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(นพ.วินัย สวัสดิวร)
เลขาธิการสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 ผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลก	 ฉบับล่าสุด	 พบว่า	 ประเทศไทยเป็น	 1	 ใน	 

6	 ประเทศท่ัวโลก	 ท่ีประสบความสำาเร็จในการจัดระบบสวัสดิการรักษาด้านสุขภาพปกป้อง

คนจนและผู้ยากไร้	 และในวาระที่นายบัน คี มุน	 เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ 

เดินทางมาประชมุเพ่ือรณรงคเ์รือ่งการดแูลสขุภาพผูห้ญงิและเดก็	ชว่งกลางเดอืนพฤศจิกายน 

ที่ผ่านมา	 ได้กล่าวชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย	 โดยเฉพาะการปกป้อง

ประชาชนไมใ่หล้ม้ละลายจากภาระคา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาลโรครา้ยแรงทีม่คีา่ใช้จ่ายสงู	 

เช่น	 โรคเอดส์	 โรคไตวายเรื้อรัง	 แม้ในภาวะวิกฤตอุทกภัย	 รวมทั้งการมีระบบการจัดการ 

เฉพาะโรคเพื่อการเข้าถึงยาที่จำาเป็นได้อย่างทั่วถึง	การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

	 นอกจากนี	้ไดก้ลา่วถงึ	ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัของระบบหลกัประกนัสขุภาพ

ไทยมีความหลากหลายและเป็นระบบปลายปิด	 ทำาให้ระบบมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

เป็นทิศทางที่ถูกต้อง	ควรแก่การให้ประเทศอื่นๆ	ที่มีระบบการดูแลสุขภาพคล้ายกับของไทย

ได้เข้ามาศึกษาและนำาไปพัฒนาระบบสวัสดิการด้านสุขภาพให้พอเพียง

	 และในช่วงปลายเดือนมกราคม	2555	 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 

ระดับโลก	 “การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล (Prince Mahidol Award 

Conference: PMAC)” ซึ่งเป็นเวทีการประชุมเพ่ือสุขภาพอนามัยระดับโลก ทั้งนี้เพื่อ 

เผยแพร่พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

ในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย โดยมูลนิธิรางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดการประชุมนี้ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นจาก 

นานาประเทศเกี่ยวกับสาธารณสุขร่วมกับองค์กรระดับโลก เช่น WHO, World Bank,  

JICA ซึ่งในปีนี้จะประชุมเกี่ยวกับการกำาหนดจุดยืนการพัฒนาวาระด้านการคุ้มครอง 

สุขภาพถ้วนหน้าในระดับโลกและระดับชาติร่วมกัน นับว่าเป็นประเด็นท่ีน่าจับตามอง 

และมีประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขเป็นอย่างมาก		

 ด้วยเหตุนี้เอง จึงถือเป็นเรื่องดีที่อยากให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ทุกท่าน เครือข่ายหลักประกันสุขภาพทั้งจากภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ร่วมภาคภูมิใจ 

ด้วยกันครับ  

จากใจเลขาฯ

ระบบหลักประกัน

สุขภาพไทยสู่เวทีโลก
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 ดว้ยภารกจิดแูลหลกัประกนัสขุภาพใหก้บัประชาชนคนไทยกวา่ 48 ลา้นคน หรอืประมาณ 75% ของคนไทยทัว่ประเทศ 

ซึ่งต้องมีข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งข้อมูลผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ และข้อมูลการใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข จึงจำาเป็น

ต้องจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้องครอบคลุมหลายมิติควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การบริการประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

และการจ่ายค่าบริการให้แก่ โรงพยาบาลและหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ  

การลงทะเบียนรับสิทธิ การบริหารจัดการเงินกองทุน การคุ้มครองสิทธิ ผ่านระบบ Call Center 

 เริ่มตั้งแต่การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ จะมีระบบ ICT รองรับ โดยจะจัดเก็บข้อมูลของ 

โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจำานวนบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ พยาบาล ฯลฯ จำานวนเตียง  

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพของโรงพยาบาล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้ 

และมีการประกาศให้ขึ้นทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th ให้สาธารณชนเข้าถึง 

 ถัดมาคือการลงทะเบียนหน่วยบริการประจำาของผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  

รายใหม่ ปัจจุบันคาดว่ามีคนไทยประมาณ 50 ล้านคน ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง)  

แต่ท่ีผ่านมาพบว่ามีเพียง 48 ล้านคนเท่านั้น ที่ลงทะเบียนบัตรทองไว้แล้ว ดังนั้นจึงยังมีประชากร 

อีกประมาณล้านกว่าคนท่ียังไม่มาแสดงตัวตน ประชากรส่วนน้ีประกอบด้วยส่วนท่ียังไม่มีสิทธิใดๆ เลย 

ที่เรียกว่า “สิทธิว่าง” ประมาณ 4 แสนคน และส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มที่กำาลังทำาการสำารวจอย่างละเอียด

ในพื้นที่ ที่เรียกว่า “กลุ่มรอพิสูจน์สถานะ” ประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพจะต้องลงทะเบียน 

กับหน่วยบริการใกล้บ้าน เช่น สถานีอนามัย/โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน หรือสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

โดยระบบ ICT จัดเก็บข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาลของผู้รับบริการแต่ละคนไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถ 

ตรวจสอบทางเว็บไซต์ได้ หรือตรวจสอบทาง Call Center 1330 

 เรื่องที่สามคือการใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมในการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ  

โดย สปสช. มีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 กว่าแห่ง สถานีอนามัย/ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (หรือ รพ.สต.) ประมาณ 9,000 กว่าแห่ง และหน่วยบริการอื่น 

ท่ีข้ึนทะเบียน เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หน่วยบริการจะจัดเก็บข้อมูล 
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2 ก้าวใหม่ สปสช.



คุ้มครองสิทธิ ผ่านระบบ 
Call Center 1330
 สำาหรบัการใหบ้รกิารในรปูแบบ Call Center เปน็การใหบ้รกิารขอ้มลู 

สิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นต้นว่า การรับฟังข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสิทธิ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล

อัตโนมัติ ฯลฯ ซ่ึงทุกสายท่ีโทรเข้ามาจะถูกบันทึกระบบลงคอมพิวเตอร์  

จากน้ันจะมีการนำาข้อมูลไปจัดแยกประเภท ว่าเป็นข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  

หรือสอบถามข้อมูล สำาหรับเรื่องท่ีเป็นเรื่องร้องเรียนจะต้องถูกส่งต่อ 

ไปที่ฝ่ายจัดการแก้ไข ซ่ึงจะต้องดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรียกว่า 

เมื่อมีการ “เปิด case” แล้วจะต้องมีการ “ปิด case” ให้ได้ในเวลาที่กำาหนด 

โดยจะต้องแจ้งกลับไปยังผู้ร้องเรียนว่าได้แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน 

ให้แล้ว อยา่งนีเ้ปน็ตน้ จะเหน็วา่การทำางานผา่น Call Center 1330 เนน้การ

คุ้มครองสิทธิ ตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

Information Communication 
and Technology 

การบริการสุขภาพลงโปรแกรมและส่งมายัง สปสช. ในส่วนของผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิหลักประกัน

สุขภาพ (บัตรทอง) ซึ่งมีสถิติการมารับบริการประมาณ 150 ล้านครั้งต่อปี ส่วนผู้ป่วยใน 

ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพประมาณ 5.5-6 ล้าน Admission นอกจากนี้ยังมีธุรกรรม 

ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการโรคเฉพาะต่างๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง  

รวมทั้งข้อมูลด้านธุรกรรมด้านการบริหารกองทุน ทำาให้ระบบ ICT ของ สปสช. โดยรวมแล้ว 

การให้บริการทั้งระบบประมาณ 200 ล้านธุรกรรม 

 ข้อมูลบริการที่ส่งมาจากหน่วยบริการ เช่น ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอกท่ีมีความครบถ้วน  

ถูกต้องและทันสถานการณ์ เป็นปัจจัยที่สำาคัญในการสะท้อนภาระค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการ 

ต้องแบกรับ รวมถึงข้อมูลบริการสุขภาพของผู้ป่วยใน จะมีผลต่อการบริหารจัดการเงินกองทุนฯ  

โดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยของแต่ละกองทุนฯ ให้หน่วยบริการอย่างเหมาะสม กล่าวคือ  

เม่ือหน่วยบริการส่งใบ claim อิเล็กทรอนิกส์เข้ามา ระบบ ICT ก็จะประมวลข้อมูลว่าถูกต้อง 

หรือไม่ และจะจ่ายเงินเท่าไหร่ จ่ายตามกฎการจ่ายเงินของกองทุนใด หลังจากนั้นระบบก็จะ 

โอนเงินไปยังบัญชีของหน่วยบริการนั้นๆ โดยที่ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพรับบริการไม่ต้อง 

ยุ่งยากเรื่องค่าใช้จ่าย เพียงแค่เดินเข้ามารับบริการที่หน่วยบริการเท่านั้น 

 ในแต่ละวันระบบจะจ่ายเงินออกประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อวันทำาการ โดยจะมี

การโอนเงินประมาณ 1,000 ครั้ง ซึ่งแต่ละปีจะมีวันทำาการประมาณ 240-250 วัน ในภาพรวม 

สปสช. ต้องบริการจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 1 แสนล้านบาท

3ก้าวใหม่ สปสช.



นวัตกรรม ICT 

ในระบบหลักประกันสุขภาพ

 ปัจจุบันการเข้ารับบริการในหน่วยบริการสามารถใช้บัตรประชาชน  

แสดงตัวตน หรือบ่งช้ีตัวบุคคลได้โดยไม่ต้องใช้บัตรทอง ขณะเดียวกัน สปสช.  

กำาลังร่วมมือกับสำานักทะเบียนราษฎร์ ในการใช้บัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์  

หรือ Smart card โดยจะบันทึกข้อมูลบุคคลและข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล 

ลงในบัตร ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถทำางานได้ แต่มีข้อจำากัดเรื่อง Smart card 

ที่ยังไม่ทั่วถึง ประกอบกับหน่วยบริการต้องมีเครื่องอ่านบัตร คาดว่าเมื่อระบบ 

Smart card มีใช้ท่ัวประเทศแล้ว จะช่วยให้การมารับบริการของประชาชน 

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบ ICT เพื่อธรรมาภิบาล

 ภายใต้ระบบ IT ที่ สปสช. นำามาใช้ มีโปรแกรมเฉพาะกิจ 

ค่อนข้างมาก แต่โปรแกรมหน่ึงท่ีมีความสำาคัญ คือโปรแกรมติดตั้ง

ระบบ black office ซึ่งเป็นระบบการบริหารหลังบ้าน โดยเฉพาะ

เร่ืองบัญชี สปสช. ใช้ระบบ SAP (System Application Products) 

เป็นโปรแกรมสำาเร็จรูปทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise  

Resource Planning) ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานโลก ดูแล

ระบบบัญชีเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ทำาให้ได้ข้อมูลถูกต้อง โปร่งใส  

ตรวจสอบได้ 

4 ก้าวใหม่ สปสช.



 เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกเรื่องหน่ึงที่กำาลังพัฒนา คือ  

Mapping tool ซึ่ง สปสช. ได้ร่วมกับ NECTEC ในการพัฒนา  

Mapping tool เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ 

HIS (Health Information System) ของหน่วยบริการเพื่อส่งข้อมูล

มายังส่วนกลาง ลดปัญหาการบันทึกข้อมูลบริการที่ซ้ำาซ้อน เนื่องจาก

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลมีความลำาบากในการต้องป้อนข้อมูลให้ สปสช. 

Mapping tool จะช่วยลดงานที่ซ้ำาซ้อนลง ขณะนี้ระบบดังกล่าว 

กำาลังอยู่ในขั้นตอนของการนำาร่องและทดลองเชื่อมโยงข้อมูล

 อีกส่วนหนึ่งคือการจัดทำาระบบ Smart VMI (Vender  

Manage Inventory ) เป็นระบบในการจัดซื้อยาราคาแพง ยาที่หายาก  

เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ ฮอร์โมนบางตัวที่ใช้ในการรักษา โดยการ 

ประมูลเป็นล็อตใหญ่ๆ ทำาให้สามารถซื้อยาได้ในราคาถูกลง เมื่อ 

ผู้รับบริการจำาเป็นต้องใช้ยา โรงพยาบาลจะเป็นผู้จ่ายยาให้ โดยจะมี 

ระบบบริหารคลังยาของแต่ละโรงพยาบาลเมื่อถึงระดับ minimum 

stock ทางผู้จำาหน่ายก็จะจัดส่งยาไปให้กับหน่วยบริการ วิธีน้ี 

หน่วยบริการจะเป็นผู้ stock ยาบางส่วน คือ stock ไว้ในปริมาณ 

ที่จำาเป็น การจ่ายเงินชดเชยของ สปสช. ให้กับโรงพยาบาลจะไม่ได้

จ่ายเป็นตัวเงิน แต่จะจ่ายเป็นยา ลดปัญหาท่ีหน่วยบริการจะต้อง 

ไปจัดซื้อยาเองในราคาที่แพงกว่า ขณะเดียวกันโรงพยาบาลก็ไม่ต้อง

เป็นหนี้ค่ายาด้วย 

 ดว้ยระบบดงักลา่วทำาใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึยาราคาแพงได ้

เรยีกวา่เปน็การเชือ่มโยงระบบการจา่ยยาจากหนว่ยบรกิารเขา้สู่ระบบ

บรหิารจดัการคลงัยากลาง เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ และความถกูต้อง 

ในการบริหารจัดการคลังยานั่นเอง 

 นอกจากการพัฒนาฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง ถูกต้องแม่นยำา เพื่อ

ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ซึ่งมีมูลค่ามหาศาลในการช่วยให้คนไทยไม่ต้องล้มละลายจากการ 

เจ็บป่วย ข้อมูลบริการสุขภาพที่ สปสช. เก็บรวบรวมไว้ ยังมีประโยชน์ 

ทั้งในแง่สถิติโรค ระบาดวิทยา ฯลฯ ซึ่งมีหน่วยงานทางวิชาการ  

หน่วยงานวิจัยนำาไปใช้ศึกษาอยู่เสมอ 

 สุดทา้ยแล้วระบบ ICT ไมไ่ดต้อบสนองเพยีงแคอ่งคก์รไดร้บัการ

ยอมรับว่ามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ระบบ ICT ต้องสนับสนุน

ให้ระบบบริการผู้ป่วยสามารถดำาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถรองรับให้การบริการด้านสุขภาพโดยไม่สะดุด มีเม็ดเงิน 

หรืองบประมาณไหลลงไปที่หน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง ประชาชน 

ผู้รับบริการย่อมได้ประโยชน์ในแง่ของคุณภาพบริการ เพราะหาก 

หนว่ยบรกิารไมม่เีงนิ ก็จะไมส่ามารถทำางานต่อได ้เพราะการจดัระบบ

บริการสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพสำาหรับผู้ป่วยในระบบหลักประกัน

สุขภาพให้ยั่งยืนนั้น จำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการชดเชยค่าบริการให้กับ

ผู้ให้บริการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้หน่วยบริการสามารถ

จัดบริการได้อย่างต่อเนื่อง

	 ท้ังหมดก็คือความต้ังใจของ	สปสช.	ท่ียังคงมุ่งม่ัน	และเดินตาม

อดุมการณข์องงานหลกัประกนัสขุภาพ	ที	่นพ.สงวน	นติยารมัภพ์งศ	์

วางไว้	คือหวังในหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนต่อประชาชน 

5ก้าวใหม่ สปสช.



ก้าวทันเทคโนโลยี 
เพื่อระบบบริการสุขภาพที่ยั่งยืน
	 เอ่ยถึง	“เจ้าหญิงไอที”	จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก	“ซี-ฉัตรปวีณ์ 

ตรีชัชวาลวงศ์” ที่หลายคนยอมรับในความรู้ความสามารถด้านไอที

ของเธอ	 ผลงานในวงการบันเทิงสายไอที	 มีทั้งงานพิธีกรรายการ	 งาน 

ผู้ประกาศข่าว	แถมยังเป็น	Bloger	website	http://www.dailygizmo.tv	

ล่าสุดเธอคนนี้ยังคว้าตำาแหน่ง	Ultimate	World	Ms	Twitter	Worldwide		

โดยเฉือนชนะนักร้องดังชาวอเมริกันมาได้	 วารสาร	 “ก้าวใหม่”	 ฉบับนี้ 

จึงได้รับเกียรติจาก	 “เจ้าหญิงไอที”	 มาร่วมพูดคุยเรื่องการพัฒนา

ระบบไอที	เพื่อสนับสนุนงานด้านระบบหลักประกันสุขภาพ	

	 “ต้องบอกว่าการนำาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน	เรื่องการบริการด้านสุขภาพ
เป็นเรื่องที่ดีมากๆ	เลยค่ะ	ส่วนตัวแล้วซีคิดว่าเทคโนโลยีค่อนข้างมีความสำาคัญมาก

ในโลกปัจจุบัน	อย่างช่วงที่เกิดน้ำาท่วมใหญ่ที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่า	ผู้คนต้องการสื่อสาร

ถึงกัน	สำาหรับ	สปสช.	เอง	ซีทราบว่ามีบริการ	Hot	line	สายด่วน Call Center 1330 

ซึ่งให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	ช่วยให้ประชาชนได้โทรเข้ามาเพื่อรับทราบข้อมูล

เรื่องสิทธิรักษาพยาบาล	

 “นอกจาก	Hot	line	แล้ว	สปสช.	ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารอื่นๆ	ที่ช่วยให้การ
บริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างราบรื่น	โดยเฉพาะการจ่ายเงินชดเชยให้กับโรงพยาบาล

ที่รักษาผู้ป่วยในช่วงน้ ำาท่วม	ซึ่งมีระบบออนไลน์ในการจ่ายเงิน	เหล่านี้ซีคิดว่าช่วยให้การดูแล

สุขภาพคนไทยมีความคล่องตัวสูงมากเลยค่ะ	เพราะคนไข้และโรงพยาบาลไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ

เรื่องเงินๆ	ทองๆ	เนื่องจากมีระบบเบิกจ่ายที่เข้มแข็งรองรับ	ด้วยความที่ทำางานสายไอทีมานาน	

บวกกับความชอบส่วนตัว	ซีคิดว่าเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตมาก	การเข้าถึงเทคโนโลยี	ทำาให้เรา

ได้รับบริการที่ดีกว่า” 

	 คุณซียังบอกอีกว่า	การพัฒนาด้านไอทีเพื่อสนับสนุนงานบริการสุขภาพ	เป็นเรื่องที่ต้องทำา

ต่อเนื่องเพราะเรื่องของเทคโนโลยีไม่มีคำาว่าพอ	และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด	ทั้งยังฝากชื่นชม

บุคลากรทางการแพทย์ผ่านวารสาร	“ก้าวใหม่”	อีกด้วย

 “อาชีพหมอและพยาบาลเป็นอาชีพที่น่าทึ่งนะคะ	ซีไม่รู้ว่า
เขาทำาได้ยังไง	เพราะว่าต้องอยู่คอยดูแลคนที่ไม่สบาย	ซีรู้สึก

ชื่นชมในวิชาชีพนี้มากๆ	และคิดว่าบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากมีใจให้บริการแล้วต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆ	

เพราะต้องดูแลคนไข้ตลอดเวลา	ซีก็ขอเป็นกำาลังใจ

ให้กับทุกท่านด้วยนะคะ”	เจ้าหญิงไอทีกล่าว	 

6 ก้าวใหม่ สปสช.

เรื่องจากปก



ท่านสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านคอลัมน์ก้าวประทับใจ 

เพียงส่งบทความและภาพถ่ายของท่าน	รวมทั้งภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ	มาที่	กองบรรณาธิการ	

วารสารก้าวใหม่	สปสช.	(ที่อยู่ด้านหลังปก	วารสารก้าวใหม่)	ทุกท่านจะได้รับของที่ระลึกจาก	

ทางกองบรรณาธิการ	โปรดระบุชื่อ	ที่่อยู่ของท่านให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง

ก้าวประทับใจ
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Tip

กินอาหารต้านมะเร็ง
 พฤติกรรมการกินมีส่วนสำาคัญอย่างมากใน

การป้องกันโรคมะเร็ง อาทิ หลีกเล่ียงอาหารท่ีมี

เช้ือรา โดยเฉพาะเช้ือราท่ีมีช่ือว่า “อะฟลาทอกซิน” 

ซึ่งมักปนเปื้อนอยู่ในถั่วลิสงคั่ว พริกแห้ง และ 

หลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อสัตว์ปิ้งย่าง รมควัน  

ควรหันมากินผักผลไม้ เพราะอุดมไปด้วยสาร 

ต้านอนุมูลอิสระ และยังมีเส้นใยอาหารซึ่งดีต่อ 

ระบบย่อยอาหาร  ลดความเสี่ยงในการเกิด 

โรคมะเร็งได้ โดยเฉพาะ ขิง ชาเขียว องุ่นแดง  

น้ำาผ้ึง กระเทียม มะเขือเทศ แครอต ฯลฯ จะให้ดี 

ควรกินผักผลไม้ให้ได้ประมาณ 500 กรัม/วัน 

ที่มา: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

	 “ดิฉันเคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมาก่อนเมื่อปี	 2550	 ครั้งนั้นเสียค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาเอง	จำานวน	50,000	บาท	ตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องตัดเต้านมก็เฉยๆ	

เพราะคิดว่ารักษาชีวิตไว้ดีกว่า	แต่หลังผ่าตัดก็ร้องไห้ใหญ่เลย	เพราะมันน่าเกลียด 

เหมือนสูญเสียบุคลิกไป	 สูญเสียความม่ันใจมากรู้สึกเศร้าทุกวันเลยค่ะ	สามีกับลูก 

ก็เศร้าไปกับเราด้วย	 ก็เลยคิดได้ว่าตอนนี้เรากำาลังทำาลายครอบครัวอยู่	 ในที่สุด 

ก็ทำาใจได้และบอกทุกคนว่าฉันยังไม่ตายจะร้องไห้ทำาไม	 จากนั้นในบ้านก็เริ่มมี

เสียงหัวเราะครอบครัวมีชีวิตชีวาขึ้น”

	 หลังจากผ่าตัดเสร็จส้ินนางสีนวลก็มารับยาในโรงพยาบาลท่ีใช้สิทธิบัตรทอง 

มาตลอด	 แต่เมื่อต้นปี	2554	 เธอต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อเอาก้อนเนื้อ	

มดลูกและรังไข่ออก

	 “ดิฉันมีอาการประจำาเดือนมาปริมาณเยอะมากและมานานตลอดท้ังเดือน	

พอคลำาดูก็เจอก้อนที่ท้องน้อยจึงไปพบแพทย์	 ปรากฏว่าเป็นก้อนเนื้อใหญ่มาก

เปรียบเทียบได้กับหญิงมีครรภ์	4	 เดือน	 จึงต้องผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออก	 คราวนี้

ต้องตัดมดลูกและรังไข่ออกไปด้วย	 โดยใช้สิทธิบัตรทอง	30	 บาท	 ส่วนตัวเห็นว่า 

การรักษาและผ่าตัดทั้ง	2	ครั้ง	ไม่เห็นข้อแตกต่าง	ทั้งการบริการและการเอาใจใส่	

สมัยก่อนคนคิดว่าบริการไม่เต็มที่	 ยาก็ไม่ดีเท่ากับการรักษาแบบที่เสียเงิน	 แต่

จริงๆ	 แล้วเหมือนกันทุกอย่างเลย	 ใช้บัตรทอง	30	 บาท	 ตอนนี้ดีกว่าบัตรอื่นๆ	

เสียอีก	 ทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้หยุดการรักษาแค่การผ่าตัด	 แต่มีการให้ยา

และตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่อง	 ตรงนี้เป็นการบริการที่ดีมาก	 ดิฉันพอใจกับการ

ใช้บัตรทอง	30	บาทรักษาทุกโรคมากค่ะ” 

สูม้ะเร็งด้วยหัวใจ
   และบัตรทอง
 “โรคมะเร็ง”	 หรือการมีเนื้องอกเกิดขึ้นมาในร่างกาย	 

เป็นโรคร้ายที่ใครๆ	 ก็คงไม่อยากประสบพบเจอกับตัวเอง	 

แต่ถ้า เป็นแล้วก็คงต้องทำาใจให้ เข้มแข็งและรักษาอย่าง 

ต่อเนื่อง	 จะได้มีสุขภาพกายและใจที่ดีเพื่อต่อสู้กับโรคร้าย	

อย่างนางสีนวล แซ่ตั้ง	 วัย	 49	 ปี	 ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็ง 

และต้องผ่าตัดถึงสองครั้ง	แต่เธอก็ผ่านพ้นคืนวันอันเลวร้าย 

มาได้ด้วยหัวใจ	 และเข้ารับการผ่าตัดโดยใช้สิทธิบัตรทอง 

ในครั้งที่สอง
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ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ

 เป็นเร่ืองท่ีน่าสังเกตว่า เราจะมองเห็นความโดดเด่น ความคิดใหม่ๆ 

นวัตกรรมด้านสถาปัตยกรรมในภาคเอกชนได้ชัดเจน (ยกตัวอย่างเช่น  

อาคารแบบตึกช้าง หรือตึกกระจกรูปทรงโมเดิร์นใหม่ๆ) แต่จะเห็นความ 

ดาษดื่น ซ้ ำาๆ ธรรมดาๆ ในอาคารที่หน่วยราชการสร้างขึ้น หลายท่าน

อาจจะช่วยอธิบายว่า ในระบบราชการมีข้อจำากัดด้านงบประมาณและ

มีกระบวนการขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องโปร่งใส ชัดเจน จึงเป็นเหตุให้ 

การออกแบบอาคารต่างๆ ต้องเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน หวือหวาเกินไป 

รวมทั้งความสะดวกในการตั้งราคากลางกับสำานักงบประมาณ

 ช่วงที่มีการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารของสนามบิน

สุวรรณภูมิ ซ่ึงได้สถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ท่ีชนะการประกวดคัดเลือก  

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เคยติงว่าแบบอาคาร  

(หลังท่ีต้ังเด่นเป็นสง่าทุกวันน้ี) กระด้างเกินไป ขาดความเป็นเอกลักษณ์ไทย  

รวมท้ังรายละเอียดการใช้สอยและการตกแต่งภายในบางอย่างท่ีควร

ปรับปรุง แต่ท่านผู้นำาประเทศและข้าราชการการเมืองระดับสูงก็ดูเหมือน 

จะทำาหูทวนลม อาจเป็นเพราะจิตใจของท่านเหล่านั้นกระด้างเกินไป 

ที่จะเข้าใจอะไรที่ลุ่มลึกแบบนี้

 ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม คือ แบบแปลนสถานีอนามัย หรือ อาคาร

ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข จะมีแบบ

หลักๆ อยู่ไม่กี่แบบ เวลานั่งรถผ่านไปเร็วๆ ก็จะพอสังเกตได้ว่านี่คือ 

“สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ” โดยไม่ต้องมอง

ป้ายชื่อหน่วยงาน เพราะความที่อาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ถูกออกแบบ

มาเป็นลักษณะเดียวกันหมดทั้งประเทศ

ขอกาแลสักคู่เถิด...
(อัตลักษณ์หน่วยบริการ)

 ทุกวันนี้ เวลาเดินผ่านสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานราชการองค์กรของรัฐต่างๆ ผมมักจะ 

แอบพิเคราะห์สังเกตสังกาอยู่เสมอๆ ว่าอาคารนี้ออกแบบอย่างไร ทั้งเรื่องประโยชน์การใช้สอย รูปทรง 

เรขาคณิต การสอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงภูมิสถาปัตย์รอบๆ อาคาร และอัตลักษณ์ที่ 

เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆ
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 การออกแบบอาคารเหล่านี้ มักจะถูกกำาหนดมาโดยส่วนกลาง 

(Central Designed) ซึ่งบางครั้งเราก็จะได้ยินคำาวิพากษ์วิจารณ์เรื่อง

ความเหมาะสม เช่น บันไดชันเกินไปไม่เหมาะสำาหรับผู้สูงอายุ หรือ 

slope หลังคาที่คลุมทับมากไปจนระบายอากาศไม่ดี ร้อนอบอ้าวเกินไป 

หรือความไม่ลงตัวในเรื่องประโยชน์ใช้สอย กรณีจะปรับปรุงเป็นพื้นที่

เฉพาะเรื่อง

 นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เคยจัดให้มีการประกวดออกแบบ

แปลน “หน่วยบริการปฐมภูมิ” โดยสถาปนิกทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น 

ซึ่งเน้นความเป็นเอกลักษณ์ไทย ความสวยงามด้านภูมิสถาปัตย์ และ

ประโยชน์ใช้สอยที่ลงตัว ได้แบบอาคารที่งดงามและโดดเด่นคัดเลือกไว้ 

10 กว่าแบบ แต่จนบัดนี้ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยมีใครใส่ใจที่จะเอาไปใช้

ประโยชน์แต่อย่างใด

 ผมไม่ได้ตั้งใจจะตำาหนิติติงระบบราชการไทยที่รับผิดชอบดูแลใน

เรื่องนี้ แต่มองว่าทุกวันนี้เรามีสำานักโยธาธิการจังหวัด เรามีสถาปนิก

ในระดับพื้นที่ ซึ่งมีความรู้ความสามารถพอในการวางรูปแบบ และ

กำาหนดผังอาคารที่สอดคล้องกับความต้องการ และอารมณ์ความรู้สึก

ของผู้ใช้ประโยชน์ จึงควรเปิดระบบให้พื้นที่มีอำานาจการตัดสินใจในการ

ออกแบบอาคารบ้าง

 ผมอดชื่นชมศาลากลางจังหวัดหลังเก่าของจังหวัดนครปฐม ที่เป็น 

อาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ทั้งหลัง มีความโดดเด่นงดงาม ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว ้

ในด้านสถาปัตยกรรม เฉกเช่นเดียวกับอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเก่า 

ของจังหวัดนครพนม ซ่ึงเป็นแบบสไตล์ทรงยุโรปสมัยอาณานิคม ขณะน้ี 

ถูกอนุรักษ์ไว้และดัดแปลงเป็นห้องสมุดสำาหรับประชาชน

 เคยมีคนตั้งคำาถามว่า จังหวัดแพร่ ซึ่งมีไม้สักอุดมสมบูรณ์มาก 

หากชาวบ้านพร้อมใจกันขอสร้างอาคารสถานีอนามัยในรูปทรงล้านนา  

และสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง แถมด้วยการประดับประดาตกแต่งแบบ 

ล้านนา ติดกาแลบนชายขอบจั่ว และติดเครื่องไม้แกะสลักที่เป็น 

เอกลักษณท์างเหนือ ทางราชการจะยอมไหม...ผมเห็นโรงแรมบางแห่ง 

ในจังหวัดแพร่ มีเครื่องไม้แยะมาก ทำาไมเอกชนทำาได้...แต่รัฐทำาไม่ได้

 หรือโรงพยาบาลอำาเภอในภาคอีสานจะออกแบบเสาเป็นรูปแคน  

มีโถงระเบียงเป็นแบบอีสานคลาสสิก ก็ไม่เห็นจะแปลกอะไร โรงพยาบาล 

ปัตตานีจะออกแบบห้องประชุมให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นทักษิณ 

ปนกับอิสลามก็ดูจะเหมาะเหม็งเข้ากับคำานิยมของท้องถิ่นดี ประเด็น 

คือ เราน่าจะใส่อัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นพื้นที่เข้าไปในรูปทรง 

สถาปัตย์ด้วย

 ผมเคยชื่นชมชาวบ้านในตำาบลหนึ่งของอำาเภอปลาปาก จังหวัด

นครพนม ที่เสียดายอาคารไม้สถานีอนามัยหลังเก่า ซึ่งสภาพยังดีมาก 

เพราะบำารุงดูแลรักษาดี สร้างด้วยไม้สักท้ังหลัง ทางราชการให้งบประมาณ 

มาก่อสร้างอาคารคอนกรีตใหม่ 2 ชั้นทดแทน ก็เลยอาสากันมาช่วย 

ตัดเสา และดีดบ้าน ยกอาคารเข็นไว้บนรางเลื่อน ย้ายไปติดตั้งใหม ่

ในเนื้อที่ใกล้ๆ กัน นี่คือหัวใจของความอนุรักษ์ที่น่านับถือยิ่ง

 ทุกวันน้ี เราใช้สมองซีกซ้ายกันมากในการคิดคำานวณ ประเมินมูลค่า 

และออกแบบวางระบบต่างๆ น่าจะหันมาใช้สมองซีกขวาที่ดูแลด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี (Artistic aspect) ในการทำาให้อาคารสถานที่ 

ราชการของเราสวยงาม กลมกลืนกับท้องถิ่นที่ใส่ความเป็นไทยล้านนา  

ไทยอยุธยา ไทยทักษิณ ไทยอีสาน ให้ลูกหลานได้ชื่นชมและผูกโยง

อยู่ในกระบวนทัศน์ของภาพลักษณ์ และอัตลักษณ์ (Image & Identity) 

ของพื้นที่บ้าง

 เมืองไทยจะได้งามงดชดช้อย สวยขึ้นให้ใครชื่นชม... 



อเมริกา
 แก้ปัญหาการศึกษา
 เมื่อครั้งกรรมการปฏิรูปประเทศไทย	 ระดมความเห็นว่า	 ประเทศไทยควร

ปฏิรูปเรื่องอะไร	 มีน้อยคนมากที่เสนอเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพ	 (หรือระบบ

หลักประกัน)	แต่ดูเหมือนทุกคนจะอยากเห็นการปฏิรูปการศึกษา	เพราะเชื่อว่า	

เป็นรากเหง้าของปัญหาสารพัด	ในประเทศไทย
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ดูหนังดัง ชมหนังดี
นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

 คงยากที่จะสรุปว่า มันเป็นแบบนั้นจริงไหม แต่ดูเหมือน

ทุกคนพร้อมยกให้ปัญหาการศึกษาเป็นสาเหตุหลักของทุกเร่ือง  

ไม่ว่าจะเร่ืองความขัดแย้งทางการเมือง หรือแม้กระท่ังเศรษฐกิจ 

สู้เขาไม่ได้ ไปจนถึงเร่ืองทัศนคติน่าตกใจท่ีว่า คนไทยกว่า 60% 

เห็นว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น ยอมรับได้ ตราบเท่าที่รัฐบาล

ทำางานให้กับประชาชน

 แต่ไม่ว่า จะเป็นสาเหตุหลัก สาเหตุรอง หรืออาจไม่เป็น

สาเหตุเลย ไม่มีใครปฏิเสธว่า การศึกษาบ้านเรายังดีกว่านี้ได้

อีกแยะ แต่จะถึงขั้นต้องปฏิรูป ถอดรื้อ แค่ไหน คงเถียงกันได้

แยะ แม้จะพยายามปฏิรูปมานานกว่า 10 ปีแล้วก็ตามที

 ในขณะที่คนไทย (และคนอีกหลายชาติในเอเชีย) เห่อ

การไปเรียนต่อที่อเมริกา ไม่เฉพาะระดับปริญญา แต่มักอยาก

ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกแต่เล็กๆ (ถ้ามีปัญญา) คนอเมริกัน 

กลับมองว่า ระบบการศึกษาของตัวเองกำาลังสาละวันเตี้ยลง 

ไปทุกขณะ และถึงเวลาต้องจัดการกันอย่างจริงจัง

 หลังจากเอา อัล กอร ์มาเป็นพระเอก เรียกร้องให้ทั่วโลก

สนใจปัญหาโลกร้อน ผ่านสารคดี เรื่อง The Inconvenient 

Truth ไปเรียบร้อยในปี 2549 ปีที่แล้ว นายเดวิด กุกเกนไฮม ์

ก็ทำาหนังสารคดี เสนอความจริงที่แสนหดหู่ เกี่ยวกับระบบ

การศึกษาของอเมริกา โดยเฉพาะการศึกษาพื้นฐาน

 หนังตั้งชื่อเรียกร้องความสนใจเอามากๆ ว่า Waiting for 

Superman 

 เอามาจากประโยคที่ Geoffrey Canada เล่าถึงตอนเด็กๆ 

ที่แม่บอกเขาว่า superman ไม่มีจริง ทำาให้เขารู้สึกสิ้นหวัง 

เพราะคิดว่า ต่อไปน้ีคงไม่มีใครท่ีมีพลังมากพอท่ีมาช่วยชาวโลก 

จัดการกับเรื่องเลวร้ายได้อีกแล้ว 

 เจฟฟรี่ เป็นเด็กผิวดำาที่ดิ้นรนจนได้ดี และตอนนี้กำาลัง

พยายามทำาตัวเป็นหนึ่งใน superman ทุ่มเทชีวิตเพื่อปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล ที่อยู่ในเขตคนยากจน 

ด้อยโอกาส

 ตัวผู้กำากับเดวิดเองยอมรับแต่ต้นเร่ืองว่า ตอนท่ีลูกถึงเวลา 

เข้าโรงเรียน เขาเองก็ไม่ลังเลเลย ที่จะเอาลูกเข้าโรงเรียน

เอกชน แต่ก็เชื่อว่า ต้องปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนรัฐบาล  

ไม่เช่นนั้น เด็กอเมริกันส่วนใหญ่จะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่

ด้อยคุณภาพ สู้คนชาติอื่นไม่ได้

 หนังเอาข้อมูล ข้อเท็จจริงมากมายมานำาเสนอ พร้อมๆ 

กับพาเราไปตามดูชีวิต ครอบครัวคนยากจน ที่ต้องดิ้นรน

เอาลูกเข้าโรงเรียนดีๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงเรียนรัฐที่มีการ

จัดการตัวเอง ที่เรียกว่า charter school 

 โรงเรียนเหล่าน้ี มีโอกาสสร้างภาคีกับภาคเอกชนสาธารณ- 

ประโยชน์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างเช่น องค์กร 

KIPP (Knowledge Is Power Programme) 



“ชีวิตนี้ไม่ขออะไรมาก	ขอแค่ให้ลูกได้พบครูดีๆ	ก็พอแล้ว”
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 นอกเหนือจากน้ัน ยังพาเราไปรู้จักกับความแข็งของระบบ 

สหภาพครู ซึ่งเดวิดเชื่อ (เหมือนกับนักวิชาการจำานวนมาก) 

ว่าเป็นอุปสรรคสำาคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หนัง

เล่าเรื่อง ผู้อำานวยการด้านการศึกษาของ district of columbia 

(DC - ท่ีต้ังของกรุงวอชิงตัน) ท่ีพยายามลดอิทธิพลของสหภาพฯ  

เพื่อกระตุ้นครูในสังกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

โดยให้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้น แลกกับการจ้างงานที่ยืดหยุ่น 

ตามผลงานมากขึ้น แต่ต้องเผชิญกับการต่อต้านจากเหล่าผู้นำา 

ในสหภาพฯ

 ในส่วนภาพรวมของการศึกษา หนังให้ตัวเลขที่น่ากลัว 

ไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอัตราการไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย 

หรืองบประมาณต่อหัว ของการจัดการทัณฑสถาน ที่หากปรับ

มาทุ่มให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น จะช่วยลดได้ทั้งปัญหา

อาชญากรรม และการผลาญงบ ไปกับการสร้างและดูแลคุก 

 แต่ดูเหมือนรัฐต่างๆ กลับไม่รู้ตัวว่า กำาลังใช้เงินไปกับการ 

แก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ แทนท่ีจะมาลงทุนกับการศึกษาให้มากข้ึน

 อีกภาพหน่ึงท่ีคนไทยเห็นแล้วคงเลิกน้อยใจ คือภาพพ่อแม่ 

และเด็กๆ ลุ้นดวงเข้าโรงเรียนรัฐบาลดีๆ ด้วยการไปนั่งรอการ

จับสลาก สารพัดรูปแบบ ดูแล้วเหมือนเราไปน่ังรอลุ้น จนรู้สึกดีใจ 

หรือเสียใจ ไปกับครอบครัวที่สมหวัง ผิดหวัง ไปพร้อมๆ กัน

 ส่วนเมืองไทยเราก็ไม่รู้ว่า ต้องรอ superman หรือเปล่า 

ในการแก้ปัญหาการศึกษา และก็ไม่รู้ว่า วิธีการของอเมริกา 

จะใช้ได้หรือเปล่ากับเมืองไทย แต่ดูหนังเรื่องนี้เสร็จ ทำาให้

นึกถึงคำาพูดตัวเองที่เคยพูดกับท่านอาจารย์ประเวศ เมื่อลูก

กำาลังอยู่ชั้นประถมว่า

 ชีวิตนี้ไม่ขออะไรมาก ขอแค่ให้ลูกได้พบครูดีๆ ก็พอแล้ว (เพราะ

มั่นใจว่าเขามีพ่อแม่ดีๆ แล้ว)

 ผมมีพ่อแม่ที่ดี แถมได้เจอครูดีๆ ในชีวิต ตั้งแต่ชั้นประถมเป็นต้นมา 

จนกระทั่งช่วงทำางาน และโชคดีที่ได้ตามคำาขอสำาหรับลูกๆ 

 แต่เราคงไม่อยากรอพึ่งโชคชะตาอย่างเดียวไม่ใช่หรือ 
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พญ.ชัญวลี	ศรีสุโข
chanwaleesrisukho@hotmail.com

ก้าวนำาความคิด

หนึ่งทศวรรษ
 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 “คุณหมอครับ ผมหมอสงวนนะครับ” สิบปีที่แล้ว ฉันได้ยินเสียงของผู้ชายคนหนึ่งดังมาจากสายโทรศัพท์

ว่าดังนั้น เสียงเขาไม่เร่งรีบ พูดเนิบๆ ดังคนใจเย็น

 ตอนนั้นฉันคิดว่าฉันโดนหลอก  เนื่องจากฉันมีรุ่นพี่แพทย์ที่สนิทคนหนึ่งฉันเรียกเฮียเจี๊ยบ หากจะโทรศัพท์ 

มาธุระอะไร บางครั้งเขาจะหลอก ดัดเสียงให้จำาไม่ได้ เช่น ผม...(ชื่อปลัดกระทรวง) โทรฯ มา เล่นเอาฉันตกใจ

แทบตาย ฉันจึงตอบไปว่า “เฮียเจี๊ยบ ไม่ต้องมาหลอกหรอก มีอะไรก็ว่ามา”

 แต่ไม่เป็นเช่นที่ฉันคิด เพราะคราวนี้เป็นนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำานักงาน 

หลักประกันสุขภาพ จริงๆ ท่านโทรศัพท์มาชวนฉันให้เขียนบทความลงวารสาร สปสช. ซึ่งต่อมาได้ตั้งชื่อว่า 

“วารสารก้าวใหม่”

 ตอนนั้น ฉันพรั่งพรูบอกท่านไปตามความรู้สึกว่า ท่านอาจจะมาชวนคนผิดแล้ว เพราะฉันไม่ได้เห็นด้วย

กับนโยบายสามสิบบาทรักษาทุกโรค ฉันเห็นว่านโยบายสามสิบบาทฯ น้ันเต็มไปด้วยปัญหา การท่ีคนเสียเงินน้อย  

ก็ย่อมมาโรงพยาบาลมาก จำานวนแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐต้องทำางานหนัก เสี่ยงต่อการฟ้องร้อง  

การลาออกของบุคลากร สร้างให้คนที่พอมีเงินเห็นแก่ตัว 

 

“ฉันพรั่งพรูบอกท่านไป

ตามความรู้สึกว่า ท่านอาจจะ

มาชวนคนผิดแล้ว เพราะฉัน

ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบาย

สามสิบบาทรักษาทุกโรค 

ฉันเห็นว่านโยบายสามสิบบาทฯ นั้น 

เต็มไปด้วยปัญหา...” 

 ไม่น่าเชื่อว่าท่านหัวเราะ บอกว่าท่านยอมรับ

ว่าเมื่อเริ่มต้นก็ต้องมีปัญหา ต้องทำาไปแก้ไป แม้แต่

แฟนของท่านที่ เปิดคลินิกอยู่ก็ ได้รับผลกระทบ 

เพราะคนใช้บริการรัฐมากกว่าคลินิก และที่ชวนฉัน

เขียนก็คืออยากได้ความคิดเห็น ซึ่งไม่จำาเป็นต้อง

เห็นตรงกันทุกเรื่องกับการทำางานของ สปสช.

 ไม่น่าเชื่อว่า ท่านสงวนจะจากไปจวนครบ 

สี่ปีขณะที่...ฉันเขียนบทความลงวารสารก้าวใหม่ 

มาเจียนครบสิบปีแล้ว
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 สิบปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับด้วยความสัตย์จริงว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้นมีอะไรที่โดดเด่น  

และดีมากๆ อยู่หลายเรื่อง อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เช่น

  1. ช่วยคนไทยไม่ให้ล้มละลายไปกับการรักษาพยาบาลจริง

  2. งานปอ้งกนัโรคสามารถปอ้งกนัการเสยีชวีติอยา่งไดผ้ล เชน่ การรณรงคต์รวจหามะเร็งปากมดลูก  

   มะเร็งเต้านม โรคเบาหวาน หัวใจ ไต ฯลฯ

  3. หน่วยบริการปฐมภูมิเข้มแข็งให้บริการได้เพิ่มขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณ

  4. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิแม้ฐานะยากจน เช่น โรคหัวใจ โรคไต  

   โรคหลอดเลือดสมอง

  5. มีจิตอาสาที่เข้มแข็ง 

 

 แต่กระนั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายังมีจุดอ่อนที่ควรได้รับการพิจารณาทบทวนปรับปรุงดังนี้

  1. การใช้เงินแลกกับงานที่ยังไม่สามารถสร้างอุดมการณ์ให้ผู้ทำางาน อาจเกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่  

   เช่น จำานวนคนไข้หรือผลที่ได้รับเพื่อแลกกับงบประมาณ อาจไม่ใช่ตัวเลขจริง อีกทั้งเมื่อหมดเงิน 

   ก็หมดงาน

  2. การให้เงินชดเชยผู้ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลตาม ม.41 ไม่ควรเป็นมาตรฐาน 

   เดียวกันในคนไข้ทุกคน เช่น มีประกาศให้จ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ทำาหมันหญิงแล้วหลุดทุกราย  

   ทั้งๆ ที่หากหลุดจากการทำาหมันจริง ใช้เวลานานหลายปีกว่าหมันจะต่อ ในประสบการณ์การเป็น 

   สูติแพทย์ พบคนไข้หมันหลุดส่วนหนึ่งดีใจ เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่อยากได้ลูก เพราะมีทั้งฐานะ 

   และความพร้อมแล้ว

  3. การให้บริการฟรี เป็นการชักจูงคนไข้ให้มารับบริการโดยไม่ต้องดูแลตนเองเบื้องต้น แม้มีนโยบาย 

   กระจายคนไข้ไปตรวจนอกสถานบริการ จำานวนคนไข้ที่มารับบริการ ในสถานบริการยังมีแต่เพิ่มขึ้น  

   ตามมาด้วยปัญหางานหนักเงินน้อย ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ แม้ได้รับการแก้ไขไปบางส่วน  

   แต่ยังไม่อาจแก้ได้ทั้งระบบ 

  4. ระบบการรักษาพยาบาลฟรี เป็นการส่งเสริมความไม่รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น 

   นิสัยทำาลายสุขภาพตนเอง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวเตร่ ไม่ทำาประกันสุขภาพใดๆ ทั้งเพาะนิสัย 

   ความเห็นแกต่ัว เห็นแก่ได ้ของประชาชนส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะผูม้ีฐานะที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  

   แต่ใช้งบประมาณของรัฐฟรีตามสิทธิ นอกจากไม่เอื้อเฟื้อผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า ยังเป็นการเบียดบัง  

   เพิ่มคิวรอ เพิ่มการใช้ทรัพยากร ซ้ ำาเติมความทุกข์ให้ผู้ที่ลำาบากยากจน

  5. ระบบส่งต่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ จะซ้ ำาเติม เพิ่มอัตราตายและทุพพลภาพให้คนที่ลำาบากยากจน 

   ปัจจุบัน แม้มีการทบทวนแก้ไขระบบส่งต่อ แต่ยังไม่ลุล่วง 



 คำาว่า “สิทธิว่าง” หมายถึง คนไทยที่มีสิทธิตาม 

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  

โดยเป็นบุคคลที่ไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ แต่ขณะ

เดียวกันก็ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำา

ตามมาตรา 6 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ ที่

กำาหนดว่าบุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิ จะต้องยื่นคำาขอ

ลงทะเบียนต่อสำานักงานหรือหน่วยงานที่สำานักงาน

กำาหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ นอกจากนี้ยังม ี

ผู้ประกันตนที่พ้นจากสิทธิประกันสังคม รวมถึงสิทธิ

สวัสดิการข้าราชการ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ทราบเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงสิทธิ ดังนั้น เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ประโยชน์

จากระบบหลักประกันสุขภาพอย่างเต็มที่ สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้พัฒนา

ระบบลงทะเบียนต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ

รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง

 จากการรวบรวมข้อมูลล่าสุดช่วงเดือนมิถุนายน 2554  

พบผู้ที่ ยั งไม่ลงทะเบียนสิทธิหรือกลุ่มสิทธิว่ างจำานวน 

481,411 ราย แบ่งเป็นกลุ่มที่หมดสิทธิประกันสังคม และ

กลุ่มที่หมดสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ได้แก่  

ลูกข้าราชการท่ีอายุเกิน 20 ปี และข้าราชการรวมถึงครอบครัวของ 

ข้าราชการที่พ้นสภาพโดยรับบำาเหน็จ ประมาณ 20,000 ราย 

ต่อเดือน ขณะท่ีผู้ประกันตนพบเดือนละ 100,000 รายต่อเดือน

 ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการ	 สปสช.	 ได้ให้

ความเห็นว่า “ผู้มีสิทธิว่างจำาเป็นต้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ 

ประจำาตามมาตรา 6 หากไม่ดำาเนินการจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า  

‘ค่าว่าง’ แม้จะสามารถรับบริการรักษาพยาบาลทั่วไปได้ แต่เมื่อเกิด

กรณีฉุกเฉินหรือเหตุอันควรตามมาตรา 7 ซึ่งต้องได้รับการรักษา

อย่างเร่งด่วนในหน่วยบริการที่ใกล้ที่สุด สปสช. ไม่สามารถตาม 

จ่ายเงินชดเชยได้ ระบบลงทะเบียนต่อเนื่อง จึงเป็นระบบพัฒนาขึ้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 

ในเรื่องสิทธิ โดย สปสช. จะลงทะเบียนให้อัตโนมัติสำาหรับกลุ่ม

ที่หมดสิทธิจากประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ เพื่อให้ใช้

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีการส่งจดหมายแจ้งไปยัง 

ผู้มีสิทธิ

 “การลงทะเบียนอัตโนมัติ สปสช. จะเป็นผู้เลือกหน่วยบริการ

ประจำาให้ แต่หากผู้มีสิทธิไม่พอใจสถานพยาบาลนั้นๆ ก็สามารถ

ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการได้ ส่วนตัวเชื่อว่าระบบนี้จะมีผลดีทั้ง

ในแง่ของประชาชนและหน่วยบริการ คือไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่อง

การเบิกค่ารักษาพยาบาล ที่สำาคัญช่วยให้ประชาชนมีสิทธิรักษา

พยาบาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องเป็นกังวลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้ง

ยังเป็นการแก้ปัญหาหน่วยบริการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลโดย

อ้างว่าไม่มีสิทธิรักษาพยาบาล สุดท้ายคือประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง” ภญ.เนตรนภิส	กล่าว

14 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวใหม่ชวนคิด

ระบบลงทะเบียนต่อเนื่อง 

เพื่อประชากรสิทธิว่าง

...ไม่ว่างสิทธิ



 ขณะทีคุ่ณบังอรณ์ พนมเขตต์ เจ้าหน้าที่ธุรการ	โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา จังหวัดชลบุรี	 ให้ความเห็น 

ในฐานะผู้ให้บริการที่ดูแลงานด้านการขึ้นทะเบียนบัตรทอง	ให้

ความเห็นว่า	ค่อนข้างเห็นด้วยกับการมีระบบลงทะเบียนอัตโนมัติ

 “ดิฉันคิดว่าระบบน้ีช่วยให้คนไข้สะดวกในการรับการรักษา

พยาบาล ไม่ต้องย้ายกลับไปรักษาที่โรงพยาบาลตามภูมิลำาเนา 

ทำาให้การรักษามีความต่อเนื่อง เพราะมีประวัติการรักษาอยู่แล้ว 

ขั้นตอนการทำางานก็ไม่ยุ่งยากอะไร เมื่อคนไข้มาตรวจก็เพียงแต ่

เช็กว่าคนไข้มีสิทธิอะไร ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ามีสิทธิหลักประกัน

สุขภาพ แต่เป็นสิทธิที่ทางคณะกรรมการฯ ขึ้นให้ ซึ่งก็คือการ 

ลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิให้อัตโนมัติ ก็จะอธิบายคนไข้ว่า ณ ตอนนี ้

คนไข้มีสิทธิประกันสุขภาพ 30 บาท และคนไข้จะใช้สิทธิที ่

โรงพยาบาลสมเด็จฯ หรือว่าอยากจะกลับไปใช้บริการท่ีหน่วยบริการ 

ใกล้บ้านก็ได้ ถ้ายินดีใช้บริการที่เรา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่เขามา 

รับบริการต่อเนื่องด้วยสิทธิประกันสังคม ก็ยืนยันสิทธิให้ตามนั้น  

แต่ถ้าคนไข้อยากกลับไปใช้บริการท่ีหน่วยบริการใกล้บ้านก็สามารถ 

ทำาได้ คนไข้ส่วนใหญ่ก็พึงพอใจกับระบบนี้ เพราะบางส่วนไม่ได ้

ทำางานแล้ว หรืออยู่ระหว่างการเปลี่ยนงาน และไม่คิดจะกลับไป

ภูมิลำาเนาเดิม แต่จะหางานใหม่ในจังหวัดชลบุรี 

 “ดิฉันมองว่านโยบายนี้ จะช่วยให้คนไข้ได้เข้าถึงบริการ

ทางการแพทย์ตามสิทธิที่เขาควรจะได้ เพราะคนไข้ส่วนใหญ่จะไม่รู ้

ด้วยซ้ำาว่าตนเองมีสิทธิอะไรกันแน่ และไม่รู้ว่าตนเองได้เปลี่ยนสิทธิ

อัตโนมัติมาเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแล้ว เมื่อแจ้งว่าเขาได้

เปลี่ยนสิทธิอัตโนมัติส่วนใหญ่จึงมีความยินดีและพึงพอใจค่ะ”

	 ด้านคุณวรรณประภา ไชยมงคล เลขานุการประจำาคณะ

กรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร	 และเป็นเลขาส่วนตัว	

ส.ส.วิทยา	 แก้วภราดัย	(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) 

ให้ทัศนะเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนต่อเน่ืองในฐานะผู้รับบริการว่า 

ระบบดังกล่าวช่วยให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็ว	โดยเฉพาะ 

การปลดสิทธิเดิมเพื่อมาใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

 “ดิฉันค่อนข้างเห็นด้วยกับระบบนี้มากๆ เลยนะคะ เพราะ

ก่อนหน้านี้พี่สาวของดิฉัน อดีตเป็นครูเอกชน เมื่อประมาณ 2 ปี

มาแล้ว ป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมอง และได้ผ่าตัดที่โรงพยาบาล

ตำารวจ โดยใช้สิทธิครูเอกชน ซึ่งมีค่ารักษาพยาบาลให้ไม่เกินปีละ 

1 แสนบาท หากมีค่าใช้จ่ายเกินก็ต้องจ่ายเอง ล่าสุดพี่สาวได้เข้ารับ 

การผ่าตัดอีกครั้ง ก่อนจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านในจังหวัดระยอง 

ระหว่างนั้นพี่สาวดิฉันก็ได้ยื่นใบลาออกไว้ ต่อมาพี่สาวมีอาการ

หมดสติญาติจึงพาส่งโรงพยาบาลระยอง และแจ้งโรงพยาบาลว่าจะ

ขอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำารวจ ซึ่งพี่สาวเคยรักษาตัว กว่าคนไข้

จะถึงมือหมอที่โรงพยาบาลตำารวจก็ใช้เวลาพอสมควร ตอนนั้น

ดิฉันรู้สึกเป็นห่วงอาการของพี่สาวมากๆ ทางครอบครัวก็สำารอง 

ค่ารักษาไปแล้ว 3-4 แสนบาท สุดท้ายจึงได้โทรศัพท์ไปที่ สปสช.  

และได้คุยกับเจ้าหน้าที่ ก็ได้คำาแนะนำาที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องการ

เปลี่ยนสิทธิ สำาหรับกรณีของพี่สาวดิฉัน เจ้าหน้าที่แนะนำาให้นำา

หนังสือลาออกของพี่สาวมายืนยันเป็นหลักฐาน หลังจากนั้นก็มี 

การติดตามประสานงานตลอด ไม่ถึง 24 ชั่วโมงเรื่องก็เรียบร้อย 

ตอนน้ีพ่ีสาวรักษาตัวด้วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ ดิฉันและครอบครัว 

โล่งใจมากเพราะนอกจากพ่ีสาวจะอยู่ในความดูแลของคุณหมอแล้ว  

ยังไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ส่วนตัวดิฉันเองก็ใช้สิทธิ

บัตรทอง และได้เปล่ียนหน่วยบริการใหม่ จากคลินิกแห่งหน่ึงมาเป็น 

โรงพยาบาลชลประทาน ซ่ึงสามารถส่งต่อไปท่ีโรงพยาบาลทรวงอก

ตามที่ดิฉันต้องการ เนื่องจากมีความจำาเป็นที่ต้องตรวจเช็กการ

ทำางานของหัวใจ 

 “ขอบคุณ สปสช. และเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง คือน้องกาหลง  

ภู่พันธ์ มากๆ ที่ช่วยดำาเนินการและให้คำาแนะนำาอย่างดีค่ะ” 

15ก้าวใหม่ สปสช.

ระบบลงทะเบียนต่อเนื่อง 

เพื่อประชากรสิทธิว่าง

...ไม่ว่างสิทธิ



16 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวแห่งคุณค่า
นพ.ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์

 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สร้างกองทุนการ

ดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวช ทำาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาจิตเวช

ราคาแพงสองตัวคือ Risperidone สำาหรับโรคจิตเภท และ 

Sertraline สำาหรับโรคซึมเศร้า นอกเหนือจากการเข้าถึงยา

แล้วยังมีงบประมาณส่วนหนึ่ง (ซึ่งน้อยเสียจนน่าใจหาย) ให้แก่

จังหวัดต่างๆ สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้วย

 โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย เคยมีผู้ป่วยจิตเวชมารับ

บริการวันละ 70-120 คนต่อเนื่องกันมานาน สร้างความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนทั้งจังหวัด

เพราะทุกคนต้องเดินทางมาไกล รอนาน ได้เวลาจากแพทย์น้อย และมีอัตราการขาดยาสูง  

เมื่อกรมสุขภาพจิตได้ฝึกอบรมและจัดให้มีพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชครบทุกอำาเภอ 

ประมาณสามปีก่อน จึงถึงเวลาก่อร่างสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั้งจังหวัด 

อย่างจริงจัง

 งานจิตเวชของโรงพยาบาลจังหวัดเป็นแกนนอนในการสร้างเครือข่าย วิธีการง่ายๆ 

คือให้พยาบาลจิตเวชของทั้ง 17 อำาเภอเป็นตัวแทนของผู้ป่วยมารับยาตามนัด โดยกำาหนด

วันรับยาเดือนละหนึ่งครั้ง ทันทีที่เริ่มโครงการ ยอดผู้ป่วยจิตเวชที่มาแออัดที่ห้องตรวจ

จิตเวชของโรงพยาบาลจังหวัดลดลงร้อยละห้าสิบ เหลือผู้ป่วยวันละ 40-70 คนตั้งแต่ 

เดือนแรกของการดำาเนินงาน

 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับคือลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย ลดความ 

ไม่พึงพอใจ ลดอัตราการขาดยา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน ในอำาเภอห่างไกล 

เช่น เชียงของ เวียงแก่น ขุนตาล แม่ฟ้าหลวง เวลาผู้ป่วยและญาติเดินทางมาพบแพทย์

แต่ละครั้งเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 500-1,000 ต่อวัน ค่าใช้จ่ายนี้เคยหายไปจากครัวเรือน

บัดนี้ไม่ต้องจ่าย  

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวช : 

อีกตัวอย่างของการมีส่วนร่วม



17ก้าวใหม่ สปสช.

 ดีที่สุดคือลดความทุกข์ของทุกคน

 แน่นอนว่าพยาบาลจิตเวชของทั้ง 17 อำาเภอ รับยาแทน 

ผู้ป่วยที่มีอาการสงบเท่านั้น ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงยังคงต้อง 

เดินทางจากบ้านถึงโรงพยาบาลจังหวัดเพื่อพบแพทย์เช่นเดิม 

ความทุกข์นี้ยังมีอยู่

 ในการเดินทางมารับยาแทนประชาชนของพยาบาลจิตเวช

ในแต่ละเดือน เป็นโอกาสที่เครือข่ายได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการ

เป็นประจำาทุกเดือน อย่างสม่ ำาเสมอต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่สาม 

การประชุมวิชาการมิได้มีลักษณะเป็นการบรรยาย แต่พยาบาล

จิตเวชทุกคนนำาปัญหาที่พบที่โรงพยาบาลชุมชนหรือในชุมชน  

มาปรึกษาหารือเพื่อฟื้นฟูวิชาการ และเพื่อนำาข้อเสนอแนะจาก 

เพื่อนฝูงกลับไปทำางานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตของตัวเอง พบว่าพยาบาลจิตเวชมีความรู้เรื่องการใช้ยา 

ดีขึ้นอย่างมาก ความรู้เรื่องโรคทางจิตเวชดีขึ้น และทัศนะในการ 

ทำางานร่วมกับแพทย์ประจำาโรงพยาบาลหรือชุมชนดีข้ึนตามลำาดับ

 เมื่อพยาบาลจิตเวชทำาหน้าที่รับยาแทนประชาชน จึงเลี่ยง

ไม่ได้ที่เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนต้องเข้ามาช่วยดูแลการส่งมอบ

ยา ทำาให้ระบบยาจิตเวชของห้องยาโรงพยาบาลต่างๆ พัฒนา 

มากข้ึน มีตัวยาให้เลือกมากข้ึน สะท้อนถึงแพทย์ประจำาโรงพยาบาล 

มีความรู้เรื่องยาจิตเวชมากขึ้น

 หลังจากการจัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติผ่านมาระยะหนึ่ง  

รูปแบบของการประชุมประจำาเดือนพัฒนาไปเป็นการประชุม 

เชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ/หรือจัดการความรู้ พยาบาลจิตเวช 

โรงพยาบาลชุมชนหมุนเวียนมาเล่าประสบการณ์ตรงในการดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชที่ยากต่อการจัดการ (difficult patients) เช่น ผู้ป่วย

ที่ก้าวร้าวและอาละวาดอย่างรุนแรง เป็นต้น เรื ่องเล่าความ

สำาเร็จของแต่ละท่านน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าสามารถระดม

สรรพกำาลังจากชุมชน ตำารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามา

ช่วยดูแลได้อย่างไร ทั้งนี้ยังไม่นับผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรังที่มีอาการ

ทางสมอง ผู้ป่วยถูกผูกมัดขังลืมในบ้าน ผู้ป่วยยาเสพติด และ 

ผู้ป่วยที่ถูกละเมิด เหล่านี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยซับซ้อนที่การบรรยาย

วิชาการมีประโยชน์น้อย  รู้ไปก็ทำาอะไรไม่ได้  เพราะกรณีซับซ้อน

เหล่านี้ไม่มีคำาตอบสำาเร็จรูปทางวิชาการ แต่ทุกคนสามารถพัฒนา

วิธีดูแลไปพร้อมกันด้วยการแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า (story sharing) 

ที่ดี โดยมีการจัดกระบวนการและจดบันทึกที่ดี ทั้งนี้งานจิตเวช 

โรงพยาบาลจังหวัดยังคงเป็นแกนนอนให้ทุกคนมีส่วนร่วมจัดการ

 งานสร้างเครือข่ายการดูแลจิตเวช ต้องการเสรีภาพในการ

คิดค้นและสร้างงาน เช่นเดียวกับงานยากทั่วไป คนสำาคัญคือ 

คนที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่ทำางานจริงเป็นตัวจริงที่สถานที่จริง  

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือไม่ใช่ก็ตาม แต่อุปสรรค

ส่วนใหญ่ยังคงเกิดจากการบริหารราชการจากส่วนกลาง ท่ีไม่เข้าใจ 

บริบทของพื้นที่เช่นเดิม  

เวลาผู้ป่วยและญาติ

เดินทางมาพบแพทย์

แต่ละครั้งเสียค่าใช้จ่าย

ประมาณ	500-1,000	ต่อวัน		

ค่าใช้จ่ายนี้

เคยหายไปจากครัวเรือน	

บัดนี้ไม่ต้องจ่าย

“

”



 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ	 สปสช.	 มอบนมผงสำาหรับ 
เด็กอ่อนจำานวนกว่า	2	แสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ ำาท่วม	
โดยมี	 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เป็นผู้รับมอบ	 
ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	(ศปภ.)	

 นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และคณะฯ	 มอบ
กระเป๋าครุภัณฑ์ทางการแพทย์	 ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน	(อสม.)	
เพื่อนำาไปใช้ดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ประสบอุทกภัย	จังหวัดสระบุรี	

 นพ.วินัย สวัสดิวร	 เลขาธิการ	 สปสช.	 และคณะฯ	 บันทึกภาพร่วมกับ 
เจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	 องค์การบริหารส่วนตำาบล	 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
และประชาชนตำาบลเกรียงไกร	จังหวัดนครสวรรค์	

 นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รองเลขาธิการ	 สปสช.	 และคณะฯ ลงพื้นที่ 
เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบท่ีอยู่ ในระยะการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ตามโครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยระยะเฝ้าระวัง	(sub-acute)	ณ	หมู่บ้าน
ศรีวิชัย	

 นพ.ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข	เขต	11			
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ	 รองเลขาธิการ	 สปสช. ตรวจเย่ียมพ้ืนที่โรงพยาบาลท่ี 
ถูกน้ ำาท่วม	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เตรียมแผนรองรับการระบาดของโรค 
หลังน้ ำาลด	

 นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา	อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลอืก	และ	นพ.วรีะวฒัน ์พนัธ์ครฑุ	รองเลขาธกิาร	สปสช.	
ร่วมมือจัดหน่วยบริการแพทย์แผนไทยในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
ถนนแจ้งวัฒนะ	กรุงเทพมหานคร	

18 ก้าวใหม่ สปสช.

แวดวงหลักประกันสุขภาพ



 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 สสจ.	 สมุทรสงคราม	 ร่วมกับ	
สปสช.	 เขต	5	 ราชบุรี	 คัดเลือกผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้นแบบ	 ในการประกวดโครงการ	 
“สู้โรคเรื้อรัง”	

 นพ.ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง	 ผอ.	 สปสช.	 เขต	11	 สุราษฎร์ธานี	 มอบ
รางวัล	Quality	Claim	Award	2011	 ให้กับหน่วยบริการและหน่วยงาน 
ทีม่ผีลงานยอดเยีย่มดา้นคณุภาพของขอ้มลู	ณ	โรงแรมไดมอนด	์พลาซ่า	
จังหวัดสุราษฏร์ธานี	

 นายบัน คี มุน เลขาธิการสหประชาชาติ เดินทางมาเยือนประเทศไทย	
ระหว่างวันที่	16-17	 พฤศจิกายน	2554	 โดยกล่าวชื่นชมประเทศไทยมีระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ดี	 และการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	 
ที่มีประสิทธิภาพ	

19ก้าวใหม่ สปสช.



เยี่ยม รพ.สุราษฎร์ธานี
ดูความสำาเร็จต้นแบบปลูกถ่ายไต 

20 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวไปด้วยกัน

 นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ	สปสช. กล่าวว่าโครงการปลูกถ่ายไต 

ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ฯ เป็นการดำาเนินการระดับภูมิภาคที่สามารถ 

เป็นต้นแบบของระบบตามนโยบายของ สปสช. เกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริการทดแทนไต เพื่อรองรับผู้ป่วยไตระยะสุดท้ายที่ดำาเนินการ 

กระจายทั่วประเทศ 

 “สำาหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า ในปี 2554 มีผู้ป่วยไตจำานวน 

1,460 ราย ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังกลุ่มดังกล่าวต้องบำาบัดรักษาด้วยการ

ล้างไตผ่านช่องท้อง 369 ราย และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 306 

ราย ผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้ว 6 ราย ซึ่งปัจจุบันแพทย์จะแนะนำาวิธีการบำาบัด

ด้วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไต เพราะช่วยทดแทนการสูญเสียได้ดี ที่สำาคัญ

ยังเป็นเหมือนการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วย หลังจากผ่าตัดหากผู้ป่วยมีการ

ดูแลสุขภาพที่ดีก็จะช่วยให้แข็งแรง สามารถทำาภารกิจประจำาวันได้

อย่างคนปกติ สำาหรับในภาพรวมทั่วประเทศมีหน่วยบริการล้างไตผ่าน

ช่องท้องจำานวน 11 แห่ง และจะพัฒนาบุคลากรตลอดจนหน่วยบริการ

อื่นๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคไตที่มีจำานวน 18,200 คน”  

เลขาธิการ สปสช. กล่าว 

 ด้าน พญ.ธาริณี พัฒน์พิริยกุล แพทย์อายุรกรรมโรคไต โรงพยาบาล 

สุราษฎร์ฯ ให้รายละเอียดว่า ท่ีผ่านมาผู้ป่วยท่ีพบส่วนมากจะมีฐานะยากจน 

ทางโรงพยาบาลมีการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยไต  

คอยบริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  

การล้างไตผ่านช่องท้อง และการรณรงค์ให้ผู้ป่วยไตสามารถใช้เครื่อง 

ล้างไตได้เองที่บ้าน โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลจะฝึกวิธีการใช้เครื่องมือ 

อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถล้างไตได้เอง

 “วิธีดังกล่าวเป็นการบำาบัดรักษาทดแทนไตท่ีทำาให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ

ชีวิตและอายุยืนขึ้น แต่ไม่ได้ทำาให้ผู ้ป่วยหายขาดจากโรคไตเรื้อรัง  

ผู้ป่วยท่ีต้องล้างไตติดต่อนานข้ึนเป็นหลายสิบปี จะเร่ิมมีภาวะแทรกซ้อน 

เป็นที่ทราบกันดีว่า	 “โรคไต”	 แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อ	 แต่ก็ถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพ

ของประชาชนอยู่ไม่น้อย	อย่างที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	พบผู้ป่วยไตพุ่งสูงในปี	 2554	

จำานวน	1,460	ราย	จากประชากรราว	1	ล้าน	8	พันคน	ทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ได้ให้ความสำาคัญกับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว	 โดยมีหน่วยไตให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ 

ทั้งฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมไปจนถึงการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
ททท.	สำานักงานสุราษฎร์ธานี	หมายเลขโทรศัพท์	0	7728	8817-9

21ก้าวใหม่ สปสช.

จากของเสียที่ขจัดไม่หมดตามมา ได้แก่ ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะ 

ติดเชื้อ ภาวะซีด ภาวะน้ ำาเกิน รวมถึงการต้องเตรียมผู้ดูแล ขณะ

เดียวกันผู้ป่วยเองก็อาจเกิดความตึงเครียดตามมาได้ ดังนั้นแพทย์จึง

แนะนำาให้ผ่าตัดปลูกถ่ายไต” พญ.ธาริณีอธิบาย

 คุณหมอธาริณียังบอกอีกว่าส่วนมากผู้ป่วยที่เกิดการติดเชื้อ มักจะ 

เป็นผู้ป่วยท่ีล้างไตเองท่ีบ้าน โดยในปี 2552 พบอัตราการติดเช้ือมากถึง  

28% สาเหตุมาจากผู้ป่วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และมักใช้น้ ำาที่ไม่สะอาด 

ผสมน้ำายา หรือทำาความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ภายหลังทางโรงพยาบาล 

ได้ส่งเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด แต่สำาหรับผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถ

ดูแลตัวเองได้ก็ต้องเข้ารับการฟอกไต ล้างไตท่ีโรงพยาบาล ทำาให้สามารถ 

ลดอัตราการติดเชื้อลงได้ ขณะที่อัตราการตายจากโรคไตวายเรื้อรัง 

กรณีท่ียังไม่สามารถหาไตมาเปล่ียนทดแทนได้ มีอยู่ราว 16-20% ของ 

ผู้ป่วยทั้งหมด ขณะนี้ปัญหาขาดแคลนไตยังคงเป็นปัญหาหลักเช่นกัน 

แต่โชคดีท่ีได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดไทยอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันมี 

ผู้ป่วยอยู่ระหว่างรอรับไตจากการบริจาค 26 ราย และมีแผนจะผ่าตัด 

ในเร็วๆ นี้อีก 5 ราย

 ประทีป วัชพงษ์พี หนุ่มใหญ่วัย 34 ปี ชาวบ้าน ตำาบลโคกลอย  

อำาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา อาชีพทำาสวนและทำาประมง ซึ่งป่วยด้วย 

โรคไตโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคไตที่ได้รับการผ่าตัด 

ปลูกถ่ายไต โดยใช้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ 

ซ่ึงช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

 “ครั้งแรกผมไม่คิดจะรบกวนใคร และไม่ได้ต้องการรับบริจาคไต 

จากใครเลย เพราะรู้สึกว่าการล้างไตสัปดาห์ละสองคร้ังก็น่าจะเพียงพอแล้ว  

 นอกจากไข่เค็มไชยาที่น่าชิมแล้ว	 จังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีสถานที่น่าชมมากมาย	หนึ่งในนั้น
คือเขื่อนรัชชประภา	(เดิมเรียกว่าเขื่อนเชี่ยวหลาน)	อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสก	 เป็นเขื่อนที่สร้าง
กั้นแม่น้ ำาคลองแสง	(บริเวณบ้านเชี่ยวหลาน	ตำาบลเขาพัง)	กิจกรรมที่นิยมคือการล่องเรือชมทะเลสาบ
เหนือเขื่อนเชี่ยวหลานซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม	 โดยเฉพาะจุดที่มีกลุ่มเกาะหินปูนโผล่พ้นขอบน้ำาสีเขียว
มรกต	หรือที่เรียกกันว่า	“กุ้ยหลินน้อย”	หรือ	“กุ้ยหลินเมืองไทย”	นอกจากการนั่งเรือท่องเที่ยวชมเขื่อน
แล้ว	 ยังสามารถพายเรือแคนนูกินลมชมกุ้ยหลินน้อยได้ตามถนัด	 ตกเย็นนอนค้างแรมบนแพกลางน้ำา
ก็ได้บรรยากาศอีกแบบ		

	 นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงามของกุ้ยหลินเมืองไทยแล้ว	ยังมกีิจกรรมการเดินป่า เพื่อชื่นชม

แหล่งท่องเที่ยวหลักๆ เช่น เดินป่าเขาสก ซึ่งมีจุดไฮไลต์คือ ดอกบัวผุด ว่ากันว่าใหญ่ที่สุด

ในโลก ถือว่าเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัส

พายเรือกินลม 
  ชมกุ้ยหลินเมืองไทย

และหากไม่หายต้องรักษาต่อไปเรื่อยๆ ก็ยอมตายดีกว่าหมดเงินค่า 

รักษาจำานวนมหาศาล แต่พี่ชาย (นายสุรชัย วัชพงษ์พ)ี ก็ให้กำาลังใจ 

มาตลอด และยินดีบริจาคไตให้ พี่ชายบอกผมว่าหากเปลี่ยนไตแล้ว 

ก็จะสามารถช่วยกันทำางานหาเลี้ยงครอบครัวได้ ผมจึงตัดสินใจรับการ

ผ่าตัดปลูกถ่ายไตในปี 2552 ที่ รพ.สุราษฎร์ธานี หลังจากผ่าตัดแล้ว

ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันผมสามารถใช้ชีวิตประจำาวันได้อย่างปกติ และ

ไม่ต้องกลายเป็นภาระของลูกกับภรรยา และที่ดีใจมากคือวันนี้สามารถ

ช่วยพี่ชายออกหาปลาเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัว” อดีตผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรังกล่าวด้วยรอยยิ้ม 



โดย	ธัญจนพร	สุกสด	งานประชาสัมพันธ์	สปสช.เขต	2	พิษณุโลก
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เรื่องเล่าจากพื้นที่

 บทบาทสำาคัญของภาคประชาชนคือการเป็นศูนย์กลางในการ

ติดต่อประสานความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

จากการได้พูดคุยกับนางผ่องนภา เนียมน่วม ประธาน อสม. จ.สุโขทัย 

และยังเป็นประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

จ.สุโขทัย และ อปสข.ตัวแทนภาคประชาชน ทำาให้ผู้เขียนทราบว่า ภาค

ประชาชนได้เสนอแผนงานโครงการเพื่อฟื้นฟูและช่วยเหลือประชาชน

หลังน้ ำาลด ประกอบด้วยกิจกรรม การสำารวจข้อมูลประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ของแต่ละหมู่บ้านทั้งตำาบลโดยดำาเนินการร่วมกับ อบต. และ

สถานีอนามัย ไปแล้ว 

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบลปากแคว 
สู้ภัยน้ ำาท่วม ฟื้นฟูหลังน้ ำาลดด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

 ปัญหาพิบัติภัยน้ ำาท่วมในพื้นที่ตำาบลปากแคว	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสุโขทัย	 เกิดขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง	 เป็นประจำาทุกปี	 โดยเฉพาะปี	 2554	 น้ี	 ชาวตำาบลปากแคว	 ต้องเผชิญอุทกภัย

ซ้ ำาซากสูงเป็นประวัติการณ์	 ถึง	 11	 ครั้ง	 ทำาให้ภาคประชาชนเกิดความตระหนักถึงการม ี

ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการช่วยเหลือกันระยะเร่งด่วน	

ประสบการณ์น้ ำาท่วมซ้ำาซาก ตำาบลปากแคว อำาเภอเมืองสุโขทัย

ป้องกันน้ำาท่วม

 “ช่วงน้ ำาลดเราได้ออกคัดกรองผู้ประสบภัยน้ ำาท่วม พบว่ามีภาวะ

เสี่ยงในเรื่องของสุขภาพจิตหลายคน คือคนที่ป่วยอยู่แล้วก็มีและคนที่

มีความเสี่ยงหลังจากประสบภัยน้ ำาท่วมก็มี รวมๆ แล้วตำาบลปากแคว

มีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงประมาณ 17 ราย เราได้ทำาแผนไว้ว่าจะออก

เยี่ยมบ้านและจัดกิจกรรมออกกำาลังกาย นอกจากนี้ก็มีผู้ป่วยเรื้อรัง 

ส่วนใหญ่ไม่มีลูกหลานดูแล อสม. ก็จะเข้าไปเยี่ยมบ้าน ไปดูแล  

ชวนมาทำากิจกรรม” ป้าผ่องนภาเล่าให้ฟัง

 ความเข้มแข็งของภาคประชาชน เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์อุทกภัย 

โดยเฉพาะในเรื่องการให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย ป้าผ่องนภา

บอกว่าเน้นการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการที่รวดเร็ว โดยได้มีการ



23ก้าวใหม่ สปสช.

จดทะเบียนนิติบุคคลภายใต้ช่ือ “สมาคมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัด

สุโขทัย” ซึ่งมีผลดีในด้านการบริหารจัดการ มีการเชื่อมโยงการทำางาน

ของภาคประชาชนทั้งจังหวัด

 “ช่วงน้ ำาท่วมเราค่อนข้างเข้าใจระเบียบข้อปฏิบัติของทางภาครัฐ 

โดยเฉพาะการเบิกจ่ายเงิน โชคดีที่แต่ละตำาบลมีเงินกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน ออมวันละ 1 บาท ก็ได้ใช้เงินส่วนนี้ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบ

อุทกภัย การช่วยเหลือบางคร้ังก็ให้เป็นเงินสดได้เลย เพราะคนส่วนใหญ่ 

จะบอกว่าข้าวสารหรือบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปมีเยอะแล้ว ไม่อยากได้ แต ่

ที่เขาต้องการคือเงินสดสำาหรับซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างอ่ืน  

เราจะช่วยเหลือทันที อย่างเช่น ประชุมวันนี้พรุ่งนี้ก็แจกเงินได้เลย  

แต่ก็ต้องจัดสรรปันส่วนกัน ใครเดือดร้อนมากก็ได้มากหน่อย ในภาพรวม 

ของจังหวัด อสม. เราได้จดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ทำาให้มีระบบบริหาร

จัดการที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและมีการประสานงานกันอยู่ตลอด รวมถึง 

ผู้นำาท้องถิ่นทั้งผู้ใหญ่บ้าน กำานัน นายก อบต. ต่างให้ความร่วมมือ 

และทำางานร่วมกันแบบบูรณาการมาโดยตลอด”  

 ส่วนในด้านการดำาเนินงานร่วมกับกองทุนสุขภาพตำาบลปากแคว  

ที่พิเศษคือมีการตั้งกติการ่วมกันในการสมทบเงินเพื่อทำางานด้าน

สุขภาพ โดยให้แต่ละหมู่บ้านนำาเงินกองทุนหมู่บ้านมาสนับสนุน 15%  

เรื่องนี้ป้าผ่องนภาอธิบายว่า แต่เดิมการดำาเนินโครงการด้านสุขภาพ 

โดยใช้งบจากกองทุนหลักประกันฯ และส่วนใหญ่จะเป็นการคิดกิจกรรม

หรือโครงการจากผู้นำาชุมชน เช่น ควรจะจัดกิจกรรมออกกำาลังกายทุกวัน 

แต่ไม่ได้ถามประชาชนว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ 

 “ตอนนี้เราเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ และเน้นการทำาประชาคม โดยให้

ประชาชนเป็นผู้กำาหนดเลยว่า เขาอยากดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างไร 

เช่น อยากออกกำาลังกาย จะทำากี่วันต่อสัปดาห์ ให้เขาเป็นผู้กำาหนด 

จึงจะเกิดความร่วมมือ เพราะเมื่อเขาเป็นคนคิด เขาก็จะเต็มใจทำาหรือ 
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หนังสือ:	
รายงานสุขภาพโลกประจำาปี พ.ศ. 2553
นำาเสนอระบบการเงินการคลังสาธารณสุข
บนเส้นทางระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตลอดปี	2553

หนังสือ:	
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข 
ประจำาปีงบประมาณ 2555 
นำาเสนอหลักเกณฑ์	แนวทางการปฏิบัต ิ
เพื่อขอรับเงินค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข	ในระบบหลักประกันสุขภาพ	
แห่งชาติ	ประจำาปีงบประมาณ	2555

หนังสือ:	
คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2555 
นำาเสนอแนวทางการดำาเนินงานประจำาปี	2555	ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เศษวัชพืช ดินทราย ทับถมพื้นที่การเกษตร อบต.ปากแคว สำารวจความเสียหายและความต้องการของประชาชน

ท้องถิ่น ประชาชน ภาคี มีส่วนร่วมสร้างแกนนำาสุขภาพแบบองค์รวม

บรรยากาศ...ที่ไหนก็ทำาได้

มาร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง อีกส่วนหนึ่งที่อยากให้มีการสมทบเงิน 

กองทุนหมู่บ้าน เพื่อนำามาดูแลสุขภาพ เพราะไม่อยากให้ยึดติดกับเงิน

กองทุนหลักประกันฯ จนเกินไป ไม่อยากให้เอาเงินเป็นที่ตั้งเพราะถ้าเงิน

หมดกิจกรรมก็ไม่ต่อเนื่อง จึงเสนอให้มีการนำาเงินกองทุนหมู่บ้านมาสมทบ

ด้วย ทำาให้สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเกิดความยั่งยืนกว่า”

  

 เร็วๆ น้ีจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ผู้นำาชุมชน และกลุ่มสตรี 

เพื่อสร้างแกนนำาสุขภาพแบบองค์รวม นำาไปสู่การสื่อสารสร้างความเข้าใจ

ท่ีถูกต้องแก่ประชาชน และเพ่ือรับมือพิบัติภัยธรรมชาติในอนาคตอีกด้วย เห็น 

วิธีคิดของภาคประชาชนอย่างนี้แล้วขอปรบมือให้ดังๆ เพื่อเป็นกำาลังใจค่ะ 



โดย ศิริวรรณ  วีระกุล

Big cleaning day ที่ อบต.มะต้อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง

24 ก้าวใหม่ สปสช.

 ก่อนหน้าน้ียอมรับว่าคณะกรรมการกองทุนฯ ยังไม่เข้าใจบทบาท 

หน้าที่อย่างชัดเจน จึงเกรงว่าจะไม่สามารถใช้งบประมาณได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ ดีที่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก นำาโดย นพ.ชาตรี เจริญศิร ิ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

เขต 2 พิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ติดตามลงพื้นที่ประสบอุทกภัย

น้ำาท่วมขังต่อเน่ืองในพ้ืนท่ี อ.พรหมพิราม ต้ังแต่เดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา 

ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวคุณหมอชาตรีบอกว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง

การดำาเนินกิจกรรมช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ ำาลด 

 โดย สปสช. สนับสนุนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน 

หรือพื้นที่สามารถใช้งบประมาณจากกองทุนฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุขแก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะ

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างเร่งด่วน ซึ่งภายในระยะเวลา 

1-2 สัปดาห์หลังน้ ำาลด ชุมชนจำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ระบบประปา 

น้ ำาสะอาด และการกำาจัดขยะ น้ำาเน่าเสีย รวมถึงการดูแลผู้ป่วยในระยะ

เร่งด่วน เช่น เด็กเล็ก ผู้พิการ ผู้ป่วยที่นอนติดเตียง การสำารวจข้อมูล

และทำาแผนที่ความเสียหาย ทั้ง อบต. หน่วยบริการสาธารณสุข และ

ภาคประชาชนก็สามารถดำาเนินกิจกรรมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนในพื้นที่ได้ ในลักษณะเสนอแผนงานโครงการต่อคณะ

กรรมการกองทุนฯ เพื่อดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวได้

 การลงพื้นที่ชี้แจงการดำาเนินงานกองทุนฯ ในช่วงประสบปัญหา

อุทกภัยของ สปสช. เขต 2 พิษณุโลก ครั้งนี้ จึงทำาให้ อบต. เข้าใจ 

การบริหารจัดการงบประมาณกองทุนฯ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที ่

มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อบต.มะต้อง  

จึงได้ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม Big cleaning day โดยใช้งบประมาณ

จากกองทุนฯ ราว 10,000 บาทเศษ ในการจัดกิจกรรมทำาความสะอาด

ชุมชนหลังน้ ำาลดขึ้นที่หมู่ 10 เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ ำาท่วม

รุนแรงที่สุด ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่หมู่ 10  

และยังมีนักเรียน กลุ่มแม่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาช่วยกัน

ทำาความสะอาดชุมชน

 นอกจากน้ียังมีการซ่อมแซมระบบประปา จัดซ้ือคลอรีน สารทดสอบ 

ความเป็นกรดเป็นด่างที่จำาเป็น และที่คงต้องเร่งดำาเนินการต่อไป

คือเรื่องซ่อมแซมบ้านเรือนที่พังเสียหายประมาณ 72 ครัวเรือน โดย 

ส่วนนี้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากทางจังหวัดราว 660,000 บาท 

คาดว่าจะได้เริ่มดำาเนินการในเร็วๆ นี้ เพราะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ

มากที่สุด

 ไม่ว่าน้ ำาจะท่วมมากหรือน้อย ล้วนแต่สร้างปัญหา

ตามมาทั้งสิ้น ก็ได้แต่หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้

จะไม่เกิดขึ้นซ้ ำาแล้วซ้ ำาเล่า  

 เหตุการณ์น้ำาท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่าน

มา ทำาให้ท้องถิ่นหลายแห่งประสบปัญหา

ความเดือดร้อน อย่างที่ อบต.มะต้อง 

อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่นี่ต้อง

เผชิญน้ำาท่วมร่วม 3 เดือน งบประมาณ

จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำาบล

มะต้อง อ.พรหมพิราม ถือได้ว่ามีบทบาท 

สำาคัญในการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำ าลด 

ผ่านกิจกรรม Big cleaning day



สปสช. ปลดล็อก ผู้ป่วยเอชไอวีทุกสิทธิ

ที่ประสบภัยน้ ำาท่วม รับยาที่ รพ.รัฐทุกแห่ง 

Big cleaning day ที่ อบต.มะต้อง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง

 นายวิทยา บูรณะศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำาท่วมขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซ่ึงต้องรับประทานยาต้านไวรัส 

เอชไอวอียา่งตอ่เนือ่ง เปน็ประจำาทกุวนั หากไมไ่ดร้บัยาอยา่งตอ่เนือ่งแลว้ 

อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อยาได้ ซึ่งปัญหาน้ำาท่วม ทำาให้โรงพยาบาล

บางแห่งที่เป็นศูนย์การบริการยาต้านไวรัส ต้องปิดบริการ เพราะอยู่ใน

พื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงยาที่ผู้ติดเชื้อมีสำารองไว้ได้หายไป 

กับกระแสน้ ำา จึงได้มอบหมายให้ สปสช. ดำาเนินการแก้ไขปัญหานี ้

โดยเร่งด่วน 

 ด้านนายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เพื่อ

แก้ไขปัญหาการขาดยาของผู้ติดเชื้อ สปสช. จึงปรับระบบให้ผู้ติดเช้ือ 

ทุกคนท่ีไม่สามารถไปรับยาท่ีโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของ 

ตวัเองได ้สามารถไปรบัยาท่ีโรงพยาบาลของรฐัท่ีใดก็ได ้หรอืศนูยบ์รกิาร

ชั่วคราวของโรงพยาบาลในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ 

ทุกสิทธิประโยชน์การรักษา ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ รวมทั้งแรงงาน 

ข้ามชาติท่ีรับยาในโครงการ NAPHA Extension โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ใดๆ ทัง้สิน้ และหากผูป้ระสงคจ์ะใชบ้รกิารยงัมกีลอ่งหรอืขวดยาเหลอือยู่  

ก็ขอให้นำามาด้วย เพื่อเจ้าหน้าที่สะดวกที่จะตรวจสอบข้อมูลและจ่ายยา

ได้ถูกต้อง

 ขณะเดยีวกนัภาคประชาสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครอืขา่ยผูต้ดิเชือ้ 

เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ได้เปิดหมายเลข

โทรศัพท์ให้คำาปรึกษาและสอบถามข้อมูลเก่ียวกับการรับยา หรือ 

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีท่ีไม่สามารถออกมารับยาได้  

ด้วยตัวเอง และกรณีต่างๆ ได้ที่ 

 มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0 2372 2222 ทุกวัน 10.00-22.00 น. 

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โทร. 0 2377 5021 วันจันทร์-วันศุกร์ 

เวลา 09.00-17.00 น. และสายด่วน สปสช. โทร. 1330 ทุกวัน ตลอด 

24 ชั่วโมง 

ก้าวทันโรค

 รมว.สธ. มอบหมายให้ สปสช. ดำาเนิน 

การแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่ 

น้ ำาท่วมไม่สามารถรับยาต้านท้ังจากการ 

เดินทางลำาบาก หรือโรงพยาบาลถูกน้ำาท่วม  

สปสช. ได้ประสานเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 

เอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และมูลนิธิ

เข้ าถึง เอดส์  ร่วมมือแก้ ไขปัญหาให้ 

ผู้ติดเช้ือเอชไอวีทุกคนทุกสิทธิประโยชน์ 

การรักษาสามารถเข้ารับยาได้ท่ีโรงพยาบาล 

ของรัฐทุกแห่ง



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)


