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โครงการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นท่ัวไปจากผูใหบริการและผูรับบรกิาร  
ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา ๑๘ (๑๓) ระดับประเทศ ประจำป ๒๕๖๔ 

 
……………………………………………………….. 

 
๑. หลกัการและเหตุผล 
 
  สืบเนื่องจาก พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๑๓) กำหนดใหมีการจัด
ประชุมเพื่อใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและ
ผูรับบริการเปนประจำทุกป และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑/
๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนการจัดรับฟงความคิดเห็นโดยทั่วไปฯ ตามมาตรา ๑๘ (๑๓) 
ประจำป ๒๕๖๔ ใหมีการจัดการรับฟงความคิดเห็นทั่วไป ๒ ระดับ คือระดับประเทศและระดับพื้นที่ และ
เพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมกับสถานการณการแพรระบาดระลอกใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(โรคโควิด ๑๙ : COVID-19) และเปนไปตามมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติครม.วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานจึงไดกำหนดรูปแบบการรับฟงความคิดเห็น 
ใหเหมาะสมกับสถานการณ อาทิเชน จัดเวทีแบบ focus group งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความ        
เสี่ยงสูง งดการจัดกิจกรรมที่มีการเคลื่อนยายคนขามจังหวัดของหนวยงานที่มีคนจำนวนมาก สงเสริมใหใช
อินเตอรเน็ต เชน การประชุมทางไกล (Zoom meeting, Facebook live) และไดมีการเปดใชระบบรับฟง
ความคิดเห็นทางออนไลนเปนชองทางหลัก ซึ่งเปนหนึ่งในหลายวิธีที่สามารถดำเนินการไดตามหลักเกณฑ       
การรับฟงความคิดเห็นที่คณะกรรมการฯ กำหนดไวในขอบังคับฯ 
  ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามที่ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๑๘(๑๓) และมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จึงขออนุมัติจัดประชุมเพ่ือใหคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ และคณะอนุกรรมการภายใตคณะกรรมการ       
ที่เกี่ยวของรับฟงความคดิเห็นโดยทั่วไปจากผูใหบริการและผูรับบริการ ประจำป ๒๕๖๔ ตอไป 
 
๒. วตัถปุระสงค 
  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕           
และประเด็นอื่นๆ ที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติกำหนด ที่รวบรวมจากสปสช.เขต เครือขาย 
และชองทางออนไลน เพ่ือนำไปกลั่นกรองเปนขอเสนอที่จะนำไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ 
 
๓. กลุมเปาหมาย  

๑) ผูเขารวมประชุม (เขารวมในเวทีการประชุม)  
- คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ/คณะกรรมการควบคมุคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสขุ/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ           
- ผูทรงคุณวุฒ ิวิทยากร ผูแทนหนวยงาน/องคกรทีเ่กี่ยวของ       
- ผูบริหารและเจาหนาที่ สปสช.             
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    ๒)  ผูเขารวมประชุม (ผานระบบ Facebook live) 
         -  คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแหงชาติ/คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
        บริการสาธารณสุข/คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ       

- เครือขายของสปสช. (ขอความรวมมือ สปสช.เขต ประสานใหเตรียมกลุมเปาหมายเขารวม     
Facebook Live อยางนอยเขตละ ๑๐ - ๑๕ คน (ผูใหบริการ/ผูรับบริการ/องคกรปกครอง        
สวนทองถิน่/นักวิชาการ) 

๓) บุคคลทัว่ไปที่สนใจ รวมชม Facebook live และเสนอความคิดเหน็ทาง Facebook live  
และโปรแกรมรบัฟงความคดิเหน็ Hearing online 

๔) ผูบริหารและเจาหนาที่สำนกังานหลักประกันสขุภาพแหงชาติ  
 
๔. วนั/เวลาและสถานท่ี  
  จัดประชุมวันที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  ณ หองประชุมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซน็ทารา  
ศูนยราชการและคอนเวนชัน่เซน็เตอร ถ.แจงวัฒนะ เขตหลักสี ่กรุงเทพมหานคร  
         เริม่ถายทอดสด Facebook live เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. และเปดรับฟงความคดิเห็น 
ผานชองทาง Facebook ขาวสด และ สปสช. และประชุมทางไกลผานระบบ Zoom meeting 
 
๕. วธิีการดำเนนิการ  
     ประกอบดวยข้ันตอนดังตอไปนี ้
     ๕.๑ ขั้นตอนเตรียมการดำเนนิงาน 
     (๑) ขออนุมัติจัดการประชุมและกำหนดการประชุม ประสานและเชิญผูทรงคุณวุฒิรวมการสนทนา 
เพ่ือใหขอมูลสนับสนุนประเด็นเชิงนโยบายที่กำหนดในการรับฟงความคิดเห็น  
     (๒) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม สำนักประชาสัมพันธและสื่อสารสังคม สำนักเลขาธิการและ
ประชาสัมพันธ และ สปสช.เขต จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ และทำการประชาสัมพันธผานชองทางทุก
เครือขาย 
     (๓) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม คณะทำงานเพ่ือพัฒนาการรับฟงความคิดเห็นฯ คณะทำงานวิชาการ
กลั่นกรองขอเสนอจากการรับฟงความคิดเห็นฯ กลุมภารกิจที่เกี่ยวของ สำนัก และสปสช.เขต กลั่นกรอง
ขอเสนอที่รวบรวมจาก สปสช.เขต โปรแกรมรับฟงความคิดเห็น Hearing online การสงความคิดเห็นลวงหนา 
การรับฟงกลุมเฉพาะตางๆ เพ่ือเปนขอเสนอนำเขาสูการจัดรับฟงความคิดเห็นระดับประเทศ 
     (๔) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม กลุมภารกิจที่เก่ียวของ สำนัก และ สปสช.เขต รวมกันจัดประชุมรับ
ฟงความคิดเห็นท่ัวไประดับประเทศในรูปแบบ Facebook live และการประชุมทางไกล (Zoom meeting) 
     (๕) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม และกลุมการกิจ/สำนักที่เกี่ยวของ รวมกันวางแผนการสรุปผลและ
ติดตามความกาวหนาการดำเนินงานและประเด็นขอเสนอตางๆ เสนอใหคณะกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะทำงาน ที่เกี่ยวของทราบเปนระยะ รวมทั้งแผนการรายงาน และการประชาสัมพันธความกาวหนาผาน
ชองทางรายงาน website NHSO ทุกไตรมาส 
    (๖) กำหนดรายละเอียดการจางจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นฯ และดำเนินการจัดจางตามระเบียบ 
    ๕.๒ ขั้นตอนการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
    (๑) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม สปสช.เขต สำนักท่ีเกี่ยวของ ประสานกลุมเปาหมายใหเขารวมการรับ
ฟงความคิดเห็นชองทาง Facebook live และการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ตามวัน เวลา ที่กำหนด 
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    (๒) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม กลุมภารกิจ/สำนักที่เกี่ยวของ รวมสนับสนุนการจัดกระบวนการ 
Facebook live และการประชุมทางไกล (Zoom meeting)โดยเฉพาะการสนับสนุนการใหขอมูลระหวางการ
ถายทอดสด 
    (๓) สปสช.เขต เขารวมประชุมชวงถายทอดสด Facebook live และกระตุนใหกลุมเปาหมายของเขต
เขารวมรับฟงและเสนอความคิดเห็น และประสานกลุมเปาหมายที่จะเขารวมประชุม Facebook live และ
ประชุมทางไกล (Zoom meeting) 
    ๕.๓ ขั้นตอนการสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นทั่วไป ประจำป ๒๕๖๔  
    (๑) สำนักสงเสริมการมีสวนรวม และกลุมภารกิจที่เกี่ยวของ สำนัก และ สปสช.เขต ประชุมเพ่ือ
วิเคราะหและสรุปขอเสนอจากการรับฟงความคิดเห็นทั่วไปในภาพรวมทั้งหมดแบงเปนประเด็นตามที่กำหนดไว
ในขอบังคับ จัดทำเปนรายงานผลเพ่ือเสนอตอคณะทำงาน/อนุกรรมการ/คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
ตามลำดับ 
    (๒) รวบรวมผลการดำเนินงานและติดตามความกาวหนาการดำเนินงานของประเด็นขอเสนอตางๆ 
รายงานและประชาสัมพันธความกาวหนาผานชองทางรายงาน website NHSO ทุกไตรมาส 
    (๓) จัดทำเปนรายงานสรุปผลเพ่ือสื่อสารตอผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
๖. งบประมาณ  จากงบบรหิารสำนักงานหลกัประกันสขุภาพแหงชาต ิ
 
๗.  ผลผลติและการวดัผล  
    ๗.๑ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข คณะอนกุรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวของ ไดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอเพ่ือการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
    ๗.๒ มีรายงานสรุปผลขอเสนอจากการรับฟงความคิดเห็นจากผูใหบริการและผูรับบริการระดับประเทศ 
จำนวน ๑ ฉบับ 
 
๘. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
  มีประเด็นขอเสนอจากการรับฟงความคิดเห็นจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน         
ที่สามารถนำไปใชประโยชนในการปรับปรุงขอบเขตสิทธิประโยชนและระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสขุใหมีคุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


