
คูมือแนวการใชหลักสูตรการอบรมภาคประชาชน 
“รูจักเขาใจ ใช ระบบหลักประกันสุขภาพ” 

 
ขณะนี้ประเทศของเราไดมีกฎหมายหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ซ่ึงเกิดข้ึนจากการผลักดันรวมกันของ

หลายๆ ฝาย เชน เครือขายชุมชนแออัด, เครือขายผูบริโภค, เครือขายผูติดเช้ือHIV/ AIDS, เครือขายเกษตรกร, 
เครือขายผูพิการ, เครือขายชนเผา, เครือขายเยาวชน, เครือขายผูหญิง, เครือขายผูสูงอาย,ุ เครือขายแรงงาน นอก
ระบบ, แกนนาํหมอ พยาบาลบางสวน ฯลฯ และเม่ือกฎหมายหลักประกันสุขภาพ มีผลบังคับใช ในกฎหมายระบุ
ใหจดัต้ังกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  โดยใหสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทําหนาท่ี
บริหารกองทุนเพ่ือสรางหลักประกนัสุขภาพสําหรับประชาชนไทย และใหเปนองคกรอิสระภายใตกํากับของรัฐ 

 พรบ.หลักประกันสุขภาพแหงชาติพ.ศ.2545  เปนกฎหมายท่ีระบุการมีสวนรวมของภาคประชาชนไว
ชัดเจนหลายประการ เชนตองมีตัวแทนภาคประชาชน จากเครือขายตางๆ 9 เครือขายเลือกกันเองใหเหลือ 5 
เครือขายๆละ 1 คน เปนคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ และ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
บริการสาธารณสุข ฯลฯ   ซ่ึงการมีสวนรวมท่ีระบุไวในกม.นั้น ยังไมเพียงพอ ยงัไมมีหลักประกนัท่ีมากพอ ตอการ 
เขามามีสวนรวมไดอยางเขมแข็งของภาคประชาชน วิธีหนึ่งท่ีสําคัญและจะมีผลสงเสริมใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวม ในระบบหลักประกัน สุขภาพ ไดอยางยั่งยืน คือ “ความเขาใจในแนวคิด แนวปฏิบัติของระบบ 
หลักประกนัสุขภาพ แหงชาติ ท่ีชัดเจน และ ความสามารถท่ีจะส่ือสารถายทอดความเขาใจเหลานี้ สูชุมชน อยาง
ท่ัวถึง”   

 คูมือการอบรม”รูจัก เขาใจใช ระบบหลักประกันสุขภาพ” เปนแนวทางในการจัดอบรมใหกับ พีน่องใน
ชุมชนในแตละเครือขาย การจะใชคูมือนีใ้หไดผล ตองไมลืมวา คูมือเปนเพียงแนวทางหลักๆ ท่ีไดจาก การสรุป
บทเรียนรวมกนัของหลายๆ ฝาย ซ่ึงการจะนําไปใชตองการ การปรับเปล่ียนใหเหมาะสม สอดคลอง กับ
กลุมเปาหมาย ลักษณะปญหาท่ีพบในแตละพ้ืนท่ี  

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหคนทํางานภาคประชาชน มีความเขาใจในปรัชญา หลักการ ของระบบหลักประกันสุขภาพรวมถึง

ความกาวหนาของการดําเนนิการ ภายใต พรบ. หลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 
2. เพื่อใหนําขอมูลขาวสาร องคความรู เกี่ยวกบัระบบหลักประกันสุขภาพ ไปชวยใหประชาชนเขาถึงและ

ใชบริการได ตามสิทธิประโยชน  
3. เพื่อสงเสริมใหตัวแทนภาคประชาชนเขาไปมีสวนรวมในระบบหลัก ประกันสุขภาพในทุกระดับ 
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กิจกรรมท่ี 1 
รูจักหลักประกันสุขภาพ 
 
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมท่ีเร่ิมจากการใหผูเขารวมแตละคนมีโอกาสคิดทบทวน ขอมูล ความคิดเหน็ 

ประสบการณตางๆ  ท้ังของตนเอง และผูคนรอบขางในเร่ืองของระบบหลักประกนัสุขภาพ  เพื่อทําใหผูดําเนิน
กิจกรรมไดทราบวาผูเขารวมแตละคน มีขอมูล มีความเขาใจ เดิมเปนอยางไร มีความเขาใจอะไรที่คลาดเคล่ือน 
จําเปนท่ีตองไดรวมกนัสรางความเขาใจใหมหรือไม และจําเปนท่ีตองเติมขอมูลอะไรที่ขาดไป โดยท่ีกิจกรรมนี้ จะ
ใชคําถาม 5 คําถาม ท่ีผูตอบ ตองคิดและดึง ขอมูล ความคิด ความเขาใจเดิมมาตอบ 

 
เปาหมาย 
1.  เพื่อประเมินความรูความเขาใจของผูรวมอบรมเร่ืองหลักประกันสุขภาพ 
2.  เพื่อใหผูรวมอบรมไดรับรูถึงโครงรางเนื้อหาการอบรม 
 
กระบวนการ 
 
1. ผูดําเนินรายการเตรียมหวัขอคําถาม 5 ขอ เขียนไวในฟลิปชารตแผนละขอ วางหางกนัไว 5 จุด คําถาม

ประกอบดวย 

• ฉันรูวาฉันจะไดอะไรจากหลักประกนัสุขภาพ 

• ฉันคิดวาหลักประกันสุขภาพมีเปาหมาย 

• คนท่ัวไปคิดวาหลักประกนัสุขภาพคือ… 

• คิดวามีใครบางเก่ียวของกับระบบหลักประกันสุขภาพ 

• ปญหาของหลักประกนัสุขภาพคือ 
2. ผูดําเนินรายการนําเสนอคําถามท้ังหาขอใหผูรวมอบรมแตละคนคิดคําตอบตอ คําถามไวตามความรูความ

เขาใจท่ีมีอยู 
3. ผูดําเนินรายการขอใหผูเขารวมอบรมเดินไปเขียนคําตอบของตนเองในทุกขอ โดยไมจําเปนตองเรียง

ตามลําดับ 
4. ผูดําเนินรายการแบงกลุมยอย 5 กลุม ใหชวยกันสรุปประเด็นท่ีมีอยูในแตละแผนคําถาม และนํามาเสนอ

กลุมใหญ 
5.     ผูดําเนินรายการ สรุปและเพิ่มเติมขอเท็จจริง 
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   ความหมายของหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
คือ สิทธิของประชาชนไทย ท่ีจะไดรับบริการ สาธารณสุข ท่ีมี คุณภาพ มาตรฐาน อยางเสมอหนา ดวยเกยีรติ

และศักดิ์ศรี ท่ีเทาเทียมกนั  โดยมีสํานักงานระบบหลักประกันสุขภาพ บริหาร จัดการ เพื่อใหประชาชนใชสิทธิ 
ได 

ดังนั้นหลักประกันสุขภาพถวนหนาจึงไมใชส่ิงตอไปนี้ 

• ไมใชบริการสงเคราะหหรือบริการราคาถูก  เพียงเพ่ือแกไขปญหาดานสุขภาพเฉพาะหนาเทานัน้  แต
เปนบริการท่ีตองมีคุณภาพและมาตรฐาน 

• ไมใชบริการท่ีตอง“สมัคร” หรือ “รองขอ” จึงจะไดรับบริการ แตเปนสิทธิท่ีประชาชนพึงไดรับตาม 
รัฐธรรมนูญ  

• ไมใชโครงการประชานิยม แตเปน รัฐสวสัดิการท่ีมี พรบ.หลักประกนัสุขภาพแหงชาติ รองรับ  
 
ความสําคัญของการมีหลักประกันสุขภาพ..   

1. การเคารพในเกียรติและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย  
ภาวะสุขภาพท่ีมี มีความสําคัญ ในการดําเนินชีวิต ของมนุษยทุกคน และเม่ือเกิดภาวะ เจ็บปวย จึงเปนสิทธิ

โดยชอบธรรม ท่ีผูปวยจะไดรับการดูแลรักษา อยางมีคุณภาพจากรัฐ และภายใตระบบหลักประกนัสุขภาพของ
ประเทศนี้ จึงเปนเร่ืองของการเฉล่ียสุขเฉล่ียทุกข กนัของ สมาชิกในสังคม ในการจดัสรรทรัพยากร เพื่อทุกคนจะ
มีหลักประกนัวา จะไดรับการดูแลอยางท่ีมนุษยคนหนึ่งพงึไดรับ 

 
2. การสรางความอุนใจใหแกประชาชน   

 การจัดหลักประกันสุขภาพถวนหนาจะชวยใหความคุมครอง แกประชาชน ทําใหไมตองเดือดรอนจาก
คาใชจายของบริการ สาธารณสุขท่ีมีความจําเปนในยามเจ็บปวย     เพราะคาใชจายท่ีสูง อาจสงผลกับวิถีการดําเนิน
ชีวิต และหลายคร้ังเปนเหตทํุาใหไมกลา  ไปรับบริการทางดานสาธารณสุข  

หลักประกนัสุขภาพถวนหนาจึงเปนแนวทางในการยกระดับ ความเปนอยู   และแกไขปญหาความ
ยากจนของประชาชนได 

 
3. สงเสริมใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุข ท่ีมีคุณภาพและตอเนื่อง 

 การมีระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จะกระตุนใหเกิด บริการสาธารณสุขท่ี เปนองครวม
ประกอบดวย การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟสูมรรถภาพรางกาย เกิด
เครือขายการบริการ ท่ีตอเนื่องและสงเสริม ใหมีการใชทรัพยากรในระบบ สาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีกลไก ในการประกันคุณภาพและการคุมครองผูบริโภคอีกดวย 

 
4. การกระจายภาระคาใชจายดานสุขภาพ 
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 การจัดใหมีหลักประกนัสุขภาพถวนหนานบัเปนการสรางระบบและกลไกเพ่ือกระจายภาระทางการเงิน
การ คลังดานสาธารณสุขไปสูกลุมคนตาง ๆ ซ่ึงจะกอใหเกิด ความเปนธรรมมากข้ึนในระบบสุขภาพ โดยผูท่ีมี
ฐานะ และโอกาสดีกวาในสังคมชวยรับภาระเปนสัดสวนมาก กวา ผูดอยโอกาส ซ่ึงก็คือการเฉล่ียทุกขเฉล่ียสุขกนั 
ของสมาชิกในสังคม  

 
5. การมีสวนรวมของประชาชน 
 ระบบหลักประกันสุขภาพท่ีดีจะเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมอยางเหมาะสมในการ

กําหนดสิทธิประโยชน การจดัการและการตรวจสอบการใชทรัพยากรตาง ๆ วาไดใชไปเพ่ือตอบสนองความจําเปน
ทางสุขภาพของคน ในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพมากนอยแคไหน 

 
   บัญญัติสําคญัของระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

1. ประชาชนเขาถึงบริการไดงาย  และมีสวนรวมรับผิดชอบ ท้ังในดานความเปนเจาของ การควบคุม
กํากับ และปฏิบัติ ตามหลักเกณฑตางๆตามหนาท่ีผูรับบริการ  

2. ประชาชนจะตองไดรับการคุมครองสิทธิอยางเต็มท่ีและมี กลไกในการคุมครองสิทธิท่ีเปนจริง 
3. หนวยบริการจะตองไดมาตรฐานและไดรับการรับรอง คุณภาพเพื่อสรางความม่ันใจใหกับประชาชน 
4. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพไมซํ้าซอน      โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชอยาง

เต็มท่ี 
5. ระบบประกันสุขภาพแหงชาติ ควรใหความสําคัญกับการมีและใชหนวยบริการระดบัปฐมภูมิเปน   
6. หนวยบริการดานสาธารณสุขดานแรกสําหรับ  
7. ประชาชน  กรณีท่ีเกนิความสามารถจึงจะสงตอไป ยังหนวยบริการระดับสูงข้ึน 
8. สนับสนุนใหหนวยบริการระดับปฐมภูมิจดัหนวยบรกิารรวมกันในลักษณะเครือขายเพ่ือใหบริการได 

อยางครอบคลุมกวางขวาง 
9. ระบบการเงินการคลังเพื่อการสรางระบบหลัก 
10. ประกันถวนหนา จะตองเปนระบบท่ีสามารถควบคุมคาใชจายไดในระยะยาวและตองระวังไมใหเกดิ

สภาพท่ีประชาชนมาพึ่งบริการมากเกินความจําเปน 
11. สิทธิประโยชนหลักและรูปแบบหรือกลไกการจายเงินแกผูใหบริการจะตองเปนมาตรฐานเดียวกัน 
12. ระบบประกันสุขภาพในอนาคตหรือระบบหลัก 
13. ประกันสุขภาพแหงชาติควรจะประกอบดวยกองทุนประกันสุขภาพเพียงกองทุนเดยีว  

 
กิจกรรมท่ี 2 
กรณีศึกษา 
 กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมท่ีตองการใหไดเรียนรู แลกเปล่ียน ขอมูล ประสบการณ ในเร่ืองของสิทธิ

ประโยชน ในดานการรักษา  แนวปฏิบัติ ของการใชสิทธิประโยชน  และ การแกปญหาเม่ือไมสามารถใชสิทธิ
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อเรียนรูสิทธิประโยชนในหลักประกันสุขภาพ 
2. เพื่อเขาใจแนวปฏิบัติในการใชสิทธิประโยชน 
3. เพื่อเขาใจแนวทางการแกไขเม่ือประสบปญหาการใชสิทธิ 
 
วิธีการ 
1.     กอนเร่ิมกิจกรรม ผูดําเนินการตองศึกษากรณีตัวอยางกอนวา เปนเร่ืองอะไร  ซ่ึงในแตละกรณีมี

รายละเอียดพอสมควร เชน เปนท้ัง กรณีผูสูงอายุ เปนท้ังการใชสิทธินอกโรงพยาบาลท่ีระบุในบัตร  หรือ เปนเร่ือง  
ของสิทธิผูปวยที่ตองไดรับขอมูลการรักษาและการมีสิทธิท่ีจะขอเปล่ียนผูรักษา   ซ่ึงการดําเนนิกิจกรรมนี้ ตองอาศัย
ขอมูลและการเช่ือมโยงแนวปฏิบัติท่ีมีความซับซอน เพื่อชวยใหผูรวมกจิกรรมสามารถวิเคราะหทําความเขาใจกับ
ประเด็นสําคัญ  คือ หลักประกันสุขภาพเปนสิทธิ  การเขาถึงหรือใชบริการในสิทธินี้  เปนเร่ืองท่ีแกนนําภาคประชา       
ชนตองทําความเขาใจและชวยใหพี่นองในชุมชนเขาใจและใชสิทธิไดอยาง มีประสิทธิภาพ  

     
ใบงานกรณีศึกษา.. 
กรณีท่ี 1. ยายมุกดา อายุ 65 เปนคนหนองคาย  ไปอาศัยอยูกับลูกท่ี กทม.ตาขางซาย มีอาการมั่ว มองอะไรไม

ชัด  ลูกหลานพาไป หาหมอท่ีโรงพยาบาลใกลบาน ในเขตมีนบุรี  หมอบอกวา ตาเปนตอกระจก ตองทําการลอกตอ 
และเปล่ียนเลนสตา แตใหกลับไปทําท่ีหนองคาย แลวตาติดเช้ือ ทําใหตาบอด  

ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. ในกรณีนี้ ยายมุกดา จะใชสิทธิท่ีโรงพยาบาลนี้ไดหรือ         
          ไมอยางไร 
2. ถาตองการใชสิทธิท่ีโรงพยาบาลนี้จะตองทําอะไรบาง  
3. กรณีไดรับผลกระทบจากการรักษา จะไดรับการดูแล ชวยเหลือจากใคร อยางไร 
 
กรณีท่ี 2. ศักดิ ์ เปนชางไม มักจะไปรับเหมาทํางานไมในอําเภอตาง ๆ ภายในจังหวัดของตัวเอง คร้ังละ 1 – 2 

อาทิตย หรือบางคร้ังก็เปนเดอืน  ศักดิ์ มีบัตรทอง  โดยในบัตรระบุสถานพยาบาลประจําครอบครัวอยูท่ีโรงพยาบาล
ชุมชนในอําเภอท่ีศักดิ์อาศัยอยู ซ่ึงหางจากตัวจังหวัดประมาณ 50 กิโลเมตร   ตอมามีผูรับเหมามาจางงานเหมาให
ศักดิ์ไปรับงานท่ีตัวจังหวดั โดยตองใชเวลาประมาณ 1 เดอืน โดยผูรับเหมาจัดหาท่ีพกัไวพรอม  ศักดิ์ไปทํางานได
ระยะหนึ่งก็เกดิอาการปวดทอง  และปวดมากข้ึนเร่ือย ๆ  ศักดิ์ไปหาหมอที่คลีนิคเอกชนแหงหนึ่ง หมอตรวจแลว
แนะนําวา ศักดิ์ ตองไปท่ีโรงพยาบาล เพราะสันนิษฐานวา  ศักดิ์ปวยเปนไสติ่งอักเสบ 
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ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. ศักดิ์ จะไดรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลนี้ หรือไม เพราะ... 
2. โรงพยาบาลตองทําอะไรบาง ถาตองรับศักดิ์เขารักษา  
3. ศักดิ์ จะตองทํา/เตรียมเอกสารอะไรบาง เพือ่จะใชสิทธิท่ีได 
4. ศักดิ์จะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
5. ถาเปนโรงพยาบาลท่ีไมไดข้ึนทะเบียน กับ สปสช ศักดิ์จะไดรับการรักษาไดหรือไม  
 
กรณีท่ี 3. วรรณ เปนสาววยั 20 เปนคนจังหวัดนครพนม ตัดสินใจมาทํางานท่ีโคราชโดยมาเปนพนกังานเสิรฟ

และชวยทํางานท่ีรานอาหารแหงหนึ่งในโคราชซ่ึงเปนรานอาหารเล็ก ๆ ของคนแถวบานมาเปดอยูท่ีโคราช วรรณ 
จะไดกลับบานประมาณ 1 – 2 คร้ังตอป เนื่องจากรานอาหารตองเปดทุกวันและคารถก็แพง จําเปนท่ีตองประหยดั
ใหมาก ตอมาวรรณ เกดิไมสบาย มีอาการปวดทองมากและเกิดการถายทองอยางรุนแรง จึงไปหาหมอท่ี
โรงพยาบาลของรัฐซ่ึงเปนโรงพยาบาลประจําจังหวดั หมอตรวจแลวบอกวาตองนอนท่ีโรงพยาบาล และบอกวาเกดิ
จากการติดเช้ือท่ีลําไส ทําใหเกิดลําไสอักเสบ   

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. วรรณ จะไดรับการรักษาหรือไม  
2. วรรณจะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิท่ีได 
3. ถาตองการยายสิทธิ ตองทําอะไร แบบไหน อยางไร 
4. วรรณจะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
 
กรณีท่ี 4. แดง เปนชายวัยกลางคน อายุ 35 ปมีภูมิลําเนา อยู จังหวัดสงขลา แตไดมากรุงเทพเพื่อมาเยี่ยมเพ่ือน

และมาซ้ือของ โดยต้ังใจวาจะอาศัยอยูท่ีบานเพ่ือนประมาณ 1 อาทิตยก็จะกลับบาน วันหนึ่งแดงไดเดนิลงบันไดท่ี
บาน และเกิดล่ืนพลัดตกบันไดจากช้ันสองลงมาช้ันลางแลวสลบไป  เพื่อนของแดงจึงรีบนําสงโรงพยาบาลของรัฐท่ี
ใกลบานท่ีสุด หลังจากนอนพักรักษาตัว พบวาแดงมีอาการปวดหวัและกระดกูขอเทาแตก หมอบอกวาตองนอนอยู
ท่ีโรงพยาบาลสักระยะ เพื่อดอูาการใหแนใจ แตบัตรทองที่ใชสิทธิหลักประกันสุขภาพของแดงอยูท่ีโรงพยาบาล
สงขลา  

 
 ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. แดงจะไดรับการรักษาหรือไม   
2. แดงจะตองพบหรือเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง 
3. แดงจะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิท่ีได 
4. แดงจะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
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กรณีท่ี 5. หนุม อายุ 30 ป อาชีพรับจางท่ัว ๆ ไป วันหน่ึงมีคนมาจางหนุม ใหขุดบอน้ําท่ีอีกอําเภอหน่ึงแตอยู
ภายในจังหวดัเดียวกัน หลังจากไปขุดบอน้าํจนเสร็จ หนุมก็เดินทางจะกลับไปยังบาน แตระหวางท่ีเดินจะไปข้ึนรถ
ประจําทางเพ่ือกลับบาน หนุมถูกมอเตอรไซคเฉ่ียวชนจนลมลงและมอเตอรไซดก็หนีหายไป  ผูเหน็เหตุการณ จงึ
รีบนําตัว หนุม สงโรงพยาบาล ใกลท่ีเกิดเหตุ 

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. หนุม จะมีสิทธิประโยชนอะไรบาง 
2. หนุม จะตองเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง 
3. จะตองทําหรือเตรียมเอกสารอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิท่ีได 
4. หนุมจะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
 
กรณีท่ี 6. แกว เปนหญิงสาววัย 27 ป มีลูก 1 คน  สามีของแกวเสียชีวิตไปแลวดวยเอดส สวนตัวของแกวก็

พบวาตนเองกต็ิดเช้ือดวย  แกวไดรับคําปรึกษาและความรูจากเพื่อนๆ ท่ีติดเช้ือดวยกนัวา ปจจุบันนีมี้ยาตานไวรัส 
ซ่ึงชวยยับยั้งเช้ือเอชไอวีได และเพื่อนๆ กไ็ดใชยานี้กนัหลายคน อาการก็ดีข้ึนเหมือนปกติ  ตอมาแกวเกิดอาการ
ปวยข้ึนมาดวยอาการไขสูง เหนื่อย หอบอยางรุนแรง แมของแกวจึงนําแกวเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีแกวมี
สิทธิในหลักประกันสุขภาพ ซ่ึงเปนโรงพยาบาลชุมชน  หมอไดทําการตรวจวนิิจฉัย แลวบอกวาแกวปวยเปนโรค
ฉวยโอกาสคือปอดอักเสบ แกวขอใหหมอรักษาปอดอักเสบและอยากจะรักษาดวยยาตานไวรัสดวย  เพราะเหน็
เพื่อน ๆ รักษาแลวแข็งแรงขึ้นมาก    

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. ผูติดเช้ือเอชไอวีจะไดรับสิทธิประโยชนในการรักษาอะไรบาง 
2. ผูติดเช้ือเอชไอวี ควรเลือกหนวยบริการแบบไหนท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับการดแูลตัวเองในระยะ

ยาว 
 
กรณีท่ี 7.  ศรีมีบานอยูในอําเภอหนึ่งในตางจังหวดั  โดยอาศัยอยูกับครอบครัว ซ่ึงประกอบไปดวยสามี และลูก

อีก 2 คน ซ่ึงยงัเปนเดก็เล็กอยู ชวงหลัง ๆ ศรีไมคอยสบาย จึงไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลชุมชนท่ีมีสิทธิใน
หลักประกนัสุขภาพ  หมอไดตรวจอาการเบ้ืองตนแลววนิิจฉัยวา ศรีปวยเปนโรคไตวายเร้ือรัง  จําเปนท่ีจะตองไดรับ
การดูแลรักษาอยางตอเนื่อง 

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. สิทธิประโยชนของผูปวยไตวาย รายใหมท่ียังไมเคยไดรับการรักษาเลย คืออะไร 
2. สิทธิประโยชนของผูปวยไตวายรายเกา ท่ีเคยฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียมจะไดรับการดูแลรักษาจาก

ระบบหลักประกันสุขภาพหรือไม อยางไร 
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กรณีท่ี8. โรคอะไรท่ีระบบหลักประกนัสุขภาพไมครอบคลุม 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียน 
 
กรณีท่ี9. ตอ เปนชายหนุม อายุ 25 ป วันหนึ่ง  ตอ กลับจากไปรับจางตัดไมในปา เม่ือมาถึงบานก็เกิดมีอาการ

เปนไข ตัวรอนสลับกับหนาวส่ัน  แมไดพา ตอไปรักษาท่ีสถานีอนามัยใกลบานเจาหนาท่ีอนามัยวินิจฉัยวาเปนหวัด
ธรรมดา ใหยากลับมากินท่ีบาน แตผานมา2วัน อาการไมดีข้ึน แมจึงตัดสินใจพาไปโรงพยาบาลชุมชนท่ี ตอ มีบัตร
ทอง คร้ังนี้ หมอใหตอนอนพักรักษาตัว ท่ีโรงพยาบาล  จนผานมาหลายวัน หมอวนิิจฉัยไมไดวาเปนอะไร ใหนอน
รอ ดูอาการไปเร่ือยๆ แตตอ มีอาการแยลง แมและญาติจึงปรึกษาหารือกนัและมีความเห็นวา อยากจะยายตอใหไป
ทําการรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดคิดวา เคร่ืองไมเคร่ืองมือและความพรอมในการรักษานาจะดีกวานี ้

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. พอแมจะขอใหสงตัวไปรักษาท่ี โรงพยาบาล จังหวัดไดหรือไม 
2. การท่ีหมอ ไมวินจิฉัยอะไร ญาติและผูปวยจะทําอะไร ไดบางตามสิทธิผูปวย 
3. ครอบครัว จะตองเจอกับระบบระเบียบอะไรบางถาจะ ยายตอเขาจังหวัด 
4. ครอบครัวของตอจะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
 
กรณีท่ี 10. หญิง  อายุ 22 ป ขณะนีก้ําลังต้ังทอง และไดไปฝากทองท่ีโรงพยาบาลท่ีหญิงมีบัตรทอง ซ่ึงเปน

โรงพยาบาลชุมชนในอําเภอแหงหนึ่ง โดยเดือนหนา ก็จะครบกําหนดคลอดแลว  หญิงไดปรึกษากับสามีและมี
ความเหน็วา อยากจะคลอดดวยวิธีผาตัดแทนการคลอดแบบท่ัวไป 

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. หญิง จะมีสิทธิประโยชนอะไรบาง 
2. หญิงจะตองพบหรือเจอกับระบบระเบียบอะไรบาง 
3. หญิง จะตองทําหรือเตรียมอะไรบาง เพื่อจะใชสิทธิท่ีได 
4. ถาเพิ่มเติมสิทธิประโยชนในเร่ืองการคลอดได อยากแกไขอยางไร  
5. หญิง จะทําอยางไรไดบางเม่ือประสบปญหาในการใชสิทธิ 
 
กรณีท่ี 11. นางสาว เดือนฉาย รับจางเย็บผาโหล มีการปวดหวับอยๆ คลําแลวพบวาเตานมเปนกอน หมอ

วินิจฉัยวาเปนมะเร็วเตานม ตองใชเคร่ืองมือระดับสูง ตองใชเคร่ืองเอกซเรยคอมพิวเตอร ตองทําเมมโมแกรม 
(ตรวจเตานมดวยคล่ืนเสียง) ซ่ึงมีคาใชจายสูงกวาคารายหัวท่ีไดรับ ทางโรงพยาบาลขอใหจายสวนเกินนีเ้อง 

 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1. ผูปวยมะเร็งมีสิทธิไดรับการรักษาอะไรบาง 
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2. นางสาวเดือนฉายตองจายสวนเกินเองหรือไม  
3. ในกรณี นี้ คําอธิบายของโรงพยาบาลถูกตองหรือไม  
 
กรณีท่ี 12. นายพนม  อายุ 34 ป  ตองการไปใชสิทธิในเร่ืองการดูแลรักษาเกีย่วกับฟน ประจําป   
 
ใหสมาชิกในกลุมชวยกันแลกเปล่ียนในประเด็นคําถามดังนี ้
1.    นายพนมจะไดรับบริการอะไรบาง 
2.     บริการดานสุขภาพฟนของหลักประกนัสุขภาพตางจาก ระบบประกันสุขภาพอ่ืนๆอยางไรบาง  
 
สาระสําคัญเร่ืองสิทธิประโยชน และการใชสิทธิประโยชน   
• เม่ือมีผูเจ็บปวยรุนแรง เปนอันตรายตอชีวติและสุขภาพเปนหนาท่ีของสถานพยาบาลท่ีตองชวยชีวิต (ไม

สามารถปฏิเสธการรักษา ไมสามารถเรียกเก็บเงินกอนรักษา มิฉะนัน้ถือวาผิด พรบ.ประกอบโรคศิลป) 
 
เกณฑการรับบริการในสถานพยาบาล 

� โดยท่ัวไปควรรับบริการจากสถานพยาบาลท่ีลงทะเบียนไว  ถาความเจ็บปวยนั้นเกินกวาความสามารถของ
สถานบริการนั้นท่ีจะรักษาได ผูใหการรักษามีหนาท่ีตองสงตอรับการรักษาไปสูโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิตอไป โดยจะตองมีใบสงตัวจากสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว (กรณีท่ีสถานพยาบาลไมยอมสงตอ อาจ
ตองมีการขอความเห็นเพิ่มเติมจากแพทยทานอ่ืน และสถานพยาบาลอื่นเร่ืองแนวทางการรักษา รวมท้ังรองเรียน
มาทางศูนยรองเรียนของ สปสช. ได)  

� กรณีฉุกเฉินดานสุขภาพสามารถรับบริการจากสถานบริการท่ีไหนก็ได ไมจํากัดจํานวนคร้ัง ถาเปนโรงพยาบาล
เอกชน ตองเปนโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแลว  
�  กรณีอุบัติเหตุสามารถรับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ใกลท่ีสุดไมจํากัดจาํนวนครั้ง  ถาเปนโรงพยาบาล
เอกชน ตองเปนโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนกับสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแลว  

 
เอกสารสําคัญท่ีตองเตรียมในการใชสิทธิ ประกอบดวยบัตรท่ีออกโดยราชการเพื่อแสดงตน เชน บัตรประจําตัว

ประชาชน พรอมกับบัตรหลักประกนัสุขภาพ(บัตรทอง) เพื่อแสดงสิทธิ 
 
การแจงยายสถานพยาบาลท่ีตองการใชสิทธิ สามารถทําไดปละ 2 คร้ัง  
� แตละคร้ังตองใชเวลาในรอบดําเนินการแจงยาย 15 วัน คือจะเร่ิมรับบริการไดในวันท่ี 16 หลังจากแจงยาย 
� สามารถแจงยายปลายทางได โดยการมีหนังสือรับรองจากนายจาง หรือเจาบานในทะเบียนบาน, ผูนํา

ชุมชน หรือนําเอกสารใบเสร็จคาน้ํา คาไฟ มายืนยนัการพกัอาศัยอยู 
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กรณีเจ็บปวยจากอุบัติเหตุทางรถ ถาหาคูกรณีไมได สามารถเบิกจากงบกลางของกรมการประกันภัย ไมเกิน 
15,000 บาท เม่ือหาคูกรณีไดสามารถเบิกเพิ่มเติมไดอีก 35,000 บาท สวนท่ีเกินจากนีส้ามารถเบิกไดจากกองทุน
หลักประกนัสุขภาพ      

 
กรณีการรักษาท่ียกเวน ยังไมไดรับการคุมครองในหลักประกันสุขภาพ 
� การผาตัดคลอด โดยไมไดมีขอบงช้ีทางการแพทยท่ีจําเปน 
� การเปล่ียนถายอวยัวะบางสวน และยากดภูมิท่ีตองใชหลังการเปล่ียนถายอวัยวะตลอดชีวิต 
� ศัลยกรรมท่ีเกีย่วกับเร่ืองความงาม 
 
บริการดานการแพทยและการสาธารณสุขพื้นฐานท่ีจําเปนตอสุขภาพและการดํารงชวิีตของบคุคลและ

ครอบครัว 
1. การสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค 

1) การตรวจและดูแลหญิงต้ังครรภ 
2) การดูแลสุขภาพเด็ก และการใหวัคซีน 
3) การตรวจสุขภาพ ท้ังนี้ ตามแผนการตรวจสุขภาพตามอายท่ีุกําหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข 
4) การใหยาตานไวรัสเอชไอวใีนหญิงต้ังครรภท่ีติดเช้ือเอชไอว ี
5) กรณีเกีย่วกับฟน  การใหฟลูออไรดตอเดก็ ผูสูงอายุ ผูปวยฉายรังสีท่ีบริเวณศรีษะและคอ การ

เคลือบหลุมรองฟนสําหรับคนอายุไมเกิน 15 ป 
 
2. การตรวจรักษาโรคและฟนฟูสภาพท่ัวไป 

1) การตรวจ วินิจฉัยโรค บําบัดและฟนฟูสภาพทางการแพทยจนส้ินสุดการรักษา(โรคฉวยโอกาส
ทุกโรค)รวมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกตามกฎหมายประกอบโรคศิลปะ  การรักษาไดรับยาและ
เวชภณัฑตามบัญชียาหลักแหงชาติ 

2) การคลอดบุตร รวมกันไมเกนิ 2 คร้ัง กรณบุีตรยังมีชีวิตอยู 
3) บริการอาหารและหองผูปวยสามัญ 
4) การถอน ฟนการอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอม ฐานพลาสติก  

กรณีเดก็ (อายไุมเกิน 15) ไดรับการรักษาโพรงประสาทฟนน้ํานม และการใสเพดานเทียมในเดก็ปากแหวง 
เพดานโหว 

5) ไดรับการสงตอระหวางโรงพยาบาลเพ่ือไดรับการรักษาและการบริการข้ันสูงข้ึน  
6) ไดรับการรักษาตามโรคคาใชจายสูง ดังน้ี ฟอกไตกรณีไตวายเฉียบพลัน การใหเคมีบําบัดหรือ

ฉายแสงในมะเร็งทุกประเภท การผาตัดหวัใจ การรักษาล้ินหัวใจโดยบอลลูนทางผิวหนัง การขยายหลอดเลือด
หัวใจ การผาตัดสมอง การผาตัดใสอวยัวะเทียม การรักษาเยื่อหุมสมองอักเสบจากเช้ือราคริปโต 
 



 10 

กระบวนการใชบริการ 
1. เร่ิมไปรับบริการท่ีสถานบริการแรกท่ีกําหนดในบัตร หากสมควรสงตอ ตองไดรับการสงตอไปยัง

โรงพยาบาลท่ีมีความสามารถสูงข้ึน 
2. เม่ือปวย และเปนกรณีไมมีบัตรหลักประกนัสุขภาพ (สีเหลือง 30 บาท)  แตมีบัตรประชาชน  มีบัตร

รับรองสถานะบุคคล หรือบัตรอ่ืนๆท่ีทางราชการออกให(มีรูปถาย) ใหไปใชบริการในสถานบริการท่ีสะดวก ใกล
บาน ไดเลย  จากน้ันขอใหทางโรงพยาบาลดําเนินการข้ึนทะเบียนให  หรือสอบถามวาจะข้ึนทะเบียนไดอยางไร 
(โรงพยาบาลไมมีสิทธิปฏิเสธการรักษา  ตองรักษา แลวโรงพยาบาลสามารถไปเบิกคารักษา จากกองทุน
หลักประกนัสุขภาพได  ไมมีขออางวา ยังไมมีบัตรใหจายเงินกอน) 

3. หากยังไมปวย และไมมีบัตรหลักประกนัสุขภาพสามารถไปขอทําบัตร (ขอข้ึนทะเบียน)ไดท่ีสถานี
อนามัยใกลบานโรงพยาบาลใกลบาน หรือไปท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  สํานักงานเขตของกรุงเทพฯ  หรือ
โทรสอบถาม ท่ีหมายเลข 1330  ถาอยูตางจงัหวัดใหใสหมายเลขรหัสจงัหวัดตนเองกอน เชน  (053)1330 

 
หลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน 
1) สําเนาทะเบียนบานตนเอง 
2) บัตรประชาชน บัตรรับรองสถานะบุคคล หรือบัตรอ่ืนๆท่ีออกใหโดยหนวยราชการท่ีมีรูปถาย 
3) กรณีมีถ่ินที่อยู ท่ีพักอาศัย ไมตรงกับทะเบียนบาน ใหใชหลักฐานอ่ืนดังนี้ 
-  สําเนาทะเบียนบานท่ีตนพกัอาศัย รวมกบัหนังสือรับรองจากเจาของบานหรือผูนําชุมชน วาอาศัยอยูจริงใน

บานนั้น ในชุมชนนั้น 
-  ใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก สัญญาเชา  หรือใบเสร็จคาน้าํ คาไฟ คาโทรศัพท  ท่ีมีช่ือบุคคลและท่ีอยูในพ้ืนท่ี

นั้นๆ 
 
4. กรณีตองการยายไปข้ึนทะเบียนท่ีหนวยบริการอ่ืนท่ีอยูตางจังหวดั (ตางจากท่ีอยูเดิมของตน) สามารถ

กระทําไดปละไมเกิน 2 คร้ัง หากยายท่ีอยู อพยพไปทํางานตางถ่ิน และคาดวาจะอยูนานสามารถขอยายไปข้ึน
ทะเบียนใหมท่ีสถานบริการใกลท่ีพักอาศัย ใกลท่ีทํางานได โดยตองนําบัตรหลักประกันสุขภาพเดิม(บัตรสีเหลือง 
30 บาท)ไปยืน่รวมกับหลักฐานอ่ืนๆดังกลาวขางตนดวย 

5. กรณีบานอยูรอยตอระหวางอําเภอ ระหวางจังหวดั สามารถขอยายไปลงทะเบียนสถานบริการท่ีสะดวก
ของตนเองได ถึงแมจะอยูขามอําเภอ ขามจงัหวัด (นําหลักฐานดังกลาวขางตนไปขอยายได) 

 

การยกเวน 
1. หากเกิดอุบัติเหตุจากรถ (รถยนต รถมอเตอรไซค) ใหเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลใดก็ไดท่ีใกลท่ีสุด 

สะดวกท่ีสุด  เพราะโรงพยาบาลสามารถเบิกคาใชจายจากบริษัทประกันภยัรถของรถคันท่ีผิดไดในวงเงินไมเกนิ 
15,000 บาท    หรือหากบริษทัชา ไมยอมจาย สามารถเบิกจากกองทุนกลางกอนไดกองทุนกลางจะไปติดตามจาก
บริษัทเอง  หากเกินกวานั้นจงึจะสามารถเบิกจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพได  หรือบางโรงพยาบาลจะรักษา
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2. ผูพิการ และทหารผานศึก สามารถไปใชบริการท่ีสถานบริการใดๆก็ได ไมจําเปนตองเปนหนวยบริการท่ี
ระบุในบัตรหลักประกันสุขภาพทั้งนี้เพราะมีกฎหมายรับรองสิทธิตางหาก  ดังนั้นโรงพยาบาลใดๆไมมีสิทธิปฏิเสธ  
เพราะสามารถเบิกคาใชจายจากกองทุนหลักประกนัสุขภาพได 

 
กรณีไดรับความเสียหายจากการรับบริการ (ขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนตามาตรา 41) 
1. ผูไดรับความเสียหายหรือทายาท สามารถยื่นเร่ืองไดภายใน 90 วัน ท่ีรับรูความเสียหาย โดยยื่นท่ี

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั (สํานักงานสาขาของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ) เปนความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนไดตั้งแต วันท่ี 19 พย.45 เปนตนมา (เปนวันท่ี พรบ.หลักประกนัสุขภาพแหงชาติมีผลบังคับใช) อัตรา
คาชดเชย  ตั้งแตไมเกิน 20,000 บาท ถึงไมเกิน 80,000 บาท 

2. อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคํารองขอรับเงินชวยเหลือเบ้ืองตนของผูรับบริการหรือทายาท 
(อนุกรรมการตามมาตรา 41) ซ่ึงอนุกรรมการฯตองทําการพิจารณาใหแลวเสร็จภายในไมเกนิ 30 วัน 

3. หากไมเห็นดวยกับการวินิจฉัยของอนุกรรมการฯ สามารถยื่นเร่ืองอุทธรณตอคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  (อยูท่ีสวนกลาง) ไดภายใน 30 วันหลังจากทราบผล 

 

กิจกรรมท่ี 3 คําถามเลือกขาง 
กิจกรรมนี้ เปนกิจกรรมท่ีตองการ ใหได คิดวิเคราะห ในเชิงหลักการท่ีสําคัญๆ ของระบบหลักประกันสุขภาพ 

วามีผลตอระบบสุขภาพของประเทศอยางไร  โดยใชการใหผูรวมอบรมไดแสดงความเห็นตอประเด็นคําถาม พรอม
กับการอธิบายความเหน็ของตนเองในการเลือกขางความเห็นในแตละคําถาม   การดําเนินกิจกรรมนี้ ตองอธิบายให
ผูรวมอบรม เขาใจวา ความเห็นเปนเร่ือง มุมมอง  ไมใชการเอาชนะ การช้ีวาใครผิดใครถูก 

 
วัตถุประสงค 
1. เพื่อแลกเปล่ียนทัศนะตอระบบหลักประกนัสุขภาพถวนหนา 
2. เพื่อสรางความเขาใจตอปรัชญาและแนวทางในการดําเนินการของระบบหลักประกนัสุขภาพ 
 
วิธีการดําเนินกิจกรรม 
1. ผูดําเนินรายการชี้แจงกิจกรรม ท่ีอยากใหผูรวมอบรมตอบทัศนะสวนตัวตอ คําถาม4 ขอ ตอไปน้ี โดย

แบงจุดยืนคําตอบเปน 2 ขาง คือ เห็นดวย และ ไมเหน็ดวย  
คําถาม 4 ขอ คือ 
1. หลักประกนัสุขภาพ เปนระบบสุขภาพของคนจน 
2. หลักประกนัสุขภาพ เปนระบบหลักประกนัท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานการรักษาตํ่ากวาระบบหลักประกัน

อ่ืนๆ 
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3. หลักประกนัสุขภาพเปนเพียงนโยบายประชานิยมของรัฐบาล 
2. ในแตละขอท่ีผูรวมอบรมตอบโดยแสดงจุดยืน ผูดําเนินรายการสุมสอบถามเหตุผลเพ่ิมเติม 
3. ในระหวางท่ีผูดําเนินกิจกรรม ซักถามเหตผุลเพ่ิมเติม  ใหทีมงาน ผูชวยผูดําเนนิกิจกรรม  ฟงสรุป

ประเด็นเหตุผลหลัก ใสแผนใส เพื่อใชในการสรุปตอไป 
4. เม่ือถามคําถามและซักถามจนจบ (บางคร้ัง อาจจะไมมีเวลาพอสําหรับท้ัง 4 ขอ  ตองเลือกทําเปนบางขอ) 

ใหผูดําเนินกจิกรรม  สรุป ประเด็นสําคัญ ตามตัวอยางท่ี เก็บรวบรวมจากการทํากิจกรรมในรอบแรกๆ ของการจัด
อบรม  ซ่ึง ความเห็นท่ีไดจากผูรวมอบรม จะออกมาใกลเคียงกัน   พอจะเปนแนวใหผูดําเนินกิจกรรมไดศึกษา
ลวงหนาได ...แตตองขอย้ําวา ไมใชคําตอบสุดทายท่ีจะเอาไป สรุปเลย   เราตองฟงจากกลุมกอน ซ่ึงจะมีแนวท่ี
ออกมาคลายกนั และ จะมีบางคําตอบ เปน ความคิดใหม   เพิ่มข้ึนมา ... 

 
กิจกรรมท่ี 4  รวมไหม... 
วัตถุประสงค  
1. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของภาคประชาชนในระบบหลักประกนัฯ 
2. เพื่อใหเห็นชองทางการเขาไปมีสวนรวม 
 
กระบวนการ 
1. แบงกลุมยอย 
2. มีคําถามหลัก คือ ถาจะเขาไปมีสวนรวมกบัระบบหลักประกันสุขภาพฯจะ 

a. จะเขาไดหรือไม 
b. ถาไดจะเขาอยางไร  
c. ถาเขาไปได จะไปทําอะไร  

3. มานําเสนอกลุมใหญ 
 
ควรตองเห็นภาพของ กลไก ตางๆ ท่ีประชาชนจะเขาไปรวมได ในทุกระดับ 
• กรรมการหลัก ระดับชาติ 
• อนุกรรมการระดับ เขต ,จังหวัด  
• กรรมการกองทุนสุขภาพตําบล 
• ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน  ...อิสระตาม ม.50(5) 
 
 


