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จากใจเลขาธิการ  

 

ยิ่งใกลวันเลือกตั้งเขามา ประชาชน และภาคสวนตาง ๆ ก็ยิ่งใหความสนใจนโยบายของพรรคการเมืองตาง ๆ 

กอนตัดสินใจเขาคูหากาบัตรเลือกตั้ง ในสัปดาหนี้มีสื่อมวลชนหลายคายท่ีมีการจัดเวทีเสวนาท่ีเชิญหลายพรรค

การเมืองเขามารวมแสดงความคิดเห็น โดยลาสุดเม่ือวันจันทรท่ี ๑๑ ก.พ. ท่ีผานมา ทีมขาวเวิรคพอยทออนไลนท่ีไดจัด

เวทีรวมเสวนาหาทางออกปญหาสุขภาพคนไทย เรื่อง “ผาแนวคิดพรรคการเมือง อนาคตสุขภาพคนไทย” เปนการ

เปดพ้ืนท่ีใหพรรคการเมืองมารวมประชันแนวความคิดในเรื่องของสุขภาพคนไทยในอนาคต ซ่ึงถือเปนวาระสําคัญ โดย

มีแกนนําจากแตละพรรคมารวมงาน ไดแก คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปตย คุณธนาธร จึงรุงเรืองกิจ 

จากพรรคอนาคตใหม คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ จากพรรคเพ่ือไทย และคุณสุวิทย เมษินทรีย    จากพรรคพลัง

ประชารัฐ  และเปดใหติดตามการเสวนา ผานทาง Facebook ของ WorkpointNews ดวย    หลายคนก็คงจะไดมี

โอกาสรับฟงแนวคิดและนโยบายของแตละพรรคกันแลวนะครับ แมวาแตละพรรคอาจจะมีความแตกตางใน

รายละเอียดของนโยบายและแนวคิดท่ีเก่ียวของ แตสิ่งหนึ่งท่ีทุกพรรคมีแนวทางใกลเคียงกันคือ “  โครงการบัตรทอง 

จะตองดําเนินตอไป โดยไมแบงแยก คนจน คนรวย  และ ไมมีปรับลดสิทธิ  แตตรงกันขาม... จะตองปรับใหดีข้ึน” 

และยังมีแนวนโยบายท่ีพรรคการเมืองตางๆเห็นเหมือนกันอีกหลายเรื่อง เชน การจายกอนปวย  ไมมีการจาย ณ จุด

บริการ  หรือ เรื่องการบูรณาการสามกองทุนใหญเขาดวยกัน และ เรื่องการทําใหประชาชนเขารับบริการไดสะดวก

ยิ่งข้ึน ไมแออัด โดยใช ระบบ IT เขามาจัดการ...   ผมถือวาท้ังหมดเปนท้ังโอกาส และ ความทาทายสําหรับ สปสช.  

ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหลักในการบริหารโครงการนี้ตลอด ๑๖ ปท่ีผานมา       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

เม่ือวันจันทรท่ี ๑๑ กพ. เชนกัน  สมาพันธเครือขายโรคไมติดตอแหงประเทศไทยไดจัดเวทีวิชาการโดยเชิญ

ตัวแทนพรรคการเมือง มารวมเสวนาเรื่องนโยบายจําเปนสําหรับการปองกันและควบคุมกลุมโรคเรื้อรัง  NCDs  โดยมี

พรรคการเมือง เขารวมหลายพรรคเชน พรรคประชาธิปตย พรรคเพ่ือไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา เปน

ตน ทุกพรรคตางเสนอนโยบายท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือการปองกัน และ รักษาโรค NCDs เชน เรือ่งการตรวจสุขภาพ

ประจําป  การเพ่ิมพ้ืนท่ีสรางสุขภาพในชุมชน  และ อ่ืนๆ  

 โดยท่ีองคกรของเรา ก็ไมพนท่ีไดถูกกลาวถึงเชนกัน 

ในฐานะผูดูแลระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ     

ดังนั้นผมอยากให ทานผูบริหารไดมีโอกาสไดศึกษา  

การดีเบตทางนโยบายสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนเรื่อยๆ  

จนกวาจะถึงการเลือกตั้ง เพ่ือพวกเราจะไดนําขอมูล 

เหลานี้มาวิเคราะห และ เตรียมพรอมไวกอน      

เพราะหลังมีรัฐบาลโดยสมบรูณแลว คงจะมีนโยบาย 

ของฝายการเมืองท่ีอาจจะกระทบกับการทํางานของเรา ท่ีทําใหเราตองปรับตัวหลายดานยางแนนอน...     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  เก่ียวเนื่องกับเรื่องนี้ และ ผนวกกับกระแส แบบ Disruption ในวงการตางๆ ทาง Cluster 1 ไดจัดเวทีการ

ประชุมเรื่อง Disruption ครั้งท่ี ๒ ข้ึนเม่ือวันพุธท่ี ผานมา การประชุมขยายวง

กวางข้ึนโดยใหผูบริหารทุกทานท้ังสวนกลางและ เขต เขารวมประชุมและให

ความเห็น      ผมคิดวาการนําเสนอมีความกาวหนามากกวาการประชุมครั้งท่ี 

๑ อยางเห็นไดชัด   ผมไดกําหนดทิศทางวาเม่ือเราเก็บกวาดงานหลังบานไป

ไดมากแลว ก็ถึงเวลาท่ีเราจะเปดหนางานใหมากข้ึนโดยใชบทเรียนเกาๆ มา

เปนขอพ่ึงระวังในการทํางาน  ตองมีการจัด Alignment ของการทํางาน กับ

ยุทธศาสตรของเราใหมากข้ึน และไดมีการมอบหมายผูบริหารท่ีรับผิดชอบไป

หารือและเตรียมการ โดยเริ่มการภารกิจหลักของสปสช. เชน  ๑) การปรับ

วิธีการทํางานของ Core business เชนการจายชดเชย ท่ีจะพยายามจะรวมศูนยมาท่ี Cluster 2  ใหมากข้ึน         

๒) ใหทีม Custer 3  ทําเรื่องการจัดระบบสนับสนุนการเขาถึงสิทธิ์ และ ออกแบบการจายใหมีประสิทธิภาพใหมากข้ึน     

๓)  มอบใหสํานักท่ีเก่ียวของ และ สปสช. เขต ๑๓ คิดเรื่อง Innovation เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมปองกันฯ ใหกับ

ประชาชน โดยอาจจะใชเรื่อง Big data Block chain หรือ AI  เขามาเปนฐานเพ่ือเชื่อมรอยการทํางานจากหนางาน  

สูสวนกลาง ๔) ระบบบริการ Office Automation ของ Cluster 4 ท่ีอาจจะตองฝาฟนปญหาเรื่องระเบียบตางๆไป

พรอมๆกันดวย .. ผมเชื่อวาแนวทางการทํางานท้ังหมด  จะเปนตัวอยางในการขยับไปสู Disruption ในอนาคต  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

วันท่ี ๑๒ ก.พ. ครม. ก็ไดมีมติอนุมัติงบกองทุน “บัตรทอง” ป ๒๕๖๓ ดัวยอัตรางบเหมาจายรายหัว 

๓,๖๐๐ บาทตอประชากรสิทธิบัตรทอง จากท่ี สปสช. เสนอขอไปท่ีอัตรา ๓.๗๘๔.๕๗ บาทตอประชากร ซ่ึงเรา 

ไดรับเพ่ิมข้ึนจาก ท่ีไดรับในป ๒๕๖๒ (๓,๔๒๖.๒๖ บาทตอประชากร)  สรุปเราไดงบประมาณเพ่ิมข้ึนประมาณ ๖.๕ 

พันลานบาท ในป ๒๕๖๓  กระบวนการงบประมาณป ๖๓ ท่ีจะเกิดข้ึน อาจจะเลยไปอยูในชวงรัฐบาลท่ีไดหลัง

เลือกตั้ง  แตโดยปกติก็จะไมเปลี่ยนแปลงมาก  ประกอบกับทิศทางนโยบายของพรรคการเมืองตางๆเปนอยางท่ีได

กลาวมา ก็หวังวาอาจจะไดมากข้ึน  หรืออยางนอยจะไมถูกตัดลงกวานี้   ตองขอขอบคุณคุณหมอจเด็จ คุณทวีศรี 

และ ทีม Cluster 1 และ ทุกสํานักท่ีเก่ียวของ เปนอยางมากครับ        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอพูดเรื่องภายในบานกันบางนะครับ  ผมขอขอบคุณผูจัดงาน  "ประกาศเจตนารมยสุจริต" เพ่ือสงเสริมความ

สุจริต และ มีธรรมาภิบาลในองคกร  และ ขอขอบคุณเจาหนาท่ี สปสช. ทุกทานท่ีมีสวนทําใหองคกรของเราไดรับการ

ยอมรับในเรื่องนี้ ... พิสูจนไดจากการถูกตรวจสอบจากองคกรท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ นับครั้งไมถวน  ผมรูสึกภูมิใจ

เปนอยางยิ่งท่ีเห็นพัฒนาการดานนี้ของพวกเรา และเห็นพวกเรามารวมกันประกาศ

เจตนารมณสุจริต อยางหาวหาญ สมศักดิ์ศรี และพรอมเพียงกัน  การสงเสริมความสุจริต

และตอตานความทุจริตนั้นตองทําใหควบคูกันไปอยางสุมดุล   ขอใหการทํางานเรื่องนี้ถูก

ปลูกฝงอยูในระบบงานประจํา ภายใตรมของงานพัฒนาคุณภาพ โดยไมควรยึดติดทฤษฎ ี

หรือ รูปแบบเครื่องมือมากจนเกินไป...  ขอสําคัญคือ การสรางธรรมาภิบาลมิใชใชหลัก

กฎหมายเพียงอยางเดียว ตองคํานึงถึงหลักอ่ืนๆ และผลลัพธของงานดวย                

 

ตามดวยเรื่องเบา ๆ นารัก ๆ ท่ี

สํานักงานใหญ ในวันวาเลนไทน ดวย กิจกรรม 

“เติมรัก เติมพลัง” เพ่ือรวมบอกรัก และเติมพลังใจใหกัน ท่ีทีม HR รวมกับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนองคกรแหงความสุข ไดเปนเจาภาพ ชวยเติมรัก เติม

พลัง ข้ึนมาไดมากเลยครับ ขอขอบคุณทีมงาน HR และฝายบริหาร ท่ีตั้งใจสง

ความรักใหกับพวกเรา ...คนเราจะอยูไมได ถาขาดความรัก ...  เปนการสราง

พลังภายในใหเขมแข็งข้ึน เอ้ืออาทร ตอกัน เปนสิ่งท่ีดี ควรทําบอยๆ สิ่งสําคัญ

นอกจากคําพูดแลว คือการปฏิบัติ ท่ีเอ้ืออาทรตอกัน ในองคกร และ กับ

ประชาชนท่ีเราดูแล    ขอจบดวยเรื่องนารักๆอีกเรื่องครับ ขอชื่นชมคุณหมอ

 

 

 



 

สันติ และ ทีมเขต ๒  ท่ีปลุกกระแสการใสใจในสุขภาพของเจาหนาท่ี สปสช. โดยการออกแบบ และ จัดทําเสื้อยืดใส

ออกกําลังกายใหพวกเรา  ไดใสกันท้ังเขตและสวนกลาง และ ยังเปนการแสดงสัญลักษณ ของ สปสช. ใหคนภายนอก

ไดรูจักพวกเรามากข้ึนผานการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ...ผมเห็นใสกันแลว ท้ังสวย ท้ังหลอ กันทุกคนเลย   
 

 

 

  


