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(นพ.วินัย สวัสดิวร)
เลขาธิการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 การประชุมนัดแรกของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชุดใหม่	9	 มกราคม	2555	
นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร	 นายกรฐัมนตร	ี ได้มอบนโยบายรฐับาลด้านหลกัประกนัสขุภาพ	 โดยเน้นย�า้ 
ในความต้ังใจของรัฐบาลที่จะพัฒนาคุณภาพของระบบบริการสาธารณสุข และสร้างความเสมอภาค
ของระบบประกันสุขภาพทั้งสามระบบ	 และสิ่งส�าคัญคือ	 การท�าให้คนไทยแข็งแรงและเจ็บป่วยน้อยลง

	 หลังจากประเทศไทยก้าวผ่านความส�าเร็จของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 ท้ังในมิติของความครอบคลุมประชากรไทยถึงกว่า	47	 ล้านคนซึ่งไม่ได้รับ 
การคุ้มครองจากสิทธิสวัสดิการข้าราชการและสิทธิประกันสังคม	หรือคิดเป็นร้อยละ	75	ของประชากร
ทั้งหมด	 ภายในเวลา	1	 ปีหลังจากรัฐบาลประกาศนโยบาย	30	 บาทรักษาทุกโรค	 การพัฒนาชุด 
สิทธิประโยชน์เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	ตั้งแต่การสร้างเสริมสุขภาพและการ 
ป้องกันโรค	 การรักษาพยาบาลโรคท่ัวไปจนถึงบริการระดับตติยภูมิ	 และการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง 
การแพทย์	ด้วยการมีส่วนร่วมจากทั้งรัฐ	เอกชน	และท้องถิ่น	ช่วยปกป้องครัวเรือนจากภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการรักษาพยาบาล	และลดจ�านวนครัวเรือนกลุ่มคนจนลงถึง	8	หมื่นครัวเรือน	

	 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์	 (Rockefeller	Foundation)	 ได้ยกย่องให้ไทยเป็นต้นแบบของการ 
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และมอบทุนให้ประเทศไทยเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู ้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ภายใตโ้ครงการ Capacity Building to support the movements in  
achieving Universal Health Coverage	 และในการประชุมนานาชาติงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	
ประจ�าปี	2012	 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยถือเป็นตัวอย่างของการเข้าถึงระบบบริการ
ด้านสุขภาพ การช่วยชีวิตคนให้รอดพ้นจากการเจ็บป่วยตายได้อย่างมีศักดิ์ศรี จัดบริการด้านสุขภาพ 
อย่างเป็นธรรมและทัว่ถงึ ซึง่ต้องขอขอบคุณ	รพ.รามาธิบดี	สถาบนัโรคทรวงอก	รพ.ภูมพิล	รพ.กล้วยน�า้ไท	
รพศ.พระนครศรอียธุยา	รพช.ล�าสนธิ	จ.ลพบรุ	ีรพช.บางใหญ่	จ.นนทบรุ	ีรพ.สต.เหมอืงใหม่และกองทนุ 
สุขภาพต�าบลเหมืองใหม่	 จ.สมุทรสงคราม	 ที่เตรียมการต้อนรับและน�าเสนอรูปแบบการท�างาน 
ให้กับผู้ร่วมประชุมชาวต่างชาติได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในแต่ละพื้นที่	
 
	 ล�าดับสุดท้ายของการประชุมมีข้อสรุปร่วม	Bangkok	Statement	on	Universal	Health	 
Coverage	เพื่อเสนอต่อองค์การสหประชาชาติเพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีแก่มวลมนุษยชาติต่อไป

	 ส�าหรับความท้าทายใหม่ของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพไทยในทศวรรษที่	2	 ได้แก ่ 
การบูรณาการงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพิ่มคุณภาพของการบริการรักษาพยาบาล  
และลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ ่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยความเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพไทยร่วมกันครับ 

จากใจเลขาฯ

ความส�าเร็จ
& ความท้าทาย



เรื่องประจ�าฉบับ

 Dr.Maureen E.Birmingham	ผูแ้ทนองค์การอนามยัโลกประจ�า

ประเทศไทย	กล่าวว่า	“ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยให้บท

เรยีนทีม่ปีระโยชน์ต่อนานาประเทศทีก่�าลงัมุง่ไปสูก่ารจดัหลกัประกนั

สุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนของตน	 เช่น	 ความจ�าเป็นที่ต้องการ

การสนับสนุนจากการเมืองระดับสูงในการด�าเนินนโยบาย	ศักยภาพ

เชิงวิชาการในการออกแบบระบบและชุดสิทธิประโยชน์ที่รอบด้าน	

ศกัยภาพของระบบสาธารณสขุทีจ่ะด�าเนนินโยบาย	การปฏริปูด้านการ 

เงินการคลัง	 รวมถึงความโปร่งใสของโครงสร้างการอภิบาลระบบ	

เป็นต้น”

ถอดรหัสระบบหลักประกันสุขภาพไทย 
ปัจจัยสู่ความสำาเร็จ
	 ทมีผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ	น�าโดย	Dr.Timothy	Grant	Evans	

น�าเสนอรายงานประเมนิผลระบบหลกัประกนัสขุภาพในช่วงทศวรรษ

แรก	(พ.ศ.	2545-2554)	ภายใต้กรอบการประเมนิผล	5	ด้าน	คอื	การ

พฒันานโยบายและการออกแบบระบบ	บรบิทด้านนโยบายรฐัและการ

ปฏิรูปอื่นของรัฐ	การด�าเนินนโยบาย	ระบบอภิบาล	และผลกระทบ

ของนโยบาย	ชีใ้ห้เหน็ว่า	ระบบหลกัประกนัสขุภาพไทยประสบความ

ส�าเร็จ	 ภายหลังจากที่ประเทศไทยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ

บริการสาธารณสุขมาร่วมสี่ทศวรรษและร่วมสามทศวรรษที่มีการ

พัฒนาระบบประกันสุขภาพระบบต่างๆ	ก็สามารถสร้างหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน	 ภายใต้	 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	พ.ศ.	2545 (สืบค้นข้อมูลได้ที่ www.hsri.or.th)  

 หลกัฐานเชงิประจกัษ์แสดงให้เหน็ว่าระบบประกนัสขุภาพถ้วน

หน้าประสบความส�าเร็จในเป้าประสงค์เชิงนโยบายท้ังสามด้าน 1) 

ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ 2) การปกป้องครัวเรือนจาก

ภาระค่าใช้จ่ายทีส่งูจนอาจท�าใหล้้มละลาย และ3) การลดอบัุติการณ์

 การประชุมนานาชาติงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำาปี 2012 ที่ผ่านมา 

ซึ่งจัดในหัวข้อเรื่อง ก้ำวสู่หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ : เร่งพัฒนาระบบการเงิน

สขุภาพ โดยมลูนธิริางวัลสมเดจ็เจ้าฟ้ามหดิล กระทรวงสาธารณสขุ มหาวทิยาลยั

มหดิล องค์การอนามยัโลก (WHO) ธนาคารโลก (World Bank) และองค์การความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศของญีปุ่น่ (JICA) เป็นเจ้าภาพร่วมกนัเป็นปีที ่6 โดยมผีูร่้วม

ประชมุ 816 คน จาก 69 ประเทศทัว่โลก นานาชาตต่ิางยกย่องให้ประเทศไทยเป็นต้น

แบบระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้า ซึง่มรีะบบการเงนิการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ 

สามารถปกป้องประชาชนไม่ให้ล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาล 8 หมื่นครัวเรือน

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

หลักประกันสุขภาพไทย...
ต้นแบบเพ่ือความคุ้มครอง

สุขภาพถ้วนหน้าระดับโลก

2 ก้าวใหม่ สปสช.



	 “การเข้าถึงเรื่องระบบสาธารณสุข	โดยไม่มีอุปสรรค	ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์

ทุกคนพึงมี	 ซึ่งนอกจากประเด็นดังกล่าวแล้ว	 การลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของระบบ

สุขภาพยังสามารถช่วยป้องกันให้ประชาชนไม่ตกอยู่ในภาวะยากไร้อีกด้วย	 ส�าหรับ

ประเทศไทยในตลอด	 10	 ปีที่ผ่านมา	 การมีหลักประกันสุขภาพ	 ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า	 

เราสามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อย่างมาก	 และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะยากจน

ในครอบครัวคนไทยอีกด้วย	 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การประชุมในครั้งนี้จะบรรลุผล	

และก่อให้เกิดการขับเคลื่อนและผลักดันต่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทั่วโลก”	

พระราชด�ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
ในการเปิดประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล	ประจ�าปี	2012	:	วันที่	26	มกราคม	2555	

ความยากจนอันเน่ืองจากภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ใน

ระยะเวลาอันสั้นและดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา

ตัวอย่างความส�าเร็จ	 คือ	 จ�านวนการใช้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น

จาก	 2.41	 ครั้ง/คน/ปี	 ในปี	 พ.ศ.	 2546	 เป็น 3.64 ครั้ง/คน/ปีใน

ปี พ.ศ. 2554	ขณะที่อัตราการนอนรักษาตัวในรพ.เพิ่มจาก 0.067 

ครั้ง/คน/ปี เป็น 0.119 ครั้ง/คน/ปี ในช่วงเดียวกัน	 ข้อมูลปี	 พ.ศ.

2553	 พบจ�านวนประชาชนไทยที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพท่ีจ�าเป็น	

(unmet	 need)	 อยู่ในระดับต�่ามาก	 ครัวเรือนที่ล้มละลายเพราะค่า 

ใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลลดลงจากร้อยละ	6.8	ในปี	พ.ศ.	2538	

เหลือร้อยละ 2.8 ในปี พ.ศ. 2551 ป้องกันครัวเรือนไม่ให้ยากจนลง

ได้กว่า	8	หมื่นครัวเรือน	นอกจากนั้น	ระดับความพึงพอใจที่สูงของ

ประชาชนซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	83	ในปี	พ.ศ.	2546	เป็นร้อยละ 90 

ในปี พ.ศ. 2553	โดยกลุ่มผู้ให้บริการที่เคยมีระดับความพึงพอใจต่อ

ระบบดงักล่าวค่อนข้างต�า่ในระยะแรก	คอืเพยีงร้อยละ	39	ในปี	พ.ศ.	

2547	กลับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 79 ในปี พ.ศ. 2553”	

  

 Dr.Timothy Grant Evans กล่าวเพ่ิมเตมิว่า	“การทีป่ระเทศไทย

ขยายความครอบคลุมได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีความพร้อมด้าน

โครงสร้างการให้บริการท่ีครอบคลุมเต็ม	 มีหน่วยงานวิจัยนโยบาย

และระบบสาธารณสุขและการบริหารที่มีศักยภาพ	 และมีระบบฐาน

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ที่พร้อมใช้งาน	ทั้งนี้การจะท�าให้ระบบประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าเกิดความยั่งยืนต่อไปในทศวรรษหน้ายังมีความ

จ�าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป”		

3ก้าวใหม่ สปสช.



	 การสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชนไทยในระบบสาธารณสขุ	

ถือเป็นเป้าหมายหลักของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 และมี

ลักษณะส�าคัญสามประการคือ	1)	 อิงระบบภาษีและไม่ต้องจ่ายค่า

บริการเมื่อไปใช้บริการ	 2)	 ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อย่างรอบด้าน

และให้ความส�าคัญกับระบบบริการปฐมภูมิ	 3)	 ใช้งบประมาณและ

จ่ายค่าบริการแบบปลายปิดเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย	

	 ระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้ายงัครอบคลมุบริการด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค	และมีกลไกลคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชน	

ด้วยบริการสายด่วน	สปสช.	1330	ให้ข้อมูล	และรับเรื่องร้องเรียน	

มรีะบบการช่วยเหลือกรณีได้รับความเสยีหายจากการรักษาพยาบาล	

รวมถงึการก�าหนดให้โรงพยาบาลต้องมรีะบบพฒันาคณุภาพบรกิาร	

(Hospital	Accreditation)

	 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์	 (Rockefeller	 Foundation)	 จึงมอบ

ทุนสนับสนุนให้ไทยเป็น	 “ศูนย์กลางการเรียนรู้หลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้า”	 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการ 

มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 (Capacity	 Building	 to	 support	

the	 movements	 in	 achieving	 Universal	 Health	 Coverage)	

ประกอบด้วยโปรแกรมฝึกอบรม	3	ระดับ	ได้แก่	กลุม่นโยบาย	(Policy	

level	workshops)	กลุ่มวิชาการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	(Technical	

level	workshops.)	และการฝึกอบรมตามความเหมาะสมเฉพาะกลุม่	 

(Tailor	made	activities	based	on	request)

	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	ได้น�าผู้แทน

สาธารณสขุนานาประเทศ	ทีเ่ข้าร่วมการประชมุนานาชาติงานรางวลั

สมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล	ลงพืน้ทีศึ่กษาดูงานยงัหน่วยบริการในระบบหลกั

ประกันสุขภาพ	 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบหลัก

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าด้านต่างๆ	ตัวอย่างเช่น

	 	 •	จดุเริม่ต้นระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า รพ.พระนคร-

ศรอียธุยา	ศนูย์เวชศาสตร์ครอบครวั	การบรกิารปฐมภมูใินเขตเมอืง	

(ศูนย์แพทย์ชุมชนป้อมเพชร)

	 	 •	 การบรหิารจดัการข้อมูลสารสนเทศ (สทิธิประกนัสงัคมและ

สิทธิหลักประกันสุขภาพ) และกองทุนสุขภาพ 3	P	ณ	รพ.บางใหญ่	

จ.นนทบุรี	

	 	 •	 การบริการสุขภาพในรูปแบบคณะกรรมการสุขภาพระดับ

พื้นที่	 ของ	 รพ.ล�าสนธิ	 และ	 รพ.สต.กุดตาเพชร	 จ.ลพบุรี	 ได้แก่	

การฝึกไม้เท้าขาวของผูพิ้การทางสายตา	โรงเรียนพ่อแม่เพือ่กระตุน้

พัฒนาเด็ก	 การฟื้นฟูและเยียยาผู้ป่วยทางจิต	 การเตรียมผู้ป่วย

จากโรงพยาบาลสู่บ้าน	 การดูแลสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 

การนวดแผนไทย	และการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

	 	 •	 การมส่ีวนร่วมของชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในการจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน	 ณ	 กองทุน

สขุภาพต�าบลเหมอืงใหม่	โรงพยาบาลสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	เหมอืง

ใหม่	อ.อัมพวา	จ.สมุทรสงคราม	

	 	 •	 การบริหารจัดการโรคเฉพาะทางและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

	 	 	 -	สถาบันโรคทรวงอก	กระทรวงสาธารณสุข	น�าเสนองาน	

High	Technology,	Value	Repair	และ	Fast	Track	MI

	 	 	 -	คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยั

มหิดล	น�าเสนอเรือ่ง	การเข้าถงึยาจ�าเป็นของผูป่้วยฮโีมฟีเลยี	บรกิาร

ศูนย์พิษวิทยา	 ความส�าเร็จของศูนย์ปลูกถ่ายไต	 และศูนย์สุขภาพ

ชุมชนสวนเงิน

	 	 •	 ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

และนวัตกรรมเครือข่ายสุขภาพ	 ที่	 รพ.ภูมิพลอดุลยเดช	 และ	

รพ.กล้วยน�้าไท	1	กรุงเทพมหานคร

	 10	 ปีแห่งการสร้างหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย	 

สามารถสรุปเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย	คือ	1)	นโยบายหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าต้องเป็น “วาระแห่งชาติ”	ที่ได้รับการสนับสนุนทั้ง

จากฝ่ายการเมือง	ภาคประชาสังคม	และนักวิชาการ	ซึ่งหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าแสดงให้เห็นแล้วว่า	 นอกจากจะช่วยท�าให้สุขภาพ

ประชาชนดีขึ้นแล้ว	 ยังเป็น	 “มาตรการ” ลดปัญหาความยากจน 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม 2)	 การพัฒนาโครงสร้างระบบบริการสุขภาพ

โดยเฉพาะท่ีระดับปฐมภูมิให้ครอบคลุมโดยมีก�าลังคนด้านสุขภาพ

ที่พอเพียง	และ	3)	การออกแบบระบบที่ด	ี เช่น	ระบบงบประมาณ 

และการจ่ายเงนิสถานพยาบาลแบบปลายปิด	ระบบคูส่ญัญา	(contact	 

model)	 ที่แยกบทบาทความรับผิดชอบชัดเจน	 รวมทั้งการก�าหนด

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมรอบด้านให้แก่ประชาชน

 ความส�าเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย
เป็นการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ด้วยสิทธิการ
เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างมีศักดิ์ศรี ถือเป็นตัวอย่างของการสร้าง
ความเสมอภาคและเป็นธรรมด้านสขุภาพแก่ทกุคนในโลกนีไ้ด้อย่าง
ถ้วนหน้า ดังวิดีทัศน์ชุด I Believe in UHC (Universal Health 
Coverage)

4 ก้าวใหม่ สปสช.



 “รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น” เป็นรางวัลเกียรติยศและความภาคภูมิใจ ซ่ึงกระทรวง

การคลงัมอบให้กบัทนุหมนุเวยีนทีม่ผีลการประเมนิดเีด่น ถอืเป็นความส�าเรจ็ในการบรหิาร

จดัการภาครฐัในรปูของเงนินอกงบประมาณตามเจตนารมณ์ท่ีกรมบญัชกีลางตัง้เป้าหมายไว้ 

	 กรมบัญชีกลางในฐานะผู้ก�ากับดูแลการด�าเนินงานภาพรวมของทุนหมุนเวียนดีเด่น	

ได้ก�าหนดให้มีการประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่นที่เป็นระบบตามมาตรฐาน

สากล มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ โดยที่ปรึกษาภายนอกมาตั้งแต่ปี	 2547	

โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการด�าเนินงานงานทุนหมุนเวียน	และคณะกรรมการจัดท�า

บันทึกข้อตกลงและประเมินผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียนก�ากับดูแลการด�าเนินงานตาม

ระบบ

 สปสช. ได้รบัรางวลัทนุหมนุเวยีนดเีด่น 
ประเภทผลการด�าเนินงานดีเด่น มาอย่าง 
ต่อเนือ่ง ตัง้แต่ปี 2551	ปี	2552	และปี	2554	 
(ปี	2553	ได้รบัรางวลัผลการด�าเนนิงานชมเชย)

5ก้าวใหม่ สปสช.



 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี	 ร่วมประชุม

มอบนโยบาย	 การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให ้

ประชาชน	ในการประชุมคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	

ครั้งที่	1/2555	ซึ่งมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

สาธารฐสุข เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 

ย�้าเดินหน้าโครงการ	30	บาทรักษาทุกโรคให้เป็นนโยบายเร่งด่วน	

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและแตกต่างของประชาชนในทุกระบบการ

รกัษาพยาบาล	หวงัให้ประชาชนเข้าถงึการรกัษาพยาบาลเท่าเทยีมกนั	 

ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย

 “รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการพัฒนาและสร้างหลักประกัน

สุขภาพให้ประชาชนอย่างยั่งยืน ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพของระบบ

หลักประกันสุขภาพนับเป็นนโยบายส�าคัญ ทีรั่ฐบาลได้ก�าหนดให้เป็น 

นโยบายเร่งด่วน ในการพัฒนาคุณภาพระบบหลักประกันสุขภาพ 

30 บาทรักษาทุกโรค นอกจากเรื่องคุณภาพที่ต้องพัฒนาแล้วยังให้

ความส�าคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล�้าท่ีแตกต่างกันของระบบ

หลักประกันสุขภาพทั้งสามระบบประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการ

ข้าราชการ กองทุนประกันสังคม และกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็น

อย่างเท่าเทียมกัน และต้องไม่เกิดปัญหาภาวะล้มละลายจากการ

เจ็บป่วย ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพระบบใดก็ตาม 

 “ส�าหรับเรื่องส�าคัญที่อยากให้ช่วยกันเน้นหนักในโครงการ 

30 บาทรักษาทุกโรค ก็คือการท�าให้คนไทยแข็งแรงและเจ็บป่วย 

น้อยลง โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน มะเร็ง  

โรคหัวใจ และโรคที่ป้องกันได้ ในกลุ่มต่างๆ เช่น เด็ก สตรี จนถึง

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เพื่อประชาชนได้รับบริการเท่าเทียม
ลดความเหลื่อมล�้า	ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย	
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เรื่องจากปก



 แบ่งปันเรื่องราวดีๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ผ่านคอลัมน์ก้าวประทับใจ เพียงส่งบทความและภาพถ่ายของท่าน 
รวมทั้งภาพกิจกรรมความประทับใจต่างๆ มาที่ กองบรรณาธิการ 
วารสารก้าวใหม่ สปสช. (ที่อยู่ด้านหลังปก วารสารก้าวใหม่) ทุกท่าน
จะได้รับของที่ระลึกจากทางกองบรรณาธิการ โปรดระบุชื่อ ที่่อยู่  
ของท่านให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่ง

คนชรา รวมถึงการท�าให้คนไทยทุกคน ทุกต�าบลมีแพทย์ประจ�า

มีลักษณะ ‘ใกล้บ้าน ใกล้ใจ’ เป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพ และดูแล

สุขภาพคนในครัวเรือนเสมือนหน่ึงเป็นญาติมิตร ท�าให้ทุกคนใน

ประเทศไทยได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกัน เช่น ได้รับบริการดี  

ยาดี ไม่ต่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพใดก็ตาม 

และที่ส�าคัญเหนืออื่นใด คือ การท�าให้คนป่วยไม่ต้องรอรับการ

บริการสุขภาพเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการรักษาโรคร้ายแรง

 “ตลอดสบิปีตัง้แต่มนีโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้าน้ัน  

ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความส�าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผู ้ที่

เก่ียวข้องทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรรมการ 

หลกัประกันสขุภาพแห่งชาตทิกุท่าน องค์กรภาคีความร่วมมอืต่างๆ 

รวมถึงประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้ส�าเร็จ 

โดยมีเป้าหมายคือประชาคนไทยทุกคน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน

สานต่อนโยบายดังกล่าวและท�างานร่วมกับกลไกอื่นๆ เช่น สสส. 

และกระทรวงต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคประชาชนด้วย ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นและ

รับข้อมูลจากทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

ถ้วนหน้า ให้ดีที่สุดส�าหรับประเทศไทย” นายกรัฐมนตรีกล่าว 

ก้าวประทับใจ

	 “ตัง้แต่มบีตัรทอง	ดฉินัไม่ต้องกงัวลเรือ่งค่าใช้จ่าย	 

ร่างกายแข็งแรงขึ้น	สุขภาพจิตก็ดีขึ้นด้วยค่ะ”	

 นางสาวสุนิสา มั่นคง อายุ 36 ปี ผู้ป่วยโรคไตกล่าวด้วยรอยยิ้ม

	 สุนิสาเล่าว่าตนป่วยเป็นโรคไตมา	8	-	9	ปีแล้ว	 

ช่วงแรกมีอาการนอนราบไม่ได้	 ไอตลอดเวลา	 และ

มีอาการปวดหลังร่วมด้วย	 โดยเฉพาะช่วงบัน้เอว	 ตวั

ก็ซีด	 จึงได้ไปพบแพทย์	 แพทย์วินิจฉัยว่าเธอป่วยเป็น 

โรคไตวาย	ต้องนอนรกัษาตวัและดอูาการทีโ่รงพยาบาล

	 “ตอนนัน้ประมาณ	ปลายปี	2545	ดฉินัต้องเจาะคอ 

เพื่อฟอกไตฉุกเฉิน	 และต้องฟอกไตเรื่อยมา	 เสียค่า 

ใช้จ่ายเอง	 ครั้งละ	 1,000	 บาท	 อาทิตย์ละ	 3	 ครั้ง	 

โดยรวมๆ	 แล้วต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองปีละ	 

120,000	 บาท	 ตอนนั้นรับสอนพิเศษก็พอมีรายได	้ 

ระยะหลังรู้สึกเพลียไม่ค่อยมีแรงไปสอน	 ต่อมาปี	 2552	

ได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิบัตรทอง	 ท�าให้สามารถลด 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้เยอะมาก	 เดี๋ยวนี้ไป

ฟอกไตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเลยค่ะ	 สามารถ

ไปฟอกไตได ้อย่างสม�่า เสมอ	 ร ่างกายแข็งแรงขึ้น	 

สุขภาพจิตก็ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะ	 ที่ส�าคัญยังได้รับการ

บริการที่ดีมาก	 ยาบางตัวไม่อยู่ในรายการคุณหมอก ็

หมายเหตุให้ว่าจ�าเป็นต้องใช้	 ดิฉันต้องขอขอบคุณ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ท�าให้ดิฉันมีร่างกาย 

แข็งแรงขึ้นค่ะ”	

สุขกาย	สุขใจ	
เพราะมีบัตรทอง

7ก้าวใหม่ สปสช.



8 ก้าวใหม่ สปสช.

ดูหนังดัง ชมหนังดี
นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์

ท�าไมอเมริกันจะหมดตัว
จากประกันสุขภาพ
	 จั่วหัวไว้ใหญ่โต	ไม่ได้จะเขียนบทความวิชาการ	แต่เป็นค�าอุทาน 

ที่เกิดขึ้นในใจ	ระหว่างดูหนังเรื่อง	Puncture	ที่พูดถึง	 

บริษัทกฎหมายเล็กๆ	แห่งหนึ่ง	หาญกล้ามาท�าคดีพยาบาลโดนเข็มต�า

จนเป็นเอดส์	เลยเถิดไปกลายเป็นคดีฟ้องร้องบริษัทจัดซื้อรวมในอเมริกา	

หนังบอกว่าท�ามาจากเรื่องจริง

 ไมค์ ไวส์ ทนายเจ้าส�าราญ	แถมติดยา	เปิดบริษัทกับเพื่อน เดวิด แดนซิงเกอร์ รับท�า 

คดีเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิ	ไม่ว่าจะเป็นจากนายจ้าง	หรือจากบริษัทประกัน

	 ส่วนใหญ่จะเป็นคดีเล็กๆ	ท่ีหนทางชนะค่อนข้างใส	ผู้เสียหายถูกเบี้ยวชัดๆ	รอคน 

รู้กฎหมายมาช่วยโต้แย้งเอาเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลเรียกร้องค่าเสียหายให้

	 ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นเหยื่ออุบัติเหตุ	ที่ต้องออกแรงจึงจะได้ค่าชดเชยจากบริษัทประกัน	

เต็มเม็ดเต็มหน่วย	(ท�าให้คิดถึงประกันภัยบุคคลที่สามของประเทศไทย	อย่างช่วยไม่ได้)	

	 จนกระทั่งนางพยาบาล	วิกกี้ โรเจอร	์มาให้โจทย์ยาก	

	 เธอติดเชื้อเอชไอวี	เนื่องจากโดนเข็มต�าขณะช่วยผู้ป่วยได้ค่าชดเชยไม่ผิดกติกา

	 แต่เธอก�าลังหาคนมาท�าคดี	บังคับให้โรงพยาบาลซื้อเข็มฉีดยาแบบใหม่มาใช้	เพื่อ	 

ลดความเสี่ยงคนท�างาน	และไม่ต้องมีใครเจอแบบเธออีก

	 มีคนคิดค้นเข็มแบบใหม่ที่ปลอดภัย	 แต่พอไปเสนอโรงพยาบาลกลับถูกปฏิเสธ	 ทั้งที่

มันแพงกว่าของเก่าแค่อันละไม่กี่สตางค์

	 ตอนแรกทั้งสองคนไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ถนัด	แถมศึกษาเพิ่มเติมก็พบว่าทั้งหมดนี ้

มาจากธุรกิจจัดซ้ือของให้โรงพยาบาล	ท่ีมีการจัดต้ังเป็นองค์กร	เรียกชื่อรวมๆ	ว่า	group	 

purchasing	organization	(GPO	ที่ไม่ใช่องค์กรเภสัชฯ)	

	 ประหยัด	ไม่ต้องมีฝ่ายจัดซื้อ	และยังต่อรองราคาได้อีก	ท�าให้ได้ของดีราคาไม่แพง

	 แต่กลุ ่มบริษัท	 GPO	 กลายเป็นกลไกที่มีอ�านาจมหาศาล	 ถ้าใครจะขายอะไรให้	 

โรงพยาบาลก็ต้องผ่านบริษัทกลุ่มนี้	ไปเสนอขายกับโรงพยาบาลก็ไม่มีประโยชน์	

	 เข็มปลอดภัย	 ไปถามหมอ	 ถามพยาบาล	 ไม่มีใครไม่อยากได้	 พอไปคุยกับผู้บริหาร	

หรือฝ่ายบริหารโรงพยาบาล	 กลับได้ค�าตอบว่า	 อย่าไปพูดกับหมอ	 พยาบาลเลย	 ยังไงเรา 

ก็ไม่ซื้อ
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ความคุ้มค่าอย่างจริงจัง	เลือกจะท�าแบบเก่าๆ	เพราะตัวเองไม่อยาก

ยุ่งยากหรือกระทบผลประโยชน์คู่ค้าเดิมๆ	 ท่ีเข้าขากันแล้ว)	 แถม

ยังตรวจสอบยาก	 (ขนาดมีบริษัทจะมาช่วยฟ้องให้เป็นคดียังยาก 

ไม่ต้องพูดถึงคนตัวเล็กตัวน้อยที่เดือดร้อนแต่ไม่รู ้จะไปพึ่งใคร)	 

มีอ�านาจมหาศาล	ทั้งอ�านาจเงินและอ�านาจทางการเมือง	หนุนด้วย 

ระบบการเมืองธนาธิปไตย	ที่บริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ทุนหนาก�าหนด

วิธีคิด	 และวาระในสมองของนักการเมือง	 หรือพรรคการเมือง 

ได้ไม่ยาก

	 แบบนี้	 ไม่ว่าจะใช้เงินภาษีอากรมาจ่ายค่าบริการ	 หรือให้

ประชาชนควักจ่ายเอง	 หรือออกกฎหมายให้นายจ้างเป็นคนแบก

ภาระค่าประกันให้ลูกจ้าง	 หรือท�าโครงสร้างการเงินการคลังยังไงก็

กลายเป็นการหาเงินมาให้ธุรกิจขนาดใหญ่สวาปาม	เพราะอยู่เหนือ

การควบคุม	หรือไม่ก็กลับเป็นตัวคุมเกมทั้งหมดเอง

	 พ่อค้า	 ที่จะได้ประโยชน์จากระบบประกันสุขภาพมาช้ีเป็น 

ชี้ตายว่าควรจ่ายเงินให้กับธุรกิจแบบไหน	 อัตราเท่าไร	 แม้จะเป็น 

โดยอ้อมๆ	แบบท่ีเห็นในหนงัเรือ่งนี	้หรอืแบบตรงๆ	อย่างที	่ไมค์	มวัร์	 

เคยเอามาเปิดโปงในหนังเรื่อง	Sicko	ก็แย่พอแล้ว

 บางประเทศ ธุรกิจร่วมกับการเมืองมานั่งเป็นคนก�าหนด  

แถมคุมกติกาโดยตรง ส่วนกลไกตรวจสอบก็อ่อนแอเป็นมะเขือเผา  

ไม่ต้องบอกก็คงเดาได้ว่าระบบของประเทศพวกนั้น จะกลายเป็น

หม้อสเตนเลส ชามไทเทเนียม ทีค่งทนถาวรให้สูบกนิไปอกีนานแค่ไหน   

 ส่วนประชาชน รอไปก่อน จนกว่าพวกนี้จะอิ่ม (ซะเมื่อไร) 

	 ไมค์	เลยเกิดฮึด	แม้เพื่อนจะค้าน	เพราะบริษัทกฎหมายเล็กๆ	

สายป่านไม่ยาว	 เส้นสายไม่ม	ี เหมอืนแคระไปสูก้บัยกัษ์	 ถ้าโดน 

ลากคดีไปสักเดี๋ยวก็ต้องโยนผ้ายอมแพ้	จะโชคดีถ้าบริษัทเห็นชัดว่า	 

ไม่มีทางสู้	 เพราะตัวเองท�าตัวเข้าข่ายธุรกิจผูกขาดแล้วยอมเจรจา 

หยุดคดีนอกศาล	แทนการสู้คดีที่อาจเสียชื่อเสียงซึ่งได้ไม่คุ้มเสีย

	 พอลงมือเตรียมสู้	 ก็รู ้ว่าทนายกลุ่ม	 GPO	 ประเมินราคา 

ไมค์กับเพื่อนต�่ามาก	แถมขู่ให้ทิ้งคดี	ไม่ยอมเลิก	ก็ใช้วิธีสกปรก 

ท�าให้เดอืดร้อน	 เพราะตัวเองมเีส้นสายมากมายในวงการธรุกจิ	 เช่น 

ไม่ยอมต่อประกันสุขภาพให้	อ้างว่าหมดอายุ	หรือไม่ก็เป็นโรค 

มาก่อนท�าประกัน	

	 ก�าลังจะเข้าตาจน	ก็มีนักการเมืองโยนห่วงมาให้เกาะ	บอกว่า

สู้กับธุรกิจไร้มนุษยธรรม	 ท�าให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเสี่ยงจากการ

ท�างานโดยไม่จ�าเป็น	 กรณีนี้ชัดเจนว่าโรงพยาบาลไม่เปลี่ยนเพราะ

บริษัทจัดซื้อเพิกเฉย	เนื่องจากผลประโยชน์ทางธุรกิจก้อนมหาศาล

	 แต่ที่สุด	 นักการเมืองหญิงก็เข้าเกียร์ถอย	 เมื่อบริษัทบริจาค

เงินช่วยการรณรงค์หาเสียงให้กับเธอ	ปล่อยให้ไมค์กับเดวิดต้อง 

วิ่งวุ่นต่อลมหายใจ	ท่ามกลางปัญหารอบด้าน	

	 ไประดมเงินจากธุรกิจที่อาจได้ประโยชน์เกี่ยวเนื่อง	ก็ไม่มีใคร

ช่วย	จะไปขอบริษัทกฎหมายขนาดใหญ่มาร่วมท�าคดี	ก็ไม่มีบริษัท

ใหญ่ๆ	กล้าเข้ามายุ่งเท่าไร

	 นี่เป็นแค่กรณีบริษัทจัดซ้ือรวม	 ที่ดูไปน่าจะเป็นตัวช่วยลด 

ค่าใช้จ่าย	 เพราะมีการต่อรองราคาอย่างจริงจัง	 (แต่บนกระดานใน

ฉากแรกๆ	 ที่วิเคราะห์ธรรมชาติของบริษัทพวกนี้	 มีตัวเลข	 kick	

back	10%	อยู่ด้วย)	เอาเข้าจริงกลายเป็นตัวปัญหาเสียเอง	

	 ถ้าไม่มคีวามโปร่งใส	(เพิม่ค่าใช้จ่ายแทนทีจ่ะลดเพราะมนีอกใน	 

ใต้โต๊ะเตม็ไปหมด)	หรือไม่ใช้ความรู้	(มขีองใหม่กไ็ม่ศกึษา	วเิคราะห์ 
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พญ.ชัญวลี	ศรีสุโข
chanwaleesrisukho@hotmail.com

ก้าวน�าความคิด

 รายละเอียดการดูแลมารดาผู้เสียชีวิตมีดังนี ้

 มารดาอายุ	36	ปี	ท้องท่ี	8	 เคยคลอดเองสามท้อง	แท้งสี่ท้อง	ตั้งครรภ์ครบก�าหนด	

เนือ่งจากท้องก่อนเคยคลอดโดยการบลอ็กหลงั	{ฉดียาชาเข้าช่องเหนอืไขสนัหลงั	(Epidural	block)}	

ท้องนี้มารดาได้ขอให้มีการบล็อกหลังเหมือนท้องก่อน	

	 08.00	น.	 วิสัญญีแพทย์บล็อกหลัง	(epidural	painless	labour)	

	 08.30	น.	 สูติแพทย์เจาะถุงน�้าคร�่า	ให้สารกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด	

	 08.45	น.	 สูติแพทย์ออกจากห้องคลอด	

	 08.50	น.	 วิสัญญีแพทย์ออกจากห้องคลอด	ก่อนออกบอกผู้ช่วยถ้าคนไข้ปวดเติมยาได้	

	 09.00	น.	 ผูต้ายเจบ็ครรภ์คลอด	ผูช่้วยเติมยาเข้าช่องเหนือไขสนัหลงั	พยาบาลสวนปัสสาวะ	

	 09.15	น.	 ผู้ตายปวดหัว	หายใจไม่ออก	ไม่มีทั้งแพทย์และพยาบาลอยู่กับผู้ตาย	

	 	 	 	 สามีเห็นเหตุการณ	์

	 09.16	น.	 พยาบาลเข้ามาดูอาการ	

	 09.17	น.	 วสิญัญแีพทย์มาใส่ท่อหายใจ	 และให้ยาช่วยชวีติ	 สูติแพทย์และทีมช่วยชีวิต 

	 	 	 	 ได้เข้ามาช่วยเหลือ	ปั๊มหัวใจ	เป็นเวลานาน	2	ชั่วโมง	15	นาที	แต่ไม่ส�าเร็จ	 

	 	 	 	 มารดาเสยีชวีติพร้อมลกูในครรภ์	 ผลการตรวจชนัสตูรศพเชือ่ว่าการตายเกิดจาก 

	 	 	 	 กลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด	

	 เหตุการณ์ที่ศาลฎีกาตัดสินคดีมารดาไปคลอดและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง

แห่งหนึ่ง	ในปี	พ.ศ.	2538	(16	ปีที่ผ่านมา)	โดยให้สถานพยาบาล	วิสัญญีแพทย์	และสูติแพทย์

แพ้คดี	ก่อให้เกิดความเห็นและความสงสัยต่างๆ	นานา	โดยเฉพาะความกังวลใจของบุคลากร

ทางการแพทย์ที่ว่า	การเจาะถุงน�้าคร�่าจะท�าให้เป็นสาเหตุเกิดน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด

แล้วไปอุดกั้นที่ปอดจนเสียชีวิตได้หรือไม่?

การเจาะถุงน�้าคร�่า
และกลุ่มอาการน�้าคร่ำหลุดเข้าไปในกระแสเลือด
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ท�าไมต้องเจาะถุงน�้าคร�่า?
	 การเจาะถุงน�้าคร�่าเป็นหัตถการที่ท�ากันในมารดาที่ตั้งครรภ์

ครบก�าหนดมานานหลายสิบปี	 สมัยสิบกว่าปีก่อน	 นิยมท�าเพื่อ

กระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด	(Induction	of	labour)	ร่วมกับการให ้

สารกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด	ปัจจุบันไม่นิยมเพราะมียากระตุ้น 

การเจ็บครรภ์คลอดที่ใช้กินหรือเหน็บที่ได้ผลดีมากกว่า	แต่การ

เจาะถุงน�้าคร�่ายังเป็นหัตถการที่ท�าบ่อย	 จากประโยชน์ท่ียืนยันจาก

งานวิจัย	2	ประการคือ

	 1.	ช่วยเร่ง	(Augmentation)	 การคลอด	 การเจาะถุงน�้าคร�่า

ท�าให้การคลอดสิ้นสุดเร็วขึ้น	1-2	 ชั่วโมง	 นิยมเจาะเมื่อปากมดลูก

เปิดกว้างมากกว่า	3-4	เซนติเมตร	(active	phase)

	 2.	ช่วยตรวจสภาพทารกในครรภ์	 ด้วยสีของน�้าคร�่าที่เด็ก 

มีสุขภาพแข็งแรงเป็นสีขาวใสหรือขาวขุ่น	 หากสีเขียวข้นมีขี้เทา

เด็กปน	 แสดงว่าทารกในครรภ์อาจอยู่ในอันตรายจนเสียชีวิตจาก

การส�าลักน�้าคร�่า	 หากการคลอดเน่ินนานหรือไม่ได้รับการดูแลท่ี 

ทันท่วงที

	 โดยทั่วไป	 จะไม่เจาะถุงน�้าคร�่าหากไม่สามารถคลอดเองได้	 

ต้องท�าการผ่าตัดคลอด	 อีกทั้งต้องระมัดระวังการเจาะถุงน�้าคร�่า 

ในกรณีส่วนน�าลอยสูง	 เพราะอาจเกิดสายสะดือย้อยลงมาท�าให้

ทารกเสียชีวิตได้

การเจาะถุงน�้าคร�่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ท�าให้เกิดกลุ่มอาการน�้าคร�่า

หลุดเข้าไปในกระแสเลือดหรือไม่

	 เนื่องจากการคลอดโดยทั่วไปมีการแตกของถุงน�้าคร�่าอยู่เป็น

ประจ�า	ทั้งเกิดจากการเจาะ	หรือแตกเองโดยธรรมชาติ	งานวิจัยเอง

ก็ไม่พบว่าการเจาะถุงน�้าคร�่าเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดกลุ่มอาการ

น�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด	 แต่เชื่อว่าการกระตุ้นหรือเร่งการ

เจ็บครรภ์คลอดด้วยสารกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด	เป็นปัจจัยเสี่ยง	

รายละเอียดของกลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด 

	 พบได้น้อย	1:	8,000	-30,000	ของการคลอด	สาเหตุไม่ทราบ

แน่นอน	ไม่สามารถป้องกันได้	แม้ผ่าคลอดก็อาจเกิดเหตุการณ์นี้ได้

ท�าไมน�้าคร�่าจึงเข้ากระแสเลือด?	
	 ไม่มีใครทราบว่าท�าไมน�้าคร�่าจึงเข้าไปในกระแสเลือดได้	 แต่

ต้องมีเหตุการณ์	3	ประการในขณะเดียวกัน	จึงจะเกิดกลุ่มอาการนี้	

ได้แก่	หนึ่งถุงน�้าคร�่าแตก	สองเส้นเลือดด�าของมารดาฉีกขาดท�าให ้

น�้าคร�่าเข้าไปในกระแสเลือดได้	 และประการที่สาม	 มีแรงดัน 

ดันให้น�้าคร�่าเข้าไปในกระแสเลือด	 เช่น	มดลูกบีบรัดตัวอย่าง

รุนแรง	ใช้สารกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด

อาการของกลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด 

	 อาการเหมอืนอาการชอ็กอย่างรนุแรงจากการแพ้	(Anaphylactic	 

shock)	 ได้แก่	 หายใจติดขัด	 มือเท้าเขียว	 ชัก	 ความดันโลหิตตก	

น�้าปอดท่วม	 หัวใจหยุดเต้น	 หากไม่เสียชีวิตในระยะแรกจะตาม 

มาด้วยเลือดไม่แข็งตัวทั่วร่างกาย	 แม้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว

ตามมาตรฐาน	 โอกาสท่ีมารดาจะเสียชีวิตก็มีถึงร้อยละ	 61%	การ

วินิจฉัยโรคน้ีวินิจฉัยจากอาการท่ีคนไข้แสดง	 ส่วนการตรวจศพแม้

เจอน�้าคร�่าในกระแสเลือด	ก็อาจไม่ใช่ภาวะนี้	หรือไม่เจอก็อาจเป็น

ภาวะนี้ได้

วิธีป้องกันการเกิดกลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแสเลือด 

	 ไม่มีวิธีป้องกัน	 แต่ควรระมัดระวังมารดาท่ีมีลักษณะต่อไปนี้	

ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปในกระแส

เลือด

	 1.	หญิงต้ังครรภ์เคยมีประวัติเป็นภูมิแพ้	 ซ่ึงพบร้อยละ	41	

ของคนไข้ท่ีมีน�้าคร�่าเข้าไปในกระแสเลือด

	 2.	ตั้งครรภ์หลายท้อง	มารดาอายุมาก	ลูกเป็นเพศชาย

	 3.	ได้รับการเร่งคลอดโดยใช้สารกระตุ้นการเจ็บครรภ์คลอด

	 4.	คลอดยาก	ต้องผ่าตัดคลอดหรือใช้เครื่องมือช่วยคลอด	

เช่น	คีม	หรือเครื่องดูดสุญญากาศ

	 5.	มเีลอืดออกก่อนคลอดหรอืช่วงคลอด	 เช่น	มภีาวะรกเกาะ

ต�่า	หรือภาวะรกลอกตัวก่อนก�าหนด	หรือปากมดลูกฉีกขาดหรือ

มดลูกแตก	ท�าให้เส้นเลือดเปิด	จนน�้าคร�่าเข้าไปในกระแสเลือดได้	

 สรปุ ไม่ควรกลัวการเจาะถงุน�า้คร�า่ เพราะการเจาะถงุน�า้คร�า่ 

ไม่ได้เพิ่มความเส่ียงการเกิดกลุ่มอาการน�้าคร�่าหลุดเข้าไปใน

กระแสเลือด แต่หากไม่เจาะถุงน�้าคร�่า ทารกมีโอกาสเกิดภาวะ 

ขาดออกซิเจนหรือเสียชีวิตจากการส�าลักน�้าคร�่าที่มีขี้ เทาปน  

ซึ่งอุบัติการณ์ของน�้าคร�่าปนขี้เทานั้นมีสูงถึงประมาณร้อยละ 1 

ของการคลอด 



 เก็บมาฝากจากเวทีราชด�าเนินเสวนา หัวข้อเร่ือง “ทางแพร่งระบบประกันสุขภาพ ภายใต้รัฐบาลยิ่งลักษณ์” 

โดยมี นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข นพ.เกรียงศักด์ิ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และนายนิมิตร์ เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ร่วมเสวนา ณ ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของ สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
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ก้าวใหม่ชวนคิด

ทางแพร่ง
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

	 ด้านนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้มีสัญญาณในการยุบรวมระบบ

สุขภาพท้ัง 3 ระบบ อันได้แก่ ระบบสวัสดิการข้าราชการ ระบบ

ประกันสังคม และระบบหลักประกันสุขภาพ ส่วนตัวเห็นว่าการ

พิจารณาในเรื่องนี้ต้องรอบคอบ   ระบบการรักษาฟรีตาม พ.ร.บ. 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่มีอยู่ถือว่าดีอยู่แล้ว หากกลับไปใช้ 

30 บาทรักษาทุกโรค ก็ถือว่าจะเป็นการถอยหลังเข้าคลอง ย้อนยุค

กลับไปสู่จุดเดิมถือว่ารัฐบาล ไม่มีเหตุผลเพียงพอในการด�าเนินการ 

เรือ่งนี ้การเปิดโอกาสให้คนรกัษาฟร ีแล้วจะท�าให้ยอดการใช้บรกิาร 

ด้านสาธารณสุขสูงขึ้นนั้น หากพิจารณารายงานประจ�าปีของ  

สปสช. จะพบว่ามีจ�านวนผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นจากเดิม 

115 ล้านครั้ง เป็น 120 ล้านครั้ง ประเด็นนี้จึงไม่ช่วยให้โรงพยาบาล

พ้นจากการขาดทุนได้เลย  ทางท่ีดีรัฐบาลควรให้ความส�าคัญเรื่อง

คุณภาพบริการซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญกว่า”

 นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์

สาธารณสขุ	ให้ความเหน็ว่า	“การมรีะบบหลกัประกนัสขุภาพ เป็นการ

ปฏิรูปเพื่อประชาชน ที่มีการสังเคราะห์จนสามารถแยกผู้ให้บริการ

และผูร้บับรกิารอย่างชดัเจน เพือ่การปกป้องสทิธ ิให้ประชาชนได้เข้า

ถึงบรกิารอย่างทัว่ถงึ กรณทีีโ่รงพยาบาลอ้างว่าขาดทนุนัน้ เป็นเรือ่ง

ของการบริหารจัดการของแต่ละโรงพยาบาลมากกว่าจะบอกว่าเป็น

ผลจาการปฏิรูประบบสุขภาพ ส่วนตัวมองว่าสิ่งส�าคัญในการจัดการ

ปัญหาระบบสุขภาพไทยมี 2 เรื่อง คือ หนึ่งปัญหาประสิทธิภาพ 

ในการลดการเสยีชวีติของวยัเดก็ก่อนเป็นผูใ้หญ่ยงัไม่ดนีกั ทีผ่่านมา 

พบว่า เด็กอายุ 15 ปีจะมีอายุถึง 60 ปี เพียง 80 คน หายไป 20 คน  

ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วหายไปเพียง 2-3 คนเท่าน้ัน สองคือ

ปัญหาผูส้งูอายทุีน่่าเป็นห่วง เนือ่งจากสงัคมไทยก�าลงัจะก้าวสูส่งัคม 

ผูส้งูอาย ุ แต่เท่าทีท่ราบขณะน้ียงัไม่มมีาตรการรองรับสงัคมผูส้งูอายุ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ สธ. และ พม. ต้องมีความชัดเจนเร่ืองนีด้้วย”

นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข	
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	 ทางด้านนายวทิยา บรูณศริ ิรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสขุ กล่าว

ถึงเรื่องการเก็บ	 30	 บาทว่า	 “กรณีที่หลายคนห่วงเรื่องการเก็บเงินค่ารักษา

พยาบาล 30 บาทนั้น เรื่องนี้มีข้อมูลอยู่แล้วว่า ใครต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่าย 

ซ่ึงถือว่าไม่ใช่สาระส�าคัญ แต่สิ่งส�าคัญคือ การเก็บ 30 บาทแล้วจะเอาไป 

ท�าอะไร เช่น ท�าเร่ืองผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือพัฒนาระบบส่งต่อ เป็นต้น ส่วน

เรือ่งการรวมกองทนุเป็นการหาแนวทางร่วมกนัเพือ่ให้การรกัษาพยาบาลของ

ประชาชนมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ว่าระบบไหนดีหรือไม่ดี จากการจัดงาน 

PMAC ก็สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมาถูกทางแล้วไม่จ�าเป็นต้องเปลี่ยน 

กรณีที่ว่าระบบไปไม่ได้บริหารขาดทุนนั้นขอแจ้งว่า เพื่อให้ประชาชนจะได้ 

รับการบริการอย่างดี โดยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในท้องถิ่นชนบท โดย 

แชร์กลุ่มผู้ป่วยและให้มีการส่งยารักษาโรคในบางโรคทางไปรษณีย์ เช่น 

โรคเบาหวาน โรคความดัน ช่วยลดต้นทุนในการเดินทางไปพบแพทย์ของ

ประชาชนได้ และขอย�้าว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นห่วงสุขภาพคนไทย มุ่งเน้นป้องกัน

ดูแลตั้งแต่ทารกจนโต และไม่สนับสนุนให้ใช้ยาเกินความจ�าเป็น เป้าหมาย 

กเ็พือ่ให้คนไทยมคีวามสขุ คอืไม่เป็นโรค ไม่ต้องกนิยา และตัง้ใจว่าจะผลกัดนั

เรื่องบัญชียาแพทย์แผนไทย และ พ.ร.บ.แพทย์แผนไทยให้ส�าเร็จ 

 “ส�าหรับเรื่องท่ีหลายฝ่ายกังวลเก่ียวกับคณะกรรมการบริหาร สปสช. 

ส่วนตัวมีความมั่นใจในคณะท�างานดังกล่าว และพร้อมแก้ไขหากมีปัญหา 

การท�างานภายใน จะไม่ปล่อยให้เกิดการกดดัน หรือความเปราะบางต่างๆ  

ในองค์กร อยากให้ค�านึงถึงประเด็นท่ีว่า ท�าอย่างไรจะให้ประชาชนเข้าถึง

บริการด้านสาธารณสุขเป็นหลัก”	นายวิทยากล่าว

 	 ขณะที	่นพ.เกรยีงศกัด์ิ วชัรนกุลูเกยีรติ 	ประธานชมรมแพทย์ชนบท	ให้ทศันะ

ว่า “เรือ่งการเก็บ 30 บาท เหน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็น และไม่ใช่วธิกีารส�าหรบัแก้ปัญหา

เบื้องต้น แต่เป็นการท�าร้ายชาวบ้านมากกว่า 

 การจัดเก็บค่ารักษาเพื่อลดจ�านวนผู้ใช้บริการด้านสาธารณสุขอย่างไม่ยั้งคิด  

หรือการใช้บริการโรงพยาบาลอย่างไม่บันยะบันยัง ถือว่าเป็นความคิดท่ีแคบ  

ไม่เข้าใจรากฐานของประชาชาชนในการเข้ารับการบริการสุขภาพ เพราะผู้ป่วย 

ไม่ได้มเีพยีงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพยีงอย่างเดียว ขณะเดยีวกนักม็ค่ีาใช้จ่าย  

ค่าเดนิทางเพ่ิมขึน้ด้วย นอกจากนีผู้ป่้วยยงัขาดรายได้ในวนัท่ีป่วยด้วย จงึคดิว่าการ

เก็บรักษาพยาบาล 30 บาท ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้บริการสาธารณสุขได้”

 “อยากให้รัฐบาลคิดถึงหัวใจชาวบ้านบ้าง รัฐบาลไม่จ�าเป็นต้องมาน่ังเก็บเงิน 

30 บาท เพื่อมาท�าร้ายชาวบ้านหรอกครับ การเก็บเงิน 30 บาท เป็นการกีดกัน

คนจน ซึ่งไม่มีผลกับคนรวยหรอก เงินที่เก็บได้ไม่คุ้มเสีย ผู้ที่ออกบัตร 30 บาท 

คือผู้กุมชะตาชีวิตชาวบ้านและถือว่าเป็นคนก�าหนดว่าชาวบ้านคนนั้นเป็นคนจน 

หรือคนรวย ถ้าชาวบ้านไม่มีเงินจ่าย โรงพยาบาลก็ต้องไปทะเลาะกับประชาชน  

ดังนั้นจะขอบิณฑบาต โดยจะท�าหนังสือถึงโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เรียกร้อง 

ไม่ให้เก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากประชาชน”

	 ส่วนนายนมิติร์ เทยีนอดุม	กรรมการหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	ให้ความเห็นว่า “ตลอดเวลา 10 ปี

ที่ผ่านมา ที่หลายประเทศให้ความชื่นชมไทย เพราะ

เห็นว่ามีความก้าวหน้า และความมีประสิทธิภาพของ

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นกลไกที่ดีและ 

มจีรยิธรรม แต่ปัจจบุนัเหน็ว่าการแต่งตัง้บอร์ด สปสช. 

มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนใหม่ พยายามปลุกปั่นให้

แพทย์ในโรงพยาบาลชมุชนกลวัความผดิจากการรกัษา

คนไข้ ส่งผลกระทบให้ที่ผ่านมา มีการส่งต่อผู้ป่วยมาก  

เพราะฉะนั้นเรื่องส�าคัญคือจะท�าอย่างไรที่เราจะตั้ง

กติกาเพ่ือน�าไปสู่การเดินหน้าได้ เราจะกลับไปตั้งต้น 

กันใหม่เรื่องการตั้งกรรมการที่มีคุณภาพ ถ้าเรา 

กลับไปสู่ตรงนั้นได้ งานคงเดินหน้าได้”

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 
ประธานชมรมแพทย์ชนบท

นายนิมิตร์ เทียนอุดม 
กรรมการหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ	

นายวิทยา บูรณศิริ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
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ก้าวแห่งคุณค่า
นพ.ประเสริฐ	ผลิตผลการพิมพ์

 “ผมมาลาตายครับ” ผู้ป่วยคนหนึ่งพูดขึ้นเมื่อต้นเดือนมกราคม

 หลังจากนั่งฟัง ซึ่งส่วนใหญ่ของเนื้อหาไม่พ้นเรื่องความทุกข์ของชีวิต งาน ครอบครัว 

ลูก เงิน และประโยคท�านองว่า “ผมไม่ไหวแล้ว ผมพอแล้ว” ก็ถึงเวลาสั่งยา

 “ไม่เอายาก็ได้หมอ เพราะไม่ได้กินอยู่แล้ว”	 ผู้ป่วยพูดประมาณเท่าน้ี	 ให้คุณหมอ 

คิดต่อเอาเอง

 “รับใบนัดนะครับ”	ผมยื่นใบนัดให้	ค้างไว้เช่นนั้น	เพราะเขาไม่ยื่นมือมารับ

 “ไม่ต้องหรอกครับ ผมไม่ได้มาตามนัดหรอก ลาหมอแล้ว”	ผู้ป่วยยืนยันเจตนา

	 ผมลุกเดินอ้อมโต๊ะ	 วางใบนัดไว้บนมือของเขา	 เปิดประตูเชิญเขาออกนอกห้อง

เพราะยังมีผู ้ป่วยรอตรวจอีกมาก	“วันจันทร์ผมจะนั่งรอคุณสมชายท่ีนี่นะครับ”	ผมพูด

ชัดเจน	น�้าเสียงราบเรียบ	มองหน้าเขา	และท�าให้แน่ใจว่าเขามองหน้าผม	จากนั้นเขาเดิน

ออกไป

	 ขณะเขียนต้นฉบับนี้...เขายังอยู่

	 อาจจะมีบางคนอยากทราบว่าผมพูดอะไรกับเขาบ้างหลังจากเขาเอ่ยประโยคลาตาย

เป็นประโยคท่ีหนึ่ง	 ผมถามอะไรบ้าง	 ชวนเขาพูดเร่ืองอะไรบ้าง	 นั่งฟังด้วยท่าทีอย่างไร	 

ให้ยาอะไร	และใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไร	รวมทั้งผมคิดอะไรหรืออย่างไรบ้าง

	 รายละเอียดทั้งหมดนี้เก็บไว้เล่าในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ถ้าสักวันจะมีคนเปิดโอกาส

ให้ผมเล่าเรื่องวิธีท�างานของตนเองภายใต้แรงกดดันที่มีผู้ป่วยจิตเวชมาตรวจจ�านวนมาก	 

แต่ที่จะบอกก่อนคือผู้ป่วยมิใช่ผู ้ป่วยโรคอารมณ์เศร้าและผมก็ไม่ได้จ่ายยาปฏิโทมนัส	 

(antidepressant)

	 ประเด็นส�าคัญคือโรคอารมณ์เศร้าและยาปฏิโทมนัสไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายของเรื่อง

ฆ่าตัวตาย	

	 อันท่ีจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นค�าตอบสุดท้ายของอะไร	 งานจิตเวชศาสตร์เป็นศาสตร์

ที่ท�างานโดยใช้ตัวแปรจ�านวนมากจัดการกับผู้ป่วยที่เป็นมนุษย์ซึ่งมีตัวแปรจ�านวนมาก	

ด้วยวิธีการรักษาซึ่งมีตัวแปรจ�านวนมาก	จึงไม่ง่ายนักท่ีจะมีสูตรส�าเร็จว่าควรท�าอะไร	

อย่างไร	กับใคร	เมื่อไร

ผลศึกษาการสร้าง

เครือข่ายจิตเวช
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	 ทั้งหมดนี้คือเหตุผลและความส�าคัญที่แต่ละจังหวัดควรม ี

เครอืข่ายจิตเวช	 เป็นเครอืข่ายทีไ่ม่ควรต้ังอยู่บนฐานวิชาการบรสิทุธิ ์

หรือการฝึกอบรม	 ไม่เป็นเครือข่ายแนวดิ่งที่มุ่งใช้อ�านาจ	 แต่เป็น

เครือข่ายแนวราบที่มีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 (share	

and	learn	freely)	โดยท�าตามตัวอักษรคือมาแลกเปลี่ยน	(share)	

ประสบการณ์ตรง	(tacit	knowledge)	และเรียนรู้	(learn)	วิธีการ

ใหม่ๆ	 ในการท�างาน	 แล้วกลับบ้านไปท�างานในท้องถิ่นของตัว

ด้วยวิธีของตัวที่เหมาะสมกับบริบทของตัว	(context-based)

	 งานจิตเวช	โรงพยาบาลจงัหวดัเชียงราย	ท�าตัวเป็นแกนนอน 

ให้พยาบาลจิตเวชของทุกโรงพยาบาลชุมชนและทีมมีโอกาส 

มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิด

ได้ต่อเมื่อภาคีมีความเท่าเทียมและมีเสรีภาพในการแลกเปลี่ยน	

คล้ายๆ	ตัวอย่างที่เล่ามาข้างต้น	ผมพร้อมจะเล่าให้ฟัง	 ผมท�า

อย่างไรและอยากฟังว่าคนอื่นท�าอย่างไร	 ซึ่งคงจะไม่เหมือนกัน	

การเล่าและการฟังต้องการเสรีภาพที่จะไม่ถูกต�าหนิหรือวิพากษ์	

	 งานจติเวช	โรงพยาบาลจงัหวัดเชียงราย	ใช้โครงการหิว้ถงุยา 

เป็นตัวดึงดูดให้พยาบาลจิตเวชของทุกโรงพยาบาลชุมชนเข้ามา

พูดคุยกัน	 โครงการหิ้วถุงยา	 หมายถึงพยาบาลจิตเวชของทุกโรง

พยาบาลชุมชนเดินทางมารับยาแทนผู้ป่วยในอ�าเภอของตนเอง

เดือนละ	1	ครั้ง	แล้วอยู่ประชุมปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ก่อนหิ้วถุงยากลับไปให้ผู้ป่วยในท้องถิ่นของตน

	 งานเภสชักรรม	โรงพยาบาลจงัหวดัเชยีงราย	ได้ศกึษาผลลพัธ์ 

ของโครงการนี้	 ปรากฏเป็นเอกสารชื่อ ผลการดูแลผู้ป่วยนอก 

โรคทางจิตเวชด้วยบริการคลินิกเติมยาในโรงพยาบาลเชียงราย

ประชานุเคราะห์และเครือข่าย โดยเภสัชกร สุภารัตน์ วัฒนสมบัติ

และคณะ	 ศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม	 2552	 ถึงกันยายน	 2554	 

รวม	2	ปี	ประเมิน	balanced-scorecard	ทั้งสี่มุมมอง	คือมุมมอง 

ด้านกระบวนการ	มุมมองของผูป่้วย	ด้านการเงนิ	และด้านการเรียนรู้

	 พบว่ามีผู้ป่วยทั้งสิ้น	1,205	รายคิดเป็น	295	รายต่อเดือน	

ในปี	2553	และ	307	รายต่อเดือน	ในปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	45.45	 

และ	46.19	ของผู้ป่วยนอกจติเวชทัง้หมด	และสามารถลดระยะเวลา 

รอคอยลงร้อยละ	75

	 ผู้ป่วยที่ร่วมโครงการพึงพอใจร้อยละ	94.33	ด้วยเหตุผลว่า

เดินทางง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย	

	 ผูป่้วยอยูใ่นโครงการได้โดยไม่มปัีญหาอะไรเลยร้อยละ	95.12	 

ที่เหลือคือร้อยละ	 4.32	มีอาการเปลี่ยนแปลงต้องมารับการรักษา

ก่อนนดัหรอืส่งต่อ	มรีายงานความคลาดเคลือ่นทางยาร้อยละ	0.03	 

ซึ่งไม่ใช ่	 dispensing	 error	 คือจ่ายยาผิด	 และมีรายงาน 

ฤทธิ์ข้างเคียงระดับเบาไม่ต้องปรับยาร้อยละ	3.80	 ไม่พบอาการ

ไม่พึงประสงค์ระดับรุนแรง

	 มูลค่าคืนยาเท่ากับร้อยละ	4.26	และเนื่องจากเป็นยาบรรจุ

แผงจงึสามารถหมนุเวยีนกลบัมาใช้ใหม่	รวมทัง้โรงพยาบาลแม่ข่าย 

มิได้สูญเสียรายได้

	 ที่ผมชอบที่สุดคือก่อนเริ่มโครงการ	 ผู้ป่วยกลุ่มนี้สูญเสีย 

ค่ายานพาหนะมาโรงพยาบาลจงัหวดัเฉลีย่	289	บาท	และค่าสญูเสยี 

รายได้เฉลี่ย	264	บาท	รวมเป็น	533	บาท	รายจ่ายส่วนนี้คืนสู ่

ครัวเรือน	 ดังที่ผมเขียนเสมอมาว่า	 หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เป็นหลักประกันท่ีช่วยลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนอย่างเห็นผลที่สุด	

และผมแอบหวังลึกๆ	ว่าน่าจะครอบคลุมค่าเดินทางด้วยในอนาคต	

มิเช่นนั้นก็ต้องเร่งท�าเรื่องใกล้บ้านใกล้ใจให้เห็นผล

	 มุมมองด้านการเรียนรู้เป็นประเด็นที่ก�าหนดตัวชี้วัดยาก	 

ทีเ่หน็คอืพยาบาลจติเวชชมุชนมวีชิาการด้านจติเวชศาสตร์มากข้ึน	

มีนวัตกรรมของตนเองมากขึ้น	 มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น	

ข้อหลงันีด้ทีีส่ดุ	 คนทีป่ฏบิตักิารในท้องถิน่หากไม่เป็นตวัของตวัเอง 

ก็จะล�าบากมาก	 ยิ่งไปกว่านั้นเภสัชกรของโรงพยาบาลชุมชน 

และแพทย์จ�านวนหนึ่งหันมาใส่ใจยาจิตเวชมากขึ้น	พัฒนาห้องยา 

และระบบยาของตนเองเพือ่รองรบัผูป่้วยดขีึน้	รวมทัง้ผูอ้�านวยการ

โรงพยาบาลชุมชนบางท่านที่มองงานจิตเวชด้วยสายตาที่เปลี่ยน

ไปจากเดิม

 “ดิฉันมาลาตายค่ะ” ผู้ติดเชื้อเอดส์ซึ่งรับยาที่คลินิกจ่ายยา

ต้านไวรัสมาพบผมในเย็นวันหนึ่ง 

“ไม่เอายาก็ได้หมอ 

เพราะไม่ได้กินอยู่แล้ว”



 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	รศ.นพ.พิศาล 
ไม้เรียง	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	นพ.วัชรพงษ์ พุทธิสวัสดิ์ 
ศูนย์วิจัยโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี	และผู้บริหารจาก	สปสช.เขต	7-8	
เป็นผู้แทนจาก	4	องค์กรด้านสาธารณสุข	ร่วมมือแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ในตับ
และมะเร็งท่อน�้าดีในเขตพื้นที่ภาคอีสาน	

 สปสช.เขต 5 ราชบุรี ร่วมกับ	 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	 ราชบุรี	 
ศนูย์อนามยัท่ี	4	ราชบรุ	ีส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี	4	ราชบรุ	ีศนูย์สขุภาพจติที	่4 
และศนูย์วทิยาศาสตร์การแพทย์สมทุรสงคราม	จดังานมหกรรมสร้างเสรมิสขุภาพ
ประจ�าปี	54	“ตลาดนดันวตักรรมสรรค์สร้างภาคสีขุภาพเข้มแขง็” โดยมอบรางวัล
ต้นแบบหน่วยงานดีเด่นด้านสร้างเสริมสุขภาพฯ	

 นายวิทยา บุรณศิร	ิรมว.สธ.	เป็นประธานมอบรางวัลให้กองทุนหลักประกัน 
สุขภาพต�าบลดีเด่น	 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการดีเด่น	 
และเครือข่ายมิตรภาพบ�าบัดดีเด่น	 ให้กับกองทุนฯ	 ภายในจังหวัดนครราชสีมา	
ชัยภูมิ	บุรีรัมย์	และสุรินทร์	ณ	โรงแรมสีมาธานี	จ.นครราชสีมา	

 ศ.นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์	 ประธานโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น	 
พร้อมด้วย	 นพ.วรีะวฒัน์ พนัธ์ครฑุ รองเลขาธกิาร	 สปสช.	 มอบทนุการศกึษา	 
ส�าหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกศึกษาปีที่	 5	 ณ	 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก	
จ.แพร่	

 รพ.สต.กุดตาเพชร จ.ลพบุรี	ให้การต้อนรับ	ทีมผู้น�าด้านสาธารณสุขที่มาร่วม
ประชุมนานาชาติ	 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ	 ดูงานระบบบริการปฐมภูมิแบบ 
ครบวงจร	 เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพชุมชน	 และการส่งต่อผู้
ป่วยกับ	รพ.ล�าสนธิ	

 กระทรวงสาธารณสุข	สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	
(สรพ.)	 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 (สวรส.)	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล	 และ	 สปสช.เขต	 8	 อุดรธานี	 ด�าเนินการประชุมเพื่อจัดตั้ง 
เครือข่าย	R2R	อีสานตอนบน	7	จังหวัด	(อุดรธานี	สกลนคร	หนองคาย	
นครพนม	บึงกาฬ	 เลย	และหนองบัวล�าภู)	ณ	 โรงแรมเซ็นทารา	อ.เมือง	
จ.อุดรธานี	

16 ก้าวใหม่ สปสช.

แวดวงหลักประกันสุขภาพ



 สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี	และสถาบันรับรองคุณภาพ	(สรพ.)	
ร่วมด้วยผูร้บัผดิชอบงานคณุภาพโรงพยาบาลจากส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัด	7	จังหวัด	(กระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	ชุมพร	นครศรีธรรมราช
และสุราษฎร์ธานี)	 ประชุมแผนการด�าเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาลเข้าสู ่มาตรฐานของ	 HA	 เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ 
ในระบบ	ณ	ห้องประชุม	สปสช.เขต	11	สุราษฎร์ธานี	

 นพ.จนัพรมมา วงสมัพนัธ์	รองอธบิดกีรมการแพทย์	กระทรวงสขุภาพ	สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และคณะฯ	 ร่วมศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพ 
บริการ	 การรับส่งต่อผู้ป่วย	 ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 และศูนย์หัวใจสิริกิติ์	 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	โดยมี	คณะผู้บริหารจากองค์กรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ	
พร้อมทั้งชื่นชมหลักประกันสุขภาพไทยที่ท�าให้ประชาชนเข้าถึงการบริการรักษา
พยาบาลอย่างทั่วถึงเท่าเทียม	

 นายรงัสรรค์ ศรวีรศาสตร์	 อธบิดกีรมบญัชกีลาง	นายจรีศกัดิ ์ สคุนธชาต ิ 
เลขาธิการ	สปส.	และ	นพ.วนิยั สวสัดวิร	เลขาธิการ	สปสช.	และ	นพ.เทยีม  
อังสาชน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
แห่งชาติ	 (สพคส.)	 ลงนามความร่วมมือจัดท�าราคายาและเครื่องมือแพทย ์
ณ	โรงแรมรามา	การ์เด้นท์	

 สสอ.ศรสีชันาลยั	จ.สโุขทยั	จดังานนวตักรรม	“มหกรรมป่ันจกัรยาน สูภ้ยัเบาหวาน 
ต้านโรคเรื้อรัง”	 และมอบรางวัลนวัตกรรมต้นแบบให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ระด	ับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 อ.ศรีสัชนาลัย	 ประจ�าปี	 2554	 อาทิ	 ปั่นจักรยานต้านโรค 
เบาหวาน	อสม.น้อยพิทักษ์สุขภาพ	สมุนไพรใกล้บ้านรักษาโรค	

 นพ.วินัย สวัสดิวร	 เลขาธิการ	 สปสช.	 เข้ารับรางวัลบริหารกองทุน
หมุนเวียนดีเด่น	ปี	2554	จัดโดย	กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง	

 มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ให้การสนับสนุน
โครงการพฒันาศกัยภาพเพือ่บรรลเุป้าหมายการมหีลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า	
(Capacity	Building	to	Support	the	Movements	in	Achieving	Universal	
Health	Coverage)	ตั้งแต่	1	ธันวาคม	2554	-	30	พฤษจิกายน	2555	

17ก้าวใหม่ สปสช.



ผู้แทนสาธารณสุขนานาประเทศ 
เยี่ยมกองทุนฯ เหมืองใหม่

ชื่นชมความก้าวหน้าของระบบหลักประกันสุขภาพ

18 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวไปด้วยกัน

 การประชุมนานาชาติงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวสู่หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้า : เร่งพัฒนาระบบการเงินสุขภาพ” ที่ผ่านมา มีตัวแทนแพทย์ พยาบาล บุคลากร

ทางสาธารณสุข และนักวิชาการจาก 60 กว่าประเทศเข้าร่วม เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (กองทุนสุขภาพตำาบล) แบบมีส่วนร่วมจึงนำาผู้ร่วมประชุม

เยี่ยมชมกองทุนสุขภาพตำาบลเหมืองใหม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) เหมืองใหม่ 

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา

 นพ.วิบูลย์ สุพุทธิธาดา	ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เขต	5	กล่าวถึงเหตุผลที่
ต�าบลเหมืองใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างกองทุนสุขภาพ	เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีศักยภาพ	มีความเข้มแข็งใน
การสร้างเสริมสุขภาพเกือบ	100%	เน้นการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ในการดูแลสุขภาพของประชาชน
 “จุดเด่นของที่นี่คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ รพ.สต.ภาคประชาสังคม การศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ งดอาหารขยะ รณรงค์งดสูบบุหร่ี 
และงดดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งออกก�าลังกายและพักผ่อนอย่างเพียงพอ ทั้งยังกระจายบุคลากรทางสาธารณสุข
เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพแก่ประชาชน ที่เห็นผลอย่างชัดเจนเห็นจะเป็นการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
มีการรณรงค์ให้ออกก�าลังกาย กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ กินผักผลไม้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  
และออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ มีตัวอย่างของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ เคยมีน�้าหนัก 70-80 กิโลกรัม สามารถ
ลดน�้าหนักได้ถึง 10 กิโลกรัม ภายในเวลา 6 เดือนหลังจากเข้าร่วมโครงการฯ ลดความเสี่ยงเรื่องของโรคแทรกซ้อน  
เช่น เบาหวานขึ้นตา ไตวายเรื้อรังจากเบาหวาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง เสี่ยงต่อการแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ต�่ากว่า 2 แสนบาท
ต่อปี” นพ.วิบูลย์กล่าว



เอ่ยถึง “ตลาดน�้าอัมพวา” เวลานี้ เชื่อว่าน้อยคนมากๆ 
ที่จะไม่รู้จัก เพราะที่นี่ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่งในอ�าเภอ 
อัมพวา เป็นตลาดริมคลองอัมพวา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม 
การเที่ยวตลาดน�้าอัมพวานั้น สามารถท�าได้ทั้งยามเช้าและยามเย็น  
ที่นี่มีร้านค้าจ�านวนมากเรียงรายอยู่ริมคลองอัมพวา ใครที่นิยมชิม 
อาหารอร่อยๆ มาท่ีอัมพวารับรองไม่ผิดหวัง ท้ังอาหารคาวหวานมีให้
เลือกสารพัด ไอศกรีมโฮมเมด น�้าผลไม้ น�้าอัดลมโบราณ ไปจนถึงร้าน
ขายของฝากของที่ระลึก ร้านขายของเล่นยุคเก๋า ส่วนในคลองอัมพวา 
ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด 
ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ หากอยากสัมผัสชีวิตริมคลอง
อย่างใกล้ชดิ สามารถเลือกพกัค้างคืนแบบโฮมสเตย์ หรือ ล่องเรือชม
ห่ิงห้อย ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

19ก้าวใหม่ สปสช.

ย้อนวันวาน ที่ตลาดน�้าอัมพวา

 จะเหน็ว่าผลจากการร่วมคดิร่วมวางแผนก�าหนดยทุธศาสตร์ร่วมกนั และได้ด�าเนนิการด้านส่งเสรมิสุขภาพ 
อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การร่วมกันตรวจสุขภาพของ อสม. การผลิตพืชผักปลอดสารพิษ ซึ่งที่นี่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้น�าระบบการดูแลสุขภาพมาเชื่อมโยงกัน ส่งเสริมการ 
ปลูกผักกินเองแซมในพื้นที่สวนผลไม้ จัดกิจกรรมการออกก�าลังกาย เดินวิ่งซิ่งจักรยาน ซึ่งจัดทุกวันเสาร์
ตั้งแต่ 06.00-07.00 น. เริ่มมาตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสุขภาพ 
เช่นเรื่องการดูแลสุขภาพฟัน ตา อาการปวดหัวเข่า ฯลฯ โดยมีหมอมาร่วมให้ความรู้ นับเป็นความส�าเร็จ 
จากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนโดยแท ้

ดร.โรเบิร์ท บาซาซา

นายนิทัศน์ รอดท้าย

นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์

 นายสมศักดิ์ รัตนกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลเหมืองใหม่	ให้ข้อมูลว่า	อบต.เหมืองใหม่	เป็น	อบต.ขนาดกลาง	
ได้รับการอุดหนุนงบประมาณจาก	สปสช.	30%	การด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ	ทาง	รพ.สต.	และภาคประชาชนจะ 
เขียนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ
 “ส�าหรับกองทุนฯ เหมืองใหม่ มี 2 กองทุน คือกองทุน อบต.เหมืองใหม่ และกองทุนเทศบาลเหมืองใหม่ ในส่วนของ 
อบต. ก็ดูแลด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องไข้เลือดออก ส่งเสริมการออกก�าลังกาย การดูแลป้องกันโรค เช่น มะเร็งปากมดลูก  
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ที่ผ่านมาถือว่าได้ผลค่อนข้างดีครับ”	นายก	อบต.เหมืองใหม่กล่าว

 นายนิทัศน์ รอดท้าย ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลเหมืองใหม่	กล่าวเสริมว่า	
 “เป้าหมายในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เรามองแบบองค์รวมทั้งหมด และเน้นการมีส่วนร่วม ทั้งเทศบาล อบต., 
รพ.สต. ผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชน ที่ช่วยกันด�าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ อย่างที่ผ่านมาได้ร่วมกันจัดกิจกรรม
ลงแขกลงคลอง ช่วยกนัปรบัปรงุคคูลองให้สะอาดไม่ให้ยงุมาวางไข่ เพ่ือป้องกนัโรคไข้เลอืดออก เราคิดว่าเมือ่สภาพแวดล้อมดี 
สุขภาพก็ดีตามครับ”

	 ด้าน	 ดร.โรเบิร์ท บาซาซา	 นักวางแผนสุขภาพประเทศอูกันดา	 กล่าวว่า	 การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้	 ต้องการ 
มาเรียนรู้เรื่องความส�าเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพ	 และชื่นชมคนไทยมีหลักประกันสุขภาพที่ดี	 ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ 
ที่จะน�ากลับไปพัฒนาต่อยังประเทศของตน
 “ผมชื่นชมการเติบโตเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย และคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี โดยเฉพาะเรื่อง
งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเป็นเรื่องน่าสนใจมาก ในส่วนที่ได้มาเยี่ยมชมการท�างานของกองทุนสุขภาพต�าบลเหมืองใหม่  
ขอชื่นชมที่ประเทศไทยให้ความส�าคัญเรื่องของระบบ Health Care โดยเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นตลอดจนภาคประชาชนได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนให้การศึกษา และให้ความส�าคัญเรื่องการดูแลสุขภาพตนเอง 
เป็นแบบอย่างที่ผมอยากจะน�าไปใช้ที่ประเทศของผมครับ”



กับ 

 ตัวเลขข้างบน 2 ตัวนี้ ไม่ได้ใบ้หวยนะครับ แต่เป็นตัวเลขจากการสำารวจของสำานักงานสถิติแห่งชาติ 

ในปี 2553 ซึ่งพบว่าคนไทยทุกวันนี้ที่มีอยู่ทั้งประเทศ 67 ล้านคนในปี 2012 นี้ อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

(urban) เสีย 46% และอยู่ในเขตชนบท (rural) เพียง 54% เอง

	 สมัยก่อนเมื่อประมาณ	 40	 ปีมาแล้ว	 เราเคยมีคนไทย

อาศัยอยู่ในเขตเมืองเพียงแค่	20%	 ต่อมาสัดส่วนนี้เพิ่มพูนขึ้น

เรื่อยๆ	เป็น	30,	40%	จนมาถึง	46%	ในทุกวันนี้

	 ค�าว่า	Urban	area	ความหมายคอื	พืน้ทีท่ีม่ลีกัษณะส�าคญั

ของความเป็นเมือง	คือ	มีประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น	หรือ

มีจ�านวนคนมากเมื่อเทียบกับพื้นที่	 และประชากรส่วนใหญ่ใน

พื้นที่น้ันประกอบอาชีพที่มิใช่เกษตรกรรม	ประเทศไทยถือว่า

พื้นที่ในเขตเทศบาลทั้งหมดเป็นเขตเมือง	

	 ความจริงมีพื้นที่อีกลักษณะหน่ึงซ่ึงเป็นรอยต่อเหล่ือม

ระหว่าง	“เมือง”	กับ	“ชนบท”	บางอย่างอาจยังมีลักษณะเหมือน

ต่างจังหวัดอยู ่	 คือท�าเกษตรกรรมเป็นหลัก	 แต่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมเข้ามาแทรก	หรือมี	infrastructure	 เช่น	หน่วย

ราชการ	ห้างสรรพสินค้า	ปะปนอยู่อย่างนี้	นักวิชาการบางคน 

ก็เลยมีค�าสนธิว่า	Ruban	แต่ก็เป็นค�าที่พูดกันเล่นๆ	เสียมากกว่า 

จะน�าไปใช้ทางราชการ	หรือวิชาการ

	 ค�าถามทีน่่าสนใจกค็อืว่า	ระหว่างเมอืงกบัชนบท	อย่างไหน 

จะน่าอยู่อาศัย	 น่าพิสมัยมากกว่ากัน	 ถ้าถามนักธุรกิจก็คงต้อง

ตอบว่า	 เมืองน่าอยู่กว่าเพราะหาเงินง่าย	 ติดต่อสื่อสารได้

ง่ายกว่า	 แต่ถ้าไปถามนักสิ่งแวดล้อม	 หรือเกษตรกร	 ก็คงต้อง

บอกว่าชนบทน่าอยู่กว่า	เพราะอากาศบริสุทธิ์	 ส่ิงแวดล้อม

รื่นรมย์กว่า	มลภาวะน้อยกว่า

	 ในประเทศอังกฤษ	 เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่มีฐานะดี	 หรือ	

คนที่มีทางเลือก,	 มีระดับการศึกษาสูงๆ	 มักนิยมไปอยู่ในพื้นที่

รอบนอกกรุงลอนดอน	 หรือ	 แม้กระทั่งในเขตชนบท	 และมี

โอกาสครอบครองที่ดิน	 คนที่อาศัยท�างานอยู่ในเขตเมืองมัก

เป็นลูกจ้าง,	 เป็นมนุษย์เงินเดือน	และเป็นคนที่มีทางเลือกของ

ชีวิตน้อยกว่า

	 ผมคิดว่ามุมมองเรื่องเมืองกับชนบทนั้นความจริงแยกแยะ 

ออกจากกนัเดด็ขาดไม่ได้	เพราะเมอืงกต้็องพึง่ชนบทในบางเร่ือง	

เช่น	ผลผลิตทางการเกษตร	ป่าไม้	แม่น�้าล�าธาร	ชนบทก็ต้อง

พึ่งเมืองในบางเรื่อง	 เช่น	 สวัสดิการด้านการศึกษา	 การรักษา

พยาบาลยามเจ็บป่วยหนักๆ	 ต่างฝ่ายต่างต้องพึ่งพาอาศัย 

ซึ่งกนัและกนั	และทีส่�าคญัต่างจะเป็นดัง่กนัและกนั	(Inter-being)	 

อยู่ด้วย...

	 ผมหยบิยกเรือ่งนีม้าพดูกเ็พราะว่า	 ทกุวนันีค้วามเป็นเมอืง 

และชนบทส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อการดแูลด้านสุขภาพ

ของคนไทย

20 ก้าวใหม่ สปสช.

ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่
นพ.วีระวัฒน์	พันธ์ครุฑ



	 1.	มักพึ่งพิงโรงพยาบาลขนาดใหญ่	และคลินิกเอกชนเป็นหลัก	 	

	 	เมื่อเจ็บป่วย

	 2.	มีความแตกต่างของการจัดการของหน่วยบริการ	เพราะมี

	 	หลากหลายต้นสังกัด	ทั้ง	รพ.มหาวิทยาลัย,	รพ.สังกัด	กทม.,	 

	 	รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข,	สังกัดกระทรวงกลาโหม	 

	 	และ	รพ.เอกชน	จึงขาดความเป็นเอกภาพ	และสอดรับ	 	

	 	ประสานที่ดีในบางครั้ง

	 3.	มักมีปัญหาเรื่องเตียงเต็ม	หาเตียงไม่ได้	และอุปสรรคในการ

	 	ส่งต่อพบอยู่บ่อยๆ

	 4.	การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ	ท�าได้ยากกว่า	และมีความ

	 	ซับซ้อนยุ่งยากมากกว่า	เพราะโครงสร้างของสังคม

	 5.	บริการเยี่ยมบ้าน	และออกนอกหน่วยบริการ	(outreach	 

	 	service)	ท�าได้ยากกว่า

	 6.	ความเป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะในบริบทของพื้นที่	(area	based)

	 	กลุ่มเป้าหมาย	(target	group)	หรือเฉพาะเรื่อง	

	 	(issue	based)	มีความคลุมเครือไม่ชัดเจน

	 7.	ทัศนคติของเจ้าหน้าที่,	บุคลากรในพื้นที่	มีจิตส�านึกและ

	 	ความใส่ใจบริการ	ที่มีความมุ่งมั่นและจิตบริการไม่สูงนัก	

	 		เมื่อเทียบกับในต่างจังหวัด

	 8.	มีการแทรกแซงและกวนระบบ	(influence)	จากระบบธุรกิจ		 	

	 	และการแพทย์พาณิชย์มากกว่า

	 9.	มีต้นทุนด้านทรัพยากรและเงินทุนสูง	แต่ต้นทุนด้านเอื้ออาทร	 

	 	และจิตใจเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ต�่า

	10.	หน่วยบริการระดับปฐมภูมิได้รับการพัฒนาน้อย	ความเชื่อถือ 

	 	และศรัทธาต่อหน่วยบริการปฐมภูมิของประชาชนมีต�่า	

	 	(จากรายงานการวิจัย)

	 1.	 มักพึ่งพิงโรงพยาบาลชุมชน	และโรงพยาบาลส่งเสริม 

	 	 สุขภาพ	(รพ.สต.)	เป็นหลัก

	 2.	 ส่วนใหญ่หน่วยบริการอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวง	

	 	 สาธารณสุข	จึงมีความเป็นหนึ่งเดียวและเอกภาพ

	 	 ในการดูแลระบบ

	 3.	 ปัญหาเรื่องเตียงรองรับผู้ป่วยมีน้อยกว่า	ปัญหาเรื่องการ 

	 	 ส่งต่อน้อยกว่า

	 4.	 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพท�าได้สะดวก	ง่ายกว่า	 

	 	 เนื่องจากบริบทในลักษณะอ�าเภอ	ต�าบล	หมู่บ้าน	ท�าให้ 

	 	 สั่งการ	ก�ากับและดูแลง่ายกว่า

	 5.	 จัดบริการ	outreach	service	ได้ง่ายกว่า

	 6.	 ความเป็นเจ้าภาพในแต่ละเรื่องระบุได้ชัดเจนกว่า	บางครั้ง	

	 	 อาจเป็นเรื่องของหน่วยงานหรือคณะท�างาน

	 7.	 มีความส�านึกในจิตสาธารณะสูงกว่า

	 8.	 ถูกแทรกแซงจากระบบพาณิชย์นิยมน้อยกว่า

	 9.	 มีต้นทุนด้านจิตใจและการดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสูงกว่า	 

	 	 แต่มีต้นทุนด้านทรัพยากรและเงินทุนต�่ากว่า

	10.	 หน่วยบริการระดับปฐมภูมิได้รับการพัฒนามากกว่า	

	 	 และความศรัทธาเชื่อถือต่อหน่วยบริการปฐมภูมิ

	 	 ของประชาชนมีมากกว่า

	 ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรม	 ในกรณีผู้ป่วยเบาหวาน	 เราจะพบว่าการจัดบริการที่ผู ้ป่วยได้รับในส่วนภูมิภาค	 จะมีความสมบูรณ	์ 

ครบถ้วนและบูรณาการในหลายๆ	มิติ	นับตั้งแต่	การนัดผู้ป่วย	การเจาะเลือด	การให้ความรู้ด้านโภชนาการ	การจัดกลุ่มท�ากิจกรรม	

และให้ความรู้ผู้ป่วย	 การให้สุขศึกษา	 การจัดบริการเยี่ยมบ้าน	 และการดูแลสนับสนุนโดยอาสาสมัครหรือกลุ่มจิตอาสาท�าได้ง่ายกว่า 

ในกรุงเทพฯ	และปริมณฑล

 ข้อสรุปก็คือว่า คนเมืองใช่ว่าจะดีกว่าคนชนบทเสมอไป ในแง่มิติด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งละครับ 

 กทม. และปริมณฑล ต่างจังหวัด

 คนกรุงเทพและปริมณฑล ถ้านับรวมๆ กันตอนนี้มีประชากรอยู่ที่ประมาณ 15 ล้านคน ซึ่งเท่ากับ 20% ของคน
ไทยทั้งประเทศ เวลาเจ็บป่วย ผมอยากจะชี้มุมมองโดยเปรียบเทียบคน กทม. กับคนในต่างจังหวัดที่เหลือ ดังนี้

21ก้าวใหม่ สปสช.



22 ก้าวใหม่ สปสช.

เรื่องเล่าจากพื้นที่

“เปิดตัว รพ. อบจ.ภูเก็ต 
ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ” 

 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	 

เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่อยู ่ภายใต้การดูแล

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เปิดให้บริการอย่าง

เป็นทางการราวกลางปี	 2554	 และได้ขึ้นทะเบียนเป็น 

หน่วยบริการในระบบหลักประกัน	 สุขภาพแห่งชาติ

ให ้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและบริการทุติยภูมิตั้งแต่ 

วันที่	1	ตุลาคม	2554	เป็นต้นมา   

	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	11	สุราษฎร์ธานี	

ร่วมกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต	 จัดการประชุมชี้แจง 

ขั้นตอนการด�าเนินงานเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน

สุขภาพของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	ณ	 ห้อง

ประชุมชั้น	 3	 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี

นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ  

ทีป่รกึษาโรงพยาบาล อบจ.ภเูกต็ (โรงพยาบาลธนบรุ)ี	นพ.หย ียฎัฐะศริิ  

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน

สาธารณสขุจงัหวดัภเูกต็ พร้อมทัง้พนักงานโรงพยาบาล อบจ.ภเูกต็  

จ�านวน 70 คน เข้าร่วมประชุมด้วยความมุ่งมั่นและพร้อมใจ โดยม ี

นายแพทย์ภูมิวิชญ์ ขวัญเมือง ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ	เขต	11	สุราษฎร์ธานี	น�าทีมงาน	สปสช.เขต	11	

สุราษฎร์ธานี	 ร่วมแจงถึงขั้นตอนการด�าเนินงานกระบวนการเข้า

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 โรงพยาบาลแห่งนี้มีเตียงให้บริการจ�านวน	129	เตียง	บริหาร

การจัดการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	 ร่วมกับทีมงาน 

เครือโรงพยาบาลธนบุรี	 ที่มีประสบการณ์บริหารโรงพยาบาลมา 

ยาวนานถึง	 33	 ปี	 และมีโรงพยาบาลในเครือข่าย	 อีก	 19	 แห่ง 

ทัว่ประเทศ	เป็นผู้รบัผิดชอบ	การด�าเนินการซ่ึงในระยะแรกประมาณ	 

1	เดือน	ตั้งแต่วันที่	31	พฤษภาคม	2554	เปิดให้บริการประชาชน

แผนกผู้ป่วยนอกก่อน	 จากนั้นจะเริ่มเปิดบริการผู้ป่วยใน	 โดยม ี

แผนการที่จะเปิดให้บริการผ่าตัดและตรวจรักษาโรคเฉพาะทาง	

เช่น	 โรคหัวใจ	 โรคทางเดินอาหาร	 ศูนย์ไตเทียม	 ฯลฯ	 และกรณ ี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน	 รวมถึงการดูแลแบบองค์รวม	ทั้งด้านการรักษา

พยาบาล	ส่งเสริมสุขภาพ	ป้องกันโรคและฟื้นฟูด้วย

	 รพ.อบจ.ภูเก็ต	ตั้งอยู่ที่	ถ.อนุภาษภูเก็ต	ต.ตลาดใหญ่	อ.เมือง	

จ.ภูเก็ต	 จดทะเบียนเป็นโรงพยาบาลรัฐ	 นอกกระทรวงสาธารณสุข	

การบริหารจัดการใช้งบประมาณของ	 อบจ.	 ทั้งหมด	 ในการจัดซื้อ

ที่ดิน	 สิ่งก่อสร้าง	 ครุภัณฑ์	 รวมไปถึงค่าตอบแทนบุคลากร	 โดยมี

บุคลากรประกอบด้วย	แพทย์	12	อัตรา	(แพทย์เฉพาะทาง	9	อัตรา	

GP	2	อัตรา	และ	fam	med	1	อัตรา)	ทันตแพทย์	1	อัตรา	พยาบาล

วิชาชีพ	42	 อัตรา	 เภสัชกร	5	 อัตรา	 และพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆ	

ราว	80	อัตรา	

	 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมีคุณภาพกับประชาชน

และสามารถ	ช่วยแบ่งเบาภาระความแออัดในการให้บริการของ

โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ตซ่ึงจะท�าให้แพทย์และพยาบาลสามารถ

เพิ่มเวลา	 ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้มากขึ้น	 ส่งผลให้ชาวภูเก็ต

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีโดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติให้บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิและบริการ

ทุติยภูมิตั้งแต่วันที่	1	 ตุลาคม	ที่ผ่านมา	 โดย	 สสจ.ภูเก็ต	 แบ่ง

ประชากรในระบบ	UC	ให้ราว	6,000	คน	แนวโน้มของโรงพยาบาล

คาดว่าจะเน้นไปทางตติยภูมิเป็นส่วนใหญ่

 ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ภูเก็ตคาดหวังว่าจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงการบริการในระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติได้ง่ายและมีคุณภาพ ได้รับการบริการได้

มาตรฐาน เป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพในการบริการรวดเร็ว โดย

ประการส�าคัญต้องได้รับการบริการอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง 

ผู้เขียน	พัชรี	เพชรอักษร	



	 โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	7	ขอนแก่น	ในปีงบประมาณ	2554	ซ่ึงได้ให้การอบรม	กสค.	และจติอาสาไปกว่า	6,500	คน	 

และหนึ่งในนั้นมี	นางส�าลี ลีนาค เจ้าของรางวัลแกนน�าสุขภาพครอบครัวดีเด่นระดับเขต สาขา

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว	รวมอยู่ด้วย	แน่นอนว่ารางวัลดังกล่าวย่อมสร้างความยินดีและภูมิใจ 

ให้แก่ผูร้บัไม่น้อย	 แต่เหนือสิง่อืน่ใดเบ้ืองหลงัความส�าเรจ็ของรางวลันัน้ต่างหากทีส่ร้างความภมูิใจ 

ที่มากกว่า	นั่นก็คือการได้ดูแล	“แม่เอ็ง ปัตตาลาคะ” แม่ผู้ให้ก�าเนิดซึ่งเคยเป็นผู้พิการด้าน 

การเคลื่อนไหว	

	 เรื่องมีอยู่ว่าแม่เอ็ง	วัย	76	ปี	ชาว	ต.หัวเรือ	อ.วาปีปทุม	จ.มหาสารคาม	เป็นผู้พิการ

ด้านการเคลื่อนไหว	เดินไม่ได้	ขางอติดเกร็งกับก้น	ซึ่งเป็นผลจากวัณโรคกระดูก	เมื่อปี	2553	 

แม่เอ็งเคยสิน้หวงัถงึขนาดขอแพทย์จากโรงพยาบาลมหาสารคามกลบัมานอนรอความตายท่ีบ้าน	 

ใครๆ	ก็คิดว่าแม่เอง็คงจะไม่รอด	แต่ปาฏหิาริย์กม็จีริง	เมือ่ทีมสหวชิาชพีจากโรงพยาบาลวาปีปทุม	 

เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลวังปทุม	 และนางส�าลี	 บุตรสาวผู้ทุ่มเทชีวิตดูแล

แม่พิการ	จนท�าให้แม่เอ็งสามารถลุกขึ้นยืนและเดินเหินได้สะดวกอีกครั้ง	

	 นางส�าลี	 เป็น	 อสม.	 ที่ผ่านการอบรมจากโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพประจ�า

ครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส	(กสค.)	เธอเล่าว่าก่อนหน้านี้แม่ของเธอยัง 

เดนิไม่ได้	ได้แต่นอนรอความตายอยูท่ีบ้่าน	ตอนนัน้ได้รบัค�าแนะน�าจาก	เจ้าหน้าที	่รพ.สต.วงัปทมุ	 

เรือ่งการดูแลอาบน�า้	 ท�าความสะอาดแผลกดทบั	 ประกอบกบัมญีาตเิป็นหมอนวดแพทย์แผนไทย	 

ซึง่ผ่านการอบรมหลักสตูรแพทย์แผนไทยมาช่วยสอนวธิบีบีนวด	การประคบสมนุไพร	แถมพ่อสอย	 

แกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัวฯ 

กับ “แม่เอ็ง” และวันแห่งชัยชนะ

	 การดูแลผู้ป่วยด้วยทีมงานสหวิชาชีพ	 เป็นหนึ่งในแนวทางการดูแลผู้ป่วย	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 ผู้สูง

อายุ	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาส	แม้ว่าทุกวิชาชีพจะท�างานด้วยใจและทุ่มเทให้กับผู้ป่วยเพียงไรก็ตาม	แต่ใครเล่าจะเข้าใจ	

และดูแลผู้ป่วยได้ดีเท่าคนในครอบครัว	 ดังนั้นโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพประจ�าครอบครัวในการดูแลผู้

ป่วยเรื้อรังและผู้ด้อยโอกาส	 (กสค.)	 จึงเกิดขึ้น	 โดยความร่วมมือของส�านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต	

12	(กาฬสินธุ์	ร้อยเอ็ด	มหาสารคาม)	และวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

23ก้าวใหม่ สปสช.

ผู้เขียน	สุพรรณี	ซีเลนเดอร์



คู่ชีวิตของแม่เอ็ง	 ยังได้ประดิษฐ์ถุงทรายฝึกก�าลังกล้ามเนื้อ	 ไม้ง่ามงัดเท้า	 และรอกเดี่ยวจาก

ล้อรถเก่าของหลานสาวมาเป็นอุปกรณ์ช่วยยืดเหยียดขาของแม่เอ็ง	ท้ังยังมีองค์การบริหารส่วน

ต�าบลหัวเรือ	ได้ให้ความช่วยเหลืออีกแรง	โดยอ�านวยความสะดวกในการเดินทางไปหาหมอ

 “ดิฉันตื่นมาดูแลแม่ตั้งแต่ตีสอง ตีสาม เพื่อมาดูแลแม่ อาบน�้า ท�าแผล นวด ประคบ  

ท�ากายภาพให้แม่แล้วจึงเริ่มท�างานบ้าน ก่อนจะออกไปท�างาน ด้วยหวังว่าแม่จะรอด เพื่อลบ

ค�าสบประมาทของคนที่มักจะบอกใส่หน้าว่าแม่แกตายแน่ ไม่รอดหรอก แต่วันนี้เราท�าส�าเร็จ

แล้วค่ะ ตอนนี้แม่สามารถเดินได้แล้วหลังจากที่เฝ้าดูแลอยู่ 8 เดือน”	 นางส�าลีเล่าด้วยความ 

ภาคภูมิใจเพราะหลังกลับจากโรงพยาบาลมหาสารคาม	ทุกคนในหมู่บ้านไม่คิดว่าแม่เอ็งจะรอด		

 นายธนกฤต ลดาวลัย์	จนท.	รพ.สต.	วงัปทมุ	เล่าถงึความรูส้กึในฐานะที่ได้ร่วมทมีสหวชิาชพี 

และร่วมดูแลแม่เอ็งอีกหนึ่งแรงว่า	“ผมดีใจที่ได้ท�าให้คนเห็นว่าทีมของเราดูแลคนเป็นอัมพาต

ให้หายได้ เพราะคนบ้านนอกจะคิดว่ามีแต่คนรวยๆ เท่านั้นที่จะจ้างหมอมารักษาดูแลได้ 

โอกาสจะกลับมาเดินได้อีกแทบไม่มี แต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราท�าได้ ส�าหรับตัวผม

เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ไปเรียนด้วยโควตา อสม. ตอนอายุมากแล้ว พอมาท�างาน

ความรู้สึกของคนที่อายุมาก แต่ต้องมาเป็นลูกจ้างอยู่ท่ามกลางสหวิชาชีพที่หลากหลาย

และมีความรู้ความสามารถ บางครั้งก็ตั้งค�าถามกับตัวเองว่าเราด้อยคุณค่าหรือเปล่า

ในสายตาคนอื่น แต่วันนี้ภูมิใจมากครับ”  

 วันนี้แม่เอ็ง และนางส�าลี เป็นหนึ่งในทีมสหวิชาชีพที่ออกให้การดูแล

และให้ก�าลังใจผู้ป่วยเรื้อรังรายอื่นในต�าบล ด้วยจิตอาสา จนท�าให้ผู้ป่วยที่พิการ

จ�านวน 8 คน มีก�าลังใจพร้อมลุกขึ้นมาสู้ใหม่ และสามารถเดินได้แล้วถึง 

4 คน เพราะมีแม่เอ็งเป็นแบบอย่าง และนี่คือเบื้องหลังความส�าเร็จที่ท�าให้ 

นางส�าลีได้รับรางวัลแกนน�าสุขภาพครอบครัวดีเด่นระดับเขต สาขา

ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว แต่รางวัลที่ได้ก็ไม่เท่าความภาคภูมิใจ

ที่ได้ท�าให้แม่และผู้พิการอื่นๆ สามารถกลับมาเดินได้อีกครั้ง 

เป็นวันแห่งชัยชนะที่สวยสดงดงามเกินบรรยาย 

24 ก้าวใหม่ สปสช.
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ซีดี: 
 ซีดีเพลง	หลักประกันมั่นใจ	มีจ�านวน	13	เพลง	ศรัทธาสงวน	หลักประกันมั่นใจ	เป็นเจ้าของ
ร่วมกัน	วอลซ์อนามัย	เสื้อตัวนี้	hello	1330	เวรดึก	ดวงตาที่เจ็บป่วย	แพทย์คืนถิ่น	กล้วไม้ไมตร	ี
ขอฝนเทวดา	คนร่วมทาง	หลักประกันสุขภาพ(Tango)	
    ซีดีรวมสปอตวิทยุ สารคดีวิทยุ	และบทละครวิทยุ	ประจ�าปี	2554	

สิ่งพิมพ์:
 สื่อแผ่นปลิว ชุดความรู้และสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
	 ขนาด	10x21	ซม.	พิมพ์	4	สี	2	หน้า	ชุดๆ	ละ	5	แผ่น



 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป ็นโรค

เรื้อรังที่เป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก

อย่างมาก จากการศึกษาพบว่า ทั่วโลก

มีการเสยีชวีติจากโรคนีม้ากถงึ 3 ล้านคน 

ในขณะท่ีประเทศไทยมีผู ้ป่วยโรคปอด 

อุดกั้นเรื้อรังจ�านวน 1.5 ล้านคน

 จากตัวเลขข้างต้นคิดเป็นค่าใช้จ่ายจาก

การรักษาถึง	 12,735	 ล้านบาทต่อปี	 คิดเป็น 

ร้อยละ	0.14	ของรายได้ประชาชาติ	(GDP)	

นอกจากนี้ยังมีค่าภาระทางเศรษฐกิจจากการ

สูบบุหรี่	 จ�านวน	 5,550	 ล้านบาทต่อปี	 ท�าให้

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น	1	 ใน	10	ของโรค

เร้ือรังที่เป็นภาระต่อค่าใช้จ่ายสาธารณสุขของ

ประเทศไทย

 กระทรวงสาธารณสุข	และส�านักงานหลัก

ประกนัสุขภาพแห่งชาต	ิ (สปสช.)	 จึงได้ร่วมกับ	 

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย	 ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	

และองค์กรภาคีอื่นๆ	พัฒนาระบบบริการผู้ป่วย 

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบครบวงจร	ภายใต้ชื่อ 

Nice	COPD	Clinic	หรือ	“คลินิกโรคปอดอุดกั้น 

เร้ือรังครบวงจร”	ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากแพทย์ 

ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดอุดก้ันเร้ือรังในการสร้าง

มาตรฐานการดูแล	 โดยมุ่งหวังให้เกิดบริการ

ตั้งแต่การส่งเสริมป้องกันโรค	เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคและค้นหาผู้ป่วยที่เป็นโรคตั้งแต่

ระยะเริ่มต้น	ส�าหรับผู้ที่เป็นโรคควรได้รับบริการ

ดูแลรักษาตามมาตรฐานเพื่อลดอาการก�าเริบ

และภาวะแทรกซ้อน	 ส่งผลถึงการลดอัตราการ

ครองเตียงของผู้ป่วย	 ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพ

เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถด�าเนินชีวิตได้เช่นคนปกติ	

เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย	ซึ่งสอดคล้อง

ตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแล	 รักษา	

ป้องกันโรคเรื้อรัง	

	 ทั้งนี้	 ได้น�าร่องโครงการที่	 รพ.ยางตลาด	

จ.กาฬสินธุ์	ในการพัฒนาระบบบริการโดยการ 

บรูณาการ	และต่อยอดบรกิารจากเครอืข่ายคลนิกิ 

โรคหืด	การจัดบริการตามมาตรฐานการดูแล

ผู้ป่วย	โดยเน้นการให้บริการเป็นทีม	จากเดิม 

มีแพทย์เป็นผู ้ดูแลคนเดียว	 มาเป็นพยาบาล 

เป็นผู้ดูแลระบบบริการ	ให้บริการตรวจวินิจฉัย 

สมรรถภาพปอด	มีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพโดย

ใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆ	จัดคลินิกอดบุหรี่ร่วมกับ

การมีส่วนร่วมของชุมชน	ซึ่งได้รับการสนับสนุน

งบจาก	สสส.	ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี	 

100%	 ของผู้ป่วย	 มีการตรวจสอบยาที่เหลือ 

ทุกครั้งท่ีมารับบริการและประเมินการใช้ยาสูด

โดยเภสัชกร	 จัดเครือข่ายบริการกรณีต้องการ

ส่งต่อเพือ่รกัษา	บรกิารเครือ่งพ่นยาใน	สอ.	รพ.สต.	 

ทีม่ีพยาบาลประจ�าและอบรมความรู้ปีละครั้ง

  จากผลการด�าเนินงานพบว่า ช่วยลดการ 

รับเข ้านอนในโรงพยาบาลจาก 40 ครั้ง/ป ี  

เหลือ 9 ครั้ง/ปี การมารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน 

ลดลงจาก 238 ครัง้/ปี เหลือ 49 ครั้ง/ปี คิดเป็น 

ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้จากการรบัเข้านอน 

โรงพยาบาลจาก 182,000 บาท เหลือ 40,950  

บาท/ปี Nice COPD Clinic จะเริ่มด�าเนินการ

ในบางพื้นที่ในปี พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม 

คาดว ่ าจะสามารถด�าเนินการได้ครอบคลุม 

ทั่วทั้งประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

Nice COPD Clinic
คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจร

ก้าวทันโรค



4 ก้าวใหม่ สปสช.

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

คือ	คนไทยที่มีเลขประจ�าตัวประชาชน	13	หลัก	และไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล	

ตามกฎหมายประกันสังคม	หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอย่างอื่นที่รัฐจัดให้	

 www.nhso.go.th

 สิทธิหลักประกันสุขภาพให้การคุ้มครองบริการแพทย์แผนไทย เพื่อการรักษา

และฟื้นฟูสภาพ ตามการวินิจฉัยทางการแพทย์ของหน่วยบริการประจำาตามสิทธิ ได้แก่

บริการแพทย์แผนไทย
เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสภาพ

*

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

พร้อมให้บริการแพทย์แผนไทย กว่า 13,000 แห่ง

ทัว่ประเทศ ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถ

แจ้งความจำานงใช้บริการแพทย์แผนไทยได้
* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการประจ�าตามสิทธิ 

ฟื้นฟูสุขภาพแม่หลังคลอด 

ด้วยการแพทย์แผนไทย

บริการนวด อบ 

ประคบสมุนไพร

ฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองและคนพิการ

จ่ายยาสมุนไพรที่มีชื่อ

อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ


