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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

การรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�าปี 2562 

ตามมาตรา 18(13) ภายใต้ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 

ในพื้นที่รับผิดชอบ สปสช.เขต 8 อุดรธานี

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
	 พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	มาตรา18(13)	ก�าหนดให้	สปสช.จัดรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการ

และผู้รับบริการเป็นประจ�าทุกปี	กระบวนการรับฟังความเห็นในพื้นที่รับผิดชอบ	สปสช.เขต	8	อุดรธานี	ปี	2554	จนถึงปัจจุบัน	

ใช้กระบวนการสมัชชาพิจารณ์	จัดเวทีประชุมเพื่อรับฟังความเห็นแล้วน�าสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย	ในปี	2562	

	 วัตถุประสงค์การจัดรับฟังความเห็นเพื่อ	 1)	 จัดกระบวนการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการตาม

มาตรา	18(13)	ภายใต้	พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ตามประเด็นที่ก�าหนด	2)	พัฒนาข้อเสนอนโยบายสู่การ

พฒันาระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติระดับชาติ	เขตพืน้ท่ี	และจงัหวดั	และ	3)	สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ให้บรกิาร	ผูร้บับรกิาร	

และหน่วยงานภาคีที่กี่ยวข้อง	ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่

	 รูปแบบและวิธีการใช้วิธีการให้กลุ่มเป้าหมายแสดงรับฟังความเห็นผ่าน	online	ควบคู่การจัดประชุม	ระยะเวลา	วันที่	5	

มกราคม	–	13	พฤษภาคม	2562	กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็น	online	จ�านวนทั้งสิ้น	1,945	ราย	โดยแสดงความเห็นทั่วไป	

1267	ราย	และแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย	678	ราย	หลังการด�าเนินงานพบว่า	ช่องทาง	online	รับฟังความคิดเห็น	

เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดรับฟังความเห็น	คุ้มค่า	สามารถลดต้นทุน	ประหยัดเวลา	และ	สามารถ

เพิม่การมีส่วนร่วมครอบคลมุทกุภาคส่วน	เหมาะส�าหรบักลุม่เป้าหมายทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมเวทปีระชมุในระดบัพืน้ที	่เนือ่งจากตดิ

ภารกิจงานของหน่วยงาน	โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการแพทย์	ภาพรวมความพอใจ	ต่อระบบ	online		คะแนนรวม

เฉลี่ย	8.5	คะแนนจากคะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 ผลการพัฒนา	ประเด็นรับฟังความเห็นจ�านนวนทั้งสิ้น	9	ประเด็น	แบ่งเป็น	7	ประเด็นตามข้อบังคับ	และ	2	ประเด็น

ปัญหาเฉพาะของพื้นที่	มีจ�านวนข้อเสนอพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	50	ข้อ	จากการแสดงความเห็นผ่าน	online	

ต่อข้อเสนอนโยบาย	ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ	“เห็นด้วยมากที่สุด”	คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	

และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อเสนอนโยบาย	อยู่ในระดับ	“พึงพอใจมากที่สุด”	คะแนนเฉลี่ยรวม	8.04	คะแนน	จากคะแนน

เต็ม	10	คะแนน	

	 ข้อเสนอนโยบาย	จ�าแนกเป็นข้อเสนอใหม่	37	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	74	เป็นข้อเสนอเก่าที่เคยเสนอแล้วต้องการเสนออีก	

13	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	26.0	ด้านการแก้ไขปัญหาเป็นข้อเสนอต้องแก้ไขปัญหาระดับชาติ	32	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	37.6	สาระ

ส�าคญัของข้อเสนอระดับชาติเน้นเรือ่งการปรบัปรงุกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	แนวทางการด�าเนนิงาน	โดยส่งมอบให้	สปสช.เป็นหน่วย

งานหลักในการด�าเนินการ	แก้ไขปัญหาระดับเขต	33	ข้อเสนอ	คิดเป็นร้อยละ	38.8	สาระส�าคัญของข้อเสนอระดับเขตมุ่งเน้น

การพฒันาระบบบรกิาร	กลไกการด�าเนนิงาน	ยกระดบัประสทิธิภาพการบรหิารจดัการ	สปสชเขตพืน้ทีเ่ป็นหน่วยงานหลกัในการ

ด�าเนินการและส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น	และ	แก้ปัญหาระดับจังหวัด	33	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	23.5	สาระส�าคัญเน้น

เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนระดับท้องถ่ิน	 การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้าน

การบริหารจัดการในระดับพื้นที่	
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

 ข้อเสนอพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบ สปสช.เขต 8 อุดรธานี (เรียง

ล�าดับความเห็นด้วยจากมากไปหาน้อย)

 1. การพฒันาขอบเขตและสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(อาทเิช่น การเพิม่ชดุสทิธปิระโยชน์

ที่ยังไม่ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง) 

1)	 ขอให้	สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษารากฟันแท้	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.60	คะแนน)

2)	 ขอให้	สปสช.	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาขอบเขตสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค	

โดยให้ประชาชนคนไทยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ�าทุกปี	 ๆ	ละ	1	ครั้งอย่างต่อเนื่อง	 (คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.54	คะแนน)	

3)	 ขอให้	 สปสช.	 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	ก�าหนดมาตรการเข้มงวดการใช้ยานอกบัญชีหลักที่อยู่ในดุลยพินิจ

ของแพทย์	 โดยไม่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ป่วย	 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติตามความ

จ�าเป็น	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.50	คะแนน)

4)	 ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสขุ	เพิม่สทิธปิระโยชน์การรกัษาได้ทกุทีท่ัว่ไทย	ยกเว้นใบส่งตวัในกลุม่เปราะ

บาง	(พระสงฆ์,ผู้สูงอายุ,เด็ก)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน)

5)	 ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	 เพิ่มสิทธิประโยชน์การมีบุตรยาก	แก่ผู้มีภาวะการมีบุตรยาก	 (คะแนน

เฉลี่ยรวม	4.22	คะแนน)

 2. การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข (อาทิเช่น การพัฒนาระบบบริการ, ระบบการส่งต่อ 

เป็นต้น) 

1)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มบุคลากรตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น	สร้างจิตส�านึก	Service	mind	ลดการประกวด

ต่างๆ	ในหน่วยงาน	เน้นบริการคุณภาพ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.69	คะแนน)

2)	 ขอให้	สปสช.	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อที่สามารถ	link	ข้อมูลภายในเขต

เพื่อแก้ปัญหาระบบการรักษาที่ไม่ทันเวลา	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.69	คะแนน)	

3)	 ขอให้หน่วยบริการปรับปรุง	จัดระบบการนัดคิวผู้ป่วยที่ชัดเจน	ลดความแออัด	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.58	คะแนน)

4)	 ขอให้	สปสช.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี	health	literacy	(ตระหนักรู้ด้านสุขภาพ)	โดยจัดท�า	Appli-

cation	 ส�าหรับให้ประชาชนตรวจสอบสุขภาพ	ค้าหาความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้น	

(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.55	คะแนน)

5)	 ขอให้	สปสช.ร่วมกับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดตั้งกองทุนเฉพาะช่วยเหลือผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงอายุ	<60	

ปี	ไม่มีญาติ	ไม่มีหน่วยงานดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.52	คะแนน)

 3. การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ระดับชาติ, สปสช.เขตพื้นที่) 

1)	 ขอให้	สปสช.	พฒันาศกัยภาพผูร้บัผดิชอบงานงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัเขตและจงัหวดั	(เน้นการ

การบริหารจัดการกองทุน	และ	การติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กองทุน)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.48	คะแนน)

2)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขท�าข้อตกลงกับ	สปสช.	ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติระดับจังหวัด	 (จัดให้มีสปสช.สาขาจังหวัด	ด�าเนินการโดย	สสจ.)	 และ	 ให้มีผู้รับผิดชอบระดับอ�าเภอเชื่อม

การด�าเนินงานผ่านกลไก	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	(พชอ.)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน)

3)	 ขอให้สปสช.	 เขตพื้นที่จัดตั้งคณะท�างานแบบบูรณาการก�ากับติดตาม	 ประเมินผลการด�าเนินงานในระดับพื้นที่	

(ก�าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจนและครอบคลุม)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.38	คะแนน)
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

 4. การบรหิารจัดการกองทุนหลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ(อาท ิบรกิารผูป่้วยนอกทัว่ไป, บรกิารผู้ป่วยในทัว่ไป, การ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ส�าหรับคนพิการ, บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์,บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง)

1)	 ให้	สปสช.	สนับสนุนให้หน่วยบริการ	มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.62	คะแนน)

2)	 ให้	สปสช.	ทบทวนประกาศเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปรับปรุงระเบียบ

ให้เข้าถึงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.57	คะแนน)

3)	 จดัให้มหีน่วยงานรบัผิดชอบในการแจ้งข่าวสารท่ีถูกต้องให้ประชาชนทราบในระดับพืน้ท่ี	(คะแนนเฉลีย่รวม	4.47	

คะแนน)

4)	 ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่	ขอให้มีตัวแทนสถานบริการทุกระดับและ

ตัวแทนภาคประชาชน	เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.43	คะแนน)

5)	 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารเงิน	CUP	บอร์ด	ทุกอ�าเภอ	โดยแยกบัญชีการเงินของหน่วยบริการ	ออกจากบัญชี

ของ	CUP	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.38	คะแนน)

6)	 สนับสนุนให้	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	และ	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	 (สสอ.)	ขึ้นทะเบียนเป็น

หน่วยบริการตามหลักของ	สปสช.	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.30	คะแนน)

 5. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต�าบล/กองทุน LTC) เพิ่มการเข้า

ถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง

1)	 พัฒนาให้ความรูแ้ก่คณะกรรมการกองทนุฯ	/อนกุรรมการ	LTC	/	สร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบักองทนุต�าบลฯ	

การเขียนโครงการของบประมาณของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง	 ๆ	 จากกองทุนฯ	 ให้กองทุนฯ	 พัฒนา

ศักยภาพและประเมินความรู้คณะกรรมการกองทุนฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.54	คะแนน)

2)	 ขอให้ต้นสงักัดของหน่วยบรกิาร	พจิารณาลดขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบประมาณทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุโครงการจาก

กองทุนฯ	ให้เกิดความคล่องตัว	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.48	คะแนน)

3)	 ขอให้	 สปสช.	 แก้ปัญหาเงินกองทุนฯ	 ค้างท่อ	 โดยการสร้างความร่วมมือ	 ปรับทัศนะคติประสานความเข้าใจ

ระหว่างคณะกรรมการกองทุน	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.44	คะแนน)

4)	 สปสช.	และ	กองทุนฯ	ต�าบล	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่อง	กองทุนฯ	อย่างต่อเนื่องในระดับประเทศและระดับ

พื้นที่	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.41	คะแนน)

5)	 ขอให้สปสช.และกระทรวงสาธารณสขุ	พจิารณาจดัสรรงบประมาณ	กองทนุ	LTC	ด้านการอบรบพฒันา	CG	เพิม่

ขึ้น	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน)

6)	 ให้กองทุนฯ	 มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพื้นที่	 จัดให้มีหน่วยงานร่วมดูแลเพิ่ม

ภาคเีครอืข่ายมส่ีวนร่วม	(จัดต้ังคณะกรรมการ	พชต.	โดยประยกุต์ใช้รปูแบบ	พชอ.โมเดล	มาด�าเนนิงาน)	(คะแนน

เฉลี่ยรวม	4.38	คะแนน)

7)	 ขอให้	กองทนุฯ	ขอให้	สปสช.	ศกึษาและปรบักฎระเบยีบเพิม่งบประมาณหมวดการบรหิารจดัการกองทนุจดัการ

กองทุนท้องถิ่น	 แบบขั้นบันไดโดยใช้ประชากรเป็นตัวตั้ง	 ให้เพียงพอ	 เอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนา

ศักยภาพคณะกรรมการกองทุน	(ตั้งงบประมาณแยกออกจากหมวด	15%)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.36	คะแนน)

8)	 ปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการกองทุนฯ	 โดยให้มีพระสงฆ์ร่วมเป็นกรรมการ	 (คะแนนเฉล่ียรวม	

3.68	คะแนน)	
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 6. การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือยกระดับการมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

1)	 ขอให้	สปสช.	พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกองทุนในระดับพื้นที่	ส�าหรับเป็นแนวทางการด�าเนินงานแก่ผู้

ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.45	คะแนน)

2)	 ขอให้หน่วยบริการ	 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลในทุกระดับ	

(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน)

3)	 ขอให้	 สปสช.	 ศึกษา/ถอดบทเรียนรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการพัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	ในพื้นที่เขต	8	อุดรธานี	เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน	ส่งเสริม	ยกระดับการมีส่วนร่วม	(คะแนน

เฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน)

4)	 ขอให้	 สปสช.	 เพิ่มจุดคุ้มครองสิทธิโดยขยายการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนให้

ครอบคลุมระดับอ�าเภอทุกอ�าเภอ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.36	คะแนน)

5)	 ขอให้	สปสช.	พัฒนาศักยภาพให้หน่วยฯ	50(5)	และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	สามารถ

ขับเคลื่อนเชื่อมโยงการท�างาน	 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละจังหวัดได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.36	คะแนน)

6)	 ขอให้	สปสช.	จัดสรรงบประมาณ	ให้หน่วยฯ50(5)และศนูย์ประสานงานหลกัประกนัสขุภาพประชาชน	ให้สามารถ

ปฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งัหวดัอย่างเพยีงพอสอดคล้องกบัภารกจิ	โดยจดัสรรเป็นงบรายหัวประชากรตามพืน้ทีร่บัผดิ

ชอบ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.35	คะแนน)

7)	 ขอให้	สปสช.เขต	พัฒนากลไกระดับเขต	เพ่ือด�าเนนิการสร้างการมส่ีวนร่วมและยกระดบัองค์กรภาคภีาคประชาชน

ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.30	คะแนน)

8)	 ขอให้	 อปท.โดย	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่	 (กองทุนต�าบล)	 รับผู้แทนหน่วย	 รับเรื่องร้อง

เรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 ตามมาตรา	 50(5)	 หรือผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ

ประชาชน	เป็นกรรมการตามระเบียบ/ประกาศ	และมีกระบวนการสรรหากรรมการในสัดส่วนอื่นๆ	โดยเปิดเผย

ในเวทีสาธารณะ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.25	คะแนน)

9)	 ขอให้	สปสช.เพิ่มสัดส่วนคณะอนุกรรมการ	อสปข.	โดยให้มีผู้แทนหน่วยฯ	50(5)	เป็นตัวแทน	อปสข.	จังหวัดละ	

1	คน	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.17	คะแนน)

 7. การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างรับรู้สิทธิประโยชน์และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ 

1)	 ให้มีการผลิตสื่อครอบคลุมทุกช่องทาง	โดยเฉพาะสื่อช่องทางแบบใหม่	(น�าสื่อเดิมของ	สปสช.	มาปรับปรุงผลิต

ขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจได้ง่ายข้ึน	 ,	 สนับสนุนการสื่อสารเรื่องสิทธิประโยชน์และเรื่องอื่นๆ	 ผ่านศิลปิน

และศิลปะพื้นถิ่น/พื้นบ้าน,	สนับสนุนเครือข่าย	ให้ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ตามงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	ที่

คาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก,	 จัดงาน	 event	 เพื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง/ประเด็น	 ที่

เก่ียวข้องกบัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ,สนบัสนนุการประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่วทิยชุมุชน	เป็นต้น)	(คะแนนเฉลีย่

รวม	4.35	คะแนน)	

2)	 ขอให้	สปสช.	พัฒนา	“นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่”	ทุกเขตในประเทศไทย	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.32	

คะแนน)

3)	 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาให้สื่อมวลชนมีองค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	

(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.32	คะแนน)
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4)	 สปสช.	เขตพืน้ที	่ประสานความร่วมมอืถึงผูว่้าราชการจงัหวดั	ขอความร่วมมอืในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เรือ่ง

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ผ่านเสียงตามสายทุกชุมชน	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.31	คะแนน)

5)	 สปสช.ประเทศ	 ประสานกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ขอความร่วมมือให้ออกนโยบายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ผ่านเสียงตามสายทุกชุมชน	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.31	คะแนน)

6)	 จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่สื่อ	ทั้งในระดับชาติและระดับเขตพื้นที่	 (คะแนนเฉลี่ย

รวม	4.18	คะแนน)	

7)	 ขอให้	สปสช.	 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้น	ตามงบประมาณประจ�าปี	 (คะแนน

เฉลี่ยรวม	4.17	คะแนน)	

 8. การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลอืก สูก่ารพฒันาบรกิารดแูลผูป่้วยระยะฟ้ืนฟ(ูSubacute Rehabilitation) 

เพื่อป้องกันความพิการ 

1)	 ขอให้สปสช.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกดิบรกิารฟ้ืนฟสูขุภาพ	ใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	ดแูลผูป่้วย	ระยะฟ้ืนฟ	ู(Subacute	

Rehabilitation)	ด้วยการแพทย์แผนไทยในระดับชุมชน	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.49	คะแนน)	

2)	 ขอให้	 สปสช.	 จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง	 และจัดสรรงบ

ประมาณโอนตรงไปทีส่ถานบรกิารทีม่บีคุลากรแพทย์แผนไทย/	แพทย์ทางเลอืก	(คะแนนเฉลีย่รวม	4.48	คะแนน)	

3)	 ขอให้	สปสช.ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	ศึกษาความคุ้มทุนด้านงบประมาณ	ด้านคุณภาพบริการ	การเข้าถึง

บริการ	โดยใช้กรณีศึกษาจาก	สกลนคร	Model	(CUP	สว่างแดนดิน)	บริการใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	(คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.45	คะแนน)	

4)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข	จ้างแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลอืกทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะ	เปิดกรอบบรรจตุ�าแหน่ง

แพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ	 พิจารณาด้านขวัญและก�าลังใจของบุคลากร(รายได้	

ค่าตอบแทน)	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.44	คะแนน)

 9. การเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์) สู่การพัฒนารูปแบบการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคในกลุ่มพระสงฆ์ในระดับอ�าเภอและต�าบลแบบมีส่วนร่วม

1)	 ขอให้สปสช.ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการผลักดันให้เกิดการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน

สุขภาพต�าบลในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.33	คะแนน)

2)	 ขอให้สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดบริการเชิงรุกเพิ่มการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพพื้นฐานส�าหรับ

พระสงฆ์	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.30	คะแนน)

3)	 ขอให้คณะสงฆ์ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	เข้ามามส่ีวนร่วมในออกแบบโครงการในการดูแล

สุขภาพพระสงฆ์ให้มากขึ้น	(คะแนนเฉลี่ยรวม	4.21	คะแนน)
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1.บริบทและความเป็นมา

ความเป็นมา
	 พระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิมาตรา18(13)	ก�าหนดให้จดัประชมุเพือ่ให้คณะกรรมการรบัฟังความเหน็

ท่ัวไปจากผูใ้ห้บริการและผูร้บับรกิารเป็นประจ�าทกุปี	ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต	8	อดุรธานี	ร่วมกบั	คณะท�างาน

สมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8	อุดรธานี	และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง	จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น

ทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ประจ�าปี	2562	ในพื้นที่	7	จังหวัดอีสานตอนบน	ประกอบด้วย	จังหวัดเลย	หนองบัวล�าภู	

อุดรธานี	หนองคาย	สกลนคร	นครพนม	และ	บึงกาฬ	

วัตถุประสงค ์

1.	 เพือ่จดักระบวนการรบัฟังความเห็นทัว่ไปของผูใ้ห้บรกิารและผูร้บับริการตามมาตรา	18(13)	ภายใต้	พรบ.หลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	ตามประเด็นที่ก�าหนด	

2.	 เพื่อพัฒนาข้อเสนอนโยบายสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับชาติ	เขตพื้นที่	และจังหวัด	

3.	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ให้บริการ	ผู้รับบริการ	และหน่วยงานภาคีที่กี่ยวข้อง	 ในการพัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติในระดับพื้นที่	

ประเด็นรับฟังความเห็นตามข้อบังคับ พรบ. 7 ประเด็น
1.	 การพัฒนาขอบเขตและสทิธปิระโยชน์ในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(อาทเิช่น	การเพิม่ชดุสทิธิประโยชน์ทีย่งั

ไม่ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือ	สิทธิบัตรทอง)	

2.	 การพัฒนามาตรฐานและคณุภาพการบรกิารสาธารณสขุ	(อาทเิช่น	การพฒันาระบบบริการ,	ระบบการส่งต่อ	เป็นต้น)	

3.	 การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.ระดับชาติ,	สปสช.เขตพื้นที่)	

4.	 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (อาทิ	 บริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป,	 บริการผู้ป่วยในท่ัวไป,	 การ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,	บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ส�าหรับคนพิการ,	บริการผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์,บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง)

5.	 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพื้นท่ี	 (กองทุนต�าบล/กองทุน	 LTC)	 เพิ่มการเข้าถึง

บริการในกลุ่มเปราะบาง

6.	 การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีท่ีเก่ียวข้องเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

7.	 การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างรับรู้สิทธิประโยชน์และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	

ประเด็นปัญหาเฉพาะของพื้นที่ 
1.	 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	สู่การพัฒนาบริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู(Subacute	Rehabilitation)	เพื่อ

ป้องกันความพิการ

2.	 การเพิม่การเข้าถึงบรกิารในกลุม่เปราะบาง	(พระสงฆ์)	สูก่ารพฒันารปูแบบการ	สร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคใน

กลุ่มพระสงฆ์ในระดับอ�าเภอและต�าบลแบบมีส่วนร่วม



7

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

2.กระบวนการและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
	 กระบวนการ	“รับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการ	และ	ผู้รับบริการ	2562”	ในพื้นที่รับผิดชอบ	สปสช.เขต	8	อุดรธานี	ใช้

กระบวนการ	“สมัชชาพิจารณ์”	ระยะเวลาด�าเนินการ	ช่วง	มกราคม	–	มิถุนายน	2562	

หมายเหตุ	แผนปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในพื้นที่

1)	 ประชุมคณะท�างานคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 8	 อุดรธานี	 และหน่วยงานภาคีที่

เกีย่วข้อง	ก�าหนดหนดประเด็นรบัฟังความเหน็	ออกแบบและวางแผนการจัดกระบวนการรับฟังความคดิเหน็ฯ	ประจ�า

ปี	2562

2)	 ด�าเนินการจัดรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ผ่านระบบ	Online	ระยะเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่วัน

ที่	5	มกราคม	–	24	มีนาคม	2562	

3)	 คณะท�างานสมชัชาพจิารณ์หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต	8	อดุรธาน	ีและหน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง	วเิคราะห์และ

พัฒนาข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4)	 ด�าเนินการจัดรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อข้อเสนอนโยบาย	ผ่านระบบ	Online	ระยะเวลา	1	

เดือน	ตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	2562

5)	 วิเคราะห์ผลและสรุปข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ�าแนกระดับชาติ	 เขตพื้นที่	 และ

จังหวัด

6)	 จดัเวทเีพือ่ให้คณะกรรมการได้รบัฟังข้อเสนอจากผูใ้ห้บริการและผูร้บับรกิาร	และส่งมอบข้อเสนอต่อคณะกรรมการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

เวทีประชุม คณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี 
และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง วางแผนและก�าหนดประเด็นรับฟังความเห็นประจ�าปี 2562
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

9 

การรับฟังความเห็นทั่วไป Online (วันที่ 4 ม.ค 62 ถึงวันที่ 24 มี.ค.62) 

 

  

  

    

สุ่มเบอร์โทรศัพท์ เพ่ือ
มอบของรางวัลพิเศษ 
ส าหรับผู้เข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็นผ่าน online  

การรับฟังความเห็นทั่วไป Online (วันที่ 4 ม.ค 62 ถึงวันที่ 24 มี.ค.62)
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

เวทีประชุม คณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี                                    
และหน่วยงานภาคีทีเ่ก่ียวข้องพฒันาข้อเสนอนโยบายพฒันาระบบหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ
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การรับความเห็น Online ต่อข้อเสนอนโยบาย
(วันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

**สุ่มเบอร์โทรศัพท์เพื่อมอบของรางวัลส�าหรับผู้แสดงความเห็น	Online**
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

3. ผลการรับความคิดเห็น

3.1 การจัดรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ผ่านระบบ Online 
		 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 8	 อุดรธานี	 ด�าเนินการจัดรับฟังความเห็นท่ัวไปของผู้ให้บริการและผู้รับ

บริการ	ประจ�าปี	2562	ผ่านระบบ	Online	ระยะเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่วันที่	5	มกราคม	2562	ถึงวันที่	24	มีนาคม	2562	กลุ่ม

เป้าหมายร่วมแสดงความเห็น	จ�านวนทั้งสิ้น	1,267	ราย	จ�าแนกเป็น	

1)	 ภาคประชาชน	จ�านวน	716	ราย	คิดเป็นร้อยละ	56	ได้แก่	ก�านัน,	ผู้ใหญ่บ้าน	,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	อสม.	,	นิสิตนักศึกษา	

พระสงฆ์	,	สื่อมวลชน	ประชาชนทั่วไป	,และองค์กรพัฒนาเอกชน	

2)	 หน่วยบริการจ�านวน	278	ราย	คิดเป็นร้อยละ	22	ได้แก่	รพศ.,รพท.,รพช.,	และ	รพ.สต.	

3)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จ�านวน	234	ราย	คิดเป็นร้อยละ	18	ได้แก่	อบจ.	เทศบาล	และ	อบต.

4)	 ภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	59	คิดเป็น	ร้อยละ	4	ได้แก่	สสจ.	,	สสอ.	พศจ.	,	มหาวิทยาลัย
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 1 จ�านวนกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นจ�าแนกรายจังหวัด

จังหวัด จ�านวน คิดเป็นร้อยละ

1)	สกลนคร 305 24.1

2)	นครพนม 272 21.5

3)	อุดรธานี 224 17.7

4)	หนองบัวล�าภู 186 14.7

5)	เลย 141 11.1

6)	หนองคาย 69 5.4

7)	บึงกาฬ 70 5.5

รวม 1267 100.0

ที่มา	:	ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ประจ�าปี	2562	ผ่านช่องทาง	online	(วันที่	5	

มกราคม	2562	ถึงวันที่	24	มีนาคม	2562)

ตารางที่ 2 จ�านวนกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นจ�านวนแนกรายประเด็น

ล�าดับ ประเด็นรับฟังความเห็น N
จ�านวนแสดง

ความเห็น

คิดเป็น

ร้อยละ

1 การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ 1267 639 50.4

2 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข 1267 723 57.1

3 การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1267 562 44.4

4 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 1267 575 45.4

5 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือ

พื้นที่

1267 639 50.4

6 การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร

ภาคีที่เกี่ยวข้อง

1267 563 44.4

7 การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างรับรู้สิทธิ

ประโยชน์และการใช้สิทธิ

1267 578 45.6

8 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	 สู่การพัฒนาบริการดูแล 

ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู	 (Subacute	 Rehabilitation)	 เพื่อป้องกัน 

ความพิการ

1267 579 45.7

9 การเพิม่การเข้าถงึบรกิารในกลุม่เปราะบาง	(พระสงฆ์)	สูก่ารพัฒนา

รูปแบบการ	สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์

1267 612 48.3

ที่มา	:	ข้อมูลจากการรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	ประจ�าปี	2562	ผ่านช่องทาง	online	(วันที่	5	

มกราคม	2562	ถึงวันที่	24	มีนาคม	2562)
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3.2 การพัฒนาข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปี 2562

	 สปสช.เขต	 8	 อุดรธานี	 ด�าเนินการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจ�าปี	 2562	 ซ่ึงมี 

ผู้แสดงความเห็น	online	(	5	ม.ค.–	24	มี.ค.	62)	จ�านวน	1267	ราย	จากนั้นได้น�าความเห็นจาก	online	พัฒนาเป็นข้อเสนอ

นโยบายเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562	 โดยคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาตเิขต	8	อดุรธาน	ีและหน่วยงานภาคท่ีีเกีย่วข้อง	จดัประชมุวเิคราะห์และพฒันาข้อเสนอนโยบายพฒันาระบบหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ	กลุ่มเป้าหมายจ�านวน	150	ราย	ประกอบด้วย	1)	คณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	

8	อุดรธานี	2)	คณะท�างานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพของพระสงฆ์	3)	บุคลากรในหน่วยบริการในพื้นที่	

4)	บุคลากรใน	อปท.	และ	ผู้น�าชุมชน	5)	ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ระหว่างวันที่	27-28	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมนภาลัย	อ.เมือง	

จ.อุดรธานี	

	 ข้อเสนอนโยบายจากการรับฟังความเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการ	จ�านวนทั้งสิ้น	 50	ข้อ	 เป็นข้อเสนอใหม่	 37	ข้อ	 

คิดเป็นร้อยละ	74	 เป็นข้อเสนอเก่าที่เคยเสนอ	13	ข้อ	คิดเป็นร้อยละ	26.0	ระดับการแก้ไขปัญหาระดับชาติ	32	ข้อ	คิดเป็น 

ร้อยละ	 37.6	 สาระส�าคัญของข้อเสนอระดับชาติเน้นเรื่องการปรับปรุงกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 แนวทางการด�าเนินงาน	 

โดยส่งมอบให้	สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินการ	แก้ไขปัญหาระดับเขต	33	ข้อเสนอ	คิดเป็นร้อยละ	38.8	

ตารางที่ 3 จ�านวนข้อเสนอเชิงนโยบายจ�าแนกรายประเด็น

ล�าดับ ประเด็นรับฟังความเห็น
จ�านวน

ข้อเสนอ

ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา

ชาติ เขต จังหวัด

1 การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ 5 4 1 5 0 0

2 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข 5 2 3 4 5 5

3 การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 2 1 3 3 1

4 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 6 5 1 5 4 4

5 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้อง

ถิ่นหรือพื้นที่

8 8 0 4 4 4

6 การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชน

และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

9 5 4 2 7 3

7 การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้าง

รับรู้สิทธิประโยชน์และการใช้สิทธิ

7 6 1 5 5 0

8 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	สู่การพัฒนา

บริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู(Subacute	Rehabilita-

tion)	เพื่อป้องกันความพิการ

4 4 0 3 2 0

9 การเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง	(พระสงฆ์)	สู่

การพัฒนารูปแบบการ	สร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน

โรคในกลุ่มพระสงฆ์

3 1 2 1 3 3

รวมข้อเสนอพื้นที่เขต	8 50 37 13 32 33 20

คิดเป็นร้อยละ 74.0 26.0 37.6 38.8 23.5
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3.3 การจัดรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อข้อเสนอนโยบาย ผ่านระบบ Online
		 การจัดรับฟังความเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อข้อเสนอนโยบาย	จ�านวน	50	ข้อ	ผ่านระบบ	Online	ระยะ

เวลา	1	เดือน	ตั้งแต่วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่	13	พฤษภาคม	2562	เกณฑ์คะแนนดังนี้	

	 คะแนนเฉลี่ย	 	 4.21-5.00	 เห็นด้วยมากที่สุด

	 คะแนนเฉลี่ย	 	 3.41-4.20	 เห็นด้วยมาก

	 คะแนนเฉลี่ย	 	 2.61-3.40	 เห็นด้วยปานกลาง

	 คะแนนเฉลี่ย	 	 1.81-2.60	 เห็นด้วยน้อย

	 คะแนนเฉลี่ย	 	 1.00-1.80	 เห็นด้วยน้อยที่สุด

	 กลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นจ�านวน	678	ราย	ประกอบด้วย	บุคลากรจากหน่วยบริการ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

ภาคประชาชน	และ	เอกชน	แสดงรายละเอียดตารางที่	4-5	

ตารางที่ 4 จ�านวนกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายจ�าแนกรายจังหวัด

ล�าดับ จังหวัด จ�านวน ร้อยละ

1 นครพนม 94 13.9

2 บึงกาฬ 46 6.8

3 เลย 80 11.8

4 สกลนคร 167 24.6

5 หนองคาย 36 5.3

6 หนองบัวล�าภู 56 8.3

7 อุดรธานี 199 29.4

รวม 678 100.0

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562

ตารางที่ 5 จ�านวนกลุ่มเป้าหมายแสดงความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายจ�าแนกตามหน่วยงาน

ล�าดับ จังหวัด จ�านวน ร้อยละ

1 	รพสต. 263 38.8

2 	อบต. 194 28.6

3 	เทศบาล 115 17

4 	รพศ 15 2.2

5 	รพช 69 10.2

6 	รพศ 15 2.2

7 	อบจ. 7 1

8 	รพ.จิตเวชนครพนมฯ	/รพ.ค่าย/คลินิคหมอครอบครัว 3 0.4

9 	องค์กรภาคประชาชน 2 0.3

10 	สสอ. 1 0.1

รวม 678 100.0

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย

	 ผลการรับฟังความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย	ปี	2562	ผ่านกระบวนการ	online	พบว่า	มีความเห็นต่อข้อเสนอ

นโยบายโดยภาพรวม	อยู่ในระดับ	“เห็นด้วยมากที่สุด”	คะแนนเฉลี่ยรวม	4.40	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	และมี

ความพึงพอใจโดยรวมต่อข้อเสนอนโยบาย	อยู่ในระดับ	“พึงพอใจมากที่สุด”	คะแนนเฉลี่ยรวม	8.04	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	

10	คะแนน	รายละเอียดดังตารางที่	6-15	

ตารางที่ 6 ภาพรวมความเห็นต่อข้อเสนอนโยบายจ�าแนกรายประเด็น (N = 678 ราย)

ล�าดับ ประเด็นรับฟัง
คะแนน 

เฉลี่ยรวม
ระดับความเห็น

1 การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(อาทิ

เช่น	การเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	หรือ	สิทธิบัตรทอง)

4.45 เห็นด้วยมากที่สุด

2 การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข	(อาทิเช่น	การพัฒนา

ระบบบริการ,	ระบบการส่งต่อ	เป็นต้น)

4.61 เห็นด้วยมากที่สุด

3 การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.ระดับชาติ,	

สปสช.เขตพื้นที่)

4.42 เห็นด้วยมากที่สุด
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ล�าดับ ประเด็นรับฟัง
คะแนน 

เฉลี่ยรวม
ระดับความเห็น

4 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(อาทิ	บริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป,	บริการผู้ป่วยในทั่วไป,	การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,	

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ส�าหรับคนพิการ,	บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี

และผู้ป่วยเอดส์,บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง)

4.46 เห็นด้วยมากที่สุด

5 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	(กองทุน

ต�าบล/กองทุน	LTC)	เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง

4.34 เห็นด้วยมากที่สุด

6 การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง

เพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.34 เห็นด้วยมากที่สุด

7 การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างรับรู้สิทธิประโยชน์และ

การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4.27 เห็นด้วยมากที่สุด

8 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก	สู่การพัฒนาบริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

(Subacute	Rehabilitation)	เพื่อป้องกันความพิการ

4.45 เห็นด้วยมากที่สุด

9 การเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง	(พระสงฆ์)	สู่การพัฒนารูปแบบการ	

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์ในระดับอ�าเภอและต�าบลแบบมี

ส่วนร่วม

4.28 เห็นด้วยมากที่สุด

ภาพรวม 4.40 เห็นด้วยมากที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ตารางที่ 7 ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย ประเด็น การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อาทิเช่น การเพิ่มชุดสิทธิประโยชน์ที่ยังไม่ครอบคลุม

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง) (N = 678 ราย)

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง เห็นด้วยน้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้	 สปสช.	 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 พัฒนาขอบเขตสิทธิ

ประโยชน์ด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค	โดยให้ประชาชนคน

ไทยเข้ารบับรกิารตรวจสขุภาพประจ�าทกุปี	ๆ 	ละ	1	ครัง้อย่างต่อเนือ่ง

447 175 44 5 1 6 4.54 เห็นด้วย	

มากที่สุด

2 ขอให้	สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษารากฟันแท้ 483 152 26 8 3 6 4.60 เห็นด้วย	

มากที่สุด

3 ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษา

ได้ทุกที่ทั่วไทย	 ยกเว้นใบส่งตัวในกลุ่มเปราะบาง	 (พระสงฆ์,ผู้สูง

อายุ,เด็ก)

402 204 42 12 9 9 4.40 เห็นด้วย	

มากที่สุด

4 ขอให้	สปสช.	ร่วมกบักระทรวงสาธารณสุข	ก�าหนดมาตรการเข้มงวด

การใช้ยานอกบัญชีหลักที่อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์	 โดยไม่เรียกเก็บ

เพิ่มจากผู้ป่วย	 ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยานอกบัญชียาหลักแห่ง

ชาติตามความจ�าเป็น

432 187 39 12 3 5 4.50 เห็นด้วย	

มากที่สุด

5 ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสขุ	เพิม่สทิธปิระโยชน์การมีบตุร

ยาก	แก่ผู้มีภาวะการมีบุตรยาก

341 210 95 11 7 14 4.22 เห็นด้วย	

มากที่สุด

รวม 2105 928 246 48 23 40 4.45 เห็นด้วย 

มากที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ตารางที่ 8 ความเห็นต่อข้อเสนอนโยบาย ประเด็น การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข (อาทิเช่น การพัฒนาระบบบริการ, ระบบการส่งต่อ เป็นต้น) (N = 678 ราย)

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้	สปสช.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี	health	literacy	

(ตระหนกัรูด้้านสขุภาพ)	โดยจดัท�า	Application	ส�าหรบัให้ประชาชน

ตรวจสอบสขุภาพ	ค้าหาความรูเ้กี่ยวกบัการปฏบิตัติวัดแูลสขุภาพตวั

เองเบื้องต้น

443 184 39 6 3 3 4.55 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ขอให้หน่วยบริการปรับปรุง	 จัดระบบการนัดคิวผู้ป่วยที่ชัดเจน 

ลดความแออัด

460 170 39 2 3 4 4.58 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ขอให้กระทรวงสาธารณสขุเพิม่บคุลากรตามภาระงานทีเ่พิม่ขึน้	สร้าง

จิตส�านึก	 Service	mind	ลดการประกวดต่างๆ	 ในหน่วยงาน	 เน้น

บริการคุณภาพ

521 125 21 4 3 4 4.69 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

4 ขอให้	สปสช.	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาระบบฐานข้อมูล

การส่งต่อที่สามารถ	 link	 ข้อมูลภายในเขตเพื่อแก้ปัญหาระบบการ

รักษาที่ไม่ทันเวลา

506 151 14 2 1 4 4.69 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

5 ขอให้	สปสช.ร่วมกบั	องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	จดัตัง้กองทนุเฉพาะ

ช่วยเหลือผู้สูงอายุระยะพึ่งพิงอายุ	<60	ปี	ไม่มีญาติ	ไม่มีหน่วยงาน

ดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

449 167 46 4 6 6 4.52 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 2379 797 159 18 16 21 4.61 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562



20

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 9 การบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ระดับชาติ, สปสช.เขตพื้นที่) (N = 678 ราย)

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขท�าข้อตกลงกับ	 สปสช.	 ก�าหนดให้มีผู้รับ

ผดิชอบงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตริะดบัจงัหวดั	(จดัให้

มีสปสช.สาขาจังหวัด	 ด�าเนินการโดย	 สสจ.)	 และ	 ให้มีผู้รับผิดชอบ

ระดับอ�าเภอเชื่อมการด�าเนินงานผ่านกลไก	 คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	(พชอ.)

383 219 59 6 3 8 4.40 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ขอให้	สปสช.	พฒันาศกัยภาพผูร้บัผดิชอบงานงานกองทนุหลักประกนั

สุขภาพในระดับเขตและจังหวัด	 (เน้นการการบริหารจัดการกองทุน	

และ	การติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กองทุน)

398 228 41 4 3 4 4.48 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ขอให้สปสช.	เขตพืน้ทีจ่ดัตั้งคณะท�างานแบบบรูณาการก�ากบัตดิตาม	

ประเมินผลการด�าเนินงานในระดับพื้นที่	 (ก�าหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน

และครอบคลุม)

377 223 59 6 3 10 4.38 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 1158 670 159 16 9 22 4.42 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 10 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อาทิ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป, บริการผู้ป่วยในทั่วไป, การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์ส�าหรับคนพิการ, บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์,บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง) (N = 678 ราย)

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตริะดบัพืน้ที	่

ขอให้มีตัวแทนสถานบริการทุกระดับและตัวแทนภาคประชาชน	

เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ

371 250 45 4 3 5 4.43 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการแจ้งข่าวสารทีถ่กูต้องให้ประชาชน

ทราบในระดับพื้นที่

398 225 41 6 3 5 4.47 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ให้	สปสช.	ทบทวนประกาศเรือ่งการเบกิจ่ายงบประมาณกองทนุหลกั

ประกนัสขุภาพแห่งชาติปรบัปรงุระเบยีบให้เข้าถงึและใช้งบประมาณ

ได้อย่างเหมาะสม

444 195 31 4 - 4 4.57 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

4 ให้	 สปสช.	 สนับสนุนให้หน่วยบริการ	 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

ระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

463 189 19 2 1 4 4.62 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

5 สนับสนุนให้	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 (สสจ.)	 และ	 ส�านักงาน

สาธารณสขุอ�าเภอ	(สสอ.)	ขึน้ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารตามหลกัของ	

สปสช.

367 212 68 13 5 13 4.30 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

6 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารเงิน	 CUP	 บอร์ด	 ทุกอ�าเภอ	 โดยแยก

บัญชีการเงินของหน่วยบริการ	ออกจากบัญชีของ	CUP

378 226 50 11 5 8 4.38 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 2421 1297 254 40 17 39 4.46 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 11 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต�าบล/กองทุน LTC) เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง (N = 678 ราย)

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 พัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ	/อนุกรรมการ	LTC	/	สร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต�าบลฯ	 การเขียนโครงการของบประมาณของ

ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	จากกองทุนฯ	ให้กองทุนฯ	พัฒนาศักยภาพ

และประเมินความรู้คณะกรรมการกองทุนฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

436 201 29 3 2 7 4.54 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ให้กองทนุฯ	มกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาในพื้นที	่จดั

ให้มีหน่วยงานร่วมดูแลเพิ่มภาคีเครอืข่ายมีส่วนร่วม	(จัดตั้งคณะกรรมการ	พชต.	

โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ	พชอ.โมเดล	มาด�าเนินงาน)

368 242 47 9 3 9 4.38 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ปรบัปรงุโครงสร้างเพิม่สัดส่วนคณะกรรมการกองทนุฯ	โดยให้มพีระสงฆ์ร่วมเป็น

กรรมการ

299 195 156 46 12 40 3.68 เห็นด้วย	มาก

4 ขอให้ต้นสังกัดของหน่วยบริการ	พิจารณาลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่

ได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนฯ	ให้เกิดความคล่องตัว	

419 200 41 7 4 7 4.48 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

5 	 ขอให้สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ	 กองทุน	

LTC	ด้านการอบรบพัฒนา	CG	เพิ่มขึ้น

375 227 63 4 5 4 4.40 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

6 สปสช.	และ	กองทุนฯ	ต�าบล	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่อง	กองทุนฯ	อย่างต่อ

เนื่องในระดับประเทศและระดับพื้นที่

370 249 43 6 4 6 4.41 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

7 ขอให้	กองทุนฯ	ขอให้	สปสช.	ศึกษาและปรับกฎระเบียบเพิ่มงบประมาณหมวด

การบริหารจัดการกองทุนจัดการกองทุนท้องถิ่น	แบบขั้นบันไดโดยใช้ประชากร

เป็นตัวตั้ง	 ให้เพียงพอ	 เอื้อต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการกองทุน	(ตั้งงบประมาณแยกออกจากหมวด	15%)

355 236 54 11 5 7 4.36 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

8 ขอให้	 สปสช.	 แก้ปัญหาเงินกองทุนฯ	 ค้างท่อ	 โดยการสร้างความร่วมมือ	 

ปรับทัศนะคติประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการกองทุน

381 245 37 6 3 6 4.44 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 3003 1795 470 92 38 86 4.34 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 12 การสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (N = 678 ราย) 

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกองทุนในระดับพื้นที่	 ส�าหรับ
เป็นแนวทางการด�าเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

389 229 49 3 5 3 4.45 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

2 ขอให้	อปท.โดย	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่	(กองทุนต�าบล)	
รับผู้แทนหน่วย	 รับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	ตามมาตรา	
50(5)	หรือผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชน	เป็นกรรมการ
ตามระเบียบ/ประกาศ	และมีกระบวนการสรรหากรรมการในสัดส่วนอื่นๆ	โดย
เปิดเผยในเวทีสาธารณะ

318 254 85 7 6 8 4.25 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

3 ขอให้	สปสช.	จัดสรรงบประมาณ	ให้หน่วยฯ50(5)	และศูนย์ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพประชาชนให้สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอย่างเพียงพอ
สอดคล้องกับภารกิจ	โดยจัดสรรเป็นงบรายหัวประชากรตามพื้นที่รับผิดชอบ

356 246 54 7 7 8 4.35 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

4 ขอให้	 สปสช.	 เพิ่มจุดคุ้มครองสิทธิโดยขยายการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลัก
ประกันสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุมระดับอ�าเภอทุกอ�าเภอ

356 253 49 6 2 12 4.36 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

5 ขอให้	สปสช.	พฒันาศกัยภาพให้หน่วยฯ	50(5)	และศนูย์ประสานงานหลกัประกนั
สุขภาพประชาชน	 สามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงการท�างาน	 การสร้างการมีส่วน
ร่วมในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาตใินแต่ละจงัหวดัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

346 273 40 4 7 8 4.36 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

6 ขอให้	สปสช.เพิม่สัดส่วนคณะอนกุรรมการ	อสปข.	โดยให้มผีูแ้ทนหน่วยฯ	50(5)	
เป็นตัวแทน	อปสข.	จังหวัดละ	1	คน

294 264 89 11 9 11 4.17 เห็นด้วย	มาก

7 ขอให้	สปสช.เขต	พัฒนากลไกระดับเขต	เพื่อด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ยกระดบัองค์กรภาคีภาคประชาชนร่วมพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

325 276 55 9 6 7 4.30 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

8 ขอให้หน่วยบริการ	 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
พัฒนาโรงพยาบาลในทุกระดับ

369 242 53 4 6 4 4.40 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

9 ขอให้	สปสช.	ศึกษา/ถอดบทเรียนรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับ
การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ในพื้นที่เขต	8	อุดรธานี	เพื่อเป็น
แนวทางสนับสนุน	ส่งเสริม	ยกระดับการมีส่วนร่วม

360 259 40 11 3 5 4.40 เห็นด้วย	มาก
ที่สุด

 รวม 3113 2296 514 62 51 66 4.34 เห็นด้วย มาก
ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 13 การสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างรับรู้สิทธิประโยชน์ และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (N = 678 ราย) 

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ให้มีการผลิตสื่อครอบคลุมทุกช่องทาง	 โดยเฉพาะสื่อช่องทางแบบใหม่	 (น�าสื่อ

เดิมของ	 สปสช.	 มาปรับปรุงผลิตขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ,	

สนับสนุนการสื่อสารเรื่องสิทธิประโยชน์และเรื่องอื่นๆ	ผ่านศิลปินและศิลปะพื้น

ถิน่/พืน้บ้าน,	สนบัสนนุเครอืข่าย	ให้ร่วมออกบทูประชาสมัพันธ์ตามงานเทศกาล

ประเพณีต่างๆ	ที่คาดว่ามีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก,	จัดงาน	event	

เพื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะเรื่อง/ประเด็น	ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติ	,สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน	เป็นต้น)

347 249 70 3 2 7 4.35 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนา	 “นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่”	 ทุกเขตใน

ประเทศไทย

316 261 82 8 2 9 4.26 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ขอให้	สปสช.	พฒันาให้สื่อมวลชนมีองค์ความรูด้้านหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

337 262 61 5 3 10 4.32 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

4 ขอให้	 สปสช.	 เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้น	 

ตามงบประมาณประจ�าปี

303 248 97 13 6 11 4.17 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

5 สปสช.	 เขตพื้นที่	 ประสานความร่วมมือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด	 ขอความร่วมมือ

ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ผ่านเสียงตาม

สายทุกชุมชน

325 267 66 5 6 6 4.31 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

6 สปสช.ประเทศ	ประสานกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ขอความร่วมมือ

ให้ออกนโยบายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ผ่านเสียงตามสายทุกชุมชน

337 258 64 6 4 9 4.31 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

7 จดัตัง้คณะอนกุรรมการด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่สือ่	ทัง้ในระดบัชาตแิละ

ระดับเขตพื้นที่

286 297 86 12 8 7 4.18 เห็นด้วย	มาก

 รวม 2251 1842 526 52 31 59 4.27 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 14 การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สู่การพัฒนาบริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation) เพื่อป้องกันความพิการ (N = 678 ราย) 

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้	สปสช.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบริการฟื้นฟูสุขภาพ	ใกล้

บ้าน	 ใกล้ใจ	 ดูแลผู้ป่วย	 ระยะฟื้นฟู	 (Subacute	 Rehabilitation)	

ด้วยการแพทย์แผนไทยในระดับชุมชน

407 223 37 4 1 6 4.49 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข	 จ้างแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกที่มี

ใบประกอบโรคศลิปะ	เปิดกรอบบรรจุต�าแหน่งแพทย์แผนไทย/แพทย์

ทางเลือกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ	 พิจารณาด้านขวัญและก�าลังใจ

ของบุคลากร(รายได้	ค่าตอบแทน)

388 227 47 8 3 5 4.44 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ขอให้	สปสช.	จดัให้มกีารสนบัสนุนงบประมาณการด�าเนนิงานแพทย์

แผนไทยอย่างต่อเนื่อง	 และจัดสรรงบประมาณโอนตรงไปที่สถาน

บริการที่มีบุคลากรแพทย์แผนไทย/	แพทย์ทางเลือก

395 234 39 2 4 4 4.48 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

4 ขอให้	 สปสช.ร่วมกับ	 กระทรวงสาธารณสุข	 ศึกษาความคุ้มทุนด้าน

งบประมาณ	ด้านคณุภาพบรกิาร	การเข้าถงึบรกิาร	โดยใช้กรณศีกึษา

จาก	สกลนคร	Model	(CUP	สว่างแดนดิน)	บริการใกล้บ้าน	ใกล้ใจ

369 247 47 4 4 7 4.40 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 1559 931 170 18 12 22 4.45 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 15 การเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์) สู่การพัฒนารูปแบบการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์ในระดับอ�าเภอและต�าบลแบบมีส่วนร่วม (N 

= 678 ราย) 

ล�าดับ ข้อเสนอ
เห็นด้วย

มากที่สุด

เห็นด้วย

มาก
ปานกลาง

เห็นด้วย

น้อย

เห็นด้วยน้อย

ที่สุด
ไม่เห็นด้วย

คะแนน 

เฉลี่ยรวม
แปรผล

1 ขอให้	สปสช.ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดัน

ให้เกิดการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสุขภาพต�าบลในการดูแล

สุขภาพพระสงฆ์

344 243 76 5 3 7 4.33 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

2 ขอให้คณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 

เข้ามามีส่วนร่วมในออกแบบโครงการในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้

มากขึ้น

305 259 90 10 5 9 4.21 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

3 ขอให้	สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดบริการเชิงรุกเพิ่มการเข้า

ถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพพื้นฐานส�าหรับพระสงฆ์

335 252 73 5 6 7 4.30 เห็นด้วย	มาก

ที่สุด

รวม 984 754 239 20 14 23 4.28 เห็นด้วย มาก

ที่สุด

ที่มา	:	ข้อมูล	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่13	พฤษภาคม	2562
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 16 ประเด็นที่การพัฒนาขอบเขตและสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 การตรวจสุขภาพประจ�าป ี

ส�าหรับประชาชนตามชุดสิทธิ

ประโยชน์	ไม่ชัดเจน

1)		 ขอให ้ 	 สปสช . 	 ร ่ วมกับกระทรวง

สาธารณสุข 	 พัฒนาขอบเขตสิท ธิ

ประโยชน์ด ้านการสร้างสุขภาพและ

ป้องกันโรค	 โดยให้ประชาชนคนไทยเข้า

รบับรกิารตรวจสขุภาพประจ�าทกุปี	ๆ 	ละ	

1	ครั้งอย่างต่อเนื่อง	

√ √ สปสช กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.45	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

2 สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม

การรักษารากฟันแท้

2)		 ขอให้	สปสช.เพิม่สทิธปิระโยชน์การรกัษา

รากฟันแท้

√ √ สปสช. คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.60	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

3 การเข้ารับการรักษาระหว่าง

หน่วยบริการต้องใช้ใบส่งตัว

จากหน่วยบริการต้นสังกัด	

3)		 ขอให้	 สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	

เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาได้ทุกที่ทั่ว

ไทย	 ยกเว้นใบส่งตัวในกลุ่มเปราะบาง	

(พระสงฆ์,ผู้สูงอายุ,เด็ก)	

√ √ สปสช กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.40	คะแนน	“เห็นด้วย

มากที่สุด”

4 การถูกเรียกเก็บเงินจากกรณี

การใช้ยานอกบัญชีหลัก	

4)		 ขอให ้ 	 สปสช . 	 ร ่ วม กับกระทรวง

สาธารณสขุ	ก�าหนดมาตรการเข้มงวดการ

ใช้ยานอกบญัชหีลกัทีอ่ยูใ่นดุลยพนิจิของ

แพทย์	โดยไม่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ป่วย	ให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาติตามความจ�าเป็น

√ √ สปสช กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.50	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

5 การเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุรฐับาล

รณรงค์ให้หญิงไทยตั้งครรภ์	

5)		 ขอให้	 สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	

เพิ่มสิทธิประโยชน์การมีบุตรยาก	 แก่ผู้มี

ภาวะการมีบุตรยาก

√ √ สปสช กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม

	4.22	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 17 ประเด็นการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการบริการสาธารณสุข

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 ราย
ประเทศ เขต จังหวัด

1 ประชาชนไม่ตระหนักในการดูแล

สาขภาพ	 และเข้าไม่ถึงข้อมูลด้าน

สุขภาพ	

1)	 ขอให้	 สปสช.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนมี	 health	 literacy	 (ตระหนักรู้

ด ้านสุขภาพ)	 โดยจัดท�า	 Application	

ส�าหรับให ้ประชาชนตรวจสอบสุขภาพ 

ค้าหาความรู ้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวดูแล

สุขภาพตัวเองเบื้องต้น

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง	ICT คะแนนเฉลี่ยรวม

	4.55	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

2 ผู้ป่วยแออัด	ได้รับบริการล่าช้า 2)	 ขอให้หน่วยบริการปรับปรุง	จดัระบบการนัด

คิวผู้ป่วยที่ชัดเจน	ลดความแออัด

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.58	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

3 บุคลากรในหน่วยบรกิารภาระงาน

มาก	 ,	 ถูกร้องเรียนพฤติกรรม

บริการ	,	มุ่งเน้นการประกวด

3)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสขุเพิ่มบคุลากรตาม

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น	 สร้างจิตส�านึก	 Service	

mind	 ลดการประกวดต่างๆ	 ในหน่วยงาน	

เน้นบริการคุณภาพ

√ √ √ √ กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.69	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

4 ระบบการรักษาที่ไม่ทันเวลา 4)	 ขอให้	สปสช.	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อที่สามารถ	

link	 ข้อมูลภายในเขตเพื่อแก้ปัญหาระบบ

การรักษาที่ไม่ทันเวลา

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.69	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

5 ขาดระบบการดูแลผู้ป่วยระยะพึ่ง

พงิอาย<ุ60	ปี	ไม่มญีาต	ิไม่มหีน่วย

งาน	 รับช่วงดูแลต่อหลังออกจาก

โรงพยาบาล

5)	 ขอให้	 สปสช.ร่วมกับ	 องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	จดัตัง้กองทนุเฉพาะช่วยเหลอืผูป้่วย

ระยะพึ่งพิงอายุ	<60	ปี	ไม่มีญาติ	ไม่มีหน่วย

งานดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล	

√ √ √ สปสช. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.52	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 18 ประเด็นการบริหารจัดการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.ระดับชาติ, สปสช.เขตพื้นที่)

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 ขาดกลไกเชื่อมประสาน	

และไม ่มีผู ้ รับผิดชอบที่

ชัดเจน

1)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสุขท�าข้อ

ตกลงกับ	 สปสช.	 ก�าหนดให้มีผู้รับ

ผิดชอบงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด	 (จัด

ให้มีสปสช.สาขาจงัหวดั	ด�าเนนิการ

โดย	 สสจ.)	 และ	 ให้มีผู้รับผิดชอบ

ระดับอ�าเภอเชื่อมการด�าเนินงาน

ผ่านกลไก	 คณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิต	(พชอ.)

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.40	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

2 ผู้รับผิดชอบมีความรู้และ

ศักยภาพไม่เพียงพอ

2)	 ขอให้	สปสช.	พัฒนาศักยภาพผู้รับ

ผิดชอบงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับเขตและจังหวัด	

(เน้นการการบริหารจัดการกองทุน	

แ ล ะ 	 ก า ร ติ ด ต ่ อ สื่ อ ส า ร

ประชาสัมพันธ์กองทุน)

√ √ √ สปสช. องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น
คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.48	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

3 การประสานงานในระดับ

พื้นที่ไม่มีสิทธิภาพ	 หลัง

ยกเลิกการบริหารจัดการ	

(สสจ.สาขาจังหวัด)

3)	 ขอให้สปสช.	 เขตพื้นที่จัดตั้งคณะ

ท�างานแบบบูรณาการก�ากบัตดิตาม	

ประเมินผลการด�าเนินงานในระดับ

พืน้ที	่(ก�าหนดตวัชีว้ดัให้ชดัเจนและ

ครอบคลุม

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่ สสจ.	/	

องค์กร

ปกครองส่วน

ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.38	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”



30

การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 19 ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อาทิ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป, บริการผู้ป่วยในทั่วไป, การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค, 

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ส�าหรับคนพิการ, บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์,บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง)

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 ยกระดับการมีส ่วนร ่วม

ของผู ้ ให ้ผู ้ บริการและ

ประชาชนต่อการบริหาร

จัดการ

1)	 ในการบริหารจัดการกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่	

ขอให้มีตัวแทนสถานบริการทุก

ระดับและตัวแทนภาคประชาชน	

เข ้าไปมีส ่วนร ่วมในการบริหาร

จัดการงบประมาณ

√ √ สปสช. คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.43	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

2 ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูล

ช่าวสารด้านสุขภาพ

2)	 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการ

แจ้งข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชน

ทราบในระดับพื้นที่

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข
คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.47	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

3 การลดขัน้ตอนการเบกิจ่าย

งบประมาณ	 ที่ยุ ่งยากขั้น

ตอนซับซ้อน

3)	 ให้	สปสช.	ทบทวนประกาศเรือ่งการ

เบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติปรับปรุง

ระเบยีบให้เข้าถงึและใช้งบประมาณ

ได้อย่างเหมาะสม

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.57	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

4 ความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติ

งานต ่อการเบิกจ ่ายงบ

ประมาณกองทุ นหลั ก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

4)	 ให้	สปสช.	สนบัสนนุให้หน่วยบริการ	

มคีวามรูแ้ละเข้าใจเกี่ยวกบัระเบียบ

การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่ กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.62	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

5 การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย

บริการสาธารณสุข	 ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 ตามมาตรา	 3	

แห่ง	 พรบ.หลักประกัน

สุขภาพแห ่งชาติ	 พ.ศ.	

2545	ภายใต้กฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการส�านกังาน

ส�านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ	พ.ศ.	2560	ข้อ	

23(2)	

5)	 สนับสนุนให้	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด	 (สสจ.)	 และ	 ส�านักงาน

สาธารณสุขอ�าเภอ	 (สสอ.)	 ขึ้น

ทะเบยีนเป็นหน่วยบรกิารตามหลกั

ของ	สปสช.

√ √ สปสช.	 กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.30	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

6 ความไม่คล่องตัวของการ

บริหารงบประมาณจาก

บัญชีการเงินของ	CUP

6)	 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารเงิน	

CUP	 บอร์ด	 ทุกอ�าเภอ	 โดยแยก

บญัชกีารเงนิของหน่วยบรกิาร	ออก

จากบัญชีของ	CUP

√ √ √ √ สปสช.	 กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.38	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 20 ประเด็นการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนต�าบล/กองทุน LTC) เพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 -	 การบริหารกองทุนฯ	
(ร้อยละ	 17.5)	 กรรมการ
กองทุนฯ 	 ไม ่ สามารถ
จัดการบริหารกองทุนได	้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่ง
ผลกระทบให้กับการรับรู ้
ของประชาชน	

-	การเข้าถงึ	(ร้อยละ	17.5)-
ประชาชนยังเข้าไม่ถึงงบ
ประมาณกองทุน	อย่างทั่ว
ถึง	 เช่น	 กลุ่มผู้สูงอายุ,	 ผู้
พิการ	 ฯลฯ	 การใช้เงินไม่
กระจายทุกกลุ่ม

-	 กรรมการกองทุนฯ	 ไม่รู้
บทบาทอ� านาจหน ้ าที่	
ท�าให้ไม่สามารถแนะน�าแก่
กลุ่มเป้าหมาย

1)	 พัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
กองทุนฯ	และ	อนุกรรมการ	LTC	/	
สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนต�าบลฯ	 การเขียนโครงการ
ของบประมาณของประชาชนและ
กลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ	จากกองทุนฯ	
ให้กองทุนฯ	 พัฒนาศักยภาพและ
ประเมินความรู้คณะกรรมการกอง
ทุนฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	 	กองทุนต�าบล	 คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.54	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”



33

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

2 ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง
ประชาชน	(ร้อยละ	10)	ยัง
น้อย

2)	 ให ้กองทุนฯ	 มีการจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาในพื้นที่	 จัดให้มีหน่วยงาน
ร่วมดูแลเพิ่มภาคีเครือข่ายมีส่วน
ร่วม	 (จัดตั้งคณะกรรมการ	 พชต.	
โดยประยกุต์ใช้รปูแบบ	พชอ.โมเดล	
มาด�าเนินงาน)

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	 	กองทุนต�าบล	
/	พชอ.

คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.38	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

3 โครงสร้างคณะกรรมการ
กองทนต�าบล	 สัดส่วนของ
พระสงฆ์ต่อการร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุน
ต� าบล ไม ่ ชั ด เจน 	 ควร
ก� าหนดให ้ ชั ด เจน เ พื่อ
สนับสนุนบทบาทพระสงฆ์
เ ป ็ น ผู ้ น� า พั ฒน า ด ้ า น
สุขภาพ

3)	 ปรบัปรงุโครงสร้างเพิม่สดัส่วนคณะ
กรรมการกองทุนฯ	 โดยให้มีพระ
สงฆ์ร่วมเป็นกรรมการ

√ √ สปสช. กองทุนต�าบล คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.68	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

4 ระเบียบของหน่วยบริการ
ที่ขอรับงบประมาณจาก
กองทุนฯ	 มีขั้นตอนการ
ด�าเนนิการมาก	ท�าให้ล่าช้า

4)	 ขอให้ต้นสังกัดของหน่วยบริการ	
พจิารณาลดขัน้ตอนการเบกิจ่ายงบ
ประมาณที่ ได ้รับการสนับสนุน
โครงการจากกองทนุฯ	ให้เกดิความ
คล่องตัว

√ √ สปสช.	 กระทรวง
สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.48	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

5 CG	 มีไม่เพียงพอต่อการ
ด�าเนินงาน

5)	 ข อ ใ ห ้ ส ป สช . แ ล ะ ก ร ะท ร ว ง
สาธารณสุข	 พิจารณาจัดสรรงบ
ประมาณ	กองทุน	LTC	ด้านการอบ
รบพัฒนา	CG	เพิ่มขึ้น

√ √ สปสช.	 กระทรวง
สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.40	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

6 การสร้างการรับรู้	 (ร้อยละ	
26)	
-	กลุม่เป้าหมายไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งงบประมาณ
จากกองทุนฯ
-	ประชาชนไม่รู้จักกองทุน
ต�าบล

6)	 สปสช.	และ	กองทุนฯ	ต�าบล	ด�าเนนิ
การประชาสัมพันธ์เรื่อง	 กองทุนฯ	
อย่างต่อเนื่องในระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	 กองทุนต�าบล คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.41	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

7 งบประมาณหมวดการ
บริหารจัดการกองทุนฯ	ไม่
เพียงพอ	 (15%)	 ของงบ
บริหารจัดการ	 มีความ
เหลื่อมล�้าในการบริหาร
จัดการ	 กองทุนตามขนาด
เล็ก	-	ใหญ่

7)	 ขอให้	 สปสช.	 ศึกษาและปรับกฎ
ระเบียบเพิ่มงบประมาณหมวดการ
บริหาร จัดการกองทุน จัดการ
กองทนุท้องถิ่น	แบบขัน้บนัไดโดยใช้
ประชากรเป็นตวัตัง้	ให้เพยีงพอ	เอือ้
ต ่อการบริหารจัดการและการ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุน	 (ตั้งงบประมาณแยกออก
จากหมวด	15%)

√ √ สปสช.	 กองทุนต�าบล คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.36	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

8 งบประมาณค้างท่อ	สาเหตุ
ปัญหา	(คณะกรรมการเป็น
เอกภาพ	(ประธาน	&	เลขา
กองทุน	 ขัดแย้งกัน),	 การ
ตีความผิดไม่กล้าด�าเนิน
ก า ร 	 กลั ว ก า รจั บผิ ด ,	
ประธานไม่เห็นด้วย

8)	 ขอให้	สปสช.	แก้ปัญหาเงนิกองทุนฯ	
ค้างท่อ	 โดยการสร้างความร่วมมือ	
ปรับทัศนะคติประสานความเข้าใจ
ระหว่างคณะกรรมการกองทุน

√ √ √ สปสช.	 กองทุนต�าบล คะแนนเฉลี่ยรวม	
4.44	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ตารางที่ 21 ประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 ผู ้ น� าท ้ อ งถิ่ นและคณะ

กรรมการหน่วยรับเรื่อง

ร้องเรียน	 50(5)	 ยังขาด

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั

การมี ส ่ วนร ่ วม ในการ

พัฒนาระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชา

1)	 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาหลักสูตรการ

บรหิารจดัการกองทนุในระดบัพืน้ที่	

ส�าหรบัเป็นแนวทางการด�าเนนิงาน

แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.45	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

2 การส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ

และหน้าทีข่องตนในระบบ

หลกัประกนัสขุภาพรวมถงึ

โครงสร้างและกลไกการ

ท�างานในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึง

2)	 ขอให้	อปท.โดย	กองทุนหลกัประกัน

สุ ข ภ าพแห ่ ง ช า ติ ร ะ ดั บพื้ น ที่	

(กองทุนต�าบล)	 รับผู้แทนหน่วยรับ

เรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้

ถกูร้องเรยีน	ตามมาตรา	50(5)	หรอื

ผู ้ แทนศูนย ์ประสานงานหลัก

ประกันสุขภาพประชาชน	 เป็น

กรรมการตามระเบียบ/ประกาศ	

และมกีระบวนการสรรหากรรมการ

ในสัดส่วนอื่นๆ	 โดยเปิดเผยในเวที

สาธารณะ

√ √ กองทุนต�าบล  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.25	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

3 ให ้ มี ก า ร สนั บ สนุ น งบ

ประมาณ	 การบริหารงบ

ประมาณ	 ควรจะเป็นไป

ตาม วัตถุประสงค ์ ของ

กิจกรรมนั้น	ๆ

3)	 ขอให้	 สปสช.	 จัดสรรงบประมาณ	

ให้หน่วยฯ50(5)และศูนย์ประสาน

งานหลักประกันสุขภาพประชาชน	

ให ้สามารถปฏิ บัติ งานในพื้นที่

จังหวัดอย่างเพียงพอสอดคล้องกับ

ภารกิจ	 โดยจัดสรรเป็นงบรายหัว

ประชากรตามพื้นที่รับผิดชอบ

√ √ √ สปสช. หน่วยฯ50(5)

และศูนย์

ประสานงาน

หลักประกัน

สุขภาพ

ประชาชน

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.35	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

4 การด�าเนินงานในระดับ

พื้นที่ไม่ครอบคลุมและทั่ว

ถึง	 มีศูนย ์ประสานงาน

ป ร ะ ช า ช น 	 5 	 แ ห ่ ง	

หน่วยฯ50(5)	10	แห่ง	รับ

ผิดชอบด�าเนินงานทั้งสิ้น	

87	อ�าเภอ

4)	 ขอให้	สปสช.	เพิ่มจุดคุ้มครองสิทธิ

โดยขยายการจัดตั้งศูนย์ประสาน

งานหลักประกันสุขภาพประชาชน

ให้ครอบคลมุระดบัอ�าเภอทุกอ�าเภอ

√ √ สปสช.	เขต

พื้นที่

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.36	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

5 หน่วย	 50(5)	 และศูนย์

ประสานงานหลักประกัน

สุขภาพประชาชนยังไม ่

สามารถเชื่อมงานในพื้นที่

ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

5)	 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาศักยภาพให้

หน่วยฯ	 50(5)	 และศูนย์ประสาน

งานหลักประกันสุขภาพประชาชน	

สามารถขับเคลื่อนเชื่อมโยงการ

ท�างาน	 การสร้างการมีส่วนร่วมใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ใ น แ ต ่ ล ะ จั ง ห วั ด ไ ด ้ อ ย ่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

√ √ สปสช.	เขต

พื้นที่

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.36	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

6 ส่งเสรมิให้ประชาชนเข้าไป

มสี่วนร่วมในการบรหิารจัด

งานงบประมาณ

6)	 ขอให้	 สปสช.เพิ่มสัดส ่วนคณะ

อนกุรรมการ	อสปข.	โดยให้มผีูแ้ทน

หน่วยฯ	50	(5)	เป็นตัวแทน	อปสข.	

จังหวัดละ	1	คน

√ √ สปสช.	  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.17	คะแนน	“เห็น

ด้วยมาก”

7 มีกลไกคณะกรรมการ

ระดับเขต	แต่ขาดความต่อ

เนื่องในการด�าเนินงาน	

7)	 ขอให้	สปสช.เขต	พฒันากลไกระดบั

เขต	เพื่อด�าเนินการสร้างการมีส่วน

ร่วมและยกระดับองค์กรภาคีภาค

ประชาชนร่วมพัฒนาระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ

√ √ สปสช.	เขต

พื้นที่

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.30	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

8 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมใน

การจัดบริการ	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพการให้บริการของ

โรงพยาบาล

8)	 ขอให้หน่วยบริการ	 สนับสนุนและ

ส่งเสรมิให้ประชาชนมสี่วนร่วมเป็น

กรรมการพัฒนาโรงพยาบาลในทุก

ระดับ

√ √ √ สปสช.	เขต

พื้นที่

กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.40	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

9 ขาดการสรุปบทเรียนการ

ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม	

หรือต้นแบบในการส่งเสรมิ

ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง

ประชาชน	(บรบิทพืน้ทีเ่ขต	

8)	 เผยแพร่	 น�าสู่การต่อย

อดหรือขยายผลได้	

9)	 ขอให้	สปสช.	ศึกษา/ถอดบทเรียน

รูปแบบการมีส ่วนร่วมของภาค

ประชาชนกบัการพฒันาระบบหลกั

ประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิในพืน้ทีเ่ขต	

8	 อุดรธานี 	 เพื่อเป ็นแนวทาง

สนับสนุน	 ส่งเสริม	 ยกระดับการมี

ส่วนร่วม

√ √ สปสช.	เขต

พื้นที่

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.40	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ตารางที่ 22 ประเด็นการสนับสนุนและส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างรับรู้สิทธิประโยชน์และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 พฤติกรรมการเสพสื่อของ

ประชาชนเปลีย่นไป	/	การน�า

เสนอเนื้อหาของข้อมูลไม่น่า

สนใจ	 รวมถึงสื่อมวลชนอาจ

ได ้ รั บ ข ้ อ มู ลที่ เ ป ็ น ง าน

วิชาการมากเกินไป	 มีผลต่อ

การน�าเสนอต่อสาธารณะที่

จะเป็นแบบวิชาการไปด้วย	

1)	 ให้มกีารผลติสือ่ครอบคลมุทกุช่องทาง	

โดยเฉพาะสื่อช่องทางแบบใหม่	(น�าสื่อ

เดมิของ	สปสช.	มาปรบัปรงุผลิตขึน้มา

ใหม่	 เพื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 ,	

สนั บส นุนการสื่ อ ส าร เรื่ อ งสิ ท ธิ

ประโยชน์และเรื่องอื่นๆ	 ผ่านศิลปิน

และศิลปะพื้นถิ่น/พื้นบ้าน,	สนับสนุน

เ ค รื อ ข ่ า ย 	 ใ ห ้ ร ่ ว ม อ อ ก บู ท

ประชาสัมพันธ ์ตามงานเทศกาล

ประเพณีต่างๆ	 ที่คาดว่ามีประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวนมาก,	 จัดงาน	

event	 เพื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะ

เรื่อง/ประเด็น	 ที่เกี่ยวข้องกับหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ,สนับสนุน

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน	

เป็นต้น)

√ √ √ สปสช.	  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.35	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”

2 เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่าน

สื่อบุคคลให้ครอบคลุม

2)	 ขอให้	สปสช.	พัฒนา	“นักสื่อสารหลัก

ประกันสุขภาพในพื้นที่”	 ทุกเขตใน

ประเทศไทย

√ √ 	สปสช.  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.26	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

3 สื่อเผยแพร่ข่าวสารไม่ตรง

ประเด็น	มคีวามคลาดเคลือ่น

ของข้อมูล

3)	 ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาให้สื่อมวลชนมี

องค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

√ √ √ สปสช. องค์กรสื่อสาร

มวลชน

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.36	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”
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ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

4 งบประมาณด้านการสื่อสาร

สาธารณะมกีารใช้อย่างจ�ากดั

4)	 ขอให้	สปสช.	เพิ่มสดัส่วนงบประมาณ

ด้านการสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้น	

ตามงบประมาณประจ�าปี

√ √ √ สปสช. คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.17	คะแนน	“เห็น

ด้วยมาก”

5 ขาดการประชาสัมพันธ์เรื่อง

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ

ผ ่านทางเสียงตามสายใน

ชุมชน,	วิทยุชุมชน	และตาม

งานเทศกาลประเพณีต่างๆ

5)	 สปสช.	 เขตพื้นที่	 ประสานความร่วม

มอืถึงผูว้่าราชการจงัหวดั	ขอความร่วม

มอืในการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์เรือ่ง

หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิผ่านเสยีง

ตามสายทุกชุมชน

√ √ สปสช.	เขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยรวม

	4.31	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

6)	 สปสช.ประเทศ	 ประสานกรมการ

ปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ขอความ

ร่วมมือให้ออกนโยบายการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ ์ เรื่องหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาต	ิผ่านเสยีงตามสายทกุ

ชุมชน

√ √ สปสช.	  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.31	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

7 ไม่มคีณะบคุคลทีม่อี�านาจใน

การควบคุมก�ากับการผลิต

สื่อ	และการเผยแพร่สื่อด้าน

หลักประกันสุขภาพโดย

เฉพาะ

7)	 จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการผลิต

สื่อและการเผยแพร่สื่อ	 ทั้งในระดับ

ชาติและระดับเขตพื้นที่

√ √ สปสช.	เขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยรวม

	4.18	คะแนน	“เห็น

ด้วยมาก”
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ตารางที่ 23 ประเด็นการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สู่การพัฒนาบริการดูแลผู้ป่วยระยะฟื้นฟู (Subacute Rehabilitation) เพื่อป้องกันความพิการ

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 การแพทย์แผนไทยและแพทย์

ทางเลือก	 สู่การพัฒนาบริการ

ดูแลผู ้ป่วยระยะฟื ้นฟู(Sub-

acute	 Rehabilitation)	 เพื่อ

ป้องกันความพิการ

1)	 ขอให้สปสช.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้เกิด

บรกิารฟื้นฟสูขุภาพ	ใกล้บ้าน	ใกล้ใจ	ดแูล

ผู้ป่วย	ระยะฟื้นฟู	(Subacute	Rehabil-

itation)	ด้วยการแพทย์แผนไทยในระดบั

ชุมชน

√ √ √ สปสช.	  คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.49	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

2 การขาดแคลนบุคลากร	 มี

บุคลากรไม่ครอบคลุมสถาน

บริการที่ขึ้นทะเบียนหน่วย

บริการสาธารณสุข

2)	 ขอให้กระทรวงสาธารณสุข	 จ้างแพทย์

แผนไทย/แพทย์ทางเลือกทีม่ใีบประกอบ

โรคศลิปะ	เปิดกรอบบรรจตุ�าแหน่งแพทย์

แผนไทย/แพทย์ทางเลือกทีม่ใีบประกอบ

โรคศลิปะ	พจิารณาด้านขวญัและก�าลงัใจ

ของบุคลากร(รายได้	ค่าตอบแทน)

√ √  กระทรวง

สาธารณสุข

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.44	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

3 ยกระดับการด�าเนินงานแพทย์

แผนไทย	และ	ทบทวนแนวทาง

การจัดสรรงบประมาณให้กับ

หน่วยบริการ

3)	 ขอให้	 สปสช.	 จัดให้มีการสนับสนุนงบ

ประมาณการด�าเนินงานแพทย์แผนไทย

อย่างต่อเนื่อง	 และจัดสรรงบประมาณ

โอนตรงไปที่สถานบริการที่มีบุคลากร

แพทย์แผนไทย/	แพทย์ทางเลือก

√ √ สปสช. คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.48	คะแนน	

“เห็นด้วยมากที่สุด”

4 วเิคราะห์ความคุม้ค่า	ต้นทนุงบ

ประมาณที่ดหมาะสมกับการ

จัดบริการ	และ	ขยายต้นแบบ

การด�าเนินงานในพื้นที่

4)	 ขอให ้ 	 สปสช .ร ่ วมกับ 	 กระทรวง

สาธารณสุข	 ศึกษาความคุ้มทุนด้านงบ

ประมาณ	ด้านคณุภาพบรกิาร	การเข้าถงึ

บริการ	 โดยใช้กรณีศึกษาจาก	 สกลนคร	

Model	(CUP	สว่างแดนดิน)	บริการใกล้

บ้าน	ใกล้ใจ

√ √ สปสช.เขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.40	คะแนน	

“เห็นด้วยมาก”
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ตารางที่ 24 ประเด็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการในกลุ่มเปราะบาง (พระสงฆ์) สู่การพัฒนารูปแบบการ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มพระสงฆ์ในระดับอ�าเภอและต�าบล

แบบมีส่วนร่วม

ล�าดับ สถานการณ์/ที่มา ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ข้อเสนอ

ใหม่

ข้อเสนอ ที่

เคยเสนอ

ระดับการแก้ไขปัญหา เจ้าภาพ

หลัก/รอง 

ในการแก้ปัญหา

ส่งไปหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง

ความเห็น 0nline 

ต่อข้อเสนอ N=768 

รายประเทศ เขต จังหวัด

1 การสนับสนุนงบประมาณ

จากกองทุนต�าบลยังไม ่

ครอบคลุมด้านการดูแล

สุขภาพพระสงฆ์

1)	 ขอให้สปสช.ประสานกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ในการผลกัดนั

ให้เกิดการจัดสรรงบประมาณจาก

กองทุนสุขภาพต�าบลในการดูแล

สุขภาพพระสงฆ์

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	 กองทุนต�าบล คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.33	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

2 พระสงฆ์มีส่วนร่วมในการ

ดูแลสุขภาพตนเอง	และ	มี

บทบาทด้านสุขภาพน้อย

2)	 ขอให้คณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 

เข ้ ามามีส ่ วนร ่วมในออกแบบ

โครงการในการดูแลสุขภาพพระ

สงฆ์ให้มากขึ้น

√ √ √ สปสช.เขตพื้นที่	 พระภิกษุสงฆ์ คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.21	คะแนน	“เห็น

ด้วยมากที่สุด”

3 พระภกิษ์สงฆ์เข้าไม่ถงึสทิธิ

หลักประกันสุขภาพ	 ขาด

ความรูเ้รือ่งสทิธแิละการใช้

สิทธิ	และ	ขาดความรู้ด้าน

การดูแลสุขภาพ

3)	 ขอให ้สปสช.และหน ่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 จัดบริการเชิงรุกเพิ่มการ

เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพพื้น

ฐานส�าหรับพระสงฆ์

√ √ √ √ สปสช. กระทรวง/

สาธารณสุข

กองทุนต�าบล

คะแนนเฉลี่ยรวม	

4.48	คะแนน

“เห็นด้วยมากที่สุด”
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4. สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา
	 1.	 ช่องทาง	online	รับฟังความคิดเห็น	เป็นช่องทางที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดรับฟังความเห็น	ด้าน

ความคุม้ค่าสามารถลดต้นทนุ	ประหยดัเวลา	และ	สามารถเพิม่การมส่ีวนร่วมครอบคลุมทกุภาคส่วน	เหมาะส�าหรบักลุม่เป้าหมาย

ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมเวทีประชุมในระดับพื้นท่ี	 เนื่องจากติดภารกิจงานของหน่วยงาน	 โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายบุคลากรทางการ

แพทย์	ภาพรวมความพอใจ	ต่อระบบ	online		คะแนนรวมเฉลี่ย	8.5	คะแนนจากคะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 2.	 การแสดงความเห็นผ่าน	 online	 เป็นเรื่องใหม่	 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ยังมีพฤติกรรมการแสดงความเห็นต่องาน

วิชาการน้อย	การกระตุน้โดยการสือ่สารประชาสมัพันธ์โดยท�าหนงัสอืแจ้งไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	และรณรงค์ผ่านการประชมุ

ต่างๆ	ของส�านักงาน	โดยเชิญชวนแสดงความเห็นผ่าน	QR	Code	hearing	ท�าให้สามารถเพิ่มจ�านวนผู้แสดงความเห็นได้มากขึ้น

	 3.	 	ควรวางกลไกเพือ่ด�าเนินการผลกัดัน	ขบัเคลื่อน	และติดตามผลหลังการรบัฟังความเหน็	ฯ	สู่แกไ้ขปัญหาและพฒันา

ระบบการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิซึง่ท้ังการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร	และ	แก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่าง

องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ทั้งระดับประเทศ	เขตพื้นที่	และ	จังหวัด	รายละเอียดดังตารางที่	25

ตารางที่ 25 ข้อเสนอนโยบายจ�าแนกตามระดับการแก้ไขปัญหา

ระดับการแก้ไข
ปัญหา

ข้อเสนอนโยบาย

ระดับประเทศ 1) ขอให้	สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษารากฟันแท้

2) ขอให้	สปสช.	ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาขอบเขตสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างสุขภาพและป้องกันโรค	โดย
ให้ประชาชนคนไทยเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจ�าทุกปี	ๆ	ละ	1	ครั้งอย่างต่อเนื่อง

3) ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	เพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาได้ทุกที่ทั่วไทย	ยกเว้นใบส่งตัวในกลุ่มเปราะบาง	
(พระสงฆ์,ผู้สูงอายุ,เด็ก)

4) ขอให้	 สปสช.	 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข	 ก�าหนดมาตรการเข้มงวดการใช้ยานอกบัญชีหลักที่อยู่ในดุลยพินิจของ
แพทย์	โดยไม่เรียกเก็บเพิ่มจากผู้ป่วย	ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติตามความจ�าเป็น

5) ขอให้	สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	เพิ่มสิทธิประโยชน์การมีบุตรยาก	แก่ผู้มีภาวะการมีบุตรยาก

6) ในการบรหิารจดัการกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตริะดบัพืน้ที	่ขอให้มตีวัแทนสถานบริการทกุระดับและตวัแทน
ภาคประชาชน	เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณ

7) สนับสนุนให้	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	(สสจ.)	และ	ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	(สสอ.)	ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วย
บริการตามหลักของ	สปสช.

8) ปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการกองทุนฯ	โดยให้มีพระสงฆ์ร่วมเป็นกรรมการ

9) ขอให้ต้นสังกัดของหน่วยบริการ	 พิจารณาลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนโครงการจากกอง
ทุนฯ	ให้เกิดความคล่องตัว

10) ขอให้สปสช.และกระทรวงสาธารณสุข	พิจารณาจัดสรรงบประมาณ	กองทุน	LTC	ด้านการอบรบพัฒนา	CG	เพิ่มขึ้น

11) ขอให้	สปสช.	ศกึษาและปรับกฎระเบยีบเพิ่มงบประมาณหมวดการบรหิารจดัการกองทุนจัดการกองทุนท้องถิน่	แบบ
ขัน้บนัไดโดยใช้ประชากรเป็นตวัตัง้	ให้เพยีงพอ	เอือ้ต่อการบรหิารจดัการและการพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการกองทนุ	
(ตั้งงบประมาณแยกออกจากหมวด	15%

12) ขอให้	สปสช.เพิม่สดัส่วนคณะอนกุรรมการ	อสปข.	โดยให้มผีูแ้ทนหน่วยฯ	50(5)	เป็นตวัแทน	อปสข.	จงัหวดัละ	1	คน

13) ขอให้	สปสช.	พัฒนา	“นักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในพื้นที่”	ทุกเขตในประเทศไทย

14) สปสช.ประเทศ	 ประสานกรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	 ขอความร่วมมือให้ออกนโยบายการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ผ่านเสียงตามสายทุกชุมชน
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

ระดับการแก้ไข
ปัญหา

ข้อเสนอนโยบาย

15) ขอให้	สปสช.	จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณการด�าเนินงานแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง	และจัดสรรงบประมาณ
โอนตรงไปที่สถานบริการที่มีบุคลากรแพทย์แผนไทย/	แพทย์ทางเลือก

ระดับประเทศ
+เขตพื้นที่

1) ขอให้	สปสช.	พฒันาศกัยภาพผูร้บัผดิชอบงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบัเขตและจงัหวดั	(เน้นการการบริหาร
จัดการกองทุน	และ	การติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์กองทุน)

2) ขอให้สปสช.	เขตพืน้ทีจั่ดตัง้คณะท�างานแบบบรูณาการก�ากบัตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนินงานในระดบัพืน้ที	่(ก�าหนด
ตัวชี้วัดให้ชัดเจนและครอบคลุม)

3) ขอให้	สปสช.	จัดสรรงบประมาณ	ให้หน่วยฯ50(5)	และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	ให้สามารถ
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดอย่างเพียงพอสอดคล้องกับภารกิจ	โดยจัดสรรเป็นงบรายหัวประชากรตามพื้นที่รับผิดชอบ

4) ให้มีการผลิตสื่อครอบคลุมทุกช่องทาง	โดยเฉพาะสื่อช่องทางแบบใหม่	(น�าสื่อเดิมของ	สปสช.	มาปรับปรุงผลิตขึ้นมา
ใหม่	เพื่อให้ผู้รับสื่อเข้าใจได้ง่ายขึ้น	,	สนับสนุนการสื่อสารเรื่องสิทธิประโยชน์และเรื่องอื่นๆ	ผ่านศิลปินและศิลปะพื้น
ถิ่น/พื้นบ้าน,	สนับสนุนเครือข่าย	ให้ร่วมออกบูทประชาสัมพันธ์ตามงานเทศกาลประเพณีต่างๆ	ที่คาดว่ามีประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรมจ�านวนมาก,	จดังาน	event	เพือ่ประชาสมัพนัธ์เฉพาะเรือ่ง/ประเดน็	ทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัประกนัสขุภาพ
แห่งชาติ	,สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุชุมชน	เป็นต้น)

5) ขอให้	สปสช.	พัฒนาให้สื่อมวลชนมีองค์ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

6) ขอให้	สปสช.	เพิ่มสัดส่วนงบประมาณด้านการสื่อสารสาธารณะให้มากขึ้น	ตามงบประมาณประจ�าปี

7) ขอให้สปสช.	ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดบริการฟื้นฟูสุขภาพ	 ใกล้บ้าน	 ใกล้ใจ	ดูแลผู้ป่วย	 ระยะฟื้นฟู	 (Subacute	
Rehabilitation)	ด้วยการแพทย์แผนไทยในระดับชุมชน

ระดับประเทศ
+เขตพื้นที่
+จังหวัด

1) ขอให้	สปสช.	ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ประชาชนม	ีhealth	literacy	(ตระหนกัรูด้้านสขุภาพ)	โดยจดัท�า	Application	
ส�าหรับให้ประชาชนตรวจสอบสุขภาพ	ค้าหาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวดูแลสุขภาพตัวเองเบื้องต้น

2) ขอให้หน่วยบริการปรับปรุง	จัดระบบการนัดคิวผู้ป่วยที่ชัดเจน	ลดความแออัด

3) ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มบุคลากรตามภาระงานที่เพิ่มขึ้น	สร้างจิตส�านึก	Service	mind	ลดการประกวดต่างๆ	
ในหน่วยงาน	เน้นบริการคุณภาพ

4) ขอให้	สปสช.	ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งต่อที่สามารถ	link	ข้อมูลภายในเขตเพื่อแก้
ปัญหาระบบการรักษาที่ไม่ทันเวลา

5) ขอให้กระทรวงสาธารณสุขท�าข้อตกลงกับ	 สปสช.	 ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระดับจังหวัด	(จัดให้มีสปสช.สาขาจังหวัด	ด�าเนินการโดย	สสจ.)	และ	ให้มีผู้รับผิดชอบระดับอ�าเภอเชื่อมการด�าเนิน
งานผ่านกลไก	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	(พชอ.)

6) จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการแจ้งข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบในระดับพื้นที่

7) ให้	สปสช.	ทบทวนประกาศเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปรับปรุงระเบียบให้เข้า
ถึงและใช้งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

8) จัดให้มีคณะกรรมการบริหารเงิน	CUP	บอร์ด	ทุกอ�าเภอ	โดยแยกบัญชีการเงินของหน่วยบริการ	ออกจากบัญชีของ	
CUP

9) ขอให้สปสช.และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	จดับริการเชงิรกุเพิม่การเข้าถงึสทิธหิลกัประกนัสขุภาพพ้ืนฐานส�าหรบัพระสงฆ์
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ระดับการแก้ไข
ปัญหา

ข้อเสนอนโยบาย

ระดับเขตพื้นที่ 1) ขอให้	 สปสช.	 เพิ่มจุดคุ้มครองสิทธิโดยขยายการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนให้ครอบคลุม
ระดับอ�าเภอทุกอ�าเภอ

2) ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาศักยภาพให้หน่วยฯ	 50(5)	 และศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 สามารถขับ
เคลื่อนเชื่อมโยงการท�างาน	 การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3) ขอให้	 สปสช.เขต	พัฒนากลไกระดับเขต	 เพื่อด�าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับองค์กรภาคีภาคประชาชน
ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

4) ขอให้	สปสช.	ศึกษา/ถอดบทเรียนรูปแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ	ในพื้นที่เขต	8	อุดรธานี	เพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน	ส่งเสริม	ยกระดับการมีส่วนร่วม

5) สปสช.	เขตพืน้ที	่ประสานความร่วมมอืถงึผูว่้าราชการจงัหวัด	ขอความร่วมมอืในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เรือ่งหลกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ผ่านเสียงตามสายทุกชุมชน

6) จัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการผลิตสื่อและการเผยแพร่สื่อ	ทั้งในระดับชาติและระดับเขตพื้นที่

7) ขอให้	สปสช.ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสุข	ศึกษาความคุ้มทุนด้านงบประมาณ	ด้านคุณภาพบริการ	การเข้าถึงบริการ	
โดยใช้กรณีศึกษาจาก	สกลนคร	Model	(CUP	สว่างแดนดิน)	บริการใกล้บ้าน	ใกล้ใจ

ระดับเขตพื้นที่
+จังหวัด

1) ขอให้	สปสช.ร่วมกับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดตั้งกองทุนเฉพาะช่วยเหลือผู้ป่วยระยะพึ่งพิงอายุ	<60	ปี	ไม่มี
ญาติ	ไม่มีหน่วยงานดูแลต่อเนื่องหลังออกจากโรงพยาบาล

2) ให้	สปสช.	สนบัสนนุให้หน่วยบริการ	มคีวามรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัระเบยีบการเบกิจ่ายงบประมาณกองทนุหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ

3) พัฒนาให้ความรู้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ	และ	อนุกรรมการ	LTC	/	สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนต�าบลฯ	
การเขียนโครงการของบประมาณของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่าง	ๆ 	จากกองทุนฯ	ให้กองทุนฯ	พัฒนาศักยภาพ
และประเมินความรู้คณะกรรมการกองทุนฯ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

4) ให้กองทนุฯ	มกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาในพืน้ที	่จดัให้มีหน่วยงานร่วมดแูลเพิม่ภาคเีครอื
ข่ายมีส่วนร่วม	(จัดตั้งคณะกรรมการ	พชต.	โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ	พชอ.โมเดล	มาด�าเนินงาน)

5) สปสช.	และ	กองทุนฯ	ต�าบล	ด�าเนินการประชาสัมพันธ์เรื่อง	กองทุนฯ	อย่างต่อเนื่องในระดับประเทศและระดับพื้นที่

6) ขอให้	สปสช.	แก้ปัญหาเงินกองทุนฯ	ค้างท่อ	โดยการสร้างความร่วมมือ	ปรับทัศนะคติประสานความเข้าใจระหว่าง
คณะกรรมการกองทุน

7) ขอให้	 สปสช.	 พัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกองทุนในระดับพื้นที่	 ส�าหรับเป็นแนวทางการด�าเนินงานแก่ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

8) ขอให้หน่วยบริการ	สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลในทุกระดับ

9) ขอให้สปสช.ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันให้เกิดการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ต�าบลในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์

10) ขอให้คณะสงฆ์ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	เข้ามามส่ีวนร่วมในออกแบบโครงการในการดแูลสุขภาพ
พระสงฆ์ให้มากขึ้น

ระดับจังหวัด 1) ขอให้	อปท.โดย	กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่	(กองทุนต�าบล)	รับผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	 ตามมาตรา	 50(5)	 หรือผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 เป็น
กรรมการตามระเบียบ/ประกาศ	และมีกระบวนการสรรหากรรมการในสัดส่วนอื่นๆ	โดยเปิดเผยในเวทีสาธารณะ

ส่งต่อกระทรวง
สาธารณสุข

1) ขอให้กระทรวงสาธารณสุข	 จ้างแพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ	 เปิดกรอบบรรจุต�าแหน่ง
แพทย์แผนไทย/แพทย์ทางเลือกที่มีใบประกอบโรคศิลปะพิจารณาด้านขวัญและก�าลังใจของบุคลากร(รายได้	 ค่า
ตอบแทน)
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ที่มา/เอกสารอ้างอิง

	 1.	 ประชุมคณะท�างานคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 8	 อุดรธานี	 และหน่วยงานภาคีที่

เกี่ยวข้อง	ก�าหนดหนดประเด็นรับฟังความเห็น	ออกแบบและวางแผนการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ	ประจ�าปี	2562	

วันที่	2-4	มกราคม	2562	ณ	ณ	เทศบาลต�าบล	บึงโขงหลง	อ.บึงโขงหลง	จ.บึงกาฬ	และ	โรงพยาบาลบึงโขงหลง	อ.บึงโขงหลง	

จ.บึงกาฬ	(จ�านวน	1287	ราย)

	 2.	 ผลการแสดงความคดิเหน็	online	ของผู้ให้บรกิาร	ผูร้บับรกิาร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ต่อประเดน็การรบัฟังความ

เห็น	ประจ�าปี	2562	online	ระหว่างวันที่	5	มกราคม	2562	ถึงวันที่	24	มีนาคม	2562	(จ�านวน	1287	ราย)

	 3.	 เวทปีระชมุคณะท�างานฯและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	รบัฟังความเหน็และพฒันาร่างข้อเสนอโยบายจากการรบัฟังความ

เห็น	Online	ระดับเขต	วันที่	27-28	มีนาคม	2562	ณ	โรงแรมนภาลัย	อ.เมือง	จ.อุดรธานี	(150	ราย)	

	 4.	 ผลการแสดงความคดิเหน็	online	ของผูใ้ห้บรกิาร	ผูร้บับรกิาร	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ต่อข้อเสนอนโยบายพฒันา

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ประจ�าปี	2562	วันที่	5	เมษายน	2562	ถึงวันที่	13	พฤษภาคม	2562	(จ�านวน	678	ราย)

	 5.	 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	

	 6.	 ค�าสัง่ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต	๘	อดุรธาน	ีแต่งตัง้	คณะท�างานขบัเคลือ่นการเข้าถึงบรกิารสิทธิหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต	๘	อุดรธานี	

	 7.	 ค�าสั่งส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	๘	อุดรธานี	แต่งตั้งคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติเขต	๘	อุดรธานี	
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

ค�าสั่งส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี

ที่ ๕.๓๘/๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ อุดรธานี

	 ด้วยพระราชบัญญติัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.๒๕๔๕	ก�าหนดให้มกีารรบัฟังความเห็นทัว่ไปจากผูใ้ห้บรกิารและ

ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามมาตรา	๑๘(๑๓)	เป็นประจ�าทุกปี	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต	๘	อุดรธานี	ร่วมมือกับ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ด�าเนินการ

จัดรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตามมาตรา๑๘(๑๓)	 โดยใช้

กระบวนการสมัชชาพิจารณ์	และ	ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนมติข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตามมาตรา๑๘	 (๑๓)	 ไปสู่การปฏิบัติแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนแบบองค์

รวมในพื้นที่	๗	จังหวัด	อีสานตอนบน	

	 เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	ส�านักงานฯ	 ขอยกเลิกค�าสั่งส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติเขต	๘	อุดรธานี	ที่	๑๑	/๒๕๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๘	อุดรธานี	ลง

วันที่	๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๑	และขอแต่งตั้งบุคคลเพื่อท�าหน้าที่เป็นคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	

๘	อุดรธานี	ภายใต้ค�าสั่งที่	๕.๓๘/๑	ดังนี้	

	 ข้อที่	๑	เห็นควรแต่งตั้งคณะท�างานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	๘	อุดรธานี	ดังต่อไปนี้	

๑ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	๘	อุดรธานี ที่ปรึกษา

๒ นพ.ปรีดา	แต้อารักษ์ ผู้อ�านวยการ	สปสช.เขต	๗	ขอนแก่น ที่ปรึกษา

๓ นายวิสุทธิ	บุญญะโสภิต รองผู้อ�านวยการ	สปสช.เขต	๓	นครสวรรค์ ที่ปรึกษา

๔ นายสุทธิพงษ์	วสุโสภาพล	 ผู้ช่วยเลขาธิการกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ	(สช.)

ที่ปรึกษา

๕ นพ.วุฒิไกร	ศักดิ์สุระกานต์ ที่ปรึกษา	สปสช.เขต	๘	อุดรธานี ที่ปรึกษา

๖ ทพ.กวี	วีระเศรษฐกุล ผู้อ�านวยการ	สปสช.เขต	๘	อุดรธานี ประธานคณะท�างาน

๗ นายวีระพล	เจริญธรรม ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	ตาม

มาตรา	50(5)	อ.เมือง	จ.เลย

รองประธานฯ	๑

๘ นางรัชนี	คอมแพงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	ส�านักงานเขตสุขภาพที่	๘	 รองประธานฯ	๒

๙ นายทองจันทร์	หอมเนตร ศูนย์เรียนรู้เพื่อปวงชนอุดรธานี	วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีอุดรธานี	

(อปสข.)

คณะท�างาน

๑๐ นายคงศักดิ์	สวัสดิภาพ ประธาน	อสม.	จ.หนองบัวล�าภู	(อปสข.) คณะท�างาน

๑๑ นายสิทธิชัย	คล่องดี องค์กรเอกชนด้านสาธารณสุข	จ.หนองคาย	(อปสข.) คณะท�างาน

๑๒ นายสงบ	คณะพล ประธาน	อสม.	จ.สกลนคร	(อปสข.) คณะท�างาน

๑๓ นายไตรสมุทร	จันทร์ศรีเมือง องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองฮี	จ.นครพนม	(อปสข.) คณะท�างาน

๑๔ นายอดุลย์	ตระกูลมา องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค	จ.สกลนคร	(อปสข.) คณะท�างาน

๑๕ นายภูดิศ	สะวิคามิน นักกายภาพบ�าบัด	รพ.เซกา	จ.บึงกาฬ	(อคม.) คณะท�างาน

๑๕ น.ส.พิมพ์มาดา	สุริยาราช องค์กรเอกชนด้านคนพิการ	อ.เมือง	จ.นครพนม	(อคม.) คณะท�างาน
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๑๖ ผศ.ดร.อัจฉรา	จินวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะท�างาน

๑๗ นายชาญไชย	พิมพ์ค�า	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตหนองคาย คณะท�างาน

๑๘ ดร.ปทุมทิพย์	ม่านโคกสูง สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	อ.เมือง	จ.สกลนคร

คณะท�างาน

๑๙ ผศ.พิพัฒน์พงศ์	เข็มปัญญา อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	นครพนม คณะท�างาน

๒๐ ผศ.วุฒิพงษ์	บุษราคัม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	ศูนย์การศึกษาจังหวัดบึงกาฬ คณะท�างาน

๒๑ นายจตุรงค์	ศรีสุธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	บึงกาฬ คณะท�างาน

๒๒ นายอดุลย์	สอนสุภาพ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	สสจ.เลย

๒๓ นายเสน่ห์	ไชยโพธิ์ศาล	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	สสจ.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๒๔ นางวรุณพรรณ	โพธิ์เสนา นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	สสจ.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๒๕ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา

ยุทธศาสตร์สาธารณสุข	สสจ.

อุดรธานี

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี คณะท�างาน

๒๖ นางณัฐกาญจน์	ริยะบุตร	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย คณะท�างาน

๒๗ นางนลินภัสร์	เอกสุภาพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	สสจ.สกลนคร คณะท�างาน

๒๘ นางชุลีกร	คงบุญ นักวิชาการช�านาญ	หัวหน้างานภาคประชาชน	สสจ.	นครพนม คณะท�างาน

๒๙ ดร.ค�าไฝ	พลสงคราม นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	สสจ.บึงกาฬ	 คณะท�างาน

๓๐ นายบุญเทิน	จันทมาตย์	 สาธารณสุขอ�าเภอผาขาว	อ.ผาขาว	จ.เลย	(ประธานสาธารณสุขอ�าเภอ) คณะท�างาน

๓๑ นายกิตติพงษ์	พรมพลเมือง สสอ.ศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๓๒ นายปุรินทร์	จุนโกเศ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ�าเภอหนองวัวซอ	จ.อุดรธานี คณะท�างาน

๓๓ นายทองเลื่อน	องอาจ	 สาธารณสุขอ�าเภอเมืองหนองคาย คณะท�างาน

๓๔ นางวิริยา	นาคพันธ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	สสอ.เมืองสกลนคร คณะท�างาน

๓๕ นายไพโรจน์	ค�าหาญ ประธานชมรมสาธารณสุขจังหวัดนครพนม คณะท�างาน

๓๖ นายสมชัย	ค�าหงษา สาธารณสุขอ�าเภอศรีวิไล	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๓๗ นางกนิษฐา	ป้องศิริ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	รพ.สต.หนองใหญ่	อ.เอราวัณ	จ.เลย คณะท�างาน

๓๘ นางสาวรุ่งการ	กองดี เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน	รพ.สต.ดงมะไฟ	สสอ.สุวรรณคูหา	

จ.หนองบัวล�าภู	

คณะท�างาน

๓๙ น.ส.คมคาย	พระเอก	 รพ.ศรีบุญเรือง	จ.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๔๐ นายโชคชนะชัย	รัตนพลแสน ผอ.รพ.สต.สสอ.ศรีบุญเรือง	จ.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๔๑ นายประกายเพชร	สาครวงศ์	 ผอ.รพ.สต.หนองแวงใหญ่	อ.โนนสะอาด	จ.อุดรธานี คณะท�างาน

๔๒ นายวิษณุ	ค�าจุมพล	 ผอ.รพ.สต.โพธิ์ชัย	จ.หนองคาย คณะท�างาน

๔๓ นายมิตรชัย	เวชสาร โรงพยาบาลพังโคน	จ.สกลนคร คณะท�างาน

๔๔ นางกุลธินี	บัวเผื่อน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการพิเศษ	รพ.โพนสวรรค์	จ.นครพนม คณะท�างาน

๔๕ นางนุชวรา	ดอนเกิด จพ.ทันตสาธารณสุขช�านาญงาน	รพ.บุ่งคล้า	อ.บุ่งคล้า	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๔๖ นางสุภลักษณ์	ไชยเสน พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	รพ.สต.บึงโขงหลง	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๔๗ นายวิชัย	เที่ยงจิต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	เทศบาลต�าบลนาอาน	อ.เมือง	

จ.เลย

คณะท�างาน

๔๘ นายอุเทน	แสงนาโก ปลัดเทศบาลต�าบลเอราวัณ	อ.เอราวัณ	จ.เลย คณะท�างาน

๔๙ นายดนัย	บุญโสม นายก	อบต.อุทัยสวรรค์.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๕๐ นางสาวมุกดา	สมเสียง นักวิชาการคลัง	อบต.ดงมะไฟ	จ.หนองบัวล�าภู	 คณะท�างาน
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๕๑ นายสมาน	เสโส นายก	อบต.แสงสว่าง	อ.หนองแสง	จ.อุดรธานี	 คณะท�างาน

๕๒ นายอภินันท์	อุตมะ	 รองนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลบ้านหม้อ	อ.ศรีเชียงใหม่	

จ.หนองคาย

คณะท�างาน

๕๓ นายสิทธิโชค	อินธิแสน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร คณะท�างาน

๕๔ น.ส.นวรัตน์	ลิจ้วน ปลัดเทศบาลต�าบลศรีสงคราม	อ�าเภอศรีสงคราม	จังหวัดนครพนม คณะท�างาน

๕๕ พ.จ.อ.สมพร	การบุรุษ	 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ทต.วิศิษฏ์	

อ.เมือง	จ.บึงกาฬ

คณะท�างาน

๕๖ นายประเนตร	พระสว่าง ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ทต.บึงโขงหลง	อ.บึงโขง

หลง	จ.บึงกาฬ

คณะท�างาน

๕๗ นายอัครณัฐ	บุตรพระองค์ รองปลัด	อบต.โนนสมบูรณ์	อ.เมืองบึงกาฬ	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๕๘ นายสุรยุทธ	สุระท้าว ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	อ.เมือง	จ.เลย คณะท�างาน

๕๙ นายเชิด	สิงห์ค�าป้อง ประธานหน่วยรับเรื่องราวร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ�าเภอภูเรือ	จ.เลย

คณะท�างาน

๖๐ นายสุพจน์	สีดาอ่อน ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ.นากลาง	จ.หนองบัวล�าภู

คณะท�างาน

๖๑ นางโชติกา	รัตนปัญญากร	 รองศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	อ.ศรีบุญเรือง	

จ.หนองบัวล�าภู

คณะท�างาน

๖๒ นายบัวผัน	ชูค�้า ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ�าเภอบ้านดุง	จ.อุดรธานี

คณะท�างาน

๖๓ ผศ.พิสมัย	ธารเลิศ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	อ.เมือง	

จ.อุดรธานี

คณะท�างาน

๖๔ นางธัญญา	ตันตระกูล ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ.เมือง	จ.หนองคาย

คณะท�างาน

๖๕ นางภักดี	ดุษณีภาพ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	อ.ท่าบ่อ	

จ.หนองคาย

คณะท�างาน

๖๖ นางสายอรุณ	แก้วมุงคุณ ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม

มาตรา	50(5)	อ.พังโคน	จ.สกลนคร

คณะท�างาน

๖๗ นายอภิชาต	หงษาวงษ์ ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ.เรณูนคร	จ.นครพนม

คณะท�างาน

๖๘ นายเรืองชัย	วงศ์อุระ ประธานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	(เครือข่ายผู้ติด

เชื้อเอชไอวี/เอดส์)	อ.ท่าอุเทน	จ.นครพนม

คณะท�างาน

๖๙ นายวันชัย	นักบุญ ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	

ตามมาตรา	50(5)	อ.เมือง	จ.นครพนม	(สมาคมผู้พิการทุกประเภท	

จ.นครพนม)

คณะท�างาน

๗๐ ส.อ.นาวิน	ปะจักโก ประธานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	ตาม

มาตรา	50(5)	(ศูนย์ดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียชุมชน)	อ.เซกา	จ.บึงกาฬ	

คณะท�างาน

๗๑ นายบุญล้อม	กางศรี ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	(ชมรม	อสม.จ.บึงกาฬ)	

จ.บึงกาฬ	

คณะท�างาน

๗๒ นายอ�านาจ	เจริญอินทร์ ประธาน	อสม.จังหวัดเลย คณะท�างาน

๗๓ นางสาวธันย์ชนก	นามวงศ์ ผู้แทนเครือข่ายคนพิการ	(สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี) คณะท�างาน

๗๔ นายสมควร	น้อยหลานเมือง สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี	อ.เมือง	จ.อุดรธานี คณะท�างาน
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๗๕ นายธนกฤต	วิทยารัตน์	 ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน	จ.อุดรธานี คณะท�างาน

๗๖ นายอุทัย	ยอดประทุม ตัวแทนเครือข่ายผู้สูงอายุ	ภาคประชาสังคม	อ.เมือง	จ.หนองคาย คณะท�างาน

๗๗ นายชัยกฤษณ์	อักษรศรี ภาคประชาสังคม	อ.เมือง	จ.หนองคาย คณะท�างาน

๗๘ นางมยุรา	รังไชย	 เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน	สภาองค์กรชุมชน	จ.หนองคาย คณะท�างาน

๗๙ นางหวานตา	ไชยรัตน์	 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	จ.หนองคาย คณะท�างาน

๘๐ ผศ.พิเชษ	เวชวิฐาน	 เขต	8	กขป.เขตสุขภาพ	 คณะท�างาน

๘๑ นายสมคิด	จันโทวาท ประธานคณะท�างานขบวบองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม คณะท�างาน

๘๒ นายคมกฤต	โคตรพิมพ์ ภาคประชาสังคม	อ.บึงโขงหลง	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๘๓ นายวิชัย	เทพโพธิ์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอ�าเภอบึงโขงหลง	จ.บึงกาฬ คณะท�างาน

๘๔ นายทิตย์อุทัย	พิลาชัย ผู้แทนสื่อมวลชน	จ.เลย	83/7	ถ.วิสุทธิเทพ	ต.กุดป่อง	อ.เมือง	จ.เลย	 คณะท�างาน

๘๕ นายสุภัชรกานต์	แก้วสิงห์ ผู้แทนสื่อมวลชน	จ.หนองบัวล�าภู คณะท�างาน

๘๖ นายไพบูลย์	เหลืองอิงคะสุต สื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี คณะท�างาน

๘๗ นายอุทรฑ์	เกฐสิทธิ์	 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์และสื่อสารมวลชนชายแดน	

จ.หนองคาย

คณะท�างาน

๘๘ นายฐากูร	ใสส่อง ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดนครพนม คณะท�างาน

๘๙ นายเทอดศักดิ์	พลนารี	 สถานีวิทยุฯ	อสมท	นครพนม คณะท�างาน

๙๐ นายนิธิศักดิ์	เศรษฐแสงศรี ประธานสื่อมวลชน

จังหวัดบึงกาฬ

๙๑ ผศ.(พิเศษ)เมธา	ชูจันทร์	 ประธานศูนย์สถาบันพระปกเกล้า	สาขานครพนม คณะท�างาน

๙๒ นางสาววันรพี	สมณช้างเผือก หัวหน้างาน	สปสช.เขต	๘	อุดรธานี	 คณะท�างานและ

เลขานุการ

๙๓ นายธีระวัฒน์	เจริญชัยรัตนะ หัวหน้างาน	สปสช.เขต	๘	อุดรธานี คณะท�างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๙๔ นางภคมณ	พัฒน์ชนะ	 เจ้าหน้าที่อาวุโส	สปสข.เขต	๘	อุดรธานี	 คณะท�างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ ๒ ให้คณะท�างาน ตามข้อ ๑ มีหน้าที่ดังนี้ 

	 ๑.	 สนับสนุนการจัดรับฟังความเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 

ตามมาตรา	๑๘(๑๓)	ระดับจังหวัดและเขตอย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๒.	 จัดท�าแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายจากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ตามมาตรา	๑๘(๑๓)	ไปสู่การแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

	 ๓.	 ก�ากับติดตาม	ประเมินผลการด�าเนินงานขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพในระดับพื้นที่

	 ๔.	 ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ	สร้างการรับรู้	ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนในระดับพื้นที่	

	 ๕.	 แต่งตั้งคณะท�างานย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพตามความจ�าเป็น

	 ทั้งนี้	ขอให้คณะท�างานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

  

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๑๗	เดือน	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๒

   

	 	 ลงชื่อ	

(นายอ�านาจ	ผการัตน์)

ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

เขต	๘	อุดรธานี
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ค�าสั่งส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี

ที่ ๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต ๘ อุดรธานี

	 เพือ่ให้เกดิการพฒันากลไก	วธิกีารด�าเนนิงาน	และการตดิตาม	ก�ากบัการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานภายใต้อ�านาจหน้าที่

ของส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิให้มปีระสทิธิภาพและมกีารพฒันาอย่างอย่างต่อเนือ่ง	ตลอดจนการพฒันากลไกการ

คุม้ครองสทิธพิระสงฆ์เพือ่การเข้าถงึบรกิารด้านการสร้างเสรมิสขุภาพ	การป้องกนัโรค	การฟ้ืนฟสูมรรถภาพและการรกัษาพยาบาล

สทิธิหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ	ของภาคเีครอืข่ายทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ที	่7	จงัหวดัอสีานตอนบน	ในการขบัเคลือ่นการเข้าถงึบรกิาร

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นท่ีเขต	 ๘	 อุดรธานี	 ภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ	 พ.ศ.2560 

มีประสิทธิภาพ	มีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน

	 เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว	ส�านักงานฯ	ขอยกเลิกค�าสั่งที่	๑๔/๒๕๖๑	เรื่อง	คณะท�างานขับ

เคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่เขต	๘	อุดรธานี	ลงวันที่วันที่	๒๕	เดือน	เมษายน	

พ.ศ.	๒๕๖๑	และขอแต่งตัง้บคุคลเพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นคณะท�างานขบัเคลือ่นการเข้าถงึบรกิารสทิธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตขิอง

พระสงฆ์ในพื้นที่เขต	๘	อุดรธานี	ภายใต้ค�าสั่งที่	๓/๒๕๖๒	ดังนี้

	 ข้อที่	 ๑	 เห็นควรแต่งตั้งคณะท�างานขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่	

เขต	๘	อุดรธานี	ประกอบด้วย	

๑ เจ้าคณะภาค	8	(มหานิกายและธรรมยุต) ที่ปรึกษา

๒ เจ้าคณะภาค	10	(มหานิกายและธรรมยุต) ที่ปรึกษา

๓ ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8	อุดรธานี ที่ปรึกษา

๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	๘	อุดรธานี	 ที่ปรึกษา

๕ เจ้าคณะจังหวัด	 เลย	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	หนองคาย	สกลนคร	

นครพนม	และ	บึงกาฬ	(มหานิกายและธรรมยุต)

ที่ปรึกษา

๖ สาธารณสุขนิเทศก์เขต	8	อุดรธานี ที่ปรึกษา

๗ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เลย,หนองบัวล�าภู,อุดรธานี,	หนองคาย	สกลนคร	

นครพนม	และ	บึงกาฬ

ที่ปรึกษา

๘ นายแพทย์ปรีดา	วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ประธานคณะท�างาน

๙ พระวุฒิสารโสภณ	(ไพบูลย์) เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล�าภู	วัดพิศาลรัญญาวาส	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู

รองประธาน

๑๐ นางรัชนี	คอมแพงจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษส�านักงานเขต

สุขภาพที่	8	

คณะท�างาน

๑๑ ผู้อ�านวยการส�านักงานศูนย์อนามัยที่	๘ คณะท�างาน

๑๒ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	(	กขป.เขต	๘	) คณะท�างาน
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ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติเขต 8 อุดรธานี  

๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธ

ศาสนา

เลย	หนองบัวล�าภู	อุดรธานี	หนองคาย	สกลนคร	

นครพนม	และ	บึงกาฬ

คณะท�างาน

๑๔ นางจิราภรณ์	บุญโพธิ์ นักวิชาการศาสนาช�านาญการพิเศษ	ผู้อ�านวยการกลุ่ม

อ�านวยการและกิจการคณะสงฆ์	พศจ.นครพนม

คณะท�างาน

๑๕ พระศรีญาณวงค์	ดร.	 รองเจ้าคณะจังหวัด	วัดศรีชมภูองค์ตื้อ	อ�าเภอท่าบ่อ	

จังหวัดหนองคาย	(มหานิกาย)	

คณะท�างาน

๑๖ พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร	(ธ)	วัดป่าสุทธาวาส

(สุทธาวาส)	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	(ธรรมยุต)

คณะท�างาน

๑๗ พระครูสุตโพธิคุณ	ดร. เจ้าคณะต�าบลนาแสง	วัดโพธิ์ชัยศรี	อ�าเภอศรีวิไล	จังหวัด

บึงกาฬ	

คณะท�างาน

๑๘ พระครูสุมนคุณาภรณ์	 เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาราม	อ.เมือง	จ.เลย	 คณะท�างาน

๑๙ พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล�าภู	วัดสว่างอารมณ์	ต�าบล

เมืองใหม่	อ�าเภอศรีบุญเรือง	จังหวัดหนองบัวล�าภู

คณะท�างาน

๒๐ พระครูประสิทธิ์กิตติสาร	วัดมัชฌิมาวาส	อ.เมือง คณะท�างาน

๒๑ พระมหาสุริยา	ปญฺญาวชิโร	 วัดโพธิสมภรณ์	ต.หมากแข้ง	จ.อุดรธานี	(ธรรมยุต) คณะท�างาน

๒๒ พระครูวินัยธรรัตนพิบูลย์	พุทธิญาโณ	 คณะท�างาน

๒๓ พระครูสกลกิตติโสภณ เจ้าคณะอ�าเภอนิคมน�้าอูน	วัดโพธิ์ชัย	ต�าบลธาตุเชิงชุม	

อ�าเภอเมืองสกลนคร	(พระครู	ดร.	สมหมาย)

คณะท�างาน

๒๔ พระครูวิชิตวรเขต	 เจ้าคณะอ�าเภอวังยาง	วัดพระธาตุศรีคุณ	อ.นาแก	

จ.นครพนม

คณะท�างาน

๒๕ พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ	วัดเซกาเจติยาราม	

อ�าเภอเซกา	จังหวัดบึงกาฬ	

คณะท�างาน

๒๖ นางทัศนีวรรณ	พุทซาค�า นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเลย

คณะท�างาน

๒๗ นางกัญนิกา	สุมาลี	 นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดหนองบัวล�าภู

คณะท�างาน

๒๘ นางอรวรรณ	ศรีรัตนาม นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดอุดรธานี

คณะท�างาน

๒๙ พันจ่าโทประดิษฐ์	สารรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดหนองคาย

คณะท�างาน

๓๐ นางจริยา	เครือค�า พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร

คณะท�างาน

๓๑ นางสุภาณี	กิตติสารพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร

คณะท�างาน

๓๒ นางกุสุมา	สุวรรณโมรา นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ	หัวหน้ากลุ่มงาน

ส่งเสริมสุขภาพส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

คณะท�างาน

๓๓ นางไกรษร	จุลโยธา พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

บึงกาฬ

คณะท�างาน
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การรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจ�ำปี 2562

๓๔ นายทองจันทร์	หอมเนตร คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	8	

อุดรธานี	

คณะท�างาน

๓๕ นายสุรเชษฐ์	คะดุน	 นายกเทศมนตรีเทศบาลต�าบลศรีวิไล	อ�าเภอศรีวิไล	

จังหวัดบึงกาฬ	

คณะท�างาน

๓๖ นางสาววันรพี	สมณช้างเผือก สปสช.เขต	๘	อุดรธานี	 คณะท�างานและ

เลขานุการ

๓๗ นายธีระวัฒน์	เจริญชัยรัตนะ สปสช.เขต	๘	อุดรธานี คณะท�างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๓๘ นางภคมณ	พัฒน์ชนะ สปสช.เขต	๘	อุดรธานี	 คณะท�างานและ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ ๒ ให้คณะท�างาน ตามข้อ ๑ มีหน้าที่ดังนี้ 

	 ๑.	 พัฒนากลไก	วิธีการด�าเนินงานและการติดตาม	ก�ากับ	การขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่ง

ชาติของพระสงฆ์ในพื้นที่	เขต	๘	อุดรธานี	ให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

	 ๒.	 จัดท�ากรอบแนวทางแผนบูรณาการงบประมาณ	 และแผนปฏิบัติงานประจ�าปีให้สอดคล้องกับทิศทางของนโยบาย	

ทบทวน	และพัฒนากลไกในการบริหารคุณภาพในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	

	 ๓.	 รายงานผลการด�าเนนิงานต่อทีป่ระชมุ	คณะอนกุรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิขต	8	อดุรธานี	(อปสข.)	อย่าง

น้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 ๔.	 แต่งตัง้คณะท�างานย่อยทีเ่กีย่วข้องกบัการขบัเคลือ่นการเข้าถงึบรกิารสิทธหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติของพระสงฆ์

ตามความจ�าเป็น

		 ทั้งนี้	ขอให้คณะท�างานที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	

	 	 สั่ง	ณ	วันที่	๒๓	เดือน	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๑

     

	 	 ลงชื่อ	

(นายอ�านาจ	ผการัตน์)

ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่

เขต	๘	อุดรธานี




