวว่า	การช่วยเหลือหน่วยบริการในพ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัย	มีกองทุนสำารองกลาง 
กรณีมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน	 ซึ่งเริ่มตั้งแต่สถานการณ์น้ ำาท่วมในปีที่ผ่านมาในการดำาเนินการ	 
และยงัไดป้รบันโยบายการจดัสรรงบคา่เสือ่ม	สำาหรบัป	ี2555	เพือ่นำามาใชใ้นการฟืน้ฟโูรงพยาบาล
ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำาท่วม	ซึ่งงบค่าเสื่อมนั้น	เป็นงบสำาหรับซ่อมบำารุงครุภัณฑ์	สิ่งก่อสร้าง	
ที่เสื่อมสภาพหรือเสียหาย	ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จัดสรรให้กับหน่วยบริการทุกปี	
ในกรณีนี้ได้พิจารณาให้กับหน่วยบริการที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ	เป็นการเร่งด่วน

	 ท้ังน้ีบอร์ด	สปสช.	 ยังได้อนุมัติให้มีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานผ่านสายด่วน	สปสช.	1330	
ในการประสานการส่งยา	เวชภัณฑ์ที่จำาเป็นต่อชีวิต	เช่น	ยากันเลือดแข็งตัว	เซรุ่มแก้พิษงู	สำาหรับ
ประชาชนที่ไม่สามารถมารับบริการได้ในช่วงน้ ำาท่วม	 โดยจะมีการประสานกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอย่าง	อบต.	และกองทุนสุขภาพตำาบล	ทั่วประเทศ	ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับ 
ผู้ป่วยที่บ้าน	 ขณะเดียวกัน	 สปสช.	 ได้จัดตั้งศูนย์ในการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ที่จำาเป็นร่วมกับ
องคก์ารเภสชักรรมและกระทรวงสาธารณสขุ	และหลงัน้ ำาท่วมจะใชง้บประมาณจากกองทนุสขุภาพ
ตำาบลในการปรบัปรงุสขุาภบิาล	สิง่แวดลอ้ม	เชน่	เตรยีมน้ำาดืม่สะอาด	และการปอ้งกนัโรคทีม่าหลงั 
น้ำาลด	เช่น	อุจจาระร่วง	เป็นต้น

	 ในส่วนของบริการด้านการรักษาพยาบาล	 ซ่ึงผู้ประสบภัยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในสิทธิ	
30	 บาทรักษาทุกโรคนั้น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้แนวทางการดำาเนินการแก่ 
โรงพยาบาล	 คือ	 ประชาชนที่เจ็บป่วยสามารถไปรับบริการที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องไปเริ่มท่ีหน่วย
บริการต้นสังกัด	โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคประจำาตัวที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้	เช่น	ผู้ป่วยไตวาย 
ระยะสุดท้าย	ผู้ป่วยจิตเวช	จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง	และประชาชนจะได้รับการดูแล	ป้องกัน	
ฟื้นฟูสุขภาพหลังน้ ำาลด	 ในด้านการจัดบริการให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย	 โรงพยาบาลต้อง 
ให้บริการผู้ป่วยทันทีโดยไม่คิดค่าบริการ	โดยสามารถเบิกกับ	สปสช.	ในภายหลัง	

 นอกจากนีย้งัไดม้กีารประสานเครอืขา่ยหนว่ยบรกิารทีไ่มม่ปีญัหาน้ำาทว่ม ไมว่า่จะอยู่ในหรอื
นอกระบบหลกัประกนัสขุภาพ ในการรบัสง่ตอ่ผูป้ว่ยทัง้ภายนอกเครอืขา่ย และในเครอืขา่ยทีม่กีาร
ข้ามขั้นตอน พร้อมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนที่เพื่อบริการประชาชน 
และสนับสนนุการส่งตอ่ผูป้ว่ยกรณฉีกุเฉนิ ทัง้ทางดา้นเฮลิคอปเตอร ์ทางเรอื/แพขนานยนต ์สามารถ
เบิกได้ตามระเบียบของ สปสช. ตามเกณฑ์ที่กำาหนดอีกด้วย 

เร่งสำ�รวจ ฟื้นฟูหน่วยบริก�ร
สปสช. เดินหน้ากองทุนช่วยน้ำาท่วม

ก้าวทันโรค



4 ก้าวใหม่ สปสช.

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

คือ	คนไทยที่มีเลขประจำาตัวประชาชน	13	หลัก	และไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล	

ตามกฎหมายประกันสังคม	หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้	

	www.nhso.go.th

บริการ	
24	ชั่วโมง

     รับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิหลักประกันสุขภาพ กด 1 

            ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลอัตโนมัติ กด 2

                 รับฟังการแก้ไขสิทธิรักษาพยาบาล    

                              ไม่ตรงตามจริง กด 3 

                                    สำาหรับผู้ ให้บริการ กด 4 

                  ติดต่อศูนย์พิษวิทยาเพื่อ

            ปรึกษาเร่ืองสารพิษ กด 5 

               ติดต่อเจ้าหน้าที่ กด 0

สายด่วน	สปสช.	1330

สายด่วน	สปสช.	โทร.

อุ่นใจ	ใกล้	ไกล
บริการข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพ	(บัตรทอง)


