คูมือแนวการใชหลักสูตรการอบรมภาคประชาชน
“รูจักเขาใจ ใช ระบบหลักประกันสุขภาพ”
ขณะนี้ประเทศของเราไดมกี ฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากการผลักดันรวมกันของ
หลายๆ ฝาย เชน เครือขายชุมชนแออัด, เครือขายผูบริโภค, เครือขายผูติดเชื้อHIV/ AIDS, เครือขายเกษตรกร,
เครือขายผูพิการ, เครือขายชนเผา, เครือขายเยาวชน, เครือขายผูหญิง, เครือขายผูสูงอายุ, เครือขายแรงงาน นอก
ระบบ, แกนนําหมอ พยาบาลบางสวน ฯลฯ และเมื่อกฎหมายหลักประกันสุขภาพ มีผลบังคับใช ในกฎหมายระบุ
ใหจดั ตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทําหนาที่
บริหารกองทุนเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพสําหรับประชาชนไทย และใหเปนองคกรอิสระภายใตกํากับของรัฐ
พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2545 เปนกฎหมายที่ระบุการมีสว นรวมของภาคประชาชนไว
ชัดเจนหลายประการ เชนตองมีตัวแทนภาคประชาชน จากเครือขายตางๆ 9 เครือขายเลือกกันเองใหเหลือ 5
เครือขายๆละ 1 คน เปนคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ และ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ฯลฯ ซึ่งการมีสวนรวมที่ระบุไวในกม.นั้น ยังไมเพียงพอ ยังไมมีหลักประกันที่มากพอ ตอการ
เขามามีสวนรวมไดอยางเขมแข็งของภาคประชาชน วิธหี นึ่งที่สําคัญและจะมีผลสงเสริมใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวม ในระบบหลักประกัน สุขภาพ ไดอยางยั่งยืน คือ “ความเขาใจในแนวคิด แนวปฏิบัติของระบบ
หลักประกันสุขภาพ แหงชาติ ที่ชัดเจน และ ความสามารถที่จะสื่อสารถายทอดความเขาใจเหลานี้ สูชุมชน อยาง
ทั่วถึง”
คูมือการอบรม”รูจัก เขาใจใช ระบบหลักประกันสุขภาพ” เปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับ พีน่ องใน
ชุมชนในแตละเครือขาย การจะใชคูมือนีใ้ หไดผล ตองไมลืมวา คูมือเปนเพียงแนวทางหลักๆ ที่ไดจาก การสรุป
บทเรียนรวมกันของหลายๆ ฝาย ซึ่งการจะนําไปใชตองการ การปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม สอดคลอง กับ
กลุมเปาหมาย ลักษณะปญหาที่พบในแตละพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหคนทํางานภาคประชาชน มีความเขาใจในปรัชญา หลักการ ของระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึง
ความกาวหนาของการดําเนินการ ภายใต พรบ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545
2. เพื่อใหนําขอมูลขาวสาร องคความรู เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ ไปชวยใหประชาชนเขาถึงและ
ใชบริการได ตามสิทธิประโยชน
3. เพื่อสงเสริมใหตัวแทนภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมในระบบหลัก ประกันสุขภาพในทุกระดับ

กิจกรรมที่ 1
รูจักหลักประกันสุขภาพ
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมที่เริ่มจากการใหผูเขารวมแตละคนมีโอกาสคิดทบทวน ขอมูล ความคิดเห็น
ประสบการณตางๆ ทั้งของตนเอง และผูคนรอบขางในเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อทําใหผูดําเนิน
กิจกรรมไดทราบวาผูเขารวมแตละคน มีขอมูล มีความเขาใจ เดิมเปนอยางไร มีความเขาใจอะไรที่คลาดเคลื่อน
จําเปนที่ตองไดรวมกันสรางความเขาใจใหมหรือไม และจําเปนที่ตองเติมขอมูลอะไรที่ขาดไป โดยที่กิจกรรมนี้ จะ
ใชคําถาม 5 คําถาม ที่ผูตอบ ตองคิดและดึง ขอมูล ความคิด ความเขาใจเดิมมาตอบ
เปาหมาย
1. เพื่อประเมินความรูความเขาใจของผูรวมอบรมเรื่องหลักประกันสุขภาพ
2. เพื่อใหผูรวมอบรมไดรับรูถึงโครงรางเนื้อหาการอบรม
กระบวนการ
1. ผูดําเนินรายการเตรียมหัวขอคําถาม 5 ขอ เขียนไวในฟลิปชารตแผนละขอ วางหางกันไว 5 จุด คําถาม
ประกอบดวย
• ฉันรูวาฉันจะไดอะไรจากหลักประกันสุขภาพ
• ฉันคิดวาหลักประกันสุขภาพมีเปาหมาย
• คนทั่วไปคิดวาหลักประกันสุขภาพคือ…
• คิดวามีใครบางเกี่ยวของกับระบบหลักประกันสุขภาพ
• ปญหาของหลักประกันสุขภาพคือ
2. ผูดําเนินรายการนําเสนอคําถามทั้งหาขอใหผูรวมอบรมแตละคนคิดคําตอบตอ คําถามไวตามความรูความ
เขาใจที่มีอยู
3. ผูดําเนินรายการขอใหผูเขารวมอบรมเดินไปเขียนคําตอบของตนเองในทุกขอ โดยไมจําเปนตองเรียง
ตามลําดับ
4. ผูดําเนินรายการแบงกลุมยอย 5 กลุม ใหชว ยกันสรุปประเด็นที่มีอยูใ นแตละแผนคําถาม และนํามาเสนอ
กลุมใหญ
5. ผูดําเนินรายการ สรุปและเพิ่มเติมขอเท็จจริง
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ความหมายของหลักประกันสุขภาพถวนหนา
คือ สิทธิของประชาชนไทย ที่จะไดรับบริการ สาธารณสุข ที่มี คุณภาพ มาตรฐาน อยางเสมอหนา ดวยเกียรติ
และศักดิ์ศรี ที่เทาเทียมกัน โดยมีสํานักงานระบบหลักประกันสุขภาพ บริหาร จัดการ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิ
ได
ดังนั้นหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงไมใชสิ่งตอไปนี้
• ไมใชบริการสงเคราะหหรือบริการราคาถูก เพียงเพื่อแกไขปญหาดานสุขภาพเฉพาะหนาเทานัน้ แต
เปนบริการที่ตอ งมีคุณภาพและมาตรฐาน
• ไมใชบริการทีต่ อง“สมัคร” หรือ “รองขอ” จึงจะไดรับบริการ แตเปนสิทธิที่ประชาชนพึงไดรับตาม
รัฐธรรมนูญ
• ไมใชโครงการประชานิยม แตเปน รัฐสวัสดิการที่มี พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติ รองรับ
ความสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพ..
1. การเคารพในเกียรติและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
ภาวะสุขภาพที่มี มีความสําคัญ ในการดําเนินชีวิต ของมนุษยทกุ คน และเมื่อเกิดภาวะ เจ็บปวย จึงเปนสิทธิ
โดยชอบธรรม ที่ผูปวยจะไดรับการดูแลรักษา อยางมีคุณภาพจากรัฐ และภายใตระบบหลักประกันสุขภาพของ
ประเทศนี้ จึงเปนเรื่องของการเฉลี่ยสุขเฉลี่ยทุกข กันของ สมาชิกในสังคม ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อทุกคนจะ
มีหลักประกันวา จะไดรับการดูแลอยางที่มนุษยคนหนึ่งพึงไดรับ
2. การสรางความอุนใจใหแกประชาชน
การจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะชวยใหความคุมครอง แกประชาชน ทําใหไมตอ งเดือดรอนจาก
คาใชจายของบริการ สาธารณสุขที่มีความจําเปนในยามเจ็บปวย เพราะคาใชจายทีส่ ูง อาจสงผลกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต และหลายครั้งเปนเหตุทําใหไมกลา ไปรับบริการทางดานสาธารณสุข
หลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงเปนแนวทางในการยกระดับ ความเปนอยู และแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนได
3. สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข ที่มีคุณภาพและตอเนื่อง
การมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะกระตุนใหเกิด บริการสาธารณสุขที่ เปนองครวม
ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟน ฟูสมรรถภาพรางกาย เกิด
เครือขายการบริการ ที่ตอเนื่องและสงเสริม ใหมีการใชทรัพยากรในระบบ สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนมีกลไก ในการประกันคุณภาพและการคุมครองผูบริโภคอีกดวย
4. การกระจายภาระคาใชจายดานสุขภาพ
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การจัดใหมีหลักประกันสุขภาพถวนหนานับเปนการสรางระบบและกลไกเพื่อกระจายภาระทางการเงิน
การ คลังดานสาธารณสุขไปสูกลุมคนตาง ๆ ซึ่งจะกอใหเกิด ความเปนธรรมมากขึ้นในระบบสุขภาพ โดยผูที่มี
ฐานะ และโอกาสดีกวาในสังคมชวยรับภาระเปนสัดสวนมาก กวา ผูดอ ยโอกาส ซึ่งก็คือการเฉลี่ยทุกขเฉลี่ยสุขกัน
ของสมาชิกในสังคม
5. การมีสวนรวมของประชาชน
ระบบหลักประกันสุขภาพทีด่ ีจะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสว นรวมอยางเหมาะสมในการ
กําหนดสิทธิประโยชน การจัดการและการตรวจสอบการใชทรัพยากรตาง ๆ วาไดใชไปเพื่อตอบสนองความจําเปน
ทางสุขภาพของคน ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน
บัญญัติสําคัญของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
1. ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย และมีสว นรวมรับผิดชอบ ทั้งในดานความเปนเจาของ การควบคุม
กํากับ และปฏิบัติ ตามหลักเกณฑตางๆตามหนาที่ผูรับบริการ
2. ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอยางเต็มที่และมี กลไกในการคุมครองสิทธิที่เปนจริง
3. หนวยบริการจะตองไดมาตรฐานและไดรับการรับรอง คุณภาพเพื่อสรางความมั่นใจใหกับประชาชน
4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไมซ้ําซอน โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชอยาง
เต็มที่
5. ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรใหความสําคัญกับการมีและใชหนวยบริการระดับปฐมภูมิเปน
6. หนวยบริการดานสาธารณสุขดานแรกสําหรับ
7. ประชาชน กรณีที่เกินความสามารถจึงจะสงตอไป ยังหนวยบริการระดับสูงขึ้น
8. สนับสนุนใหหนวยบริการระดับปฐมภูมิจดั หนวยบริการรวมกันในลักษณะเครือขายเพื่อใหบริการได
อยางครอบคลุมกวางขวาง
9. ระบบการเงินการคลังเพื่อการสรางระบบหลัก
10. ประกันถวนหนา จะตองเปนระบบที่สามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาวและตองระวังไมใหเกิด
สภาพที่ประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน
11. สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงินแกผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกัน
12. ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบหลัก
13. ประกันสุขภาพแหงชาติควรจะประกอบดวยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดียว
กิจกรรมที่ 2
กรณีศึกษา
กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมที่ตองการใหไดเรียนรู แลกเปลีย่ น ขอมูล ประสบการณ ในเรื่องของสิทธิ
ประโยชน ในดานการรักษา แนวปฏิบัติ ของการใชสิทธิประโยชน และ การแกปญหาเมื่อไมสามารถใชสิทธิ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อเรียนรูสิทธิประโยชนในหลักประกันสุขภาพ
2. เพื่อเขาใจแนวปฏิบัติในการใชสิทธิประโยชน
3. เพื่อเขาใจแนวทางการแกไขเมื่อประสบปญหาการใชสิทธิ
วิธีการ
1. กอนเริ่มกิจกรรม ผูดําเนินการตองศึกษากรณีตัวอยางกอนวา เปนเรื่องอะไร ซึ่งในแตละกรณีมี
รายละเอียดพอสมควร เชน เปนทั้ง กรณีผสู ูงอายุ เปนทั้งการใชสิทธินอกโรงพยาบาลที่ระบุในบัตร หรือ เปนเรือ่ ง
ของสิทธิผูปวยที่ตองไดรับขอมูลการรักษาและการมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนผูรักษา ซึ่งการดําเนินกิจกรรมนี้ ตองอาศัย
ขอมูลและการเชื่อมโยงแนวปฏิบัติที่มีความซับซอน เพื่อชวยใหผูรวมกิจกรรมสามารถวิเคราะหทําความเขาใจกับ
ประเด็นสําคัญ คือ หลักประกันสุขภาพเปนสิทธิ การเขาถึงหรือใชบริการในสิทธินี้ เปนเรื่องที่แกนนําภาคประชา
ชนตองทําความเขาใจและชวยใหพี่นองในชุมชนเขาใจและใชสิทธิไดอยาง มีประสิทธิภาพ
ใบงานกรณีศึกษา..
กรณีที่ 1. ยายมุกดา อายุ 65 เปนคนหนองคาย ไปอาศัยอยูกับลูกที่ กทม.ตาขางซาย มีอาการมั่ว มองอะไรไม
ชัด ลูกหลานพาไป หาหมอที่โรงพยาบาลใกลบาน ในเขตมีนบุรี หมอบอกวา ตาเปนตอกระจก ตองทําการลอกตอ
และเปลี่ยนเลนสตา แตใหกลับไปทําที่หนองคาย แลวตาติดเชื้อ ทําใหตาบอด
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. ในกรณีนี้ ยายมุกดา จะใชสทิ ธิที่โรงพยาบาลนี้ไดหรือ
ไมอยางไร
2. ถาตองการใชสิทธิที่โรงพยาบาลนี้จะตองทําอะไรบาง
3. กรณีไดรับผลกระทบจากการรักษา จะไดรบั การดูแล ชวยเหลือจากใคร อยางไร
กรณีที่ 2. ศักดิ์ เปนชางไม มักจะไปรับเหมาทํางานไมในอําเภอตาง ๆ ภายในจังหวัดของตัวเอง ครั้งละ 1 – 2
อาทิตย หรือบางครั้งก็เปนเดือน ศักดิ์ มีบัตรทอง โดยในบัตรระบุสถานพยาบาลประจําครอบครัวอยูที่โรงพยาบาล
ชุมชนในอําเภอที่ศักดิ์อาศัยอยู ซึ่งหางจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร ตอมามีผูรับเหมามาจางงานเหมาให
ศักดิ์ไปรับงานที่ตัวจังหวัด โดยตองใชเวลาประมาณ 1 เดือน โดยผูรับเหมาจัดหาที่พกั ไวพรอม ศักดิ์ไปทํางานได
ระยะหนึ่งก็เกิดอาการปวดทอง และปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ ศักดิ์ไปหาหมอที่คลีนิคเอกชนแหงหนึ่ง หมอตรวจแลว
แนะนําวา ศักดิ์ ตองไปที่โรงพยาบาล เพราะสันนิษฐานวา ศักดิ์ปว ยเปนไสติ่งอักเสบ
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ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. ศักดิ์ จะไดรับการรักษาที่โรงพยาบาลนี้ หรือไม เพราะ...
2. โรงพยาบาลตองทําอะไรบาง ถาตองรับศักดิ์เขารักษา
3. ศักดิ์ จะตองทํา/เตรียมเอกสารอะไรบาง เพือ่ จะใชสิทธิทไี่ ด
4. ศักดิ์จะทําอยางไรไดบางเมื่อประสบปญหาในการใชสิทธิ
5. ถาเปนโรงพยาบาลที่ไมไดขนึ้ ทะเบียน กับ สปสช ศักดิ์จะไดรับการรักษาไดหรือไม
กรณีที่ 3. วรรณ เปนสาววัย 20 เปนคนจังหวัดนครพนม ตัดสินใจมาทํางานที่โคราชโดยมาเปนพนักงานเสิรฟ
และชวยทํางานที่รานอาหารแหงหนึ่งในโคราชซึ่งเปนรานอาหารเล็ก ๆ ของคนแถวบานมาเปดอยูท ี่โคราช วรรณ
จะไดกลับบานประมาณ 1 – 2 ครั้งตอป เนื่องจากรานอาหารตองเปดทุกวันและคารถก็แพง จําเปนที่ตองประหยัด
ใหมาก ตอมาวรรณ เกิดไมสบาย มีอาการปวดทองมากและเกิดการถายทองอยางรุนแรง จึงไปหาหมอที่
โรงพยาบาลของรัฐซึ่งเปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด หมอตรวจแลวบอกวาตองนอนที่โรงพยาบาล และบอกวาเกิด
จากการติดเชื้อที่ลําไส ทําใหเกิดลําไสอักเสบ
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. วรรณ จะไดรบั การรักษาหรือไม
2. วรรณจะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิที่ได
3. ถาตองการยายสิทธิ ตองทําอะไร แบบไหน อยางไร
4. วรรณจะทําอยางไรไดบางเมือ่ ประสบปญหาในการใชสทิ ธิ
กรณีที่ 4. แดง เปนชายวัยกลางคน อายุ 35 ปมีภูมิลําเนา อยู จังหวัดสงขลา แตไดมากรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมเพื่อน
และมาซื้อของ โดยตั้งใจวาจะอาศัยอยูที่บานเพื่อนประมาณ 1 อาทิตยก็จะกลับบาน วันหนึ่งแดงไดเดินลงบันไดที่
บาน และเกิดลื่นพลัดตกบันไดจากชัน้ สองลงมาชั้นลางแลวสลบไป เพื่อนของแดงจึงรีบนําสงโรงพยาบาลของรัฐที่
ใกลบานที่สุด หลังจากนอนพักรักษาตัว พบวาแดงมีอาการปวดหัวและกระดูกขอเทาแตก หมอบอกวาตองนอนอยู
ที่โรงพยาบาลสักระยะ เพื่อดูอาการใหแนใจ แตบัตรทองที่ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพของแดงอยูท ี่โรงพยาบาล
สงขลา
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. แดงจะไดรับการรักษาหรือไม
2. แดงจะตองพบหรือเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง
3. แดงจะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิที่ได
4. แดงจะทําอยางไรไดบางเมื่อประสบปญหาในการใชสิทธิ
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กรณีที่ 5. หนุม อายุ 30 ป อาชีพรับจางทั่ว ๆ ไป วันหนึ่งมีคนมาจางหนุม ใหขดุ บอน้ําที่อีกอําเภอหนึ่งแตอยู
ภายในจังหวัดเดียวกัน หลังจากไปขุดบอน้าํ จนเสร็จ หนุม ก็เดินทางจะกลับไปยังบาน แตระหวางที่เดินจะไปขึน้ รถ
ประจําทางเพือ่ กลับบาน หนุมถูกมอเตอรไซคเฉี่ยวชนจนลมลงและมอเตอรไซดก็หนีหายไป ผูเห็นเหตุการณ จึง
รีบนําตัว หนุม สงโรงพยาบาล ใกลที่เกิดเหตุ
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. หนุม จะมีสิทธิประโยชนอะไรบาง
2. หนุม จะตองเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง
3. จะตองทําหรือเตรียมเอกสารอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิที่ได
4. หนุมจะทําอยางไรไดบางเมื่อประสบปญหาในการใชสิทธิ
กรณีที่ 6. แกว เปนหญิงสาววัย 27 ป มีลูก 1 คน สามีของแกวเสียชีวิตไปแลวดวยเอดส สวนตัวของแกวก็
พบวาตนเองก็ติดเชื้อดวย แกวไดรับคําปรึกษาและความรูจากเพื่อนๆ ที่ติดเชื้อดวยกันวา ปจจุบันนีม้ ียาตานไวรัส
ซึ่งชวยยับยั้งเชื้อเอชไอวีได และเพื่อนๆ ก็ไดใชยานี้กนั หลายคน อาการก็ดีขึ้นเหมือนปกติ ตอมาแกวเกิดอาการ
ปวยขึ้นมาดวยอาการไขสูง เหนื่อย หอบอยางรุนแรง แมของแกวจึงนําแกวเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่แกวมี
สิทธิในหลักประกันสุขภาพ ซึ่งเปนโรงพยาบาลชุมชน หมอไดทําการตรวจวินิจฉัย แลวบอกวาแกวปวยเปนโรค
ฉวยโอกาสคือปอดอักเสบ แกวขอใหหมอรักษาปอดอักเสบและอยากจะรักษาดวยยาตานไวรัสดวย เพราะเห็น
เพื่อน ๆ รักษาแลวแข็งแรงขึ้นมาก
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. ผูติดเชื้อเอชไอวีจะไดรับสิทธิประโยชนในการรักษาอะไรบาง
2. ผูติดเชื้อเอชไอวี ควรเลือกหนวยบริการแบบไหนที่เหมาะสมและสอดคลองกับการดูแลตัวเองในระยะ
ยาว
กรณีที่ 7. ศรีมีบานอยูในอําเภอหนึ่งในตางจังหวัด โดยอาศัยอยูกับครอบครัว ซึ่งประกอบไปดวยสามี และลูก
อีก 2 คน ซึ่งยังเปนเด็กเล็กอยู ชวงหลัง ๆ ศรีไมคอยสบาย จึงไปหาหมอที่โรงพยาบาลชุมชนที่มีสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพ หมอไดตรวจอาการเบื้องตนแลววินิจฉัยวา ศรีปว ยเปนโรคไตวายเรื้อรัง จําเปนที่จะตองไดรับ
การดูแลรักษาอยางตอเนื่อง
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. สิทธิประโยชนของผูปวยไตวาย รายใหมที่ยังไมเคยไดรับการรักษาเลย คืออะไร
2. สิทธิประโยชนของผูปวยไตวายรายเกา ทีเ่ คยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจะไดรับการดูแลรักษาจาก
ระบบหลักประกันสุขภาพหรือไม อยางไร
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กรณีที่8. โรคอะไรที่ระบบหลักประกันสุขภาพไมครอบคลุม
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยน
กรณีที่9. ตอ เปนชายหนุม อายุ 25 ป วันหนึ่ง ตอ กลับจากไปรับจางตัดไมในปา เมือ่ มาถึงบานก็เกิดมีอาการ
เปนไข ตัวรอนสลับกับหนาวสั่น แมไดพา ตอไปรักษาที่สถานีอนามัยใกลบานเจาหนาที่อนามัยวินิจฉัยวาเปนหวัด
ธรรมดา ใหยากลับมากินที่บา น แตผานมา2วัน อาการไมดีขึ้น แมจึงตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลชุมชนที่ ตอ มีบัตร
ทอง ครั้งนี้ หมอใหตอนอนพักรักษาตัว ทีโ่ รงพยาบาล จนผานมาหลายวัน หมอวินิจฉัยไมไดวาเปนอะไร ใหนอน
รอ ดูอาการไปเรื่อยๆ แตตอ มีอาการแยลง แมและญาติจึงปรึกษาหารือกันและมีความเห็นวา อยากจะยายตอใหไป
ทําการรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดคิดวา เครื่องไมเครื่องมือและความพรอมในการรักษานาจะดีกวานี้
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. พอแมจะขอใหสงตัวไปรักษาที่ โรงพยาบาล จังหวัดไดหรือไม
2. การที่หมอ ไมวินจิ ฉัยอะไร ญาติและผูปวยจะทําอะไร ไดบางตามสิทธิผูปวย
3. ครอบครัว จะตองเจอกับระบบระเบียบอะไรบางถาจะ ยายตอเขาจังหวัด
4. ครอบครัวของตอจะทําอยางไรไดบางเมือ่ ประสบปญหาในการใชสทิ ธิ
กรณีที่ 10. หญิง อายุ 22 ป ขณะนีก้ ําลังตัง้ ทอง และไดไปฝากทองที่โรงพยาบาลที่หญิงมีบัตรทอง ซึ่งเปน
โรงพยาบาลชุมชนในอําเภอแหงหนึ่ง โดยเดือนหนา ก็จะครบกําหนดคลอดแลว หญิงไดปรึกษากับสามีและมี
ความเห็นวา อยากจะคลอดดวยวิธีผาตัดแทนการคลอดแบบทั่วไป
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. หญิง จะมีสิทธิประโยชนอะไรบาง
2. หญิงจะตองพบหรือเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง
3. หญิง จะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิที่ได
4. ถาเพิ่มเติมสิทธิประโยชนในเรื่องการคลอดได อยากแกไขอยางไร
5. หญิง จะทําอยางไรไดบางเมือ่ ประสบปญหาในการใชสทิ ธิ
กรณีที่ 11. นางสาว เดือนฉาย รับจางเย็บผาโหล มีการปวดหัวบอยๆ คลําแลวพบวาเตานมเปนกอน หมอ
วินิจฉัยวาเปนมะเร็วเตานม ตองใชเครื่องมือระดับสูง ตองใชเครื่องเอกซเรยคอมพิวเตอร ตองทําเมมโมแกรม
(ตรวจเตานมดวยคลื่นเสียง) ซึ่งมีคาใชจายสูงกวาคารายหัวที่ไดรับ ทางโรงพยาบาลขอใหจายสวนเกินนีเ้ อง
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. ผูปวยมะเร็งมีสิทธิไดรับการรักษาอะไรบาง
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2. นางสาวเดือนฉายตองจายสวนเกินเองหรือไม
3. ในกรณี นี้ คําอธิบายของโรงพยาบาลถูกตองหรือไม
กรณีที่ 12. นายพนม อายุ 34 ป ตองการไปใชสิทธิในเรือ่ งการดูแลรักษาเกีย่ วกับฟน ประจําป
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปลี่ยนในประเด็นคําถามดังนี้
1. นายพนมจะไดรับบริการอะไรบาง
2. บริการดานสุขภาพฟนของหลักประกันสุขภาพตางจาก ระบบประกันสุขภาพอื่นๆอยางไรบาง
สาระสําคัญเรื่องสิทธิประโยชน และการใชสิทธิประโยชน
• เมื่อมีผูเจ็บปวยรุนแรง เปนอันตรายตอชีวติ และสุขภาพเปนหนาที่ของสถานพยาบาลทีต่ องชวยชีวิต (ไม
สามารถปฏิเสธการรักษา ไมสามารถเรียกเก็บเงินกอนรักษา มิฉะนัน้ ถือวาผิด พรบ.ประกอบโรคศิลป)
เกณฑการรับบริการในสถานพยาบาล
โดยทั่วไปควรรับบริการจากสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว ถาความเจ็บปวยนั้นเกินกวาความสามารถของ
สถานบริการนั้นที่จะรักษาได ผูใหการรักษามีหนาที่ตองสงตอรับการรักษาไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิตอไป โดยจะตองมีใบสงตัวจากสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว (กรณีที่สถานพยาบาลไมยอมสงตอ อาจ
ตองมีการขอความเห็นเพิ่มเติมจากแพทยทานอื่น และสถานพยาบาลอื่นเรื่องแนวทางการรักษา รวมทัง้ รองเรียน
มาทางศูนยรองเรียนของ สปสช. ได)
กรณีฉุกเฉินดานสุขภาพสามารถรับบริการจากสถานบริการที่ไหนก็ได ไมจํากัดจํานวนครั้ง ถาเปนโรงพยาบาล
เอกชน ตองเปนโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแลว
กรณีอุบัติเหตุสามารถรับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ใกลที่สุดไมจํากัดจํานวนครั้ง ถาเปนโรงพยาบาล
เอกชน ตองเปนโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแลว
เอกสารสําคัญที่ตองเตรียมในการใชสิทธิ ประกอบดวยบัตรที่ออกโดยราชการเพื่อแสดงตน เชน บัตรประจําตัว
ประชาชน พรอมกับบัตรหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) เพื่อแสดงสิทธิ
การแจงยายสถานพยาบาลที่ตองการใชสทิ ธิ สามารถทําไดปละ 2 ครั้ง
แตละครั้งตองใชเวลาในรอบดําเนินการแจงยาย 15 วัน คือจะเริ่มรับบริการไดในวันที่ 16 หลังจากแจงยาย
สามารถแจงยายปลายทางได โดยการมีหนังสือรับรองจากนายจาง หรือเจาบานในทะเบียนบาน, ผูนํา
ชุมชน หรือนําเอกสารใบเสร็จคาน้ํา คาไฟ มายืนยันการพักอาศัยอยู
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กรณีเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางรถ ถาหาคูกรณีไมได สามารถเบิกจากงบกลางของกรมการประกันภัย ไมเกิน
15,000 บาท เมื่อหาคูกรณีไดสามารถเบิกเพิ่มเติมไดอกี 35,000 บาท สวนที่เกินจากนีส้ ามารถเบิกไดจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
กรณีการรักษาที่ยกเวน ยังไมไดรับการคุมครองในหลักประกันสุขภาพ
การผาตัดคลอด โดยไมไดมขี อบงชี้ทางการแพทยที่จําเปน
การเปลี่ยนถายอวัยวะบางสวน และยากดภูมิที่ตองใชหลังการเปลี่ยนถายอวัยวะตลอดชีวิต
ศัลยกรรมที่เกีย่ วกับเรื่องความงาม
บริการดานการแพทยและการสาธารณสุขพื้นฐานที่จําเปนตอสุขภาพและการดํารงชีวิตของบุคคลและ
ครอบครัว
1. การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค
1)
การตรวจและดูแลหญิงตั้งครรภ
2)
การดูแลสุขภาพเด็ก และการใหวัคซีน
3)
การตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ตามแผนการตรวจสุขภาพตามอายุที่กําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข
4)
การใหยาตานไวรัสเอชไอวีในหญิงตั้งครรภที่ติดเชื้อเอชไอวี
5)
กรณีเกีย่ วกับฟน การใหฟลูออไรดตอเด็ก ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสีที่บริเวณศรีษะและคอ การ
เคลือบหลุมรองฟนสําหรับคนอายุไมเกิน 15 ป
2. การตรวจรักษาโรคและฟนฟูสภาพทั่วไป
1)
การตรวจ วินิจฉัยโรค บําบัดและฟนฟูสภาพทางการแพทยจนสิ้นสุดการรักษา(โรคฉวยโอกาส
ทุกโรค)รวมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ การรักษาไดรับยาและ
เวชภัณฑตามบัญชียาหลักแหงชาติ
2)
การคลอดบุตร รวมกันไมเกิน 2 ครั้ง กรณีบุตรยังมีชีวิตอยู
3)
บริการอาหารและหองผูปวยสามัญ
4)
การถอน ฟนการอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอม ฐานพลาสติก
กรณีเด็ก (อายุไมเกิน 15) ไดรับการรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม และการใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวง
เพดานโหว
5)
ไดรับการสงตอระหวางโรงพยาบาลเพื่อไดรับการรักษาและการบริการขั้นสูงขึ้น
6)
ไดรับการรักษาตามโรคคาใชจายสูง ดังนี้ ฟอกไตกรณีไตวายเฉียบพลัน การใหเคมีบําบัดหรือ
ฉายแสงในมะเร็งทุกประเภท การผาตัดหัวใจ การรักษาลิ้นหัวใจโดยบอลลูนทางผิวหนัง การขยายหลอดเลือด
หัวใจ การผาตัดสมอง การผาตัดใสอวัยวะเทียม การรักษาเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชือ้ ราคริปโต
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กระบวนการใชบริการ
1. เริ่มไปรับบริการที่สถานบริการแรกที่กําหนดในบัตร หากสมควรสงตอ ตองไดรับการสงตอไปยัง
โรงพยาบาลที่มีความสามารถสูงขึ้น
2. เมื่อปวย และเปนกรณีไมมีบตั รหลักประกันสุขภาพ (สีเหลือง 30 บาท) แตมีบัตรประชาชน มีบัตร
รับรองสถานะบุคคล หรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให(มีรูปถาย) ใหไปใชบริการในสถานบริการที่สะดวก ใกล
บาน ไดเลย จากนั้นขอใหทางโรงพยาบาลดําเนินการขึ้นทะเบียนให หรือสอบถามวาจะขึ้นทะเบียนไดอยางไร
(โรงพยาบาลไมมีสิทธิปฏิเสธการรักษา ตองรักษา แลวโรงพยาบาลสามารถไปเบิกคารักษา จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพได ไมมขี ออางวา ยังไมมีบัตรใหจายเงินกอน)
3. หากยังไมปวย และไมมีบัตรหลักประกันสุขภาพสามารถไปขอทําบัตร (ขอขึ้นทะเบียน)ไดที่สถานี
อนามัยใกลบานโรงพยาบาลใกลบาน หรือไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตของกรุงเทพฯ หรือ
โทรสอบถาม ที่หมายเลข 1330 ถาอยูตางจังหวัดใหใสหมายเลขรหัสจังหวัดตนเองกอน เชน (053)1330
หลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน
1) สําเนาทะเบียนบานตนเอง
2) บัตรประชาชน บัตรรับรองสถานะบุคคล หรือบัตรอื่นๆที่ออกใหโดยหนวยราชการที่มีรูปถาย
3) กรณีมีถิ่นที่อยู ที่พักอาศัย ไมตรงกับทะเบียนบาน ใหใชหลักฐานอื่นดังนี้
- สําเนาทะเบียนบานที่ตนพักอาศัย รวมกับหนังสือรับรองจากเจาของบานหรือผูนําชุมชน วาอาศัยอยูจริงใน
บานนั้น ในชุมชนนั้น
- ใบเสร็จรับเงินคาเชาที่พัก สัญญาเชา หรือใบเสร็จคาน้าํ คาไฟ คาโทรศัพท ที่มีชื่อบุคคลและที่อยูในพื้นที่
นั้นๆ
4. กรณีตองการยายไปขึ้นทะเบียนที่หนวยบริการอื่นที่อยูตางจังหวัด (ตางจากที่อยูเดิมของตน) สามารถ
กระทําไดปละไมเกิน 2 ครั้ง หากยายที่อยู อพยพไปทํางานตางถิ่น และคาดวาจะอยูน านสามารถขอยายไปขึน้
ทะเบียนใหมที่สถานบริการใกลที่พักอาศัย ใกลที่ทํางานได โดยตองนําบัตรหลักประกันสุขภาพเดิม(บัตรสีเหลือง
30 บาท)ไปยืน่ รวมกับหลักฐานอื่นๆดังกลาวขางตนดวย
5. กรณีบานอยูรอยตอระหวางอําเภอ ระหวางจังหวัด สามารถขอยายไปลงทะเบียนสถานบริการที่สะดวก
ของตนเองได ถึงแมจะอยูขามอําเภอ ขามจังหวัด (นําหลักฐานดังกลาวขางตนไปขอยายได)

การยกเวน
1. หากเกิดอุบัติเหตุจากรถ (รถยนต รถมอเตอรไซค) ใหเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลใดก็ไดที่ใกลที่สุด
สะดวกที่สุด เพราะโรงพยาบาลสามารถเบิกคาใชจายจากบริษัทประกันภัยรถของรถคันที่ผิดไดในวงเงินไมเกิน
15,000 บาท หรือหากบริษทั ชา ไมยอมจาย สามารถเบิกจากกองทุนกลางกอนไดกองทุนกลางจะไปติดตามจาก
บริษัทเอง หากเกินกวานั้นจึงจะสามารถเบิกจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได หรือบางโรงพยาบาลจะรักษา
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2. ผูพิการ และทหารผานศึก สามารถไปใชบริการที่สถานบริการใดๆก็ได ไมจําเปนตองเปนหนวยบริการที่
ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพทั้งนี้เพราะมีกฎหมายรับรองสิทธิตางหาก ดังนั้นโรงพยาบาลใดๆไมมีสิทธิปฏิเสธ
เพราะสามารถเบิกคาใชจายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพได
กรณีไดรับความเสียหายจากการรับบริการ (ขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนตามาตรา 41)
1. ผูไดรับความเสียหายหรือทายาท สามารถยื่นเรื่องไดภายใน 90 วัน ที่รับรูความเสียหาย โดยยื่นที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เปนความเสียหายที่
เกิดขึ้นไดตั้งแต วันที่ 19 พย.45 เปนตนมา (เปนวันที่ พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติมีผลบังคับใช) อัตรา
คาชดเชย ตั้งแตไมเกิน 20,000 บาท ถึงไมเกิน 80,000 บาท
2. อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบื้องตนของผูรับบริการหรือทายาท
(อนุกรรมการตามมาตรา 41) ซึ่งอนุกรรมการฯตองทําการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในไมเกิน 30 วัน
3. หากไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยของอนุกรรมการฯ สามารถยื่นเรื่องอุทธรณตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อยูที่สวนกลาง) ไดภายใน 30 วันหลังจากทราบผล

กิจกรรมที่ 3 คําถามเลือกขาง
กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมที่ตองการ ใหได คิดวิเคราะห ในเชิงหลักการที่สําคัญๆ ของระบบหลักประกันสุขภาพ
วามีผลตอระบบสุขภาพของประเทศอยางไร โดยใชการใหผูรวมอบรมไดแสดงความเห็นตอประเด็นคําถาม พรอม
กับการอธิบายความเห็นของตนเองในการเลือกขางความเห็นในแตละคําถาม การดําเนินกิจกรรมนี้ ตองอธิบายให
ผูรวมอบรม เขาใจวา ความเห็นเปนเรื่อง มุมมอง ไมใชการเอาชนะ การชี้วาใครผิดใครถูก
วัตถุประสงค
1. เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะตอระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา
2. เพื่อสรางความเขาใจตอปรัชญาและแนวทางในการดําเนินการของระบบหลักประกันสุขภาพ
วิธีการดําเนินกิจกรรม
1. ผูดําเนินรายการชี้แจงกิจกรรม ที่อยากใหผรู วมอบรมตอบทัศนะสวนตัวตอ คําถาม4 ขอ ตอไปนี้ โดย
แบงจุดยืนคําตอบเปน 2 ขาง คือ เห็นดวย และ ไมเห็นดวย
คําถาม 4 ขอ คือ
1. หลักประกันสุขภาพ เปนระบบสุขภาพของคนจน
2. หลักประกันสุขภาพ เปนระบบหลักประกันที่มีคุณภาพและมาตรฐานการรักษาต่ํากวาระบบหลักประกัน
อื่นๆ
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3. หลักประกันสุขภาพเปนเพียงนโยบายประชานิยมของรัฐบาล
2. ในแตละขอที่ผูรวมอบรมตอบโดยแสดงจุดยืน ผูดําเนินรายการสุมสอบถามเหตุผลเพิ่มเติม
3. ในระหวางที่ผดู ําเนินกิจกรรม ซักถามเหตุผลเพิ่มเติม ใหทีมงาน ผูชวยผูดําเนินกิจกรรม ฟงสรุป
ประเด็นเหตุผลหลัก ใสแผนใส เพื่อใชในการสรุปตอไป
4. เมื่อถามคําถามและซักถามจนจบ (บางครั้ง อาจจะไมมีเวลาพอสําหรับทั้ง 4 ขอ ตองเลือกทําเปนบางขอ)
ใหผูดําเนินกิจกรรม สรุป ประเด็นสําคัญ ตามตัวอยางที่ เก็บรวบรวมจากการทํากิจกรรมในรอบแรกๆ ของการจัด
อบรม ซึ่ง ความเห็นที่ไดจากผูรวมอบรม จะออกมาใกลเคียงกัน พอจะเปนแนวใหผดู ําเนินกิจกรรมไดศึกษา
ลวงหนาได ...แตตองขอย้ําวา ไมใชคําตอบสุดทายที่จะเอาไป สรุปเลย เราตองฟงจากกลุมกอน ซึ่งจะมีแนวที่
ออกมาคลายกัน และ จะมีบางคําตอบ เปน ความคิดใหม เพิ่มขึ้นมา ...
กิจกรรมที่ 4 รวมไหม...
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบหลักประกันฯ
2. เพื่อใหเห็นชองทางการเขาไปมีสวนรวม
กระบวนการ
1. แบงกลุมยอย
2. มีคําถามหลัก คือ ถาจะเขาไปมีสวนรวมกับระบบหลักประกันสุขภาพฯจะ
a.
จะเขาไดหรือไม
b.
ถาไดจะเขาอยางไร
c.
ถาเขาไปได จะไปทําอะไร
3. มานําเสนอกลุม ใหญ
ควรตองเห็นภาพของ กลไก ตางๆ ที่ประชาชนจะเขาไปรวมได ในทุกระดับ
• กรรมการหลัก ระดับชาติ
• อนุกรรมการระดับ เขต ,จังหวัด
• กรรมการกองทุนสุขภาพตําบล
• ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ...อิสระตาม ม.50(5)
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