
 
เรียน   ตัวแทนศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
  ตัวแทนวิทยุชุมชน   เครือขายกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง   ขอสงคําตอบ จากการอบรมความรูเร่ืองหลักประกันสุขภาพถวนหนา   
           เม่ือวันที่  20  สงิหาคม  2553  ณ  โรงแรมริชมอนด               

 
ถามมา-ตอบไป  

 

การอบรมความรูเร่ืองหลักประกันสุขภาพถวนหนา  คร้ังที่ 2   
 

      วันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ หองทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด  
 

กิจกรรมที่  1  คนหาเปาหมายที่จะตอบโจทยทีเ่ปนปญหาของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
- คนกรุงสวนใหญไมรูจักสิทธิประโยชน                        
- เจ็บปวยไปใชสิทธิ์  ก็มีขอตดิขัด 

ถามมาตอบไป 
1. ถาม    โดนสุนัขกัด จะไปรับการรักษาทีค่ลินิก แตคลนิิกหยุด 

ตอบ    กรณีน้ีเปนกรณีฉุกเฉิน สามารถใชสิทธิไดที่หนวยบริการทุกแหงในโครงการหลักประกัน   
             สุขภาพถวนหนาทีใ่กลที่สุดได     

2. ถาม    อยูตางจังหวัด  มาใชสิทธทิี่กรุงเทพที่คลินิกไมได  คลินิกเรียกเก็บคาบริการ 
ตอบ    หากเปนกรณีอุบัติเหตุ  เจ็บปวยฉุกเฉินสามารถใชสิทธิที่หนวยบริการในโครงการหลักประกัน 
             สุขภาพถวนหนาไดทุกแหง   หากเปนการรักษาทั่วไป ใชสทิธิไมได ตองจายเงินเอง 

3. ถาม   ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่นัดรักษา รพ.ใหกลับไปขอใบสงตัว โดยแจงใหทราบชา 
ตอบ    การใชบริการตองไปตามขั้นตอน  เริ่มที่หนวยฯปฐมภูมิกอน  หากรักษาไมได จะมีหนังสือ 
            สงตัวไปรพ.รับสงตอและหากไปรกัษาแลวมีการนัดหมายรักษาตอ      ตองกลับไปแจง 
          คลินิกทราบ   เพ่ือออกหนังสือสงตัว  ทั้งน้ี  หนังสือสงตัวในการรักษาโรคเดียวกัน  
          สามารถใชได 90 วัน   

4. ถาม   ไปรักษาแผลรอนใน แตไดยาแกแพอากาศ 
ตอบ รองเรียน  1330        

     5. ถาม   ทําไมคลินิกถึงมีวันหยุด  
         ตอบ เพราะสปสช.กําหนดใหคลินิกฯในโครงการเปดใหบรกิารอยางนอย  56  ชั่วโมงตอสัปดาห        
                (จันทร – ศุกร เปดใหบริการเต็มเวลาทีค่ลนิิกทําการและเสารหรืออาทิตย  ประมาณ 3-4  ชั่วโมง   
                โดยสวนใหญ  เปด 09.00-12.00 น.)  กรณีจะหยุดทําการ ตองแจงสํานักงานฯ ลวงหนา   
                เพ่ือขออนุญาตและคลินิกจะตองติดประกาศใหผูมีสิทธิทราบลวงหนาวาสามารถไปรับบริการ 
                 ที่ใดแทนได 
 
 



 
5. ถาม   โรงพยาบาลยกเลิกสิทธิคนไข  โดยไมแจงใหทราบ 

ตอบ โรงพยาบาลไมสามารถยกเลิกสิทธคินไขได เน่ืองจาก    
1. ประชาชนที่มีสิทธิประกันสขุภาพถวนหนา จะมีหนวยบริการประจําคือ (ศูนยบริการ

สาธารณสุข,คลินิกชุมชนอบอุนหรือ รพ. อยางใดอยางหนึ่ง) และมีหนวยบริการรับสงตอคือ
รพ. 1 แหง การจะขอเปลี่ยนหนวยบริการประชาชนเจาของสิทธิจะตองเปนผูดําเนินการ ขอ
เปลี่ยนสทิธิเอง  โดยยื่นเอกสารหลักฐานกับเจาหนาที่ สปสช.ที่ปฏบิตัิงานที่ สํานักงานเขต
ทุกแหง  

2.  ประชาชนที่มีสิทธิประกันสขุภาพถวนหนา   สิทธิจะเปลี่ยนแปลงไปเปนสิทธิอ่ืนได ก็ตอเม่ือ
ประชาชนไดรับสิทธิอ่ืน เชน  ขาราชการ /รัฐวิสาหกิจ หรือประกันสังคม 

3.  หากประชาชนมีขอสงสัย  สามารถแจง 1330 เพ่ือใหตรวจสอบขอเท็จจริงได 
 

6. ถาม   สรางความเขาใจกับประชาชนในการตรวจสขุภาพประจําป 
ตอบ การตรวจสุขภาพประจําป ไมสามารถใชสทิธิบตัรทองตรวจได   แตถาหากเปนการตรวจเพื่อ 
คัดกรองความเสี่ยงตอสุขภาพ สามารถใชสิทธิตรวจคดักรองได 4 เชนเสี่ยงตอโรคหรือภาวะเหลาน้ี
หรือไม ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน หลอดเลือดสมอง และภาวะอวน อาทิ  ชายรอบเอวเกิน 90 ซม.
หญิงรอบเอวเกิน  80 ซม.หรือมีประวัติพอแม พ่ีนองเปนเบาหวานหรอืโรคหลอดเลือดสมอง(อัม
พฤกษ  อัมพาต)  

7. ถาม  ไมมีกองทุนสุขภาพทองถิ่น  เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเขารวม  ทําใหไมสามารถ               

จัดบริการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนได        

8. ตอบ  ผลักดันใหศูนยบริการสาธารณสุข (ศบส.) ดําเนินการ ยกระดับศบส.ใหเปนรพ.สงเสริมสุขภาพ

ตําบล  และการจัดสรรงบกองทุนสรางเสริมสุขภาพทองถิ่น สามารถมีชองทางดําเนินงานผานสภา

องคกรชุมชน 

     8. ถาม   ฝายการเมืองไมสนใจระบบสาธารณสุขในกทม.    
        ตอบ ผลักดันใหฝายการเมืองเห็นความสําคัญในการดําเนินสภาองคกรชุมชนเปนชองทางหน่ึงที่ 
        สามารถดําเนินงานกองทุนสุขภาพทองถิ่นนํารองได แตเน่ืองจากมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  
        ควรใหมีการเตรียมพรอมใหดี     และผลักดันใหเกิดสภาองคกรชุมชนครบ 50 เขต 

9. ถาม  สปสช.ควรมีการส่ือสารใหประชาชนใหทราบในนโยบายการบริหารงาน โครงสราง  งบประมาณ     

และการเชื่อมโยงการทํางานกับภาคประชาชน                                                                       

ตอบ มีรายละเอียดแจงใหทราบในลักษณะเปนภาพรวม เชน  สิทธปิระโยชนหลกัประกันฯ (โรคไต),   

การรับวัคซีนไขหวัดใหญ ฯลฯ   ทาง http:// www.nhso.go.th 

 

 



     10. ถาม  ควรสนับสนุนงบประมาณไปที่การพัฒนาศักยภาพคลนิิกชุมชนอบอุนในการทํางานรวมกับภาค  
          ประชาชนมากขึ้น ในการดําเนินงานสรางเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมีศูนยสุขภาพชุมชนเปนฐาน       

ตอบ    สปสช. ไดสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพคลินิกชุมชนอบอุนใหแก
หนวยงานที่เก่ียวของ(ทําโครงการ/ขอตกลง)  เชน กรมอนามัย  มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
เรื่อง การใหคําปรึกษา การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสขุภาพ การดูแลเรื่องยา การเยี่ยมบาน/การดูแล
ผูปวยทีบ่าน  แนวทางการสงเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุมวัย     กรณีการสนับสนุนงบใหแกภาค
ประชาชน จะตองมีองคกรที่เปนนิตบิุคคลรองรับ ทําสัญญารับงบประมาณภายใตโครงการ 

      11. ถาม   งบพีพีไปที่กทม. (สํานักอนามัย)  แตกทม.ไมจัดสรรงบไปที่ทองถิน่ 
         ตอบ  ใชพลังชุมชน รวมตัวกันไปยื่นหนังสือผลักดันใหศูนยบริการสาธารณสุขพัฒนาใหเปน   
          โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพชุมชนและวางแผนประเด็นที่จะผลักดันเชิงนโยบาย  ตัวแทนจาก  6  โซน 
 
 
 
 



 
 

                                                              กิจกรรมที่ 3  เรื่องสิทธิประโยชน ทีต่องการทบทวน 
คําถาม /อุปสรรค คําตอบ หมายเหตุ 

มีคนในชุมชนจํานวนมาก มาจากตางจังหวัดมาเชาบานอยู  เมื่อเจ็บปวย ไปใช
สิทธิรักษาหนวยบริการในกทม.ไมได ศูนยประสานงานฯ หรือวิทยุชุมชนจะ
ชวยอะไรไดบาง 
 

แนวทางการปฏิบัต ิ
- คนตางจังหวัด  ที่มาพักอาศัยใน กทม. หากยังไมขอ
เปลี่ยนสทิธิมาเลือก หนวยบริการใน กทม. จะยังมีสิทธิ
ประกันสุขภาพถวนหนาทีต่างจังหวัด  และจะสามารถเขา
รับบริการใน กทม.ไดเฉพาะกรณีอุบัติเหต-ุฉุกเฉินเทานั้น   
เพื่อใหสิทธติรงตามที่ประชาชนพักอาศัยจริงและมีความ
สะดวกในการรับบริการ ควรเปลี่ยนมาเลอืกหนวยบริการ
ใน กทม. โดยติดตอขอเปลีย่นหนวยบริการ ไดที่
สํานักงานเขตใกลบาน และเตรียมหลักฐานการขอ
ลงทะเบียนเปลี่ยน หนวยบริการ  คือ 
  1. สําเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสําเนา) ถาอายุต่ํา
กวา 15 ป ใหใชสําเนาสตูิบตัร  ผูปกครองเซ็นรับรอง
สําเนาพรอมแนบสําเนาบตัรประชาชน ของผูปกครอง 
  2. เอกสารรับรองการพักอาศัยใน กทม. อยางใดอยาง
หนึ่งดังนี้ 
    -  สําเนาทะเบียนบานทีพ่ักอาศัยในกทม. และเจาบาน
เซ็นรับรอง  
  หรือ หนังสือรับรองของผูนําชุมชน ,อสส.ในเขตพื้นที ่
พรอมแนบสําเนาบัตร ผูนําชุมชน, อสส (เซ็นรับรอง
สําเนา) 
 

 



  ***  การขอเปลี่ยนหนวยบริการ สามารถเปลี่ยนไดปละ 
2 ครั้ง 
  ***  หากเปนกรณีอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  สามารถใชสิทธิได
ที่หนวยบริการ ในระบบหลกัประกันสุขภาพถวนหนา ทุก
แหงที่ใกลที่สดุ   

มีผูปวยไตวาย  มาปรึกษาวา หมอที่รพ.บอกวา บัตรทองกรณีตองฟอกเลือด
ตองใชวธิีฟอกทางหนาทองตองมาใหรพ.สอนและรับน้ํายาไปบาน ถาจะฟอก
ดวยเครื่อง จะตองใชเงิน 500 บาทจะตองทําอยางไร 
 

ตามสิทธิการบําบัดทดแทนไต หลังวันที่ 1 ตุลาคม  2551 
สําหรับผูปวยรายใหม  สามารถลางไตทางหนาทองโดย
ไมเสียคาใชจาย  แตหากมีขอบงชี้ทางการแพทยวาลางไต
ผานทางหนาทองไมได  ผูปวยสามารถใชวิธีการรักษา
ดวยการฟอกเลือดได  โดยสํานักงานชดเชยคาฟอกเลอืด
ใหครั้งละ  1,500 บาท  แตหากผูปวยตองการเลือก
วิธีการฟอกเลอืด โดยไมมีขอหามในการลางไตทางชอง
ทอง  ผูปวยตองจายเงินคาฟอกเลือดเองทั้งหมด 
ยกเวน  ผูปวยรายเกาที่ฟอกเลือดกอนวันที่ 1 ตุลาคม  
2551  ไดรับสิทธิ สปสช.จายให 1,000 บาท/ครั้ง โดย
ผูปวยรวมจาย 500 บาท/ครั้ง 

 

มีญาติผูปวยมาปรึกษาวาลูกสาวปวย ไมสบายมาก เปนๆหายๆหลายครั้ง ทุก
ครั้งที่ไปรักษาก็จะไปที่คลนิิกที่มีสิทธิ  แตไมดีขึ้น หมอไมยอมสงตอแตบอกวา
รักษาไดจะทําอยางไร 

สอบถามขอเท็จจริงทั้งสองฝาย  ถาพบวา อาการไมดีขึ้น
จริงและไมสามารถรักษาไดตองประสานงานสงตอผูปวย 
 

 

มีพอแมของผูปวยมาปรึกษาวาลูกสาวเจ็บทองคลอดกอนกําหด เด็กน้ําหนักตัว
นอย ตัวเหลือง ทางรพ.เอาเขาตูอบ มีผาปดตา แตเด็กดิ้นผาปดตาหลุด สงสัย
เด็กจะมองไมเห็นจะตองทําอยางไร 
 
 
 

-ประสานงานกับแพทยผูรักษาและผูเกี่ยวของ  เพื่อ
วินิจฉัยขอเทจ็จริง  
หากพบวา ตาเด็กมองไมเห็นจริงๆ จะตองหาแนวทาง 
แกไข เยียวยา โดยขอรับการชดเชยตามมาตรา 41 
 
 

 



มีผูปวยมะเร็งมาปรึกษาวา ขณะนี้รักษาดวยเคมีบําบัดเสร็จแลว  และหมอที่
รพ.นัดทุกเดือน  แตทุกครั้งที่ไปตามนัด ทางรพ.จะบอกใหไปเอาใบสงตัว จาก
คลินิกกอนบางครั้งไปไมไดทําใหตองจายเงินเอง ถาไมมีใบสงตวัและอยากรูวา
กรณึปวยเปนมะเร็ง บัตรทองจะใหการรักษาแบบไหน จายเงินเพิ่มหรือไม 
อยางไร 

ไมตองใชใบสงตัวเปนครั้งๆ ใบสงตวักรณีโรคเดียวกัน 
สามารถใชได 90 วัน  
 

 

ผูปวยเอดส  จะไดรับสิทธใินการรักษาอะไร  อยางไร ตองจายเงินเพิ่มหรือไม 
ถาจะขอตรวจการติดเชื้อ ใครมีสิทธิที่จะไดตรวจและจะตองมีคาใชจายอะไร
หรือไม 
 

ผูปวยไดรับการปองกัน รักษาฟรี  
กลุมเสี่ยงที่มาขอตรวจ  ไมตองจายเงิน โดยแพทยจะให
คําปรึกษาและสอบถามประวัติ  โดยตรวจไดปละไมเกิน  
2 ครั้ง  
สิทธิประโยชน   

ปชช.ทุกคนทีม่ีเลข 13 หลัก  สามารถขอรับการตรวจ 
- การติดเชื้อเอช ไอ วี  ได 2  ครั้ง/ป  
- การตรวจติดตามภูมิตานทาน (CD 4), ปริมาณ

ไวรัสในเลือด (VL) 
- การรักษาดวยยาตานไวรัส 

 

 

ผูสูงอายุที่ตองผาตา ใสเลนส ตองเสียคาใชจายอะไรบาง 
 

ไมเสียเงิน นอกจากใชเลนสพิเศษ 
ขอเสนอแนะ ควรใหครอบคลุม สายตาสัน้ ยาว ดวย 

 

การไปรักษาตามสิทธิบตัรทอง บางครั้งถูกเรียกเก็บเงินหมอบอกวาเปนยา
นอกบัญชียาหลัก ตองจายคายา  แบบนี้ถูกตองหรือไมอยางไร 
 

คุยกับแพทยผูรักษาเพื่อใหเห็นถึงความจาํเปนตองใช 
กรณีเปนความจําเปนที่ตองรักษาโดยใชยานอกบัญชยีา
หลักโดยอยูในดุลวินิจของแพทยผูรักษา ไมตองเสียคา
รักษา  หากเปนความตองการของผูปวย ตองจายเงินเอง 
 
 

 



ผูปวยบตัรทองที่ตองนอนรักษาตวั จะจองหองพิเศษไดหรือไม กรณีมีเตียงวาง 
 

สามารถจองไดแตตองจายคาสวนตางเพิ่ม 
 

 

คนทั่วไปจะไดรับสิทธใินการสงเสริมปองกันโรคในดานไหนบาง 
 

ทุกคนมีสิทธไิดรับบริการ สงเสริมสุขภาพทั่วไป 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คัดกรองภาวะเสี่ยงตางๆ สงเสรมิ
ปองกันโรค เชน วัคซีนในเด็ก ทันตกรรมปองกัน       
ธาลัสซีเมีย เจาะสนเทาหาภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน  
การสงเสริมปองกันเชิงรุกในชุมชน ฯลฯ 
 

 

เมื่อเจ็บปวยในกทม.จะไปใชสิทธิไดที่ไหน อยางไร 
 

หนวยบริการภาครัฐ เอกชนทุกแหง ที่เขารวมโครงการ 
 

 

 
 
              อุษณา  รัตนาภรณพิศิษฐ 
             เจาหนาที่ สปสช.เขต 13   กทม. 


