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จากใจเลขาธิการ 

เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้คงหนีไม่พ้นการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ ๒) เป็นพิเศษ ซึ่งการอภิปรายมีระหว่างวันอังคารที่ ๑๖ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

เป็นการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม ๑๐ คน มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ รอง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อภิปรายเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ประเด็นการไม่
สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และการจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID 19 ซึ่งท่านได้ออกมา

อภิปรายในภาพกว้างๆ  ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมข้อมูลในการตอบคำถามในเนื้อหาเชิงลึก แต่
หากมีประเด็นที่จะพาดพิงมาถึง สปสช. ผมและทีม C1 ได้ไป stand by เพื่อสนับสนุนข้อมูลตั้งแต่วันแรกที่เปิด

ประชุมสภาฯ ในส่วนของ สปสช. ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน COVID 19 มีมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้การป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ ตรวจวินิจฉัยโรค รักษาพยาบาล รวม
ถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-19) อยู่ในประเภทและ

ขอบเขตบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการ 
เกี่ยวกับ COVID ประชาชนมีสิทธิได้รับตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพกำหนด  และตามมาตรา ๔๑ ของ

พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ๒๕๔๕ กำหนดให้กันเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ ทั้งนี้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด  และอีก
เรื่องที่อาจจะพาดพิงคือกรณีเบิกเท็จของคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ ทั้งนี้ได้มีการมอบหมายผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
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เตรียมพร้อมให้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติม หากมีประเด็นพาดพิง แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีประเด็นดังกล่าวในการ
อภิปรายนะครับ 

การประชุม คนย. เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ มีประเด็นสืบเนื่องจาก
สัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการเปิดตัวการจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน 
๗ กลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑๑ ล้านคน ผ่าน Health wallet ใน application 

เป๋าตังค์ ที่ สปสช.ร่วมกับ KTB พัฒนาขึ้นมาให้เป็นทางเลือกเสริมเพื่อ
เพิ่มความสะดวกสบาย ลดภาระการเดินทาง และลดความแออัดในหน่วย

บริการ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ สปสช. ได้รับการจัดสรรจำนวน 
๖.๔ ล้านโด๊ส คิดเป็น ๕๕% ของประชากรกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจำนวนผู้ที่จอง
ผ่าน Health Wallet ยังมีจำนวนน้อยมาก เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค ซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริม
ป้องกันนั้นถูกว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมาก สำนักงานจึงได้ประสานไป
ยัง KTB เพื่อขอให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในประชาชนกลุ่มเป้า

หมาย โดยการส่ง notify ไปแจ้งให้รับทราบ  และอีกช่องทางหนึ่งจะสื่อสารผ่านหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ 
๕๐(๕) ที่มีเครือข่ายอยู่ในแต่ละพื้นที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่ง   

๑๗ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์ธรรมาภิบาล บอกรัก สปสช.ด้วยใจสุจริต  ผู้บริหาร และ 

เจ้าหน้าที่หลายท่านได้มารวมตัวกัน ณ ลานชั้น ๒ สปสช.  ผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ  ๑๘ ปี ที่ผ่าน

มา เราได้ผ่านร้อน ผ่านหนาวมา มีคำพูดอยู่ ๒ คำที่สำคัญ ที่ทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ คำแรก คือ  “ความ
ไว้วางใจ หรือ Trust” อีกคำหนึ่งคือ “Dignity หรือ ความมีเกียรติ”  กว่าจะเกิด ๒ คำนี้ได้ต้องอาศัยการสะสม
ทุนทางสังคมให้เกิดการยอมรับ  ความไว้วางใจไม่ได้เกิดจากการซื้อหาหรือรู้จักกันในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ต้องเกิด

จากการปฏิบัติ เกิดจากองคาพยพของทุกคนที่ได้พยายามสร้างวัฒนธรรมของความรับผิดชอบ  การทำงานเป็น
ทีม  การบริการประชาชน หลักประสิทธิภาพประสิทธิผล หลักความโปร่งใส  ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นหลักการ
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ธรรมาภิบาลที่นำไปสู่คำว่า Trust เมื่อเรามีความไว้วางใจกัน จะไม่มี
ข้อกังขาในเจตนารมณ์ของงานต่างๆ  นั่นคงเป็นส่วนที่สำคัญ  จาก
ความไว้วางใจจะตามมาด้วยสิ่งที่เรียกว่า Dignity ที่ทำให้เกิดความ

ภาคภูมิใจ ซึ่งความมีเกียรติเป็นลำดับขั้นที่ ๔ ของความต้องการของ
คน จากทฤษฎีจิตวิทยาของมาสโลว์ ซึ่งส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ
ในตัวเอง เกิดความเชื่อมั่น  เมื่อภายนอกมอง สปสช.จากองค์กร

ระดับ ๓ ปรับมาเป็นระดับ ๑  แสดงถึงการยอมรับว่าองค์กรเรามี
เกียรติพอที่ขยับฐานะทางสังคมในเชิง evident based  แน่นอนว่า

คงเป็นเรื่องรูปธรรม สิ่งที่สำคัญ คือปัจจัยในหมู่ข้าราชการทั้งหลาย 
ในหมู่ภาคประชาชนในพื้นที่  ประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วย มอง 
สปสช.อย่างไร ผมคิดว่าหากพวกเรามองในลักษณะการพัฒนาของ

องค์กร ของสิทธิประโยชน์ต่างๆด้านการจัดบริการสาธารณสุข คงได้
คำตอบแล้ว โดยการทำงานในภาพรวมผมคิดว่ามีทิศทางที่

เปลี่ยนแปลง มีการสะสมในเรื่อง Trust และ Dignity มาตลอด และหวังว่าวันหนึ่ง สปสช. จะได้รับการกล่าว
ขวัญในระดับประเทศ และในระดับสากลมากขึ้น   ในโอกาสที่เป็นสัปดาห์ธรรมาภิบาล  ถือว่าเป็นการกระตุ้น
เตือน สิ่งที่ทำให้องค์กรนี้ดำเนินต่อไปได้ คือ การมีธรรมาภิบาล และในเรื่องการทำงานที่จะดูแลซึ่งกันและกัน  

และทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ต้องขอบคุณพวก
เราทุกคนที่ร่วมกันเป็นสมาชิก เป็นเพื่อนร่วมทางของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ครับ 

ศุกร์ที่ ๑๙  กุมภาพันธ์ ผม พร้อมด้วย ผอ.ปิยนุช คุณหมอลลิตยา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต ๙ รอง ผอ.สายชล  
ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและสนับสนุนระบบการจัดบริการของหน่วยบริการร่วมให้บริการ ในด้าน

กายภาพบำบัด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฟื้นฟูกายภาพบำบัดแบบใกล้บ้าน ณ โรงพยาบาลเทพรัตน์ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมี นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะให้การต้อนรับ พื้นที่ สปสช. 

CEO Move �3

yoswadee.k
Highlight



Vol 5 No 238  ๑๒ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เขต ๙ เป็นหนึ่งในเขตนำร่องให้บริการ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ในการจัด
ให้บริการกายภาพบำบัดในและนอกหน่วย

บริการแก่กลุ่มผู้ป่วย ๓ กลุ่มโรค ได้แก่ ผู้
ป่วยหลอดเลือดสมอง (Stroke) ผู้ป่วย
สมองได้รับบาดเจ็บ (Traumatic brain 

injury) ผู้ป่วยไขสันหลังได้รับบาดเจ็บ 
(Spinal cord injury) ที่พ้นระยะ Acute 

และสภาวะทางการแพทย์คงที่ จำเป็นต้อง
ได้รับบริการกายภาพบำบัดต่อเนื่อง โดยมี

การส่งต่อและเชื่อมโยงการบริการกับหน่วยบริการประจำหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อตามที่บอร์ด สปสช. ได้

เห็นชอบในการเพิ่มทางเลือกในการเข้ารับบริการการทำกายภาพบำบัดในชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับ
ผู้ป่วยทั้ง ๓ กลุ่มนี้   โดยกำหนดอัตราจ่ายค่าบริการแบบ Fee schedule โดยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด 

ครั้งละ ๔๕๐ บาท จำนวนไม่เกิน ๒๐ ครั้ง/ราย ภายใน ๖ เดือน และจ่ายเพิ่มเติม ๑,๐๐๐ บาท สำหรับคลินิกที่
ให้บริการดูแลผู้ป่วยรายเดิมต่อเนื่องครบ ๒๐ ครั้ง และ Barthel index เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ๒ ระดับขึ้นไป ตามหลัก
เกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงานกำหนด  การเบิกจ่ายจะผ่านระบบโปรแกรม Disability portal  หรือพิสูจน์ตัวตน

ผ่าน smart card   ในส่วนของ รพ.เทพรัตน์นั้น เปิดให้บริการเป็นปีที่ ๑๑ เป็นโรงพยาบาลขนาด ๒๐๐ เตียง  
ภารกิจหลัก คือลดความแออัดของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  ในปี ๒๕๕๙ ได้เปิดหอผู้ป่วยหลอดเลือด
สมอง  โดยมีจำนวนผู้ป่วย  ๑,๒๐๐-๑,๓๐๐ คน/ปี  ในจำนวนนี้ ๓๐๐ คนต้องมีการดูแลอย่างต่อเนื่อง  ผู้ป่วย 

๑๐๐% จะได้รับการดูแล และประเมินโดยนักกายภาพบำบัด ก่อนส่งคนไข้กลับไปชุมชน  สถานการณ์โควิดที่
ผ่านมา  ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทุกประเภท ผู้ป่วยถูกเลื่อนนัด   สำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถได้รับยาทาง

ไปรษณีย์ หรือร้านยาใกล้บ้าน แต่ผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องทำกายภาพบำบัด ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ สปสช.เขต ๙ 
ได้เห็นถึงศักยภาพด้านกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลเทพรัตน์ จึงจัดบริการร่วมโดยให้ทำงานร่วมกับทีม

กายภาพบำบัด ดังนั้นในวันที่ ๔ ก.พ. ๖๔  จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคลินิก
กายภาพบำบัดในระบบบัตรทอง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ อภิญญาคลินิกกายภาพบำบัด และ ต้นรดาคลินิก
กายภาพบำบัด โดยเป็นการ

นำร่องการดำเนินงาน เพื่อให้
ผู้ป่วยใน cup ได้เข้าถึงระบบ

บริการมากขึ้น  มีเครือข่ายใน
การทำงานมากขึ้นเพิ่มการเข้า
ถึงบริการกายภาพบำบัดใน

ชุมชน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
ดูแลอย่างต่อเนื่อง ลดความ

แออัดในการเข้ารับบริการใน
โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง ช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพบริการสาธารณสุข ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศ  ที่สำคัญคือทำให้ผู้ป่วยมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถกลับมาทำกิจกรรมที่เป็น
กิจวัตรประจำวันพื้นฐานในชีวิตตามศักยภาพได้ ใช้

ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น  อย่างเช่นคุณสมพิศ ผู้
ป่วยหลอดเลือดสมอง อายุ ๖๓ ปี ที่ผมได้มีโอกาสไป
เยี่ยมที่บ้านวันนี้ เข้าโรงพยาบาลเมื่อปลายเดือน

กันยายน ๖๓ ด้วยอาการ stoke ผ่านไปไม่กี่เดือน
หลังจากได้รับการฟื้นฟูทำให้ตอนนี้กลับมาเดินได้อีก

ครั้ง แต่ยังมีปัญหาที่แขนที่ยังต้องได้รับการบำบัดต่อ
ไป  ซึ่งการทำกายภาพบำบัดนี้ต้องทำอย่างสม่ำเสมอ 
การที่โรงพยาบาลมีเครือข่ายคลินิกกายภาพบำบัดที่

ใกล้บ้านผู้ป่วย ทำให้สามารถเข้ารับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องได้สะดวก ลดภาระในการเดินทาง และนี่เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของการบริการยกระดับบัตรทองตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้

นโยบายไว้ ในมิติ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดภาระแพทย์ พยาบาล ประชาชนได้รับบริการแบบ VIP 

งานที่พวกเราช่วยกันทำ วันนี้ส่งผลดีต่อประชาชน เห็นผล จับต้องได้ นำเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อเป็นกำลังใจ
กับพวกเราทุกคนนะครับ 

ด้วยรักและศรัทธา
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