
การรบัฟังความเห็นของผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการในระบบหลกัประกนั
สุขภาพรูปแบบใหม่โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดสมชัชาสุขภาพ

 สมชัชาพจิารณ์ 

วันรพี สมณช้างเผอืก  สปสช.เขต 8 อุดรธานี,  วิสทุธ ิบุญญะโสภิต  สาํนักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ                                           
ทองจันทร์ หอมเนตร  สถาบันการเรียนรู้เพื-อปวงชน(ศูนย์อุดรธานี),วีระพล  เจริญธรรม  สมัชชาสขุภาพจังหวัดเลย,                                   

เพญ็จิต  ลาํมะยศ สาํนักงานสาธารณสขุจังหวัดเลย ,  และนางสาวอภิญญา  กรรณลา สมัชชาสขุภาพจังหวัดเลย



ความเป็นมา

�พรบ.หลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2545 
กาํหนดให้มีการรับฟังความเหน็ทั-วไปจากผู้
ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกนั
สขุภาพแห่งชาตมิาตรา 18(10) มาตรา 
18(13) และ มาตรา 46 เป็นประจาํทุกปี



รูปแบบการจดัรบัฟังความเหน็ท ี�ผา่นมา(ปี๒๔๔๖----๒๕๕๕)

ปี อําเภอ จงัหวดั เขต ภาค ส่วนกลาง
๒๕๔๖ � �

๒๕๔๗ � �

๒๕๔๘ � �

๒๕๔๙ � �

๒๕๕๐ � �

๒๕๕๑ � � �

๒๕๕๒ �

๒๕๕๓ �

๒๕๕๔ �
(นาํร่อง จ.เลย)

�
(นาํร่อง จ.เลย)

�



�สปสช.เขต 8888 อดุรธาน ี 
 (นาํร่อง) สมชัชาพจิารณ ์: : : :  การรบัฟัง
ความเห็นของผูใ้หบ้ริการและผูร้บับริการ
ในระบบหลกัประกนัสุขภาพรูปแบบใหม่
โดยประยกุตใ์ชแ้นวคิดสมชัชาสุขภาพ  
นาํร่องในพื/ นที1 จ.เลย



วตัถุประสงค์ 

�เพื-อศกึษารปูแบบการรับฟังความเหน็ทั-วไป
ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบ
หลักประกนัสขุภาพแห่งชาติรปูแบบใหม่โดย
ใช้แนวคิดสมัชชาสขุภาพ



วธิกีาร
� เน้นปฏบิัติการแบบมีส่วนร่วม (ในรปูคณะทาํงาน) ประยุกต์ใช้แนวคิด

สมัชชาสขุภาพ

� ออกแบบวิธกีารดาํเนินงาน 4  ขัCนตอน  คือ 

1) ขั/นเตรียมความพรอ้มและสรา้งแกนนาํ  

2) ขั/นการกําหนดประเด็นรบัฟังความเห็น

       (แบบสอบถาม/ศึกษาดูงาน)

3) ขั/นสรา้งความรูแ้ละความตระหนกั  

        เวทสีนทนากลุ่ม (focus group)  

4) ขั/นการพฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย  
       (เวทปีระชาพิจารณร์ะดับอาํเภอและจังหวัด)

ข้อเสนอ

‘นโยบาย’
พัฒนาระบบ

หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ



พื$นท ี�ดาํเนนิงาน และ ระยะเวลา 

พื/ นที1ดาํเนนิงาน
�อาํเภอเอราวัณ,อาํเภอปากชมและอาํเภอด่านซ้าย
�จังหวัดเลย 
ระยะเวลาดาํเนนิงาน 
� วันที- 15 มิถุนายน 2554 ถงึวันที- 30 

กนัยายน 2554



ผลการดาํเนนิงาน..เปรยีบเทยีบผลการดาํเนนิงานจากรูปแบบ

การรบัฟังความเหน็ของ สปสช. ท ี�ผา่นมา

�ด้านแนวคิดและหลักการรับฟังความเหน็รปูแบบ
ใหม่กบัรปูเดมิไม่มีความแตกต่างกนั  แต่รปูแบบ
ใหม่ได้เพิ1มมูลค่าและทําใหเ้กิดการมีส่วนร่วม ที-
นาํไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกนัสขุภาพ
จากผู้ที-เกี-ยวข้องในพืCนที-



ความต่าง (ที�นาํสู่เพ ิ�มมูลค่า) ในรูปแบบสมชัชาพจิารณ์  

ดา้น รูปแบบเดิม รูปแบบสมชัชาพจิารณ์
ประเดน็รับฟัง
ความเหน็

ส่วนกลางกาํหนดประเดน็รับฟัง
ความเหน็ที-ใช้ร่วมกนัทัCงประเทศ

กาํหนดประเดน็รับฟังความเหน็ตาม
ความจาํเป็นของพืCนที- (วิเคราะห์มา
จากสภาพความจาํเป็นของพืCนที-)
1) สทิธปิระโยชน์ และ ม.41 
2) คุณภาพและมาตรฐานการ

ให้บริการ (การส่งต่อ,HA)
3) การบริหารจัดการกองทุน

หลักประกนัสขุภาพระดับ
ท้องถิ-น/พืCนที-  



ความต่าง (ที�นาํสู่เพ ิ�มมูลค่า) ในรูปแบบสมชัชาพจิารณ์  

ดา้น รูปแบบเดิม รูปแบบสมชัชาพจิารณ์
การจัด
กระบวนการ

เน้นจัดเวทเีป็นครัCงๆ  เช่น   จัด
เวทรีะดับภาค (2546, 
2547, 2553)  จัดเวที
ระดับเขต
(2548,2550,2551)  จัด
เวทรีะดับจังหวัด (2549, 
2551, 2552)

มีกระบวนการรับฟังความเหน็ควบ
คู่สร้างการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีอย่างเป็นระบบขัCนตอน (4 
ขัCนตอน)
  1111) ) ) ) เตรียมความพรอ้มและสรา้งแกนนาํ
  2222)))) กําหนดประเด็นรบัฟังความเห็น
3333)))) สรา้งความรูแ้ละความตระหนกั

  4444)))) พฒันาขอ้เสนอเชิงนโยบาย



ดา้น รูปแบบเดิม รูปแบบสมชัชาพจิารณ์
ข้อเสนอ
นโยบาย

เป็นข้อเสนอระดับชาติทัCงหมด                  
(ร้อยละ100)

มีการกลั-นกรองจาํแนกเป็นข้อเสนอ
ระดับชาติ,ระดับเขต,ระดับจังหวัด  

ประเด็น
ขอ้เสนอ/

ความคิดเห็น
การผลกัดนันโยบายไปสู่การปฏิบตัิ

ระดบัชาติ ระดบัเขตพื/ นที1 ระดบัจงัหวดั

1) ด้านสทิธแิละการคุ้มครองสทิธิ 20 5555 (25%)(25%)(25%)(25%) 4444 (20%)(20%)(20%)(20%) 11111111 (55%)(55%)(55%)(55%)

2) ด้านคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการ

29 16 (55.17%)16 (55.17%)16 (55.17%)16 (55.17%) 6 (20.69%)6 (20.69%)6 (20.69%)6 (20.69%) 7 (24.14%)7 (24.14%)7 (24.14%)7 (24.14%)

3)ด้านการมีส่วนร่วมในการสร้าง
เสริมสขุภาพ

15 7 (46.67%)7 (46.67%)7 (46.67%)7 (46.67%) 5 (33.33%)5 (33.33%)5 (33.33%)5 (33.33%) 3 (20%)3 (20%)3 (20%)3 (20%)

ผลรวม 64 28 (43.7528 (43.7528 (43.7528 (43.75%)))) 15 (23.44%)15 (23.44%)15 (23.44%)15 (23.44%) 21 (32.81%)21 (32.81%)21 (32.81%)21 (32.81%)

ที-มา : ข้อเสนอนโยบายจากการทาํประชาพิจารณร์ับฟังความคิดเหน็ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พืCนที-จังหวัดเลย 
ประจาํปี 2554



ดา้น รูปแบบเดิม รูปแบบสมชัชาพจิารณ์
การมีส่วน
ร่วม 
(กลุ่มเป้า
หมาย)

มีขอ้จํากดัดว้ยจํานวนครั/งการ
จดัเวที  

** สดัส่วนผู้เข้าร่วมเฉพาะ  

ผู้แทนผู้ให้บริการ   ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ-น  
และผู้แทนศูนย์ประสานงาน
หลักประกนัสขุภาพประชาชน

เพิ1มการมีส่วนร่วมไดม้ากขึ/ น
จากกระบวนการที1ต่อเนื1อง  
** สามารถเพิ-มสดัส่วนและจาํนวน
ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเหน็โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้รับบริการ  เช่น  กลุ่ม อสม.  กลุ่มแม่และ
เดก็   กลุ่มผู้พิการ   กลุ่มผู้สงูอายุ   กลุ่มผู้
ติดเชืCอ   กลุ่มผู้ป่วยโรคเรืCอรัง  และ กลุ่มผู้
ที-ได้รับความเสยีหายตามมาตรา 41  ด้าน
กลุ่มผู้ให้บริการเพิ-มสดัส่วนของบุคลากร

ทางการแพทย์ในระดับปฏบิัติการมากขึCน  



ดา้น รูปแบบเดิม รูปแบบสมชัชาพจิารณ์

กระบวน 
การทาง
สงัคม

ขาดความต่อเนื-องหลัง
การรับฟังความเหน็

มีกลไกการขบัเคลื-อนทาง
สงัคมในระดับพืCนที-ต่อเนื-อง
1)   สสจ.เลย นาํข้อเสนอจัดทาํ

แผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา 
2) รพ.ปากชมและรพ.เอราวัณ นาํ

รูปแบบสร้างการรับรู้สทิธิ
ประชาชน 

3) กองทุนหลักประกนัสขุภาพ
ท้องถิ-นใช้รูปแบบสร้างการมี
ส่วนร่วมประชาชนสู่การสร้าง
สขุภาพ ใน อ.เอราวัณ และ อ.
เมือง  



การนาํผลวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นงานประจํา  
1)   สสจ.เลย นาํข้อเสนอจัดทาํแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา   

2) รพ.ปากชมและรพ.เอราวัณ นาํรูปแบบสร้างการรับรู้สทิธปิระชาชน 

3) กองทุนหลักประกนัสขุภาพท้องถิ-นใช้รูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนสู่การ
สร้างสขุภาพ  

4)   สปสช.เขต 8 อดุรธานี ร่วมกบั สช. ขยายผลสมัชชาพิจารณค์รอบคลุมทุกจังหวัด 
(เลย  หนองบัวลาํภ ูอดุรธานี หนองคาย  สกลนคร นครพนม  และ บึงกาฬ) 

5)   สาํนักงานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ  ใช้แนวทางการสมัชชาพิจารณ์
หลักประกนัสขุภาพจัดกระบวนการรับฟังความคิดเหน็ระดับภมูิภาค 4 ภาค  
ได้แก่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์  สปสช.เขต 6 ระยอง  สปสช.เขต 10 
อบุลราชธานี และ สปสช.เขต 12  สงขลา



บทเรียนที�ได้รับ

� ผลสาํเรจ็ของการใช้กระบวนการสมัชชาพิจารณไ์ม่จบแค่การ
มีมติหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเท่านัCน   แต่ต้องมี
กระบวนการขบัเคลื-อนและผลักดันมติหรือการนาํไปสู่การ
ปฏบิตัิ  และถอืเป็นหน้าที-ร่วมกนัของทุกฝ่ายที-จะนาํมติหรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบายนัCน ๆ  ไปทาํงานตามบทบาทหน้าที-ตน   
โดยไม่ปล่อยให้ฝ่ายหนึ-งฝ่ายใดเป็นผู้ดาํเนินการแต่เพียง
ลาํพัง

� การได้มาซึ-งข้อเสนอที-ดีจาํเป็นต้องมีนักวิชาการขดัเกลาและ
การกลั-นกรองที-เหมาะสม



สรุป

�รูปแบบใหม่สมัชชาพิจารณโ์ดยใช้แนวคิดสมัชชาสขุภาพ  
เป็นกระบวนการที-นาํไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ
ด้านหลักประกนัสขุภาพที-ดี  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีอย่างเป็นระบบขัCนตอน   ทัCงยัง
ก่อให้เกดิการหาข้อสรุปร่วมกนัที-ดี   เกดิการรวมพลัง
ขับเคลื-อนทางสงัคม  ร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมพัฒนา                  
ที-นาํไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบหลักประกนัสขุภาพ
แห่งชาติจากผู้ที-เกี-ยวข้องในพืCนที-



ปจัจยัแห่งความสาํเรจ็ 
� เคลื-อนงานผ่านทุนเดิมทางสงัคม

� คณะทาํงานในพืCนที-  มีจิตสาํนึกดี  จิตอาสา  สาํนึกรักบ้านเกดิ  
ต้องการทาํประโยชน์เพื-อสงัคมส่วนร่วม ควบคู่การมอง
ประโยชน์ที-ประชาชนได้รับเป็นจุดร่วมในการทาํงานร่วมกนั

� สร้างกระบวนการทาํงานและเรียนรู้ ร่วมกนัอย่างต่อเนื-อง

� ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหารทุกภาคส่วน 

� สร้างกลไกการขบัเคลื-อนงานต่อเนื-องในพืCนที-



ข้อควรระวังในการทาํงาน

� หลีกเลี-ยงการทาํงานบนความไม่เข้าใจของสมาชิก หรือ ทมีงาน

� การทาํงานบนระยะเวลาสัCน  ทาํให้เกดิความผดิพลาดในการทาํงานได้
ง่าย (การเข้าไม่ถงึปัญหาที-แท้จริงของประชาชน)   

� การสื-อสารและประสานงานที-ไม่ชัดเจนร่วมกนั (บทบาทหน้าที-และ
ความรับผดิชอบ)

� การพิจาณาคุณสมบัติบุคคลที-จะร่วมเป็นคณะทาํงานไม่เหมาะสม

� การเลือกกลุ่มเป้าหมายที-มาร่วมเวท ีหรือ แสดงความคิดเหน็ไม่
ครอบคลุมประเดน็รับฟังความเหน็   


