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รายงานผลการรับฟังความเห็นทั่วไป ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ   
ภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 18(13) 
ประจำปี 2563    

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี 

  
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 18(13)  กำหนดให้มีการรับฟังความเห็นทั่วไป

จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี   สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี  ร่วมกับ  คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 
อุดรธานี (จังหวัดเลย  หนองบัวลำภู  อุดรธานี  หนองคาย สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ)  จัดรับฟังความ
คิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 

กระบวนการ “รับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ และ ผู้รับบริการ 2563”  ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สปสช.เขต 
8 อุดรธานี   ระยะเวลา พฤศจิกายน  2562  – มิถุนายน 2563 

 

7 ประเด็นการรับฟังความเห็น ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
1. ในการพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ท่านต้องการสิทธิ

ประโยชน์ใหม่ๆ ที่ยังไม่มีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ในเรื่องใดบ้าง   เพราะอะไรจึงเสนอ
เพ่ิม)    

2. ด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  (ปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง และควรมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร?) 

3. ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ชาติ) และ สปสช.เขต 8 อุดรธานี 
(ควรปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง) 
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4. การจัดบริการทางการแพทย์โดยงบเหมาจ่ายรายหัวในระดับเขตพ้ืนที่   อันได้แก่  งบบริการผู้ป่วย
นอกทั่วไป, งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป,งบบริการกรณีเฉพาะ,งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
,งบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์,บริการแพทย์แผนไทย,งบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อ
สนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ), งบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ, งบบริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ   (ในการแสดงความเห็น โปรดระบุงบที่
ต้องการเสนอแนะ,  ปัญหาอุปสรรค, และแนวทางพัฒนา) 

5. การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ที่ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มีปัญหาอย่างไรบ้าง  และ ควรมีแนวทางแกัไข
อย่างไรบ้าง) 

6. การส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  กรณี  หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)  
(ปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง , ควรมีแนวทางการพัฒนาอย่างไร) 

7. การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  (ม.41 ) และผู้ให้บริการ
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  (ม.18(4)) มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง และควร
มีแนวทางพัฒนาอย่างไร 

7  ประเด็นปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่เขต 8    

1. การพัฒนาระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  เกี่ยวกับ (การเข้าถึงบริการผู้ป่วยรายใหม่, 
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง,การป้องกันการเผยแพร่,การบริหารจัดการงบประมาณ)  มีปัญหา
อุปสรรคในเรื่องอะไรและแนวทางพัฒนาควรเป็นอย่างไร ?   

2. การพัฒนาระบบบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) โดยชุมชน  (ด้านการบริหาร
จัดการ, การเข้าถึงบริการ, การคุณภาพการจัดบริการ,อุปกรณ์,งบประมาณ)    มีปัญหาอุปสรรคใน
เรื่องใดบ้าง  และแนวทางพัฒนาควรเป็นอย่างไร ?     

3. ในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป    ภายใต้สโลแกน “ลดพุง 1 นิ้ว ยืดชีวิต 
พิชิตโรค” ควรมีแนวทางหรือมาตรการนำสู่การปฏิบัติในชุมชนอย่างไร ?         

4. การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  มีปัญหา
อุปสรรคในเรื่องอะไรบ้าง และควรแนวทางพัฒนาอย่างไร ?  

5. การพัฒนาระบบบริการ ด้านรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายหรือสำเร็จ  ท่านมีปัญหาอย่างไร และควรมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร? 

6. สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีมาตรการ “ยกเว้นใบส่งตัว กรณี พระสงฆ์ในพื้นที่เขตสุขภาพท่ี 8”  มีผลใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 61   ในด้านการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการของพระสงฆ์เป็นอย่างไรบ้าง  
(สถานการณ์ปัญหา,การเข้าถึงบริการ ,การบริหารจัดการ ,ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาควรเป็นอย่างไร ?) 

7. พัฒนาระบบ  ลดความแออัด  ลดระยะเวลาการรอคอยการรับยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล 
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4. ผลการรับฟังความเห็นผ่านช่องทาง online จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2563 

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี ดำเนินการจัดรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2563  ผ่านระบบ Online    ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 15 มกราคม  
2563   ผู้มีส่วนได้ส่วนสียในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  แสดงความเห็นจำนวนทั้งสิ้น 484  ราย จำแนก
เป็น  เพศชาย 225  ราย คิดเป็นร้อยละ  46.5  เพศหญิง  259  ราย  คิดเป็นร้อยละ 53.3   

1) ภาคประชาชน จำนวน   144   ราย คิดเป็นร้อยละ  29.8   ได้แก่  กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน   อสม. , นิสิตนักศึกษา  พระสงฆ์ , สื่อมวลชน  ประชาชนทั่วไป ,และองค์กรพัฒนาเอกชน    

2) หน่วยบริการ 188  ราย คิดเป็นร้อยละ 38.8   ได้แก่  รพศ.,รพท.,รพช., รพ.จิตเวช  และ รพ.สต.    
3) อปท. จำนวน  123  ราย คิดเป็นร้อยละ 25.4  ได้แก่ อบจ.  เทศบาล  และ อบต. 
4) ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 29    คิดเป็นร้อยละ 6.0  ได้แก่ สสจ. , สสอ.  พศจ. , 

มหาวิทยาลัย 
 
ตารางท่ี 1 จำนวนผู้แสดงความเห็นจำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด จำนวน คิดเป็นร้อยละ 

1) นครพนม 107 22.1 
2) บึงกาฬ 69 14.3 
3) เลย 23 4.8 
4) สกลนคร 160 33.1 
5) หนองคาย 22 4.5 
6) หนองบัวลำภู 34 7.0 
7) อุดรธานี 69 14.3 

รวม 484 100.0 
ที่มา :  ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ผ่านช่องทาง 
online ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 15 มกราคม  2563     
 
ตารางท่ี 2  จำนวนผู้แสดงความเห็นจำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

จังหวัด จำนวน           คิดเป็นร้อยละ 

1)  สิทธิประกันสังคม 83 17.1 
2)  สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 196 40.5 
3) สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 55 11.4 
4) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 150 31.0 

รวม 484 100.0 
ที่มา :  ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ผ่านช่องทาง 
online ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 15 มกราคม  2563     
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ตารางท่ี 3 จำนวนผู้แสดงความเห็นจำแนกรายประเด็น 
ลำดับ ประเด็นรับฟังความเห็น N จำนวน           

ผู้แสดง
ความเห็น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน 
(ร่าง)

ข้อเสนอ
นโยบาย 

1 การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

484 212 43.8 5 

2 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

484 219 45.2 2 

3 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.ชาติ) และ สปสช.เขต 8 อุดรธานี 

484 206 42.6 4 

4 การจัดบริการทางการแพทย์โดยงบเหมาจ่ายราย
หัวในระดับเขตพ้ืนที่ 

484 162 33.5 7 

5 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พ้ืนที่ ที่ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

484 224 46.3 4 

6 การส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  กรณี  หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 
50(5) 

484 134 27.7 8 

7 การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล  (ม.41 ) และผู้ให้บริการ
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  
(ม.18(4)) 

484 147 30.4 4 

8 การพัฒนาระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย
เอดส์  เกี่ยวกับ (การเข้าถึงบริการผู้ป่วยรายใหม่, 
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง,การป้องกันการ
เผยแพร่,การบริหารจัดการงบประมาณ) 

484 126 26.0 5 

9 การพัฒนาระบบบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง
อย่างต่อเนื่อง (CAPD) โดยชุมชน  (ด้านการ
บริหารจัดการ, การเข้าถึงบริการ, การคุณภาพ
การจัดบริการ,อุปกรณ์,งบประมาณ) 

484 137 28.3 5 

10 การสร้างความตระหนักด้านสุขภาพแก่ประชาชน
ทั่วไป    ภายใต้สโลแกน “ลดพุง 1 นิ้ว ยืดชีวิต 
พิชิตโรค” 

484 203 41.9 3 
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ลำดับ ประเด็นรับฟังความเห็น N จำนวน           
ผู้แสดง

ความเห็น 

คิดเป็น
ร้อยละ 

จำนวน 
(ร่าง)

ข้อเสนอ
นโยบาย 

11 การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วย
ติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน 

484 190 39.3 4 

12 การพัฒนาระบบบริการ ด้านรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ให้หายหรือสำเร็จ 

484 133 27.5 1 

13 สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีมาตรการ “ยกเว้นใบส่ง
ตัว กรณี พระสงฆ์ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8”   

484 133 27.5 5 

14 พัฒนาระบบ  ลดความแออัด  ลดระยะเวลาการ
รอคอยการรับยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล 

   5 

 ภาพรวมเขต 8 อุดรธานี     62 
ที่มา : ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ผ่านช่องทาง  
online ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 15 มกราคม  2563 
         หมายเหตุ  ประเด็น 1-7  ประเด็นรับฟังความคิดเห็นตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545  ประเด็น  8-14  ประเด็นปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่  

5. การพัฒนาข้อเสนอนโยบายจากข้อมูลการรับฟังความเห็น Online   

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี  ร่วมกับ คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี (จังหวัดเลย หนองบัวลำภู  อุดรธานี  หนองคาย สกลนคร 
นครพนม และ บึงกาฬ) และหน่วยงานภาคี่เกี่ยวข้อง  ดำเนินการประชุมพัฒนา (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  22-24 มกราคม 
2563   ณ  ห้องประชุมไร่วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย  เพื่อนำสู่การ  รับฟังความเห็น Online  ต่อ (ร่าง) 
ข้อเสนอนโยบาย  โดยมีข้อเสนอ จำนวนทั้งสิ ้น 62  ข้อ   จำแนกเป็นข้อเสนอจาก 7 ประเด็นการรับฟัง
ความเห็น ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จำนวน   34 ข้อ   และประเด็นปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่เขต 
8  จำนวน   28  ข้อ   รายละเอียดดังต่อไปนี้    

1. ร่างข้อเสนอนโยบาย ต่อ 7  ประเด็นตาม พรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 1)  ในการพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

− ปัจจุบันประชาชนทั่วไปสิทธิ์ UC สามารถเข้ารับ
การรักษากรณีการเจ็บป่วยทั่วไปได้ฟรีในหน่วย
บริการที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น จะใช้ต่างหน่วย
บริการได้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินเท่านั้น (ยกเว้น สิทธิ์ย่อยผู้พิการ, ทหาร
ผ่านศึก) 

1) สปสช. ศึกษาความเป็นไปได้ และ  ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบส่งต่อที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว กว่าคนไข้ทั่วไป   
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ปัจจุบันประชาชนสิทธิ์ UC ได้รับสิทธิ์การตรวจ

คัดกรองทางสุขภาพบางรายการ ซึ่งแตกต่างจาก
สิทธิ์ข้าราชการ ซึ่งมีชุดสิทธิประโยชน์การตรวจ
สุขภาพประจำปีอย่างชัดเจนครอบคลุมจำนวน
รายการตรวจหลายรายการ สามารถเข้ารับ
บริการที่มีความสะดวก และเบ็ดเสร็จในครั้ง
เดียว 

2) สปสช. รว่มกับกระทรวงสาธารณสุข   พัฒนาชุด
สิทธิประโยชน์ ด้านการตรวจสุขภาพประจำปีให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ให้สามารถเข้าร่วมบริการ
ได้เท่าเทียมทุกสิทธิ (สิทธิข้าราชการ สิทธิ
ประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 

− ปัจจุบันผู้ป่วยฟอกไตได้รับสิทธิ์การฉีดยากระตุ้น
การสร้างเม็ดเลือดแดง (EPO) ไม่เกินเดือนละ 8 
เข็ม  ส่วนที่เกินและจำเป็นต้องใช้หน่วยบริการ
เก็บเงินจากผู้ป่วย  หรือ  ขออนุมัติเบิกจ่าย
เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการระดับเขต  (ส่วนใหญ่
หน่วยการใช้วิธิเก็บเงินจากผู้ป่วย)   

3) สปสช. เพ่ิมสิทธิประโยชน์ยากระตุ้นการสร้างเม็ด
เลือดแดง(EPO) ตามความจำเป็นของผู้ป่วยฟอกไต  
โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง/เข็ม  (ปัจจุบันไม่เกิน 8 
เข็ม)  

− ปัจจุบันมีโครงการนำร่องการรักษาฟรีผู้ป่วยสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  24 กลุ่มโรคหา
ยากและค่าใช้จ่ายสูงด้วยระบบส่งต่อพิเศษไปยัง 
7  ศูนย์ทั่วประเทศ  

4) สปสช. เพ่ิมยารักษาภาวะปลอกประสาทอักเสบ
เนื่องจากภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย (MS) เข้าในชุดสิทธิ
ประโยชน์สิทธิ UC  

− ปัจจุบันต้องชำระเอง มีราคาสูง บางรายไม่มี
ความสามารถในการจ่าย 

5) สปสช. เพ่ิมสิทธิประโยชน์  วคัซีน HBIG ในทารก
ที่มารดาเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี ให้
ครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

 

2) ด้านการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ    

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− บุคลากรสาธารณสุขในแต่ละพ้ืนที่มีจำนวนไม่

เพียงพอ/ มีแนวโน้มการแยกค่าแรงออกจากงบ
เหมาจ่ายรายหัว 

1) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมบุคลากรด้าน
สาธารณสุขแพทย์, พยาบาล, เภสัชกร ใน รพช. 
และงบประมาณให้เพียงพอ หรือคงงบประมาณ
ค่าแรงในงบเหมาจ่ายรายหัว    

− ประชาชนรอรับบริการนาน แออัดใน
โรงพยาบาล (รพท. , รพช.) จากความไม่พร้อม
ของสหวิชาชีพ และ เครื่องมือทางการแพทย์ 

2) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมบุคลากร เพิ่ม
งบประมาณ และจัดสรรครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพระบบบริการเชิงรุกครอบคลุมทุก
โรงพยาบาล   

 
 
 
 
 



7 
 

3) ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ชาติ) และ สปสช.เขต 8 อุดรธานี 
(ควรปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง)     

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ติดต่อยาก ความรวดเร็ว ด้านการสื่อสาร  ขาดการ

ติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
1) สปสช.ใช้ระบบเทคโนโลยี ช่วยในการสื่อสาร ที่

สามารถเข้าถึงข้อมูล  รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  และมี
ระบบการกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่อง     

− สนับสนุนไอทีให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 2) สปสช. รว่มกับ กระทรวงสาธารณสุข  ปรับปรุง
ระบบรายงานโดยมีการเชื่อมโยงระบบข้อมูลเข้า
ด้วยกัน  เพ่ือหลีกเลี่ยงทำงานซ้ำซ้อน (ปรับปรุง
ระดับจังหวัด) และมีระบบตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล 

− ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เรื่องการบันทึกข้อมูล 3) กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานระดับโรงพยาบาล และ รพ.สต. ด้าน
การบันทึกข้อมูลให้เกิดความเชี่ยวชาญ   

− ระบบฐานข้อมูล (HDC) กระทรวงสาธารณสุข/
สปสช.ไม่ตรงกันและต้อง Key ข้อมูลตามเกณฑ์
สปสช.จึงจะได้รับงบฯ 

4) สปสช.พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุขให้เป็นปัจจุบันและกำหนดเกณฑ์การ
ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างเป็นระบบและการ Key 
ข้อมูลไม่ยุ่งยากหรือเพ่ิมภาระจากงานประจำ 

 

4) การจัดบริการทางการแพทย์โดยงบเหมาจ่ายรายหัวในระดับเขตพื้นที่   อันได้แก่  งบบริการผู้ป่วยนอก
ทั่วไป, งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป,งบบริการกรณีเฉพาะ,งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,งบ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์,บริการแพทย์แผนไทย,งบค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่าย
งบลงทุน (ค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
เป็นค่าเสื่อมราคาของหน่วยบริการ), งบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการและผู้ให้บริการ, งบ
บริการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ     

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ระบบปฐมภูม(ิรพ.สต.) งานเยอะ/บุคลากรน้อย

(ขาดนักกายภาพบำบัด/นักการแพทย์แผนไทย/
อ่ืนๆ) 

1) สปสช.ศึกษารูปแบบการขยาย PCC ให้ครอบคลุม
และมีนักกายภาพบำบัด/แพทย์แผนไทยทุก PCC 
เพ่ือทำงานร่วมกับรพ.สต. 

− ระบบการโอนเงิน (ค่าเสื่อม/QOF) ไม่ลงไปที ่
รพ.สต.โดยตรง/ล่าช้า 

2) ขอให้ สปสช.ศึกษารูปแบบ/วิธีการโอนเงิน QOF/                
ค่าเสื่อมลงไปที่ รพ.สต.โดยตรง 

− งบฯ สปสช.ไม่ครอบคลุมปัญหาสารยาเสพติด            
ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ อุบัติเหตุ /ชันสูตร 
ประชาชนราคาแพง (รวมผู้ป่วยใน) 

3) สปสช.ศึกษาความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการตรวจ  
สนับสนุนยาที่เก่ียวข้องกับการตรวจ LAB  
ตรวจหาสารเสพติด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย    

− กรณีผู้ป่วยใน ค่าบริการแตกต่างกันเช่น                 
ค่าห้องพัก (มาตรฐานเดียว)   

4) สปสช.ศึกษามาตรฐานค่าบริการกรณีพิเศษเช่น
ห้องพักค่ายาของประชาชนและสิทธิ อ่ืนๆ ที่เป็น
มาตรฐานร่วมกัน 
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ยานอกบัญชีราคาแพง / ไม่ครอบคลุมงบฯ

สปสช. 
5) สปสช. กับ กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนา

มาตรฐานและรายละเอียดการใช้ยานอกบัญชีที่
ชัดเจน ออกมาตรการป้องกันไม่เรียกเก็บเงินเพ่ิม
จากผู้ป่วย 

− กรณีจัดบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รพ.สต.ขาดนัก
กายภาพบำบัดและต้องรอบุคลากรจาก รพช.  

6) สปสช. สนับสนุน CUP นำร่องการพัฒนานัก
กายภาพบำบัดใน รพ.สต. ( อบรม พยาบาลฟื้นฟู,  
อบรม อสม.เชี่ยวชาญ )  พัฒนาระบบบริการ
บูรณาการทำงานร่วมกับกลไกภาคประชาชน  เช่น  
ศูนย์คนพิการ ผู้สูงอายุ  เป็นต้น    

− งบ QOF  มีงบประมาณลดน้อยลง  
− ไม่บูรณาการระหว่างผลงานกับงบรายหัว 
− รพ.สต. ยังขาดทักษะ Key ข้อมูลของปฐมภูมิ   

7) สปสช.ร่วมกับ เขตสขภาพ  พัฒนารูปแบบการ
สนับสนุน           รพ.สต.ที่ประสบปัญหาการ 
Key ข้อมูลงบฯ QOF โดยใช้เงื่อนไขรายหัว UC 
มาบูรณาการในการจัดสรรงบตามผลงาน 

 
 

5)  การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค   โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่ ที่ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการกองทุน กปท. เงิน

ค้างท่อ  / อ้าง สตง. ดำเนินการไม่ได้  
− ขาดการกำกับติดตามการดำเนินงานของกองทุน 

(เชิงรุก) จาก สปสช.เขต 8 อุดรธานี  
− ประสานงานทางกลุ่ม Line เพียงช่องทางเดียว

ไม่เพียงพอ  
− ขาดการให้คำปรึกษาท่ีเพียงพอ (ให้ศึกษา

ประกาศเอง) ทำให้เกิดการตีความที่หลากหลาย
ไม่ถูกต้อง   

1) ขอให้ สปสช.เขต/จังหวัด กำหนดแนวทางการ
ติดตามผลการดำเนินงานกองทุน  ติดตามหนุนเสริม
การดำเนินงานเชิงรุก (มุ่งเน้นกองทุนที่ไม่สามารถ
ดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด)        

− คณะกรรมการกองทุนฯ ขาดการพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการกองทุนฯ 

2) ขอให้สปสช.สนับสนุน อปท.เพื่อการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

− ปัญหาการเสนอโครงการจากภาคประชาชน   
ไม่ถูกต้อง ยุ่งยาก  ไมไ่ด้รับการสนับสนุน
งบประมาณ 

3) ขอให้สปสช.พัฒนารูปแบบกำกับ ติดตามของ อปท.
ตามประกาศ ฯ ปี 2561 และการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการขอรับงบประมาณ
จากกองทุนฯ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

− การขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ 
โดยตรงใน อปท. 

4) ขอให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำหนด
โครงสร้างการดำเนินงานเพ่ิมเติมภายใน อปท.เพ่ือ
รองรับการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพ้ืนระดับโดยตรง 
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ประชาชนและอปท.ไม่เข้าใจรายละเอียดกองทุน 

UC และเก่ียวข้องกับตนเองอย่างไร 
5) สปสช. มีมาตรการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการ

กองทุน กปท. และ  แกนนำชุมชน  ให้เข้าใจ
รายละเอียดเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทั้งระบบ  และสื่อสาร ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่    

 

6) การส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  กรณี  หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)    

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− คณะกรรมการฯ ศูนย์ประสานงานภาค

ประชาชนและหน่วยฯ 50(5)  ขาดองค์ความรู้   
ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ขาดเทคนิค
ด้านการสื่อสาร  การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง   
ขาดการประเมินผลการทำงานเพื่อแจ้งประกาศ
ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง 

1) สปสช.เขต 8 พัฒนาศักยภาพและให้ความรู้แก่
คณะกรรมการ และ คัดเลือกจิตอาสามาร่วมงาน
อย่างเหมาะสมให้เพียงพอตามการดำเนินงานของ
พ้ืนที ่ สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์  
ระบบเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
หลักประกันสุขภาพเชิงประจักษ์ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อย่างต่อเนื่อง  

− หน่วยบริการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ประชาชนไม่รูจ้ัก ศูนย์ประสานงานภาค
ประชาชนและหน่วยฯ 50(5)  ไม่รู้ว่าทำหน้าที่
อะไร  ไม่รับรู้ว่ามชี่องทางร้องเรียนและ
ประชาสัมพันธ์    

2) สปสช.สนับสนุน จัดป้ายประชาสัมพันธ์แนวทาง
ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน  ไว้ที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบล เทศบาล ที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

3) ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยฯ 50(5)  
ดำเนินการประสานงานอำเภอเพ่ือประชาสัมพันธ์
งานรับเรื่องร้องเรียน ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน
และการออกหน่วยบริการประชาชน.กิจกรรมจังหวัด
เคลื่อนที่ 

− ได้รับงบประมาณหนุนเสริมการดำเนินงาน
สำหรับศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและ
หน่วยฯ 50(5) ไม่เพียงพอ  ล่าช้าต่อการทำงาน  
และขาดการสนับสนุนงบประมาณด้านการจัดหา
อุปกรณส์ำนักงาน  (เครื่องคอมพิวเตอร์)  ในการ
บันทึกข้อมูลในระบบ Data Center และการ
จัดทำระบบรายงานไม่มีคุณภาพ      

4) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติมให้เหมาะสม  (งบประมาณ
ดำเนินงาน, การจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน)   
สำหรับองค์กรภาคประชาชน  โดยจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับงานท่ีได้รับ
มอบหมายและความต้องการของประชาชน โดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติงานเชื่อมโยงการดำเนินงานของ
ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยฯ 50(5)  
แก้ปัญหาการโอนงบประมาณล่าช้า  

− ภาคประชาชน ประชาสังคม องค์กรขาดความรู้
ความเข้าใจในการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา  
57,59,ม.41  

5) ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยฯ 50(5)   
ดำเนินการพัฒนาแกนนำประชาชน คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ  ประชาชนและภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่  
รับทราบแนวทสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ประชาชน  
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ด้านการคุ้มครองสิทธิ  ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้ครอบคลุม
พ้ืนทีร่ับผิดชอบของ  ศูนย์ประสานงานภาค
ประชาชนและหน่วยฯ 50(5) 

− จำนวนศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและ
หน่วยฯ 50(5) มีน้อยเกินไปไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  
สื่อสารไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 

6) พัฒนาศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนแต่ละแห่ง  ยกระดับเป็นหน่วยฯ 50(5) 
และเพ่ิมศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพให้มี
ครอบคลุมทุกอำเภอ   โดยสร้างความเชื่อมโยงการ
ทำงานระหว่างศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและ
หน่วยฯ 50(5) ให้ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบ 

− ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยฯ 
50(5) ขาดการประเมินผลการทำงาน และคืน
ข้อมูลให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รับทราบ  

7) ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและหน่วยฯ 50(5)  
จัดทำเอกสารการประเมินอย่างเป็นระบบเป็น
ประจำทุกปี  และสื่อสารให้ประชาชนและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  องค์การบริหารส่วนตำบล  
เทศบาล  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   

− ขาดความร่วมมือในหน่วยงานภาครัฐกับหน่วย 
50(5) เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ตำบล,โรงพยาบาลระดับอำเภอ,โรงพยาบาล
ระดับจังหวัด  สสอ. สสจ.  

8) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 
อุดรธานี  ประสานสร้างความร่วมมือ การรับรู้ของ
บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงการดำเนินงานและ
หน้าที่ของศูนย์ประสานงานภาคประชาชนและ
หน่วยฯ 50(5)    จัดประชุมหารือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในการทำงานร่วมกันกับ ศูนย์
ประสานงานภาคประชาชน และ  หน่วยฯ  50 (5) 
และ  อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

 

7) การคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล  (ม.41 ) และผู้ให้บริการ
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข  (ม.18(4)) มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องใดบ้าง และควร
มีแนวทางพัฒนาอย่างไร     

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ประชาชนไม่เข้าใจขั้นตอนรายละเอียด

หลักเกณฑ์ การขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณี
ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล ตาม
มาตรา 41 

1) สปสช.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และพัฒนาศักยภาพ 
สร้างการรับรู้ในการคุ้มครองสิทธิ หลักเกณฑ์การ
ขอรับการช่วยเหลือฯ ม.41  แกนนำ   
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานภาคประชาชน , 
หน่วยฯ 50(5)  , อสม., และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องและชัดเจน 

− ขาดทีมงานระดับจังหวัด ในพื้นที่ สปสช. เขต 8 
ที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง ต่อผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ ที่เกิดความเสียหาย 

2) สปสช. สนับสนุน สสจ และภาคีเครือข่าย จัดให้มี
ทีมงานประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดในการสร้างการ
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
รับรู้สิทธิผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  พร้อม
สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานในระดับพ้ืนที่  

− ผู้รับบริการขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

3) สปสช.ประชาสัมพันธ์  สร้างการรับรู้ เน้นให้
ประชาชนได้รู้จักสิทธิและหน้าที่เมื่อต้องใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

− ผู้รับบริการที่เกิดความเสียหายได้รับการชดเชยที่
ไม่เป็นธรรม 

4) สปสช. ศึกษารายละเอียดสิทธิชดเชยดูแล
ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการ
รักษาพยาบาล โดยคำนวณค่าเสียโอกาสการหา
รายได้จากการประกอบอาชีพ ให้เหมาะสมเป็น
เฉพาะกรณี (เน้นผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว) 

 

2) (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายประเด็นปัญหาเฉพาะของเขตพื้นที ่    

1)  การพัฒนาระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  เกี่ยวกับ (การเข้าถึงบริการผู้ป่วยรายใหม่, 
การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง,การป้องกันการเผยแพร่,การบริหารจัดการงบประมาณ)    

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ผู้ป่วยรายใหม่ไม่แสดงตนเปิดเผย ว่าตนเองติด

เชื้อ 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สงสัยหรือกลุ่มเสี่ยง ตรวจเลือด

ด้วยความสมัครใจ  ตามศูนย์ให้บริการในต่างพ้ืนที่
หรือต่างจังหวัด   

− ปัญหาการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยเอช
ไอวี 

2) หน่วยบริการ ปรับปรุงระบบบริการให้ผู้ป่วยเข้าถึง
ยารักษาโรค HIV  ทีดี่มีคุณภาพ  เฝ้าระวัง   ค้นหา  
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเอชไอวีอย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 

− ปัญหาการป้องกันและการแพร่เชื้อ HIV และ
เอดส์ 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้สร้างความตระหนักในผลร้ายของการติด
เชื้อ HIV หรือเอดส์แก่ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
และท่ัวถึง 

4) อบรมผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
เรื่องเอชไอวีและโรคเอดส์ให้เข้าใจแนวทาง เฝ้า
ระวัง ค้นหา และ การป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วยราย
ใหม่     

5) กำหนดมาตรการป้องกันประชากรไทยไม่ให้ติดเชื้อ 
HIV จากคนต่างชาติที่มานอกกฎหมาย (คนต่าง
ด้าวเข้ามาทำงานบริการ)  ในพ้ืนที่จังหวัดติด
ชายแดน  กวดขันสถานบริการไม่ให้ผู้ป่วยที่มีเชื้อ 
HIV เข้ามาทำงานในสถานบริการ   จัดตั้งกองทุน
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
งบประมาณพิเศษเพ่ือดำเนินการทำ MOU 
ระหว่างประเทศท่ีติดกันพ้ืนที่ชายแดน เพื่อแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 

 

2)  การพัฒนาระบบบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) โดยชุมชน  (ด้านการบริหาร
จัดการ, การเข้าถึงบริการ, การคุณภาพการจัดบริการ,อุปกรณ์,งบประมาณ)      

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− เข้าไม่ถึงบริการเพราะไม่มี Care Giver สำหรับ

ผู้ป่วย CAPD ที่บ้าน 
1) สปสช.  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนา

ศักยภาพเพ่ิมทักษะ Care Giver LTC  ให้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยCAPD ที่ล้างไตผ่านทางช่องท้อง โดยให้มี
ค่าตอบแทน    

− คุณภาพการจัดบริการ ส่วนใหญ่ศูนย์ CAPD          
มีให้บริการเฉพาะใน รพ.จังหวัด  ผู้ป่วยมี 
อุปสรรคในการเดินทาง 

2) สปสช.  ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ิม Node 
บริการ CAPD  ให้มีการกระจายครอบคลุม
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง    

− การเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย CAPD  โดยหมอประจำ
บ้าน , พยาบาลและ จนท.สธ . ไม่มีการกำหนด
แผนการเยี่ยมทีช่ัดเจน บางเดือนไม่ได้รับการ
เยี่ยม บางครั้ง จนท.ที่มาเยี่ยมขาดความรู้และ
ทักษะในการดูแลและให้คำแนะนำท่ีถูกต้อง  
ผู้ป่วยไมค่วามมั่นใจ 

3) สปสช. จัดทำข้อกำหนดแนวทางการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 
CAPD ให้เป็นแนวทางมาตรฐาน  และพัฒนาความรู้ 
ทักษะการดูแลผู้ป่วย และการให้คำแนะนำผู้ป่วย 
แก่ทีม หมอประจำบ้าน , จนท.รพ.สต. ให้สามารถ
ดูแลผู้ป่วยและให้คำแนะนำได้ถูกต้อง  

− การสนับสนุนงบประมาณการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่บ้านผู้ป่วยและการทำห้อง
สะอาดที่เป็นระบบ บางพ้ืนที่ได้จาก อบต/ 
อบจ/ จ่ายเอง 

4) ขอให้ สปสช. เพ่ิมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  
ด้านการปรับปรุง และ เตรียมสภาพแวดล้อมบ้าน
สำหรับ ผู้ป่วย CAPD กรณีล้างไตทางช่องท้อง  

− การบริหารจัดการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน  
พบขยะติดเชื้อของผู้ป่วย CAPD ทิ้งปะปนกับ
ขยะทั่วไปของชุมชน  

5) ขอให้ อปท. กำหนดแนวทางการกำจัดขยะติดเชื้อ
จาก CAPD  และมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกัน
การปนเปื้อนขยะติดเชื้อในชุมชน 
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3) ในการสร้างความตระหนักด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป    ภายใต้สโลแกน “ลดพุง 1 นิ้ว ยืดชีวิต 
พิชิตโรค”      

    สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− มีผู้ป่วยโรค NCD เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละปี 1) ขอให้ สปสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริม

การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความ
ตระหนักการลดพุง พิชิตป้องกันโรค  ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

− เด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป  ขาดความรู้
ความเข้าใจในการบริโภคท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดโรค 
NCD และ มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 

2) ขอให้ สปสช. ร่วมกับ รัฐบาลกำหนดเป็นนโยบาย  
สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมชุมชนและบุคคล
ต้นแบบด้านการป้องกันโรค NCD  เพ่ิมโปรโมชั่น
และรางวัล เช่น  ลดค่ารักษาพยาบาล   ลดภาษี  
ลดค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  Smart Watch เป็นต้น 

− ประชาชนไม่ตระหนักและการเล็งเห็น
ความสำคัญของโรค NCD 

3) ขอให้ สปสช. ร่วมกับ กองทุน  มีนโยบาย กำหนด
สัดส่วนงบประมาณ กองทุนฯ อย่างน้อยร้อยละ 5  
สนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหาโรค NCD ใน
พ้ืนที่ 

 

4)  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชน  มีปัญหา
อุปสรรคในเรื่องอะไรบ้าง และควรแนวทางพัฒนาอย่างไร ?     

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− บริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)  

ของหน่วยบริการ (ซึ่งจะมีบุคลากรด้านสุขภาพ
ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการ (CM กำกับ) และ ผู้ช่วย
เหลือดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  Care giver 
(CG)  ขาดการเผยแพร่และสร้างเรียนรู้ผ่าน
ประชาคม 

1) ขอให้ สปสช.สนับสนุนให้ภาคประชาชน และ อปท.
ร่วมรับรู้ เรียนรู้และวางแผน Care plan พร้อมทั้ง
พัฒนาระบบการกำกับติดตามผลร่วมกัน  

− คณะกรรมการ กองทุนเพ่ือการบริการสุขภาพ
ระยะยาว    LTC    (Long Term Care)  ขาด
ความรู้  ไม่มีมาตรการนิเทศงานที่ครอบคลุมและ
ได้มาตรฐาน 

2) ขอให้ สปสช.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ LTC มี
มาตรการนิเทศ สนับสนุน LTC ให้ครอบคลุมและได้
มาตรฐาน 

− ผู้มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยติดเตียง           
(เช่น มีวุฒิไม่ถึง ม.3 ) ขาดการพัฒนาเข้าสู่
มาตรฐาน CG และทำงานเครือข่าย หน่วย
บริการ/ อสม. 

3) ขอให้ สปสช.สนับสนุนให้ผู้มีประสบการณ์ด้านการ
ดูแลผู้ป่วยติดเตียง (เช่น มีวุฒิไม่ถึง ม.3) ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน CG และ
สามารถทำงานร่วมกันกับเครือข่าย หน่วยบริการ 
อสม. 
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ระเบียบการใช้จ่าย Long Term Care ไม่

ครอบคลุมทุกมิติ  และงบของท้องถิ่นไม่เพียงพอ 
การใช้เงินไม่สอดคล้องระเบียบ 

4) ขอให้ สปสช. จัดทำระเบียบการใช้จ่ายงบ LTC  
และงบของท้องถิ่นเองให้มีความชัดเจนและสร้าง
ความมั่นใจแก่ท้องถิ่นในการใช้เงินเพ่ือสนับสนุนการ
จัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

 

5) การพัฒนาระบบบริการ ด้านรักษาผู้ป่วยวัณโรคให้หายหรือสำเร็จ  ท่านมีปัญหาอย่างไร และควรมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร?    

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ผู้รับบริการและคนในครอบครัว ขาดความรู้

ความเข้าใจในการรับการรักษาวัณโรค 
1) ขอให้สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดการ

ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจ
ในการรับการรักษาวัณโรค ผ่านสื่อหลัก, สื่อท้องถิ่น, 
Social Media, สื่อสิ่งพิมพ์ 

 

6) สปสช.เขต 8 อุดรธานี มีมาตรการ “ยกเว้นใบส่งตัว กรณี พระสงฆ์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8”  มีผลใช้
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. 61  ในด้านการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการของพระสงฆ์เป็นอย่างไรบ้าง  
(สถานการณ์ปัญหา,การเข้าถึงบริการ ,การบริหารจัดการ ,ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาควรเป็นอย่างไร ?)   

สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− สร้างชุมชนที่ร่วมกันดูแลพระสงฆ์โดยใช้

งบประมาณจากท้องถิ่น 
1) กองทุนหลักประกันสุขภาพะดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 

(กองทุน กปท.)  สนับสนุนใหชุ้มชนและประชาชน
ในตำบลมีส่วนรวมในการดูแลสุขภาวะ พระภิกษุ
และสามเณร  เช่น  จัดตั้งคณะกรรมการ  วัด  
บ้าน โรงเรียน  ร่วมกันขับเคลื่อนงานสุขภาวะ
พระสงฆ์ , เพ่ิมตัวแทนพระสงฆ์เข้าร่วมเป็น
กรรมการกองทุนระดับพื้นที่ 

− พระสงฆ์โยกย้าย การจำวัดบ่อย ทำให้ข้อมูลการ
รักษาพยาบาลสิทธิหลักประกันสุขภาพไม่ตรงกัน  

2) สปสช. พัฒนาฐานข้อมูล ไอที (แอฟิเคชั่น) ให้ทุก
หน่วยบริการสามารถเชื่อมโยง  ประวัติการ
รักษาพยาบาลของพระภิกษุและสามเณร    

− พระสงฆ์จำพรรษามีสังกัดจากเขตอ่ืนๆ  และ
ข้ามเขตมาพำนักในพ้ืนที่ เกิดปัญหาสิทธิไม่ตรง
กับจังหวัดที่จำวัด  

3) สปสช.ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้พระภิกษุและสามเณร 
ลงทะเบียนสิทธิให้ถูกต้องตรงกับจังหวัดที่จำวัด  

− ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน์ที่รัฐจัดให้  ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
ควรมีกองทุนๆมาดูแลแทน    

4) ขอให้พระสงฆ์ร่วมกับ หน่วยบริการ  จัดตั้งกองทุน
ดูแลสุขภาพพระสงฆ์อาพาธระดับจังหวัด  รองรับ
กรณีท่ีมีค่าใช้จ่าย ต่างๆ ที่เกินสิทธิรักษาพยาบาล  
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สถานการณ์ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− พระสงฆ์ไม่ให้ความร่วมมือ  เช่น  การย้ายหน่วย

บริการให้ถูกต้อง,  ความตระหนักในการสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค    

5) ขอให้เจ้าคณะจังหวัด , เจ้าคณะอำเภอ , เจ้าคณะ
ตำบล , พระนกัสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น (พระ นสพ.) / พระนักเทศน์    ร่วมปฎิบัติ
ทำความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์  การใช้สิทธิที่
ถูกต้องแก่พระภิกษุและสามเณรในสายการ
ปกครอง และ การลงทะเบียนสิทธิพระสงฆ์ให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

 

7) พัฒนาระบบ  ลดความแออัด  ลดระยะเวลาการรอคอยการรับยาของผู้ป่วยโรงพยาบาล  

  ปัญหาการรอนานในโรงพยาบาลของรัฐ  ทั้งรอตรวจและรอรับยา กินเวลานานหลายชั่วโมง เนื่องมี
ผู ้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน  นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จึงมีนโยบายให้เดินหน้าแก้ไขปัญหาลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดเวลาการรอคอย  โดย
ให้ผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันแทนการมาโรงพยาบาล  ซึ่งเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. เป็นต้นมา 

      จำนวนหน่วยบริการที่เข้าร่วมร้านยาในพื้นที่เขต 8 อุดรธานี   
1) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี  จำนวนร้านยา 5 ร้าน 
2) รพ.จิตเวชนครพนม  จำนวน 3 ร้าน  
3) รพ.จิตเวชเลย  จำนวน 3 ร้าน 

สถานการณ์/ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
− ความเข้าใจต่อโครงการของบุคลากรทาง

การแพทย์ของโรงพยาบาลยังมีน้อย  
1) ขอให้ หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ ประชุมสร้าง

ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการแก่บุคลากรทาง
แพทย์  โดยเฉพาะกลุ่มแพทย์ที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต  โรคหอบหืด 
และโรคจิตเวช  ในหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  

− จำนวนร้านยายังไม่เพียงพอต่อพ้ืนที่ความ
ต้องการของผู้ป่วย ทำให้ยากต่อการตัดสินใจเข้า
ร่วมโครงการของผู้ป่วย 

2) ขอให้หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  ร่วมกับ 
สปสช.  ขยายร้านยาให้เพียงพอกับความรองรับกลุ่ม
ผู้ป่วยที่อยู่ต่างอำเภอ และ ต่างจังหวัด โดยเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช  

− ปริมาณคนไข้ยังน้อย เนื่องจากคนไข้ เบาหวาน 
ความดัน ที่อาการคงท่ี ส่วนใหญ่มีการกระจาย
คนไข้ลดความแออัดวิธีอ่ืนแล้ว 

3) ให้กลุ่มงานเภสัชกรรม ในหน่วยบริการที่เข้าร่วม
โครงการ จัดช่องทางพิเศษในการให้คำแนะนำคนไข้
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรับยาที่ร้านยา   คัดกรอง
และประเมินกลุ่มผู้ป่วย (เน้นช่วงอายุ 31-50 ปี ) ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงาน  อาการป่วยคงท่ีมากกว่า
กลุ่มผู้สูงอายุ   วางแผนการส่งผู้ป่วยไปรับยาใกล้
บ้าน 

− การประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ป่วยยังน้อย 4) สปสช. กับร่วมกระทรวงสาธารณสุข  รณรงค์สร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการต่อการเข้ารับบริการ  
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สถานการณ์/ปัญหา (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
โครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ด้วยการรับ
ยาที่ร้านยาใกล้บ้าน 

− ใบส่งตัวไม่รองรับการดำเนินงานของแพทย์ให้
คนป่วยไปรับยาร้านยา 

5) สปสช.เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ กระทรวง
สาธารณสุข  ปรับระเบียบขยายเวลาใบส่งตัว (วัน
หมดอายุของใบส่งตัว) ให้สอดคล้องกับแพทย์ผู้ให้
การรักษา  (ใบส่งตัวผู้ป่วยจิตเวชที่ใช้ใบส่งตัวครั้ง
เดียว ทำให้มีปัญหาเรื่องงบประมาณ มอบให้ 
สปสช.เขต 8  หารือเรื่องใบส่งตัว) 

 

ที่มาการข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปี 2563 :  

1) การรับฟังความเห็นทั่วไป ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผ่านช่องทาง online    :  7 ประเด็นตาม 
พรบ.และ 6 ประเด็นตามปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่  ภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 ตามมาตรา 18(13) ประจำปี 2563  2563  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันนี้ 15  
มกราคม 2563 

2) การประชุมปรึกษาหารือพัฒนาระบบสนับสนุนบริการลดความแออัดในโรงพยาบาล ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต8 อุดรธานี  ในวันที่  15   มกราคม 2563   ณ ห้องประชุม 
Balcony ริมสระชั้น ๒โรงแรมประจักตราดีไซน์ จ.อุดรธานี 

3) การประชุมคณะทำงานสมัชชาพิจารณ์และภาคีท่ีเกี่ยวข้อง  ประชุมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ประจำปี 2563  ระหว่างวันที่  22-24 
มกราคม 2563   ณ  ห้องประชุมไร่วรัญญารีสอร์ท อ.ภูเรือ จ.เลย  

4) การสำรวจความต้องการของผู้ป่วยต่อ “โครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ ด้วยการรับยาที่ร้าน
ยาใกล้บ้าน” ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สปสช.เขต 8 อุดรธานี  ระหว่าง วันที่  17 – 23  มกราคม 2563  
ณ จุดรับบริการรักษาคลินิกโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคหอบหืด  และ โรคจิตเวช  ใน
โรงพยาบาลอุดรธานี  โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์  และ  โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราช
นครินทร์  ที่เข้าร่วมโครงการ 

5) การประชุมจัดทำยุทธศาสตร์และวางกลยุทธการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้บริการและผู้รับบริการใน
พ้ืนที่เขต 8  วันที่  19-20   กุมภาพันธ์  2563  สถานที่จดัประชมุ ณ  ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์  
ฮอลล์  อ.เมือง จ.อุดรธานี   

 

/////////////////////////////////////////////// 

 

 

 


