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ค ำน ำ 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ระบบหลักประกันสุขภาพไทย รหัส PH 01106 นี้ ได้แบ่ง
เนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 8 หัวข้อเรื่อง ครอบคลุมเรื่องแนวคิด หลักการ ความเป็นมาของการ
ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพไทย สิทธิของใช้หลักประกันสุขภาพ และการคุ้มครองสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางระบบสุขภาพไทยที่น่าภาคภูมิใจ และได้รับการยกย่องใน
ระดับนานาชาติ โดยองค์การอนามัยโลก องค์การสหประชาชาติได้กล่าวยกย่องผลงานอันน่า
ภาคภูมิใจนี้ในเวทีโลก และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้นานาประเทศได้เรียนรู้ และด าเนินรอยตาม บทเรียน
ต่างๆ ที่เรียบเรียงในเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถคิด และสามารถน าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพได้  
 จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ นอกจากเขียนครบตามหลักสูตรแล้ว ผู้เขียนยังได้เพ่ิม
ประสบการณ์ ในช่วงที่เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยเอกชน งานวิจัย ประสบการณ์การศึกษาดูงาน 
ประสบการณ์การประชุมวิชาการ  ประสบการณ์การปฏิบัติงานในชุมชน เข้ามาเพ่ิมเติมในตัวอย่าง
ประกอบความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมเติม 

 ขอขอบพระคุณผู้เรียบเรียงต ารา หนังสือ เอกสารต่างๆ ซึ่งอ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม 
และขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนส าคัญ ท าให้เอกสารการสอนเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
         ศริญญา  จริงมาก 

         พฤษภาคม 2559 
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(10) 

แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 

 

รหัสวิชา   PH01116 

รายวิชา   ระบบหลักประกันสุขภาพไทย        2(2-0-4) 

           (Thai Health Security System) 

            รวมเรียน  16  สัปดาห์           รวม 32 ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษา ความหมาย วิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย การปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สุขภาพ  การเข้าถึงสิทธิ และ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป    
    เมื่อเรียนจบรายวิชานี้ นักศึกษาสามารถ  

1. มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความหมาย  วิวัฒนาการของระบบหลักประกัน 

สุขภาพในประเทศไทย หลักการและการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

2. มีทักษะในการให้ค าแนะน าเรื่องสิทธิประโยชน์ และการใช้บริการสุขภาพในระบบ 

หลักประกันสุขภาพไทย 

3. มีทัศนคติที่ดีต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพไทย  
4. น าเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ 

5. น าความรู้ไปใช้ให้ค าปรึกษาผู้รับบริการเพ่ือเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในระบบ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

6. วิเคราะห์ผลดี ผลเสียของการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

7. มีคุณธรรม และจริยธรรมในการให้บริการผู้รับบริการด้านสุขภาพในระบบ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 



 

(11) 

เนื้อหา 
 

บทที่ 1  สุขภาพและการเจ็บป่วย       4  ชั่วโมง 
 ความน า 

 ความหมายของสุขภาพและการเจ็บปุวย 

องค์ประกอบของสุขภาพ 

กระบวนการเกิดโรคและการเจ็บปุวย 

การดูแลสุขภาพ 

สรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  2  สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ   4  ชั่วโมง 
 ความน า 
 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 

  สิทธิมนุษยชน 

 การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน 

 การสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 

 สรุป 

 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 3 แนวคิดและหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   4 ชั่วโมง 
ความน า 

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 

ความหมายและความส าคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หลักการและแนวคิดระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

เปูาหมายของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

วิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

ประเภทของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 

สรุป 



 

(12) 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  4 สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   4  ชั่วโมง 
ความน า 

ความหมายของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

บุคคลที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

การลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

บริการทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง 
เกณฑ์การร่วมจ่ายค่าบริการ  
สรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 5 การคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในการรับบริการสาธารณสุข  4 ชั่วโมง 

ความน า 

หลักการของการคุ้มครองผู้รับบริการ (มาตรา 41) 

หลักการของการคุ้มครองผู้ให้บริการ (มาตรา 18(4))  
ช่องทางการร้องเรียนการร้องทุกข์ 
สรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
บทที่ 6 การจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ   4  ชั่วโมง 

ความน า          
การจัดบริการในมิติการส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ 

การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 

การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 

การประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ 

สรุป 

ค าถามท้ายบท 
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เอกสารอ้างอิง 
บทที่  7  การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    4 ชั่วโมง 

ความน า 

ที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
บทบาทของหน่วยงานดูแลงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

แนวคิดหลักของการบริหารงบประมาณ 

วัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณ 

สถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพ  
 สรุป 

 ค าถามท้ายบท 

 เอกสารอ้างอิง 
  

บทที่  8  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ   6 ชั่วโมง 
ความน า 

หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

เป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ  
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

สรุป 

ค าถามท้ายบท 

เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 

2. ศึกษาแผนภูมิ สไลด์น าเสนอ และวีดิทัศน์ที่เก่ียวข้อง 
3. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4. ร่วมอภิปรายเนื้อหา และท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  
5. มอบหมายงานด้วยใบงานเป็นการบ้าน 

6. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

7. ศึกษาดูงานระบบหลักประกันสุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข 

8. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  สไลด์น าเสนอด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3.  วิดีทัศน์จากสื่ออินเทอร์เน็ต 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์   
5. วิดีทัศน์ระบบหลักประกันสุขภาพ 

6. บทความ กรณีศึกษา เรื่องสั้น ข่าวประจ าวัน หนังสือพิมพ์   
7. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

8. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ แผ่นใส 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน     60% 

     1.1  ประเมินจากการสังเกตการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน   10% 

     1.2  ใบงาน  รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  20% 

    1.3  ทดสอบกลางภาคเรียน       30% 

 2. คะแนนทดสอบปลายภาคเรียน    40% 

 

 การประเมินผล   
คะแนนระหว่าง 80-100   ได้ระดับ   A 

คะแนนระหว่าง 75-79    ได้ระดับ  B+ 

คะแนนระหว่าง 70-74     ได้ระดบั  B 

คะแนนระหว่าง 65-69    ได้ระดับ  C+ 

คะแนนระหว่าง 60-64     ได้ระดับ  C 

คะแนนระหว่าง 55-59     ได้ระดับ  D+ 

คะแนนระหว่าง 50-54     ได้ระดับ  D 

คะแนนระหว่าง 0-49      ได้ระดับ   F 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

 เรื่อง สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1.1 บทน า 

1.2 ความหมายของสุขภาพและการเจ็บปุวย 

1.3 องค์ประกอบของสุขภาพ 

1.4 กระบวนการเกิดโรคและการเจ็บปุวย 

1.5 การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล 

1.6 บทสรุป 

1.7 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาสุขภาพและการเจ็บปุวยจบแล้ว  ให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
1. บอกความหมายและความส าคัญของสุขภาพและการเจ็บปุวยได้ถูกต้อง 
2. เขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ของสุขภาพแบบองค์รวมได้ถูกต้อง 
3. จ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพได้ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชนได้ถูกต้อง 
5. อธิบายการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรคได้ถูกต้อง 
6. เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันปัญหาสุขภาพได้ถูกต้อง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่อง สุขภาพและการเจ็บปุวย จากเอกสารประกอบการสอนบทที่ 1  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint 

3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษา  
4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและการเจ็บปุวย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 1  เรื่องสุขภาพและ 
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การเจ็บปุวย 

2. Microsoft PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องสุขภาพและการเจ็บปุวย 

3. กรณีศึกษาประเด็นสุขภาพและการเจ็บปุวย   
4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  
5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  

 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทท่ี 1 

สุขภาพและการเจ็บป่วย 

 

1.1  บทน า 
        การมีสุขภาพดี  เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  การดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เรื่องการออก
ก าลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การปูองกันโรค การลดหรือเลิกสิ่งที่บั่นทอนสุขภาพ 
จะท าให้สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว  จากสถิติด้านสาธารณสุขพบว่า คนไทยเจ็บปุวยความดัน
โลหิตสูง  หัวใจ เบาหวาน อุบตัิเหตุ  ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมภาวะที่เสี่ยง  แม่คลอดบุตร
อายุน้อยกว่า 12 ปีสูงขึ้น  เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย  อัตราการใช้ถุงยางอนามัยค่อนข้างต่ า  
ค่าดัชนีมวลกายสูงขึ้นส่อแววเป็นโรคอ้วน บริโภคผักผลไม้น้อย  ดื่มแอลกอฮอล์  สูบบุหรี่ ท าให้
เจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ได้แก่ โรคเก่ียวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด 
มะเร็ง เอดส์ โรคหัวใจ ความดันเลือด รวมทั้งอุบัติเหตุบนถนน ซ่ึงสามารถปูองกันหรือหลีกเลี่ยงได้
ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรมการกินอาหาร การออกก าลังกาย การสูบบุหรี่ 
ดื่มสุรา การขับขี่ยวดยานพาหนะ ผลกระทบเมื่อเกิดการเจ็บปุวย ได้แก่ เกิดความวิตกกังวลปัญหา
หรือความยุ่งยากในครอบครัว ความผิดปกติหรือความบกพร่องทางอารมณ์ ความวิตกกังวล เครียด 
เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สูญเสียผลผลิตในการท างานจากการประกอบอาชีพนั้น ๆ และ
สูญเสียชีวิต 

ดังนั้นการแสวงหาความรู้  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ  และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ  จะก่อให้เกิดการมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค  ลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  เพ่ิมโอกาสการมีรายได้ การประกอบอาชีพ การมีชีวิตการท างานที่
ยาวนาน  การใช้ทรัพยากรลดน้อยลง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ลดอัตราการปุวยการตายจากโรคที่ปูองกัน
ได้  ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายของสุขภาพและการเจ็บปุวย องค์ประกอบของสุขภาพ 

กระบวนการเกิดโรคและการเจ็บปุวย และการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ตามล าดับ  
 

1.2 ความหมายของสุขภาพและการเจ็บป่วย 

      การสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการเจ็บปุวย จะท าให้เกิดการตระหนักถึงความส าคัญ
และการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท าให้เกิดการเจ็บปุวย  
      1.2.1 สุขภาพ (Health) เป็นสภาวะของความสมบูรณ์ทางกาย ใจ จิตวิญญาณ และ สังคม 

ที่เป็นพลวัต และไม่เป็นเพียงแค่ภาวะที่ปราศจากโรค หรือ ความไม่แข็งแรง (“Health is a dynamic 
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state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity,”) (WHO 1997a:. 2) 

                 นิยามความหมายของสุขภาพในมุมมองของคนไทย โดย พระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้หมายความว่า “ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทายกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”  

  1.2.2 การเจ็บป่วย หมายถึง ภาวะการเปลี่ยนแปลงของหน้าที่ปกติทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมท าให้ไม่สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้  การเจ็บปุวยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1.2.2.1 การเจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน (Acute Illness) หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นเร็ว 

เป็นอยูเ่พียงช่วงสั้นๆ อาจเป็นภายในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ แล้วก็รู้ผลของโรคในระยะสั้น อาทิ โรค
ติดเชื้อเฉียบพลัน (Acute Infectious Disease) เช่น ปอดอักเสบ คอตีบ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หัด 
อีสุกอีใส อหิวาตกโรค เป็นต้น ทั้งนี้ยังอาจรวมถึงกลุ่มโรคที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บ เช่น บาดแผล 
ตกเลือด กระดูกหัก หรือกลุ่มโรคที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ไส้ติ่งอักเสบ กระเพาะอาหารทะลุ 
ตั้งครรภ์นอกมดลูก  โรคเหล่านี้เมื่อได้รับการรักษาได้ถูกต้องและทันกาลก็มักจะหายขาด ไม่เหลือ
อาการให้คนไข้รู้สึกทุกข์ทรมานเป็นเวลานาน หรือถ้าเป็นรุนแรงและรักษาไม่ทันกาล ก็อาจจะเสียชีวิต
ไปในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ตกเป็นภาระของครอบครัวและสังคมต่อไป 

1.2.2.2 การเจ็บป่วยเรื้อรัง (Chronic Illness) หมายถึง โรคที่เม่ือเป็นแล้วจะมีอาการ 

หรือต้องรักษาติดต่อกันนาน เป็นแรมเดือนแรมปีหรือตลอดชีวิต มักได้แก่   โรคไม่ติดเชื้อ (Non-

infectious Disease) เป็นส่วนใหญ่ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพาต โรคหัวใจ โรคหืด 
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ถุงลมโปุงพอง ตับแข็ง มะเร็ง โรคภูมิแพ้ ปวดข้อเรื้อรัง หรือที่เรียกว่า รูมาติส
ซั่ม ซึ่งได้แก่ โรคข้อเสื่อม รูมาตอยด์ โรคเก๊าต์ เป็นต้น  โรคประสาท โรคกระเพาะเรื้อรัง คอพอกเป็น
พิษ ธาลัสซีเมีย โรคลมบ้าหมู เป็นต้น  นอกจากนี้โรคติดเชื้อเรื้อรัง (Chronic Infectious Disease) 

เช่น วัณโรค ก็จัดอยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง เช่นเดียวกัน โรคเรื้อรังเหล่านี้ บางชนิดก็อาจค่อยๆทุเลาหรือ
หายได้  เช่นอัมพาต แต่จะต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนแรมปี มิสามารถรักษาหายภายใน 5 วัน 7 วัน 
เช่น ไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ บางชนิดจะค่อยๆ ทรุดลงและหมดทางเยียวยา  เช่น มะเร็ง ตับแข็ง ถุง
ลมโปุงพอง แต่จะไม่เสียชีวิตเร็ว เช่น คอตีบ หรืออหิวาตกโรค  โรคบางชนิดถ้าได้รับการรักษาอย่าง
ถูกต้องก็อาจหายขาดได้  เช่น วัณโรค คอพอกเป็นพิษ แต่ต้องกินยาและติดตามผลการรักษาตามที่
แพทย์แนะน า โรคบางชนิด ถ้าได้รับการรักษาอย่างสม่ าเสมอก็อาจควบคุมโรคไม่ให้ เกิด
ภาวะแทรกซ้อน และอยู่ได้นานชั่วอายุขัยอย่างคนปกติธรรมดา เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่
ถ้าขาดการควบคุมก็มักจะเกิดโรคแทรกซ้อน และในที่สุดอาจจะเสียชีวิตได้ 

โดยสรุป สุขภาพ หมายถึง  ดุลยภาพของร่างกาย  หรือสภาวะความสมดุลของร่างกาย  จิตใจ   
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อารมณ์สังคม และจิตวิญญาณ ตลอดจนมีการวุฒิภาวะที่ เหมาะสม  สามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม  ให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่วนการเจ็บปุวย หมายถึง สภาวะการเสีย
ความสมดุลของร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม และจิตวิญญาณ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตามท าให้เกิด
โรค คือ ภาวะที่มีพยาธิสภาพเกิดขึ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างหรือหน้าที่ต่าง ๆ ของ
ร่างกาย จิตใจ ท าให้เกิดอาการและอาการแสดงที่ชัดเจน 

 

1.3 องค์ประกอบของสุขภาพ 

       สุขภาพมีองค์ประกอบเป็นองค์รวม หมายถึง มีมิติสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพทางกาย  
สุขภาพจิต  สุขภาพทางปัญญา และสุขภาพทางสังคม  แสดงดังภาพท่ี 1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ภาพที ่1.1 มิตสิุขภาพ 4 ด้าน 

ที่มา: อ าพล  จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และดรุณี พิพัฒน์โรจนกมล (2550: 3) 
1.3.1 สุขภาพทางกาย (Physical Health) หมายถึง ความสมบูรณ์แข็งแรง อวัยวะท างาน 

ปกติ  มีประสิทธิภาพ  ร่างกายเจริญเติบโต การพักผ่อนนอนหลับเป็นปกติ  มีการทรงตัวที่ดี  หู ตา 
ฟัน แข็งแรง รวมถึงผู้ที่มีโรคทางกาย เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคภูมิแพ้ โรคข้อเสื่อม เอดส์ 
มะเร็ง เป็นต้น และรวมถึงผู้ที่มีความพิการทางกายที่ได้รับการดูแลรักษาจนสามารถประกอบกิจกรรม
ได้เช่นคนปกติหรือเกือบเท่าคนปกติ เมื่อมีความบกพร่องทางกายเกิดขึ้นแล้ว หากบุคคลได้รับการ
ดูแลจนสามารถเคลื่อนไหวและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ได้เทียบเท่าคนปกติ ก็ย่อมหมายถึงว่ามีสุข
ภาวะทางร่างกายโดยอนุโลม  การส่งเสริมสุขภาพกาย สามารถท าได้โดยการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง 
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การพักผ่อนที่เพียงพอ  การออกก าลังกายที่เหมาะสม  การอยู่ในที่อากาศถ่ายเทดี  หลีกเลี่ยง
โรคติดต่อทุกชนิด 

 1.3.2 สุขภาพทางจิต (Mental Health) หมายถึง การมอีารมณ์ม่ันคง สามารถควบคุม 

อารมณ์ได้ ไม่เครียดจนเกินไป  ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้  มีความกระตือรือร้น  มองโลกในแง่ดี  
เชื่อมั่นในตนเองอย่างมีเหตุผล  ยินดีเมื่อเห็นบุคคลอ่ืนประสบความส าเร็จ  การส่งเสริมสุขภาพจิต  
สามารถท าได้โดยการรู้จักผ่อนคลาย  ส่งเสริมการปรับตัว  การฝึกสมาธิ  การออกก าลังกาย 

 1.3.3 สุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปัญญา (Spiritual Happiness) หมายถึง การมีความ
สงบสุขหรือสันติสุขอยู่ภายในด้วยการมีสติและปัญญาสมบูรณ์ มีความฉลาดรู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ  การ
เข้าใจสรรพสิ่งอย่างเป็นจริง จิตใจเปี่ยมสุข เข้าถึงสิ่งดีงามถูกต้องสูงสุด จิตใจดี มีเมตตากรุณา มีจิตใจ
สะอาด สว่าง สงบ  

  1.3.4  สุขภาพทางสังคม (Social Well-being)  หมายถึง  การมีครอบครัวที่อบอุ่น มีการ
ปรับตัวในสังคมได้ดี  อยู่ร่วมกันด้วยดีกับบุคคลอ่ืน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  มีการตัดสินใจที่
เหมาะสม มีหลักประกันสุขภาพ  มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  มีความม่ันคง  มีอายุยืนอย่างมี
คุณภาพ ครอบครัวอบอุ่น มีชุมชนเข้มแข็ง  สังคมมีความยุติธรรม เสมอภาค มีภราดรภาพ และ
สันติภาพ   

   มิติสุขภาพทั้ง 4 ด้าน ล้วนมีความเชื่อมโยงและส่งผลต่อกันอย่างเป็นองค์รวม ดังภาพที่ 
1.2 
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ภาพที่ 1.2  ความเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพทางกาย กับมิติสุขภาพอ่ืน ๆ 

ที่มา: อ าพล  จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และดรุณี พิพัฒน์โรจนกมล (2550: 5)   

 

1.4  กระบวนการเกิดโรคและการเจ็บป่วย 

        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2551) ได้กล่าวถึง
กระบวนการการเกิดโรคและการเจ็บปุวยไว้ว่า 

          1.4.1 ธรรมชาติการเกิดโรคในคน สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคอาจเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็
ได้ อาการของโรคหรือความรุนแรงของโรคนอกจากจะขึ้นอยู่กับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมแล้ว
จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของผู้ปุวย สภาพร่างกายของผู้ปุวย สิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิด
โรคในคน  ดังภาพที่  1.3   
 

การเจ็บป่วยทางกาย 

(เช่น เอดส์ มะเร็ง อัมพาต ไตวาย พิการ) 

จิต 

 วิตกกังวล 

 กลัวตาย กลัวสูญเสยี ขาดรายได้ 
 รู้สึกมีปมด้อย ไร้ค่า 

 ท้อแท้ สิ้นหวัง 

 ซึมเศรา้ 

 คิดอยากฆ่าตัวตาย 

 คิดอยากท าร้าย หรือแก้แค้น เช่น ผู้ป่วย
เอดส ์

สังคม 

 ถูกให้ออกจากงาน 

 ญาติรังเกยีจ ทอดทิ้ง 

 สังคมรังเกียจ 

 เข้าสังคมไม่ได ้

 หรือแยกตัวเอง 

จิตวิญญาณ(ปัญญา) 
 ขาดความฉลาดรูเ้ท่าทัน 

 ไม่เข้าใจสรรพสิ่งตามความเป็นจรงิ 

 เข้าไม่ถึงความดีงามถูกต้อง 

 ไม่มีความสงบสุขภายในจติใจ 
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สุขภาพดี  (healthy) 
 
ระยะที่มีความไวต่อการรับสิ่งก่อโรค 

(stage  of  susceptibility) 
 
ระยะก่อนมีอาการของโรค 

(stage  of  preclinical  disease) 
 
ระยะมีอาการของโรค 

(stage  of  clinical  disease) 
 
ระยะมีความพิการของโรค 

(stage  of  disability) 
                  

ภาพที่ 1.3  ธรรมชาติของการเกิดโรค 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551: ออนไลน์) 
 

วงจรการเกิดโรคตามธรรมชาติ เริ่มต้นจากคนปกติได้รับเชื้อโรคอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรค  หรือมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือมีปัจจัยเสี่ยง (Risk  Factor) จะท าให้มีความไวต่อการเกิด
โรค ซึ่งเมื่อเป็นแล้วอาจหายหรือตายได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1.4.1.1 ระยะที่มีความไวต่อการรับสิ่งก่อโรค ระยะนี้ยังไม่มีอาการของโรคเกิดขึ้น เป็น
ระยะที่ร่างกายเกิดปฏิกิริยาตอบโต้ระหว่างคน (Host) เชื้อโรค (Agent) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ถ้าปฏิกิริยานี้เกิดไม่สมดุลขึ้นจะเกิดปัจจัยกระตุ้นให้เกิดโรค 

 1.4.1.2 ระยะก่อนมีอาการของโรค เป็นระยะที่มีพยาธิสภาพของโรคเกิดขึ้นแล้ว แต่
ยังไม่มีอาการ (Symptom) ของโรคให้เห็นชัดเจน เนื่องจากพยาธิสภาพยังไม่มากพอ  ได้แก่  ระยะ
เริ่มแรกของมะเร็งชนิดต่างๆ  วัณโรคระยะแรก  ฯลฯ 

 1.4.1.3 ระยะมีอาการของโรค เป็นระยะที่มีพยาธิสภาพเกิดมากขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในหน้าที่และลักษณะของอวัยวะนั้นๆ ผู้ปุวยจะเกิดอาการของโรคข้ึน  มักเป็นระยะที่
ผู้ปุวยมาพบบุคลากรสาธารณสุข 

 1.1.4.4 ระยะมีความพิการของโรค ภายหลังจากท่ีมีอาการของโรคเกิดข้ึนแล้ว ผู้ปุวย
บางคนอาจได้รับการรักษา และในบางคนไม่ได้รับการรักษาจึงอาจพบผู้ปุวยมีความพิการเกิดข้ึนได้
มากน้อยแตกต่างกัน ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 

เสียชีวิต 

(death) 
หาย 

(recovery) 
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 1) ปุวยแล้วหายสนิท 

 2) ปุวยแล้วหายไม่สนิทเกิดความพิการ 
 3) ปุวยแล้วเป็นมากจนถึงแก่กรรม 

 1.4.2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพและการเจ็บป่วย 

  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการเจ็บปุวย มี 3 ปัจจัย ดังนี้ 
  1.4.2.1 ปัจจัยด้านโฮสต์ (Host Factor) 
        โฮสต์  หมายถึง  สิ่งที่รับและแพร่ตัวเชื้อโรคเข้าสู่สิ่งแวดล้อม  ซึ่งในที่นี้

หมายถึงคน  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคนหรือมนุษย์  ที่จัดเป็นปัจจัยภายใน  (Intrinsic Factors)  ซึ่งท า
ให้เกิดผลกระทบต่อความไวในการเกิดโรค  ได้แก่ 

   1)  อายุและเพศ (Age and Sex) เด็กวัยทารกและผู้สูงอายุจะติด
เชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนธรรมดา เนื่องจากวัยเด็กระบบภูมิคุ้มกันยังพัฒนาไม่ดี ในขณะที่ผู้สูงอายุภูมิ
ต้านทานจะเริ่มเสื่อมสภาพ โอกาสเกิดโรคจึงมีได้มาก ความแตกต่างเรื่องเพศเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
ได้รับเชื้อแตกต่างกัน นอกจากนี้ระดับของฮอร์โมนเพศจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย 

   2)  พันธุกรรมและเชื้อชาติ (Heredity and Race) ความผิดปกติ
ของยีนและโครโมโซมจะมีการถ่ายทอดจากพ่อ แม่ไปยังลูกได้ 

   3)  ปัจจัยทางสรีรวิทยา (Physiological Factors) ปัจจัยของ
สรีรวิทยาที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับการเป็นโรคยากง่าย หรือมากน้อย ได้แก่ 

   3.1) ภาวะเหนื่อยล้า ความเครียดทางอารมณ์ 
   3.2) ระยะตั้งครรภ์ 
   3.3) การขาดการพักผ่อนที่เพียงพอ 

   3.4) ผู้สูงอายุและวัยรุ่นซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับฮอร์โมน 

   4)  ปัจจัยด้านจิตใจ  (Psychological  Factors)  ความวิตกกังวล  
ความไม่สบายใจ  ความแปรปรวนทางจิตหรืออารมณ์เป็นสาเหตุของโรคทางกายและทางใจทั้งสิ้น  
ตัวอย่างโรคทางกายท่ีมีผลกระทบมาจากสาเหตุทางใจ  เช่น  โรคหืด  โรคความดันโลหิตสูง  โรคแผล
ในกระเพาะอาหาร  ฯลฯ   

   5)  ภูมิคุ้มกันของโรค  (Immunity) ในด้านภูมิคุมกันของโรคในคน
แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ 

    5.1) ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ(Natural Immunity) แบ่งเป็น 

                  5.1.1) Active Natural Immunity หมายถึง 
ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งเชื้อจะกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกัน 
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                  5.1.2) Passive Natural Immunity หมายถึง 
ภูมิคุ้มกันที่ผ่านจากรกของแม่มายังลูกขณะอยู่ในครรภ์ หรือผ่านทางน้ านมแม่ ภูมิคุ้มกันชนิดนี้จะอยู่
ได้นาน 6 เดือน 

    5.2) ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังโดยการสร้างขึ้น (Acquired 

Immunity) แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
                5.2.1) Active Acquired Immunity หมายถึง 

ภูมิคุ้มกันที่เกิดข้ึนโดยการกระตุ้นจากการฉีดวัคซีนปูองกันโรคต่างๆ 

                5.2.2) Passive Acquired Immunity หมายถึง ภูมิคุ้มกัน
ที่ได้จากการได้รับไฮเปอร์อิมมูนซีรัม (Hyper Immune Serum) จากสัตว์หรือคน 

   นอกจากนี้  ภูมิคุ้มกันอาจได้จากการที่เคยเป็นโรคใดโรค
หนึ่งมาก่อน  หรือการได้รับยารักษาโรคหนึ่งโรคใด  ท าให้มีโอกาสเป็นโรคอ่ืนตามมาง่ายขึ้น  เช่น  
เด็กที่เป็นโรคหัด  อีสุกอีใส  มีโอกาสเป็นปอดบวมง่ายกว่าเด็กอ่ืน  ผู้ปุวยที่ได้รับการฉายแสงรักษา
โรคมะเร็งท าให้มีการกดการสร้างภูมิคุ้มกัน อาจเกิดโรคต่างๆ  มากข้ึน  เป็นต้น 

   6)  พฤติกรรมอนามัย (Health Behavior) อุปนิสัยการบริโภค
อาหารไขมันสูง การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า การขาดการดูแลสุขภาพอนามัย ฯลฯ จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคบางอย่างได้ง่ายขึ้น 

 1.4.2.2  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  (Environment) 
      สิ่งต่างๆ  ที่อยู่รอบตัวมนุษย์  มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องท าให้เกิดผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ ซึ่งแบ่งได้เป็น  4  กลุ่ม  คือ 

        1)  สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  (Biological  Environment)  
สิ่งแวดล้อมลักษณะนี้รวม  สัตว์  แมลงที่เป็นพาหะน าโรคและตัวเชื้อที่สัตว์หรือแมลงเหล่านี้มีอยู่หรือ
น ามา  เช่น ยุงน าเชื้อไข้มาลาเรีย  ไข้เลือดออก  โรคเท้าช้าง  แมลงวันน าเชื้ออุจจาระร่วง  หนูน าเชื้อ
กาฬโรค  สุนัขน าเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า  คนน าเชื้อวัณโรค  อหิวาตกโรค   ฯลฯ  เป็นต้น 

   2)  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   (Physical  Environment)  ได้แก่  
ลักษณะภูมิประเทศ  อุณหภูมิ  ฤดู  แสงสว่าง  เสียง  ในแต่ละท้องถิ่น  ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้มีการ
ด ารงชีพและแพร่ขยายพันธุ์ของโรคได้มากข้ึน  เช่น  ยุงต้องการน้ าขัง  ฝนชุก 

  3)  สิ่งแวดล้อมทางเคมี  (Chemical  Environment)  ได้แก่  แก๊ส  
สารเคมีที่มีอยู่ในที่ต่างๆ  จนก่อให้เกิดอันตรายได้  เช่น  บริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง  มีสารตะกั่วสูง  
ผู้ที่ท างานในโรงงานแบตเตอรี่  ฯลฯ 
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  4 )   สิ่ ง แ วดล้ อมทา ง เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม  (Socio-Economic 

Environment)  ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางสังคม ระดับการศึกษา ที่อยู่อาศัย ความเชื่อและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีทางสังคม ฯลฯ  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก่อโรคทั้งสิ้น 

 1.4.2.3  ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้เกิดโรค  (Agent)   
      1)  สิ่งที่ท าให้เกิดโรคทางชีวภาพ  (Biological Agent) 
         1.1) แบคทีเรีย  (Bacteria)  เป็นจุลชีพขนาดเล็ก มีรูปร่างแตกต่าง

กันได้หลายแบบ  เช่น  รูปร่างทรงกลม (spherical  shape) แบบ coccus  รูปแท่ง (rod  shape) 
แบบ bacillus  รูปเกลียว (spiral  shape) แบบ spirochaete บางครั้งอาจเรียงตัวเป็นกลุ่ม 
(clusters) หรือต่อเป็นสาย  (chain)  อาจต้องการออกซิเจนสูงหรือต่ าในการเจริญเติบโต  โดยมี
ปฏิกิริยาที่ส าคัญได้ 2 แบบ คือ มีความสามารถในการกระจายไปยังเนื้อเยื่อของโฮสต์โดยตรง และ
ความสามารถในการผลิตทอกซิน ได้แก่ แบคทีเรียที่ท าให้เกิดวัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก   

        1.2) ไวรัส  (Virus)  เป็นจุลชีพขนาดเล็กที่สุดต้องเจริญในเซลล์
โฮสต์  แบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ  ไวรัสดีเอ็นเอ  (DNA  virus)  และไวรัสอาร์เอ็นเอ  (RNA  virus)  
ได้แก่  ไวรัสที่ท าให้เกิดโรคหัด  โปลิโอ  ไข้หวัด  ไข้เลือดออก  อีสุกอีใส 

        1.3) คลามีเดีย  (Chlamydiae)  คล้ายกลุ่มไวรัส  เพราะต้องเจริญ
ในโฮสต์มีทั้ง  DNA  และ RNA  คล้ายกับแบคทีเรีย เพราะมีการแบ่งตัวแบบไบนารีฟิชชั่น  (binary  

fission)  ได้แก่  คลามีเดียที่ท าให้เกิดโรคริดสีดวงตา  (trachoma)  ออร์นิโธซิส  (ornithosis) 
       1.4) ริคเค็ทเซีย (Rickettsiae) เป็นจุลชีพที่มีขนาดอยู่ระหว่างแบคทีเรีย

และไวรัส แต่การด ารงชีวิตต้องอาศัยเซลล์ที่มีชีวิตตัวอ่ืน ได้แก่  ริคเค็ทเซียที่ท าให้เกิดโรคไข้ไม่ทราบ
สาเหตุ 

       1.5) ปรสิต (Parasite) เป็นเชื้อที่ต้องอาศัยโฮสต์ อาจอาศัยภายในหรือ
ภายนอกสิ่งมีชีวิตตัวอ่ืน ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ปรสิตพวกสัตว์และปรสิตพวกพืช ปรสิตที่ส าคัญ  
ได้แก่  
      1.5.1) โปรโตซัว (Protozoa) เป็นสัตว์เซลล์เดียว ได้แก่ โปรโตซัว
ที่ท าให้เกิดโรคไข้จับสั่น 

      1.5.2) หนอนพยาธิ (Helminths)  ที่ท าให้เกิดโรคในคน ได้แก่ 
หนอนพยาธิที่ท าให้เกิดโรคพยาธิปากขอ หนอนพยาธิท าให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ 

      1.5.3) อาร์โทรปอด (Arthropods) พวกแมลงและสัตว์ ซึ่งท า
หน้าที่เป็นโฮสต์ตัวกลาง (intermediate host) หรือพาหะ (carrier) ได้แก่ ยุงที่เป็นพาหะท าให้เกิด
โรคไข้จับสั่น ไข้เลือดออก   
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   1.6) ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) ขนาดเล็กกว่า 150 ไมครอน แต่ไม่ใช่
ไวรัส เพราะสามารถแบ่งชีวิตได้ตามล าพัง ไม่ใช่แบคทีเรียเพราะไม่มีผนังเซลล์มีหลายชนิด ได้แก่ ไม
โคพลาสมาท่ีท าให้เกิดโรคปอดบวม (pneumonia) 

  1.7) รา (Fungus) เป็นเชื้อที่ไม่สามารถสังเคราะห์แสง ผนังเซลล์ค่อนข้าง
หนา พบได้บ่อยและท าให้เกิดการติดเชื้อในคน ได้แก่ ราที่ผิวหนัง เป็นต้น 

  2)  สิ่งที่ท าให้เกิดโรคทางเคมี (Chemical Agent) สารเคมีต่างๆ เป็น
สาเหตุที่ท าให้เกิดโรคได้ชนิดหนึ่ง แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม  คือ 

        2.1) พวกสารละลาย ได้แก่ กรดเข้มข้น ยาขัดเงา เบนซีน 

        2.2) ฝุุน ไดแ้ก่ ซิลิกา ฝุุนปรอท 

         2.3) แก๊ส ได้แก่ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ 
         2.4) ไอระเหย ได้แก่ เบนโซน คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
  3)  สิ่งท่ีท าให้เกิดโรคทางกายภาพ  (Physical Agent) สิ่งต่างๆ 
ทางด้านกายภาพที่เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคได้ มีหลายอย่าง เช่น ความร้อน แสง  เสียง  รังสี 
  4)  สิ่งท่ีท าให้เกิดโรคทางด้านจิตใจและสังคม (Psychological 

Agent) ปัญหาของจิตใจและสังคม ซึ่งสืบเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจ ความวิตกกังวล ความเครียด 
ฯลฯ ภาวะต่างๆ ดังกล่าว ถ้าเกิดติดต่อกันเป็นระยะยาวนาน จะท าให้เกิดโรคทั้งทางใจและกายได้ 
   5)  การขาดสารที่จ าเป็น สารอาหารบางอย่างที่มีส่วนจ าเป็นในการด ารง
ชีพ ถ้าขาดจะท าให้เกิดโรคขึ้นได้ เช่น ขาดสารวิตามินเอ ท าให้ตาฟางในเวลากลางคืน (night 

blindness) ขาดสารวิตามินบีท าให้เกิดโรคปากนกกระจอก (angular stomatitis) ขาดสารไนอาซีน
ท าให้เกิดโรคเพลลากรา (pellagra) 
  นอกจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการ
เจ็บปุวย  คือ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางระบบบริการสาธารณสุข ดังนี้ 
 1.4.3 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ สภาวะสุขภาพเป็นผลรวมของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 

 1.4.3.1 ปัจจัยด้านบุคคล มนุษย์แต่ละคนจะมีสุขภาพดีเพียงไรขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน 

ตนเองร่วมกับปัจจัยภายนอกหรือสิ่งแวดล้อม ปัจจัยภายในที่มีผลต่อสุขภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านชีวภาพ 
ปัจจัยด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรม ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียดดังภาพที่ 1.2  
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ภาพที ่1.4  ปัจจัยก าหนดสุขภาพ 

ที่มา:  อ าพล  จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล. (2550: 9)  
 

1) ปัจจัยด้านชีวภาพ  
    1.1) พันธุกรรม (genotype) มนุษย์ทุกคนมีสารพันธุกรรม (DNA) ที่แฝงตัวอยู่ใน 

โครโมโซมของเซลล์ทุกเซลล์ ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษทั้งสองฝุาย เป็นตัวก าหนดรูปร่างหน้าตา 
สรีระ สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ นิสัยใจคอ บุคลิกภาพ ภูมิคุ้มกัน พฤติกรรม การเกิดโรค  โรค
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อยในไทย ได้แก่ เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  ทาลัสซีเมีย  
มะเร็งบางชนิด โรคตาบอดสี สายตาสั้น ต้อหิน โรคจิตและประสาท ฯลฯ  เรื่องของความฉลาดก็ได้รับ
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และหากมีปัจจัยภายนอกมาช่วยส่งเสริม  เช่น การอบรมเลี้ยงดู การ
เข้าถึงสื่อการเรียนรู้ ก็จะเพ่ิมความสามารถในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

    1.2) อายุและเพศ (age and sex) ปัจจัยทั้งสองนี้ เป็นตัวก าหนดพัฒนาการทาง 
ร่างกายและมีผลต่อการเรียนรู้ ประสบการณ์ชีวิต พฤติกรรม และบทบาทในครอบครัว สังคม ทั้งนี้
อาจมีอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ที่แตกต่างกันไป ทางการแพทย์แบ่งกลุ่มเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคตามเพศ ชายกับหญิง  และตามกลุ่มอายุ  ได้แก่ ทารก ก่อนวัยเรียน วัยเรียน วัยท างาน วัย
เจริญพันธ์ และวัยสูงอายุ ซึ่งต้องการการดูแลช่วยเหลือแตกต่างกันไป  ในหลาย ๆ วัฒนธรรม สตรี 
และเด็กถือว่าเป็นกลุ่มที่อ่อนแอ ถูกกระท าหรือถูกกดขี่ เช่น ปัญหาความรุนแรงในเด็ก และสตรี 
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ปัญหาแรงงานเด็ก ปัญหาโสเภณี เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สตรีเพศมักจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงกว่าบุรุษเพศ
ในเกือบทุกประเทศ จึงมีบทบาทในการดูแลครอบครัวและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของบุตรหลานอย่าง
มาก ในหลายประเทศจึงได้ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพของครอบครัวและชุมชน  

 2) ปัจจัยด้านจิตใจ ครอบคลุมในเรื่องการรับรู้ ทัศนคติ เจตคติ ความเชื่อ แรงจูงใจ  
และค่านิยมของบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งก าหนดพฤติกรรมของบุคคลอันจะมีผลต่อการเกิดโรคและสุขภาพ
ของบุคคลนั้นด้วย  ค่านิยมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ 

 2.1) เจตคติ ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องบุคคลที่มีเจตคติและค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ การเที่ยวโสเภณี ก็ย่อมกระท าพฤติกรรมนั้นจน
เป็นนิสัยในที่สุดจะเกิดการเจ็บปุวยที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมนั้น   

    2.2) ยึดถือวัตถุนิยม บริโภคนิยม บุคคลที่ยึดถือลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ก็
ย่อมดิ้นรน แสวงหาแต่วัตถุเงินทอง ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัวจนเกิดปัญหาครอบครัว และ
การเจ็บปุวย และมีความเห็นแก่ตัว แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น จนก่อการทะเลาะวิวาท ก่อ
อาชญากรรม อาจก่อผลกระทบต่อชีวิต สุขภาพของตนเองและครอบครัว อาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว 
เกิดทุกขภาวะตามมาอีกมากมาย 

 2.3) การรับรู้ เจตคติ แรงจูงใจต่อการดูแลตนเอง ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง หากมีการรับรู้ 
เจตคติ และแรงจูงใจเชิงบวกก็จะเกิดพฤติกรรมในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง ก็จะสามารถควบคุมโรคได้
และ มีอายุยืนยาว หากมีการรับรู้ในเชิงลบก็จะได้รับผลตรงกันข้าม 

    2.4) การรับรู้และความเชื่อในการใช้ยาที่ผิด ประชาชนจ านวนมากที่รับรู้และมี
พฤติกรรมการใช้ยาอย่างผิด ๆ นอกจากนั้นอาจเกี่ยวกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม เช่น ความบกพร่องของ
การศึกษา ระบบบริการสาธารณสุขในการให้การศึกษาเรื่องนี้แก่ประชาชน การหลงเชื่อค าโฆษณา 
โน้มน้าวใจจากเพ่ือนบ้าน 

      3) พฤติกรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลย่อมส่งผลต่อสุขภาพและ 

การเจ็บปุวยของบุคคล พฤติกรรมที่ส าคัญได้แก่ 

                       3.1) การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของบุคคล 
และครอบครัว รวมทั้งการรู้จักแสวงหาบริการที่เหมาะสม เช่น การดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์  การ
คลอดที่ปลอดภัย การดูแลบุตรที่ถูกวิธีทั้งร่างกายและจิตใจ การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี การปูองกัน
อุบัติเหตุในบ้าน ที่ท างาน บนถนน การตรวจคัดกรองโรค การรักษาตนเอง รวมทั้งการใช้ยาและ
แสวงหาบริการที่เหมาะสมเมื่อเจ็บปุวย พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองมีดังนี้ 
                              3.1.1) การด าเนินชีวิตประจ าวันที่ขาดสุขนิสัย ขาดจิตส านึกท่ีปลอดภัย การ 
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ด าเนินชีวิตประจ าวัน  ตั้งแต่ตื่นนอน การรับประทานอาหาร  ท่าทาง อิริยาบถต่าง ๆ การขับขี่
ยวดยานพาหนะ การเดินทาง หากขาดสุขนิสัย ขาดความปลอดภัย ประมาทก็อาจท าให้เกิดการ
เจ็บปุวย บาดเจ็บ เกิดอุบัติเหตุ ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมได้ 
                              3.1.2) การเรียน การเรียนรู้ วิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต จากแหล่งเรียนรู้ 
ทุกรูปแบบ น าไปปฏิบัติ พัฒนาตนเอง การเรียน หมายถึง การเรียนรู้ของบุคคลทั้งในเรื่องวิชาการ 
วิชาชีพ และทักษะชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ หากบุคคลมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจน
ตาย รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าไปปฏิบัติพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  ก็ย่อมจะสร้างสุขภาพ
ให้แก่ตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาสุขภาพทางจิตวิญญาณ 

3.1.3) การงาน หมายถึง  การท างานและการประกอบอาชีพ ลักษณะของ 
อาชีพและสิ่งแวดล้อมในการท างานย่อมส่งผลต่อภาวะสุขภาพ เช่น เกษตรกรอาจเสี่ยงต่อปัญหา
สุขภาพเนื่องจากพิศสารเคมี อาการปวดหลัง  และการเจ็บปุวยที่เกิดจากแสงแดด คนงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม อาจเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ โรคจากสารเคมี มลพิษ การเจ็บปุวยด้วยโรคจากอิริยาบถของการ
ท างาน คนงานก่อสร้างเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  บุคลากรสาธารณสุขเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โรคเหล่านี้ เรียกว่า 
โรคจากการประกอบอาชีพ (occupational  diseases) และการส่งเสริมสุขอนามัยของคนท างาน
เรียกว่า อาชีวอนามัย (occupational health) นอกจากนี้อาชีพบางอย่างอาจมีรายได้น้อย ขาด
ความมั่นคงทางการเงิน มีปัญหาความยากจน และปัญหากู้หนี้ยืมสิน เกิดความเครียดสูง ชักน าให้เกิด
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ติดยาเสพติด  บรรยากาศในการท างาน อาจสร้าง
ความเครียด ความขัดแย้งระหว่างคนท างานด้วยกัน  การท างานหนัก อาจก่อให้เกิดความเครียด ไม่มี
เวลาพักผ่อน ไม่มีเวลาดูแลตนเองและครอบครัว ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต บาง
คนท างานในลักษณะจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ ก็จะเกิดความสุข ความปิติ  ลดความเห็นแก่ตัว 
ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพทุกด้าน 

3.1.4) การเล่น การพักผ่อน หย่อนใจ การคลายเครียดการเล่น หมายถึง  
การเล่นสนุก หาความบันเทิง การท างานอดิเรก การพักผ่อนหย่อนใจ หากปฏิบัติไม่ถูกต้องอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ เช่น ใช้จ่ายฟุุมเฟือยเกิดภาวะหนี้สิน โรคติดเกม อุบัติเหตุ โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ รวมทั้งเอดส์ โรคจากการสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ ฯลฯ หากปฏิบัติถูกต้อง รู้จักการผ่อน
คลาย ออกก าลังกาย ท างานอดิเรก ก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาวะโดยรวมของบุคคล 

3.1.5) การมีปฏิสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

ปฏิสัมพันธ์หมายถึง  การมีความสัมพันธ์กับบุคคลภายในครอบครัว ที่ท างาน หน่วยงานองค์กร ชุมชน 
ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์เชิงบวกซ่ึงส่งผลดีต่อสุขภาพ เช่น การเอ้ืออาทร การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ หรือลักษณะเชิงลบ ซึ่งส่งผลลบต่อสุขภาพ เช่น การท าร้ายกัน การ
ท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  ปัญหาที่พบว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ ได้แก่ การหย่าร้าง 
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การทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว การทอดทิ้งเด็กและผู้สูงอายุ ความขัดแย้งในสังคม การก่อความไม่
สงบ การก่อการร้าย ภัยสงคราม การท าลายธรรมชาติ การเกิดสภาวะโลกร้อน สภาวะเรือนกระจก 

3.1.6) พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมที่ท าให้เกิดโรค แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 

พฤติกรรมทางกาย  ได้แก่ การบริโภคไม่เหมาะสม การสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด ไม่ออกก าลัง
กาย เพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย ขาดสุขนิสัยที่ดี  ใช้ยาไม่เหมาะสม ขับขี่ประมาท พฤติกรรมทางจิต 
ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงลบ ความเครียด ทะเลาะวิวาท ก้าวร้าวรุนแรง อาชญากรรม ท าร้าย
ร่างกาย เข่นฆ่ากัน พฤติกรรมทางจิตวิญญาณ ขาดการบริหารจิต ไม่ลดอัตตา และความเห็นแก่ตัว  
ใช้ชีวิตฟูุงเฟูอประมาท  
 3.1.7) การดูแลสุขภาพตนเอง หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในครอบครัว 
ดูแลสุขภาพตนเองและแสวงหาบริการที่เหมาะสม  พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมที่มีผลต่อการเกิดโรค 
ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม แอลกอฮอล์ สารเสพติด การขาดการออกก าลังกาย การมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย การขาดสุขนิสัยที่ดี การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม การขับขี่ด้วยความประมาท  
พฤติกรรมที่มีผลต่อภาวะจิต สังคม ก็คือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในเชิงลบ เป็นเหตุให้เกิด
ความเครียด การทะเลาะเบาะแว้ง พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ก่ออาชญากรรม การท าร้ายร่างกาย  
พฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิตวิญญาณ คือ การขาดการบริหารจิต ไม่สามารถลดอัตตาและ
ความเห็นแก่ตัว รวมทั้งน าไปสู่การใช้ชีวิตที่ฟูุงเฟูอและประมาท ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาวะ
โดยรวม เช่น ความฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย อาจน าไปสู่การใช้จ่ายเกินตัว เกิดภาระหนี้สิน การก่อ
อาชญากรรม สุขภาพเสื่อมโทรมไม่มีเวลาดูแลตนเอง ความประมาทอาจน าไปสู่พฤติกรรมสุขภาพไม่
เหมาะสมและเกิดอุบัติเหตุ  หากบุคคลมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของ
บุคคลนั้น 

   1.4.3.2 สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน 
กายภาพ ด้านชีวภาพ  และด้านสังคม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ ที่มีผลกระทบต่อ 

สุขภาพได้แก่ 

                               1.1) ปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น ที่อยู่อาศัย น้ า อากาศ อาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นต้น  
1.2) การคมนาคม ประกอบด้วย ยานพาหนะ และถนนหนทาง ซึ่งท าให้เกิด 

อุบัติเหตุจราจร  อันเป็นปัญหาสุขภาพส าคัญระดับต้น ๆ  
                               1.3) สิ่งเสพติดและมลพิษ สิ่งเสพติด ได้แก่ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารเสพติด 
เป็นสาเหตุส าคัญของการท าลายสุขภาพท าให้ประชาชนเสียชีวิตจ านวนมาก 
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 1.4) สิ่งอ านวยสุขภาพ เช่น สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ สถานที่และ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย เวชภัณฑ์ วัคซีน เป็นต้น 

      2) สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งมีชีวิต ได้แก่ เชื้อโรค
เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อและมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งตับ มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
มะเร็งปากมดลูก 

2.1) พืช ได้แก่ ต้นไม้ ให้ออกซิเจน ท าให้ร่างกายได้ใช้ประโยชน์ในการ 

หายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ สมุนไพร ผัก ผลไม้ที่เป็นอาหารสุขภาพ รวมทั้งพืชบางชนิดที่เป็นพิษต่อ
สุขภาพ 

  2.2) สัตว์ เป็นทั้งแหล่งอาหารที่ส าคัญของมนุษย์และเป็นพิษต่อสุขภาพ  
เช่น สุนัขบ้า สัตว์พิษ 

 2.3) มนุษย ์เป็นปัจจัยแวดล้อมของบุคคลที่ทั้งส่งเสริมและบั่นทอนสุขภาวะ
ของบุคคลนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

       3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม หมายถึง สิ่งที่เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
ครอบครัว ชุมชน และระบบสังคม ได้แก่  

      3.1) การยึดถือแนวทางพัฒนาตามแบบอย่างตะวันตก กลายเป็นสังคมทุน
นิยม  กระแสวัตถุนิยม บริโภคนิยม เกิดผลกระทบต่อสุขภาพมากมาย เช่น การระบาดของโรคอ้วน 
จากการบริโภคเกิน โรคที่เกิดจากผลข้างเคียงของยาและการรักษา ปัญหาความรุนแรงทางสังคมและ
อาชญากรรม การฆ่าหมู่ การก่อการร้าย การก่อสงคราม ยาเสพติด เอดส์ ความเครียดทางจิตใจที่ชัก
น าให้เกิดปัญหาการพ่ึงพายากล่อมประสาท และแอลกอฮอล์  ปัญหาเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการ
พัฒนาทางวัตถุอย่างเสียสมดุลกับด้านจิตใจและสังคม ก่อให้เกิดทุกขภาวะด้านกาย จิต สังคมและจิต
วิญญาณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยึดถือแนวทางพัฒนาประเทศตามแบบตะวันตกกลายเป็นสังคมทุน
นิยมแบบตะวันตก เกิดกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยมข้ึนอย่างกว้างขวาง ระบบสังคมแทบทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ระบบการเมือง สื่อมวลชน ก็มุ่งไปสู่ทิศทาง
ดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนมากมาย เช่น  

                          3.1.1) นโยบายสาธารณะที่มุ่งการเจริญทางเศรษฐกิจ ขยาย
อุตสาหกรรม แหล่งบันเทิง ขาดการควบคุม  แสวงหาความบันเทิงไม่เหมาะสม เสี่ยงต่อการเกิด
โรคภัย เช่น การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ ซื้อขายบริการทางเพศ การเสพยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท การสร้างถนนเพื่อการคมนาคมสะดวกสบาย แต่ขาดวินัยทางจราจร ประมาท เมาแล้วขับท าให้
เกิดอุบัติเหตุ การเป็นการตายอันดับต้น ๆ ของคนไทย 

               3.1.2) ระบบเกษตรที่มุ่งผลิตเพ่ือขายและการส่งออก ใช้สารเคมีเร่ง 
การผลิต ท าลายธรรมชาติ และเป็นพิษภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค 
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                          3.1.3) ระบบการศึกษามุ่งผลิตนักเทคนิคปูอนตลาดแรงงาน ละเลย
การพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี ย่อมเป็นการสร้างคนเก่ง เห็นแก่ตัว ขาดวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์ ขาดภูมิคุ้มกัน หรือทักษะเผชิญชีวิต ส่งผลให้ขาดสุขภาพทางจิต สังคม และจิต
วิญญาณ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพทางกายในที่สุด 

     3.1.4) ระบบธุรกิจมุ่งก าไรสูงสุด ย่อมจูงใจให้เกิดการผลิตและจ าหน่าย 

สินค้าท่ีท าก าไรมาก ๆ แม้ว่าจะท าลายสุขภาพ เช่น บุหรี่  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ธุรกิจบันเทิง บริการ
ทางเพศ พยายามใช้โฆษณาและการตลาด ส่งเสริมให้บริโภคอย่างกว้างขวางโดยไม่ค านึงถึงสุขภาพ
ของประชาชน 

 3.2) สื่อมวลชน และระบบสารสนเทศ มุ่งค้าก าไร เกิดการบ่อนท าลาย  
สุขภาพ แทนที่จะเป็นเครื่องมือของการศึกษาและพัฒนามนุษย์ กลับกลายเป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความคิดและค่านิยมในวัตถุและบริโภค ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมบ่อนท าลายสุขภาพ รวมทั้งโรคติด
เกม โรคติดการพนัน และการก่ออาชญากรรม 

            4) หน่วยงานและองค์กรในสังคม 

          4.1) หน่วยงาน องค์กรรัฐ เป็นแกนหลักในการก าหนดทิศทางนโยบาย  
กฎหมายการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาประเทศและชุมชน 

     4.2) หน่วยงานองค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยมุ่งแสวงก าไรทางธุรกิจ เป็น 

แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมีอิทธิพลต่อการเมือง การปกครอง และทิศทาง นโยบายของ
การพัฒนาประเทศและชุมชน หากหน่วยงานเหล่านี้  มุ่งผลก าไรเป็นหลักโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อ
ประชาชนก็จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 

 4.3) หน่วยงานองค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งก าไร ได้แก่ สภา/สมาคมวิชาชีพ  
สหภาพแรงงานองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นการรวมตัวของผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้มีความคิด อุดมการณ์ 
ความสนใจ จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน โดยไม่มุ่งหวังผลก าไร หรือผลตอบแทนเชิงธุรกิจ มุ่งเน้นงานสา
ธารณกุศล บรรเทาสาธารณภัยด้านต่าง ๆ จะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสุขภาวะโดยรวมดี
ขึ้น มีบทบาทในการผลักดันนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาสังคม 

 4.4) องค์กรชุมชน เป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคลที่มุ่งท ากิจกรรม 

ร่วมกันเพ่ือพัฒนาสมาชิกภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 
กลุ่มเกษตรกรรม ช่วยเหลือกันเอง หรือมิตรภาพบ าบัด ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพ่ือน าไปสู่สุขภาวะ 

1.4.3.3 ระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยบริการ  4 มิติ ได้แก่ การสร้างเสริม 

สุขภาพ  การปูองกันโรค  การรักษาโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพ 



 

19 

         1) ประเภทของการบริการสาธารณสุข ทางการแพทย์แบ่งสุขภาวะด้าน
ร่างกายเป็น 5 ขั้น ได้แก่ 

         ขั้นที่ 1 ระยะปกต ิ เป็นระยะที่บุคคลมีร่างกายแข็งแรงดี ไม่มีความเสี่ยง ไม่ 
มีโรคและการเจ็บปุวยเกิดข้ึน ซึ่งมักพบในช่วงอายุน้อย 

         ขั้นที่ 2 ระยะเสี่ยง เป็นระยะที่บุคคลเริ่มมีภาวะเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง หรือมี 
การสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการเจ็บปุวย เช่น การสัมผัสเชื้อโรคหรือสิ่งก่อโรคผ่านทาง
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย การดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การขับขี่ยานพาหนะ ภาวะน้ าหนักเกิน 
เป็นต้น หากไม่มีการปูองกันจะเข้าสู่ระยะท่ี 3 

         ขั้นที่ 3 ระยะปุวย เป็นระยะที่มีโรคหรือการเจ็บปุวยเกิดข้ึน ถ้าเป็นชนิด 

เฉียบพลันก็จะมีอาการแสดงแต่เริ่มแรก แต่ถ้าเป็นโรคที่ค่อย ๆ เป็นจะไม่มีอาการแสดงในระยะแรก 
ผู้ปุวยจะไม่รู้ตัวว่ามีโรคแฝงอยู่ จนกว่าจะมีอาการเด่นชัด ซึ่งอาจเป็นระยะที่ลุกลามมากแล้ว ระยะนี้
หากไม่ได้รับการบ าบัดก็จะเข้าสู่ระยะท่ี 4 

         ขั้นที่ 4 ระยะแทรกซ้อน/พิการ เป็นระยะที่โรคลุกลามจนเกิด 

ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหรือถึงขั้นพิการ ซึ่งหากปล่อยไว้จะเข้าสู่ระยะที่ 5 

         ขั้นที่ 5 ตาย  เมื่อเจ็บปุวยด้วยโรคร้ายหรือรุนแรง หากไม่ได้รับการ 

บ าบัดรักษา ก็มักจะเสียชีวิต แต่ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ ก็มักจะหายหรือทุเลาได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.4 ระยะการเจ็บปุวยกับประเภทของบริการสาธารณสุข 

ที่มา: อ าพล  จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และสุรณี พิพัฒน์โรจนกมล (2550: 19) 

  

 2)  การบริการสาธารณสุข สามารถกระท าตามระยะการเปลี่ยนแปลงของ
ร่างกายทุกข้ัน ได้แก่ 
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การส่งเสริม
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การป้องกัน
โรค

การรักษา
โรค

การฟ้ืนฟู
สุขภาพ
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                     2.1) การสร้างเสริมสุขภาพ คือ การหาแนวทางสร้างเสริมให้ร่างกาย
แข็งแรง หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ต่าง ๆ โดยรวม ท าในรูปแบบการให้สุขศึกษาแก่คนปกติทั่วไปที่ยัง
ไม่เจ็บปุวย 

                     2.2) การปูองกันโรค คือ การหามาตรการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดโรค ส าหรับผู้  
มี ความเสี่ยง เช่น วัคซีนยา ถุงยางอนามัย เข็มขัดนิรภัย หมวกนิรภัย การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย การใช้อุปกรณ์ปูองกันมลพิษ    

      2.3) การรักษาพยาบาล กรณีเมื่อเกิดการเจ็บปุวย ต้องรีบวินิจฉัย และ 

รักษาให้หายโดยเร็ว 

           2.4) การฟ้ืนฟูสุขภาพ เมื่อเกิดโรคแทรกหรือความพิการ ร่างกายท าหน้าที่
ไม่ได้ต้องรีบแก้ไข 

   3)  การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข การพัฒนาระบบสาธารณสุข 

ก่อให้เกิดผลดีดังนี้ 
          3.1) การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุข การสร้าง 

เครือข่ายระบบบริการสาธารณสุขในอดีต ช่วยลดอัตราการปุวยด้วยโรคที่ปูองกันได้ด้วยวัคซีนและการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น คุดทะราด กาฬโรค ไข้ทรพิษ โปลิโอ 

    3.2) ลดอัตราการตายในโรคที่รักษาด้วยวิธีบ าบัดรักษาต่าง ๆ เช่น การ
ผ่าตัด ปลูกถ่ายไต ยาต้านจุลชีพ เคมีบ าบัด รังสีบ าบัด การถ่ายเลือด  
               อย่างไรก็ตาม  ระบบบริการสาธารณสุขยังข้อจ ากัดการปูองกันและควบคุมใน
โรคที่เก่ียวกับพฤติกรรม เช่น เบาหวาน  เอดส์ ความดันสูง หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ 
จราจร ใช้ค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา 

    นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านการจัดการ  การกระจายบริการไม่ทั่งถึง  เกิดความ 

ไม่เป็นธรรมในการเข้าบริการ ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชนบท  
การขาดงบประมาณ แย่งชิงทรัพยากรระหว่างเมืองกับชนบท และภาครัฐกับเอกชน  กระบวนทัศน์
ของนักวิชาชีพมุ่งซ่อมมากกว่าสร้าง สนใจมิติทางกายมากกว่าจิตใจ มองปัญหาแบบแยกส่วน  
            ดังนั้นกระแสสุขภาพปัจจุบัน  จึงเกิดการเรียกร้องให้ปฏิรูประบบบริการ
สาธารณสุขให้เกิดความเป็นธรรม มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของนักวิชาชีพ 
ให้หันมาใส่ใจสร้างสุขภาพ ใส่ใจมิติจิตใจและสังคม มองปัญหาแบบองค์รวม  และน าการแพทย์
ทางเลือกมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบัน 
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1.5 การดูแลสุขภาพส่วนบุคคล     
  การดูแลสุขภาพที่สมบูรณ์ คือ การดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) โดยต้องดูแลทั้งกาย 

จิต จิตวิญญาณ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมองบุคคลเป็นระบบเปิด และเป็นระบบย่อยของ
ระบบอ่ืน เจตคติ ค่านิยม การรับรู้ และความเชื่อ จะมีผลต่อภาวะสุขภาพ การมีสุขภาพดีและมีความ
ผาสุกสูงสุด ต้องใช้แหล่งประโยชน์ทั้งภายใน และภายนอกตัวบุคคล 

 การดูแลสุขภาพต้องมุ่งสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งหมายถึง  
การสร้างเสริมสุขภาพที่ประชาชนปฏิบัติด้วยตนเอง (Self Health Promotion) การดูแลสุขภาพด้วย
ตนเองอย่างง่าย ได้แก่ การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ  การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมท่ีเชื่อมต่อสุขภาพ  การลด ละ เลิก บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       

1.5.1 วิธีการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 
            1.5.1.1 รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ หลากหลาย ไม่ซ้ าซาก โดยเฉพาะผัก 
ผลไม้ ควรมีทุกมื้อ 

            1.5.1.2 ออกก าลังสม่ าเสมอ ท าจิตใจให้เบิกบาน จะช่วยคลายความเครียด และปูองกัน
ภาวะเสี่ยงเกิดโรคเก่ียวกับข้อต่อ กระดูก และโรคหัวใจ รวมทั้งระบบการไหลเวียนของโลหิต 

         1.5.1.3 ท าสมาธิ เล่นโยคะ หรือการนวดเพ่ือสุขภาพเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 

         1.5.1.4 ละเว้นสารเสพติดทุกชนิดที่จะบั่นทอนสุขภาพ 

         1.5.1.5 หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
         1.5.1.6 ตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ่งเป็นการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ดีมาก 

      1.5.2 วิธีการลดความเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งสามารถท าได้ดังนี้ 
         1.5.2.1 ผู้ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดโรคควรฉีดวัคซีนปูองกันโรค         

 1.5.2.2 รักษาความสะอาดของใช้ต่างๆ 

        1.5.2.3 ไม่คุลกคลีกับผู้ปุวย   

 1.5.2.4 ไม่รับประทานอาหารสุกๆ ดิบๆ       

 1.5.2.5 ออกก าลังสม่ าเสมอ 

         1.5.2.6 ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร หลังจากถ่ายอุจจาระ   

 1.5.2.7 ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวสุขภาพ 

        1.5.2.8 ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้ปุวย         

 1.5.2.9 ท าลายเชื้อโรคให้ถูกวิธี ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

           1.5.2.10 การควบคุมสุขาภิบาล อาหาร น้ าดื่ม และน้ านม         

 1.5.2.11 จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ 

            1.5.2.12 ให้ความรู้อุบัติเหตุและการปูองกัน         
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 1.5.2.13 การจัดความปลอดภัยในทุกรูปแบบ 

        1.5.2.14 การออกกฎหมายบังคับเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

  โดยสรุป สุขภาพเป็นระบบเปิดที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นการดูแลสุขภาพที่
สมบูรณ์ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ครอบคลุม ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และ
สุขภาพทางสติปัญญา โดยบุคคลเองต้องมีจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง มีจิตส านึก
ที่จะรักษาสุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะท าลายสุขภาพตนเอง จึงจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ และ
ปูองกันโรคได้  
 

1.6 บทสรุป  
       สุขภาพเป็นสุขภาวะที่สมบูรณ์ของร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเป็นองค์รวม
ของบุคคลที่พึงก าหนด ตลอดจนสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มิใช่เพียงแต่ปราศจากโรคและ
ความพิการเท่านั้น องค์ประกอบของสุขภาพ สุขภาพมีความเป็นองค์รวม แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพสติปัญญา ซึ่งทั้ง 4 องค์ประกอบต่างก็มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน และส่งผลกระทบต่อกันทั้งในทางบวกและทางลบ กระบวนการเกิดโรคและการ
เจ็บปุวยเกิดจากปัจจัยทางระบาดวิทยา 3 ประการ ได้แก่  คน  เชื้อโรค และสิ่งแวดล้อม  วงจรการ
เกิดโรคตามธรรมชาติ เริ่มต้นจากคนปกติได้รับเชื้อโรคอยู่ ในภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือมีปัจจัยเสี่ยง จะท าให้มีความไวต่อการเกิดโรค  ซึ่งเมื่อเป็นแล้วอาจหายหรือ
ตายได้ ดังนั้นการดูแลสุขภาพ จึงเน้นที่การส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  ต้องเสริมสร้างศักยภาพของ
บุคคลในการดูแลตนเอง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วน  เพราะปัจจัยที่ส่งต่อการ
เจ็บปุวยไม่ใช่มีแต่เพียงเทคโนโลยีและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยด้านมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ  ดังนั้นการดูแล  รักษาสุขภาพต้องดูแลแบบองค์รวม และ
ปฏิบัติด้วยตนเอง ดังค ากล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องสร้างเอง”   
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1.7 ค าถามทบทวน  

1. จงสรุปความหมายของสุขภาพโดยย่อ 

2. จงสรุปความหมายของการเจ็บปุวยโดยย่อ 

3. จงเขียนแผนภูมิความสัมพันธ์ของสุขภาพแบบองค์รวม 

4. จงจ าแนกปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพโดยย่อ  
5. จงวิเคราะห์ผลกระทบของปัญหาสุขภาพต่อบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

6. จงเขียนแผนภูมิมิติของการบริการสาธารณสุขที่จัดบริการในประเทศไทย  

7. จงจ าแนกประเภทของการบริการสาธารณสุขในประเทศไทย 

8. จงบอกหลักการส่งเสริมสุขภาพและหลักการปูองกันโรค 

9. จงสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค 

10. จงเขียนโครงการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

 เรื่อง  สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
2.1 บทน า 

2.2 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 

2.3 สิทธิมนุษยชน 

2.4 การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน 

2.5 การสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 

2.6 บทสรุป 

2.7 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพจบแล้ว  ให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายสิทธิหน้าที่ของประชาชนต่อสุขภาพตามกฎหมายได้ถูกต้อง 
2. บอกสิทธิมนุษยชนในด้านสุขภาพได้ถูกต้อง 
3. สรุปความเป็นมาของการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชนได้ 

ถูกต้อง 
4. วิเคราะห์และเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
5. อธิบายการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ.2545 ได้ถูกต้อง 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่องสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ จากเอกสาร 

ประกอบการสอนบทที่ 2  

2. ชมวิดีทัศน์เรื่อง  “We Believe in UC” 

3. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft PowerPoint 

4. แบ่งกลุ่มระดมความคิด อภิปรายกลุ่มย่อย และสรุปความเป็นมาของการขับเคลื่อนการ 

สร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนมีระบบ 

 



 

 

 

26 
 

หลักประกัน และหลังการมีระบบหลักประกันสุขภาพ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับระบบหลักประกัน
สุขภาพไทย  พร้อมเสนอแนวทางเพ่ือส่งเสริมการรับรู้สิทธิและหน้าที่ของประชาชนต่อสุขภาพ และ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

5. สรุปเนื้อหาเพ่ิมเติม 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 2  เรื่องสิทธิและ 

หน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft  PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง สิทธิและ 

หน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

3.  วิดีทัศน์ “We Believe in UC” 

4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  

5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน
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บทท่ี 2   

สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

2.1 บทน า 
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นสิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่

มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้าด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยที่ภาระด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการไม่เป็นอุปสรรคที่ประชาชนจะได้รับสิทธินั้น โดยระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 ซึ่งสิทธินี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากรัฐ การไม่มีหลักประกันสุขภาพ 

ใด ๆ จะท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงทางการเงินเมื่อเกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่รุนแรง และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง  ครอบครัวอาจถึงขั้นล้มละลายจาก
การเจ็บป่วยนั้น สาระส าคัญในบทนี้จะกล่าวถึงสิทธิประชาชนตามกฎหมาย สิทธิมนุษยชน การ
ขับเคลื่อนวาระสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นวาระของประชาชนทุกคน และการสร้างหลักประกันในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงสิทธิของประชาชนตาม
กฎหมาย สิทธิมนุษยชน การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน  การสร้าง
หลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 

 

2.2 สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย 

การตรากฎหมายในแต่ละสังคม มีไว้เพ่ือระบุสิทธิ และหน้าที่ของประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง
ไว้เป็นแนวปฏิบัติเพ่ือความเป็นมาตรฐาน และความสงบสุขในสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หลักประกันสุขภาพเป็นสิทธิด้านสุขภาพ ที่ระบุไว้ในกฎหมายแม่บท 2 ฉบับ ได้แก่  
   2.2.1 สิทธิของประชาชนด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2540 มีมาตราที่ระบุสิทธิและหน้าที่ของประชาชนไว้ดังนี้ (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,  
2540: 15) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 52 บัญญัติให้ “ชาวไทยมีสิทธิ
เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช่จ่าย และมาตรา 82 ได้บัญญัติให้ “รัฐต้องจัดการ
และส่งเสริมบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนและสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ 
เพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพท่ีดีถ้วนหน้า” ซึ่งโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถช่วย
ให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งช่วยลดภาระรายจ่ายด้านสุขภาพ
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สุขภาพของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบัญญัติเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพไว้ในพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลายมาตรา ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 

 2.2.2 สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 มีมาตราที่ก าหนดสิทธิ
และหน้าทีข่องประชาชน ดังนี้ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2545: 3)  

  ข้อความในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติสิทธิของประชาชนในเรื่องสุขภาพไว้ในมาตราต่าง ๆ ดังนี้  

    มาตรา 5 บุคคลที่มีสิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อสุขภาพ  บุคคลมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง 
    มาตรา 6 สุขภาพของหญิงในด้านสุขภาพทางเพศและสุขภาพของระบบ
เจริญพันธุ์ซึ่งมีความจ าเพาะ  ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อสุขภาพหญิงตลอดช่วงชีวิต ต้องได้รับการสร้าง
เสริม และคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสม 

    สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคน
ต่าง ๆ ที่มีความจ าเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและ
เหมาะสมด้วย 

    มาตรา 7 ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลเป็นความลับส่วนบุคคล ผู้ ใดจะ
น าไปเปิดเผยในประการที่น่าจะท าให้บุคคลนั้นเสียหายไม่ได้ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามความ
ประสงค์ของบุคคลนั้นโดยตรง หรือมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติให้ต้องเปิดเผย แต่ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ผู้ใด
จะอาศัยอ านาจหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอ่ืนเพ่ือขอ
เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลที่ไม่ใช่ของตนไม่ได้ 
    มาตรา 8 ในการบริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูล
ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบอย่างเพียงพอที่ผู้รับบริการจะใช้
ประกอบการตัดสินใจในการรับหรือไม่รับริการใด และในกรณีที่ผู้รับบริการปฏิเสธไม่รับบริการใด จะ
ให้บริการนั้นมิได ้

    ในกรณีที่ เกิดความเสียหายหรืออันตรายแก่ผู้รับบริการเพราะเหตุที่
ผู้รับบริการปกปิดข้อเท็จจริงที่ตนรู้และควรบอกให้แจ้ง หรือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ผู้ให้บริการไม่
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรง 
   ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้ 

1. ผู้รับบริการอยู่ในภาวะที่เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและมีความจ าเป็นต้องให้ 
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ความช่วยเหลือเป็นการรีบด่วน 

2. ผู้รับบริการไม่อยู่ในฐานะท่ีจะรับทราบข้อมูลได้ และไม่อาจแจ้งให้ 
บุคคลซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ปกครอง ผู้ปกครองดูแล ผู้
พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลของผู้รับบริการ แล้วแต่กรณี รับทราบข้อมูลในขณะนั้นได้ 

    มาตรา  9  ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขประสงค์จะใช้ 
ผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองในงานวิจัย ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขต้องแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบล่วงหน้าและต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับบริการก่อนจึงจะด าเนินการ
ได้ ความยินยอมดังกล่าวผู้รับบริการจะเพิกถอนเสียเมื่อใดก็ได้ 
    มาตรา 10  เมื่อมีกรณีที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเกิดขึ้น 
หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ต้องเปิดเผยข้อมูลนั้นและวิธีป้องกันผลกระทบต่อ
สุขภาพให้ประชาชนทราบและจัดหาข้อมูลให้โดยเร็ว 

    การเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิส่ วน
บุคคลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

    มาตรา  11  บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิ
ร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ 

    บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของตนหรือของชุมชน และแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว 

    มาตรา 12 บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ
สาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการ
เจ็บป่วยได ้

    การด าเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตาม
วรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระท านั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดทั้งปวง 
  ดังนั้นการมีหลักประกันสุขภาพ ส่งผลดีต่อประชาชนดังนี้  

1. เป็นการประกันสิทธิของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2. เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

3.  เป็นการแก้ปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของงานระบบประกับสุขภาพในอดีต 

4.  เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพด้วยระบบงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ 
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 โดยสรุปสิทธิประชาชนตามของประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีประเด็นหลักๆ ดังนี้  (สารี อ๋องสมหวัง และคณะ,  2549: 22) 

1. สิทธิการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

2. สิทธิการเลือกหน่วยบริการประจ าตัว ที่มีมาตรฐานและสะดวกในการเข้ารับบริการ 

3. สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขในกรณีฉุกเฉินที่สถานบริการอ่ืนๆได้นอกเหนือจาก 

หน่วยบริการที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าตัว 

4. สิทธิในการร้องเรียนเมื่อได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเกิดความ 

เสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

5. สิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อมีความเสียหายจากเข้ารับบริการสาธารณสุข 

6. สิทธิในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ทั้งการก าหนดนโยบาย  
การจัดสรรงบประมาณตลอดจนมีศักยภาพในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

ทั้งนี้ได้ก าหนดลักษณะพิเศษเพ่ิมข้ึนด้วย คือ ผู้ยากไร้มีสิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่ 
เสียค่าใช้จ่าย และบุคคลใดมีสิทธิ์ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการ
หรือสิทธิเดิมทีเ่คยได้รับก่อนมีพระราช บัญญัติหลักประกันสุขภาพสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้
การใช้สิทธิเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม เช่น ผู้พิการ  

 2.2.2.1 สิทธิเข้ารับบริการสาธารณสุขท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

       คนเราทุกคนย่อมด้วยมีบางเวลาที่เจ็บป่วยไม่สบาย เมื่อสิ่งนี้
เกิดข้ึนทุกคนย่อมปรารถนาการรักษาพยาบาลเพ่ือบ าบัดหรือบรรเทาอาการ หรือแม้ว่าความเจ็บป่วย
จะยังไม่เกิดขึ้น แต่หากรู้ว่ามีหนทางใดที่สามารถจะป้องกันตนเอง ให้พ้นเสียจากการความเจ็บป่วย 
ทุกคนย่อมต้องการที่จะได้รับการป้องกันนั้น 

     ทั้งการป้องกันและการรักษาพยาบาลจึงควรเป็นสิ่งที่คนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้หรือเข้ารับบริการได้โดยสะดวก และต้องเป็นบริการที่มีคุณภาพ ไม่ใช่บริการที่ไม่มี
คุณภาพ เพราะคงไม่มีใครต้องการสิ่งที่ไม่ดี ไม่มีคุณภาพ ทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ขณะเดียวกัน
ประชาชนทุกคน ไม่ได้เกิดมามีรายได้หรือฐานะที่เท่าเทียมกัน คนมีฐานะที่พอจะจ่ายสมทบได้ก็ควร
ช่วยจ่ายเพ่ือแบ่งปันส่วนหนึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับคนยากไร้ ซึ่งควรได้รับโอกาสในการรักษาที่ไม่
แตกต่างกันในเรื่องคุณภาพ เรียกว่าเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขกัน 

     สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิทธิ โดยชอบธรรมของประชาชนที่พึงได้รับ 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องจัดหาบริการและหน่วยบริการมาประกันสิทธิให้แก่ประชาชนทุก
คนอย่างเสมอภาคกัน และกฎหมายยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหา
หน่วยบริการส าหรับชุมชนของตนเองได้อีกด้วย โดยกติกา หรือหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นได้ ก็
ต่อเมื่อมีภาคประชาชนจะเข้ามามีส่วนผลักดัน   
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   แนวคิดส าคัญและสถานการณ์ปัจจุบัน 

   1. ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและจ าเป็น
ประชาชนมีสิทธิได้รับอย่างเท่าเทียมกันแต่สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ยังมีการรักษาที่จ าเป็นพื้นฐาน 
อีกหลายประการที่ยังไม่ครอบคลุมในการให้การรักษาแก่ประชาชน เช่น การล้างไตในผู้ป่วยไตวาย
เรื้อรัง  
    2. การเป็นผู้มีสิทธิให้ยึดความเป็นประชาชนคนไทย ซึ่งทางระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติยึดตามทะเบียนราษฎร์เป็นหลัก ปัญหาคือ การข้ึนทะเบียนผู้มีสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพนั้นยังไม่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด 

  3. การก าหนดอัตราร่วมจ่ายค่าบริการต้องไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน  
ซึ่งในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ก าหนดไว้ครั้งละ 30 บาท หรือส าหรับผู้มีสิทธิพิเศษ 
(ยกเว้นส าหรับผู้ยากไร้) ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ แต่ปัจจุบัน ยังพบว่ามีการเรียกเก็บจากผู้มีสิทธิที่
นอกเหนือจากการก าหนดไว้บ้าง  

 2.2.2.2 สิทธิการเลือกหน่วยบริการประจ าตัว ที่มีมาตรฐานและสะดวก
ในการเข้ารับบริการ 

                  คุณภาพและมาตรฐานของหน่วยที่ให้บริการ ไม่เพียงมองแต่ด้าน 

ความพร้อมของสถานที่เครื่องมือ หรือบุคลากรเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสะดวกของการเข้าไปรับ
บริการด้วย 

    ความสะดวกในที่นี้ อาจหมายถึง สถานบริการที่อยู่ใกล้กับพ่ีพัก 

อาศัยหรือสถานที่ท างาน ซึ่งสะดวกต่อการเดินทาง และเมื่อไปถึงแล้วไม่เพียงแค่มองเห็นอาคาร
สถานที่ที่เหมาสม สะอาดสะอ้าน แต่ยังหมายถึงการได้รับบริการที่ดี ไม่ถูกปฏิเสธการรักษา การเลือก
ปฏิบัติ การให้รอคอยนานๆ การใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ ดูหมิ่น ให้ได้รับความอับอาย หรือแม้แต่การ
วินิจฉัยโรคอย่างเร่งรีบ จนท าให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง  

    ปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องของคุณภาพงานบริการสาธารณสุขท่ี 

ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้เองว่าเป็นการให้บริการที่ไม่มีคุณภาพ รัฐจึงมีหน้าที่ส าคัญที่จะต้องประกัน
คุณภาพของสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ขณะเดียวกันกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนสามารถเข้ามามีบทบาทควบคุม ก ากับหน่วยบริการได้ด้วย และในขณะเดียวกันหากสิทธิ
ของประชาชนถูกละเมิด กฎหมายก าหนดให้มีหน่วยงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน และภาค
ประชาชนเองสามารถเข้าไปร่วมก ากับดูแล ปัญหาที่ถูกร้องเรียนได้อีกด้วย 

    แนวคิดและสถานการณ์ปัจจุบัน 

1. หน่วยงานบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับการรับรอง 
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คุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สถานการณ์ปัจจุบันก็คือ หน่วยบริการหลายแห่งถูก
ร้องเรียนเรื่องคุณภาพของงานบริการ ท าให้ประชาชนอีกเป็นจ านวนมากไม่ม่ันใจในการเข้ารับบริการ 
และมักมองข้ามหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ตัวอย่างการร้องเรียนเรื่องหน่วยบริการ 

1.1 การท าบัตรเป็นผู้มีสิทธิ เช่น การข้ึนทะเบียนซ้ าซ้อนท า 

ให้ผู้ไปใช้บริการเสียโอกาสในการเข้ารับการรักษา หรือทั้งที่มีบัตรแต่ไม่พบข้อมูลของหน่วยบริการ ท า
ให้ไม่ได้รับการรักษา ความไม่สะดวกในการเข้ารับบริการเนื่องจากหน่วยบริการอยู่ห่างจากท่ีพักอาศัย 
หรือที่ท างาน 

1.2 การตรวจวินิจฉัยโรคที่หลายครั้งแพทย์ไม่สามารถสร้าง 
ความมั่นใจในมาตรฐานการรักษาได้ เพราะผู้ป่วยบางรายอาจมีประสบการณ์ในการรักษาที่ท าให้เชื่อ
ว่าแพทย์ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้การรักษาท่ีไม่ได้มาตรฐาน เช่น อาจจ่ายยาน้อย
กว่าที่เคยได้รับ การซักถามอาการหรือการส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรคซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ป่วยเห็นว่าควรท า 
แต่แพทย์ไม่ท าโดยไม่มีการอธิบายว่า เหตุใดจึงไม่ท า ท าให้ผู้ป่วยขาดความม่ันใจ 

1.3 ผู้ให้บริการไม่สุภาพ และบางครั้งแสดงกิริยาดูหมิ่นผู้มี 
สิทธิที่ไปขอรับบริการ 

2. ตามแนวคิดของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ต้องการ 

พัฒนาให้ประชาชนได้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการระดับปฐมภูมิก่อน หากเกินความสามารถในการ
รักษาจึงจะส่งต่อขึ้นไปในหน่วยบริการที่มีศักยภาพสูงขึ้น 

         การเริ่มต้นในหน่วยบริการปฐมภูมิก่อน เพราะว่าการให้บริการ 

ด้านสาธารณสุขไม่ได้มีแค่การรักษา ยังมีเรื่องการป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การแพทย์
ผสมผสานที่เป็นองค์รวม จึงต้องการให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนเป็นผู้สร้าง
บริการดังกล่าว กฎหมายจึงก าหนดไว้ให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจ าตัวในระดับปฐมภูมิทุกคน 

         อย่างไรก็ตาม ประชาชนนั้นก็มีสิทธิเลือกลงทะเบียนกับหน่วย 

บริการทีต่นพอใจได้ รวมทั้งผู้ที่ย้ายถิ่นหรือเปลี่ยนที่ท างาน และหากจ าเป็นต้องส่งต่อหรือรักษาขั้น
สูงขึ้น ประชาชนมีสิทธิเลือกหน่วยบริการที่จะส่งต่อตามที่ตนเองสะดวก พอใจรวมทั้งผู้ที่ย้ายถิ่นฐาน
หรือที่ท างาน 

  สถานการณ์ คือ ระยะเริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประชาชนยังไม่สามารถเลือกหน่วยบริการประจ าตัวได้ ยกเว้นในบางพ้ืนที่ขณะที่มีการท าโครงการน า
ร่องเพ่ือส่งเสริมสิทธิในการเลือกสถานบริการตามมาตรา 6 ในพ้ืนที่ ทดลอง ได้แก่ กทม. เขตประเวศ 
สงขลา สระบุรี สุรินทร์ และแพร่ โดยเริ่มมาตั้งแต่ 1 ม.ค. 46 แต่เป็นการเลือกเฉพาะภายในพ้ืนที่
ภายในพ้ืนที่ของจังหวัดเท่านั้น ยังไม่ข้ามจังหวัดหรือเขต 

3. ในความเป็นจริงของสังคม เราต้องยอมรับว่ามีกลุ่มประชากร 
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บางกลุ่มท่ีควรเป็นผู้ได้รับสิทธิพิเศษบางอย่าง เช่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก กลุ่มสูงอายุ พระสงฆ์ ผู้น า
ทางศาสนา ผู้น าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารผ่านศึก ฯลฯ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เดิมนั้น จะมีสิทธิ
พิเศษในการรักษาพยาบาลที่รัฐได้จัดไว้เพื่อไม่ให้สิทธินั้นสูญเสียไปจากกฎหมายหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กฎหมายจึงก าหนดเป็นเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สิทธิต่างๆ ที่เคยได้นั้น ไม่ถูกลิดรอนไป 

  2.2.2.3 สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของคนพิการ 

                       สิทธิประโยชน์หลัก ได้แก่ บริการข้ันพ้ืนฐานทางการแพทย์ 
หมายความรวมถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การป้องกันโรค การตรวจ การตรวจวินิจฉัย 
และการรักษาพยาบาล โดยสามารถรับบริการได้ที่สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาล
ของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 
    สิทธิเฉพาะส าหรับคนพิการ ได้แก่ สิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียม 30 

บาทต่อการเข้ารับบริการทุกครั้ง สิทธิได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทั้งในและนอกหน่วยบริการได้แก่ 
กายภาพบ าบัด การประเมิน/แก้ไขการพูด การฟ้ืนฟูการได้ยิน การฟ้ืนฟูการเห็น การรับอุปกรณ์
เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ และการพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืนๆ 

    ส าหรับคนพิการที่ลงทะเบียนท าบัตรทองคนพิการและจดทะเบียน
ตามพรบ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 มีสิทธิเข้ารับบริการ กรณีที่มีความจ าเป็น ณ หน่วย
บริการอ่ืนของรัฐ นอกเหนือจากหน่วยบริการประจ าที่ระบุในบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  2.2.2.4 สิทธิได้รับบริการสาธารณสุขในกรณีฉุกเฉินที่สถานบริการอ่ืนๆ
ได้นอกเหนือจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าตัว 

     การรักษาพยาบาลโดยปกติ เริ่มต้นกันที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน 
ซ่ึงจะอยู่ใกล้บ้าน แต่หากเป็นกรณีไปเจ็บป่วยกะทันหัน หรือประสบอุบัติเหตุในสถานที่ไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่ให้บริการของหน่วยบริการประจ าตัว กฎหมายให้สิทธิแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบ
อุบัติเหตุสามารถเข้ารับบริการ ณ หน่วยบริการใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุด เป็นอันดับแรกโดยการวินิจฉัยว่า
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 5 

   แนวคิดส าคัญ 

1. การตีความเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเหตุอันสมควร ควรใช้แง่มุม 

ของผู้รับบริการเป็นหลักเพ่ือรองรับกับสภาพความเจ็บป่วยจริงของประชาชน การวัดความดันโลหิต 
ชีพจร การซักถามอาการ การให้ค าอธิบายเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการซึ่งท าให้คลายความวิตกต่อ
อาการได้ 

2. ต้องมีการประเมินผลในแต่ละปี เพื่อก าหนดเงื่อนไขอ่ืนๆ ใน 
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การใช้บริการฉุกเฉิน เช่น การก าหนดวงเงินในการเข้ารับบริการ จ านวนครั้งที่เข้ารับบริการการรวม
จ่ายของประชาชนและต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน       
  2.2.2.5 สิทธิในการร้องเรียนเม่ือได้รับบริการสาธารณสุขท่ีไม่ได้
มาตรฐานหรือเกิดความเสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

     การร้องเรียนเรียนเป็นหนทางแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่ง เมื่อ
ประชาชนเข้าไปรับบริการทางด้านสาธารณสุขแล้วไม่ได้รับบริการที่ดี หรือถูกละเมิดสิทธิ เช่น ถูก
เรียบเก็บเงินนอกเหนือจากที่ก าหนด ถูกปฏิเสธการรักษา หรือเกิดเหตุผิดพลาดขึ้นในกระบวนการ
รักษาพยาบาลอันท าให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ประชาชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือร้องเรียน
เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ 
   แนวคิดส าคัญ 

   กฎหมายได้ให้ค ารับรองกับประชาชนว่า เมื่อเกิดปัญหาการละเมิด
สิทธิขึ้น ประชาชนต้องได้รับความคุ้มครอง โดยรัฐต้องจัดให้มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาให้ประชาชน ลักษณะของกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย กลไกนั้นประกอบ
ขึ้นด้วยกรรมการที่ให้ความยุติธรรมในการตัดสิน คือ อิสระจากอิทธิพลของผู้ถูกร้องเรียน และต้องมี
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกลไกนี้ด้วยตามมาตรา 50(9)   

   ประโยชน์ของการให้ความคุ้มครองสิทธิ คือ ได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนทั้งยังป้องกันเพ่ือไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการฟ้องร้องในทาง
คดีความท่ียุ่งยากได้ หรือไม่ขยายความขัดแย้งระหว่างประชาชน และผู้ให้บริการ การใช้สิทธิร้องเรียน 
ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 6 

  2.2.2.6 สิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเม่ือมีความเสียหายจากเข้ารับ
บริการสาธารณสุข 

     ในอดีตเรื่องราวการฟ้องร้องระหว่างแพทย์กับผู้บริโภคได้สร้าง
ความทุกข์ให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก หลายครั้งที่ปัญหาความผิดพลาดในการรักษาพยาบาลไม่ได้
เกิดจากความประมาทในการรักษา แต่เป็นเรื่องของเหตุที่คาดไม่ถึง ถึงกระนั้นความเสียหายได้เกิดขึ้น
แล้ว และผู้ที่ได้รับผลกระทบกระเทือนมากท่ีสุด คือ ประชาชนหรือผู้บริโภค ที่หากต้องการการ
เยียวยา ก็ท าได้เพียงการฟ้องร้องคดีความ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ยุ่งยากและท าให้เกิดสัมพันธภาพที่ไม่
ดีระหว่างแพทย์กับผู้บริโภค  
     กฎหมายจึงได้พยายามออกแบบกลไกเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ดังกล่าว โดยการก าหนดสิทธิขึ้นข้อหนึ่งเพ่ือประกันเรื่องความเสียหายจากการเข้ารับบริการทางด้าน
สาธารณสุขในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับประชาชน กลไกนี้ได้รับการออกแบบให้
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ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ผู้ที่มีส่วนตัดสินใจ จ่าย ไม่จ่าย ก็เป็นคนละกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยคน
จากหลายหน่วยงาน รวมทั้งภาคประชาชนด้วย 

     แนวคิดส าคัญ 

    1. หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อ
เกิดความเสียหายโดยเป็นความเสียหายที่มีผู้กระท าผิดหรืออาจไม่มีผู้กระท าผิดก็ได้ เพ่ือมุ่งหวังลด
ปัญหาการฟ้องร้องที่ไม่จ าเป็น 

     2. มีกลไกประสานงานในการให้ความช่วยเหลือที่เป็นอิสระจากผู้
ให้บริการต้องเข้าถึงได้ง่าย และมีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือ  
 รายละเอียดการขอรับค่าชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายจากการเข้ารับบริการจะกล่าวถึงในบท
ที่ 6 

  2.2.2.7 สิทธิในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ทั้ง
การก าหนดนโยบาย การจัดสรรงบประมาณตลอดจนมีศักยภาพในการบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพท้องถิ่น 

              ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะมีความยั่งยืนและเข้มแข็งได้ 
ต้องท าให้ประชาชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการแต่ต้องมี
ความสนใจที่จะพัฒนาให้ระบบต่างๆ ในกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ กฎหมายจึงได้ก าหนดให้เป็นสิทธิเพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับระบบในทุกๆด้าน  
   แนวคิดส าคัญและสถานการณ์ 
   1. สุขภาพเป็นของประชาชน จึงเป็นบทบาทของประชาชนในการ
ดูแล ป้องกัน และรักษาสุขภาพของตนเอง แต่ต้องมีระบบริการของรัฐและอ่ืนๆ เป็นกลไกสนับสนุน
และส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชน 

   สถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนไมได้มีบทบาทในการจัดการ
สุขภาพของตนเอง แต่มอบภาระให้กับแพทย์และโรงพยาบาลเป็นหลัก องค์ความรู้ในการดูแลรักษา
ตัวเองเบื้องต้น การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในบางท้องถิ่นก็ถูกลดบทบาทและความส าคัญลง สิ่งเหล่านี้ท าให้ประชาชนขาดความ
มั่นใจในการดูแลสุขภาพของตนเองท าให้ต้องไปพ่ึงพิงสถานพยาบาล ผลก็คือ เกิดความแออัดในสถาน
บริการด้านสาธารณสุข 

   2. ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการสุขภาพของตนเอง ทั้ง
การพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับประชาชนด้วยกันเอง การก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การบริหาร
จัดการทรัพยากร การควบคุมคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขต่างๆ  
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ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดเรื่องการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาระบบประกันสุขภาพในบทที่ 7  
 

2.3 สิทธมินุษยชน (Human Right)  
      จากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว  เน้นเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ส าคัญ และจ าเป็นที่รัฐต้องจัด
สวัสดิการให้แก่ประชาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  จึงถือว่าได้ปฏิบัติตามสิทธิของประชาชนตามหลักการ
ของ องค์การสหประชาชาติ นอกจากนั้นยังมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎ Human right ของ UNESCO 

ซึ่งได้กล่าวไว้ ถึง สิทธิมนุษยชนไว้ดังนี้ (UNESCO: ออนไลน์) 
สิทธิมนุษยชน (Human Right)  หมายถึง สิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มี

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรอง ทั้ง
ความคิดและการกระท าที่ไม่มีการล่วงละเมิดได้ โดยได้รับการ คุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

                1.  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) หมายถึง คุณสมบัติ จิตใจ สิทธิ
เฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้มิให้บุคคลอื่นมาล่วงละเมิดได้ การถูกละเมิดศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความยุติธรรมจากรัฐ 

                 2.  สาเหตุที่มนุษย์ต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เกิดจาก 

 2.1 มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วย่อมมีสิทธิในตัวเอง 
 2.2 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม 

 2.3 มนุษย์มีเกียรติภูมิที่เกิดมาเป็นมนุษย์ 
 2.4 มนุษย์ทุกคนเกิดมามีฐานะไม่เท่าเทียมกัน 

                  3.  หลักการส าคัญท่ีสุดของสิทธิมนุษยชน คือ มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์เท่าเทียมกัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับรองศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ไว้ และก าหนดให้รัฐบาล ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐด าเนินการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
   วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้รับรอง
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Right: UDHR) โดย
สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ถือเป็นการก าหนดมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งไทยเป็นประเทศ
หนึ่งที่ร่วมกับประเทศต่าง ๆ ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

สิทธิเด่น ๆ ที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ได้แก่ สิทธิต่อชีวิต 
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เสรีภาพและความปลอดภัยของบุคคล การศึกษา เสรีภาพทางความคิด มโนธรรมและศาสนา เสรีภาพ
แห่งความคิดเห็น การแสดงออก การมีงานท า การแสวงหาและได้รับการลี้ภัย ในประเทศอ่ืน (เป็น
ต้น)  

หน่วยงานในสหประชาชาติ (UN) ที่รับผิดชอบปัญหาสิทธิมนุษยชน (HR) คือ 

ส านักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน ที่เจนีวา ( ชื่อเดิมคือ Centre for Human Rights) ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ 

พันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของไทย ในปัจจุบันประเทศไทย 

เป็นภาคีสนธิสัญญา ด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งสหประชาชาติถือเป็น สนธิสัญญาหลัก จ านวน 5 ฉบับได้แก่ 
1. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

2. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

3. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
4. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

5. อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

นอกจากนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดสิทธิของผู้ป่วยในสิทธิมนุษยชนด้าน
สุขภาพไว้  4  ประการ คือ (ส านักสถานการพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ: ออนไลน์) 
    1. สิทธิของผู้ป่วยที่จะได้รับบริการเพ่ือสุขภาพ 

    2. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตรวจรักษา อันประกอบด้วย สิทธิที่จะรู้ 
และสิทธิในการตัดสินใจ 

    3. สิทธิที่จะปฏิเสธการรักษา 

    4. สิทธิส่วนบุคคลที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย ไว้เป็นความลับ  
จากหลักการดังกล่าว ประเทศไทยได้น ามาปฏิบัติโดยปรากฏใน สิทธิผู้บริโภค และค าประกาศสิทธิ
ผู้ป่วย  สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

สิทธิผู้บริโภค  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ปี พ.ศ. 2522 แก้ไขปรับปรุง 2541 มาตรา 4 

ผู้บริโภคมีสิทธิดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา:  ออนไลน์) 
 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับ

สินค้าและบริการ 

 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ 

 3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ 

 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา 

 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย        
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ค าประกาศสิทธิผู้ป่วย  

    เพ่ือให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจอันดีและเป็นที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันต
แพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิของ
ผู้ป่วยไว้ดังต่อไปนี้ (ส านักสถานการพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ: 2541: ออนไลน์) 
  ข้อ 1  ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ 

  ข้อ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่มีการ
เลือกปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ  สัญชาติ ศาสนา สังคม สิทธิทางการเมือง เพศ 
อายุ และลักษณะของความเจ็บป่วย 

  ข้อ 3 ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ 
และเข้าใจชัดเจนจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม
หรือไม่ยินยอมให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพปฏิบัติต่อตน เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือรีบด่วน หรือ
จ าเป็น 

  ข้อ 4 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือรีบด่วน
จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยทันทีตามความจ าเป็นแก่กรณี โดยไม่ค านึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ
ความช่วยเหลือหรือไม่ 
  ข้อ 5 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบชื่อ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพที่เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 

  ข้อ 6 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีมิได้เป็นผู้
ให้บริการแก่ตนและมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผู้ให้บริการและสถานบริการได้ 
  ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎหมาย 

  ข้อ 8 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนในการตัดสินใจเข้าร่วมหรือ
ถอนตัวจากการเป็นผู้ถูกทดสอบในการวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

  ข้อ 9 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่
ปรากฏในเวชระเบียนเมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอ่ืน 

  ข้อ 10 บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยัง
ไม่เกิน สิบแปดปีบริบูรณ์ ผู้บกพร่องทางกายหรือจิตซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิด้วยตนเองได้  
 ค าประกาศนี้ได้รับรองร่วมกันโดยกลุ่มผู้ควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ คือ แพทยสภา สภา
การพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 
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สรุปได้ว่า ทั้งสิทธิตามกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน ต่างมีจุดร่วมกันในเรื่อง Human Right  
เรื่องสุขภาพ การจัดบริการสุขภาพเป็นสิทธิไม่ใช่การร้องขอ หรือสงเคราะห์ ดังนั้นจึงเป็นภาวะกิจและ
ความรับผิดชอบของรัฐต้องจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่ประชาชน และนอกจากนั้นประชาชน ต้องมี
จิตส านึกต่อการรับผิดชอบสุขภาพตนเองด้วย 

 

2.4 การขับเคลื่อน การสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน         
เดิมในอดีต การรับรู้ของประชาชน และสังคม มีทัศนคติว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของ 

บุคลากรสุขภาพ และมุ่งสนใจบริการระดับบุคคล (Individual Care) ดังนั้นจึงขาดจิตส านึกในการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งในระดับบุคคลและสังคม และไม่ให้ความใส่ใจต่อการกระท าใด ๆ 
ในสังคมท่ีจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยทัศนคติดังกล่าวส่งผลให้ อัตราการป่วย อัตราการตาย ด้วย
โรคที่ป้องกันได้สูงมาก และสูญเสียงบประมาณในการรับมือกับปัญหาดังกล่าว  เมื่อปี 2520 องค์การ
อนามัยโลกได้เสนอยุทธศาสตร์การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) ออกมาให้ประเทศ
สมาชิกออกไปใช้ บนแนวคิดที่ว่า  เรื่องสุขภาพจะปล่อยให้ประชาชนรอรับบริการจากฝ่ายบุคลากร
สาธารณสุขอย่างเดียวไม่ได้  ฝ่ายประชาชนต้องเข้ามีมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเรื่องที่ประชาชนท าได้
เองด้วย  จึงจะท าให้เกิดการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าได้ ประเทศในแถบยุโรป ได้ด าเนินการสาธารณสุขมูล
ฐานเป็นเรื่องการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฐมภูมิโดยบุคลากรสาธารณสุขเป็นหลัก 
ส่วนประเทศไทย ได้ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ได้แก่ การจัดตั้งกองทุนในชุมชน การอบรมผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อเป็นตัวแทนภาคประชาชน
ในการส่งเสริมแนะน า สนับสนุนการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ถัดจากบุคลากรสาธารณสุขลงไป 
ปัจจุบันอบรมปรับ ผสส.เป็น อสม.ทั้งหมดแล้ว ต่อมาหลังจากนั้น ปี 2529 องค์การอนามัยโลกได้
ผลักดันแนวคิด ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion Strategy) หรือกฎบัตร
ออตตาวา ขยายความ การสร้างเสริมสุขภาพ ออกไปจากความเข้าใจเดิม โดยให้ความหมายใหม่ว่า 
กระบวนการของการเพ่ิมสมรรถนะให้บุคคลสามารถควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดสุขภาพและเป็นผล
ให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม รวมไปถึงการปรับสิ่งแวดล้อมให้
เอ้ือต่อสุขภาพที่ดี  ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 องค์ประกอบได้แก่ (อ าพล จินดาวัฒนะ และคณะ, 2550: 35) 

1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ (Health Public Policy) 

2. การสร้างสิ่งแวดล้อม/สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ (Create Healthy  

Environment) 

3. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (Community Strengthening) 

4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลให้สามารถปรับพฤติกรรมเพ่ือการสร้างสุขภาพ (Personal  

Skill Development) 
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5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปในลักษณะผสมผสาน 

และองค์รวม (Health Care/Service Systems Re-orientation) 

ซึ่งเป็นการประกาศว่าเรื่องสุขภาพเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับระบบสังคม ซึ่งกว้างกว่าเรื่องการ 

บริการการแพทย์และสาธารณสุขมากกว่าการส่งเสริมสุขภาพในความหมายเดิม ๆ ในส่วนของ
ประเทศไทย ภาครัฐมีการเคลื่อนไหวยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพไม่มากนัก ปรากฏในโครงการ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โครงการเมืองน่าอยู่ ในส่วนของสังคมมีการ
ขับเคลื่อนการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ เพ่ือผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ซึ่งปรากฏ
รูปธรรมในรูปกฎหมายและการเคลื่อนไหวของสังคม (Social Movement) โดยมีนักวิชาการและองค์
ความรู้เป็นฐานดูแลติดตาม และผลักดันอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด โดยมีสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขเป็นแกนน า ท าให้เกิดพรบ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขึ้นเมื่อปี 2544 ให้เก็บ
ภาษีเหล้าและบุหรี่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 มาใช้สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน ให้ท างานสร้างเสริมสุขภาพอย่างหลากหลายและขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้การ
สร้างเสริมสุขภาพกลายเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่เรื่องเทคนิควิชาการเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข
เท่านั้น   

เหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากนักวิชาการ และนักการแพทย์ออกมาเคลื่อนไหวชี้น าสังคม โดย
น าเสนอข้อมูล สถิติท่ีเป็นหลักฐาน  และน าเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารประเทศ ประชาชน และสังคม จึง
เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพโดยใช้ยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา  3 ประการ ดังภาพที่ 2.1 เพ่ือ
ผลักดันให้ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน สังคม ผู้ปกครองประเทศเกิดมุมมอง ทัศนคติต่อการสร้างเสริม
สุขภาพแนวใหม่ให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
    2.4.1 การสร้างความรู้  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้การจัดประชุมวิชาการสวรส. ในปี 
2541 ในชื่อว่า ส่งเสริมสุขภาพ: บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน  เพ่ือทบทวนงานวิชาการและสร้าง
กระแสการสร้างเสริมสุขภาพที่ยึดแนวคิดจากกฎบัตรออตตาวา ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม เพราะ
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุควิกฤติเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพจ าเป็นต้องคิดปรับตัว เพื่อควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสุขภาพเสีย ที่พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจบูม ให้กลับมาในระดับที่
สมเหตุสมผลมากขึ้น ประกอบกับกระแสสุขภาพโดยรวมทั้งโลกก าลังขยายตัว เกิดแนวคิดทางเลือก
ต่างๆ เพื่อสุขภาพมากขึ้น เช่น กระแสชีวจิต กระแสการแพทย์แผนไทย ภูมิปัญญาไทย กระแส
การแพทย์ทางเลือกหลากหลายประเภท ฉะนั้นการแพทย์แผนตะวันตก ไม่ใช่ค าตอบเดียวของเรื่อง
สุขภาพอีกต่อไป 

การก าเนิดส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  (สปรส) การสร้างเสริมสุขภาพ 

ในประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เมื่อสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและกระทรวง
สาธารณสุขได้พยายามสร้างกลไกที่เข้ามาดูแลการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ด้วยการเสนอให้
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รัฐบาลออกระเบียบส านักนายรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ท าหน้าที่
ผลักดันให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพท้ังระบบ (Total Health System Reforms) ที่เน้นการรุกเพ่ือ
การสร้างสุขภาพดี น าหน้าการตั้งรับเพื่อซ่อมสุขภาพ (สร้างน าซ่อม) มีเป้าหมายออกพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ เพื่อก าหนดระบบ โครงสร้าง กลไก กติกา และเงื่อนไขของระบบสุขภาพแห่งชาติที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ สสส.ได้ปรับทิศทางการสร้างเสริมสุขภาพไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมตามกฎบัตร
ออตตาวา นอกจากนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ผู้มีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหว 
ปฏิรูปสังคมมายาวนาน ได้สรุปบทเรียนและเสนอแนวคิด “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” ที่เน้นว่า ในการ
แก้ปัญหาที่ยาก เช่น การปฏิรูปการเมือง การปฏิรูปการศึกษา  การปฏิรูประบบสุขภาพ เป็นต้น จะ
ประสบความส าเร็จจะต้องอาศัยการเคลื่อนไหว 3 ประการ ได้แก่ การท างานสร้างความรู้ การ
เคลื่อนไหวทางสังคม และการเชื่อมต่อกับทางการเมือง ดังภาพที่  2.1 เป็นแนวทางในการท างาน 
และมีส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะกิจภายใต้สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 

 
ภาพที่  2.1  สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา หรือโครงสร้างของการแก้ปัญหาที่ยาก 

ที่มา:  อ าพล จินดาวัฒนะ และคณะ (2550: 52)    
 

ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่เป็นแกนด าเนินการสร้างการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายในสังคมจัดท าร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ และผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยการ
สร้างกระแสเพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพของคนไทย จากการซ่อมสุขภาพมาสู่การเน้นที่การ
สร้างสุขภาพเพ่ือการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า เคลื่อนไหวสังคมโดยการเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่จะ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน สังคม และองค์กรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน
ประเด็นส าคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ  สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้
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ในประเด็นส าคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพ และประสานงานกับภาคการเมือง ภาคราชการ 
หน่วยงาน องค์การต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความร่วมมือผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพให้ขยาย
ขอบเขตไปอย่างกว้างขวาง  
 2.4.2 การสร้างแนวร่วมภาคประชาชน ผ่านเหตุการณ์นโยบายสาธารณะ และก่อตั้ง
สมัชชาสุขภาพ 

        ในระหว่างที่พรบ.สุขภาพยังไม่ประกาศใช้ ส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติได้
ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพโดยการทดลอง น าสาระส าคัญ
บางส่วนตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาทดลองปฏิบัติก่อนกฎหมายใช้บังคับ 
เช่น การจัดตั้งสมัชชาสุขภาพ เป็นต้น  

 กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ให้
ความหมายไว้ว่า “สมัชชาสุขภาพ คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องได้
ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือ
สุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม  
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา: ออนไลน์)  

 สมัชชาสุขภาพ คือ พื้นที่สาธารณะที่เปิดให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง 
ราชการ ภาควิชาการ วิชาชีพ และภาคสังคม ประชาสังคมได้เข้าร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วม
ผลักดันผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ ตามแนวทางแห่งกฎบัตรออตตาวา และตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 นั่นเอง 

 จากการประเมินของนายแพทย์วิพุธ  พูลเจริญ และคณะ (2543: 8) ที่สนับสนุนโดย
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ประเมินกระบวนการสมัชชาสุขภาพไว้ สรุปได้ว่า
การด าเนินการของส านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ช่วยให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์และสิ่งดี ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งนี้มีการวิเคราะห์ถึงผลสะท้อนที่
เกิดจาก กระบวนการสมัชชาสุขภาพ พบว่า ได้ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ภายในเครือข่ายองค์กร 
ประชาสังคม อีกท้ังยังสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในแนวราบ ท าให้สามารถ
สร้างกระบวนการถกแถลงปัญหาด้านสุขภาวะในภาคส่วนของประชาสังคมมากขึ้น ตลอดจนประชา
สังคมได้เข้ามาร่วมเสนอปัญหา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย และสร้าง
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ได้ในระดับหนึ่ง  

 การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ เกิดผลดี 2 ประการคือ เกิดการจัดท าพรบ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 และท าให้เกิดการเคลื่อนตัวของการสร้างเสริมสุขภาพ ในระดับของการปฏิรูป
ความคิดด้านสุขภาพท่ีเน้น สร้างน าซ่อม และมองสุขภาพในความหมายที่กว้างขึ้น และในระดับการ
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ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดยการเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้านสุขภาพ ภายใต้เครื่องมือหลัก คือ สมัชชาสุขภาพ 

การตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) จากกระบวนการ 

ขับเคลื่อนการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษก่อนหน้านี้ มีการ
ร่วมมือกันท างานระหว่างภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาครัฐเข้าด้วยกัน จนกระทั่งถึงปี 
2542-2543 ได้เสนอกฎหมายให้เก็บภาษีเหล้า บุหรี่ มาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นเป็น
องค์กรมหาชน ในปี 2543 เพ่ือเป็นกลไกท าหน้าที่หนุนให้ทุกภาคส่วนท างานเชิงรุกเพ่ือสร้างเสริม
สุขภาพ ต่อมาได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
(8 พ.ย.2544) ให้เก็บภาษี เหล้า และบุหรี่ร้อยละ 2 มาตั้งเป็นกองทุน ซึ่งสามารถเก็บเงินได้ปีละ 
2,000-2,500 ล้านบาท (อ าพล จินดาวัฒนะ และคณะ,  2550: 89) 

 ในพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ให้ความหมายของการ
สร้างเสริมสุขภาพ คือ การใดๆ ที่มุ่งกระท าเพ่ือสร้างเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคม 
โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่จะน าไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง 
สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ อยู่
ภายใต้การก ากับของนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจ สนับสนุน และพัฒนาขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ อัน
น าไปสู่สุขภาวะของประชาชน และสังคมไทย โดยมี 3 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนกระบวนการทางสังคม 
ได้แก่  ขยายพื้นที่ทางปัญญา ขยายพ้ืนที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ  และขยาย
พ้ืนที่ทางสังคม และมีหน้าที่ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในสังคม 
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้บรรลุผลในการลดอัตราการเจ็บป่วย และเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร  การกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความเชื่อ และปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อคุณภาพชีวิต ช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  นอกจากนี้ยังได้สร้างช่องทาง
สู่การสร้างเสริมสุขภาพ 4 ช่องทาง ได้แก่ (อ าพล จินดาวัฒนะ และคณะ,  2550: 90) 

  1. การสร้างสุขภาวะผ่านเรื่องต่างๆ เช่น สุรา ยาสูบ สารเสพติด การออกก าลังกาย 
อาหาร สุขภาพจิตใจ การคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

  2. สร้างสุขภาวะขึ้นในองค์กรต่างๆ เช่น สถานที่ท างาน สถานที่ศึกษา ศาสนสถาน 
เป็นต้น 

  3. สร้างสุขภาวะขึ้นในชุมชน หรือพ้ืนที่ เช่น ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4. สร้างสุขภาวะ โดยมุ่งประชากรเป้าหมาย เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มุสลิม
ไทย กลุ่มผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
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 2.4.3 เชื่อมโยงฝ่ายการเมือง การขับเคลื่อนโดยใช้เวทีการเมืองผลักดัน  ได้แก่  
รายงานกรรมาธิการสาธารณสุขต่อวุฒิสภา จนเป็นผลส าเร็จปรากฎเป็นพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาติ 2545 มีรายละเอียดดังนี้  (อ าพล จินดาวัฒนะ และคณะ,  2550: 83) 

                   รายงานระบบสุขภาพประชาชาติของกรรมาธิการวุฒิสภา คณะกรรมาธิการ
สาธารณสุขวุฒิสภา ชุดที่มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประสพ รัตนากร เป็นประธาน ได้ตั้งคณะท างาน
เพ่ือจัดท า รายงานสุขภาพประชาชาติ: ข้อเสนอการปฎิรูประบบสุขภาพอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยททบทวนงานวิชาการแล้วสังเคราะห์เป็นข้อเสนอเพ่ือการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  รายงานฉบับนี้เป็นเสมือนต้นแบบที่ใช้ในการปฏิรูประบบสุขภาพ
แห่งชาติในห้วงเวลาถัดมา ได้กล่าวถึง เจตนารมณ์ของระบบสุขภาพว่า “ระบบสุขภาพแห่งชาติต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีสุขภาวะทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณโดยมุ่งเน้นการ
สร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ สุขภาพดีจึงเป็นสิทธิและความรับผิดชอบของคนไทยทุกคน”  
และได้ระบุหลักการส าคัญของระบบสุขภาพไว้ว่า  เป็นระบบสุขภาพเพ่ือทุกคน และทุกคนมีหน้าที่
เสริมสร้างสุขภาพของตนเอง  สืบเนื่องจากข้อเสนอในรายงานฉบับนี้ ได้ถูกน าไปเป็นทิศทางการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ปรากฎในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550 ในหมวดที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ
และการควบคุมโรค ระบุว่า “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมี
ผลในการสร้างสุขภาพ การสร้างความรู้และค่านิยมในทางบวกต่อการมีสุขภาพดีในหมู่ประชาชนและ
สังคม และการจัดให้มีบริการต่างๆที่จ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพดี” และ “กลไกส าคัญในการ
สร้างเสริมสุขภาพ จะต้องสามารถระดมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อสร้างกิจกรรมหรือ
ด าเนินงานต่างๆ ที่จะน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งกลไกดังกล่าวอาจด าเนินการได้โดยผ่านการให้
ทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่มีเป้าหมายดังกล่าว รวมทั้งการท าการศึกษาวิจัย ให้บริการวิชาการ 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในเรื่องที่จะมีผลการสร้างเสริมสุขภาพ และอาจจะ
ด าเนินโดยส่วนต่างๆไม่ใช่เพียงเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น” 

  จะเห็นได้ว่า การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพท่ีด าเนินไปในทิศทางที่เป็น การสร้างเสริม
สุขภาพ ได้ขยายขอบเขตออกไปสู่ภาคการเมืองมากขึ้นตามแนวทางการระดมสรรพก าลังในสังคมเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพร่วมกัน 

 ความส าเร็จของการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยประชาชน จึงเกิดการผลักดัน
ให้ทิศทางและแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ ตามนโยบายต่างๆ ดังนี้  

 การเคลื่อนไหวเพ่ือการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ  2543 ด้วยการจัดท าพรบ.
สุขภาพแห่งชาติให้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพ หรือธรรมนูญสุขภาพของคนไทย เน้นการสร้าง
สุขภาพดี อันเป็นที่มาของค าขวัญ “สร้างน าซ่อม” ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพ 
กระบวนการจัดท ากฎหมายฉบับนี้ได้กลายเป็นเครื่องมือชักชวน สนับสนุนให้สังคม เคลื่อนไหวเพ่ือ
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การปฏิรูปปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องสุขภาพมาเน้นการร่วมกันสร้างเสริมสุขภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ระบบซ่อมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

ในปี 2545-2546 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นปีแห่งการสร้างสุขภาพ 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างสุขภาพอย่างกว้างขวางควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ 
(30 บาท รักษาทุกโรค)  

ปี 2545 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคัญของกระแสการสร้างเสริม 

สุขภาพ จึงได้ประกาศให้เป็น “ปีเริ่มต้นของการสร้างสุขภาพ” รณรงค์ให้มีการออกก าลังกาย โดยการ
เต้นแอโรบิกทั่วประเทศ โดยการจัดงานรวมพลังสร้างสุขภาพครั้งที่ 1 (23 พ.ย. 2545) ซึ่งได้บันทึกใน
กินเนสส์บุคว่าสามารถท าลายสถิติโลก ว่าด้วยการออกก าลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค โดยมีผู้เข้าร่วม
ทั้งหมด 46,824 คน ใช้เวลา 61 นาที ณ บริเวณท้องสนามหลวง 
  ปี 2546 รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพขึ้นทั่วประเทศ โดยให้
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ชมรมสร้างสุขภาพ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งเป็นกลุ่มหรือชมรม
ที่มีอยู่แล้ว หรือมารวมกลุ่มใหม่ แล้วสมัครลงทะเบียนเป็นเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ นับถึงปี พ.ศ. 
2548 รวมได้ถึง 75,094 ชมรม มีสมาชิกจ านวน 5,943,515 คน  
  ปี 2547 กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบาย “อาหารปลอดภัย” โดยเปิดตัว
โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและเครื่องหมายอาหารปลอดภัย มีการประชุมนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ผู้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยของอาหาร ได้ร่วมกันตั้งปณิธานถวายแด่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ว่าจะขออุทิศแรงกายแรงใจ ร่วมมือกันด าเนินงานทุกวิถีทางที่จะท าให้
อาหารมีความปลอดภัยและมีมาตรฐานในระดับโลก เพ่ือสร้างสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค ถวายเป็น
สักการะในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 12 สิงหาคม 2547 

  ระหว่างปี 2546 -2547 รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข จัดมหกรรมรวมพลังสร้าง
สุขภาพ ชวนคนไทยร่วมออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และประกาศให้วันที่ 27 พฤศจิกายน 
ของทุกปีเป็นวันสร้างสุขภาพแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์แห่งชาติ “รวมพลังสร้าง
สุขภาพเพ่ือคนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง” (Healthy Thailand) ก าหนดวิสัยทัศน์ของเมืองไทย
แข็งแรง ไว้ว่า ..คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขท้ังกาย ใจ สังคม และปัญญา/จิตวิญญาณ มีสัมมาอาชีพ มี
รายได้ ท างานด้วยความสุข สามารถด ารงชีพบนพื้นฐานของความพอดี พอประมาณอย่างมีเหตุมีผล 
ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยินยาว” และได้ก าหนดค า
ประกาศรองรับการด าเนินงานไว้สอดคล้อง กับความหมายของค าว่า สุขภาพตามพระราชบัญญัติ
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สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ที่ว่า สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดุล” 

 

2.5 การสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 

 ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ด าเนิน
โครงการตามนโยบาย “30 บาทรักษาโรค” โดยมีการตราพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 รองรับการประกันระบบบริการสาธารณสุขให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น
อย่างถ้วนหน้า (Universal Coverage) โดยใช้วิธีปฏิรูปการเงินการคลัง (Health Care Financing 

Reform)เป็นเครื่องมือ ด้วยการน างบประมาณจัดบริการสาธารณสุขที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลอยู่ 
มารวมเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วจัดสรรให้สถานบริการสาธารณสุขตามปริมาณ
งานแบบต่อหัวประชากร (Capitation) เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ (Cost Containment) การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้ มีผลกระทบต่อ
การปรับเปลี่ยนระบบบริการสาธารณสุขในทิศทางท่ีเน้นการจัดบริการปฐมภูมิเพื่อให้เป็นแกนกลาง
ของระบบบริการ โดยมีการเชื่อมโยงกับสถานบริการระดับอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบมากข้ึน เพ่ือร่วมกัน
รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า (อ าพล จินดาวัฒนะ สุรเกียรติ อาชา
นานุภาพ และดรุณี พิพัฒน์โรจนกมล,  2550: 91) 

 โดยการก าหนดสิทธิประโยชน์หลักท่ีประชาชนจะได้รับตามแบบของประกันสังคมโดยเพ่ิม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ให้แก่บุคคลและครอบครัวควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล มี
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสัดส่วนร้อยละ 13.56 ของ
งบประมาณต่อหัว ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ให้ความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพควบคู่ไปกับ
การรักษาพยาบาล โดยหวังให้เป็นทั้งการซ่อมสุขภาพและการสร้างสุขภาพควบคู่กันไป  
 จากพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในหลายมาตรา ได้ก าหนดให้
ประชาชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในหลายรูปแบบ ทั้งในส่วนของ
การเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหารจัดการ การตรวจสอบ และรับรองคุณภาพบริการ 
ต่อมาคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนให้มี การจัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพอีก
รูปแบบหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิ และได้ร่วมกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การเข้าไปมีส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพมากข้ึนในอนาคตด้วย ตามสาระส าคัญของบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในมาตรา 13 (3) มาตรา 18 (8) มาตรา 
47 มาตรา 48 (4) ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุน และก าหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน และภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาผลก าไรด าเนินงาน และบริหาร
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จัดการเงินทุนในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 8  

การปฏิรูประบบสุขภาพครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ ได้แก่ การให้ความส าคัญ
ของระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จึงเปลี่ยนสถานะ
สถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ หรืออนามัย ขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ิม
ศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และบริการครบวงจร  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจึง
เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิที่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องไปใช้บริการเป็น
อันดับแรก หากการเจ็บป่วยเกินศักยภาพรพ.สต.จึงใช้ระบบส่งต่อผู้ป่วย ไปยังหน่วยบริการที่รับส่งต่อ 
(สถานพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ) ต่อไป โดยใช้ระบบบริหารแบบแม่ข่าย ดังภาพที่ 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2  บทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ที่มา: http://www.hitap.net/168500 

 

จากภาพที่ 2.2 บริการปฐมภูมิ คือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งมี
บทบาทดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น ในกรณีเกิดการเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลในเบื้องต้น 
และส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลส าหรับการรักษาที่ซับซ้อน รวมถึงบริการฟ้ืนฟู การจัดบริการปฐม
ภูมิในประเทศไทย มีรูปแบบเครือข่ายที่เรียกว่า หน่วยบริการคู่สัญญา เพื่อบริการปฐมภูมิ 
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(Contracting Unit for Primacy  Care: CPU) ซึ่งมีหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และเอกชน  ขณะที่รูปแบบหน่วยการบริการที่พบมากท่ีสุด คือ CPU ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชน 
(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในอ าเภอหนึ่งจะมีโรงพยาบาลแม่ข่าย (รพช.) 
ที่บริการปฐมภูมิ ถือเป็นรากฐานในการดูแลสุขภาพประชาชนในระบบสาธารณสุข ซึ่งสถานพยาบาล
เหล่านี้ ได้ลงนามในข้อตกลงเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งเป็นองค์กรใหม่ มีบทบาทหลักในการบริหารงบประมาณระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) เป็นองค์กรอิสระในการท างาน ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี 
จึงเป็นการหลีกเลี่ยงประเด็น ความไม่โปร่งใสในการบริหารงบประมาณกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

 

2.6 บทสรุป 

  สิทธิหลักประกันสุขภาพ  เป็นนโยบายรัฐจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่ประชาชนเป็นตาม
แนวคิดสิทธิตามกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน ดังก าหนดไว้ในมาตราย่อยในรัฐธรรมนูญ  และ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้ทั้งของผู้
ให้บริการสุขภาพ และประชาชน ในแง่ท่ีว่าการให้บริการด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องของสิทธิ ไม่ใช่การ
สงเคราะห์ ดังนั้นประชาชนผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการสุขภาพได้ตามเงื่อนไขกฎหมายพรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งผู้ให้บริการต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมบริการ จากเดิม
คอยตั้งรับผู้ป่วยอย่างเดียวเป็นการท างานในเชิงรุก เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  และ
ประชาชนต้องปรับเปลี่ยนจิตส านึกท่ีจะต้องรับผิดชอบต่อการดูแลสุขภาพตนเอง แทนจิตส านึกเดิมที่
มองว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องของบุคลากรทางสุขภาพฝ่ายเดียว ด้วยการหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
มุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคตั้งแต่ระดับบุคคล จนเกิดการกระเพ่ือมคล้ายเป็นลูก
คลื่นในวงกว้างไปสู่ระดับชุมชน และสังคมระดับประเทศต่อไป  
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2.7 ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายถึงสิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย 2540 

2. จงสรุปประเด็นหลักเรื่องสิทธิประชาชนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
3. จงสรุปสิทธิของผู้ป่วยตามสิทธิมนุษยชนด้านสุขภาพ 

4. จงอธิบายถึงค าประกาศสิทธิผู้ป่วยมาพอสังเขป 

5. จงสรุปประเด็นส าคัญร่วมระหว่างสิทธิตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชน 

6. จงอธิบายจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นวาระของประชาชน  

7. จงเขียนแผนภูมิแนวคิดการสร้างความรู้ ตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 

8. จงเขียนแผนภูมิแนวคิดการสร้างแนวร่วมภาคประชาชนตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา 
9. จงเขียนแนวคดิการเชื่อมโยงการเมืองตามหลักการสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา     
10. จงอธิบายสาระส าคัญของการสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุข พ.ศ.2545  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

 เรื่อง แนวคิดและหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
 

หัวข้อเนื้อหา 
3.1 บทน า 

3.2 แนวคิดเก่ียวกับการประกันสุขภาพ 

3.3 ความหมายและความส าคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
3.4 หลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

3.5 เป้าหมายของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

3.6 วิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย 

3.7 บทสรุป 

3.8 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาแนวคิดและหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจบแล้ว  ให้นักศึกษามี
ความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายแนวคิดของระบบหลักประกันสุขภาพได้ 
2. บอกความหมายและความส าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพได้ 
3. ระบุหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
4. บอกเป้าหมายของการสร้างหลักประกันสุขภาพได้ 
5. สรุปวิวัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยได้ 
6. เปรียบเทียบความแตกต่าง ที่มา และสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน 

หน้าแต่ละประเภทในไทยได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่อง แนวคิดและหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากเอกสาร 

ประกอบการสอนวิชา บทที่ 3  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint 

3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่าง ๆ โดยใช้กรณีศึกษา สิทธิประโยชน์ระบบ 
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หลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ  ในประเด็นย่อย สิทธิประโยชน์ การเข้าถึงสิทธิ และความเท่าเทียมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัญหาการรับรู้สิทธิ  การเข้าถึงสิทธิ และความเท่าเทียมใน 

ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 3  เรื่องแนวคิดและ 

หลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องแนวคิดและ 

หลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์  สิทธิประกันสังคม และสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

4. กรณีศึกษา 
5. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

6. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทท่ี 3 

แนวคิดและหลักการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 

3.1 บทน า 
ระบบหลักประกันสุขภาพ  คือ สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะได้รับบริการสาธารณสุขที่มี

มาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน โดยที่ภาระด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการไม่เป็นอุปสรรคท่ีประชาชนจะได้รับสิทธินั้น ดังนั้นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงไม่ใช่บริการ
สงเคราะห์หรือบริการราคาถูก เพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเฉพาะหน้าเท่านั้น แต่เป็นบริการที่
ต้องมีมาตรฐาน  ไม่ใช่บริการที่ต้องมีการ "สมัคร" หรือ "ร้องขอ" จึงจะได้รับบริการ แต่เป็นสิทธิที่
ประชาชนพึงได้รับ ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นของประชาชนทุกคน   สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงมีความส าคัญต่อประชาชนทุกคน ถือเป็นความเป็นธรรมทางสุขภาพที่
ประชาชนทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงระบบบริการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพ
เป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ซึ่งก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงเป็น
เรื่องที่ทุกคนต้องได้รับ โดยไม่ม ีอุปสรรคเรื่องฐานะ ทุกคนมีโอกาสได้รับบริการสุขภาพเท่าเทียมกัน 
และถือเป็นภาระหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องด าเนินการโดยใช้การคลังสาธารณะเป็นหลัก ในบทนี้จะ
กล่าวถึง แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ความหมายและความส าคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า หลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป้าหมายการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า วิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย ประเภทของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศ
ไทย  

 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ 

       3.2.1 แนวคิดพื้นฐานของการประกันสุขภาพ 

     การประกันสุขภาพกับการสร้างหลักประกันสุขภาพจะมีความแตกต่างกัน เนื่องจากการ
สร้างหลักประกันสุขภาพ (Health Benefit Coverage) จะหมายถึงบทบาทของรัฐที่ท าหน้าที่สร้าง
หลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน หรืออีกนัยหนึ่งอาจจะนับว่าเป็น รัฐสวัสดิการประเภทหนึ่ง 
เนื่องจากรัฐเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างหลักประกันสุขภาพในแก่ประชาชน ในขณะที่การประกัน
สุขภาพ (Health Insurance) ใช้หลักการของการประกัน โดยบุคคลมีส่วนรับผิดชอบในการประกัน
ความเสี่ยงของตนเอง  

    หลักในการพิจารณาว่าควรจะใช้หลักสวัสดิการ (Welfare)  ซึ่งรัฐเป็นผู้รับผิดชอบ หรือ
หลักการประกัน (Insurance) ซึ่งบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบนั้น มีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาดังนี้   
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สินค้าสาธารณะ 

เกิดผลภายนอก 

อุปสงค์เพียงพอ รายจ่ายสูง 

ใช้หลักการประกนั เป้าหมายคนจน 

โดยรัฐ ประกันสขุภาพ โดยเอกชน 

ไม่ 

ไม่ ใช่ 

ใช่ 

ใช่ ไม่ 

ไม่ ใช่ 

1. การพิจารณาว่าบริการนั้นเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Good)  หรือไม่ 
2. การพิจารณาว่าบริการนั้นเกิดผลภายนอกต่อสังคมส่วนรวม (Externalities) หรือไม่ 
3. การพิจารณาว่าบริการนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง (Catastrophic) หรือไม่ 
4. การพิจารณาว่าบริการนั้นมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองคนจน หรือไม่ 
5. การพิจารณาว่าบริการนั้นมีความคุ้มทุนหรือไม่ 

ในการพจิารณาใช้หลักการรัฐสวัสดิการนั้นจะใช้ในกรณี ดังนี้ 
1. เป็นบริการที่นับว่าเป็นสินค้าสาธารณะ (Public Good) ซึ่งหมายถึง บริการที่ไม่ต้อง 

แก่งแย่งกับผู้อ่ืน (Non-Rivalry) และไม่สามารถกีดกันบางคนไม่ให้ใช้บริการได้ (Non-Excludability) 

2. เป็นบริการที่มีผลกระทบภายนอก(Externalities) เช่น การฉีดวัคซีน นอกเหนือจาก 

จะช่วยป้องกันโรคของบุคคลนั้นแล้ว ยังช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคในชุมชน ท าให้สามารถป้องกันโรค
ระบาดได้ด้วย แต่เนื่องจากความต้องการหรืออุปสงค์ (Demand) ของบุคคลในการแสวงหาบริการนั้น
ไม่เพียงพอ รัฐจึงต้องเข้ามารับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการใช้บริการที่มากพอ 

3. เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง และมีเป้าหมายคุ้มครองคนจน เนื่องจากหากปล่อยให้ 
บุคคลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ก็จะเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของคนจน 

4. เป็นบริการที่มีความคุ้มทุนหมายถึง เป็นบริการที่มั่นใจว่า ไม่มีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินกว่า 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับบริการนั้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  หลักการพิจารณาใช้หลักการประกันสุขภาพ 

ที่มา: เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ (2545) 
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3.2.2 เหตุผลของการประกันสุขภาพ 

        เหตุผลของการประกันสุขภาพ ประกอบด้วยเหตุผลในระดับปัจเจกบุคคล และเหตุผล
ในระดับสังคม โดยสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
                    3.2.2.1 เหตุผลระดับปัจเจกบุคคล เป็นเหตุผลที่เก่ียวข้องกับความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ของการความเจ็บป่วยและค่าใช้จ่ายจากความเจ็บป่วย ทั้งนี้สามารถจ าแนกความไม่
แน่นอนได้ดังนี้ 

 1)  ความไม่แน่นอนของโอกาสในการเจ็บป่วย หรือได้รับบาดเจ็บ เนื่องจาก 

การเกิดโรคหลายชนิดไม่สามารถคาดคะเนได้ล่วงหน้า ถึงแม้จะมีการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจ า แต่
โรคบางโรคก็เกิดขึ้นได้อย่างปัจจุบันทันด่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับอุบัติเหตุ 
                     2) ความไม่แน่นอนในความรุนแรงของการเจ็บป่วย เนื่องจากความเจ็บป่วย
แต่ละครั้ง อาจจะเป็นความเจ็บป่วยรุนแรง กระทบต่อชีวิต กระทบต่อการหารายได้ให้กับครอบครัว 
รวมทั้งอาจจะเป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง เกิดผลกระทบในระยะยาว 

                      3) ความไม่แน่นอนในค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาพยาบาล เนื่องจากการ
เจ็บป่วยแต่ละครั้ง อาจจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมาก ซึ่งไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าค่ารักษาพยาบาล
จะสูงเพียงใด ทั้งนี้ขึ้นกับโรคที่เป็น ความรุนแรงของโรค และวิธีการรักษา 

                      3.2.2.2 เหตุผลระดับสังคม เป็นเหตุผลที่เก่ียวข้องกับความเป็นธรรมทางสุขภาพ 
เนื่องจากบริการสุขภาพเป็นบริการที่จ าเป็นส าหรับทุกคน หากปล่อยให้เป็นไปตามความรับผิดชอบแต่
ละบุคคลในการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแต่ละครั้ง คนที่มีรายได้น้อยก็จะได้รับผลกระทบ หากไม่
สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ก็จะเกิดความไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
            1) ความไม่เป็นธรรมในการจ่ายเงินเพื่อการรักษาพยาบาล ถึงแม้ว่าค่า
รักษาพยาบาลจะเท่ากันเมื่อรักษาคนที่มีรายได้น้อยและรายได้มาก แต่รายจ่ายเมื่อเทียบกับรายได้
ของคนที่มีรายได้น้อยก็จะสูงกว่าคนที่มีรายได้มาก ซึ่งนับว่าไม่เป็นธรรม ตามมุมมองทางสังคมศาสตร์
และเศรษฐศาสตร์ 
            2) ความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงบริการและการใช้บริการเนื่องจากคนที่มี
รายได้น้อยอาจจะไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ ดังนั้น จึงอาจจะตัดสินใจไม่ไปใช้บริการสุขภาพ
บางอย่างถึงแม้จะมีความจ าเป็น 

             3) ความไม่เป็นธรรมในค่าใช้จ่ายของระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากคนที่มี
รายได้มาก มีโอกาสใช้บริการที่มากกว่า จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อระบบสุขภาพที่มากกว่าคนที่มีรายได้
น้อย ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการทางสุขภาพที่เท่ากันก็ตาม 
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3.2.3 หลักการพื้นฐานของการประกันสุขภาพ 

          จากเหตุผลของความจ าเป็นในการมีระบบประกันสุขภาพเพ่ือป้องกันปัญหาในระดับ
ปัจเจกบุคคล อันเกิดจากความไม่แน่นอน และเพ่ือคุ้มครองผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ได้รับบริการที่จ าเป็น 
โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัว การประกันสุขภาพจึงมีความส าคัญ ทั้งนี้มีหลักการพ้ืนฐานส าหรับการ
ประกันสุขภาพ ดังนี้ (พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข,  2547; เกยูร วิศาลเวทย์, 2548) 

          3.2.3.1 หลักการเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างบุคคล (Risk Sharing and Risk Pooling) 

นับเป็นหลักการพ้ืนฐานของการประกันสุขภาพ เนื่องจากความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและการบาดเจ็บ
ของแต่ละบุคคล มีความไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอายุมาก ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากว่าผู้
ที่มีอายุน้อย และโอกาสเกิดโรคยังสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ย่อมมีโอกาสที่เกิด
โรคและการบาดเจ็บได้ทุกเมื่อ แต่จะมีความเสี่ยงมากน้อยต่างกัน ดังนั้น การรวมเงินจากบุคคลที่มี
ความเสี่ยงระดับต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ก็จะช่วยให้ภาระรายจ่ายเมื่อเจ็บป่วย ถูกเกลี่ยกันภายในกลุ่มคนที่
อยู่ในระบบประกัน ผู้เจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายมาก ก็จะสามารถใช้บริการได้ตามที่จ าเป็น โดยไม่ต้องแบก
รับภาระรายจ่ายเองทั้งหมด แต่ได้รับการชดเชยจากกองทุน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน เมื่อ
มีความจ าเป็นใช้บริการสุขภาพ 

                3.2.3.2 หลักการป้องกันความเสี่ยงภายในบุคคล เป็นหลักการที่ถูกใช้ในระบบ
ประกันสุขภาพบางประเทศหรืออีกนัยหนึ่ง อาจจะเรียกว่าเป็นการออมเพ่ือสุขภาพ เนื่องจากเป็นการ
สะสมเงินของแต่ละบุคคล ตั้งแต่เมื่อครั้งยังมีรายได้ โดยเงินที่ตนเองสะสมจะสามารถน าไปใช้ได้เมื่อ
ตนเองเจ็บป่วยในอนาคต หรือเมื่อมีอายุมากข้ึน แตกต่างจากการออมตามปกติ เนื่องจากมีการแยก
บัญชีเพ่ือสุขภาพออกมาอย่างชัดเจน ในบางประเทศ มีการก าหนดเป็นการออมภาคบังคับ 

                 3.2.3.3 หลักการป้องกันความเสียหายที่รุนแรงแต่โอกาสเกิดน้อย เป็นหลักการที่
คล้ายคลึงกับการเฉลี่ยความเสี่ยงระหว่างบุคคล แต่เป็นหลักการส าหรับกรณีท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่
เมื่อเกิดข้ึนแล้วมีความรุนแรงสูง จึงต้องมีการรวบรวมเงินจากคนจ านวนมาก โดยเก็บเงินหรือเบี้ย
ประกันในอัตราที่ต่ า ซึ่งจะสอดคล้องกับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ที่น้อย ตัวอย่างเช่น การประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นต้น                    

                     3.2.3.4 หลักการจุนเจือรายได้ระหว่างบุคคล หรือการเฉลี่ยความเสี่ยงตาม
ความสามารถในการจ่ายเป็นหลักการที่สอดคล้องกับเหตุผลในระดับสังคม ที่ต้องการลดความไม่เป็น
ธรรมของบริการสุขภาพระหว่างผู้ที่มีรายได้น้อย กับผู้ที่มีรายได้มาก เนื่องจากในระบบประกันสุขภาพ
ที่มีความเป็นธรรมนั้น การจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกัน จะค านึงถึงรายได้ของผู้เอาประกัน หากมีรายได้
มากก็จะจ่ายเงินเข้าสู่ระบบมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย ท าให้เงินที่จ่ายโดยผู้ที่มีรายได้มาก ถูกถ่ายเทไป
ยังผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า ให้สามารถใช้บริการที่จ าเป็นได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น การประกันสังคม ที่
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มีการคิดเบี้ยประกันตามสัดส่วนของเงินเดือน ท าให้ผู้ที่มีเงินเดือนมากต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนเงินที่สูง
กว่าผู้ที่มีเงินเดือนน้อย 

3.2.4 ประเภทของการประกันสุขภาพ 

      การแบ่งประเภทของการประกันสุขภาพ อาจจะแบ่งได้หลายประเภท แต่ในที่นี้จะ
แบ่งตามท่ีมาของงบประมาณเป็น 4 ประเภท ได้แก่  (เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์,  2545: 8) 

       3.2.4.1 ระบบประกันสุขภาพจากภาษี (Tax-Based Health Insurance or 

Beveridge Model) หมายถึง การประกันสุขภาพท่ีรัฐบาลมีนโยบายที่จะหักเงินภาษีจ านวนหนึ่งมา
บริหาร จัดการเป็นเงินทุนประกันสุขภาพของประชาชน โดยใช้ระบบการจ่ายเงินค่าบริการ
สาธารณสุข แบบเดียว ยึดหลักการว่า ประชาชนควรได้รับบริการสาธารณสุขตามความจ าเป็น และ
การจัดเก็บเงินเข้าระบบประกันสุขภาพควรสอดคล้องกับความสามารถในการจ่ายของแต่ละบุคคล
ด้วย โดยรัฐบาลท าหนาที่ท้ังเป็นผู้รับประกันและจัดให้มีบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนทุกคน เอกชน
แทบไม่มีบทบาทเลย ซึ่งประเทศไทยได้น าแนวคิดนี้มาก่อตั้งเป็นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
หรือเรียกกันว่า บัตรทองในประเทศไทย และอีกระบบประกันสุขภาพอีกระบบหนึ่งที่ใช้เงินภาษี คือ 
ระบบสวัสดิการข้าราชการ ส าหรับลูกจ้างภาครัฐ แต่ทั้งสองระบบก็มีความแตกต่างกันในการบริหาร
จัดการ และสิทธิประโยชน์  
          3.2.4.2 การประกันสังคมหรือระบบประกันสุขภาพจากเบี้ยประกันแบบบังคับ 
(Compulsory Social Insurance or Bismarck  Model) หมายถึง การประกันสุขภาพที่บังคับโดย
รัฐตามกฎหมายซึ่งบังคับให้ประชาชนทุกคนที่เข้าข่ายตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย จะต้องเข้า
สู่การประกันสุขภาพ ทั้งนี้จะต้องมีการจ่ายเบี้ยประกัน โดยกฎหมายการประกันสุขภาพแบบบังคับใน
ประเทศไทย ได้แก่ พระราชบัญญัติกองทุนทดแทนแรงงาน พ.ศ. 2516 บังคับให้สถานประกอบการ
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพ่ือคุ้มครองการเจ็บป่วยที่เก่ียวเนื่องกับงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม 
พ.ศ. 2533 บังคับให้ลูกจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมและรัฐจ่ายสมทบอีก
ส่วนหนึ่งคุ้มครองการเจ็บป่วยที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 บังคับให้เจ้าของรถทุกคัน จ่ายเบี้ยประกันล่วงหน้าเพื่อ
คุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน    

                    3.2.4.3 การประกันสุขภาพแบบสมัครใจ (Voluntary Health Insurance)  

หมายถึง การประกันสุขภาพ ที่ไม่ได้บังคับทุกคนต้องเข้าสู่ระบบประกัน แต่ให้เป็นไปตามความสมัคร
ใจ ตามความเหมาะสมของเงื่อนไขของการประกันสุขภาพ เช่น การประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชน 
ที่มีการก าหนดอัตราเบี้ยประกันและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันไป และผู้เอาประกันสมัครใจที่จะ
เลือกการประกันสุขภาพและจ่ายเบี้ยประกันตามข้อตกลง    
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  3.2.4.4 บัญชีเงินออมเพ่ือสุขภาพ (Medical Saving Account)  การประกัน
สุขภาพแบบบัญชีออมเพ่ือสุขภาพนี้  รัฐบาลบังคับให้ประชาชนทุกคนต้องออมทรัพย์โดยส่งเงินเป็น
สัดส่วนหนึ่งของรายได้ให้แก่กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น หรือให้แรงจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้
จ่ายเงินจ านวนหนึ่งเข้ากองทุน ทั้งนี้นายจ้างอาจหักเงินเดือน เพ่ือเปิดบัญชีออมเพ่ือสุขภาพร่วมกับ
นายจ้างที่สมทบ เจ้าของบัญชีจะถอนเงินได้เมื่อจ าเป็นต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย
เท่านั้น ในระบบนี้ข้อดี คือ ประชาชนจะมีอิสระเพ่ิมข้ึนในการเลือกประกันสุขภาพ และเนื่องจาก
ระบบการจ่ายเงินในแผนนี้เป็นการสั่งจ่ายโดยผู้ป่วยจากบัญชีตนเอง จึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ของตนเองไม่ให้ฟุ่มเฟือยโดยปริยาย ข้อจ ากัด คือ ระบบนี้ไม่สามารถกระจายความเสี่ยงระหว่างผู้มี
สุขภาพดีและผู้ที่สุขภาพไม่ดี  จึง มีโอกาสสูงที่บุคคลสุขภาพดี อาจหาช่องทางถอนเงินจากบัญชีออม
ทรัพย์ของตนจนหมดสิ้นไป โดยเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิต และกลายเป็นคนไร้ประกันสุขภาพ ระบบ
นี้เป็นเสมือนการฝากออมไว้เพ่ือน ามาใช้ในยามเจ็บป่วย               

 ซึ่งระบบประกันสุขภาพแต่ละประเภทต่างก็มีข้อดี ข้อจ ากัดแตกต่างกัน ดังตาราง 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 การเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของการประกันสุขภาพแต่ละประเภท 
 

ประเภทการประกัน
สุขภาพ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

การประกันสุขภาพแบบ
บังคับ 

 

 

 

 

 

 

 

- เป็นแหล่งการเงินท่ีมั่นคง เนื่องจาก
บังคับให้ทุกคนเข้าสู่ระบบ ท าให้มเีงิน
เข้าสู่ระบบมากและมคีวามแน่นอน 

- ช่วยให้ผู้จ่ายเบีย้ประกันตระหนักใน
สิทธิของตนเนื่องจากตองจ่ายเบี้ย
ประกัน จึงตระหนักที่จะใช้สิทธิทีต่น
ได้รับ 

- เป็นการเฉลี่ยความเสีย่งระหว่างผูท้ี่มี
ความเสีย่งสูงกับเสีย่งต่ า เนื่องจากทุก
คนต้องเข้าสู่ระบบ 

- สามารถเฉลีย่ความเสี่ยงระหว่างผูท้ี่มี
ความสามารถในการจา่ยที่ต่างกัน ได้
หากการจ่ายเบี้ยประกันแปรผันตาม
รายได ้

- มีค่าบริหารจัดการสูง เนื่องจากต้อง
มีระบบการจัดเก็บเบี้ยประกัน 

- ปัญหาในการควบคมุรายจ่าย หากผู้
จ่ายเบี้ยประกัน ตระหนักในสิทธิ
มาก จนเกิดการใช้บริการที่เกิน
จ าเป็น 

- ปัญหาในการครอบคลมุประชาชนที่
ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพ
เกษตรกร ท่ีไม่ได้รับเงินเดือนประจ า 
ท าให้มีปัญหาในการค านวณเบี้ย
ประกัน และปัญหาในการตามเก็บ
เบี้ยประกัน 

การประกันสุขภาพแบบ
สมัครใจ 

- ประชาชนมีอิสระในการตดัสินใจเข้า
ระบบประกันสุขภาพ 

- เป็นแหล่งการเงินเสริมจากการประกัน
ภาคบังคับ เพื่อเสริมใหส้ิทธิประโยชน์
มีความครอบคลุมมากขึ้น 

- ช่วยให้ผู้จ่ายเบีย้ประกันตระหนักใน
สิทธิของตน เนื่องจากต้องจ่ายเบี้ย
ประกัน จึงตระหนักที่จะใช้สิทธิทีต่น
ได้รับ 

- บริษัทประกันและสถานบริการภายใต้
ระบบประกัน มีการแข่งขันกัน โดย
การเพิ่มคณุภาพของการประกันและ
บริการ เพื่อจูงใจให้มีการท าประกนั 

- เป็นแหล่งการเงินท่ีไม่มั่นคง หากมี
ผู้ท าประกันน้อย 

- ผู้ท าประกันมักจะเป็นผู้ป่วย 
(adverse selection) เนื่องจากมี
ความจ าเป็นต้องใช้บริการอยู่แล้ว 

- ผู้ท าประกันมักจะใช้บริการมาก 
เนื่องจากเลือกที่จะซื้อประกัน จึง
พยายามใช้บริการใหม้ีความคุม้ค่า 
- บริษัทประกันมีแนวโน้มที่จะเลือก

ผู้ท าประกันท่ีมคีวามเสี่ยงน้อย (risk 
selection) ท าให้ผู้ที่มีความเสี่ยง
มากไมส่ามารถเข้าระบบได ้

 

ระบบประกันสุขภาพจาก
ภาษี (Beveridge) 

- ค่าบริหารจัดการต่ าเนื่องจากไมต่อ้งมี
การจัดเก็บเบี้ยประกัน 

- เป็นระบบที่มคีวามเป็นธรรม หาก
ระบบการจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรม 

- การเงินอาจจะมีความไม่แน่นอน 
หากต้องจัดสรรระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐด้วยกันเองโดยไม่มีการ
ก าหนดงบประมาณที่แน่นอน 
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ประเภทการประกัน
สุขภาพ 

ข้อดี ข้อจ ากัด 

คือมีลักษณะก้าวหน้าต่อรายได ้

- สามารถครอบคลุมประชาชนท่ีไมไ่ด้อยู่
ในระบบงานท่ีมีเงินเดือนประจ า เช่น 
เกษตรกร และอาชีพอิสระ 

- อาจจะถูกการเมืองแทรกแซงได ้

- อาจจะมีปญัหาการขาด
ประสิทธิภาพของระบบบรหิาร
จัดการแบบราชการ และสถาน
บริการที่ได้งบประมาณตามปกติ 
อาจจะขาดแรงจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ระบบประกันสุขภาพจาก
เบี้ยประกันแบบบังคับ 
(Bismarck) 

- เป็นแหล่งการเงินท่ีมั่นคง เนื่องจาก
บังคับให้ทุกคนเข้าสู่ระบบ ท าให้เงิน
เข้าสู่ระบบมากและมคีวามแน่นอน 

- ประชาชนมักจะยินดีจ่ายมากกว่าการ
จ่ายภาษี เนื่องจากมีวตัถุประสงคท์ี่
ชัดเจน และไดร้ับผลกลับคืนที่ชัดเจน 

- ค่อนข้างตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน หากผู้ท าประกัน
สามารถเลือกสถานบริการได้เอง 

- มีค่าบริหารจัดการสูง เนื่องจากต้อง
มีระบบการจัดเก็บเบี้ยประกัน 

- ปัญหาในการครอบคลมุประชาชนที่
ประกอบอาชีพอิสระ หรืออาชีพ
เกษตรกรทีไ่มไ่ด้รับเงินเดือนประจ า 
- ในสังคมที่มีผูสู้งอายุมาก และหาก

การประกันคุม้ครองผูสู้งอายุด้วย 
เบี้ยประกันจะสูงขึ้นและเป็นภาระ
ส าหรับคนในวัยท างานผู้จ่ายเบี้ย
ประกัน 

 

3.3 ความหมายและความส าคัญของหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า 

      3.3.1 ความหมายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   
               หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเสมอหน้า ด้วยเกียรติ และศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกันโดยที่ภาระด้าน
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคท่ีประชาชนจะได้รับสิทธินั้น (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข,  
2544) ดังนั้น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงไม่ใช่สิ่งต่อไปนี้ 

1. ไม่ใช่บริการสงเคราะห์หรือบริการราคาถูก เพียงเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ เฉพาะ 

หน้าเท่านั้น แต่เป็นบริการที่ต้องมีมาตรฐาน 

2. ไม่ใช่บริการที่ต้องมีการ “สมัคร” หรือ ร้องขอ จึงจะได้รับบริการ แต่เป็นสิทธิที่ 
ประชาชนพึงได้รับ 

3. ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นของประชาชนทุกคน 

ดังนั้นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน เป็น 
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การสร้างหลักประกันให้ประชาชน ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น 
(เกยูร วิศาล, 2545) ซึ่งสิทธิด้านบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกัน
โรคที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเสมอภาคและทั่วถึง  
  3.3.2 ความส าคัญของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
           การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความจ าเป็น และความส าคัญต่อประชาชน ดังนี้ 
(สงวน นิตยารัมภ์พงศ์  และคณะ, 2544) 

                  3.3.1 การเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การมีสุขภาพที่ดีเป็น
สิทธิประการหนึ่งที่มนุษย์พึงมี การให้หลักประกันทางสุขภาพแก่ประชาชนเป็นความจ าเป็นทางสังคม
ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของประเทศในการเคารพศักดิ์ศรีของมนุษย์ ซึ่งเป็นสมาชิกใน
สังคม การเข้าใช้บริการสาธารณสุขไม่ควรเป็นเรื่องของการร้องขอ และไม่ใช่การซื้อขายแบบธุรกิจ แต่
เป็นการที่ประชาชนมารับบริการอันพึงมีพึงได้จากผู้ให้บริการ และเป็นเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข์
กันของสมาชิกในสังคม  
                   3.3.2 การสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน การมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะช่วย 

ให้เกิดความคุ้มครองแก่ประชาชน ท าให้ไม่ต้องเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายของบริการสาธารณสุขที่มี
ความจ าเป็นในยามเจ็บป่วย เพราะค่าใช้จ่ายที่สูงอาจส่งผลกับวิถีการด าเนินชีวิต และหลายครั้งเป็น
เหตุท าให้ไม่กล้าไปรับบริการทางด้านสาธารณสุข หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงนับเป็นแนวทางใน
การยกระดับความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้เช่นกัน 

  3.3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและต่อเนื่อง  
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะกระตุ้นให้เกิดบริการสาธารณสุขที่เป็นองค์รวม ประกอบด้วย การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกาย เกิดเครือข่าย
ของการบริการที่ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรในระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมี
กลไกในการประกันคุณภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย  
  จากความส าคัญของหลักประกันสุขภาพดังกล่าว ท าเกิดผลดีต่อสังคมดังนี้ 
   1. การกระจายภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
นับเป็นการสร้างระบบ และกลไกเพ่ือกระจายภาระทางการเงินการคลังด้านสาธารณสุขไปสู่กลุ่มคน 

ต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในระบบสุขภาพ โดยผู้ที่มีฐานะและโอกาสดีกว่าในสังคม
ช่วยรับภาระเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ด้อยโอกาส ซึ่งก็คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันของสมาชิกในสังคม 

   2. การมีส่วนร่วมของประชาชน ระบบหลักประกันสุขภาพที่ดีจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการก าหนดสิทธิประโยชน์ การจัดการ การตรวจสอบการ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ว่าได้ใช้ไปเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางสุขภาพในชุมชนและในประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 



 

62 

3.4 หลักการของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า        
      3.4.1 ปรัชญา  
     สิทธิของประชาชนไทยทุกคนที่จะได้รับริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมด้วย
เกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีภาระด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการไม่เป็นอุปสรรคที่ประชาชนจะได้รับสิทธิ
นั้น 

 3.4.2  เจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
   3.4.2.1 ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมีหลักประกันสุขภาพ (Universal 

Health Coverage: UHC; UC)  
  3.4.2.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(Equity)  
 3.4.2.3 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Quality 

Efficiency Effectiveness)  
 3.4.2.4 ระบบบริการสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม (Responsiveness) 

 3.4.2.5 ประชาชนไม่ล้มละลายจากค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย (Catastrophic illnesses)  
     3.4.3 วิสัยทัศน์  
              “ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วน
หน้าด้วยความมั่นใจ”  
 3.4.4 พันธกิจ 

              3.4.4.1 สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุมทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืน
แผ่นดินไทย 

 3.4.4.2 ด าเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกัน 

สุขภาพอย่างถ้วนหน้า 

 3.4.4.3 สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มี 
คุณภาพได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้  และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้ให้บริการ 

 3.4.4.4 ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยเน้น 

การเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 

 3.4.4.5 บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 3.4.4.6 เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอ่ืน ๆ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์  
การให้บริการ 
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        3.4.5 หลักการของระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ   
      3.4.5.1 หลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข  ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นระบบของ
การเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขของคนในสังคม เกิดจากการช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างคนจนกับคนรวย โดย
ผ่านการจ่ายภาษีให้กับรัฐ  รัฐจัดสรรภาษีส่วนหนึ่ง เข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือให้
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม  เป็นการ
บริหารรายจ่ายด้านสุขภาพแบบกระจายอ านาจ เฉลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมมากท่ีสุด คนจนเวลา
เจ็บป่วยจะไม่สิ้นเนื้อประดาตัว โดยใช้หลักการเฉลี่ยเงินและเฉลี่ยความเสี่ยง เฉลี่ยเงิน คือ การน าเงิน
รายได้จากการเก็บภาษีของประเทศมาไว้เป็นกองกลาง ซึ่งหลักการจัดเก็บภาษี  บุคคลที่มีรายได้มาก 
ต้องจ่ายภาษีมาก บุคคลที่มีรายได้น้อยก็จ่ายภาษีน้อย ตามสัดส่วนเพื่อความเป็นธรรม การเฉลี่ยความ
เสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยของประชาชน แต่ละคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเจ็บป่วย
ต่างกัน  เงินของคนดีน าไปช่วยคนป่วย  บุคคลเจ็บป่วยก็เอาเงินจากกองทุนนี้ไปใช้รักษา  
      3.4.5.2 ความเอื้ออาทรต่อกันระหว่างหมอและคนไข้  สืบเนื่องจากใน พรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 41 ได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับความ
เสียหายจากการรักษา พยาบาล  ผู้ป่วย และญาติสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขอรับเงินเยียวยา  ความ
เสียหายที่เกิดข้ึนได้ และก าหนดในมาตรา 18(4) กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสุขภาพ สามารถยื่นค าร้องเพ่ือรับค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึนได้ ตามค าตัดสินของ
คณะกรรมการ การที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีระบบการคุ้มครองทั้งผู้ให้บริการ และ
ผู้รับบริการ ท าให้ลดความขัดแย้ง ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ และยังคงรักษาสัมพันธภาพที่
ดีต่อกันไว้ได้ 
 3.4.5.3 หลักการร่วมด้วยช่วยกัน โดยพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.2545 ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ก าหนดให้ประชาชนทั้งในส่วนขององค์กรชุมชน 
องค์กรประชาชน ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีความเป็นธรรมด้วย
กลไกการคุ้มครองสิทธิของประชาชน เพ่ือเป็นหลักประกันว่าสิทธิของประชาชนได้รับการคุ้มครอง 
และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด 
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3.5 เป้าหมายของการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

      เพ่ือสร้างหลักประกันให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิ 
และสร้างจิตส านึกการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการริหาร
จัดการระบบสุขภาพโดยถือว่า สุขภาพเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ระบบต้องเน้นที่การสร้าง
สุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ ซึ่งการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว กรอบแนวคิดส าคัญในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรมีลักษณะดังนี้ 

1. ประชาชนเข้าถึงบริการได้ง่าย มีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งในด้านความเป็นเจ้าของ การควบคุม 

ก ากับและร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระดับที่สมเหตุสมผล 

2. ประชาชนจะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเต็มที่ และมีกลไกในการคุ้มครองสิทธิที่ 
เป็นจริง 
 3. หน่วยบริการจะต้องได้มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพเพ่ือสร้างความมั่นใจ 

ให้กับประชาชน 

 4. ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าควรให้ความส าคัญกับการมีและใช้หน่วยบริการระดับ 

ปฐมภูมิเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขด่านแรกส าหรับประชาชน กรณีที่เกินความสามารถจึงจะส่ง
ต่อไปยังหน่วยบริการระดับสูงขึ้นไป 

 5. สนับสนุนให้หน่วยบริการระดับปฐมภูมิจัดหน่วยบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่าย 

เพ่ือให้บริการได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง 
 6. ระบบการเงินการคลังเพ่ือการสร้างระบบหลักประกันถ้วนหน้าจะต้องเป็นระบบที่ 
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาวและต้องระวังไม่ให้เกิดสภาพที่ประชาชนมาพ่ึงบริการมากเกิน
ความจ าเป็น 

 7. สิทธิประโยชน์หลักและรูปแบบหรือกลไกการจ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการจะต้องเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

 8. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไม่ซ้ าซ้อน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
อย่างเต็มที ่
 9. ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ควรจะประกอบด้วย
กองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว  
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3.6 วิวัฒนาการระบบหลักประกันสุขภาพไทย   

      3.6.1 ระบบประกันสุขภาพของประทศไทยก่อนการปฏิรูประบบสุขภาพ ในปี 2544 

                การมีหลักประกันสุขภาพเม่ือยามเจ็บป่วยโดยไม่มีฐานะทางเศรษฐกิจเป็นอุปสรรค
ขัดขวาง ถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ประชาชนไทยพึงได้รับ ที่ผ่านมารัฐบาลชุดต่างๆก็ได้มีนโยบายและ
ความพยายามที่จะจัดให้มีระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุมแก่ทุกกลุ่มประชากร  

     โดยที่หลักประกันสุขภาพนั้นได้ถูกก าหนดไว้ในมาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักร ไทย การรักษาพยาบาลเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชน มีใช่การสงเคราะห์หรือให้ความ
ช่วยเหลือ จึงถือเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะด าเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าขึ้นเพ่ือประกัน
สิทธินี้ให้แก่ประชาชน การจัดให้มีการประกันสุขภาพตลอดจนการจัดสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลให้กับประชาชนในประเทศไทย ได้มีวิวัฒนาการในหลากหลายรูปแบบ อาจกล่าวโดย
สรุปได้ว่า ก่อนการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งใหญ่ในปี 2544 ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพ 
ดังนี้ 

1. ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ข้าราชการบ านาญและพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจรวมทั้งบุคคลในครอบครัว 

2. ระบบประกันสังคมภาคบังคับส าหรับลูกจ้างในสถานประกอบการภาคเอกชน 

ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 

3. ระบบสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่สังคมควรช่วยเหลือ เช่น  
โครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) โครงการบัตรประกันสุขภาพ (บัตร 500 

บาท) เป็นต้น 

4. การประกันสุขภาพเฉพาะด้าน เช่น พระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.  
2535 

5. ระบบประกันสุขภาพภาคเอกชน 

ระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทยมีวิวัฒนาการแบบแยกส่วนส าหรับประชาชนแต่ละ 

กลุ่ม เช่น ส าหรับกลุ่มลูกจ้างในภาคเอกชน ส าหรับลูกจ้างในภาครัฐ และส าหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่
อยู่ในภาคการจ้างงานอย่างเป็นทางการ เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีระบบประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น คุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บที่เกิด
จากการท างาน หรือเฉพาะในกรณีเกิดอุบัติเหตุจราจร  เป็นต้น ดังแผนภาพที่ 3.1 
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2488 การเก็บค่าบริการในสถานพยาบาลรัฐ 

     การลดหย่อน   

2517 กองทุน
ทดแทน 

   ค่าบริการกับคน
ที่ไม่สามารถจ่าย

ได้ 

  

2518    บัตรรายได้
น้อย 

-   

        

2523   สวัสดิการ
ข้าราชการ 

    

2527      บัตรสุขภาพ  

      กองทุนชมุชน  

2533  ประกันสังคม      

2535    ผู้สูงอายุ    

2536 พรบ. ผู้ประสบภัยจากรถ 

2537    สปร.  ประกันสมัครใจ  

        

2541    ระเบียบใหม่    

2542   มาตรการ
ควบคุมรายจ่าย 

โครงการ SIP
ใน 6 จังหวัด 

  ใช้DRGชดเชย  

     ค่าใช้จ่ายสูง  

    คนจน คนเกือบจน ผู้ไม่มีประกัน 

เม.ย. 
2544 

   น าร่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 6 จังหวัด 

เม.ย. 
2545 

   ขยายการด าเนินงานไปท่ัวประเทศ 

ปี ลูกจ้างภาคเอกชน ลูกจ้างภาครัฐ ประชาชนภายใต้โครงการหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า 
 

ภาพที ่3.1 ประมวลวิวัฒนาการของระบบประกันสุขภาพไทย 

ที่มา : Supachutikul. A (1995) Situation Analysis on Health Insurance and Future Development  
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      จากภาพ 3.1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีวิวัฒนาการและความเป็นมาตามล าดับ 
ดังต่อไปนี้  

พ.ศ. 2448  รัฐบาลมีนโยบายยกเว้นค่ารักษาพยาบาลแก่คนยากจน โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลย 

พินิจของผู้ให้การรักษา  
พ.ศ. 2518 เริ่มโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (โครงการ สปน.) โดยการค้นหา 

ผู้ที่มีรายได้น้อยเพื่อออกบัตรสงเคราะห์ให้  
พ.ศ. 2524 ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้ 

น้อยเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2524 ออกบัตรสงเคราะห์ (สปน.) เป็นครั้งแรก โดยให้กรรมการหมู่บ้านเป็นผู้พิจารณา 

 ออกบัตรเป็นรายครอบครัว บัตรมีอายุ 3 ปี สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลรัฐได้ทุกแห่ง  
พ.ศ. 2527 ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้ 

น้อยเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  
พ.ศ. 2527 ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

พ.ศ. 2524 ออกบัตร สปน. ครั้งที่ 2 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิต้องไปรับบริการจากสถานพยาบาลที่ 
ก าหนดไว้ในบัตร 2 แห่ง คือ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิล าเนา  

พ.ศ. 2530 ออกบัตร สปน. ครั้งที่ 3 ก าหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียงแห่งเดียว คือ สถานี 
อนามัย หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในภูมิล าเนา  

พ.ศ. 2532 รัฐบาลมีนโยบายให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่าในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  

พ.ศ. 2534 ออกบัตร สปน. ครั้งที่ 4 และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ 
พิการ พ.ศ. 2534 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง  

พ.ศ. 2535 รัฐบาลมีนโยบายให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่าในกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง 12  
ปีและกลุ่มคนพิการนอกจากนี้ยังได้เพ่ิมกลุ่มทหารผ่านศึกและครอบครัว กลุ่มภิกษุสามเณร และผู้น า
ศาสนา  

พ.ศ. 2537 ประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการ
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 โดยยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. 2527 มีการออกบัตรใหม่ 
(ครั้งที่ 5) เรียกชื่อว่า "บัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล" (บัตรสปร.) ก าหนดเกณฑ์
รายได้ใหม่ แต่ยังคงก าหนดสถานพยาบาลในบัตรเพียงแห่งเดียวโดยออกบัตรเป็นรายครอบครัว และ
มีนโยบายการให้บัตรประกันสุขภาพแก่ผู้น าชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขและครอบครัว 

พ.ศ. 2541 ออกบัตร ครั้งที่ 6 (บัตรสปร.) เปลี่ยนจากบัตรครอบครัวเป็นบัตรบุคคล ผู้มีสิทธิ 
สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในภูมิล าเนาได้โดยตรง มีสถานีอนามัยเป็นเครือข่าย จัดสรร
งบประมาณตามรายหัวประชากรแต่ละจังหวัด น าระบบการชดเชยขั้นที่สอง (Reinsurance) มาใช้ใน
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การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการเบิกจ่ายตามเกณฑ์กลุ่ม วินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis 

Related Groups : DRGs) และงบประมาณแบบ Global Budget  
ช่วงต่อมานพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ ์ ได้น าโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไปเสนอ พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และได้รับการขานรับ จนกลายมาเป็นนโยบายประชานิยม
ชิ้นเอกของพรรคไทยรักไทยในเวลานั้น และน ามาสู่การปฏิบัติตราบจนวันนี้  จึงนับว่านพ.สงวนเป็น
บุคคลส าคัญที่มีส่วนส าคัญต่อการสร้าง "หลักประกันสุขภาพ" ซึ่งมีแนวคิดและหลักการส าคัญ คือ 
เรื่องการ "เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข" เฉลี่ยให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด คนจนเวลาเจ็บป่วยไม่ต้อง
สิ้นเนื้อประดาตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ นพ.สงวน ก็เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ โดยเริ่มต้นจากการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการวางรากฐานระบบบริการการแพทย์ของระบบประกันสังคม ที่ต้องใช้เวลานานกว่า 30 ปี 
กว่าที่สังคมไทยจะได้เห็นหน้าตาของระบบประกันสังคมซึ่งเกิดข้ึนในสมัยรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณ
หะวัณ โดยเริ่มให้บริการทางการแพทย์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2534  

พ.ศ. 2544 เดือนเมษายน เริ่มด าเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้ชื่อว่า 

"โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค" ระยะที่ 1 โดยน าร่องในพ้ืนที่ 6 จังหวัด ปทุมธานี สมุทรสาคร 
นครสวรรค์ ยโสธร พะเยา และยะลา โดยสถานพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการเป็นสถานพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

 พ.ศ. 2544 เดือนมิถุนายน ด าเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 2 โดย 

ขยายพ้ืนที่ออกไปอีก 15 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี สระบุรี สระแก้ว เพชรบุรี นครราชสีมา 
สุรินทร์ หนองบัวล าภู ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ สุโขทัย แพร่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และ
นราธิวาส  

พ.ศ. 2544 เดือนตุลาคม ด าเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 3 โดย 

ขยายพ้ืนที่ได้ครอบคลุมทั้งประเทศและบางเขตของกรุงเทพมหานคร (13 เขต) กลุ่มเป้าหมายได้รวมผู้
มีสิทธิในโครงการสวัสดิการประชาชนด้านการรักษา พยาบาลทั้งหมดเข้าไว้ด้วย  

 พ.ศ. 2545 ออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 จึงได้มีการ 

จัดตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นเป็นองค์กรของรัฐ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารงานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่ประชาชนไทยทั้งประเทศ เพ่ือให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องภาระค่าใช้จ่าย จึงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐสามารถสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชาชน ไทยทั้งประเทศ  

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 ก าหนดให้ บุคคลทุก 

คนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่ง
บุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย  ดังนั้นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ 
บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล
อ่ืนใดที่รัฐจัดให้  

การสร้างหลักประกันการเข้าถึงบริการสาธารณสุขถ้วนหน้า พ.ศ. 2545  

ปี 2545 รัฐบาลในยุคของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ด าเนินโครงการ ตาม 

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรคไทยรักไทย มีการตรา
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 รองรับการปรับระบบบริการสาธารณสุขให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็นอย่างถ้วนหน้า (Universal Coverage) โดยใช้วิธีปฏิรูป
การเงินการคลัง  (Health Care Financing Reform) เป็นเครื่องมือ ด้วยการน างบประมาณ
จัดบริการสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุขเคยดูแลอยู่มารวมเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แล้วจัดสรรให้สถานบริการสาธารณสุขตามปริมาณงานแบบต่อหัวประชากร (Capitation) 

เพ่ือให้การจัดบริการสาธารณสุขเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายโดยรวมได้ 
(Cost Containment)  การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญนี้มีผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนระบบบริการ
สาธารณสุขในทิศทางที่เน้นการจัดบริการปฐมภูมิเพ่ือให้เป็นแกนกลางของระบบบริการ โดยมีการ
เชื่อมโยงกับสถานบริการระดับอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือร่วมกันรับผิดชอบการจัดบริการ
สาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า 

หลังจากมี พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ท าให้มีการจัดตั้งส านักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขึ้นมาท าหน้าที่บริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น
ต่อสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จ าเป็น 
รวมทั้งการจัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงส าหรับประชาชน
คนไทย ภายใต้การก ากับของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
     3.6.2 ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ   
             สภาพหลังการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพ และข้อวิจารณ์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ยังมีปัญหาต้องปรับปรุงแก้ไขซึ่งคงต้องรวมพลังจากทุกฝ่ายของสังคม 
โดยเฉพาะความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่จะท าให้เกิดความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ
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ถ้วนหน้า ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ 

1. มีการยุบรวมระบบประกันสุขภาพที่หลากหลายเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้มีระบบประกัน 

สุขภาพในปัจจุบันดังนี้ 
1.1 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองท้องถิ่น พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวที่เกี่ยวข้อง 
1.2 ประกันสังคม 

1.3 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 

1.4 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจาก 

รถและการประกันสุขภาพโดยสมัครใจ 

1.5 ประกันสุขภาพภาคเอกชน 

2. ประชาชนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ  
จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ท าให้คนไทย 

ประมาณร้อยละกว่า 95 สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยผ่านระบบประกันสุขภาพใน 3 รูปแบบ
ข้างต้น อย่างไรก็ตามยังมีประชากรอีกประมาณ 3 ล้านคน หรือร้อยละ 5 ของประชากรทั้งประเทศที่
ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งหรือผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน  

3. ระบบประกันสุขภาพยังสะท้อนการรักษามากกว่าการสร้างสุขภาพหรือการป้องกันโรค 

     ระบบประกันสุขภาพแต่ละแบบยังไม่มีมาตรการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน ยกเว้นโครงการ 

30 บาท ที่มีการจัดสรรเงินเพ่ือส่งเสริมสุขภาพไว้ประมาณร้อยละ 10 แต่ในทางปฏิบัติยังขาดระบบที่
ชัดเจน หน่วยบริการบางพื้นที่ไม่มีเวลาส าหรับการบริการส่งเสริมสุขภาพเพราะจ านวนคนไข้ท่ีมากขึ้น 
เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามแนวคิด
พ้ืนฐานของระบบหลักประกันสุขภาพ ที่ให้ทุกคนมีหน่วยบริการประจ าตัว (สถานพยาบาลระดับปฐม
ภูมิ) น่าจะมีบทบาทส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ 

4. ประชาชนยังมีความสับสนในสิทธิประโยชน์และการไปใช้สิทธิการประกันสุขภาพใน 

รูปแบบต่าง ๆ ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจสิทธิที่ตนเองพึงได้จากการประกันสุขภาพในแต่ละ
รูปแบบ มีการเข้ารับบริการตามความพึงพอใจโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ
นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจว่าบริการที่ได้รับจากระบบหลักประกันสุขภาพเป็นบริการที่ไม่มีคุณภาพ  

แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องสิทธิประโยชน์และบทบาท การ
ให้บริการของหน่วยบริการแต่ละระดับ ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสาร
ท าความเข้าใจให้มากข้ึน 
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5. การบริหารจัดการเพ่ือการสร้างหลักประกันสุขภาพยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติและ 

การเตรียมความพร้อมไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเจตจ านงทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง ท าให้การด าเนิน
นโยบายเป็นไปอย่างเร่งรีบ การออกแบบระบบประกันสุขภาพขาดความชัดเจน โดยเฉพาะการ
ด าเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ ที่มีจุดอ่อนส าคัญในด้านระบบการจัดการ การด าเนินงาน
เป็นไปในลักษณะลองผิดลองถูก ขาดการเตรียมพร้อม หรือการวิเคราะห์ผลกระทบที่ชัดเจน เช่น 
กรณีการรวมค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลไว้กับงบเงินเดือนบุคลากร ท าให้หน่วยบริการเกิดการขาด
แคลนงบประมาณการด าเนินงาน กรณีการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แต่กลับ
ก าหนดว่าหน่วยบริการต้องมีแพทย์ประจ า เป็นต้น   
 3.6.3 สถานะของระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 

           หลังจากมีการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแล้ว ท าให้ประเทศไทยมีระบบ
หลักประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบประกันสังคม (2) ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ และ (3) ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งนี้แต่ละระบบมีวิวัฒนาการ
และแนวคิดท่ีแตกต่างกัน โดยระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการถือเป็นสวัสดิการที่รัฐจัดให้แก่
ข้าราชการ รวมถึงพ่อแม่ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่เกิน 2 คน ขณะที่ระบบประกันสังคมถือ
เป็นความมั่นคงด้านสังคมของลูกจ้างที่รัฐ นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันสมทบแก่แรงงานในระบบ ส่วน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็นรัฐสวัสดิการที่จัดให้แก่ประชาชนไทยกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เหลือ ซึ่งเกิด
จากการรวมระบบประกันสุขภาพที่มีอยู่ในขณะนั้นซึ่ง ได้แก่ ระบบสวัสดิการผู้ที่ควรช่วยเหลือเกื้อกูล 
ระบบบัตรประกันสุขภาพ และผู้ที่ไม่มีหลักประกันใด ๆ ระบบหลักประกันทั้งสามระบบมีการ
ออกแบบระบบที่ต่างกันในหลายประเด็น เช่น แหล่งเงินที่ใช้สิทธิประโยชน์ ผู้ให้บริการ  และระบบ
การจ่ายเงิน ดังแสดงในตาราง 3.1  
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ตาราง 3.2 ความแตกต่างของระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย (ปี 2555 ประชากร 64,623,000 คน) 

 ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

แนวคิด สวัสดิการ (fringe benefit)  

ส าหรับผู้ท างานภาครัฐ 

ความมั่นคงด้านสังคม 

(social security) 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานประชาชน
(entitlement) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

จ านวนผู้มีสิทธิ  5.21 ล้านคน (8.07%)  10.41 ล้านคน (16.10%)  49 ล้านคน (75.83%)  

แหล่งเงิน  งบประมาณรัฐ รายจ่ายในปี 
2556 เท่ากับ 60,000    
ล้านบาท2 (~14,056 บาท/
คน)  

สมทบจากรัฐ นายจ้าง 
และลูกจ้างฝ่ายละเท่ากัน
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน  
อัตราเหมาจ่ายรายหัวปี 
2556 เท่ากับ   บาท และ
มีรายจ่ายรวม 2,562 
บาท/คน3  

งบประมาณรัฐ อัตรา
เหมาจ่ายรายหัวปี 2557 
เท่ากับ 2,895 บาท1  

รูปแบบการ
คลัง 

การเบิกจ่ายคืน สัญญาทางปกครอง การข้ึนทะเบียนหน่วย
บริการและสัญญาทาง
ปกครอง 

สิทธิ
ประโยชน์  

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วย
นอก/ในทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ์  ค่าอาหารและห้อง
พิเศษ ค่าคลอดบุตร  

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วย
นอก/ในทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและ
ห้องสามัญ ชดเชยกรณี
คลอดบุตร ตาย พิการ  

รอบด้านทั้งบริการผู้ป่วย
นอก/ในทันตกรรม ค่ายา
เวชภัณฑ์ ค่าอาหารและ
ห้องสามัญ ค่าคลอดบุตร 
ชดเชยตาม ม.41  

ผู้ให้บริการ  สถานพยาบาลรัฐเป็นหลัก ใช้ 
รพ.เอกชนได้กรณีฉุกเฉิน
แบบผู้ป่วยใน แต่เบิกได้ไม่

โรงพยาบาลรัฐและ
เอกชนคู่สัญญาและสถาน 
พยาบาลในครือข่าย  

สถานพยาบาลรัฐและ
เอกชนคู่สัญญาและ
สถานพยาบาลใน
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 ระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการ 

ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

แนวคิด สวัสดิการ (fringe benefit)  

ส าหรับผู้ท างานภาครัฐ 

ความมั่นคงด้านสังคม 

(social security) 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานประชาชน
(entitlement) 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 

ส านักงานประกันสังคม 
กระทรวงแรงงาน 

ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

เกิน 3,000 บาท  เครือข่าย  

รูปแบบ
วิธีการ
จ่ายเงิน  

ผู้ป่วยนอก ตามปริมาณ
บริการและราคาท่ีเรียกเก็บ
ย้อนหลัง ส าหรับ บริการ
ผู้ป่วยในตามรายป่วยในอัตรา
ที่ก าหนด (DRG)  

เหมาจ่ายรายหัวรวม
ส าหรับบริการผู้ป่วยนอก
และใน และจ่ายเพิ่มเป็น
รายกรณี  

เหมาจ่ายรายหัวส าหรับ
บริการส่งเสริมป้องกัน 
และผู้ป่วยนอก ส าหรับ
บริการผู้ป่วยในจัดสรรงบ
ยอดรวมตามน้ าหนัก
สัมพัทธ์ DRG  

ที่มา:  รายงานประจ าปี 2555 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2 กรมบัญชีกลาง, 3 ส านักงาน
ประกันสังคม http:///www.hisro.or.th  
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ภาพ 3.3 ร้อยละของความครอบคลุมของการมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน
ชาวไทย ปี พ.ศ. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : รายงานประจ าปี  2555 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (2555: ออนไลน์) 
จากภาพที่ 3.2 จะเห็นได้ว่าประชาชนไทยได้รับความคุ้มครองในด้านสวัสดิการ

รักษาพยาบาลอย่างครอบคลุม 100% ซึ่งสิทธิที่มีประชาชนใช้สิทธิมากที่สุดคือ สิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า หรือบัตรทอง คิดเป็นร้อยละ 75.83 ส่วนสิทธิรองลงมาได้แก่ สิทธิประกันสังคม คิด
เป็นร้อยละ 16.10 และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 8.07 ตามล าดับ  
 3.6.4 อนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

         อนาคตของระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นสิ่งที่ท้าทายทั้งภาครัฐและประชาชน เนื่องจาก
นโยบายรัฐที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย การท าข้อตกลง
เขตการค้าเสรี (FTA) นโยบายศูนย์กลางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical Hub) และศูนย์บริการด้าน
สุขภาพของโลก (World Health Service Center) เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพบริการและ
ความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชนทุกระดับในระยะยาว 
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3.7 บทสรุป 
ความเป็นมาของระบบหลักประกันสุขภาพ เริ่มจากแนวคิดสงเคราะห์ มาสู่สิทธิรักษา 

พยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ
เป็นธรรม โดยมีหลักการส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ หลักการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขของคนในสังคม 
หลักการเอื้ออาทรระหว่างหมอและคนไข้ และหลักการร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การด าเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ นอกจากแต่ละภาคส่วนจะด าเนินงานตาม
บทบาทหน้าที่ของตนแล้ว ยังคงต้องมีการประสานสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของทุกฝ่าย 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดหาบริการ และยังต้องให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการ
ส่งเสริมและพัฒนาระบบอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดจะน ามาสู่ความพึงพอใจระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน 
และให้เป็นหลักประกันสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง  

 

3.8 ค าถามทบทวน  

1. จงอธิบายแนวคิดของการประกันสุขภาพ 

2. จงอธิบายเหตุผลของการประกันสุขภาพ 

3. จงบอกหลักการพ้ืนฐานของการประกันสุขภาพ 

4. จงบอกประเภทของการประกันสุขภาพ 

5. จงอธิบายความหมายของระบบหลักประกันสุขภาพ 

6. จงอธิบายความส าคัญของระบบหลักประกันสุขภาพ 

7. จงบอกหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพ 

8. เป้าหมายของระบบหลักประกันสุขภาพ 

9. จงอธิบายสถานการณ์ก่อนมีของระบบหลักประกันสุขภาพ 

10. จงอธิบายสถานการณ์หลังมีระบบหลักประกันสุขภาพ 

11. จงอธิบายระบบหลักประกันสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12. จงเปรียบเทียบความแตกต่างและสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

 เรื่อง สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 

 

หัวข้อเนื้อหา 
4.1 บทน า 

4.2 ความหมายของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4.3 บุคคลที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4.4 การลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
4.5 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4.6 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4.7 บริการทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง 
4.8 เกณฑ์การร่วมจ่ายค่าบริการ  
4.9 บทสรุป 

4.10 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษา สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จบแล้ว  ให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายความหมายของบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ถูกต้อง 
2. อธิบายถึงบุคคลที่มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ถูกต้อง 
3. อธิบายวิธีการลงทะเบียนเพ่ือใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ถูกต้อง 
4. ระบุประเภทหน่วยบริการที่ให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 

ถูกต้อง 
5. ระบุสิทธิประโยชน์หลักในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
6. บอกถึงชนิดของบริการทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครองได้ 
7. อธิบายหลักการการร่วมจ่ายค่าบริการได้ถูกต้อง 
8. จ าแนกประเภทกลุ่มประชาชนที่ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่ายได้ถูกต้อง
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่อง สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จากเอกสารประกอบการ 

สอนบทที ่4  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint 

3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น การข้ึน 

ทะเบียน หลักฐานที่ใช้ขึ้นทะเบียน หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรทอง 
4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงสิทธิ และการใช้บริการสุขภาพในระบบ 

หลักประกนัสุขภาพในประเทศไทย และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 4  เรื่องสิทธิประโยชน์ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

2.  โปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง สิทธิประโยชน์ในระบบ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

3. กรณีศึกษา สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  

5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทท่ี  4   

สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
 

4.1 บทน า   
      สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีที่มาจากพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2545 ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนในการเข้ารับบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน โดยให้รัฐเป็นผู้ด าเนินการ จัดการให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิดังกล่าว ภายใต้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เว้นแต่เป็นผู้มีสิทธิอยู่แล้วในโครงการสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
และโครงการประกันสังคม หรือสิทธิอ่ืนๆ ที่รัฐจัดให้เป็นการเฉพาะ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง ความหมาย
ของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กลุ่มประชาชนที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การ
ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิ
ประโยชน์ที่คุ้มครอง สิทธิประโยชน์ที่ไม่คุ้มครอง  และเกณฑ์การร่วมจ่ายค่าบริการ  ในการใช้สิทธิรับ
บริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ใน
การรับบริการสาธารณสุข เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค  การป้องกันโรค การตรวจ การ
วินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันความพิการ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการอ่ืนใดเพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพที่หน่วยบริการจัดขึ้น  โดยไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์บริการ
สาธารณสุข โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนั้นประชาชนผู้มี
สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สิทธิ การลงทะเบียน  และหน่วย
บริการที่ข้ึนทะเบียนไว้   เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
 

4.2 ความหมายของสิทธหิลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

       หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง หลักประกันที่ยืนยันว่าผู้ที่อยู่ในระบบนี้จะได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพทุกคนตามสิทธิและขอบเขตตามที่ผู้ให้หลักประกันสุขภาพประกาศไว้   
       สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คือ  สิทธิที่รัฐให้กับประชาชนทุกคนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข โดยมีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ที่จ าเป็น โดยเฉพาะการจัดระบบการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
ส าหรับทุกคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  (สงวน นิตยารัมภ์พงษ์ และคณะ, 2544)  ต่อมาเรียกชื่อว่า บัตร
ทอง หรอืที่คุ้นเคยในชื่อที่เรียกว่า “สิทธิบัตรทอง 30 บาท รักษาทุกโรค” 
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     บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  หมายถึงบัตรที่รัฐบาลออกให้กับผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้ารับบริการสาธารณสุขจากโรงพยาบาล และ
สถานพยาบาลต่าง ๆ ในยามจ าเป็น  โดยประชาชนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงจะ
สามารถใช้สิทธินี้ได้ 
     ในยุคแรก คนไทยคุ้นเคยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในนาม บัตรทองตามลักษณะของบัตร และ
ก าหนดเงื่อนไขให้ประชาชนใช้บัตรนี้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข เพ่ือตรวจสอบสิทธิ 
และยืนยันตัวผู้ใช้สิทธิต่าง ๆ ต่อมา มีนโยบายให้ใช้บัตรประชาชนที่มีเลข 13 หลักแทน  เพ่ือแสดงตัวตน
บุคคล ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการสาธารณสุข ลักษณะของบัตรทองในยุคต่าง ๆ  และบัตรประชาชน 
แสดงดังภาพที่ 4.1 

     

บัตรทองแบบเดิม        บัตรทองแบบใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 บัตรทองในยุคต่าง ๆ และบัตรประชาชน 
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4.3 บุคคลที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
      บุคคลที่มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ, 2554: 37) 
      4.3.1  ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ คนไทยทุกคนที่มีเลขประจ าตัวประชาชน  13 

หลัก และไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สวัสดิการ
รักษาพยาบาลอย่างอ่ืนที่รัฐจัดให้ 
       4.3.2  ผู้มีสิทธิประกันสังคมที่ถูกเลิกจ้าง  เมื่อสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนแล้ว ยังสามารถใช้
สิทธิรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง  6 เดือน โดยระหว่างนี้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ
เพ่ือรักษาสิทธิประกันตนได้ที่ส านักงานประกันสังคมทุกแห่ง หลังจากนั้นหากไม่ประสงค์จะส่งเงินสมทบ
ประกันสังคมควรติดต่อลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลหากมีการเจ็บป่วยเกิดข้ึนในระหว่างที่ว่างงาน 

      4.3.3 บุคคลที่พ้นสภาพสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ได้แก่ 
     4.3.3.1 ข้าราชการที่พ้นสภาพ เช่น ลาออก เสียชีวิต เป็นต้น 

     4.3.3.2 บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ จดทะเบียนสมรส หรือ อายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์รวมถึงบุตรข้าราชการที่ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการข้าราชการ เช่น บุตรข้าราชการล าดับที่ 4 เป็นต้น
ไป เพ่ือการให้ได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากรัฐต้องลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ 

 

4.4 การลงทะเบียนเพ่ือใชส้ิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

     ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 (ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา: ออนไลน์)  ก าหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพและตามมาตรา 6 ก าหนดให้  บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5  ให้ยื่นค าขอ
ลงทะเบียนต่อส านักงานหรือหน่วยงานที่ส านักงานก าหนด  เพ่ือเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการ
ประจ า  เพ่ือมีหน่วยบริการประจ าให้การดูแลสุขภาพอย่างผสมผสานทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  ดังนั้น  การลงทะเบียนจึงเป็นขั้นตอนส าคัญ
ขั้นตอนหนึ่งที่จะท าให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างถ้วนหน้า 
ถูกต้อง  สมบูรณ์  และเพ่ิมความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประเทศ  

     4.4.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

              ผู้ที่มีสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
       4.4.1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย 
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      4.4.1.2 บุคคลที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมี
ข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลประชากรของส านักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย 

      4.4.1.3 บุคคลที่ไม่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพอ่ืนที่รัฐจัดให้  ได้แก่ 

           1)  ผู้มีสิทธิตามด้วยกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

           2)  ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการทุกประเภท 

           3) พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.  อบต.  และ
เทศบาล 

           4) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ 

           5) คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา หรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลโดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม  (3.2)   (3.3)   (3.4) 
           6) ครูโรงเรียนเอกชน 

            7) ข้าราชการการเมือง ได้แก่นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ  
รัฐมนตรีช่วยว่าการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งรัฐได้จัดหาสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลให้อยู่แล้ว 

            8) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับการ
รักษาพยาบาล  โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ 

 หมายเหตุ  คนไทยที่ก าลังอาศัยอยู่ในต่างประเทศติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป (ข้อมูลจาก
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองอ้างในส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือผู้ที่ลงทะเบียน
เลือกตั้งในต่างประเทศ (ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน อ้างในส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)จะสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ ต่อเมื่อเดินทางกลับมาอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยแล้วเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวส าหรับบุคคลกลุ่มดังกล่าวใน
ขณะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ 

     4.4.2 แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนแก่ผู้มีสิทธิ  
       4.4.2.1 ผู้มีสิทธิที่ประสงค์ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ าหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจ าให้ยื่น “แบบค าร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจ า” รวมทั้งเลือกหน่วยบริการประจ า ณ จุดรับค าร้องลงทะเบียนหรือหน่วยรับลงทะเบียนและออก
บัตรพร้อมแนบหลักฐานประกอบการขอลงทะเบียน ดังนี้ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 
2554: 38)   
             1) แบบค าร้องลงทะเบียนฯ ที่กรอกและลงนามสมบูรณ์แล้ว (กรณีเด็กอายุต่ ากว่า  
15 ปีให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเป็นผู้ออกนาม) 
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                2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร/เอกสารอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้ที่มี เลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และมีรูปถ่ายติดอยู่ 
                3) ส าเนาสูติบัตรในกรณีเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
                4) ส าเนาทะเบียนบ้านของตนเอง 
       5) กรณีพักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านให้แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ที่แสดงว่าตนเองมีถ่ินที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ ดังนี้ 
             5.1) ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านที่ผู้ขอลงทะเบียนไปพักอาศัยอยู่พร้อม
หนังสือรับรองของเจ้าบ้านว่าผู้ขอลงทะเบียนพักอาศัยอยู่จริง 
             5.2) หนังสือรับรองของผู้น าชุมชนพร้อมส าเนาบัตรผู้น าชุมชนของผู้รับรอง 
              5.3) ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า หรือค่าไฟ หรือค่าโทรศัพท์) หรือ
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก หรือสัญญาเช่าที่พักที่ระบุชื่อของผู้ขอลงทะเบียน 

       5.4) หนังสือมอบอ านาจกรณีไม่สามารถยื่นค าร้องลงทะเบียนด้วยตนเองพร้อม
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ 

        5.5) บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าใบเดิม (ถ้ามี) กรณีท่ีขอเปลี่ยนหน่วยบริการ
ประจ า 
      4.4.2.2 ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับการสาธารณสุขครั้งแรกที่
หน่วยบริการประจ าใดก็ได้โดยหน่วยบริการที่ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิต้องจัดให้ผู้มีสิทธินั้นลงทะเบียน/เลือก
หน่วยบริการประจ า และแจ้งให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทราบภายใน 30วันนับแต่
ให้บริการตามข้อก าหนดในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ 
หน่วยบริการที่ให้บริการและลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิตามมาตรา 8 นั้น ต้องเก็บแบบค าร้องลงทะเบียนและ
เอกสารหลักฐานการขอลงทะเบียนของผู้มีสิทธิไว้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  4.4.2.3 ผู้มีสิทธิที่เป็นเด็กแรกเกิด ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ เรื่อง
สิทธิของเด็กแรกเกิด ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ได้ก าหนดให้เด็กแรกเกิดมีสิทธิรับบริการทาง
การแพทย์ได้ตั้งแต่แรกเกิด และให้หน่วยบริการที่ให้บริการจัดให้เด็กแรกเกิดได้รับการลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการประจ าด้วยนั้น เพ่ือลดภาระหน่วยบริการและเพ่ือให้เด็กแรกเกิดได้รับการบริการ
สาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติในการประชุม 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนแทนเด็ก
แรกเกิดที่ไม่มีสิทธิอ่ืนใดที่รัฐจัดให้และยังไม่ได้รับการลงทะเบียน โดยด าเนินการลงทะเบียนแทนในเด็ก
กลุ่มอายุ  0-5 ปี ที่มีมารดาเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคมตามเงื่อนไขที่ก าหนดปีงบประมาณละ2ครั้ง โดยในปีงบประมาณ 2552 ได้เพ่ิมเป็น 3 ครั้ง
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ต่อปี และในปีงบประมาณ 2553 ได้เพ่ิมเป็น 4 ครั้งต่อปี ในเดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์ เดือน
พฤษภาคม และเดือนสิงหาคม 

  4.4.2.4 สถานที่รับลงทะเบียน น าเอกสารประกอบการลงทะเบียนติดต่อได้ที่สถานที่รับ
ลงทะเบียน ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 

  1) ต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่สถานีอนามัย โรงพยาบาลของรัฐ หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

  2) กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

     4.4.3 ประเภทของหน่วยบริการ 
             ตามข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2547 ได้ก าหนดประเภทของหน่วย
บริการไว้  4 ประเภท  ได้แก่ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2554: 52) 

         4.4.3.1 หน่วยบริการประจ า หมายถึง สถานบริการที่มีสถานะดังนี้ 
                       1)  สถานบริการ หรือกลุ่มสถานบริการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ า 

                    2) สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ
ด ารงชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การ
รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

              3) ต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง 
                         4) มีเครือข่ายหน่วยบริการ เพ่ือการส่งต่อผู้รับบริการไปรับบริการสาธารณสุขใน
กรณีท่ีเกินขีดความสามารถ 

              5) ผู้มีสิทธิสามารถเลือกลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ าของตน 

              6) ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวและค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุขอ่ืนจากกองทุนตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

  4.4.3.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะดังนี้ 
             1) สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วย
บริการประจ า 
             2) สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิด้านเวชกรรมและทันตกรรมขั้น
พ้ืนฐานได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค  การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

             3) ผู้มีสิทธิของหน่วยบริการประจ าดังกล่าว สามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ  
หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้ 
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             4) ได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ าหรือจากกองทุน
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

  4.4.3.3 หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะ ดังนี้ 
              1)  สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขไม่ครบเกณฑ์ระดับปฐมภูมิ 
             2) ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 
             3) มีข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจ าในการให้บริการสาธารณสุขแก่ผู้มี
สิทธิ 
             4) ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ าตามข้อตกลง 
  4.4.3.4 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หมายถึง สถานบริการที่มีลักษณะ ดังนี้ 
             1) สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

             2) สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะทาง 
             3) ผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อได้เมื่อได้รับ
การส่งต่อ  หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยบริการประจ า หรือตามที่ส านักงานก าหนด 

             4) ได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ าหรือจากกองทุน  
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด 

     4.4.4 การเปลี่ยนหน่วยบริการ 
             เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเข้าถึงบริการ กรณีที่มีการย้ายภูมิล าเนา ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพมีนโยบายให้ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการ โดยติดต่อ
ด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน  หรือส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือส านักงานเขตของ กทม. ในวันเวลาราชการ โดยมีสิทธิเปลี่ยนหน่วยบริการได้ไม่
เกิน 2 ครั้งต่อปี (รอบปีงบประมาณนับตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของปีถัดไป) ทั้งนี้ การเข้ารับ
บริการ ณ หน่วยบริการแห่งใหม่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้หลังจากแจ้ง
ความจ านงเปลี่ยนหน่วยบริการประมาณ 1 เดือน ต่อมานโยบายรัฐบาลยุคนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
เป็นนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนนโยบายให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง สามารถเปลี่ยนสถานบริการได้ปีละ 4 ครั้ง(เริ่ม 
2556) 
   4.4.5 เอกสารประกอบการลงทะเบียน 

           ประชาชนที่เป็นผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือประกอบการลงทะเบียน ดังนี้ 
  4.4.5.1 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ ส าหรับเด็ก
อายุต่ ากว่า 15 ปีให้ใช้ส าเนาสูติบัตรหรือใบเกิด 

 4.4.5.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอลงทะเบียนอยู่  กรณีที่พักอาศัยอยู่จริงไม่ตรงตาม
ทะเบียนบ้านให้เพิ่มเติมเอกสาร ดังนี้ ส าเนาทะเบียนบ้านที่ตนพักอาศัย และหนังสือรับรองการพักอาศัย
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อยู่จริงของเจ้าบ้าน/ผู้น าชุมชนหรือสัญญาเช่าที่พักหรือรับรองตนเองโดยใช้หลักฐานอ่ืนประกอบ เช่น 
ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าบ้าน ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ที่มีรายชื่อผู้ขอลงทะเบียน ทั้งนี้ หากให้ผู้อ่ืนไปลงทะเบียน
แทนต้องเพ่ิมหนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจด้วย 

   4.4.6 ขั้นตอนการลงทะเบียน 

           เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ผู้ใช้สิทธิต้องลงทะเบียนดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
  4.4.6.1 น าเอกสารประกอบการลงทะเบียนติดต่อได้ที่สถานที่รับลงทะเบียน ในวันเวลา
ราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ต่างจังหวัด ลงทะเบียนได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลของรัฐ หรือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด กรุงเทพมหานคร: ลงทะเบียนได้ที่ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร  

  1) กรณีย้ายที่พักอาศัยหรือย้ายทะเบียนบ้าน สามารถขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ าได้ 
แต่จะขอเปลี่ยนได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี (รอบปีงบประมาณนับตั้งแต่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปี
ถัดไป) โดยใช้เอกสารหลักฐานเช่นเดียวกับการขอลงทะเบียน 

  2) กรณีบ้านอยู่รอยต่อระหว่างอ าเภอระหว่างจังหวัด สามารถขอลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการที่สะดวกของตนเองได้ ตามรายชื่อเครือข่ายหน่วยบริการที่พ้ืนที่จัดให้ โดยใช้เอกสาร
หลักฐานเช่นเดียวกับการขอลงทะเบียน 

  3) กรณีไม่สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเองได้สามารถท า
หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนด าเนินการแทนได้ คนพิการที่ยังไม่ระบุสิทธิย่อย ท.74 ในระบบหลักประกัน
สุขภาพต้องน าใบรับรองความพิการจากแพทย์หรือแสดงบัตรคนพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ลงทะเบียน ณ สถานที่รับลงทะเบียนเพ่ือรับสิทธิฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้ เช่น กายภาพบ าบัด จิตบ าบัด ฯลฯ และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการ
ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด 

 

4.5 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

      หน่วยบริการ  หมายถึง โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สถานบริการ
สาธารณสุขของรัฐ ศูนย์บริการสาธารณสุข และสถานบริการของเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ ซึ่ง สปสช. ได้ก าหนดประเภทของหน่วยบริการไว้ 4 ประเภท โดยแบ่งตาม
ศักยภาพของการให้บริการ ดังนี้  (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2554: 52-54) 

      4.5.1 หน่วยบริการประจ า  
             หน่วยบริการประจ า หมายถึง หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการสาธารณสุขปฐมภูมิที่
จ าเป็นต่อสุขภาพและด ารงชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเองและมี
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เครือข่ายหน่วยบริการเพ่ือการส่งต่อผู้รับบริการไปรับบริการสาธารณสุขในกรณีที่เกินขีดความสามารถ
ของหน่วยบริการประจ า  ทั้งนี้หน่วยบริการประจ ามีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขลักษณะ
เหมาจ่ายรายหัว และค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขอ่ืนจากกองทุนตามที่คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนดตัวอย่างหน่วยบริการประจ าได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกชุมชนอบอุ่นหรือหน่วยบริการอ่ืนๆที่
ผ่านการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ า 

      4.5.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ 

             หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายของหน่วยบริการ
ประจ า ซึ่งมีศักยภาพในการให้บริการระดับปฐมภูมิด้านเวชกรรมหรือทันตกรรมพ้ืนฐานได้อย่างองค์รวม 
ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ โดยผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพสามารถใช้บริการสาธารณสุข  ณ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยประจ าได้ 
เพ่ือสะดวกในการรับบริการ ที่ไม่ต้องรอคิวนานเหมือนกับการเข้ารับบริการในหน่วยบริการประจ า 
หน่วยบริการปฐมภูมิได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นต้น 

 4.5.3 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 

             หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หมายถึง หน่วยบริการที่สามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับทุติย
ภูมิ ตติยภูมิ หรือโรคเฉพาะทาง ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วย
บริการที่รับการส่งต่อเมื่อได้รับการส่งต่อจากหน่วยบริการประจ า  ซึ่งหน่วยบริการที่รับการส่งต่อมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ า หรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด หน่วยบริการที่ได้รับการส่งต่อ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลเฉพาะทาง หรือโรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น 

 4.5.4 หน่วยบริการร่วมให้บริการ 
    หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายถึง หน่วยบริการที่ไม่สามารถจัดบริการสาธารณสุขได้ตรง
ตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ แต่มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งโดย
ต้องมีการท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยบริการประจ า ตัวอย่างหน่วยบริการร่วมให้บริการ เช่น หน่วยบริการ              
ทันตกรรม เป็นต้น 
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4.6 สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
      สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง บริการสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยรัฐ ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าบริการ เมื่อบุคคลลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแล้ว  
สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ าของตน  หรือหน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง  โดยสิทธิที่ได้จากหลักประกันสุขภาพ  (ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ,  2554: 26) ได้แก่ 

     4.6.1 ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการควบคุมโรค 

             4.6.1.1 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
      4.6.1.2 การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรค
ตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

      4.6.1.3 การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง เช่น ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด 
ตรวจมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม  
      4.6.1.4 การวางแผนครอบครัว (ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ถุงยางอนามัย  ห่วง
อนามัย ยาฝังคุมก าเนิด และการท าหมันถาวร) 
      4.6.1.5 ยาต้านไวรัสเอดส์เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก 

      4.6.1.6 การเยี่ยมบ้าน  และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 

      4.6.1.7 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว 

      4.6.1.8 การให้ค าปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

      4.6.1.9 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
การแนะน า ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  เช่น  กลุ่มเด็ก  
ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยฉายรังสีบริเวณศีรษะและล าคอ  รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน 

   4.6.2 การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา ตั้งแต่โรคท่ัวไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง/โรคเฉพาะทางที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง ไตวายเรื้อรัง เอดส์ ผ่าตัดตา ต้อกระจก ผ่าตัด
หัวใจ ฯลฯ รวมถึง การฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์  
     4.6.3  การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชิวิตอยู่ (กรณีบุตรคลอดแล้วรอดออกมามี
ชีวิต)  โดยนับตั้งแต่ใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ 

     4.6.4 ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัว ณ หน่วยบริการ 

     4.6.5 บริการทันตกรรม ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค
ฟันผุ การรักษาโพรงประสาทฟันน้ านม การเคลือบหลุมร่องฟัน และการท าฟันปลอมฐานพลาสติก  
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     4.6.6  ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ  
     4.6.7  การจัดส่งต่อเพ่ือการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 

     4.6.8  บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 และได้รับการลงทะเบียน ท. 74 ในระบบหลักประกันสุขภาพ สามารถขอรับบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพได้ เช่น กายภาพบ าบัด จิตบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด กิจกรรมบ าบัด  ฟื้นฟูการได้ยิน ฟ้ืนฟูการ
มองเห็น และรับอุปกรณ์เครื่องช่วยตามประเภทความพิการได้ ตามเกณฑ์ที่ สปสช. ก าหนด 

     4.6.9  บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพร หรือยาแผนไทย การนวดเพ่ือการรักษาและทับ
หม้อเกลือฟ้ืนฟูสุขภาพแม่หลังคลอด การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อรักษา  ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
     4.6.10 การยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อมีความ
เสียหายจากการเข้ารับบริการสาธารณสุข กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
ตามมาตรา 41 ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 5  
 

4.7 บริการทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครอง 
      หมายถึง การบริการที่ไม่ได้อยู่ในโครงการ 30 บาท หากต้องการใช้บริการต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่
ถูกเรียกเก็บ ได้แก่ (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2554: 34) 

     4.7.1 กลุ่มบริการที่เกินความจ าเป็นพื้นฐาน  

              4.7.1.1 การรักษาภาวะมีบุตรยาก/การผสมเทียม 

              4.7.1.2 การเปลี่ยนเพศ/การกระท าใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
              4.7.1.3 การตรวจวินิจฉัยและรักษาใด ๆ ที่เกินความจ าเป็นและไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 

    4.7.1.4 การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
    4.7.1.5 การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นจะต้องเป็นผู้จ่าย              

     4.7.2 กลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ  

        4.7.2.1 การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดและสารเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยสารเสพ  

ติด ยกเว้น  ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีนที่สมัครใจเข้ารับการรักษาและไม่ต้องโทษคดียาเสพติดให้
ได้รับสารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) จากหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน  

    4.7.2.2 อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากการประสบภัยจากรถและอยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมายว่า 

ด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้นต้องเป็นผู้จ่าย 

    4.7.3 กลุ่มบริการอ่ืน ๆ  

            4.7.3.1 โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยในเกินกว่า 180 

วัน ยกเว้น กรณีมีความจ าเป็นต้องรักษาต่อเนื่อง จากอาการแทรกซ้อน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์   
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   ยกเว้น 

      1)  การปลูกถ่ายไต เพ่ือรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

     2) การปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)ที่เป็นโรคท่อน้ าดีตีบตันแต่ก าเนิดภายใต้
“โครงการเฉลิมพระเกียรติ  84 พรรษา : ผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็กที่มีภาวะตับวายแต่ก าเนิด เพ่ือลด
อัตราการเสียชีวิตและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว” 

     3)  การปลูกถ่ายหัวใจ 

     4)  การรักษาผู้ป่วยโรคจิตเวช กรณีที่ต้องรับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน 

 

4.8 เกณฑ์การร่วมจ่ายค่าบริการ 
      ในยุคแรกที่เริ่มใช้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น อยู่ในยุคที่พรรคไทยรักไทย  ซึ่งมีพ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2545-2552) ใช้ค าขวัญว่า 30 บาทรักษาทุกโรค โดยแนวปฏิบัติให้
ประชาชนที่ใช้สิทธิร่วมจ่ายเงิน 30 บาทต่อการรักษาแต่ละครั้ง 
     ต่อมาในสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้น ารัฐบาล โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี 
(พ.ศ.2552-2554) ได้ยกเลิกนโยบายการร่วมจ่าย โดยประชาชนทุกคนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ไดรับบริการสาธารณสุขฟรี ไม่ต้องร่วมจ่าย  
     คณะรัฐบาลยุคที่มีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2555) ได้ออก
นโยบาย 30 บาท ยุคใหม่ เพ่ิมคุณภาพ ร่วมจ่าย ร่วมพัฒนา เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กันยาน 2555 ร่วมจ่าย ร่วม
พัฒนา เพ่ือคนไทยมีสุขภาพดี มีแนวปฏิบัติโดย ให้ประชาชนที่ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ร่วมจ่าย
ค่าบริการครั้งละ 30 บาท เมื่อรับบริการรักษาพยาบาล และได้รับยาในกรณีเข้ารับบริการที่โรงพยาบาล
ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (สถานพยาบาลที่มีเตียงนอน 10 เตียงขึ้นไป) หากผู้ใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ มีความประสงค์ไม่ร่วมจ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถรับแจ้งความจ านงเมื่อเข้ารับบริการได้ที่
โรงพยาบาล (ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน 2559 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 249 ง: 14) 

 ข้อยกเว้น การร่วมจ่าย 30 บาท ในกลุ่มบุคคล 21 กลุ่ม และบริการที่ไม่ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ 
ได้แก่  บริการสร้ างเสริมสุขภาพป้องกันโรค บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  เจ็บป่วยฉุกเฉิน
เร่งด่วน อุบัติเหตุที่มีภาวะฉุกเฉิน วิกฤตและฉุกเฉินเร่งด่วน  รวมถึงการรับบริการสาธารณสุขในหน่วย
บริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการที่มีขนาดเล็กกว่าโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ร่วมโครงการ เป็นต้น  
       กลุ่มประชาชนที่ได้รับการยกเว้นการร่วมจ่าย 30 บาท  

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้บุคคลดังต่อไปนี้ ไม่
ต้องจ่ายค่าบริการ ได้แก่ 
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 1.  ผู้เข้ารับบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  
ฉุกเฉินเร่งด่วน  หรือเข้ารับบริการในหน่วยบริการที่ระดับต่ ากว่าโรงพยาบาลชุมชน 

 2.  ผู้มีรายได้น้อย 

 3.  ผู้น าชุมชน  ได้แก่ ก านัน สารวัตรก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และบุคคลใน
ครอบครัว 

 4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  และบุคคล
ในครอบครัว 

 5. ผู้ที่มีอายุเกิน  60  ปี 
 6. เด็กอายุไม่เกิน  12  ปี 
 7.  คนพิการทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจ าตัว 

 8.  พระภิกษุ สามเณร  แม่ชี  นักบวช  นักพรต  ผู้น าศาสนาอิสลามที่มีหนังสือรับรอง  และ
บุคคลในครอบครัวของผู้น าศาสนาอิสลาม 

 9.  ทหารผ่านศึกทุกระดับที่มีบัตร  และบุคคลในครอบครัว  รวมถึงผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เหรียญชัยสมรภูมิและทายาท 

 10.  นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

 11.  นักเรียนทหารและทหารผ่านเกณฑ์ 
 12.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว 

 13.  อาสาสมัครมาเลเรีย  ตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุขและบุคคลในครอบครัว 

 14.  ช่างสุขภัณฑ์หมู่บ้านตามโครงการของกรมอนามัยและบุคคลในครอบครัว 

 15.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 

 16.  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน 

 17.  สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย  ที่มีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่     
18 ครั้งข้ึนไป 

 18.  หมออาสาหมู่บ้านตามโครงการกระทรวงกลาโหม 

 19.  อาสาสมัครคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม 

 20.  อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก 

21.  บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 
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4.9 บทสรุป  

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิที่รัฐให้กับประชาชนทุกคนได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพ ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ที่จ าเป็น ด้วยบริการที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประชาชนสามารถขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ใช้สิทธิและเข้ารับบริการในหน่วยบริการประจ าที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุไว้ บริการ
สุขภาพที่ก าหนดไว้ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟู
สุขภาพ และมีบริการสุขภาพบางประเภทที่มีงบประมาณจัดสรรไว้เป็นการเฉพาะ และบางประเภทที่ไม่
คุ้มครอง และกรณีที่เกิดความเสียหายจากการรับบริการ หรือจากการให้บริการ ทั้งผู้รับบริการและผู้
ให้บริการ สามารถร้องเรียนเพื่อรับเงินชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นความยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่าย  
ถือได้ว่าการจัดให้มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านับเป็นการสร้างระบบและกลไกเพ่ือกระจายภาระทาง
การเงินการคลังด้านสาธารณสุขไปสู่กลุ่มคนต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นในระบบสุขภาพ 
โดยผู้ที่มีฐานะและโอกาสดีกว่าในสังคมช่วยรับภาระเป็นสัดส่วนมากกว่าผู้ด้อยโอกาส ซึ่งก็คือการเฉลี่ย
ทุกข์เฉลี่ยสุขกันของสมาชิกในสังคม ประชาชนผู้ยากไร้ไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย จึงช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน จึงควรที่ประชาชนจะต้องช่วยกันพัฒนา อภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าให้ยั่งยืน และปกป้องไม่ให้ระบบถูกลบล้างโดยการเมืองในอนาคต 
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4.10 ค าถามทบทวน  

 1. จงอธิบายความหมายของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 2. จงระบุถึงคุณสมบัติของบุคคลที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 3. จงระบขุั้นตอนและรายละเอียดการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 4. จงจ าแนกประเภทของหน่วยบริการในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 5. จงอธิบายรายละเอียดของการเปลี่ยนหน่วยบริการ 

 6. จงบอกเกณฑ์ของการร่วมจ่ายค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 7. จงระบุถึงกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการร่วมค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 8. จงจ าแนกบริการทางการแพทย์ที่ไม่คุ้มครองในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

 9. จงจ าแนกกลุ่มบริการที่มีงบประมาณจัดสรรเป็นการเฉพาะ 

 10. จงอธิบายขั้นตอนการเข้าใช้บริการในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
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2556.กรุงเทพฯ : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. 
ระบบบริการข้อมูลส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.  เข้าถึงเมื่อ 20 เมย. 56 เข้าถึงได้จาก 

http://www.nhso.go.th. 

บทความค าถามบัตรทอง.  เข้าถึงเมื่อ 20 เมย. 56 เข้าถึงได้จาก http://www.health.kapook.com 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545. เข้าถึงเมื่อ   
4 ธันวาคม 2558 เข้าถึงได้จาก  
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB29/%CB29-20-2545-a0001.pdf 

ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤศจิกายน 2559 เล่ม 133 ตอนพิเศษ 249 ง: 14 ออนไลน์ เข้าถึงเม่ือ 4  

ธันวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/249/14.PDF 

 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CB29/%CB29-20-2545-a0001.pdf


แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

 เรื่อง การคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
5.1 บทน า 

5.2 หลักการของการคุ้มครองผู้รับบริการ  ตามมาตรา 41 

5.3 หลักการของการคุ้มครองผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(4) 

5.4 ช่องทางการร้องเรียนการร้องทุกข์ 
5.5 แนวทางการพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ 
5.6 บทสรุป 

5.7 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษา การคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพจบแล้ว  ให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหลักการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ถูกต้อง 
2. ระบวุิธีการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นส าหรับผู้รับบริการตามมาตรา 41  

ได้ถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการคุ้มครองผู้ให้บริการตามมาตรา 18 (4) ได้ถูกต้อง 
4. อธิบายช่องทางการร้องเรียนการร้องทุกข์ได้ถูกต้อง 
5. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่องการคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพจากเอกสาร 

ประกอบการสอนบทที่ 5  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint  

3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็น การ 

คุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ  
4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการสุขภาพและผู้ให้บริการในระบบ 

บัตรทองและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนบทที่ 5 วิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย เรื่อง การคุ้มครอง 
กรณีเกิดความเสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่อง การคุ้มครองกรณีเกิดความ 

เสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพ 

3. กรณีศึกษา  
4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  

5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทท่ี  5 

การคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

5.1 บทน า  
สิทธิที่ก าหนดไว้ในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย  ได้แก่  กลุ่มที่ได้รับความคุ้มครอง  

ตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิจะได้รับโดยมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ   กลุ่มท่ีไม่ได้รับความคุ้มครอง  นอกจากนั้นยังก าหนดเกณฑ์การให้ความคุ้มครองต่อกรณีการ
เกิดความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขส าหรับผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และกรณีเกิดความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ส าหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขด้วย ซึ่ งการที่มี
การคุ้มครองต่อกลุ่มบุคคลทั้งสองฝ่ายส่งผลดีหลายประการ เช่น เป็นการลดความขัดแย้ง ลดความ
เกลียดชังระหว่างผู้ให้บริการ/สถานพยาบาล และผู้รับบริการ/ญาติ และเป็นการเยียวยา ชดเชยความ
เสียหายเบื้องต้นที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลต่อทั้งสองฝ่าย เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงหลักการตาม
กฎหมายการคุ้มครองผู้รับบริการ และการยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (มาตรา 41)  การ
ร้องเรียนการร้องทุกข์ และหลักการตามกฎหมายการคุ้มครองผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18 (4) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

5.2 หลักการของการคุ้มครองผู้รับบริการ ตามมาตรา 41 

  การพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ  ในกรณีท่ีผู้รับบริการได้รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาลเป็นมาตรการที่ด าเนินการตามบทบัญญัติของมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ให้คณะกรรมการกันเงิน
จ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการ ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับ
ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
โดยหาผู้กระท าผิดมิได้ หรือหาผู้กระท าผิดได้แต่ยังไม่ได้รับความเสียหาย ภายในระยะเวลาอันสมควร 
ทั้งนีต้ามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด”  

เงินช่วยเหลือเบื้องต้น  หมายถึง  เงินที่จ่ายให้ผู้รับบริการหรือทายาทหรือผู้อุปการะ เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนในกรณีท่ีผู้รับบริการได้รับค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการ โดย
มิต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด 

5.2.1 การยื่นค าร้อง  
  5.2.1.1 ผู้มีสิทธิยื่นค าร้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ หรือทายาท ซึ่งทายาท  ได้แก่  บิดา  มารดา  

 

http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NzI=#a
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NzI=#b1
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NzI=#b1
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NzI=#b2
http://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=NzI=#c
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คู่สมรส  ผู้สืบสันดาน  (บุตร)  พ่ีน้องร่วมบิดามารดา  พ่ีน้องร่วมบิดา  พ่ีน้องร่วมมารดา  ปู่  ย่า  ตา 
ยาย  ลุง  ป้า  น้า  อา  โดยให้ทายาทคนใดคนหนึ่งยื่นได้โดยไม่จ าเป็นต้องยื่นตามล าดับชั้น 

5.2.1.2 ระยะเวลายื่นค าร้อง ในระยะเวลา 1 ปี นับจากทราบความเสียหาย 

 5.2.1.3 วิธียื่นค าร้อง การยื่นค าร้องท าได้ 2 วิธี คือ 

 1)  ยื่นค าร้องด้วยตนเองที่หน่วยรับค าร้อง 
 2)  ส่งค าร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยคณะกรรมการจะถือวันที่ประทับตรา
เป็นวันที่ยื่นค าร้อง 

5.2.2 สถานที่ย่ืนค าร้อง 

  5.2.2.1 ต่างจังหวัด ยื่นค าร้องทีส่ านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด 
(สสจ.)  ที่เกิดเหตุ  
  5.2.2.2 กรุงเทพมหานคร  ยื่นค าร้องที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต 

13 กรุงเทพมหานครหรือ 120 ม.3 อาคารบีโซนทิศใต้ชั้น 5 (ฝั่งลานจอดรถ)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

 5.2.2.3 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 

 5.2.2.4 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ “สายด่วน สปสช.  1330” 

  5.2.3 สาระส าคัญของค าร้อง  
   การยื่นค าร้องจะเขียนตามแบบฟอร์มที่ก าหนด หรือเขียนเป็นหนังสือก็ได้ แต่ข้อความใน
หนังสือควรมีรายละเอียดดังนี้  
 5.2.3.1 ชื่อ – สกุล ของผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย 

 5.2.3.2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข 

 5.2.3.3 ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข 

 5.2.3.4 วันที่มีความเสียหายเกิดข้ึน หรือวันที่ทราบความเสียหาย 

 5.2.3.5 สถานที่ที่ติดต่อผู้รับบริการหรือผู้ยื่นค าร้องได้โดยรวดเร็ว 

 5.2.3.6 สถานภาพของผู้รับบริการ เช่น อาชีพ รายได้หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว เป็นต้น 

 5.2.4 เอกสารหลักฐานในการยื่นค าร้อง 
  5.2.4.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

  5.2.4.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 5.2.4.3 หนังสือมอบอ านาจ (กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ) 
 5.2.4.4 เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดข้อมูลอื่นที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) 
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 5.2.5 คณะกรรมการพิจารณา 

   ผู้มีอ านาจพิจารณาค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัด คณะกรรมการดังกล่าวจะท าหน้าที่
พิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการควรได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับหรือไม่เพียงใด  
หากควรได้รับเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาโดยค านึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของ
ผู้เสียหายด้วย  โดยมีขั้นตอนพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ คือ 

5.2.5.1 พิจารณาถึงประเภทของความเสียหาย 

5.2.5.2 พิจารณาถึงความรุนแรงและเศรษฐานะของผู้เสียหาย 

 5.2.6 เกณฑ์การพิจารณาเงินช่วยเหลือ 

5.2.6.1 ความเสียหายที่เกิดก่อน 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้  
1)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร  จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท 

 2)  พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 120,000 บาท 

3)  บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 50,000 บาท 

 5.2.6.2 ความเสียหายที่เกิดหลัง 1 ต.ค.55 จะได้รับเกณฑ์ช่วยเหลือดังนี้ 
 1)  เสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 240,000 บาท แต่
ไม่เกิน 400,000 บาท 

 2)  พิการหรือสูญเสียอวัยวะ จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
240,000 บาท    

 3)  บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

5.2.6.3 กรณีฝากครรภ์อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องและได้รับการดูแลตามมาตรฐานการฝาก
ครรภ์จนอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ์ระหว่างการดูแลในหน่วยบริการ  
ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เท่ากรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร และหากมารดาได้รับความ
เสียหายด้วยก็ให้ได้รับเงินช่วยเหลือได้อีกตามประเภทความเสียหายนั้น 

 5.2.7  การแจ้งผลการพิจารณา 

    เลขานุการของคณะอนุกรรมการจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้รับบริการที่ได้รับ
ความเสียหายหรือทายาททราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน หลังได้รับหนังสือแจ้ง
ผลทางไปรษณีย์ตอบรับ 

 5.2.8  การอุทธรณ์ 
     หากผู้รับบริการหรือทายาทที่ยื่นค าร้อง ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ 
สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังได้รับแจ้ง โดยวิธีการและสถานที่ยื่นค าร้อง เหมือนกับการยื่น
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ค าร้องครั้งแรก โดยส านักงานสาขาจะน าค าร้องอุทธรณ์และผลการวินิจฉัยครั้งแรกส่งมาที่ สปสช.เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณา 

 5.2.8.1 สาระส าคัญของการอุทธรณ์ รายละเอียดของเอกสารการยื่นอุทธรณ์ ดังนี้ 
1)  ชื่อผู้อุทธรณ์ 
2)  วันที่ทราบผลการวินิจฉัย 

3)  เหตุผลที่ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัย 

4)  สถานที่ที่สามารถติดต่อผู้ยื่นอุทธรณ์ได้โดยเร็ว 

หมายเหตุ : ผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นที่สิ้นสุด  ผู้รับบริการหรือ
ทายาทจะอุทธรณ์อีกไม่ได้ 
 

5.3 หลักการของการคุ้มครองผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(4)  
 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือ
การชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2550  
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ ในกรณีผู้ให้บริการได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 29 

พฤษภาคม 2549 และครั้งที่ 16/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2549 ให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2549) 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือชดเชย  กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2550”  
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2546 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
 “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการสาธารณสุขตามมาตรา 3 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และให้รวมถึงการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุขแก่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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 “เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชยให้แก่ผู้ให้บริการหรือทายาท 
ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข 

 “ส านักงานสาขา” หมายความว่า ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชย 

 “พ้ืนที่เสี่ยงภัย” หมายความว่า พ้ืนที่เสี่ยงภัยตามที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติประกาศก าหนด  

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ข้อ 5 ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งอาจได้รับเงิน
ช่วยเหลือได้ต้องเป็นผู้ให้บริการของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 ข้อ 6 ประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการให้บริการสาธารณสุข และอัตราเงิน
ช่วยเหลือแบ่งเป็น (เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556) 

   (1) กรณเีสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการ
รักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000  
บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท 

   (2) กรณสีูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต จ่ายเงิน
ช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท 

   (3) กรณบีาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท 

 ข้อ 7 ผู้ให้บริการหรือทายาท มีสิทธิยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ส านักงาน
สาขาในจังหวัด ทั้งนี้ต้องยื่นค าร้องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย 

 ข้อ 8 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชยใน
แต่ละเขตพ้ืนที่โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน 5-7 คน 

  ให้คณะอนุกรรมการท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือว่า
เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับ ควรจะได้รับเป็นจ านวนเท่าใด 
ทั้งนี้ การพิจารณาวินิจฉัยให้ค านึงถึงประเภท และความรุนแรงของเสียหายด้วย 
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  คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจอนุมัติจ านวนเงินช่วยเหลือได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดใน
ข้อ  6 

  การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ไม่
เกิน  30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ารับรองผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้รายงานต่อส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ือทราบ 

  ให้ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพ้ืนที่เป็น
เลขานุการ 

  เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว  ให้เลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการ  
เพ่ือให้ที่ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ 

 ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายหรือทายาทไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย
ของคณะอนุกรรมการให้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย 

 ข้อ 10 ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้รับความเสียหายในพ้ืนที่เสี่ยงภัย และคณะอนุกรรมการของ
จังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนั้น  เห็นควรสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ให้บริการหรือทายาทมากกว่าอัตราที่
ก าหนดในข้อ  6  ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยโดยเร็ว 

 ข้อ 11 เมื่อมีกรณีอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการตามข้อ 8 ให้คณะกรรมการ
มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยสั่งให้จ่ายเงินช่วยเหลือตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 6 หรือสั่งให้ยก
อุทธรณ์ 
  กรณีคณะอนุกรรมการของจังหวัดในพ้ืนที่เสี่ยงภัยเห็นควรสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือ
มากกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ  6 ให้คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด โดยสั่งให้จ่ายเงิน
ช่วยเหลือตามอัตราที่ก าหนดในข้อ 6 หรอืมากกว่าอัตราที่ก าหนดในข้อ 6 ได้ แต่ไม่ต้องเกิน 2 เท่าของ
อัตราดังกล่าว 

 ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

 ข้อ 12 การจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ให้บริการหรือทายาทตามข้อบังคับนี้ ไม่เป็นการรอน
สิทธิของผู้ให้บริการหรือทายาทที่จะได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัด 

 ข้อ 13 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อ 7 ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นไว้
ตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ 

 ค าร้องใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับและอยู่ระหว่างการด าเนินการ  ให้น า
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น  มาใช้บังคับกับค าร้องนั้น 

 ข้อ 14 ให้เลขาธิการรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  
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 ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือ
การชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข หลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือในกรณีผู้ให้บริการ
ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2551 ให้ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551” 

  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 8 แห่งข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชย กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2550 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน 

 “ข้อ 8 ให้มีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพ่ือการชดเชยใน
แต่ละเขตพ้ืนที่โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งจากบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
จ านวน 5-7 คน 

 ให้คณะอนุกรรมการท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ ว้าเข้าเกณฑ์ที่จะ
ได้รับเงินช่วยเหลือตามข้อบังคับนี้หรือไม่ และถ้าควรได้รับ ควรจะได้รับเป็นจ านวนเท่าใด ทั้งนี้ การ
พิจารณาวินิจฉัยให้ค านึงถึงประเภท และความรุนแรงของเสียหายด้วย 
 คณะอนุกรรมการ  มีอ านาจอนุมัติจ านวนเงินช่วยเหลือได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนดในข้อ  6 

 การพิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้กระท าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้ไม่เกิน  30 

วัน นับแต่วันที่ได้รับค ารับรอง  ผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการให้รายงานต่อส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือทราบให้ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพ้ืนที่เป็น
เลขานุการ 
 ให้ผู้อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพ้ืนที่เป็นเลขานุการ 

 เมื่อมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแล้ว ให้เลขานุการเรียกประชุมคณะกรรมการ เพ่ือให้ที่
ประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ” 

 ข้อ 4 ให้ส านักงานสาขาที่ได้รับค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือ หรือหนังสืออุทธรณ์ผลการ
พิจารณาวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ ส่งค าร้องหรือหนังสืออุทธรณ์ให้คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการแล้วแต่กรณี เพ่ือพิจารณาโดยเร็ว 
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 ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับกับค าร้องขอกับเงินช่วยเหลือ ที่ได้ยื่นค าร้องไว้ตั้งแต่วันที่
ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  

 ค าร้องใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้น าข้อบังคับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น มา
ใช้บังคับกับค าร้องนั้น 

และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2556 ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2556 

 

5.4 ช่องทางการร้องเรียนการร้องทุกข์    
 กรณีผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแล้วเกิด
ปัญหา  ผู้รับบริการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้โดยติดต่อ  ดังนี้ 
 5.4.1 กรณีท่ีอยู่ในพื้นที่ อาจพูดคุยกับ อสม. แล้วไปปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล  (รพ.สต.) หรือติดต่อศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล  เพื่อขอรับ
การคุ้มครองสิทธิการรักษาพยาบาล  หรือยื่นค าร้องได้ที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขา
จังหวัด (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) ในวันเวลาราชการ 

 5.4.2 ทางโทรศัพท์ สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ทันทีที่สายด่วน สปสช.1330 ตลอด 24  
ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด 

 5.4.3 ทางจดหมายโดยเขียนข้อร้องเรียนพร้อมรายละเอียดของเหตุการณ์  ชื่อหน่วยบริการที่เกิด
เรื่อง พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ของผู้ร้องเรียนรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งไปที่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่วนกลาง เลขท่ี 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ “ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-1414000 โทรสาร 02-1439730 

 5.4.4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-mail address 1330@nhso.go.th 

 

mailto:1330@nhso.go.th
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5.5  แนวทางการพัฒนาระบบรับเร่ืองร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ  
      5.5.1 พัฒนาช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง สามารถร้องเรียนได้โดยสะดวก 

         ช่องทางที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพัฒนาเองและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบ ได้แก่ 

  5.5.1.1 Call Center 1330 สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  5.5.1.2 web site 1330 @ nhso.go.th 

  5.5.1.3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัดทุกจังหวัด 

  5.5.1.4 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน 

  5.5.1.5 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

  5.5.1.6 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) 

 นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถร้องเรียนได้ที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐ และเอกชน ที่มีการ
ประสานงาน กับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ 

1. กระทรวงสาธารณสุข 

2. สายด่วน 1111 / WWW.1111.go.th 

3. ส านักราชเลขาธิการ 

4. ส านักนายกรัฐมนตรี 
5. ศูนย์ด ารงธรรม 

6. สื่อต่างๆ 

      5.5.2 พัฒนาระบบการด าเนนิงานให้มีมาตรฐาน 

         สนับสนุนให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค มีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 

  5.5.2.1 มาตรฐานด้านกายภาพของหน่วยงาน หมายถึง มีสถานที่เป็นสัดส่วน ไม่มีเสียง
รบกวน มีป้ายชื่อที่ชัดเจน มีป้ายประชาสัมพันธ์บอกทาง มีการจัดที่นั่ง หรือชุดรับแขกที่ให้ความรู้สึก
สบาย เป็นกันเอง มีโต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร 

คอมพิวเตอร์ และInternet เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พร้อมให้บริการ รวมทั้งมีเอกสารระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องใช้ประกอบการท างาน 

  5.5.2.2 มาตรฐานด้านบุคลากร หมายถึง มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนและมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ ต้องผ่าน
การอบรมความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ และงานบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการความขัดแย้ง การ
เจรจาไกล่เกลี่ยการสื่อสารและการบริการ เป็นต้น 
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  5.5.2.3  มาตรฐานด้านการด าเนินงาน หมายถึง มีการด าเนินงานรับเรื่องและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน ประกอบด้วย การรับและบันทึกเรื่องการตอบกลับผู้ร้องว่าได้รับเรื่องแล้ว การ
พิจารณาตรวจสอบข้อมูล การประสานงานไกล่เกลี่ยและแก้ไขปัญหา มีการจัดตั้งคณะท างานหรือ
อนุกรรมการร่วมพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณากลับให้ผู้ร้องรับทราบ โดยก าหนดให้ด าเนินการ
แล้วเสร็จภายใน  30  วันท าการ หากเรื่องร้องเรียนไม่สามารถไกล่เกลี่ยยุติได้ ให้ส่งต่อคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพ่ือพิจารณาต่อไป รวมทั้งต้องมีการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้วย  

  5.5.2.4 มาตรฐานด้านระบบข้อมูล หมายถึง มีการบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มหรือ
โปรแกรม Data Center ระบบ 7 (ระบบเรื่องร้องเรียน) มีการจัดเก็บ มีการวิเคราะห์และจัดท ารายงาน
เสนอเพ่ือปรับปรุงคุณภาพบริการและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

   5.5.2.5 มาตรฐานด้านการพัฒนางานบริการเชิงรุก หมายถึง มีการพัฒนาระบบบริการ
โดยน าข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการ (Customer Feedback) มาพัฒนางานและเน้นการมีส่วนร่วม
จากประชาชน องค์กรประชาชน และภาคีที่เก่ียวข้อง 
      5.5.3 การพัฒนากระบวนการ/กลไกการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิให้มีประสิทธิภาพ 

  5.5.3.1  การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพขึ้นในหน่วย
บริการ ซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนศูนย์ฯทั้งหมด 363 แห่งทั่วประเทศอยู่ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 
(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป) จ านวน 94 และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (ขนาด 60 เตียงขึ้น
ไป) จ านวน 267 แห่ง และน าร่องหน่วยบริการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 2 แห่ง 
  5.5.3.2  การบริหารจัดการ (Complaint Management) ระดับเขต  เพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพระดับเขตแบบครบวงจร  มีกระบวนการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  และมีการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนระหว่างหน่วยรับเรื่องร้องเรียน  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการและศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 

  5.5.3.3  การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือและสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์สันติ
วิธีสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐาน
การจัดการความขัดแย้งโดยการเจรจาไกล่เกลี่ยในระบบหลักประกันสุขภาพ  
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5.5.4  การพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ 

             เพ่ือให้การประสานความร่วมมือในการด าเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพมีประสิทธิภาพ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  จึงมีการพัฒนาเครือข่ายและกลไกการ
ประสานงานการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ  โดยมีส่งต่อเรื่อง  เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลเรื่องร้องเรียนผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์  มีฐานข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพ
ใช้ร่วมกันและมีระบบการให้ค าปรึกษาในแต่ละระดับ  รวมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว ประกอบด้วยเครือข่ายระหว่างหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ทุกระดับ  (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต  
ส านักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด  หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 

ตามมาตรา 50 (5)  เครือข่ายระหว่างหน่วยรับเรื่องร้องเรียนกับศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการและศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  เครือข่ายระหว่างส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เช่น  ส านักราชเลขาธิการ  ส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง
สาธารณสุข  ส านักงานประกันสังคม  กรมบัญชีกลาง  และสื่อต่างๆ เป็นต้น   
 5.5.5 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  มาตรา 50(5) การก าหนดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก และเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  ทั้งนี้เจตนารมณ์และวัตถุประสงค์
ของมาตราดังกล่าว  ก็เพ่ือที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการให้บริการสาธารณสุขเท่าที่จะกระท าได้  และประชาชนสามารถเสนอเรื่องโดยสะดวกเป็น
อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  ดังนั้นการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูก
ร้องเรียนตามมาตรา  50(5)  จึงถือเป็นศูนย์คุ้มครองสิทธิของประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ในการรับเรื่อง
ร้องเรียน  ชี้แจง  ประสาน  แก้ไข  ช่วยเหลือเพ่ือให้ได้รับบริการตามสิทธิ  หรือประสานส่งต่อเรื่อง
ร้องเรียนไปตามกระบวนการในระบบที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดไว้  ในปัจจุบันมี
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 43 แห่ง ซึ่งจะต้องขยายหรือยกระดับศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯเพ่ิมมากข้ึน  และสามารถ
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนๆ  ในระบบหลักประกันสุขภาพที่อยู่พื้นที่ได้  เช่น  
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ส านักงานหลักประกันสุขภาพสาขาจังหวัด และ เขต 
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5.6 บทสรุป 

 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองสิทธิให้แก่
ประชาชนให้เกิดความเป็นธรรมต่อทั้งผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นการช่วยสร้างความเข้าใจและ
สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ ในขณะเดียวกันก็จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ และยังมีผลดีต่อหน่วยงานที่จะได้รับทราบปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐานของหน่วยบริการ
สามารถน าไปพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นกลไกหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพได้อย่างดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับการเคารพในสิทธิมนุษยชนซึ่งกัน
และกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงช่วยให้เกิดสัมพันธภาพอันดี และเกิดความรู้สึกที่ดีระหว่าง
ผู้รับบริการ/ญาติ กับบุคลากรผู้ให้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีกด้วย 
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5.7 ค าถามทบทวน   

 1. จงอธิบายหลักการการคุ้มครองสิทธิผู้ให้บริการตามพรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2550

มาตรา 18(4) 

 2. จงอธิบายรายละเอียดของเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการจะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 
18(4) 

          3. จงอธิบายรายละเอียดของเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้ให้บริการจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรา 18(4) 

          4. จงบอกขั้นตอนการยื่นค าร้องการขอรับเงินชดเชย ความเสียหาย ตามพรบ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 18(4) 

 5. จงบอกเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเบื้องต้นตามตามพรบ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 18(4) 

 6. จงบอกถึงคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นตามมาตรา 18(4) 

   7. จงอธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ การตัดสินพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 
18(4) 

 8. จงอธิบายหลักการการคุ้มครองสิทธิผู้รับบริการตามพรบ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2550 มาตรา 41 

 9. จงอธิบายรายละเอียดของเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรา 41 

 10. จงอธิบายรายละเอียดของเงื่อนไขสถานการณ์ที่ผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองตาม
มาตรา 41 

 11. จงบอกขั้นตอนการยื่นค าร้องการขอรับเงินชดเชย ความเสียหายตามพรบ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  2550 มาตรา 41 

 12. จงอธิบายเงื่อนไขวงเงินที่จะได้รับการชดเชยความเสียหายเบื้องต้น ตามตามพรบ. 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2550 มาตรา 41 

 13. จงบอกถึงคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ เบื้องต้นตามมาตรา 41 

   14. จงอธิบายสิทธิในการอุทธรณ์ การตัดสินพิจารณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 
41 

 15. จงบอกถึงผลดี ผลเสียของการคุ้มครองความเสียหายเบื้องต้นที่ก าหนดตามกฎหมาย ตาม
มาตรา 18 และมาตรา 41 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

 เรื่อง การจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสขุ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
6.1 บทน า 

6.2 ประเภทของการจัดบริการสาธารณสุข  
6.3 การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 

6.4 การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 

6.5 การประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ 

6.6 บทสรุป 

6.7 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาการจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขจบแล้ว  ให้นักศึกษา
มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ 

1. จ าแนกประเภทการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพ 

ได้ถูกต้อง 
2. ระบสุิทธิประโยชน์ในการบริการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพได้ถูกต้อง 
3. ระบขุ้อบ่งชี้และแนวทางการใช้สิทธิกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินได้ถูกต้อง   
4. อธิบายแนวทางการให้บริการกรณีอุบัติเหตุได้ถูกต้อง   
5. อธิบายแนวทางการให้บริการส่งต่อเพ่ือบริการรักษาต่อเนื่องได้ถูกต้อง   
6. ระบุเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการใหบ้ริการทดแทนไต ส าหรับผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 

ระยะสุดท้ายได้ถูกต้อง 
7. จ าแนกประเภทความพิการ และสิทธิประโยชน์ในการให้บริการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการได้ 

ถูกต้อง 
8. อธิบายเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
9. อธิบายหลักการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ 
10. บอกหลักการประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพได้ 
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วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่องการจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุขจากเอกสาร 

ประกอบการสอนบทที่ 6  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป Power point 

3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดบริการ 

สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ การควบคุม 

4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัญหาการจัดบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพ 

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 6  เรื่องการจัดบริการ 

และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป Power Point ประกอบการบรรยายเรื่องการจัดบริการ และการ 

พัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 

3.  กรณีศึกษา 

4. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
5. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  
 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทท่ี  6 

การจัดบริการ และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข 

 

6.1  บทน า   
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 ได้ระบุไว้ว่า การจัดบริการสาธารณสุขในระบบ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับ  ดังนั้นรัฐควรจัดบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานแก่ผู้มีสิทธิตามชุดสิทธิประโยชน์  ซึ่งมีความจ าเป็นและมีความส าคัญ
ต่อประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพมาก  เพราะเป็นบริการสาธารณสุขที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณโดยรัฐ ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าบริการ จึงช่วยปูองกันผู้รับบริการไม่ให้ล้มละลายจากการ
เจ็บปุวย หากเกิดการเจ็บปุวยด้วยโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง  เมื่อลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแล้ว  
สามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจ าของตน  หรือหน่วยบริการปฐมภูมิใน
เครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง  โดยสิทธิที่ได้จากหลักประกันสุขภาพครอบคลุมองค์รวมของสุขภาพ 
ได้แก่ การส่งเสริม ปูองกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ  เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึง ประเภทของการ
จัดบริการสาธารณสุข  การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ  และการ
ประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งๆ ขึ้นไป 

 

6.2  ประเภทของการจัดบรกิารสาธารณสุข 

 การจัดบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กระท าตามระยะการเปลี่ยนแปลง 
ของร่างกาย 5 ขั้น ได้แก่ ระยะปกติ ระยะเสี่ยง ระยะปุวย  ระยะแทรกซ้อน/พิการ และระยะเสียชีวิต 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
       6.2.1 ส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค 

                การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค  ครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ที่ให้โดยตรงแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ  เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค  ดังการให้บริการ
ต่อไปนี้  โดยไม่ต้องเสียค่าบริการ 

       6.2.1.1 การตรวจและดูแลเพื่อส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
       6.2.1.2 การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึงการให้ภูมิคุ้มกันโรค
ตามแผนงานการให้ภูมิคุ้มกันโรคของประเทศ 

     6.2.1.3 การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง 
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       6.2.1.4 การวางแผนครอบครัว (ยาเม็ดคุมก าเนิด ยาฉีดคุมก าเนิด ถุงยางอนามัย ห่วง
อนามัย ยาฝังคุมก าเนิด และการท าหมันถาวร) 
       6.2.1.5 ยาต้านไวรัสเอดส์ 
        6.2.1.6 การเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ปุวยที่บ้าน 

      6.2.1.7 การให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้รับบริการในระดับบุคคลและครอบครัว 

       6.2.1.8 การให้ค าปรึกษา (counseling) และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

       6.2.1.9 การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในช่องปาก ได้แก่ การตรวจสุขภาพช่องปาก 
การแนะน า ด้านทันตสุขภาพ การให้ฟลูออไรด์เสริมในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ เช่น  กลุ่มเด็ก  
ผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยฉายรังสีบริเวณศีรษะและล าคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมร่องฟัน 

 6.2.2 บริการรักษา 

           ผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ จะได้รับความคุ้มครองทางการแพทย์  โดยไม่ต้องเสีย
ค่าบริการ  หรือค่าใช้จ่าย  ดังต่อไปนี้ 
       6.2.2.1 การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์จน
สิ้นสุดการรักษา  ทั้งนีร้วมถึงการแพทย์ทางเลือกท่ีผ่านการรับรองของคณะกรรมการ  

        6.2.2.2 การคลอดบุตร รวมกันไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีที่บุตรมีชิวิตอยู่ (กรณีบุตรคลอด
แล้วรอดออกมามีชีวิต) โดยนับตั้งแต่ใช้สิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพ 

        6.2.2.3 ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ 

        6.2.2.4 การถอนฟัน การอุดฟัน การขูดหินปูน การท าฟันปลอมฐานพลาสติก การ
รักษาโพรงประสาทฟันน้ านม และการใส่เพดานเทียมในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ 
        6.2.2.5 ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ 
        6.2.2.6 การจัดส่งต่อเพ่ือการรักษาระหว่างหน่วยบริการ 

        6.2.2.7 บริการแพทย์แผนไทย ได้แก่ ยาสมุนไพร หรือยาแผนไทย การนวดเพ่ือการ
รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การอบหรือประคบสมุนไพรเพื่อรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
 6.2.3 บริการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

            6.2.3.1 เงื่อนไขการใช้บริการ 
          ผู้ที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข  กรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินที่หน่วย

บริการอ่ืน  นอกเหนือจากหน่วยบริการประจ าได้  โดยไม่จ ากัดครั้ง  การวินิจฉัยว่า  เจ็บปุวย
ฉุกเฉิน  แพทย์จะพิจารณาตามข้อบ่งชี้  ดังนี้ 

        1) โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลักษณะรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือ
อันตรายต่อผู้อื่น 
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        2) โรคหรืออาการของโรคท่ีมีลักษณะรุนแรง ต้องรักษาเป็นการเร่งด่วน  

        3) โรคที่ต้องผ่าตัดด่วน หากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อชีวิต  

        4) โรคหรือลักษณะอาการของโรคท่ีคณะกรรมการก าหนด  

    ทั้งนี้  แพทย์จะพิจารณาจากความดันโลหิต  ชีพจร  อาการของโรค  การ
วินิจฉัยโรค แนวทางการรักษาและความเร่งด่วน  ในการรักษารวมทั้งค านึงถึงการรับรู้ของผู้รับบริการที่
มีต่อการปุวยด้วย 

6.2.3.2 แนวทางการใช้สิทธิ  
                                ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้ารับการรักษากับหน่วย
บริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการที่อยู่ใกล้ที่สุด  โดยแจ้งความจ านงขอใช้สิทธิพร้อมแสดง
หลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้  
(เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาใบสูติบัตร) (ใบเกิด)   
 6.2.4 บริการกรณีอุบัติเหตุ  
           ในกรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจากรถ  ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ  
ต่อเนื่องจากกค่าเสียหายเบื้องต้นที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ  หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย   
จ านวน 15,000 บาท  โดยเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  หากมีความเสียหายเกิน
ค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ปุวยส ารองจ่าย  จ่ายแล้วไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อ
ยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝุายผิด) การใช้สิทธิมีดังต่อไปนี้ 
      6.2.4.1 กรณีได้ประสบอุบัติเหตุทั่วไป 

                           ควรเข้ารับการรักษายังหน่วยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และ
อยู่ใกล้ที่สุด แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิพร้อมแสดงเอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)  
      6.2.4.2 กรณีประสบภัยจากรถ 

                            ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพต่อเนื่องจากค่าเสียหายเบื้องต้นที่
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่าย โดย 

                           1) เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ  
                               1.1)  แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือหลักฐานอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย  (หากเป็นเด็กใช้สูติบัตร) ส าเนา พ.ร.บ.รถที่
ประสบภัย  

                               1.2) หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ปุวยส ารองจ่ายแล้วไป
รับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี (กรณีได้ข้อยุติว่ารถคู่กรณีเป็นฝุายผิด)  
         2)  เข้ารับการรักษายังหน่วยบริการที่ไม่เข้าร่วมโครงการ  
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                                 2.1)  แจ้งใช้สิทธิพร้อมหลักฐานประกอบได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)) 
ส าเนา พ.ร.บ.รถที่ประสบภัย 

                                 2.2) ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 เพ่ือประสานหาเตียงรองรับในการใช้
สิทธิหลักประกันสุขภาพต่อเนื่อง 
                                2.3) หากมีความเสียหายเกินค่าเสียหายเบื้องต้น  ให้ผู้ปุวยส ารองจ่ายแล้ว
ไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคู่กรณี  (กรณีได้ข้อยุติว่ารถของคู่กรณีเป็นฝุายผิด)  
หมายเหตุ : ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  ไม่ได้ก าหนดให้โรงพยาบาลเรียกเก็บแทน
ผู้ประสบภัย 
 6.2.5 การส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่อง  

            ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ  จะได้รับสิทธิส่งต่อเพ่ือการรักษาระหว่างหน่วยงานในกรณี  
การรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมีการด าเนินงาน  ดังนี้ 
                   6.2.5.1 เข้ารับการรักษา ณ หน่วยบริการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

6.2.5.2 แจ้งความจ านงเพ่ือขอใช้สิทธิทุกครั้ง พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ (เด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ใช้ส าเนาสูติบัตร (ใบเกิด)  
6.2.5.3 หากการรักษาพยาบาลครั้งนั้นเกินศักยภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิ  หน่วย 

บริการปฐมภูมิจะพิจารณาส่งต่อไปยังหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่สูงกว่า  ตามภาวะความจ าเป็นของโรค 

 6.2.6 บริการทดแทนไต ส าหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย 

          6.2.6.1 เงื่อนไขการใช้สิทธิ 
             โดยมีคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนผู้ปุวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับจังหวัดเป็นผู้พิจารณา  เพ่ือใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ
เข้ารับบริการทดแทนไตที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  ได้แก่ 

        1) ล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง 
        2) ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

        3) ผ่าตัดปลูกถ่ายไต 

       6.2.6.2 ขั้นตอนการเข้ารับบริการ 
          1)  ผู้ปุวยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายต้องไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่หน่วย
บริการตามสิทธิ 
          2) หน่วยบริการจะลงทะเบียนผู้ปุวยและให้คณะกรรมการระดับจังหวัด
พิจารณาการให้บริการทดแทนไตท่ีเหมาะสมส าหรับผู้ปุวยในแต่ละราย โดยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
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          3) ผู้ปุวยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจะได้รับการแจ้งกลับจากหน่วยบริการ 
เพ่ือเตรียมตัวเข้ารับบริการทดแทนไต 

      6.2.7 การล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal 

Dialysis:  CAPD) 
        สปสช.  ได้จัดบริการส่งน้ ายาล้างไตให้ผู้ปุวยถึงบ้านในทุกพ้ืนที่  แม้ในถิน่ทุรกันดารโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือให้เข้าถึงบริการทดแทนไตได้ง่ายขึ้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้รับการทดแทน
ไตอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ปุวย 

        ข้อดีของการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) 
            1. ผู้ปุวยสามารถล้างไตผ่านทางช่องท้องได้ด้วยตัวเองที่บ้าน 

             2. ไมต่้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือพบแพทย์บ่อยครั้ง 
            3. ไม่ต้องเข้าคิวรอคอยเพื่อเข้ารับการรักษา 

            4. สามารถด ารงชีวิตและท างานได้ตามปกติ 
            5. ไม่ต้องจ ากัดอาหารมาก 

            6. ควบคุมความดันโลหิตได้ดีกว่า 
 ข้อพึงระวัง เพ่ือปูองกันผนังช่องท้องอักเสบ ต้องรักษาความสะอาดท่อพลาสติกในช่อง
ท้องอย่างเคร่งครัด 

      6.2.8 บริการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ 
                 ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ สามารถรับบริการให้ค าปรึกษาและตรวจเลือดหา
การติดเชื้อเอดส์ได้ที่หน่วยบริการตามสิทธิ  หากพบว่าติดเชื้อเอดส์จะได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
เอดส์  และการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส 

                ในกรณีรับยาต้านไวรัสเอดส์กับโรงพยาบาลอ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยบริการตามสิทธิ ควรมีใบส่งตัว
จากหน่วยบริการตามสิทธิ 
 6.2.9 การฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ 
            ในระบบหลักประกันสุขภาพ  ผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนสิทธิแล้ว สามารถขอรับบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพได้  ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
      6.2.9.1 ประเภทความพิการที่ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพฯส าหรับผู้พิการ 

          สปสช. ได้ก าหนดประเภทความพิการตามที่ก าหนดใน พรบ.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็น 6 ประเภท ดังนี้ 
    1) ความพิการทางการเห็น 

     2) ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 

     3) ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 
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    4) ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก 

     5) ความพิการทางสติปัญญา 

     6) ความพิการทางการเรียนรู้ 
       6.2.9.2 สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเฉพาะส าหรับคนพิการ 

     1)  สิทธิประโยชน์หลัก ได้แก่ บริการขั้นพ้ืนฐานทางการแพทย์ หมายความ
รวมถึง บริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค การปูองกันโรค การตรวจ การวินิจฉัยและการ
รักษาพยาบาล โดยสามารถรับบริการได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ศูนย์บริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ 

     2)  สิทธิเฉพาะส าหรับคนพิการ ได้แก่  สิทธิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

ทั้งในและนอกหน่วยบริการ  ได้แก่  กายภาพบ าบัด กิจกรรมบ าบัด  การประเมิน/แก้ไขการพูด จิต
บ าบัด  พฤติกรรมบ าบัดการฟ้ืนฟูการได้ยิน  การฟ้ืนฟูการเห็น  การได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วยตาม
ประเภทความพิการ การพัฒนาศักยภาพในรูปแบบอ่ืนๆ  เช่น การเข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือฟ้ืนฟู
สมรรถภาพการมองเห็น  การสื่อสาร  การปรับพฤติกรรม  รวมทั้งการอบรมญาติหรือผู้ดูแลใน  การ
ดูแลคนพิการ  เป็นต้น 

          3) เงื่อนไขการใช้สิทธิ ผู้พิการที่มีสิทธิได้รับบริการ ในระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ เฉพาะส าหรับคนพิการ จะต้องลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพฯ โดยระบุสิทธิ
ประเภทผู้พิการ (ท.74) ในระบบฐานข้อมูลของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย 

   4) ข้อดีของสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้พิการ คือ สามารถเข้ารับบริการ
สาธารณสุขกรณีที่จ าเป็นจากหน่วยบริการของรัฐที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีใบส่งต่อทั้งนี้ กรณีการเข้ารับบริการข้ามจังหวัด หน่วยบริการสามารถเรียกเก็บ
ค่าบริการสาธารณสุขได้จากกองทุนค่าใช้จ่ายสูงของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

6.3  การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 
 ในระบบหลักประกันสุขภาพ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดซื้อบริการ 

สาธารณสุขตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ระบุคุณภาพหน่วยบริการ  และ
บทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
— 6.3.1 เกณฑ์พิจารณาคุณภาพหน่วยบริการ 

—         6.3.1.1 มีบริการทางด้านสาธารณสุขทั่วไปครบทุกประเภท ได้แก่ 
—        1) บริการด้านการรักษาพยาบาล 

—        2) บริการด้านทันตกรรม 
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— 3) ด้านสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (หญิงตั้งครรภ์  ก่อนคลอด หลัง 
คลอด วางแผนครอบครัว  การดูแลสุขภาพเด็ก  การฉีดวัคซีน) 

— 4) บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ บริการที่บ้าน  ในชุมชน 

— 5) บริการด้านยา  การจัดหายา จัดเก็บ การจ่ายยา การก ากับคุณภาพ และ 

มาตรฐานยา 

— ทั้งนี้ไม่รวมบริการที่ต้องใช้ความช านาญเฉพาะทาง บางหน่วยบริการอาจมีบริการไม่ 
ครบทุกประเภทภายในหน่วยเอง แต่สามารถท าได้โดยการสร้างข้อตกลงกับหน่วยบริการหรือสถาน
บริการอ่ืนๆ เพ่ือจัดให้มีบริการจนครบทุกประเภทได้ 
  6.3.1.2 ควรมีบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้แก่ บุคลากรที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

—       1) มีมาตรฐานความรู้   
—       2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

—       3) น าประสบการณ์ท่ีได้รับจากการท างานมาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
  6.3.1.3 ควรมีอุปกรณ์และอาคารสถานที่พร้อมให้บริการ 

—        1) มีเครื่องมือแพทย์เพ่ือการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานที่ก าหนด 

—        2) มีระบบปูองกันการติดเชื้อ 

—        3) สถานที่ตรวจรักษา ให้ค าปรึกษา เป็นสัดส่วน สะอาด พื้นที่เหมาะสมเพียงพอ 

—        4) มียานพาหนะเพ่ือใช้ในการส่งต่อผู้ปุวย เมื่อจ าเป็นต้องย้าย 

  6.3.1.4 ควรมีระบบการจัดการที่ดี 
—        1) งานทะเบียนพร้อมให้บริการที่ดี  
—        2) ระบบงานต้องสร้างความต่อเนื่องเช่น การนัดหมาย การติดตาม 

—        3) มีข้อมูลของผู้รับบริการที่พร้อมจะให้บริการที่มีคุณภาพ และสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

—        4) มีระบบการก ากับและพัฒนาคุณภาพบริการ  
—        5) มีการจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

 6.3.2 หน้าที่หน่วยบริการตามกฎหมาย 

             พระราบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ระบุหน้าที่ของหน่วย 

บริการไว้ดังนี้  
— 6.3.2.1 ให้บริการสาธารณสุข ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เสมอภาค อ านวยความ 

สะดวกเคารพสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเชื่อทางศาสนา 

— 6.3.2.2 ให้ข้อมูลบริการสาธารณสุข ตามที่ผู้รับบริการร้องขอ ตามประกาศสิทธิผู้ปุวย 
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— 6.3.2.3 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

— 6.3.2.4 รักษาความลับของผู้รับบริการ 

— 6.3.2.5 จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข 

 

6.4  การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ 
  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ระบุบทบาทของคณะกรรมการชุด 

ต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการระดับชาติ และกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจใน
บทบาท หน้าที่ต่างๆ และเป็นการปูทางในเรื่องของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ผ่านกลไกการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ,  2545) 

       6.4.1 กลไกการควบคุมคุณภาพ 

—     ผู้ก าหนดนโยบายและควบคุมคุณภาพต้องมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน กฎหมายประกัน 

สุขภาพแห่งชาติให้สิทธิต่าง ๆ แก่ประชาชนไว้แล้ว ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 เรื่องสิทธิของประชาชนตาม
กฎหมาย และบทที่ 4 สิทธิประโยชน์ การจะประกันให้สิทธิดังกล่าวเกิดข้ึนจริง จ าเป็นต้องมีผู้ท าหน้าที่
ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา หรือเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งบทบาทนี้ กฎหมายได้จัดให้มีกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนการควบคุมก ากับคุณภาพและมาตรฐาน กฎหมายได้ก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  

6.4.2 บทบาทระดับชาติ ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
—    บทบาทและหน้าที่ 
—    6.4.2.1 ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับหลักประกันคุณภาพ 

—    1) ก าหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วย 

บริการ และก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ 

—     2) ก าหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นต่อสุขภาพ 

และการด ารงชีพตามอัตราค่าบริการตามมาตรา 5  

— 6.4.2.2 สนับสนุนและส่งเสริมอปท. องค์กรเอกชน ภาคเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรตาม 

มาตรา 47 

— 1) สนับสนุนและประสานงานกับอปท. ในการด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ 

หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามมาตรา 47 

— 2) สนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและ 
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ภาคเอกชนที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินการแสวงหาก าไรด าเนินงานและ บริหารจัดการเงินทุนใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามมาตรา 47 

6.4.2.3 การรับฟังความคิดเห็น (Public Hearing) 

                  1) ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการรับฟังความเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

—  2) จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ 

และผู้รับบริการเป็นประจ าทุกปี  
— 6.4.2.4 ก าหนดเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 

— 1) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณี 

ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลโดยหาผู้กระท าผิดไม่ได้ หรือหาผู้กระท าผิดได้ แต่
ผู้รับบริการไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา 41 

— 6.4.2.5 บริหารและจัดการด้านนโยบาย ส านักงานการเงิน และกองทุน 

— ให้ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ออกกฎกระทรวงและ 

ประกาศ เพ่ือปฏิบัติตามพรบ.นี้ 
— ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุน 

— ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการถอดถอนเลขาธิการตามมาตรา 31 และ
ก าหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของเลขา ตามมาตรา 32 

— ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงโทษปรับทางปกครองและการเพิกถอนการขึ้น 

ทะเบียน 

— จัดท ารายงานเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน บัญชี และการเงิน 

ทุกประเภท 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข 

— บทบาทและหน้าที่ 
— 1. ควบคุมก ากับดูแลหน่วยบริการและการให้บริการ 

— ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 

45 

— ก ากับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐานใน 

กรณีท่ีหน่วยบริการนั้น ๆ มีการให้บริการที่สูงกว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา 5 (ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) 
— ก าหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและ 

เครือข่ายหน่วยบริการ 

— รายงานผลการตรวจและควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย 
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หน่วยบริการต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ติดตามประเมินผล 

— 2. ให้ข้อเสนอแนะการก าหนดราคากลาง 
— เสนอแนะอัตราราคากลางของทุกโรคต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการวาง 

หลักเกณฑ์ก าหนดค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการตามมาตรา 46 

— 3. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของประชาชน 

— ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ในการร้องเรียนของผู้ถูกละเมิด สิทธิจากการ 

ใช้บริการและวิธีพิจารณา  เรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูก
ละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และก าหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเพ่ือให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่อง
ร้องเรียนโดนอิสระ  

— สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน เพ่ือใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจในการเข้ารับบริการสาธารณสุข 

— 4. การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 

— จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการ
รักษาพยาบาล โดยหาผู้กระท าผิดมิได้  หรือหาผู้กระท าผิดได้ แต่ไม่ได้รับค่าเสียหาย
ในเวลาอันสมควรตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 

— 5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตรา และการควบคุมก ากับหน่วย 

บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ 

— 6. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา 57 

— สอบสวนหน่วยบริการที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

— สอบสวนหน่วยบริการที่ถูกร้องเรียน 

 สรุป การพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ กฎหมายได้จัดให้มีกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการ ส่วนการควบคุมก ากับคุณภาพและมาตรฐาน ได้ก าหนดให้มีกลไกการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ทั้งคณะกรรมการระดับชาติ และกรรมการในระดับจังหวัด
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงระบบ
หลักประกันสุขภาพ ให้เป็นไปดังเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2545 มาตรา 38 ให้สปสช.เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และส่งเสริมให้
บุคคลเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม  
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6.5 การประเมินผลลัพธ์ทางด้านสุขภาพ 

      การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการสร้างหลักประกันให้กับคนทุกคนให้สามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจ าเป็น และไม่ล้มละลายจากการเจ็บปุวยและค่ารักษาพยาบาล 

ที่มีราคาแพงด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน  กระบวนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วย 

สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านสุขภาพของรัฐบาลที่จะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนให้มีการจัดบริการและจัดหาบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

 6.5.1 หลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในภาพรวมโดยในปีงบประมาณ 2559 ยังคงเน้นการบริหารจัดการในระดับเขต ภายใต้การ
ตัดสินใจของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่จ าเป็นภายในเขตพ้ืนที่และมีการจัดหาบริการสาธารณสุขให้ครบถ้วนสอดคล้องกับ
ปัญหาสุขภาพในเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยบริการต่างๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่มี
ความยั่งยืน ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่
ประชาชนพึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย 

  ปีงบประมาณ 2559 กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบประมาณเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุข จ านวน 7 รายการ คือ 1) บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 2) บริการผู้ติด
เชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ 3) บริการผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 4) บริการควบคุม ปูองกัน และรักษาโรคเรื้อรัง 
5) ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดารพ้ืนที่เสี่ยงภัย และพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 6) ค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข (หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) และ7) 

ค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยหลักเกณฑ์การด าเนินงานและการบริหาร
จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปและสอดคล้องกับมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 18 

มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และเพ่ือให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการที่มีคุณภาพ ท า ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ า เป็นและมี
คุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน  

  6.5.2 แนวคิดหลัก การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 

2559 มีดังนี้ 
 6.5.2.1 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ปุวยที่จะได้รับบริการ

สาธารณสุข 
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  6.5.2.2 การเพ่ิมประสิทธิผล และคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 

 6.5.2.3 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมด าเนินงานหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติ และการบริการสาธารณสุข 

                      6.5.2.4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินกองทุน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

        1) การบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตความ 

รับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (Global budget ระดับเขต) มากขึ้น ภายใต้
ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชน
เข้าถึงบริการที่จ าเป็นภายในเขตพ้ืนที่ และมีการจัดบริการครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในเขต
พ้ืนที่ 

 2) แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุน มีการจ่ายเป็นเงินส าหรับ 

การบริการสาธารณสุข และการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข และจ่ายเป็นเวชภัณฑ์ที่
ให้องค์การเภสัชกรรมหรือหน่วยงานอื่นจัดหาให้ 

 3) ในการด าเนินงานบริหารกองทุนเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ 

จัดบริการสาธารณสุข ให้หน่วยงานภาครัฐที่รับเงินสนับสนุนจากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) จัดท าข้อตกลง หรือสัญญา หรือหนังสือแสดงความจ านงตอบรับที่มีรายละเอียดการด าเนินงาน
และผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะส่งมอบตามที่ สปสช.ก าหนด 

 4) การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการ 

พิเศษ อาจให้สถานบริการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมให้บริการได้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ สปสช.ก าหนด โดยให้ท าสัญญาหรือข้อตกลงด า เนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะส่งมอบ
กับสปสช. 

 5)  ให้มีมาตรการก ากับและเร่งรัดการใช้เงินกองทุนหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติทุกระดับ รวมทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่และกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด 

 6) กรณีในระหว่างปีงบประมาณ หากเงินที่ก าหนดในรายการและ 

ประเภทบริการใดไม่เพียงพอ เนื่องจากผลงานบริการมากกว่าเปูาหมายที่ได้รับงบประมาณ ให้ใช้
เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอ่ืนจ่ายไปก่อนและให้ของบประมาณทดแทนในปีถัดไป 

 6.5.3 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดบริการสาธารณสุขและการบริหารกองทุนที่ดี ได้แก่  
                        6.5.3.1 มีการจัดบริการและจัดหาบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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  6.5.3.2 สถานบริการมีระบบบริการที่ได้มาตรฐาน และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6.5.3.3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการเข้ารับบริการสาธารณสุข  
 

6.6 บทสรุป 

    ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 38 กองทุนหลักประกัน 

สุขภาพแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข 

ของหน่วยบริการ และส่งเสริมให้บุคคลเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งพัฒนาการบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอหรือมีการกระจาย 

หน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม จึงครอบคลุมถึงการจ่ายให้แก ่สถานบริการ หน่วยงาน องค์กร หรือ 

บุคคล ที่สนับสนุนหรือส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขด้วย เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่จ าเป็นภายในเขตพ้ืนที่ และมีการจัดหาบริการสาธารณสุขให้ครบถ้วนสอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพในเขตพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยบริการต่างๆ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภาคประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่มีความ
ยั่งยืน ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข และก่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ประชาชน
พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งการจัดบริการสุขภาพของระบบหลักประกัน
สุขภาพเมื่อเปรียบเทียบกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการแล้ว  ถือว่าครอบคลุมทุก
โรค  และยังเอ้ือต่อการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการอย่างเป็นธรรม  และจัดเป็นการบริหารงบประมาณ
ที่สมเหตุสมผล  ลดภาระรายจ่าย ไม่เกิดการล้มละลายจากการเจ็บปุวย สมดังหลักการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ย
สุขซึ่งกันและกันของประชาชนไทย 
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6.7 ค าถามทบทวน 

1. จงจ าแนกประเภทการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคในระบบหลักประกัน 

สุขภาพ 

2. จงระบุสิทธิประโยชน์ในการบริการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ 

3. จงระบุข้อบ่งชี้และแนวทางการใช้สิทธิกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉิน  
4. จงอธิบายแนวทางการให้บริการกรณีอุบัติเหตุ  
5. จงอธิบายแนวทางการให้บริการส่งต่อเพ่ือบริการรักษาต่อเนื่อง  
6. จงระบุเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการให้บริการทดแทนไต ส าหรับผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 

ระยะสุดท้าย 

 7. จงจ าแนกประเภทความพิการและสิทธิประโยชน์ในการให้บริการฟ้ืนฟูสุขภาพผู้พิการ 
 8. จงสรุปสาระส าคัญของสิทธิประโยชน์ส าหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 9. จงสรุปเกณฑ์พิจารณาคุณภาพการหน่วยบริการ 

 10. จงระบุหน้าที่หน่วยบริการสุขภาพตามกฎหมาย 

 11. จงสรุปสาระส าคัญของการประเมินคุณภาพหน่วยบริการ 

 12. จงสรุปหลักการประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการจัดบริการสาธารณสุข 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

เรื่องการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
7.1 บทน า 
7.2 ที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
7.3 หน่วยงานทีดู่แลงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

7.4 แนวคิดหลักของการบริหารงบประมาณ 

7.5 วัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณ 

7.6 สถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพ  
7.7 บทสรุป 

7.8 ค าถามทบทวน   
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษาการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพจบแล้ว ให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ดังนี้ 
1. อธิบายที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ 
2. ระบุบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ดูแลบริหารงบประมาณได้ 
3. สรุปแนวคิดหลักของการบริหารกองทุนสุขภาพได้ 
4. บอกวัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณได้ 
5. สรุปสถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพได้ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 1. ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ จากเอกสารประกอบการสอนบทที่ 7 

 2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป PowerPoint 

 3. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้คลิปวิดีโอ 

 4. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับการบริหารกองทุนประเภทต่างๆ และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 7 เรื่องการบริหาร 
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จัดการกองทุนสุขภาพ 

2. Microsoft PowerPoint ประกอบการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการกองทุน 

สุขภาพ 

3. กรณีศึกษาประเด็นการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ  
4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย 

5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกา ดินสอสี กระดาษ ฟลิปชาร์ท 

 

การวัดและการประเมินผล 

 1. สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

 2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

 3. การท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

 4. การสอบปลายภาค  
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บทท่ี 7 

การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 

7.1 บทน า 
การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ  เป็นการจัดสรรงบประมาณ เพื่อความเป็นธรรมในการ

เข้าถึงและรับบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  การที่รัฐบาลให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกัน
สุขภาพก็เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นได้อย่างเท่าเทียมกัน และปูองกันมิให้
ครัวเรือนต้องล้มละลายจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ  ดังนั้นการบริหารงบประมาณเหมาจ่ายราย
หัวจึงมีบทบาทส าคัญในการน าไปสู่เปูาหมายของระบบการคลังสุขภาพ  ในบทนี้จะกล่าวถึงที่มาของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บทบาทของหน่วยงานดูแลงบประมาณในระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า แนวคิดหลักของการบริหารงบประมาณ วตัถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณ 

และสถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพ  
 

7.2 ที่มาของกองทุนหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ได้ก าหนดรายละเอียดเรื่องกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติไว้ในมาตรา 38 – 43 ดังจะกล่าวรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 
 มาตรา 38 ว่าด้วยเรื่องกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยระบุให้จัดตั้งกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ขึ้นในส านักงานหลักประกันสุขภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และ
ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงการ
บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ให้ใช้จ่ายเงินกองทุนโดยค านึงการพัฒนาการ
บริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่
เหมาะสม ประกอบด้วย  
 1. เงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. เงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 
3. เงินที่ได้รับจากการด าเนินการให้บริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัตินี้ 
4. เงินค่าปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
5. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน 

6. ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 

7. เงินหรือทรัพย์สินใดๆ ที่กองทุนได้รับมาในกิจการของกองทุน 

8. เงินสมทบอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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เงินและทรัพย์สินที่เป็นของกองทุนไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ในการเสนอขอรับงบประมาณตาม 1 ให้คณะกรรมการจัดท าค าขอต่อคณะรัฐมนตรีโดย
พิจารณาประกอบกับรายงานความเห็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจน
บัญชีการเงินและทรัพย์สินของกองทุนขณะจัดท าค าขอดังกล่าว 

มาตรา 40 การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน รวมทั้งการน าเงินกองทุน
ไปจัดหาผลประโยชน์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด  

มาตรา 41 ให้คณะกรรมการกันเงินจ านวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงินที่จะจ่ายให้หน่วยบริการ
ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีท่ีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
การรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท าผิดมิได้หรือหาผู้กระท าผิดได้ แต่ยังไม่ได้รับ
ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด  

มาตรา 42 ในกรณีผู้รับความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดย
หาผู้กระท าผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควรตามมาตรา 41 เมื่อส านักงานได้
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการไปแล้ว ส านักงานมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้กระท าผิดได้  

มาตรา 43 ภายในสามเดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณตามก าหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณให้คณะกรรมการเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมา ซึ่ง
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้วต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือน าเสนอต่อ
สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

จากบทบัญญัติเรื่องการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังกล่าว ได้น าไปสู่การ
บริหารจัดการกองทุนในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การกระจายงบประมาณ การค านวณ
งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ดังจะกล่าวรายละเอียดตามล าดับในหัวข้อถัดไป 

 

7.3 หน่วยงานที่ดูแลงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

7.3.1 ความเป็นมาของการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 

ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้มีหน่วยงานที่ท า 

หน้าที่รับผิดชอบบริหารกิจกรรมในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุไว้ว่า 
  มาตรา 24 ให้มีส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรี  
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  กิจการของส านักงานไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน 

  มาตรา 25 ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร หรือ
ในเขตจังหวัดใกล้เคียง 
  ให้คณะกรรมการมีอ านาจจัดตั้ง รวม หรือยุบเลิกส านักงานสาขาในเขตพ้ืนที่ โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  การจัดตั้งส านักงานสาขาให้ค านึงถึงความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการด าเนินการ
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่าย และให้คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนท าหน้าที่ส านักงานสาขาแทนก็ได้ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนด 

  มาตรา 26 ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน 

  2. เก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการบริการสาธารณสุข 

  3. จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ 

  4. บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

  5. จ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขตามท่ีคณะกรรมการก าหนดให้แก่หน่วย
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 46 

  6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการ 

  7. การด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจ า และการขอเปลี่ยนหน่วย
บริการประจ า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ 

  8. ก ากับดูแลหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนด และอ านวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน 

  9. ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ 

  10. ก่อตั้งสิทธิและท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

  11. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด าเนินกิจการของส านักงาน 
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  12. มอบให้องค์กรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนท ากิจการที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงาน 

13. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจ 

หน้าที่ของส านักงานหรือตามที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
มอบหมาย 

มาตรา 27 ทรัพย์สินของส านักงานไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดี 
มาตรา 28 บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ส านักงานได้มาโดยมีผู้บริจาคให้ หรือได้มาโดย 

การซื้อหรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของส านักงาน ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของส านักงาน 

ให้ส านักงานมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์ 
จากทรัพย์สินของส านักงาน 

มาตรา 29 ให้คณะกรรมการเสนอขอรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ 

คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส านักงาน 

มาตรา 30 การเก็บรักษาและการใช้จ่ายเงินของส านักงานให้เป็นไปตามระเบียบที่ 
คณะกรรมการก าหนด 

การบัญชีของส านักงาน ให้จัดท าตามหลักสากลตามแบบและหลักเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการก าหนดและต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของส านักงาน ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

มาตรา 31 ให้ส านักงานมีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารกิจการของ 
ส านักงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของส านักงานทุกต าแหน่ง 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้คัดเลือกเพ่ือแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ ในการจ้างและแต่งตั้ง
เลขาธิการ ให้คณะกรรมการ 

7.3.2 การก าเนิดส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
จากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  ได้ก่อตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งชาติ   
สถานะเป็นองค์กรของรัฐตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก ากับดูแล
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
โดย สปสช. ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
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7.3.2.1 ภารกิจหลัก 

          บทบาทของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ท าหน้าที่ตามที่ระบุไว้ 
ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดังนี้ 

1) บริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิด 

ประสิทธิภาพสูงสุด 

2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มี 

คุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  

 สปสช. จึงได้รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่าง 
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551  

 สปสช. มีความรับผิดชอบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1) งานธุรการของคณะกรรมการสองคณะ 

— 2) เก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับการด าเนินงานบริการ 

สาธารณสุข 

— 3) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ 

— 4) บริหารกองทุน 

— 5) จ่ายค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขแก่หน่วยบริการ 

— 6) ตรวจสอบเอกสาร การเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 

— 7) ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจ า และขอเปลี่ยนหน่วย 

บริการประจ า รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูล 

— 8) ก ากับดูแลหน่วยบริการและเครือข่าย อ านวยความสะดวกในการเสนอ 

เรื่องร้องเรียน 

— 9) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง มีทรัพย์สินต่าง ๆ 

— 10) ก่อตั้งสิทธิ และท านิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

— 11) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด าเนินกิจการของ 
ส านักงาน 

— 12) มอบให้องค์กรอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน ท ากิจการที่อยู่ภายในอ านาจหน้าที่ 
ของส านักงาน 

— 13) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลงานและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
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7.3.2.2 การบริหารองค์กรในระดับเขต  
สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

ระดับพ้ืนที่ โดยจัดตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จ านวน 13 แห่ง ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ เพ่ือด าเนินงานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบภาคีเครือข่าย 
(Partnership) ในฐานะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพ่ือก้าวไปให้ถึง
จุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีประชาชนเข้าถึงด้วยความ
มั่นใจและผู้ให้บริการมีความสุข  

1) โครงสร้างการบริหารระดับพื้นที่ มี 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 

    (1) สปสช.เขต 13 แห่ง (รวมกทม.) บริหารระบบในเขต 

    (2) สปสช.สาขาจังหวัด รบัผิดชอบบริหารระบบในระดับจังหวัด  
2) ภารกิจของ สปสช.เขต 

    (1) ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ/จัดเครือข่ายบริการและระบบส่งต่อ /การ 

จัดท าสัญญา 

(2) บริหารการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
(3) การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมก ากับคุณภาพหน่วยบริการและ 

เครือข่ายหน่วยบริการ 

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคประชาชน 

(5) การคุ้มครองสิทธิประชาชน การรับเรื่องร้องเรียน ปชส. 
(6) บริหารการชดเชยค่าบริการ ตรวจสอบเวชระเบียนหน่วยบริการ 

(7) การบริหารกองทุน  งบลงทุนระดับเขต 

(8) สนับสนุน ภารกิจการสร้างเป็นเขตสุขภาพส าหรับระบบ 

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

7.3.2.3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาจังหวัด  

           1) ภารกิจ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ สาขาจังหวัด มีภารกิจดังนี้ 
    (1) ขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ 

    (2) การลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 
    (3) การส่งเสริมการพัฒนาและควบคุมก ากับหน่วยบริการและเครือข่าย

หน่วยบริการ 

    (4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน 

    (5) การคุ้มครองสิทธิ การรับเรื่องร้องทุกข์ และงานประชาสมัพันธ์ 
(6) การบริหารการชดเชยและการตรวจสอบเวชระเบียน 
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(7) การสนับสนุนภารกิจการสร้างเป็นเขตสุขภาพส าหรับระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

7.3.2.4 ส านักงานสาขาประจ าจังหวัด 

1) บทบาทและหน้าที่ 
(1.1) เช่นเดียวกับ สปสช. แต่ดูแลเฉพาะในขอบเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  

                                       (1.2) เป็นส านักงานเลขานุการของคณะอนุกรมการที่ได้รับแต่งตั้งใน
ระดับจังหวัด 

        (1.3) ท าสัญญาจัดซื้อบริการส าหรับหน่วยบริการและการบริการ 

หน่วยบริการคู่สัญญา 

2) คณะอนุกรรมการในระดับจังหวัด 

—                         2.1) คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัด  
มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

—                     2.1.1) บริหารระบบหลักประกันในระดับจังหวัด มีอ านาจตัดสินใจ  
ประเด็นนโยบายที่ส าคัญที่ไม่ขัดแย้งกับมติคณะกรรมการหลักประกัน และคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน โดยสอดคล้องกับนโยบายสุขภาพของชาติ 

—                     2.1.2) ที่มาของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด  ได้แก่  ผู้แทนของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน อปท. ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนสถานพยาบาล 

—                         2.2) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับจังหวัด มี 

หน้าที่ดังนี้ 
—                     2.2.1) ควบคุมและก ากับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 

เครือข่ายหน่วยบริการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

—                    2.2.2) ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การตรวจตรา และควบคุมก ากับหน่วยบริการ 

—                    2.2.3) ที่มาของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

ระดับจังหวัด ประกอบด้วย   
      2.2.3.1) ตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพ 8 คน ได้แก่ แพทย์ ทันต 

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่รพสต. อย่างละ 1 คน  
      2.2.3.2) ผู้ประกอบโรคศิลปะ 3 คน จากสาขาเทคนิค 

การแพทย์ กายภาพบ าบัด  แพทย์แผนไทย  แพทย์แผนไทยประยุกต์ 
—                 2.2.3.3) กลุ่มท่ีไม่ใช้ผู้ประกอบวิชาชีพ 9 คน  ตัวแทนภาค 
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ประชาชน 4 คน  ตัวแทนภาคท้องถิ่น 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 

— 2.3) คณะอนุกรรมการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 (ระดับ 

จังหวัด) มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 
—       2.3.1)  ท าหน้าทีพิ่จารณา วินิจฉัยค าร้องขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และอนุมัติ 

จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตามเกณฑ์ก าหนด 

—       2.3.2) ที่มา  ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่จ านวนไม่เกิน 3 คน ตัวแทนหน่วยบริการ 

และตัวแทนประชาชน ผู้ให้บริการอย่างละเท่ากัน ทั้งหมดรวมไม่เกิน 5-7 คน 
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— 2.4) คณะอนุกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
—       2.4.1) ก าหนดกรอบและแนวทางบริหารงาน หลักประกันในเขตพ้ืนที่ให้ 

สอดคล้องกับนโยบาย และมติของคณะกรรมการ และส านักงาน 

—       2.4.2) ก าหนดแนวทางการขึ้นทะเบียน เครือข่ายหน่วยบริการระบบส่งต่อ 

แบ่งพ้ืนที่  จัดสรรจ านวนผู้ลงทะเบียน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกและเข้าถึงมากข้ึน  
—       2.4.3) ก าหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ งบ 

ลงทุน งบบริการแพทย์ฉุกเฉิน งบส่งเสริมและปูองกัน 

—       2.4.4) สนับสนุนและก ากับการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่  
—       2.4.5) แต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับหลักประกันในเขตพ้ืนที่ 
—       2.4.6) อ านาจ หน้าที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการและส านักงานมอบหมาย 
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การบริหารองค์กรแบบแบ่งเขตพ้ืนที่ ระดับสาขา แสดงดังภาพที่ 7.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7.1 การจัดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต 

ที่มา :  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  https://www.nhso.go.th 

 

จากภาพ 7.1 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  มีโครงสร้างการบริหารแบบแบ่งเขต 
เป็น 13 เขต และแต่ละเขตรับผิดชอบประชากรในแต่ละจังหวัด ครอบคลุมจ านวนประชากรไม่เกิน  5 

ล้านคน และจัดกลุ่มจังหวัดที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกันอยู่ในเขตเดียวกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7.1 
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ภาพ 7.2  โครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต  
จากภาพ 7.2 การบริหารงานในระดับเขต มีหน่วยงานย่อย คือ ส านักงานสาขาจังหวัด อยู่ใน

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  ท าหน้าที่บริหารเครือข่าย หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัด ส่วน
ส านักงานสาขาเขต ท าหน้าที่ขึ้นท าเบียนหน่วยบริการ และท าสัญญาข้อตกลงการจัดบริการตาม
เงือ่นไขท่ีก าหนด   
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ภาพ 7.3 โครงสร้างองค์กรของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ที่มา: ส านักกฎหมาย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  https://www.nhso.go.th 

จากภาพ 7.3 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  อยู่ภายใต้การบริหารของ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคณะอนุกรรมการย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  บริหารงานโดยเลขาธิการ และมีโครงสร้างบริหาร
ประกอบด้วย รองเลขาธิการ 3 ฝุาย และผู้ช่วยเลขาธิการ  
 7.3.3 ระบบข้อมูลส าหรับบริการประชาชนด้านความ รู้ความก้าวหน้าของการสร้าง
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

  ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพมีความส าคัญต่อความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติจึงพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยการบูรณาการ
การสื่อสารทั้งในระดับ Mass Media และ Below the line รวมทั้งการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพของประชาชนในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
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7.3.3.1 ระดับจังหวัดและชุมชน 

       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกลุ่มงานประกัน
สุขภาพได้ท าหน้าที่ในบทบาทส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด จึงถือได้ว่าเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลส าหรับบริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายในแต่ละจังหวัดได้เป็นอย่างดี 
ส าหรับหน่วยบริการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ได้แก่ สถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ
ประจ าครอบครัวนั้น สามารถให้ข้อมูลบริการด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ รวมทั้ง หน่วย
บริการที่รับการส่งต่อ เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์หลายแห่งได้มีการ
จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือประสานงานให้
ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการรักษาพยาบาลตามสิทธิ รับเรื่องร้องเรียน ให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีเกิดความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

นอกจากนี้ สปสช.ได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเพื่อให้บริการ
ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากระจายอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ จ านวน 104 ศูนย์ ใน 

76 จังหวัด 

ส าหรับผู้พักอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ที่ ส านักงานเขตของกรุงเทพมหานคร 

 7.3.3.2 ระดับเขตพื้นที่ 
กลไกส าคัญของการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต ซึ่งกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศมีจ านวน
ทั้งสิ้น 13 แห่ง เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพในระดับเขตพ้ืนที่ พร้อมสนับสนุน
ส่งเสริมให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนเพื่อการเข้ารับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

สามารถให้บริการข้อมูลและรายละเอียดที่เก่ียวข้องด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้อย่างรอบด้าน 

โดยจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่มแกนน า
ส าคัญๆ สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อท้องถิ่น สื่อพ้ืนบ้าน วิทยุชุมชน และเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งภาครัฐ  ระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและ
เอกชน การเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนางานหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเป็นประจ าทุกปี   

รายละเอียดของที่ตั้งส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต แสดงดังตารางที่ 7.1 
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ตาราง 7.1 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1- 13 

สป.สช.เขต สถานที่และการติดต่อ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เขต 1 เชียงใหม่ 
 

อาคารส านักงานไปรษณีย์ เขต 5 

เลขที่ 6 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์ 053-285355–63 

โทรสาร 053-285364 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 2 พิษณุโลก 

 

เลขที่ 118 อาคารไปรษณีย์พิษณุโลก 

ชั้น 4 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมอืง 
จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ 055-245111 

โทรสาร 055-247111 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 3 นครสวรรค์ 

เลขที่ 1045/2 อาคารแว่นกรุงไทย 

หมู่ 10 ถ.นครสวรรค์-พิษณุโลก 

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 
60000 โทรศัพท์ 056-371831 

โทรสารo56-371838 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 4 สระบุรี 
 

เลขที่ 65/3 ถ.พิชัยรณรงค์สงคราม 

ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 

โทรศัพท์ 036-213205 

โทรสาร 036-213263 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 5 ราชบุรี 
 

เลขที่ 2 ที่ท าการไปรษณีย์ ชั้น 3 

ถ.สมุทรศักดารักษ์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ราชบุร ี70000 

โทรศัพท์ 032-332590 

โทรสาร 032-332593 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 6 ระยอง 
 

เลขที่ 115 อาคารสตาร์พลาซ่า ชั้น 2 

ซ.ศูนย์การค้าสาย 4 ถ.สุขุมวิท 

ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000 

โทรศัพท์ 038-864313-19 

โทรสาร 038-864320 
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สป.สช.เขต สถานที่และการติดต่อ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 7 ขอนแก่น 

 

เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

โทรศัพท์ 043-365200-8 

โทรสาร 043-365111 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 8 อุดรธานี 
 

เลขที่ 2 อาคารส านักงานไปรษณีย์ 
อุดรธานี ชั้น 3 ถ.วัฒนานุวงศ์ 
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 

โทรศัพท์ 042-325681 

โทรสาร 042-325674 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 9 นครราชสีมา 

เลขที่ 154/1 อาคารราชสีมาเซ็นเตอร์ 
ชั้น 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 โทรศัพท์ 044-248870 

โทรสาร 044-248875 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 11 สุราษฎร์ธาน ี

 

เลขที่ 91 หมู่ 1 อาคารพีซีทาวเวอร์ 
ชั้น 10 ต.บางกุ้ง อ.เมือง 
จ.สุราษฎร์ธาน ี84000 

โทรศัพท์ 077-274811-7 

โทรสาร 077-274818 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 12 สงขลา 
 

เลขที่ 456/2 ถ.เพชรเกษม 

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 901000 

โทรศัพท์ 074-233888 

โทรสาร 074-235494 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐ 

ประศาสนภักดี ชั้น 5 (ตึกท่ีจอดรถ) 

ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศพัท์ 02-1421000 

โทรสาร 02-1437772-3 
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7.3.3.3 ส่วนกลาง 
ส านักประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ 

บริการข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การบริการข้อมูลและรับเรื่อง
ร้องเรียน (Call Center) การคุ้มครองสิทธิ การประสานงานส่งต่อผู้ปุวย งานข่าวและสื่อมวลชน
สัมพันธ์ การพัฒนาและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนรับรู้เข้าใจหน้าที่และสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพ สามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขได้ตามสิทธิที่ก าหนด 

1) บริการสายด่วน สปสช. โทร.1330 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
1.1) บริการตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาลด้วยระบบอัตโนมัติโทร.1330 

กด 2 ตามด้วยเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

     1.2) บริการข้อมูล ค าปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเข้ารับบริการ 

สาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

1.3) การรับข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ 
2) บริการสื่อเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านหลักประกันสุขภาพ เช่น 

2.1) รายการสารคดีข่าวหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทางสถาน ี

โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันเสาร์- อาทิตย์ หลังข่าวพระราชส านัก 

                                    2.2) ข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย / สถานี 
วิทยุและโทรทัศน์ NBT 

                                    2.3) ข่าวสาร ข้อมูลและความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพทางน.ส.พ.

รายวัน/วารสาร/นิตยสารตามวาระโอกาสที่เหมาะสม 

     2.4) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ/หนังสือ แผ่นพับ/โปสเตอร์ วารสาร 

“ก้าวใหม่ สปสช.” เป็นต้น 

      2.5) จัดแสดงบูธนิทรรศการให้ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพ 

ในงานต่าง ๆ 

      2.6)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ วิทยุ เช่น สปอตวิทยุ สารคดีสั้น ละคร 

สั้น เผยแพร่ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและเครือข่าย และสนับสนุนสื่อวิทยุแก่เครือข่ายวิทยุ
ชุมชน  โทรทัศน์ เช่น วิดีทัศน์สารคดีสั้น รายการโทรทัศน์ NHSO Station เผยแพร่ online ทาง 
www.nhso.go.th  New Media เช่น เพ่ิมช่องทางเข้าถึงข้อมูลผ่าน QR Code 

3) บริการข้อมูล online ทาง www.nhso.go.th สามารถสืบค้นข้อมูล 

เฉพาะด้าน เช่น 

    3.1) เอกสารวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพผ่าน
http://library.nhso.go.th /index.html 

http://www.nhso.go.th/
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    3.2) ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. ผ่าน http://law.nhso.go.th/ 

    3.3) ศูนย์บริการสารสนเทศประกันสุขภาพทาง  
http://eis.nhso.go.th/ 

   3.4) ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
ผ่าน http://tobt.nhso.go.th/ 

4) บริการห้องสมุด “นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์” เป็นศูนย์รวมข้อมูล 

เอกสารวิชาการด้านหลักประกันสุขภาพทั้งไทยและต่างประเทศ เปิดบริการในส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี “ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 

ธันวาคม 2550” ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ในวันเวลาราชการ 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0-2141-4237 

 

7.4 แนวคิดหลักของการบริหารงบประมาณ 

  การบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว มีบทบาทส าคัญในการน าไปสู่เปูาหมายของระบบ
การคลังสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ให้มีแรงจูงใจด้านการเงินที่เหมาะสมแก่ผู้ให้บริการในการ
ใช้ทรัพยากร และให้บริการที่มีคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จ าเป็นที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การบริหาร
งบประมาณเหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 จึงประกอบด้วยแนวคิดหลัก ดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณให้กองทุนสาขาไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2. ปรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวตามความจ าเป็นด้านสุขภาพ (Differential Capitation) ของ
ประชาชนในต่างจังหวัด 

3. ปกปูองการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและมีค่าใช้จ่ายสูง 
4. จัดให้มีการบริหารระบบการดูแลรักษาโรค และส่งต่อผู้ปุวยส าหรับโรคที่มีค่ารักษาแพง

มาก และต้องได้รับบริการต่อเนื่อง 
5.ปกปูองการเข้าถึงบริการอุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ปุวยข้ามกองทุนสาขา 

6. จัดให้มีการจ่ายเงินตามความครอบคลุม/ผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 
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7.5  วัตถุประสงค์การบริหารงบประมาณ 

การบริหารงบประมาณในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความมุ่งหมายเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ าเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม ดังนี้ 

7.5.1 การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชน และผู้ปุวยที่จะได้รับบริการสุขภาพอย่าง 
ครบถ้วน โดย 

              7.5.1.1 ให้มีการจัดบริการสุขภาพอย่างครบถ้วน 

7.5.1.2 เป็นแรงจูงใจให้หน่วยบริการพัฒนาระบบบริการ 

7.5.1.3 การคุ้มครองการเข้าถึงบริการอุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉิน  
              7.5.1.4 การส่งต่อข้ามพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ สปสช.สาขาจังหวัด 

7.5.2 การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง ครบถ้วนอย่างเป็นระบบเพ่ือเพ่ิมการ 

เข้าถึงบริการและลดหรือชะลอความรุนแรงของโรค เพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการจัดบริการ 
จึงจัดให้มีการบริหารจัดการเฉพาะโรค (Case management of special disease and services) 
ในโรคที่เขาถึงบริการต่ าและโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งผู้ปุวยเรื้อรัง 

7.5.3 การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ 

ปูองกันโรค จัดให้มีการจ่ายตามผลงานบริการและการจัดสรรให้กับสปสช.สาขาจังหวัด/สปสช.เขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับบริการเฉพาะของชุมชน 

 7.5.4 การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ  เพ่ือให้หน่วยบริการมีคุณภาพและ
มาตรฐาน  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยบริการเพิ่มผลงาน สร้างขวัญก าลังใจ  โดยจัดงบเพิ่มเติม
ส าหรับหน่วยบริการในพื้นที่เฉพาะ และตามเกณฑ์ 

 7.5.5 การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของ 
ประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  

 7.5.6 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการกองทุน โดย 

             7.5.6.1 การสนับสนุนการบริหารแบบเขตสาธารณสุข สนับสนุนให้ปรับปรุง 
บริการ จัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการ กระจายอ านาจงบกองทุนบางรายการให้สปสช.เขต 

        7.5.6.2 ลดขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยให้บริหารกองทุนในระดับสาขาจังหวัด/ 
เขต 

             7.5.6.3 การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ โดย 

ท าข้อตกลงกับหน่วยบริการร่วม 

งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวในปีงบประมาณ 2559 

เปูาหมาย ประชากรลงทะเบียนในระบบ ปี 2558 จ านวน 48.606 ล้านคน ปี 2559  

จ านวน 48.787 ล้านคน จ าแนกงบประมาณตามประเภทบริการ ดังนี้ 
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ประเภทบริการ 

 

ปี 2558 

 

ปี 2559 

ผลต่าง 
บาท ร้อยละ(%) 

1. บริการผู้ปุวยนอกทั่วไป 1056.96 1103.92 45.96 4.4 

2. บริการผู้ปุวยในทั่วไป 998.26 1060.14 61.55 6.2 

3. บริการกรณีเฉพาะ 301.01 305.29 4.28 1.4 

4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรค 

383.61 398.60 14.99 3.9 

5. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ 

14.95 16.13 1.18 7.9 

6. บริการแพทย์แผนไทย 8.19 10.77 2.53 31.5 

7. ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อมจากการ
บริการ) 

128.69 128.69 - - 

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 3.32 5.40 2.08 62.7 

9. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.10  0.10 -100 

รวม 2895.09 3028.94 133.85 4.6% 

 

ในปีงบประมาณ 2559 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
โดยจัดงบเหมารายหัว 3,028.94 บาทต่อประชากร จากประชากรทั้งหมด 48.7 ล้านคน รวมเป็นเงิน 
147,772 ล้านบาทเพ่ิมข้ึนจากปี 2558 กว่าร้อยละ 6 ในจ านวนนี้เป็นเงินเดือนภาครัฐขั้นปกติ 
40,143 ล้านบาท คงเป็นเงินกองทุน 107,629 ล้านบาท ที่จะให้บริการประชาชน 48.7 ล้านคน ซึ่ง
งบเหมาจ่ายรายหัวแบ่งเป็น 9 รายการ ได้แก่ 

1. ผู้ปุวยนอก 1,103.92 บาท 

2. ผู้ปุวยใน 1,060.14 บาท 

3. กรณีเฉพาะ 305.29 บาท 

4. สร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรค 398.60 บาท 

5. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 16.13 บาท 

6. แพทย์แผนไทย 10.77 บาท 

7. บริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 128.69 บาท 

8. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 กันไว้จ านวน 5.40 บาท 
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9. ส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการนั้น อยู่ระหว่างการพิจารณาความชัดเจน ถ้าให้
สามารถจ่ายจากเงินกองทุนได้ จะใช้งบประมาณ 0.10 บาทต่อหัว หรือ 4.87 ล้านบาท โดยเงิน
รายการนี้รวมไว้ในรายการผู้ปุวยในทั่วไปไว้ก่อน 

หมายเหตุ 
1. ประเภทรายการที่ 4 คือ สร้างเสริมสุขภาพปูองกันโรคนั้น จ านวนเงินจะครอบคลุม

ค่าใช้จ่ายส าหรับประชาชนไทยทุกคน 

2. ส าหรับค่าบริการสาธารณสุขในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ รวมอยู่ในรายการบริการสร้างเสริม
สุขภาพปูองกันโรค 

เปรียบเทียบงบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2558 และปี 2559 

รายการเหมือนปี 2558 รายการที่เพิ่มในปี 2559 

ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว ค่าบริการเหมาจ่ายรายหัว 

1. ค่ายริการทั่วไปทั้ง 9 ประเภท บริการคนพิการและผู้ปุวยติดบ้านติดเตียง 
ค่าบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว ค่าบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว 

2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ (2811 ล้าน
บาท 

3. ผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง (6318 ล้านบาท) 
4. ควบคุมปูองกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง 
(ผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง) (909 ล้าน
บาท) 

2. เพ่ิมปูองกันการติดเชื้อเอชไอวี (200 ล้านบาท) 
4. เพ่ิมผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน (49 ล้านบาท) 

5. พ้ืนที่กันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย (666ล้านบาท) 
6.ค่าตอบแทนก าลังคน (กสธ.)(3000 ล้านบาท) 

5. เพ่ิม พื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ชดเชยภาระพยาบาล 3000 อัตรา )( 624 ล้าน
บาท) 

 7. ผู้สูงอายุที่มีภาระพ่ึงพิงในชุมชน(600ล้านบาท) 
 

โดยสรุปได้รับเงินกองทุน 163152 ล้านบาท เพิ่มจากปี 58 ในภาพรวม 65%  

โดยเป็น เงินที่มา สปสช. รวมกับค่าแรงหน่วยบริการภาครัฐ (120009 + 400143 ล้านบาท) 

ขณะที่ค่าบริการอ่ืนๆ นอกเหนือจากงบเหมาจ่ายรายหัว มีดังนี้ 
1. ค่าบริการสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ปุวยเอดส์ รวมปูองกันการติดเชื้อ 3,011.9010 

ล้านบาท 

2. ค่าบริการสุขภาพผู้ปุวยไตวายเรื้อรัง 6,318.0990 ล้านบาท 



  

 

 

151 

 

3. ค่าบริการควบคุมปูองกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และปี 
59 รวมจิตเวชเรื้อรังในชุมชนด้วย 959 ล้านบาท 

4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับสถานพยาบาลในพ้ืนที่กันดาร เสี่ยงภัย และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
รวมกรณี 3,000 อัตราของ สธ.ด้วย 1,490.2875 ล้านบาท 

5. ค่าตอบแทนก าลังคนสาธารณสุขของ สธ. 3,000 ล้านบาท 

6. ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีแรกท่ี
จะมีการด าเนินการในเรื่องนี้ 
ที่มา : ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
 

7.6 สถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพ   
 ในระยะต้นระบบการจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความ
พยายาม ในการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดความสมดุลด้านความเสมอภาคโดยเฉพาะในการกระจาย
ทรัพยากรสุขภาพ ทั้งด้านงบประมาณและบุคลากร รูปธรรมดังกล่าว คือ การก าหนดการจัดสรร
งบประมาณตามรายหัวประชากรของแต่ละจังหวัดที่รวมเงินเดือนบุคลากรในระดับจังหวัดเป็นหลักใน
การจัดสรรงบประมาณ  
 ความพยายามในการปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ท าให้เกิดผลกระทบต่อจังหวัดที่มี
จ านวนบุคลากรมาก และมีประชากรน้อยอยู่บ้าง เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับในจังหวัดดังกล่าว ถูก
น าไปใช้เป็นเงินเดือนบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ ท าให้บางจังหวัดไม่มีงบประมาณพอที่จะให้บริการ
ประชาชน เพราะสถานพยาบาลพยายามประหยัดงบประมาณโดยลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ซึ่ง
กระทบต่อคุณภาพของการบริการที่ให้กับประชาชน เช่น การลดการส ารองยาจ าเป็น โดยให้
ประชาชนไปซื้อยาเอง เป็นต้น  
 แต่ก็เกิดผลดี โดยรวมต่อการกระจายทรัพยากรต่อการปรับตัว และการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สถานพยาบาลหลายแห่ง เช่น การลดค่าใช้จ่ายโดยการรวมศูนย์การใช้ทรัพยากร ค านึงถึงการควบคุม
ต้นทุนการด าเนินการมากข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาโดยการเข้มงวดกับมาตรฐานการรักษาและ
การใช้ยาที่ไม่เหมาะสม การหยุดรับบุคลากรเพ่ิม รวมทั้งการขยายบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ และ
การปูองกันโรค หรือแม้ กระทั่งการพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือให้ประชาชนมาเลือกลงทะเบียน  หรือ
เพ่ือให้สถานพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อมา จะได้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น  
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7.7  บทสรุป  

การจัดบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในการบริหารจัดการ ซึ่งรายละเอียดที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตรา
ไว้ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และได้ระบุให้ ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เป็นหน่วยงานดูแลงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ เป็นตัวแทนผู้ใช้สิทธิ จัดหาบริการสาธารณสุขปูอนเข้าในระบบ และมีคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ด าเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรฐานและ
คุณภาพบริการ ก ากับดูแลสถานบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ใช้สิทธิ  แนวคิดหลักของการ
จัดสรรงบประมาณนั้นค านึงถึงประโยชน์ผู้เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุม ทั้งผู้ใช้บริการ  และสถานบริการ  
โดย 1) จัดสรรงบประมาณให้แต่ละกองทุนอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นด้านสุขภาพ 2) จัดให้มีการ
บริหารระบบการดูแลรักษาโรค และส่งต่อผู้ปุวยส าหรับโรคที่มีค่ารักษาแพงมาก และต้องได้รับบริการ
ต่อเนื่อง 3) จัดให้มีการจ่ายเงินตามความครอบคลุม/ผลงานบริการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค 

รวมทั้งปกปูองการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นต่อชีวิตและมีค่าใช้จ่ายสูง และปกปูองการเข้าถึง
บริการอุบัติเหตุ เจ็บปุวยฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ปุวยข้ามกองทุนสาขา วัตถุประสงค์ของการบริหาร
งบประมาณเพ่ือ 1) สร้างความเป็นธรรมต่อประชาชน  2) การให้ประชาชนได้รับบริการต่อเนื่อง  3)

การสนับสนุนการจัดบริการที่มีคุณภาพ  เพ่ือให้หน่วยบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน  เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้หน่วยบริการเพ่ิมผลงาน สร้างขวัญก าลังใจ  โดยจัดงบเพิ่มเติมส าหรับหน่วยบริการใน
พ้ืนที่เฉพาะและตามเกณฑ์ 4) ส่งเสริมให้อปท.มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ  5) การสร้างแรงจูงใจ
ให้สถานบริการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการกองทุน โดยการสนับสนุนการบริหารแบบเขต
สาธารณสุข สนับสนุนให้ปรับปรุงบริการ จัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงบริการ กระจายอ านาจงบ
กองทุนบางรายการให้สปสช.เขตด าเนินการ  ลดขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยให้บริหารกองทุนใน
ระดับสาขาจังหวัด/เขต การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษ โดยท า
ข้อตกลงกับหน่วยบริการร่วม 
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7.8 ค าถามทบทวน 

1. จงอธิบายที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
2. จงระบุบทบาทหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
3. จงระบุบทบาทหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต 

4. จงระบุบทบาทหน้าที่ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด 

5. จงระบุบทบาทหน้าที่ของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในสถานบริการ 

6. จงสรุปแนวคิดหลักของการบริหารกองทุนสุขภาพ 

7. จงบอกวัตถุประสงค์ของการบริหารงบประมาณ 

8. จงสรุปสถานการณ์ปัญหาจากการจัดสรรงบประมาณ ในโครงการหลักประกันสุขภาพ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

 เรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
8.1 บทน า 
8.2 หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

8.3 เปูาหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 

8.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในระบบหลักประกันสุขภาพ  
8.5 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

8.6 บทสรุป 

8.7 ค าถามทบทวน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ จบแล้ว  ให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกัน 

สุขภาพได้ถูกต้อง 
2. ระบุเปูาหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนได้ถูกต้อง 
3. อธิบายรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบ 

หลักประกันสุขภาพได้ถูกต้อง 
4. อธิบายรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

ได้ถูกต้อง 
5. อธิบายวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

6. ออกแบบงาน และประยุกต์ใช้หลักการของงบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาการ 

สาธารณสุขได้ 
 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ศึกษาเรื่อง การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ จากเอกสาร 
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ประกอบการสอนบทที่ 8  

2. บรรยายประกอบโปรแกรมส าเร็จรูป Power point 

3. รับชมคลิปวิดีโอเรื่อง รู้จักและเข้าใจกองทุนสุขภาพต าบล” 

4. ถาม-ตอบปัญหา และอธิบายในประเด็นต่างๆ โดยใช้กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ จากคลิปวิดีโอ เรื่อง “รู้จักและเข้าใจกองทุนสุขภาพต าบล” 

5. อภิปรายกลุ่มย่อยเกี่ยวกับปัญหาการสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 

และน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบหลักประกันสุขภาพไทย บทที่ 8  เรื่อง การสร้างการ 
มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. โปรแกรมส าเร็จรูป Power Point 

3. คลิปวิดีโอ กรณีศึกษา เรื่อง รู้จักและเข้าใจกองทุนสุขภาพต าบล 

4. ใบงานก าหนดหัวข้อในการอภิปราย  และเขียนสรุปประเด็นในการอภิปรายกลุ่มย่อย  

5. วัสดุที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ปากกาเมจิก กระดาษ  
 

การวัดและการประเมินผล 

1. การสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน 

2. ผลงานการประชุมกลุ่มย่อย 

3. การตอบค าถามทบทวน 
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บทที่ 8 

การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 

 

8.1 บทน า  
การมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน คือ การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน

ตระหนักว่าคือ เขาเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการสร้างความยั่งยืนให้กับระบบหลักประกันสุขภาพ เพราะ
สุขภาพเป็นของประชาชน จึงเป็นบทบาทของประชาชนในการดูแล ปูองกัน และรักษาสุขภาพตนเอง  
ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการจัดการสุขภาพตนเอง ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ส าหรับประชาชนด้วย
กันเอง การก าหนดนโยบายที่เก่ียวกับสุขภาพ การบริหารจัดการทรัพยากร การควบคุมคุณภาพระบบ
บริการสาธารณสุขต่างๆ เนื่องจากประชาชนเป็นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แต่ความ
หลากหลายของกลุ่มคนในสังคม อาจท าให้การสร้างหลักประกันสุขภาพไม่อาจตอบสนองความต้องการ
ของทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเต็มที่ โดยมีเสียงสะท้อนจากการร้องเรียนของผู้รับบริการ จากสื่อมวลชน
และหน่วยประเมินผลต่างๆ จึงต้องฟังเสียงจากภาคประชาชน เพ่ือให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้าที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  และในการด าเนินงานที่ผ่านมาจะพบความคิดเห็นที่แตกต่างระหว่าง
กลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างมาก จึงควรมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือให้ทุกฝุายเกิดความ
พึงพอใจในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการจัดประชุมเพ่ือรับฟังคามคิดเห็นจากทั้งสอง
ฝุาย และการเปิดช่องทางติดต่อสื่อสารหลากหลายช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็น สาระส าคัญในบทนี้ 
จะกล่าวถึง หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 
เปูาหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพ และการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพต่อการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพ ตามล าดับ 

 

8.2 หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพ (สารี อ๋องสมหวัง, 2549) 
 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ก าหนดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในส่วนของการเป็นผู้มีสิทธิในการเข้ารับบริการ การบริหาร
จัดการ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพบริการ ดังที่ปรากฏในมาตราต่าง ๆ ได้แก่  มาตรา 5 มาตรา 
6 มาตรา 7 มาตรา มาตรา 8  มาตรา 13 (4) มาตรา18 (7) (9) (10) (13)  มาตรา 41  มาตรา 47 

มาตรา 48 (8) มาตรา50 (5) (7) (9) มาตรา 59 และจากการด าเนินงานตามนโยบายสร้างหลักประกัน
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สุขภาพถ้วนหน้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์ของประชาชนในการเข้ารับบริการยัง
ไม่ชัดเจน เพียงพอ ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถเข้าถึงบริการได้  อนึ่งในการ
ด าเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ นอกจากแต่ละส่วนจะได้ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของตน
แล้ว  ยังคงต้องมีการประสานสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีของทุกฝุาย ไม่ว่าจะเป็นผู้
ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้จัดหาบริการ และยังต้องให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดจะน ามาสู่ความพึงพอใจในระบบหลักประกันสุขภาพร่วมกัน และให้เป็น
หลักประกันสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง 
 ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
คณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุ ขภาพ
แห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 วิสัยทัศน์ 
 ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ 

ประชาชนในที่นี้ หมายถึง ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่าย
องค์กรประชาชนทั้งในระดับปัจเจก ชุมชนและองค์กร 

การเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพในความหมาย คือ การมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ รวมถึงมีโอกาสในการสร้างและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใน
รูปแบบต่าง ๆตามกาล และโอกาส โดยกระบวนการที่จะจัดให้มีขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้องค์กรภาคีของ 
สปสช. ได้แสดงบทบาทการมีส่วนร่วมในทุกระดับด้วยความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ที่จะสร้างเป็น
นวัตกรรมได้ และหมายรวมถึง กระบวนการที่จะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรับรู้และเข้าถึงระบบ
หลักประกันสุขภาพด้วยความมั่นใจ 

พันธกิจ 

ส่งเสริม สนับสนุนประชาชน องค์กรประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิชาชีพและผู้
ให้บริการ เข้าร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  

เป้าหมาย 

เป็นยุทธศาสตร์ที่จะสนองตอบต่อวิสัยทัศน์และบรรลุพันธกิจในระยะ 4 ปี 2551-2554 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางระบบหลักประกันสุขภาพและ
บทบาทขององค์กรภาคทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการจัดการความรู้ของการมีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในการบริหารจัดการ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรวิชาชีพ ผู้ให้บริการ 
ผู้รับบริการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กลยุทธ์ที่ 5 การสนับสนุนความร่วมมือและบูรณาการงานระหว่างเครือข่ายประชาชน องค์กร
วิชาชีพ ผู้ให้บริการ องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานทุกระดับ 

 

8.3 เป้าหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เปูาหมายของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นที่จะท าให้ประชาชนเข้าถึงบริการ 
สุขภาพที่มีมาตรฐานและคุณภาพ จึงได้เปิดโอกาส และมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาค
ประชาชนเพ่ือให้มีความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สร้างความรู้
ความเข้าใจและรับรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ มีระบบการคุ้มครองสิทธิและการ
ช่วยเหลือที่เป็นธรรมเมื่อได้รับความเสียหายจากการรับบริการ  

โดยมีกลไกสนับสนุนที่ส าคัญคือ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากเครือข่าย
ประชาชนต่างๆ นักวิชาการ หน่วยงาน องค์กรที่ท างานด้านการส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
เข้ามาร่วมกันวางยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

8.3.1 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

        ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ได้มีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมเรียนรู้  และร่วม
ตรวจสอบ มีการสร้างระบบเชิงรุกของการมีส่วนร่วม เช่น การจัดการสุขภาพด้วยตนเองของชุมชนและ
ท้องถิ่น สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดกลไกท่ีจะสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทุกระดับของประชาชนใน
รูปแบบที่หลากหลายตลอดจนมีการเปิดช่องทางเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟัง
ความคิดเห็นสะท้อนกลับไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพ ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน 4 ด้าน ได้แก ่(สารี อ๋องสมหวัง,  2549:   ) 

ด้านนโยบาย 

ด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ  
ด้านการจัดบริการสุขภาพโดยชุมชน 

ด้านการตรวจสอบคุณภาพบริการ 
ประเด็นการมีส่วนร่วมมีรายละเอียดดังนี้  
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ด้านนโยบาย กลไกการสร้างการมีส่วนร่วมด้านนโยบาย  คือ การเป็นตัวแทนภาคประชาชน 

ในกรรมการชุดต่างๆ ของระบบหลักประกัน ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 6 เรื่องการควบคุมคุณภาพ  
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบริการ คือ การแสดงบทบาทในฐานะประชาชนผู้เป็น 

เจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มากที่สุด เช่น การดูแลตนเองและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ 
การตัดสินใจร่วมกับแพทย์ในการรักษาพยาบาล การแสดงประชาพิจารณ์เพ่ือเลือกสถานบริการที่จะมา
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติได้ยาก ต้องมีกระบวนการ
สร้างขึ้นมา เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้ประชาชนเข้มแข็ง และมีกลไกท่ีพร้อมจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมในการจัดบริการ  คือ การสร้างหน่วยบริการที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง  
หน่วยบริการที่มีคุณภาพ ควรมีลักษณะหลายประการ ได้แก่ หน่วยบริการที่มีอาคารสถานที่สะอาด 
อากาศไม่อับทึบ เครื่องมืออุปกรณ์พร้อมให้บริการ ด้านสาธารณสุขที่ครบทุกด้าน บุคลากรมีคุณภาพ
และให้บริการที่ดี ที่ส าคัญสามารถท าให้สุขภาพของคนทุกคนในชุมชนดีขึ้น ไม่เกิดปัญหาในการ
ร้องเรียน สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความฝัน แต่สามารถเกิดขึ้นได้จริง เพราะกฎหมายได้เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชน ชุมชนท าได้ รอเพียงความพร้อมในเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ และความพร้อมจากภาค
ประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น 

   ปัจจุบันมีหลายชุมชนที่พร้อมที่จะเป็นชุมชนต้นแบบของการมีส่วนร่วมในการ 

จัดบริการสาธารณสุขด้านต่างๆ เช่น การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน การส่งเสริมการแพทย์พ้ืนบ้าน 
การดูแลผู้ปุวยเรื้อรังในชุมชน เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการในชุมชนของ 
ตนเองได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณภาพบริการ การจัดให้มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใน
ชุมชน และการสนับสนุนกลุ่มต่างๆในชุมชน เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้บริโภค ชุมชนแออัด ให้มี
กิจกรรมในด้านการตรวจสอบหน่วยบริการ ติดตามและสร้างระบบสุขภาพที่ดี มีแผนการศึกษา วิจัย 
ตลอดจนช่วยกันพัฒนาหลักเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือภาคประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ 

8.3.2 บทบาทที่พึงประสงค์ของภาคประชาชน  
        วิสัยทัศน์ ประชาชนต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการโดยตรง เช่น การให้ค าแนะน า

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริการหรือแม้แต่กรณีที่หน่วยบริการประสบปัญหาเรื่องงบประมาณไม่
เพียงพอ ควรจะเข้าไปร่วมตรวจสอบและสนับสนุนช่วยเหลือเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของหน่วย
บริการโดยตรง  

         บุคคลผู้เป็นตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ดังนี้ 
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 1. มีการเรียนรู้ เช่น มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถใช้ความคิด ปรับปรุง 
สามารถส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เครื่องมือชี้วัดต่างๆ 

 2. มีพฤติกรรมสุขภาพในระดับพื้นฐาน (การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกัน
โรค การดูแลสภาวะแวดล้อม) โดยรู้จักใช้ทั้งมาตรการทางเทคนิคและสังคม 

 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนา เช่น การรวมกลุ่มท ากิจกรรม การรับฟังความคิดเห็น การ
ร่วมประชาพิจารณ์ 

 4. มีการเฝูาระวังและตรวจสอบกลไกต่างๆ ว่าด าเนินไปได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่ หากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติ เช่น การละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ ต้องเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหา 

 5. มีความใฝุรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 

8.4 การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีในระบบหลักประกัน
สุขภาพ  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรภาคี 
เครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ มีรายละเอียด ดังนี้ 

8.4.1 ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน           
     การด าเนินงานเพื่อให้เครือข่ายองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบหลักประกัน
สุขภาพ  ถือเป็นหัวใจส าคัญต่อประสิทธิภาพ คุณภาพ  การพัฒนา  และการเข้าถึงบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพ  โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง  รวมทั้งมี
ระบบโครงสร้างและกลไกที่ดีมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาระบบบริการ  สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการ  และมีระบบการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดปัญหาจากการรับบริการ  โดยจะต้องมีกลไกรับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้โดยสะดวก  ที่มีประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพ
ผู้แทนเครือข่ายองค์กรประชาชนที่มีส่วนร่วมในระดับนโยบายและระดับพื้นที่  โดยมีเปูาหมายที่จะท า
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพท้ังนี้กลไกการด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชน ได้แก ่

               8.4.1.1 เครือข่ายองค์กรประชาชน  9 ด้าน  และเครือข่ายองค์กรประชาชนอ่ืนๆ 

ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันข้อเสนอในเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   
เช่น  การพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชน เพ่ือร่วมเป็นผู้แทนในเชิงนโยบาย การผลักดันเรื่องสร้าง
ความเข้าใจกับสังคมเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และเน้นให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีระบบบริการ
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สุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียว นอกจากนี้ประชาชนเครือข่ายองค์กรประชาชนโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง (ได้แก่ เครือข่ายโรคมะเร็ง  เครือข่ายโรคหัวใจ/หลอดเลือด เครือข่ายโรคไต  เครือข่าย
โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  เครือข่ายผู้ติดเชื้อ/เอชไอวี  เครือข่ายคนพิการ)  ยังมีส่วนร่วมที่ส าคัญ
ในการพัฒนาระบบบริการ กลไกที่ส าคัญในการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรประชาชน  

ประกอบด้วย 

     8.4.1.2 ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ าบัด ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
อาสาสมัคร/ผู้ดูแล มีการด าเนินงานและกิจกรรมแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จิตอาสามิตรภาพบ าบัด ทั้งในมิติ
ของโครงสร้างและระบบงานในหน่วยบริการ   
    1) ความเป็นมาของมูลนิธิมิตรภาพบ าบัด(กองทุนนายแพทย์สงวน นิตยา
รัมภ์พงศ์) ได้ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของนายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการท่านแรกของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้ใช้ประสบการณ์การเจ็บปุวยด้วยโรคมะเร็งปอดของตนเอง 
ได้เห็นความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวดได้เห็นความกังวลใจ ความเจ็บปวดทางด้านจิตใจของญาติ 
และผู้ดูแลตลอดระยะเวลามากกว่า 4 ปี ของการต่อสู้กับความเจ็บปุวยนี้ และที่ส าคัญท่านเห็นว่า 
โอกาสที่คนเราจะได้รับสิ่งต่างๆ ที่ไม่เท่ากัน ด้วยปัจจัยแตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ในสังคมควรจะมีให้แก่
กัน คือ การให้ การเยียวยาทางด้านจิตใจซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ปุวยต่อผู้ปุวย จากญาติสู่ญาติ 
จากเพ่ือนสู่เพ่ือน หรือแม้แต่จากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน จึงได้ปรารภไว้ก่อนเสียชีวิต ให้กัลยาณมิตรช่วย
ด าเนินการจัดตั้งกองทุนมิตรภาพบ าบัดเพ่ือนช่วยเพ่ือน เพ่ือดูแลและเยียวยาทางด้านจิตใจ ผู้ปุวย
มะเร็ง ผู้ปุวยโรคเรื้อรังต่างๆ ตลอดจนญาติหรือผู้ดูแลผู้ปุวย ซึ่งกองทุนนี้ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ
มิตรภาพบ าบัด เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551    

            2) การจัดตั้งกองทุนมิตรภาพบ าบัด มีจุดประสงค์ดังนี้ 
2.1) เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการกิจกรรมมิตรภาพบ าบัดเพ่ือนช่วย  

เพ่ือน ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวและสังคม 

2.2) เพ่ือส่งเสริม และเชิดชูเครือข่ายองค์กร อาสาสมัคร ที่ท างาน 

มิตรภาพบ าบัดเพ่ือนช่วยเพื่อน 

2.3) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณะ และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

มิตรภาพบ าบัดเพ่ือนช่วยเพื่อน และเผยแพร่สู่การรับรู้ของสังคม 

2.4) ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ ความช านาญในการบริหาร 

จัดการเพ่ือสร้างทีมงานมิตรภาพบ าบัด ที่อยู่บนฐานของความรู้ทั้งในและต่างประเทศ 

2.5) สนับสนุนทุน/รางวัล แก่ผู้ด าเนินงานด้านมิตรภาพบ าบัดดีเด่น  
หรือบุคคลผู้มีจิตอาสาดีเด่น 

2.6) ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือกับบุคคลและองค์กร 
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อ่ืนๆที่มีเปูาหมายเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
โดยสรุป มิตรภาพบ าบัด คือ การที่อาสาสมัคร ซึ่งอาจเป็นผู้ปุวยที่เคยเป็น 

โรคนั้นแล้วรักษาหายแล้วหรือก าลังเป็นอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล หรือคนทั่วไปที่อาสาสมัคร
เข้ามาด้วยจิตอาสาเข้ามาช่วยให้ค าแนะน า ให้ก าลังใจและแนะแนวทางในการปฏิบัติตนเพ่ือให้ผู้ปุวย
โรคนั้น (ไตวาย/เอดส์/ เบาหวาน /โรคมะเร็ง) มีก าลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ท้อแท้สิ้นหวังที่จะ
เผชิญกับโรคร้ายอย่างเข้มแข็ง  เจตนารมณ์ของกองทุนมิตรภาพบ าบัด นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ 
เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ศูนย์มิตรภาพบ าบัด และประชาชนทั่วไป  โดยการจัดท าสื่อเผยแพร่ การจัด
อบรมองค์ความรู้ด้านมิตรภาพบ าบัดต่าง ๆ ให้งานมิตรภาพบ าบัด มีความเข้มเข็ง และแพร่หลายยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ปุวยสนับสนุนการเจ็บปุวย โดยเฉพาะโรคร้ายแรงเรื้อรังต่าง ๆ น ามาซึ่งทุกข์เวทนา
ความเครียด และความวิตกกังวลต่าง ๆ แก่ผู้ปุวยและครอบครัว  
 8.4.1.3 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน มีบทบาทหน้าที่ในการ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ สร้างความเข้าใจ รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ค าแนะน าปรึกษาประสานงาน แก้ไขปัญหา
การใช้บริการ ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการในระดับพ้ืนที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 

องค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนาระบบหลักประกัน
สุขภาพ  ศูนย์ประสานงานฯ ได้เริ่มด าเนินงานมานับแต่ปีงบประมาณ 2547 ณ สิ้นปีงบประมาณ 2555  
มีจ านวนทั้งสิ้น 112 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด  ซึ่งมีทั้งศูนย์ประสานงานฯ ที่ท างานในเชิงพ้ืนที่ และเชิง
ประเด็น (เช่นด้านแรงงานนอกระบบด้านผู้สูงอายุ ด้านผู้ติดเชื้อ ด้านชุมชนแออัด) โดยในปีงบประมาณ 

2556 จะส่งเสริมให้เกิดการด าเนินงานของเครือข่ายในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ต าบล  เพ่ือเชื่อมโยงและ
ประสานกับเครือข่ายองค์กรประชาชน 9 ด้านในพ้ืนที ่
 8.4.2 องค์กรวิชาชีพในระบบสาธารณสุข และผู้ให้บริการ“วิชาชีพ” เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
บริการสุขภาพ  ซึ่งมีความหมายรวมครอบคลุมตั้งแต่แพทย์  ทันตแพทย์  เภสัชกร  นักกายภาพบ าบัด  
เทคนิคการแพทย์ พยาบาล ผดุงครรภ์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ให้บริการในหน่วยบริการ  องค์กร
วิชาชีพ (เช่นชมรมแพทย์ชนบท ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร  ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรม
พยาบาลต่างๆ เป็นต้น) และผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละส่วนมีบทบาทสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งในการด าเนินงานภายใต้
ระบบหลักประกันสุขภาพองค์กรวิชาชีพนับว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพ  ซึ่งมิได้มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจแต่ประการเดียว แต่ยังมุ่งให้ผู้ให้
บริการมีความสุขในการให้บริการด้วยการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพจะมีรูปแบบแตกต่างกันไป ทั้งใน
ด้านการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนานโยบายและการพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  รวมทั้งการร่วมมือกันในการบริหารจัดการรายโรคจะท าให้การบริหาร
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จัดการระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังก่อให้เกิดการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้รับบริการ ผู้ให้บริการเครือข่ายองค์กรประชาชนในการใช้สิทธิ์ใน
ระบบบริการ  การด าเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพในระบบหลักประกันสุขภาพ  

ได้แก่ การสนับสนุนเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล  สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศ
ไทย  เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร  สมาคมองค์กรวิชาชีพ
อ่ืนๆ  เช่น  ชมรมแพทย์ชนบทในการพัฒนาระบบบริการทั้งในหน่วยบริการและเชิงรุกในชุมชนท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้การด าเนินงานการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ  จะเน้นที่การบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีต่างๆ  ทั้งเครือข่ายองค์กรประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้
ให้บริการ  องค์กรวิชาชีพในระบบสาธารณสุข  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกต่างๆ และ
น าไปสู่เปูาหมายการด าเนินงานการมีส่วนร่วมคือ“ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกัน
สุขภาพ และได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียม” 

 8.4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญและได้มีส่วน
ร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ และการร่วมพัฒนาหรือบริหาร
จัดการระบบตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ที่ระบุไว้
ว่า  “เพ่ือสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่ โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความ
พร้อม ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้คณะกรรมการสนับสนุนและ
ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์กรดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินงานและ
บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพ้ืนที่โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน”  
ซึ่งมาตราดังกล่าวถือเป็นการกระจายอ านาจด้านการจัดบริการสุขภาพ  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว  และท าให้ระบบหลักประกันสุขภาพมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีความยั่งยืนปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ  ตั้งแต่
องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะพิเศษอย่างกรุงเทพมหานคร  ได้มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนมากข้ึน 

  จากหลักการกระจายอ านาจ  และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงเกิดกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นน างบประมาณไป
บริหารจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดในการบริหาร จัดการดังนี้ 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,  2549) 

           8.4.3.1 เป้าหมาย 

                       เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ โดย
ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน
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ในท้องถิ่น จึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาลเป็นผู้ด าเนินงาน
และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพทีเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

 ในการด าเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ได้มีการก าหนดเปูาหมาย 

ร่วมกันระหว่างส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศ
ไทยไว้ดังต่อไปนี้  

 ปี 2549 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลน าร่องจ านวน 800 แห่งทั่ว 

ประเทศ (อ าเภอละ 1 แห่ง) 
 ปี 2550 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม  

 ปี 2551 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลทุกแห่ง  
  8.4.3.2 วัตถุประสงค์กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  

      1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือ 

สถานบริการอ่ืนรวมทั้งสถานบริการทางเลือก โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค 

และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต  

      2) เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มผู้ 
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงและกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพอย่างน้อยตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  

 3) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ โดยการบริหาร 

จัดการอย่างมีส่วนร่วมของบุคคลในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
 8.4.3.3 หลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลน าร่อง  

       1) องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อม และมีความประสงค์ 
เข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  

 2) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีประสบการณ์และการ 

ด าเนินงานด้านการสร้างสุขภาพและปูองกันโรคในพ้ืนที่มาก่อนแล้ว  

 3) เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่มีความพร้อมในการอุดหนุน 

เงินงบประมาณ เพ่ือสมทบกับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามอัตราส่วนที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก าหนด  
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8.4.3.4 แหล่งที่มาของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประกอบด้วย  

      1) เงินค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน 

ส่วนของการสร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก าหนด  

      2) เงินอุดหนุนหรืองบประมาณที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ 

เทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

     3) เงินสมทบจากชุมชนหรือกองทุนชุมชน  

      4) รายได้อ่ืนๆ หรือทรัพย์สินที่ได้รับมาในกิจการของระบบหลักประกันสุขภาพ 

ภาพแสดงที่มาของงบประมาณของกองทุนสุขภาพท้องถิ่น 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.1  ที่มาของงบประมาณสนับสนุนกองทุนสุขภาพระดับพ้ืนที่ 
ที่มา: ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (2549) 

 8.4.3.5 การสมทบเงินและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
1) เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่หรือเทศบาล ต้องไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
2) เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
3) เงินสมทบขององค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  

ของค่าบริการสาธารณสุข ที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
  8.4.3.6 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ  

                 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลที่เข้าร่วมด าเนินงานจะต้องจัดให้มี
คณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ โดยองค์ประกอบของ
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คณะกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ดูแล
สุขภาพของบุคคลในพ้ืนที่อยู่แล้ว โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ส่วนหนึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
ต าแหน่ง อีกส่วนหนึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยคณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 

ปี และมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ภายใต้การก ากับดูแลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่นั้นๆ  

  8.4.3.7 คณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ประกอบด้วย  

      1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือนายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ  

      2) สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาเทศบาลที่สภามอบหมาย เป็น  

กรรมการจ านวน 2 คน  

 3) ผู้แทนหน่วยบริการที่ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการ  

มอบหมาย จ านวน 1 คน 

 4) ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่คัดเลือกกันเอง เป็นกรรมการ  

จ านวน 2 คน  

 5) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเอง  
เป็นกรรมการ หมู่บ้านหรือชุมชนละ 1 คน 

 6) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและ 

เลขานุการ  

 8.4.3.8 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้  

  1) จัดท าข้อมูลและแผนด าเนินการที่เก่ียวกับปัญหาสาธารณสุข กลุ่มเปูาหมาย 

และหน่วยบริการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
  2) ด าเนินการให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ในความรับผิดชอบสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข ทั้งท่ีบ้านในชุมชนหรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

 3) บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

และจัดท าสรุปผลการด าเนินงานหรืองบดุล เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือเสนอส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 4) รับผิดชอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดท าบัญชีเงิน 

หรือทรัพย์สินในกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ให้เป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติก าหนด  
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 5) จัดตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพ่ือด าเนินงานตามความจ าเป็น  

 8.4.3.9 วาระของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่  

       คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ2 ปี หากครบ 2 ปีแล้วยังมิได้มี 
การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ให้คณะกรรมการที่ครบวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินการต่อไป
จนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรณีกรรมการตามข้อ 2-5 พ้นจาก
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้มีการคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการในต าแหน่งที่ว่าง โดยให้มีวาระการด ารง
ต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง 
 

8.5 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
  การเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้น าข้อก าหนดในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. 2545 มาสู่การปฏิบัติ  ได้ด าเนินการโดยก าหนดให้มีการรับฟังความเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตรา 18(13) เป็นประจ าทุกปี โดยส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพได้ร่วมกับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด จัดกระบวนรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการประจ าปีในพ้ืนที่แต่ละจังหวัด โดยใช้กระบวนการสมัชชาพิจารณ์ที่ประยุกต์มาจาก
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วม
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ 
หรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม เปรียบเสมือน
เป็นพ้ืนที่สาธารณะที่เปิดให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าการเมือง ราชการ วิชาการ วิชาชีพ ภาคสังคม ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมพัฒนา และร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จึงประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ ให้เป็นเวทีประชุมปรึกษา หารือ และรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน (Public Hearing) และมีการขยายผลการจัดกระบวนการสมัชชาพิจารณ์เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็นทั่วไปของผู้ให้บริการและผู้รับบริการแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่รับผิดชอบของแต่ละเขต  

และนอกจากนั้นยังมีการจัดตั้งศูนย์หลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ซึ่งเป็นการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทางหนึ่ง 

ผลการด าเนินงาน มีการจัดเวที ขยายออกไปในวงกว้าง  ช่วยเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ สิ่ง
ที่ดี ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ ภายในเครือข่าย และสนับสนุนนโยบายสาธารณะ จึงถือได้ว่าสมัชชา
สุขภาพเป็นเครื่องมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม  
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8.6 บทสรุป 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ มีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชน เข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมทั้งมี
ระบบโครงสร้างและกลไกที่ดีมีประสิทธิภาพ ในการส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วม ของประชาชน 
ในการพัฒนาระบบบริการ และมีระบบการให้ความช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดปัญหาจากการรับ
บริการ โดยจะต้องมีกลไก รับเรื่องร้องเรียนที่ประชาชน สามารถร้องเรียนได้โดยสะดวก และเป็น
อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ โดยหลักธรรมาภิบาล เป็นการคุ้มครอง
ผู้บริโภค  อันจะน ามาสู่ความพึงพอใจต่อระบบ และเพ่ือให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบหลักประกัน
สุขภาอย่างแท้จริง โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ  3 

กลยุทธ์ได้แก่  1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีต่างๆ ในการบริหารและพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพ 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน
การจัดบริการสุขภาพในพ้ืนที่   3)  ส่งเสริมระบบเครือข่ายอาสาสมัครในหน่วยบริการและในชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและขยายมากข้ึน  
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8.7 ค าถามทบทวน 

 1. จงบอกหลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

 2. จงระบุเปูาหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

 3. จงบอกยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

 4. จงสรุปสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมด้านนโยบาย 

 5. จงสรุปสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพบริการ 
 6. จงสรุปสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมด้านการจัดบริการ 
 7. จงระบุช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

 8. จงอธิบายคุณลักษณะของบุคคลที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ 

 9. จงอธิบายแนวทางมีส่วนร่วมในกองทุนมิตรภาพบ าบัด 

 10.จงอธิบายถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมขององค์กรวิชาชีพต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

 11. จงอธิบายถึงบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพ 

 12. จงบอกวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 

 13. จงออกแบบงาน เพ่ือพัฒนาการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับบริบทสุขภาพประชาชนยุค
ปัจจุบันโดยใช้หลักการของงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
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