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 อ่านต่อหน้า 2
โรคภัย ใกล้ตัว

เทศบาลพระแท่น ผุดโครงการ  

“ผูเ้ฒ่าเล่านทิาน” 
สร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ

220 เครือข่าย 
อยู่ได้แม้กายป่วย 
เพราะใจไม่ป่วย

ร่วมออกแบบ
ระบบสุขภาพ
ในท้องถิ่น

	 “ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
สุขภาพ	 ร่วมออกแบบระบบสุขภาพในท้องถิ่น	
เพราะเรื่องสุขภาพไม่ได้เป็นเรื่องของหมอ	 เมื่อ
เจ็บป่วยแล้วก็ไปรับบริการเท่านั้น	 แต่เป็นเรื่อง
ของทุกคน” นายรุ่งเรือง	 กัลย์วงศ์	 ผู้ประสานงาน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	
จ.พจิิตร	กล่าวกบั	นสพ.เพือ่นร่วมทางหลักประกนั 
สุขภาพ  อ่านต่อหน้า 8

ภาพเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่	3	จังหวัดชายแดนภาค
ใต้	ที่ปรากฏออกมาทางส่ือท�าให้หลายฝ่ายมีความห่วงใย	

ขณะที่คุณกัลยา	เอ่ียวสกุล	ผู้ประสานงาน	
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน	จ.ปัตตานี	  อ่านต่อหน้า 6  อ่านต่อหน้า 7

กสม.มอบรางวัล

เกาะติดศูนย์ประสานงานฯ ปัตตานี จับมือ

ลยุงานสร้างสขุภาวะ 	 เป็นเวลาเกอืบ	16	ปี	แล้วส�าหรบัคณุลาวลัย์	วงษ์ศกัดิศ์รี	 
ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็ง	 ซึ่งต้องมีชีวิตอยู่ 
กับโรคมะเร็ง	แต่เธอบอกว่า	“อยู่ได้เพราะป่วยเพียงกาย	
แต่ใจไม่ป่วย”	และได้น�าแนวคิดนี้ถ่ายทอด
ให้กับเพื่อนผู้ป่วยโรคมะเร็ง	เพื่อ
เป็นแรงใจในการสู้โรคมะเร็ง

 กองทนุสขุภาพต�าบลพระแท่น	อ.ท่ามะกา	จ.กาญจนบรุ	ีผดุโครงการ 
ผู้เฒ่าเล่านิทาน	 สร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ	 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้สูงวัยและเด็กในชุมชน	พร้อมดูแลประชาชนตั้งแต่อยู ่ในครรภ์
จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิต	  อ่านต่อหน้า 3

 โรคหืด หรือ
โรคหอบหืด

สิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิที่มนุษย์ทุกคน
มีความเท่าเทียมกัน มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ซึ่งมีหลายมิติด้วยกัน ทั้งมิติด้านการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ตลอดจนสิทธิในการสื่อสาร และเป็นที่ยอมรับในวงการ

สิทธิมนุษยชนว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นสิทธิที่ส�าคัญ

ที่สุดเพราะเกี่ยวพันกับชีวิต  อ่านต่อหน้า 7



 •สปสช.	 เขตภาคอีสาน ตบเท้า
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน DHS : District Health  
System พื้นที่ รพ.ยางตลาด และ รพ. 
สมเดจ็พระยพุราช กฉุนิารายณ์ จ.กาฬสนิธุ์  
โดยมี นพ.ชูชัย	 ศรช�านิ ผอ.ส�านัก
สนับสนุนเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ 
พญ.ขจีรัตน์	 ปรักเอโก รองผอ.สปสช.
เขต 7 ขอนแก่น พญ.ลลิตยา	 กองค�า  
รอง ผอ.สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 
พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เดินสายบูรณาการ 
งานบริการด้านปฐมภูมิ ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกนัโรค ฟ้ืนฟสูรรถภาพทางการแพทย์  
ระบบบริการโรคเรื้อรัง ระบบยา ซึ่งมี
เครือข่ายสุขภาพระดับอ�าเภอเป็นกลไก
และฐานการพัฒนา 
 •น�าร่องสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล
สุขภาพ	นพ.ชลอ	ศานติวรางคณา ผอ. 
สปสช.เขต 4 สระบุรี ระบุข้อมูลข่าวสาร
เป็นหัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อนระบบ
สุขภาพ ข้อมูลที่จ�าเป็น เช่น ข้อมูลของ
คนพิการ ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ระดับประเทศ 
จังหวัด อ�าเภอ และชุมชน สามารถชี้
ทิศทางด้านสุขภาพของประเทศ น�าร่อง
สร้างเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ
ชุมชน และคืนข้อมูลสุขภาพสู่พื้นที่ตาม
แบบสารภีโมเดล ซ่ึงใช ้ Application 
จากมือถือสมาร์ทโฟน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครบระบบสารสนเทศสขุภาพแบบ real time  
จดัเกบ็ข้อมลูและใช้ระบบ cloud สามารถ 
เก็บข้อมูลได้นับหมื่นครัวเรือน เป็นต้น

แบบการใช้ข้อมูลสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
 •สปสช.เขต	 5	 ราชบุรี	 จัดเวที 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กระบวนการและ
กลไกการด�าเนินงานคุ ้มครองสิทธิ	
ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมประกอบด้วยผู ้รับ 
ผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิและรับเรื่อง
ร้องเรียนในหน่วยบริการและส�านักงาน
สาธารณสุข ทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี 
กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม นครปฐม สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร เน้นการสร้างความเข้มแข็ง 
ของการคุ้มครองสิทธิในพื้นที่ และมอบ
รางวลัให้แก่ ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั  
และศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการที่บันทึกในระบบร้องเรียน 
(Data Center 7) มีคุณภาพดีเด่น 
 •สปสช.เขต	 6	 ระยอง จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเครือข ่ายกลุ ่มโรคที่มี
อัตราตายสูง 5 โรค ได้แก่ เครือข่าย
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 
เครือข่ายโรคหลอดเลอืดสมอง เครอืข่าย 
โรคมะเร็ง เครือข่ายบริการทารกแรกเกิด  
และเครอืข่ายบรกิารบาดเจบ็ทีศ่รีษะ โดย
มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
และบุคลากร ทีเ่กีย่วข้องจากจงัหวดัระยอง  
จนัทบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีตราด ปราจนีบรุี  
และสมุทรปราการ ร่วมประชุม
 •ติดตาม	 Info	graphic	ชุด	Hello	 
1330	ตอน	“สิทธิสุขภาพของคนไทย”	 
ที่ให้คุณรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพของ
ไทยอย่างสนุกและมีสาระ...คลิกลิงค์ 
เพือ่รบัชมได้ที ่ http://stream.nhso.go.th/ 
Video/TabId/61/VideoId/374/01Hello- 
1330.aspx 
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ชวนคิด

เจ้าของ	:	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		
ที่ปรึกษา	: นายแพทย์วินัย สวัสดิวร นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ 
บรรณาธิการอ�านวยการ	:	นายธีระพันธ์ ลิมป์พูน บรรณาธิการบริหาร	: นางนิภาพรรณ สุขศิริ 
กองบรรณาธิการ	:	นายนิมิตร์ เทียนอุดม นายพิพัฒน์ พันมา นายศานิต กล้าแท้ 
นางสาวอุษา ชีวจ�าเริญ นางพัณณิตา ระลึก
การติดต่อสื่อสาร 
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี 
“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2141 4000 โทรสาร 0 2143 9730

 •เลขาธกิาร	สปสช.	นพ.วนิยั	สวสัดิวร 
พร้อมคณะผู้บริหาร สปสช.เขต 12 ศึกษา 
ดูงานอาคารเย็นศิระ ที่พักของผู้ป่วยและ 
ญาติ ค่าใช้จ่ายเพียงคืนละ 5 บาท ช่วย
บรรเทาภาระให้กับผู้ป่วยเข้าถึงบริการ
รกัษามากขึน้ โดยม ีนพ.สธุรรม	ป่ินเจรญิ  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ น�าชมและเยีย่มศนูย์หวัใจ 
รพ.หาดใหญ่
 •แผนงานสนับสนุนระบบบริการ
โรคไตวาย ประชุมหารือกับ บ.ไปรษณีย์
ไทย บ.แบ็กซ์เตอร์ บ.Frisinious องค์การ
เภสัชกรรม และ อย. ในการพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการสร้างคลังการเก็บ
น�้ายาล ้างไตที่ เป ็นไปตามมาตรฐาน 
GMP และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายระบบการ
ดูแลผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยมี 
เลขาธิการ	สปสช.	เป็นประธาน 
 •แกนน�าเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพ 
ประชุมหารือทิศทางการพัฒนาระบบ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์
ในระบบหลักประกันสุขภาพและแลก
เปลี่ยนเรียนรู ้การให้บริการงานกาย
อปุกรณ์ โดยม ีนพ.ประทปี	ธนกจิเจรญิ	
รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธาน
  •นพ.วีระวัฒน์	 พันธ ์ครุฑ รอง
เลขาธกิาร สปสช. เปิดเวทีพบปะแลกเปล่ียน 
เชื่อมโยงงานของศูนย ์ประสานงาน 
หลักประกันสุขภาพประชาชน สสจ.ทุก 
จังหวัด ท่ีโรงแรมเซ็นทรา แจ้งวฒันะ 

...แวดวง
หลักประกันสุขภาพ

Tip โรคภัย 
ใกล้ตัว

“หลักประกันสุขภาพของคนไทย เราดูแล”

หนังสือพิมพ์รายเดือน

นสพ.เพื่อนร่วมทาง	หลักประกันสุขภาพ	“เจาะลึก”	ข่าวภาคีเครือข่าย	
เสริมความเข้มแข็งทั่วทุกพื้นที่	ปีที่	1	ฉบับที่	9	เดือน	มกราคม	2557

 โรคหืด หรือ โรคหอบหืด คือโรคที่เกิดกับหลอดลม ซึ่งมี

การตีบหรืออุดตัน เนื่องจากมีการอักเสบของหลอดลม กล้ามเนื้อ

หลอดลมหดเกร็ง และมีเสมหะเหนียวๆ ออกมามาก หลอดลม 

ไวต่อสิ่งกระตุ้น เช่น ควัน สารก่อภูมิแพ้ หรือกลิ่นต่างๆ อาการ

ตีบและอุดตันของหลอดลมจะเป็นๆ หายๆ เมื่อมีอาการของโรค

ก�าเรบิขึน้ ผูป่้วยมกัจะมอีาการหอบร่วมด้วย ท�าให้หลายคนเรียกโรคนี้ 

ว่า โรคหอบหืด แนวทางการรักษา ควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆ  

ที่จะท�าให้อาการของโรคก�าเริบ ใช้ยาขยายหลอดลม หรือถ้ามีอาการ

หอบหืด ขั้นรุนแรง อาจจะต้องบ�าบัดด้วยการรับประทานยาเม็ด 

สเตอรอยด์ ส�าหรับผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 30 บาท จะได้รับ

การดูแล รักษา ตามแนวปฏิบัติบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการ

ก�าเริบของโรค 

 โรคหืดหรือ
โรคหอบหืด

	 นพ.วินัย	สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ศ.นพ.สมเกียรติ	วัฒนศิริชัยกุล	ผอ. 
สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสขุ (สวรส.) และ	 ดร.พนัธ์ศกัดิ	์ ศริริชัตพงษ์	 ผอ.ศนูย์ 
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส�านักงานพัฒนา 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ (สวทช.) ร่วมลงนามความร่วมมอื เพือ่พฒันา 
ระบบบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยฟังส�าหรับคนพิการทางการได้ยิน ภายใต้ระบบ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้คนพิการได้รับเครื่องช่วยฟังมากขึ้น และ
สนบัสนนุให้ไทยสามารถพึง่พาตนเองทางเทคโนโลย ีในการประดิษฐ์เครื่องช่วยฟัง

สิทธิมนุษยชน หมายถึง สิทธิที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่
ก�าเนิด เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี ซึ่งสิทธิใน

ร่างกายหรือสิทธิสุขภาพ ถือเป็นสิทธิสูงสุด ประเทศไทยมีระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รองรับสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลมากว่า 11 ปี เพื่อให้ประชาชนที่อยู ่
บนผืนแผ่นดินไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่จ�าเป็น ตามสิทธ ิ
ขั้นพื้นฐาน และยังคุ ้มครองเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การ 
ป้องกันโรค ส�าหรับคนไทยทุกสิทธิ ทุกคน

 กลไกส�าคัญของการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ จัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูก 
ร้องเรยีน ตามมาตรา 50(5) ศูนย์ประสานงานหลกัประกันสุขภาพ 
ประชาชน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ท�า
หน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานเพื่อคุ้มครองสิทธิ ท้ังยังมี 
สายด่วน สปสช. โทร.1330 บรกิารข้อมูลด้านหลกัประกันสุขภาพ  
เพื่อให้พี่น้องประชาชาชนผู ้รับบริการรับรู ้สิทธิ และใช้สิทธ ิ
รับบรกิารสาธารณสขุได้อย่างถกูต้อง และรบัเรือ่งร้องทกุข์ร้องเรยีน  
เพ่ือช่วยประสานคลี่คลายปัญหาการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้า 



3 ««หน้า

ตอน... สายด่วน สปสช. 1330

ต่อจากหน้า 1  เทศบาลพระแท่น

	 นายทรงศกัดิ	์โชตนิติวิฒัน	นายกเทศมนตรี 
ต�าบลพระแท่น เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากองทุน
สุขภาพต�าบลพระแท่น มีคณะกรรมการท�า
หน้าที่อนุมัติโครงการ ซึ่งมีหลายโครงการที่ได้
รับการอนุมัติ อาทิ โครงการผู้เฒ่าเล่านิทาน 
ที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนสองวัยได้
เป็นอย่างดี 
 “จุดเริ่มต้นของโครงการผู ้เฒ่าเล่านิทาน 
เริ่มจากตอนเย็นๆ ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนจะ
ชวนเด็กๆ มาล้อมวงเล่านิทาน เราเห็นแล้วก็
เลยอยากต่อยอด จึงท�าโครงการนี้ขึ้นมา โดย
ทุกวันอังคารและวันพฤหัสจะมีผู้เฒ่าผลัดกัน
ไปเล่านิทานตามโรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยา โรงเรียนวัดพระแท่น
ดงรัง โรงเรียนบ้านดอนรัก และโรงเรียนวัด 
พระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นการเชื่อมความ 
สมัพันธ์ระหว่างเดก็กบัผูสู้งอาย ุ และท�าให้เดก็ๆ  
ได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ เกิดความรักความ
ผูกพัน ทั้งยังช่วยส่งเสริมด้านจินตนาการให้กับ 
เดก็ๆ นทิานทีน่�ามาเล่าส่วนหนึง่เป็นนทิานพืน้บ้าน  
และอีกส่วนหนึ่งเป็นนิทานส่งเสริมกิจกรรม
ด้านต่างๆ เช่น เรื่องคุณฟองแปรงฟัน สอนให้
เด็กๆ รู้จักการแปรงฟันอย่างถูกวิธี และทาง 
เทศบาลฯ ได้จดัหนงัสอืให้คุณยายน�าไปเล่านทิาน 
ด้วย ส่วนผู้เฒ่าที่เป็นวิทยากรประจ�าโครงการ 
ท ่านก็รู ้สึกว ่าชีวิตมี คุณค ่าและมีความสุข 
มากขึ้น ต่างจากในอดีตที่ไม่เคยมีใครยกย่อง
และให้ความส�าคัญ” นายกฯ ทรงศักดิ์อธิบาย
 โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ยังมีเรื่องการ 
ส่งเสริมสุขภาพและการตรวจคัดกรองโรคอย่าง
สม�่าเสมอ เนื่องจากประชากรผู ้สูงอายุที่ มี 
ภูมิล�าเนาอยู ่ในเขตเทศบาลต�าบลพระแท่น 
มีจ�านวนมาก
 “ประชาชนในเขตเทศบาลส ่วนใหญ่มี
สุขภาพแข็งแรงโดยมาตรฐาน และมีอายุยืนขึ้น  
ปัจจุบันผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลมีประมาณ  
600 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดกิจกรรมอย่างสม�่าเสมอผ่านชมรม 
ผู้สูงอายุต�าบลพระแท่น เดือนละ 4,000 บาท  
คอืทกุวนัที ่15 ของเดอืน ชมรมฯ จะจดักจิกรรม 
ตรวจสขุภาพ บรเิวณหน้าวดัพระแท่น มวีทิยากร 
มาแนะน�าเรื่องการออกก�าลังกาย แนะน�า
เรื่องสุขภาพจิต ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 
โดยมีวิทยากรมาจาก รพ.สต.พระแท่น และ 
อสม. มาช่วยตรวจวัดความดันโลหิต”
 นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
อีกหลายโครงการ อย่างเช่นโรงเรียนบ้านไร่
ร่วมวิทยา มีกิจกรรมฮูลาฮูป ส่งเสริมให้เด็กได ้
ออกก�าลังกายทุกวัน และมีการสอนโยคะให ้
นักเรียนด้วย ขณะเดียวกันทางเทศบาลโดย
กองสาธารณสุข ก็ได้ร่วมกับ รพ.มะการักษ์ 
ด�าเนินโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเป็นประจ�า 
 “โครงการเย่ียมผู้ป่วย เราท�าทุกวันอังคาร 
ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรัง 
เยี่ยมแม่ตั้งครรภ์ และหลังคลอด คือถ้าคุณแม่
ท่านใดที่ก�าลังตั้งครรภ์ เราจะประชาสัมพันธ์
ให้มาแจ้งเทศบาลฯ ให้ทราบ และก็จะจัดทีม
ไปเยี่ยมระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือ 
จาก รพ.มะการักษ์ ในการจัดทมีมาให้ค�าแนะน�า 
คุณแม่ที่ก�าลังตั้งครรภ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กอง
สาธารณสุข เพราะเราถือว่าเราดูแลตั้งแต่อยู ่

ในครรภ์จนถึงเสียชีวิตครับ หากคุณแม่คนไหน
มีปัญหาด้านสุขภาพ ก็จะส่งไปตรวจละเอียดที่
โรงพยาบาล ส่วนแม่หลังคลอดถ้าทารกน�้าหนัก
ไม่ถึงเกณฑ์ก็จะจัดอาหารเสริมจ�าพวกนมให้ท้ัง
แม่และลูกครับ” 
 ยังมีในส่วนของชมรมต่างๆ ท่ีรวมตัวกัน 
อย่างเข้มแข็ง และได้รับการสนบัสนนุงบประมาณ 
จากกองทุนสุขภาพต�าบลพระแท่น อาทิ ชมรม
สมุนไพรต�าบลพระแท่น ซึ่งก�าลังมีชื่อเสียง  
โดยเฉพาะ “ชาพระแท่น” 
 “ชมรมสมุนไพรได ้ผลิตสมุนไพร ซ่ึงมี
ประโยชน์หลายตัว ที่โดดเด่นก็คือ ชาพระแท่น 
เป็นส่วนผสมระหว่างหญ้าร้องไห้ มีมะตูม และ
ใบเตย ช่วยเพิ่มรสชาติ มีสรรพคุณคือ ช่วยปรับ
สมดุลร่างกาย ลดความดัน ลดเบาหวาน ลด 
คอเลสเตอรอล ช่วยให้นอนหลับสบาย และ
ยังมีชมรมนวดแผนไทย ซึ่งก�าลังรวมตัวกันอยู่
 “ส�าหรับงบประมาณของกองทุนสุขภาพ
ต�าบลพระแท่น ปีที่ผ่านมา เทศบาลฯ สนบัสนนุ
เงนิเข้ากองทนุ 10% สปสช. สนบัสนนุงบประมาณ 
ปีละประมาณ 230,000 บาทเศษ และเทศบาล

สนับสนุน 120,000 บาท และยังมีประชาชน
บริจาคสมทบทุนอีกราว 20,000 กว่าบาท และ 
ยอดบรจิาคของพนกังานเทศบาลฯ อกีประมาณ  
50,000 กว่าบาท เพราะเราได้ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงการด�าเนินงานของกองทุน 
ซึ่งมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 “เราเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน ส่วนตวัผม 
เห็นว่ากองทุนฯ สามารถช่วยดูแลเรื่องสุขภาวะ 
อย่างแท้จริง และเป็นกองทุนอสิระ ประชาชน
สามารถ เขยีนโครงการเข้ามาขอรบัการสนบัสนนุ  
อีกอย่างท้องถิ่นแต่ละที่ก็มีงบประมาณจ�ากัด 
บางกิจกรรมก็ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ
ราชการ แต่พอมีกองทุนฯ เข้ามาท�าให้ช่วย 
เติมเต็ม ในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที ่
เข ้าถึงประชาชนได้ง ่ายขึ้น ท�าให้ประชาชน
ในพื้นท่ีห่างไกล ไม่ว่าจะมีปัญหาเร่ืองโรคภัย 
ไข้เจ็บ หรือการเข้าไม่ถึงข้อมูลด้านสุขภาพ  
สามารถเข้าถึงได้ ส�าหรับเป้าหมายของผม
ในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นคืออยากให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีสุขภาวะทีด่คีรบั” นายกฯ ทรงศกัดิ ์
กล่าวในที่สุด 

โฟกัสท้องถิ่น

ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม 2557

เทศบาลพระแท่น ผุดโครงการ 

“ผู้เฒ่าเล่านิทาน”    สร้างคุณค่าแก่ผู้สูงอายุ

นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีต�าบลพระแท่น



หลักประกันสุขภาพของคนไทย

เราดูแล…

สิทธิหลักประกันสุขภาพเป็นของคนไทยตามกฎหมาย

บรกิารส่งเสรมิสขุภาพป้องกนัโรค* ได้แก่

 ตั้งแต่โรคทั่วไป เช่น การคลอด ไข้หวัด บริการทันตกรรม 
รวมถงึโรคเร้ือรังทีม่ค่ีาใช้จ่ายสงู เช่น เบาหวาน ความดนัโลหติสูง 
ผ่าตัดตาต้อกระจก ผ่าตัดหัวใจ มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เอดส์ ฯลฯ 

	 ได้แก่	 ยาสมุนไพรหรือยาแผนไทย	 การนวด 
เพื่อการรักษา	และทับหม้อเกลือฟื้นฟูแม่หลังคลอด	
การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา	 ตามการ
วินิจฉัยทางการแพทย์

บรกิารตรวจ วนิจิฉยั 
รักษาพยาบาล*

บริการแพทย์แผนไทย* 

*ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

• ค�ำปรึกษำวำงแผนครอบครัว วัยเจริญพันธ์ุ
• ส่งเสริมสุขภำพหญิงตั้งครรภ์ / หลังคลอด
• ยำต้ำนไวรัสเอดส์เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อเอดส์จำกแม่สู่ลูก
• เฝ้ำระวังและติดตำมพัฒนำกำรเด็กแรกเกิด ถึง 15 ปี
• วัคซีนเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค ตำมช่วงอำยุ ภายใต้แผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรค	
	 ของกระทรวงสาธารณสุข		เช่น คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก วัณโรค หัด คางทูม เป็นต้น

• ส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและฟันในวัยเด็ก
• ตรวจคัดกรองควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นโรค เช่น ธาลัสซีเมีย ระดับน�้าตาลในเลือด  
 ความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 

• วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตำมฤดูกำล แก่กลุ่มเสี่ยง (ช่วงรณรงค์)

• ฟื้นฟูสมรรถภำพคนพิกำร (ท.74) เช่น กายภาพบ�าบัด จิตบ�าบัด กิจกรรมบ�าบัด ฟื้นฟู 
 การได้ยิน/การมองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วย ตามประเภทความพิการ ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก�าหนด
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	 ซึ่งท�างานในพื้นที่มานาน	 บอกว่าพื้นที่

จังหวดัปัตตานไีม่ได้น่ากลวัอย่างท่ีคดิ	 ท่ีส�าคญั 

การขับเคลื่อนงานด้านหลักประกันสุขภาพ 

ก็ราบร่ืนมาโดยตลอด	 และตัวเธอเองยังได ้

รับรางวัลสมัชชาอวอร์ด	จากส�านักงานคณะ 

กรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ในปี	2556	ด้วย

 “การเคลื่อนงานภายใต้ศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ ที่ขับเคลื่อนงานร่วมกับภาค

ประชาสังคม เครือข่าย 9 ด้าน ต้องบอกว่าแทบ

จะไม่มีปัญหาเลย เพราะว่าเรามีเครือข่ายที่เป็น

แกนน�าศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ  

ที่ครอบคลุมทั้ง 12 อ�าเภอ ซึ่งร่วมผลักดันงาน 

ทั้งยังเป็นโอกาสท่ีดีท่ีได้ท�างานกับหน่วยงาน

ภาครัฐ หรือองค์กรภายนอกอื่นๆ เช่น เครือข่าย

เกษตร เครือข่ายประมง ฯลฯ และยังมี เครือข่าย

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ

มนุษย์ (อพม.) และ อสม. เป็นก�าลังส�าคัญในการ

ด�าเนินงานด้วย” คุณกัลยากล่าว 

 “เดิมดิฉันเป็น อสม. มาก่อน และได้ท�างาน

ร ่วมกับ สสจ. พอได ้มาเป ็นผู ้ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพ และดิฉันยังได้ร่วมงานกับ 

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 

ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

ในระดับพ้ืนที่ด้วย ท�าให้การท�างานเชื่อมร้อย

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ละระดับ

ค่อนข้างราบรื่น เรามีเครือข่ายที่ค่อนข้างเข็มแข็ง 

เพราะท�างานเครือข่ายตระกูล ส. ด้วยกัน ได้แก่ 

สปสช. สสส. สช. สกร. จึงสามารถเชื่อมร้อยงาน

ต่อกันได้ และสมมุติว่า เราได้งบจากส่วนไหน 

เราก็จะน�าเรื่องของสิทธิในระบบหลักประกัน

สุขภาพ เสริมเข้าไปด้วย”

 ศูนย ์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน จ.ปัตตานี ได้ยกระดับเป็นหน่วยรับ 

เรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 

ตามมาตรา 50(5) ซึง่เป็นหน่วยรบัเรือ่งร้องเรยีนฯ 

ทีถ่กูต้องตาม พ.ร.บ.หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 ท�าให้เราสามารถด�าเนินการแก้ไข

ปัญหาเรือ่งร้องเรยีน ส่งเคสเอง และตดิตามผลเอง  

นอกจากนี้จะมีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียง

โทรศัพท์ เข้ามาปรึกษาเป็นประจ�า เช่น จาก

จังหวัดพังงา มีปัญหาเร่ืองการเข้ารับการรักษา 

จากยะลา สงขลา กระบี่ ขอย้ายสิทธิบ้าง เราก็จะ 

ท�าหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ในส่วนของจังหวัดนั้นๆ ให้ ขณะเดียวกันศูนย์

เราก็บันทึกเรื่องไว้ด้วย ก่อนจะส่งต่อไปให้กับ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

 “ที่เป็นเช่นนี้เพราะดิฉันได้จัดรายการวิทยุ 

สวท. ด้วย และได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

เรื่องสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ กระจาย

ไปในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 

ตรัง พัทลุง ท�าให้ประชาชนโทรเข้ามาหาเรา 

ค่อนข้างมาก เวลามีเรื่องส�าคัญๆ อย่างเช่น

ได้ข้อมูลจากวารสารก้าวใหม่ ก็จะน�ามาพูดคุย 

ในรายการวิทยุ เพื่อให ้พี่น ้องประชาชนได  ้

รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหว ภายใต้สิทธิ

หลักประกันสุขภาพ พัฒนาไปถึงไหน การช่วย

เหลือเยียวยาเบื้องต้นกรณีเกิดความเสียหาย

จากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา 41 ก็จะน�า

มาเล่าผ่านรายการวิทยุ เพราะถือว่าเรื่องน้ีเป็น

สิทธิของผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 

ที่ควรรับรู้และเข้าใจ และยังมีเครือข่ายพี่น้องสื่อ

สลาตัน สื่อร่วมด้วยช่วยกัน ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ส่ง

เคสมาให้เราด้วยค่ะ”

 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ ยังได้ 

ส่งตัวแทนไปนั่งเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพ

ต�าบล กองทุนละ 1 คน ทั้งยังท�าหน้าที่เป็น

เหมือนพี่เลี้ยงในการสร้างความเข้าใจในเรื่อง

ของกองทุนฯ

 “ที่ผ่านมาเราได้ท�างานกับ อบต. ภายใต้การ 

ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ โดยน�าคณะกรรมการ 

กองทุนสุขภาพต�าบล มาอบรมสร้างการเรียนรู้  

เรื่องการกระจายอ�านาจ เป้าหมายการส่งเสริม 

ป้องกันโรค การฟื ้นฟูสมรรถภาพ ดูแลกลุ ่ม 

ผู้ด้อยโอกาส ซ่ึงปัตตานีมีท้ังหมด 115 กองทุน 

เราได้จัดอบรมสร้างการเรียนรู้ให้แล้ว 30 กองทุน  

โดยได้ท�างานร่วมกับ อบต. 36 อบต. แล้ว เรา

มีเครือข่ายสวัสดิการที่อยู่ในพื้นที่เป็นกลุ่มเล็กๆ 

ทั้งหมด 220 เครือข่ายที่ช่วยกันท�างาน รวมไป

ถึงการขับเคล่ือนงานด้านสุขภาพสุขภาวะ ไม่มี

ใครรู้เรื่องราวของราวของเราถ้าเราไม่บอกเขา 

‘มังกรต่างถ่ิน	 หรือจะสู้งูดินในถ่ินได้’ ถ้าเรา 

ไม่บอกเขา คนข้างนอกก็จะไม่รู ้เร่ืองราวของ

พวกเรา ดิฉันอยากบอกว่าปัตตานีไมได้น่ากลัว

อย่างท่ีคิด เราพยายามส่ือสารประชาสัมพันธ ์

ให้คนข้างนอกเดินเข้ามาสู ่ปัตตานีด้วยความ

มั่นใจค่ะ” คุณกัลยากล่าวปิดท้าย 

ต่อจากหน้า 1  เกาะติดศูนย์ประสานงานฯ ปัตตานี 

220 เครือข่าย 
เกาะติดศูนย์ประสานงานฯ ปัตตานี จับมือ

ลยุงานสร้างสขุภาวะ
กัลยา	เอี่ยวสกุล



7ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม 2557 ««หน้า

ต่อจากหน้า 1  กสม.มอบรางวัล

 “เครือข่ายมิตรภาพบ�าบัด รพ.พุทธิชินราช  

จ.พิษณุโลก มีทั้งหมด 6 เครือข่าย อยู่ในความ

ดูแลของงานการพยาบาล ประกอบด้วย กลุ่ม

โรคไต กลุ่มผ่าตัดโรคหัวใจ กลุ่มโรคมะเร็ง (ชมรม

เพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็ง) กลุ ่มผู ้ป่วยนอก เคมี

บ�าบัด และศูนย์สุขภาพเมือง ส่วนตัวดิฉันเป็น

ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็ง ซึ่งตั้งกลุ่ม

ขึ้นมาเมื่อประมาณปี 2550 โดย นพ.จิราวุธ	

พันธชาติ	 เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการผลักดัน 

ท่านเห็นว่า ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ให้เคมีบ�าบัด 

สามารถพูดคุยและให้ก�าลังใจกันและกันได้ดีกว่า

คุณหมอหรือพยาบาล เพราะมีความไว้ใจกัน

มากกว่า” คุณลาวัลย์เล่าให้ฟัง

 ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพ่ือนฯ บอกว่า  

ตนใช้ประสบการณ์ จากการอยู่กับโรคมะเร็งมา 

หลายปี ช่วยสร้างก�าลังใจให้กับเพื่อนผู ้ป่วย  

พร ้อม ท้ั ง ให ้ ผู ้ ป ่ วยมะ เร็ ง ได ้ แลก เปลี่ ยน

ประสบการณ์ในการดูแลตนเอง ทบทวนความรู้

เกี่ยวกับโรค วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การ

ปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัด ส่งเสริมก�าลังใจซึ่งกัน

และกัน 

 “ดิฉันเริ่มป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมาตั้งแต่ปี 

2541 พอมาถึงปี 2543 โรคมะเร็งลามไปที่มดลูก 

ก็ต้องผ่าตัดมดลูกทิ้ง ต่อมาปี 2546 เกิดเนื้องอก

ที่เต้านมอีกข้างหนึ่ง จ�าเป็นต้องผ่าตัดอีกครั้ง มา

ปี 2550 โรคมะเร็งลุกลามไปที่ปอด ดิฉันได้รับ

การผ่าตัดปอดด้านขวา และต้องรับเคมีบ�าบัด

ดิฉันได้น�าประสบการณ์ ดังกล่าวมาแชร์ให้ผู้ป่วย 

รายใหม่ๆ ได้ทราบว่าข้ันตอนการรักษาเป็น

อย่างไร และจะมีก�าลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตต่อสู้กับ

โรคได้อย่างไร ”

 นอกจากนี้ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนยังได้จัด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทุกวันเสาร์ของต้น

เดือน และทุกวันศุกร์ สมาชิกจะช่วยกันเย็บเต้า

นมเทียม ถักหมวก ส�าหรับแจกเพื่อนผู้ป่วย และ

ทุกวันอังคารจะไปช่วยงานคลินิกศัลยกรรมด้วย

 “จิตอาสาของเราจะมีไปช ่วยงานคลินิก

ศัลยกรรม เพื่อพูดคุยกับเพื่อนผู ้ป ่วยทุกวัน

อังคาร เพือ่นผู้ป่วยท่ีมปัีญหาท้อแท้ หมดก�าลงัใจ  

นอกจากจะให้ก�าลังใจระหว่างที่รับการตรวจ

ผ่าตัดแล้ว หลังการตรวจก็จะตามไปเยี่ยมที่ตึก 

ผูป่้วยใน และแนะน�าวธิกีารดแูลตนเอง เป็นต้นว่า  

หลังจากกลับไปบ้าน ต้องออกก�าลังกาย แผลจะ

ได้ไม่ยึดติด ถ้าแผลแห้งแล้วก็มารับเต้านมเทียม

ไปเสริมสร้างความมัน่ใจในการออกจากบ้าน และ

ไม่ให้กระดูกสันหลังคดงอ หลังออกจาก รพ.  

ก็จะตามไปเยี่ยมที่บ้านด้วย ถ้าหากไม่ได้พบกับ

เพื่อนผู้ป่วยด้วยตนเอง แพทย์หรือพยาบาลก ็

จะฝากเบอร์โทรศัพท์เราไว้กับผู้ป่วยส�าหรับขอ

ค�าปรึกษา หรือเพื่อนผู้ป่วยบางรายที่คุณหมอ

สั่งผ่าตัดแล้ว ผู้ป่วยไม่มาตามนัด เราก็จะโทร 

ไปหา พดูคยุว่ามปัีญหาอะไร ท�าไมไม่อยากผ่าตดั  

บางรายเขาก็บอกว่าเขากลัวไฟดวงโตๆ ในห้อง

ผ่าตัด เราก็จะเป็นสื่อกลางไปบอกคุณหมอว่า

คนไข้กลัว ต้องให้หลับก่อนค่อยเปิดไฟ อย่างนี้

เป็นต้น หรือบางรายกลัวการท�าเคมีบ�าบัด ก็จะ

ให้ก�าลังใจและให้ข้อมูลไป เพราะดิฉันเองผ่าน

การท�าเคมีบ�าบัดมาแล้วสองครั้ง

 “ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน มีสมาชิก 45 คน  

เราท�าหน้าที่รองรับความรู้สึกของเพ่ือนผู้ป่วย  

ซึง่มีความท้อแท้กังวลเหมือนกัน ส่วนตัวดิฉัน 

โรคมะเร็งลุกลามจนถึงระยะที่ 4 แต่ก็สามารถ

สู้กับโรคมาได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะดิฉันถือว่าเรา 

ป่วยกาย แต่ใจเราไม่ป่วย ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ 

ไม่กลัวตาย ไม่กลัว ไม่เร่งผล ไม่กังวล ก็อยู่ได้ 

และจะพยายามแนะน�าให้เพ่ือนสมาชิกคิดบวก 

คือ มะเร็ง แค่มาเล็งๆ เฉย ไม่ได้มายิงสักหน่อย 

และจะแนะน�าให้เพื่อนผู้ป่วยหางานอดิเรกท�าให้

เพลิดเพลิน อย่าอยู่ว่างอย่าคิดฟุ้งซ่าน”

 ปัจจุบันคุณลาวัลย์ยังคงรับราชการ ขณะ

เดียวกันก็สละเวลามาท�างานจิตอาสาอย่าง 

ต่อเนื่อง ด้วยก�าลังใจที่เต็มเปี่ยม และเธอยัง 

ขอบคุณโรคมะเร็งที่ช ่วยให้มีโอกาสได้เข้ามา

ท�างานจิตอาสามิตรภาพบ�าบัดอีกด้วย

 “วนันีต้้องขอบคณุโรคมะเร็งค่ะ คอืถ้าเราไม่ป่วย 

มิตรภาพบำาบัด

เป็นมะเร็ง ก็คงไม่ได้เจอกัลยาณมิตร ไม่มีโอกาส

ช่วยเหลือเพื่อนๆ เรามองเห็นเพื่อนผู้ป่วยเป็น

เหมือนญาติของเรา และให้ความรักความเมตตา

ต่อกัน อยากเชิญชวนเพื่อนท่ีมีประสบการณ์ 

เจ็บป่วยหรือต้องการท�างานจิตอาสา สามารถ

ติดต่อมาทางเฟสบุ ๊ก ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

จิตอาสาพุทธชินราช (โรคมะเร็ง) เรายินดีให้ 

ค�าปรึกษาค่ะ” คุณลาวัลย์กล่าว 

อยู่ได้แม้กายป่วย...เพราะใจไม่ป่วย

 ส�าหรับประเทศไทยได้ให้ความส�าคัญกับ
ความเป็นธรรมทางสุขภาพและสิทธิทางด้าน
สขุภาพของประชาชน โดยมกีฎหมายคุม้ครองสทิธิ
สขุภาพตั้งแต่ พ.ร.บ ประกันสังคม พ.ศ 2533 
พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
ซึ่งมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ประกอบด้วย ผูแ้ทนภาคประชาชน ผูแ้ทนหน่วย 
ราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ผู้แทนด้านวิชาชีพและสาธารณสุข โดยมี สปสช.
ท�าหน้าท่ีเป็นส�านักงานเลขานุการของคณะ
กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข คุ้มครองด้านสิทธิสุขภาพ คือ สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ 30 บาท ให้คนไทยได้เข้าถึง
สิทธิด้านสุขภาพ ให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
 ท้ังนี้ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน  
(กสม.) เป็นองค์กรทีม่ภีารกจิทัง้ด้านการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน พิทักษ์ 
สทิธเิสรภีาพของประชาชน ตลอดจนการประเมนิ 
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ล่าสุด
ได้มอบรางวลัให้กบับคุคล และองค์กรทีม่ผีลงาน 
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ�าปี 2556 เนื่องในวัน 
สิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม โดย สปสช. ได้รับ
รางวัลประเภทองค์กรภาครัฐ
 ที่ผ่านมา สปสช. ได้ให้ความส�าคัญกับเร่ือง 
การคุ้มครองสิทธิมาโดยตลอด เห็นได้จากการ 
จัดตั้งศูนย ์บริการหลักประกันสุขภาพในโรง
พยาบาล ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน ตลอดจนศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอื่น 
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)  

ท�าหน้าทีด่�าเนนิการรบัเรือ่งร้องเรียนและคุ้มครอง 
สทิธปิระชาชนในระบบหลกัประกนัสขุภาพ 30 บาท  
เพื่อลดความกังวลใจและคลี่คลายปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการรับบริการด้านสาธารณสุข
 นอกจากนี้ สปสช. ยังจัดบริการให้ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก โดยผูใ้ช้สทิธสิามารถ
ตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยตัวเองได้ง่ายๆ  
ผ่านระบบ call center โทร.1330 กด 2 ตามด้วย
เลขบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือหากต้องการ
ทราบข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ call center ได้ตลอด 
24 ชัว่โมง หรอืสามารถตรวจสอบสทิธผ่ิานระบบ
ออนไลน์ ทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th  
หรือผ่านทาง Application ซ่ึงทาง สปสช. ได้ 
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานส�าหรับผู ้ท่ีใช้
สมาร์ทโฟน
 ในด้านการให้ค�าแนะน�า ปรึกษาในการใช้ 
สิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อเข ้า รับบริการ
สาธารณสุข สายด่วน 1330 ยังเป็นจุด
ให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจในการ
ใช้สิทธิ ของคนไทยทุกคน 
ไม่ว่าจะเป็น บริการข้อมูล

ให้ค�าปรกึษา การใช้สทิธหิลกัประกนัสขุภาพ 30 บาท  
การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล รับเร่ือง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนประสานงานส่งต่อ 
ผู้ป่วย เพื่อเข้ารับการรักษา
 ซึ่ง กสม. เห็นว่า สปสช. เป็นองค์กรที่ม ี
บทบาทเป็นท่ีประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้อง 
คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน อย่างต่อเน่ือง ทั้งยังมี
ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็น
รูปธรรม และมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความ
เข้าใจสิทธิมนุษยชนสังคมไทย แสดงให้เห็นถึง 
บทบาทต่อการพัฒนาสังคมท่ีเป็นธรรมและ
ยั่งยืน ฯลฯ ผ่านภารกิจต่างๆ สปสช. จึงได้รับ 
รางวัลด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการ 
ส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จาก
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2556 

ต่อจากหน้า 1  อยู่ได้แม้กายป่วย

คุณลาวัลย์ วงษ์ศักดิ์ศรี  
ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็ง



Update สื่อ

ขอเชิญ...ส่งภาพและกิจกรรมเด่นด้านหลักประกันสุขภาพ 

พื้นที่และผู้ประสานงาน เพื่อต่อยอดความส�าเร็จเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ 

หรือ แชร์ภาพและความเห็นได้ที่ Facebook.com/WELOVENHSO

8 หนังสือพิมพ์รายเดือนหน้า»»

แผ่นพับ 3 สิทธิ
ประกันสุขภาพภาครัฐ

 • เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต

 • บริการไร้รอยต่อ : ดูแลรักษา

  ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์/

  ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ร่วมสร้างหลักประกัน

www.sso.go.th www.cgd.go.th

www.moph.go.th

นโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

โดยบูรณาการประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กองทุนประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง (สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ)

บริการเท่าเทียม มาตรฐานเดียวกัน

5. ขอทราบรายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ ? ตอบ รายชื่อหน่วยบริการที่ให้บริการทั้ง 3 กองทุน และรายชื่อผู้ประสานงาน HIV สอบถาม โทร.1330

2. ผู้ป่วยที่เปลี่ยนจากสิทธิประกันสังคม เป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ จะรับยาต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องโดยใช้สิทธิอะไร ?ตอบ ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้สิทธิใดสิทธิหนึ่งได้

1.ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการข้าราชการเคยรับยาต้านไวรัสเอชไอวี ต่อมาเปลี่ยนเป็นสิทธิประกัน
สังคม ระหว่างรอส่งสมทบให้ครบ 3 เดือน 

ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาและการรับยาต้านไวรัส 
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ?ตอบ ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ

หลักประกันสุขภาพ 30 บาท รับยาได้จาก
หน่วยบริการเดิม และหน่วยบริการจะเบิกจ่ายชดเชยได้จากระบบหลักประกันสุขภาพ

3. ยาต้านไวรัสเอชไอวีของสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ที่ไม่มีใน
รายการยาของสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

30 บาท และสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลจะสามารถเบิกได้หรือไม่ ?
ตอบ โรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนยาและประเมิน

อาการผู้ป่วยใหม่ และใช้ยาที่มีในระบบของ 2 กองทุน 

(สิทธิ 30 บาท / สิทธิประกันสังคม) ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าเดิม 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับบริการ

4. หากผู้ป่วยจะมารับยาต้านไวรัสเอชไอวี แต่ติดต่อโรงพยาบาลไม่ตรงตามสิทธิ อยากทราบว่าจะสามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่ ต้องท�า อย่างไร ?ตอบ แนะน�าให้ผู้ป่วยรับบริการในโรงพยาบาลของรัฐ

ประเด็น ถาม-ตอบ บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

 เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 
 บริการไร้รอยต่อ : ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์/  

 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

3 สิทธิ ประกันสุขภาพภาครัฐ

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ เลขที่ 120 หมู่ 3 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี 

“ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550” ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 4000 โทรส�ร 0 2143 9730

www.nhso.go.th

www.sso.go.th www.cgd.go.th
www.moph.go.th

นโยบายรัฐบาลเพื่อลดความเหลื่อมล�้าการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

โดยบูรณาการประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กองทุนประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง (สวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ)

บริการเท่าเทียม 
มาตรฐานเดียวกัน

5. ขอทราบรายชื่อ

โรงพยาบาลที่สามารถ

จ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ ? 

ตอบ รายชื่อหน่วยบริการที่

ให้บริการทั้ง 3 กองทุน และรายชื่อ

ผู้ประสานงาน HIV สอบถาม 

โทร.1330

2. ผู้ป่วยที่เปลี่ยนจาก

สิทธิประกันสังคม เป็นสิทธิ

สวัสดิการข้าราชการ จะรับยา

ต้านไวรัสเอชไอวีต่อเนื่องโดย

ใช้สิทธิอะไร ?

ตอบ ผู้ป่วยสามารถเลือกใช้

สิทธิใดสิทธิหนึ่งได้

1.ผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการ

ข้าราชการเคยรับยาต้านไวรัส

เอชไอวี ต่อมาเปลี่ยนเป็นสิทธิประกัน

สังคม ระหว่างรอส่งสมทบให้ครบ 3 เดือน 

ค่าใช้จ่ายเรื่องการรักษาและการรับยาต้านไวรัส 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ?

ตอบ ผู้ป่วยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ

หลักประกันสุขภาพ 30 บาท รับยาได้จาก

หน่วยบริการเดิม และหน่วยบริการ

จะเบิกจ่ายชดเชยได้จากระบบ

หลักประกันสุขภาพ

3. ยาต้านไวรัสเอชไอวีของ

สิทธิสวัสดิการข้าราชการ ที่ไม่มีใน

รายการยาของสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

30 บาท และสิทธิประกันสังคม โรงพยาบาล

จะสามารถเบิกได้หรือไม่ ?

ตอบ โรงพยาบาลสามารถปรับเปลี่ยนยาและประเมิน

อาการผู้ป่วยใหม่ และใช้ยาที่มีในระบบของ 2 กองทุน 

(สิทธิ 30 บาท / สิทธิประกันสังคม) ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าเดิม 

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
4. หากผู้ป่วยจะมา

รับยาต้านไวรัสเอชไอวี 

แต่ติดต่อโรงพยาบาลไม่ตรง

ตามสิทธิ อยากทราบว่าจะสามารถ

ใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่ ต้องท�า 

อย่างไร ?

ตอบ แนะน�าให้ผู้ป่วยรับบริการ

ในโรงพยาบาลของรัฐ

ประเด็น ถาม-ตอบ 

บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์

 เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 

 บริการไร้รอยต่อ : ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์/  

 ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

3 สิทธิ 
ประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ เลขที่ 120 หมู่ 3 อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี 

“ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษ� 5 ธันว�คม 2550” ชั้น 2-4 ถนนแจ้งวัฒนะ  

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 4000 โทรส�ร 0 2143 9730

www.nhso.go.th

ต่อจากหน้า 1  ร่วมออกแบบ  

ร่วมออกแบบระบบสุขภาพในท้องถิ่น
นายรุ่งเรือง	กัลย์วงศ์

	 พร้อมทั้งย�้าว่าเครือข่ายภาคประชาชนต้อง

ให้ความส�าคัญกับเร่ืองของระบบหลักประกัน

สุขภาพให้มากขึ้น
 “ผมคิดว่า วันนี้ต้องปรับวิธีคิดเรื่องสุขภาพว่า
ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
อย่างไร และจะร่วมออกแบบอย่างไร ถ้าคิดว่า
เร่ืองสุขภาพเป็นเรื่องของหมอ เจ็บป่วยก็ไปรับ
บริการ อย่างนี้ก็จะท�าให้การมีส่วนร่วมเคลื่อนไป
ได้ช้า และเครือข่ายภาคประชาชนอ่ืนๆ ควรหัน
มาให้ความส�าคัญกับเรื่องของระบบหลักประกัน
สุขภาพ น�าเรื่องนี้มาพูดคุยในวงประชุม ไม่ใช่
คุยเพียงแค่เรื่องของชุดสิทธิประโยชน์ที่มีในระบบ
หลักประกันสุขภาพเท่านั้น แต่ควรพูดคุยถึงเรื่อง
ที่มาแนวคิดของระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็น 
การสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการ
สาธารณสุข ที่เครือข่ายภาคประชาชนได้ร ่วม
ผลักดันตั้งแต่เริ่มต้นก่อเกิด พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพ พ.ศ. 2545 ซึ่งภาคประชาชนได้ช่วยกัน
ล่ารายได้เกือบ 9 หมื่นรายชื่อ เพ่ือให้ทุกคนเกิด

  “แต่ส่วนหน่ึงก็ต้องเข้าใจท้องถิ่น ซ่ึงมีวาระ
เพียง 4 ปี ก็อาจจะต้องพัฒนาเรื่องที่เป็นรูปธรรม
เร็ว อย่างเช่น ถนนหนทาง ซ่ึงเห็นผลในระยะ
เวลาอันส้ัน แต่ถ้าเป็นเร่ืองสุขภาพอาจจะต้อง
ใช้เวลานาน ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จะท�า
อย่างไรให้ ประชาชน อสม. ให้เห็นว่าเรื่องน้ีเป็น 
เรือ่งของเขา ไม่ใช่เป็นเรือ่งนายก อบต. พอ นายกฯ  
หมดวาระกจ็บ ทกุวนันีค่้อนข้างดขีึน้มวีงคยุในระดบั 
ท้องถิน่มากขึน้ เกดิบรรยากาศประชาธปิไตยย่อยๆ  
เหมือนการปฏิรูปเล็กๆ ในชุมชน 
 “ส ่วนหน่ึงท่ีอยากจะย�้าคือโดยธรรมชาติ  
บุคลากรทางการแพทย์มีน้อยอยู่แล้ว เราต้อง 
ส่งเสริมให้คนมีส่วนร่วนในการจัดการสุขภาพ  
คนน้อยบคุลากรน้อย เน้นเรือ่งการรกัษาอย่างเดยีว 
ไม่ได้ จึงต้องหันมาส่งเสริมสุขภาพให้มาก ปีแรกๆ  
แผนงานอาจจะท�าไม่ได้ตามระบบระเบียบนัก แต่ 
ถ้าดูจากความตั้งใจของท้องถิ่น ร่วมกับ รพ.สต.  
อสม. ประชาชน ที่จะร่วมกันท�างาน ถือว่าเป็น 
การพฒันาเขาและเป็นการปฏริปูระบบสขุภาพย่อยๆ  
กว่็าได้” ผูป้ระสานงานศนูย์ประสานงานหลกัประกนั

สขุภาพประชาชน จ.พิจิตร กล่าว 

นายรุ่งเรืองบอกว่า ต้องสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งได้
ด�าเนินการต่อเนื่องมาทุกปี 
 “ในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ถ้าจะท�าให้เกิดรูปธรรมชัดเจน คงต้องใช้จาก 
ฐานที่เรามี ตอนนี้เรามีโอกาสเข้าไปเป็นคณะ
กรรมการกองทุน ซึ่งโดยโครงสร้างมี 15 คน  
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  
สามารถส่งตัวแทนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการ 1 คน  
เพื่อ เข้าไปร่วมกันออกแบบระบบสุขภาพของ
ชมุชน ซึง่เป็นหลกัการกระจายอ�านาจด้านสขุภาพ  
ท�าให้ประชาชนได้มาร่วมกันคิดว่าเรื่องสุขภาพ  
ไม่ได้เป็นเรื่องของหมอ เป็นการดึงท้องถ่ินให้ 
เปลี่ยนแนวคิด ให้มาดูเร่ืองสุขภาพ มากกว่าจะ
ดเูรือ่งโครงการสร้างพืน้ฐานอย่างเดยีว ซึง่การทีเ่รา 
ได้นัง่เป็นกรรมการกองทนุฯ จะช่วยเรือ่งการพฒันา 
คนในท้องถิ่น โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค น�าเร่ืองนี้มาเป็นประเด็นร่วม ว่า
จะส่งเสริมสุขภาพเด็กอย่างไร จะส่งเสริมสุขภาพ 
คนสูงอายุอย่างไร ต้องร่วมกันคิด ไม่ใช่ให้ใคร 
มาบอกว่าจะท�าอย่างไร 

ความตระหนักว่า เรื่องหลักประกันสุขภาพเป็น
เรื่องของทุกคนจริงๆ” นายรุ่งเรืองกล่าว
  ความที่ เ ติบโตมาจากเครือข ่ายผู ้ ติดเชื้อ 
เอชไอวี ท�าให้เขาเห็นภาพว่าเรื่องสุขภาพเป็น
เรื่องของทุกคน ไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ป่วยหรือหมอ 
เท่านั้น ซึ่งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน มีบทบาทส�าคญัในการสร้างความเข้าใจ 
เรื่องนี้พอสมควร 
 “การก่อเกิด พ.ร.บ. หมายความว่าเมื่อเจ็บไข้
ได้ป่วยประชาชนจะมีหลักประกัน ไม่ต้องกังวล 
เรือ่งค่าใช้จ่าย แต่เดมิพอมงีบประมาณมาจะบรหิาร 
จัดการผ่านสายบังคับบัญชา ภายหลังมีระบบ 
หลักประกันสุขภาพ ก็มี สปสช. ท�าหน้าที่บริหาร 
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  
ท�าหน้าที่ เป ็นสื่อกลางที่จะเชื่อมความเข้าใจ
ระหว่างผู ้รับบริการกับหน่วยบริการ ประชาชน
อาจจะไม่รู้ว่าสิทธิเขามีอะไรบ้าง ขณะเดียวกันก็
สนบัสนนุผู้ให้บริการให้บริการอย่างมีความสุข” 
 ส�าหรับทิศทางการด�าเนินงานในปี 2557  


