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การคุ้มครองสิทธิประชาชน
ในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

GLOSSARY
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
เป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 ตามมาตรา 50(5) ท�ำหน้าที่คุ้มครองสิทธิ รับเรื่องร้องเรียน และให้
ความรูป้ ระชาชนในเรือ่ งหลักประกันสุขภาพ ด�ำเนินการโดยองค์กรภาคประชาชน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นหน่วยบริการ หรือ
ไม่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด หรือไม่เป็นหน่วยงานในสังกัดหน่วยบริการ
สายด่วน สปสช. 1330
เป็นระบบสายด่วนทีด่ ำ� เนินการโดย สปสช. เพือ่ เป็นช่องทางให้ประชาชนสอบถาม
ข้อมูลเกีย่ วกับการใช้บริการสาธารณสุขตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ และร้องเรียนการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ได้รับความสะดวกในการรับ
บริการ หรือไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก�ำหนด ถูกเรียกเก็บค่าบริการ
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
เป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ท�ำหน้าที่ให้ข้อมูล ค�ำแนะน�ำ ความช่วยเหลือ และคลี่คลายปัญหาของ
ผู้รับบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41
เป็นเงินทีก่ นั ไว้จำ� นวนไม่เกินร้อยละหนึง่ ของเงินทีจ่ ะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงิน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้แก่ผรู้ บั บริการ ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการได้รบั ความเสียหายทีเ่ กิด
ขึน้ จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผูก้ ระท�ำผิดมิได้หรือหาผูก้ ระท�ำ
ผิดได้ แต่ยงั ไม่ได้รบั ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด

2

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วยตัวแทน
จากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ สภาวิชาชีพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โรงพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ตามมาตรา 18 มีหน้าที่บริหาร
และจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก�ำหนดขอบเขตและมาตรฐานการ
ให้บริการสาธารณสุข ก�ำหนดเงือ่ นไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นตามมาตรา 41
และก�ำกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เป็นคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบ
ด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการ สภาวิชาชีพ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลเอกชน องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่ ก�ำกับควบคุม ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน คุ้มครองสิทธิ
ผู้มีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ และให้ข้อเสนอการบริหารกองทุน
เรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57 และ 59 แห่งพ.ร.บ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 ได้แก่ เรื่องหน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายตามสมควร ไม่ได้รับบริการตามสิทธิ ถูกเรียกเก็บเงินเกินกว่า
อัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด ไม่ได้รับค่าเสียหายจากการรักษาภายในระยะเวลา
อันสมควร
เรื่องร้องทุกข์
เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน เรื่องขอความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องร้องเรียน
ตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เช่น การลงทะเบียนเลือกหน่วย
บริการ
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1
ที่มาและแนวคิด
การคุ้มครองสิทธิ
ในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1.1.1
แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
ใน พ.ศ. 2491 นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ประเทศต่างๆ
ทั่วโลกเห็นความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ส่งผลให้หลักการดังกล่าวได้รับการ
ยอมรับในระดับสากล โดยทีป่ ระชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมมี ติรบั รองปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights หรือ
UDHR) ซึ่งบัญญัติให้สิทธิในการมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและได้รับการบริการทางการ
แพทย์ที่จ�ำเป็นเป็นหนึ่งในสิทธิมนุษยชน1

1.1
แนวคิดการคุ้มครองสิทธิ
ในระดับโลกและประเทศไทย
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของประเทศไทยด�ำเนินงานโดยอาศัยแนวคิด
สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข (Human Rights on Health)
เป็นส�ำคัญ
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ต่อมาใน พ.ศ. 2509 สมัชชาใหญ่สหประชาชาติผ่านมติรับรองกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ซึ่งก�ำหนด
ให้รัฐรับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ2
นอกจากนั้นองค์การอนามัยโลก(WHO) ได้น�ำหลักสิทธิมนุษยชนนี้มาใช้โดยให้
ความส�ำคัญกับการมีสุขภาพที่ดีในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยปราศจาก
การกีดกันจากความแตกต่างของเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง และ
เศรษฐานะทางสังคม3
ปัจจุบันที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติมีมติรับรองให้ระบบหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goal 3.8; SDG 3.8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้เข้าถึงการบริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานโดยไม่ประสบปัญหาทางการเงินจาก
ค่ารักษาพยาบาล ซึง่ ถือเป็นการน�ำหลักสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้กบั เรือ่ งสาธารณสุข
ในระดับโลก4
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ประเทศไทยเป็นประเทศหนึง่ ทีไ่ ด้ให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข
ของประชาชน โดยเรื่องดังกล่าวได้รับการบัญญัติรับรองในกฎหมายสูงสุด
ของประเทศเป็นครัง้ แรก ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517
ในมาตรา 92 ก�ำหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนและให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ยากไร้และป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง
โดยไม่คิดมูลค่า5
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 มาตรา 83 ได้
เพิ่มเติมหลักการจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม โดยระบุให้รัฐจะต้องส่งเสริมการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานและครอบคลุม6
ต่อมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญ
ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ารับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ได้รับรองหลักการดังกล่าวไว้ใน มาตรา 52 และ 82 โดยได้ก�ำหนดให้ประชาชน
ไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและรัฐ
ต้องจัดบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง7 ประกอบกับเหตุการณ์
ทางสังคมและการเมืองตั้งแต่ก่อนและหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2544 ท�ำให้
เกิดการผลักดันแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้มีผลเป็นกฎหมาย
โดยประกาศใช้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพือ่ ขยาย
ความคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน ซึ่งถือเป็นการ
ปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทยเนื่องจากเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ใช้
หลักการสงเคราะห์บริการสาธารณสุขให้แก่ผู้ยากไร้ (social assistance)
มาเป็นการรับรองสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน (social welfare)8
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ก็รับรองหลักการนี้
เช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 โดยก�ำหนดไว้ใน มาตรา 51 ว่า
ประชาชนมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
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ประสิทธิภาพ เหมาะสมและได้มาตรฐาน ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาล
จากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และประชาชนมีสิทธิ
ได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์9
ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติสิทธิ
ด้านสาธารณสุขของประชาชนไทยไว้ด้วยเช่นกัน โดยก�ำหนดไว้ในมาตรา 47
ว่าบุคคลยากไร้ย่อมมีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
และบุคคลมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดย
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย10 แต่สงั เกตได้วา่ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 และ 2560 ได้ก�ำหนดให้ผู้ยากไร้มีสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข
ของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ที่ก�ำหนดให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับสิทธิดังกล่าว
นอกจากนี้ในประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานด�ำเนินการเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงสิทธิขนั้ พืน้ ฐานด้านสุขภาพของตนเอง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และส�ำนักงานประกันสังคม
หน่วยงานเหล่านี้ได้มีส่วนส�ำคัญในการสร้างหลักประกันในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและเท่าเทียม
นอกจากการด�ำเนินการของภาครัฐแล้ว ประเทศไทยยังมีภาคประชาสังคม
ที่มีบทบาทส�ำคัญในด้านการคุ้มครองสิทธิด้านสาธารณสุขด้วยเช่นกัน ได้แก่
กลุม่ ศึกษาปัญหายา มูลนิธเิ พือ่ นหญิง มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ เป็นต้น ภาคประชาสังคม
เหล่านี้มีบทบาทร่วมกับภาครัฐอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การพัฒนาระบบสุขภาพ
ปฐมภูมิ การรณรงค์ปอ้ งกันโรคเอดส์ จนมาถึงการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า
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1.1.2
แนวคิดด้านการคุ้มครองสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพของไทย

การคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอยูบ่ นพืน้ ฐานของหลักสิทธิมนุษยชน ประเทศไทยด�ำเนิน
งานเพือ่ สร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ พ.ศ.2518 จนถึงการปฏิรปู ระบบสาธารณสุขใน พ.ศ.
2544 ทีม่ กี ารด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 โดยการด�ำเนินการดังกล่าวเป็นการขยายสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพให้
ครอบคลุมประชาชนไทยทุกคน11 นับเป็นความส�ำเร็จที่ส�ำคัญในการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลัก
สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข (Human Rights on Health)
นอกจากการยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนแล้ว ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยยังให้ความส�ำคัญกับการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ แนวคิดดังกล่าวได้น�ำมาใช้ใน
ประเทศไทยตัง้ แต่เริม่ พัฒนาระบบประกันสังคมและน�ำแนวทางจ่ายเงินตามรายหัวประชากร (Capitation) มาใช้ในกองทุน
ประกันสังคม โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการแพทย์ขึ้นมาเพื่อให้ค�ำแนะน�ำต่อคณะกรรมการประกันสังคมเกี่ยวกับการให้
ด�ำเนินการทางการแพทย์ คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์เท่านั้น ยังขาดการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนต่างๆในสังคม ต่อมาในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ได้น�ำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการมากขึ้น โดยบัญญัติสิทธิของประชาชนดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ได้แก่ สิทธิในการให้ข้อเสนอแนะต่อระบบบริการสาธารณสุข สิทธิในการร้องเรียนเมื่อได้รับบริการสาธารณสุขที่ไม่สะดวก
หรือไม่ได้มาตรฐานหรือถูกเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด นอกจากนั้นยังก�ำหนดสิทธิให้แก่
ประชาชนในการได้รบั ความช่วยเหลือเมือ่ ได้รบั ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข นอกจากนัน้ กฎหมายยังก�ำหนด
ให้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีด่ ำ� เนินการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนดังกล่าว
และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ร้องเรียน และก�ำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขเป็น
ผูพ้ จิ ารณาข้อร้องเรียนที่ สปสช. ได้รบั จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีองค์ประกอบหลากหลาย
ไม่เพียงแต่ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์แต่ยังมีผู้แทนองค์กรต่างๆรวมถึงองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�ำไร
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นอกจากการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขแล้ว ประเทศไทยยังให้ความส�ำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของ
บุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณสุขด้วยเช่นกัน
โดยในปี พ.ศ. 2539 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 เพื่อปกป้องบุคลากร
ด้านสาธารณสุขที่กระท�ำการตามหน้าที่ เนื่องจากการที่บุคลากรด้านสาธารณสุขให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลไม่ใช่
การด�ำเนินการเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง แต่เป็นการให้บริการสาธารณสุขซึ่งเป็นบริการสาธารณะในนามของรัฐ การที่
บุคลากรสาธารณสุขกระท�ำละเมิดผู้ป่วยจึงต้องแยกว่าการกระท�ำละเมิดนั้นเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่หรือไม่ ถ้าเป็นการ
กระท�ำการตามหน้าที่ รัฐจะเป็นผู้รับผิดชดใช้ความเสียหายแทนเจ้าหน้าที่ไปก่อน หากไม่ใช่การกระท�ำการตามหน้าที่ รัฐไม่
ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข และในกรณีที่รัฐจ่ายค่าเสียหายแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข
ไปแล้ว ก็ต้องมาพิจารณาว่าการกระท�ำของเจ้าหน้าที่เป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อหรือไม่ และในการไล่เบี้ยบุคลากร
สาธารณสุขให้ค�ำนึงถึงระดับความร้ายแรง หรือเกิดจากการผิดพลาดของระบบงาน หรือเกิดจากการที่บุคลากรสาธารณสุข
หลายคน แต่ละคนมีส่วนในการรับผิดเท่าใด และพิจารณาถึงความเป็นธรรมในแต่ละกรณีด้วย โดยมีการออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มาเพื่อก�ำหนดราย
ละเอียดในการด�ำเนินการของหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดในการร่างกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขกับผูป้ ว่ ย และช่วยไม่ให้เกิดการฟ้องร้องต่อแพทย์ โดยเน้นการช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิดมากกว่าการหาผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ
ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงการคลังออกประกาศว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นแก่ผใู้ ห้บริการสาธารณสุขทีไ่ ด้รบั ความ
เสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. 2561 โดยก�ำหนดให้มกี ารจ่ายค่าชดเชยให้กบั บุคลากรหรือเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในสังกัดหน่วยงานรัฐเมือ่ ได้รบั ความเสียหายจากการให้บริการ เช่น การติดเชือ้ อุบตั เิ หตุ ถูกท�ำร้าย หรือจากการส่งต่อผูป้ ว่ ย
โดยก�ำหนดให้ชดเชยสูงสุด 400,000 บาท12
โดยปัจจุบันกรมบัญชีกลางและกระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่ด�ำเนินการในเรื่องการคุ้มครองบุคลากร
ด้านสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งนับเป็น
ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิที่ไม่ได้เพียงคุ้มครองประชาชนผู้มารับบริการเท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญถึงสิทธิ
ของบุคลากรในโรงพยาบาลสาขาต่างๆ ที่เป็นผู้ให้บริการ
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2544

พัฒนาการของการคุ้มครองสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ

2545

พัฒนาการของกองทุนหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ

พัฒนาการของงาน
คุ้มครองสิทธิขอประชาชน

2546

รูปที่ 1: พัฒนาการของการ
คุ้มครองสิทธิในระบบหลัก
ประกันสุขภาพ

2547

ต่อมาได้ดำ� เนินการขยายเครือข่ายในการด�ำเนินการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนไป
ในระดับหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ใน พ.ศ.2549 และ
พ.ศ. 2552 ตามล�ำดับ จนกระทั่งปัจจุบันมีการขยายงานออกไปให้ครอบคลุมการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างรอบด้าน และพัฒนาระบบสายด่วนให้มีคุณภาพ
และขยายเครือข่ายการท�ำงานไปในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

2548
เพิ่มสิทธิประโยชน์
ยาต้านไวรัส HIV

2548

EVOLUTION
OF RIGHTS
PROTECTION
IN THE UCS

เปิดสายด่วน สปสช.
อย่างเป็นทางการ

2549

สปสช. ค�ำนึงถึงสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้
พัฒนาระบบและด�ำเนินการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนอย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่ยคุ
เริม่ ต้นในปี พ.ศ. 2544 ทีเ่ ปิดระบบสายด่วนเพือ่ รับเรือ่ งร้องเรียนและให้ขอ้ มูลสิทธิ
ของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพัฒนาระบบสายด่วนให้
ได้มาตรฐานใน พ.ศ. 2547 โดยการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ
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2545

1.2

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในจังหวัดน�ำร่อง
และขยายไปทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสายด่วนร่วมกับศูนย์นเรนทร
ผ่านหมายเลข 1669 โดยใช้ระบบการบันทึกข้อมูลด้วย
กระดาษและให้บริการ 8.30-21.00 น. มีอัตราก�ำลัง 10 คน
• ขยายโครงการไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครท�ำให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
• ประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
• ก่อตั้งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เปิดสายด่วน สปสช. อย่างเป็นทางการ
และเปลี่ยนมาเป็นหมายเลข 1330 มีอัตราก�ำลัง 10 คน
โครงการลดคิวผ่าตัดต้อกระจก
• พัฒนาระบบสายด่วนโดยเริ่มใช้การบันทึกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เปิดบริการจุดรับเรื่องร้องเรียนที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• มอบหมายให้ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็น สปสช. สาขาจังหวัด
มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
เพิ่มงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
• พัฒนาระบบเยียวยาด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41
• พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลสายด่วนด้วยคอมพิวเตอร์
(Customer Relationship Management Software)
และเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาต้านไวรัส HIV

• เริ่มกองทุนสุขภาพต�ำบล
• เพิม่ สิทธิประโยชน์ยาจ�ำเป็นราคาแพง (ยา CL)
• จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
• จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
• ให้บริการโอนสายศูนย์พิษวิทยา
(ยกเลิกการให้บริการ 31 มี.ค. 2555)
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2556

2550

• เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทย
• บริการจัดการรายโรคค่าใช้จ่ายสูงครบวงจร
• โครงการลดคิวผ่าตัดหัวใจ
เริ่มมอบรางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการดีเด่นระดับประเทศ

2553

น�้ำท่วมใหญ่
กรุงเทพมหานคร
สายด่วน สปสช.
ยังให้บริการตามปกติ
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2554

• ขยายสิทธิในกลุ่มคนไร้สถานะ
• เพิ่มสิทธิประโยชน์ยาก�ำพร้า

2555

2554

เริ่มคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
น�้ำท่วมใหญ่กรุงเทพมหานคร สายด่วน สปสช. ยังให้บริการตามปกติ

• เพิ่มสิทธิประโยชน์การเปลี่ยนหัวใจและปลูกถ่ายตับในเด็ก
• รัฐบาลเริ่มโครงการ EMCO

2557

เริ่มด�ำเนินการ
ประสานหาเตียงผู้ป่วย
ที่ไปรักษาอยู่ที่
โรงพยาบาลเอกชน
นอกโครงการ

2559
โครงการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเรื้อรังในชุมชน

รัฐบาลมอบ สปสช.จัดตั้งระบบ National Clearing House
สปสช. เริ่มบริหารกองทุนเบิกจ่ายตรงข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ขยายความครอบคลุมวัคซีนไข้หวัดใหญ่
โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิดส�ำหรับมะเร็งเม็ดเลือดขาว
และมะเร็งต่อมน�้ำเหลือง
มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง สายด่วน สปสช.
ย้ายไปปฏิบัติงานระบบส�ำรองที่ จ.สระบุรี

• พัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
• บูรณาการบริการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว
• ยกเลิก สปสช. สาขาจังหวัด
• จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ระดับเขต
• วิกฤตการณ์เหตุชุมนุมทางการมือง สายด่วน
สปสช. ย้ายไปปฏิบัติงานระบบส�ำรองที จ.พระนครศรีอยุธยา
• เริ่มด�ำเนินการประสานหาเตียงผู้ป่วยที่ไปรักษา
อยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนอกโครงการ

2558

• พัฒนาระบบยาราคาแพง จ2
• โครงการลดการรอคิวรักษานิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ
• เพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนไข้หวัดใหญ่
จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545

2557

2559

ให้บริการ โครงการ “เลิฟแคร์: กล้ารัก กล้าเช็ค”
(ยกเลิกการให้บริการ 2 ม.ค. 2552)

2552

ขยายสิทธิใน
กลุ่มคนไร้สถานะ

• เพิ่มสิทธิประโยชน์ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
• เพิม่ สิทธิประโยชน์สารทดแทนยาเสพติด (ยาเมทาโดน)

2551

2553

•
•
•
•

• เพิ่มสิทธิประโยชน์คลอดบุตรไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
• เพิม่ ยา จ2 4 รายการ
• เริ่มการรักษา ARV โดยไม่จ�ำกัด CD4

• โครงการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
• โครงการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส�ำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่
เพิ่มช่องทางการติดต่อทาง Chat
ให้บริการ 8.30-16.30 น. (วันเวลาท�ำการ)

เริ่มพัฒนาระบบส�ำรอง BCP เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
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2560

• รัฐบาลเริ่มโครงการ UCEP
• ขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
• ให้บริการ Provider Center ตอบค�ำถามหน่วยบริการ
• สายด่วน สปสช. ให้บริการตอบค�ำถามเรื่องสิทธิผู้ป่วย
ในโครงการ UCEP และประสานส่งต่อให้ผู้ป่วยกลับเข้าสู่ระบบหลัก
• บูรณาการให้ข้อมูลทั้งหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน
(ข้าราชการ, ประกันสังคม, หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

2561
ผ่าตัดวันเดียว
กลับบ้านได้

2562

2561

•
•
•
•
•

2562
พัฒนาระบบสายด่วน
เพื่อให้บริการ
แก่ผู้พิการทาง
การได้ยิน

16

ตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
บริการปฐมภูมิที่มีคลินิกหมอครอบครัว (PCC)
เพิ่มวัคซีน HPV
ผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้
โครงการตรวจคัดกรองและรักษาไวรัสตับอักเสบซี

• เพิ่มสิทธิประโยชน์ยา จ2 4 รายการ
• เพิม่ สิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันโรค 8 รายการ
พัฒนาระบบสายด่วนเพื่อให้บริการแก่ผู้พิการทาง
การได้ยินร่วมกับศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย (TTRS)

พัฒนาการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

พัฒนาการของ
งานคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชน

การด�ำเนินการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระยะเริ่มแรกด�ำเนินการ
จากเรือ่ งทีส่ ามารถกระท�ำได้งา่ ยและไม่ซบั ซ้อน เพือ่ ให้ประชาชน
มีชอ่ งทางทีจ่ ะประสานงานและสอบถามข้อมูลต่างๆ และพัฒนา
ต่อยอดการด�ำเนินการไปยังหน่วยบริการต่างๆ และชุมชน
ทัว่ ประเทศ โดยใช้กระบวนการท�ำงานทีเ่ รียนรูจ้ ากประสบการณ์
ทีไ่ ด้จากการท�ำงานจนพัฒนาเป็นระบบทีส่ ามารถให้การคุม้ ครอง
สิทธิของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นปัจจุบัน
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2
การดำ�เนินการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน
โดยสำ�นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ได้ก�ำหนดให้ สปสช. เป็นองค์กรหลักที่ด�ำเนินงานคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย
มีการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนดังต่อไปนี้
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2.1

2.2

เผยแพร่ความรู้
ให้กับประชาชนในเรื่องสิทธิ

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
ในการรับบริการสาธารณสุข

สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ การ
ทราบถึงสิทธิของประชาชนที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย ดังนั้น
สปสช. จึงได้ด�ำเนินการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจใน
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่ประชาชนอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของตนได้ โดยมีการด�ำเนินการ
ต่างๆ ได้แก่ การให้บริการข้อมูลสิทธิตา่ งๆ ทางโทรศัพท์สาย
ด่วนซึ่งเป็นช่องทางที่มีประชาชนมาใช้บริการมากที่สุด การ
จัดท�ำหนังสือประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ทางอินเทอร์เน็ต และการให้ความรู้ผ่านเครือข่ายในพื้นที่
ต่างๆทั่วประเทศ ได้แก่ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการ หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา 50(5)
หรือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในชุมชน

สปสช. ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการท�ำให้ประชาชน
เข้าถึงสิทธิการรับบริการสาธารณสุขโดยมีการด�ำเนินการ
อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชน การขยายบริการสาธารณสุข
ที่จ�ำเป็นต่อการใช้ชีวิตประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด การ
จัดระบบบริการสาธารณสุขที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
นอกจากนี้ในภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติ เช่น การเกิดน�้ำ
ท่วมใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 สปสช.ก็มีส่วนในการด�ำเนินการ
เพื่อให้ประชาชนยังเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลที่ประสบปัญหาน�้ำท่วมได้อย่างเหมาะสม
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2.3
จัดการเรื่องร้องเรียน
แบบเบ็ดเสร็จ
ในการร้องเรียนเรือ่ งการรับบริการสาธารณสุขตามสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. ได้จ�ำแนกเรื่องออกเป็น
3 ประเภท ได้แก่

1
เรื่องร้องทุกข์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทั่วไป หรือการ
ประสานหาเตี ย งว่ า งในโรง
พยาบาลต่างๆ

2
เรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57, 59
เป็นเรื่องที่ประชาชนถูกละเมิด
สิทธิตามพระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545

20

3
เรื่องตามมาตรา 41 แห่งพระราช
บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2545 คือ เรื่องขอรับ
เงินช่วยเหลือ กรณีที่ผู้รับบริการ
ได้รับความเสียหายจากการรักษา
พยาบาลของหน่วยบริการ
โดยการจัดการเรื่องร้องเรียน
มี 4 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การรับเรื่องร้องเรียน
2. การประสานงานเพื่อตรวจ
สอบข้อเท็จจริง
3. การไกล่เกลี่ย
4. การสอบสวนและลงโทษ

การรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นช่องทางส�ำคัญในการเริ่มกระบวนการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนผูท้ ถี่ กู ละเมิดสิทธิ สปสช. จึงได้พฒ
ั นาระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนให้
มีช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้สะดวก ได้แก่ ระบบสายด่วน
สปสช. การร้องเรียนโดยตรงที่ สปสช.ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขา การร้อง
เรียนผ่านเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา
50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ศูนย์ประสาน
งานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการ รวมทัง้ ช่องทางติดต่ออืน่ ๆ เช่น จดหมาย จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ สือ่ สังคม
ออนไลน์ (Social Media) เป็นต้น นอกจากนั้นในระบบการรับเรื่องร้องเรียนตาม
ช่องทางต่างๆ ของ สปสช. ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ร้องเรียนด�ำเนินการได้
อย่างสะดวก เช่น ร้องเรียนทางโทรศัพท์ การร้องเรียนด้วยวาจาโดยไม่ต้องเขียน
ค�ำร้อง (ยกเว้นกรณีการถูกเรียกเก็บเงิน) ซึ่งแตกต่างจากที่หน่วยงานภาครัฐส่วน
ใหญ่ใช้ ท�ำให้ประชาชนสามารถร้องเรียนต่อ สปสช. ได้สะดวกและรวดเร็ว

การประสานงานเพื่อ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

การตรวจสอบข้อเท็จจริง ด�ำเนินการเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ อง สปสช. รับทราบข้อเท็จ
จริงจากทั้งฝ่ายผู้ร้องเรียนและผู้ที่ถูกร้องเรียน โดยจะมีการตรวจสอบด้วย
การสอบถามทางวาจา และการท�ำเอกสารขอข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

การไกล่เกลี่ย

การไกล่เกลี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท�ำให้เรื่องร้องเรียนหลายเรื่องยุติได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากหลายๆ เรื่องที่ได้รับการร้องเรียนมามักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับความเข้าใจผิดระหว่างบุคลากรสาธารณสุขผู้ให้บริการและประชาชน
ผูร้ บั บริการ การไกล่เกลีย่ ด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ สปสช. ช่วยให้ทงั้ สองฝ่ายเข้าใจ
กันมากขึ้น

การสอบสวน
และลงโทษ

สุดท้ายการสอบสวนและลงโทษเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดย สปสช.
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการสอบสวนและลงโทษ
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2.4
การชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้รับบริการ
เมื่อได้รับความเสียหายจากการรับบริการ
ความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขเป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ซึ่งเมื่อเกิดความเสียหายและมีความขัดแย้งจนน�ำไปสู่การหาข้อยุติโดยใช้
กระบวนการยุตธิ รรม ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกับทัง้ บุคลากรสาธารณสุขผูถ้ กู ร้อง
เรียนและประชาชนผู้มาร้องเรียน เนื่องจากกระบวนการพิสูจน์ถูกผิดโดยอาศัย
กระบวนการยุติธรรมนั้นมีความซับซ้อน ใช้เวลานานและมักมีค่าใช้จ่าย นอกจาก
นั้นในหลายๆกรณี ประชาชนที่เป็นผู้เสียหายไม่สามารถหาหลักฐานหรือพยานที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มาใช้ในการพิสูจน์เพื่อยืนยันข้ออ้างของตนเองได้
ท�ำให้ผเู้ สียหายได้รบั การชดเชยล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้เลย นอกจากนัน้ การด�ำเนิน
กระบวนการพิจารณาคดีในศาลมักจะสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ทั้งบุคลากร
สาธารณสุข ผูป้ ว่ ยและญาติ เหล่านีก้ อ่ ให้เกิดวิกฤติความสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ห้บริการ
สาธารณสุขและผู้รับบริการสาธารณสุขอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้13
ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขขึ้น สมควรที่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจะต้องได้รับการดูแลและช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เพื่อลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น หลักการนี้
เรียกว่า การชดเชยความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พสิ จู น์ความ
ผิด (No-fault Compensation) ซึ่งมุ่งชดเชยและเยียวยาความเสียหายอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคหรือความ
เจ็บป่วยทีต่ นเองเป็นอยูแ่ ล้ว การมีกลไกชดเชยความเสียหายทีเ่ ป็นธรรมเหล่านีจ้ ะ
ช่วยจูงใจให้ผู้ป่วยใช้กลไกนี้แทนการใช้กลไกของกระบวนการยุติธรรมในการ
เยียวยาความเสียหาย14
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พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้นำ� หลักการชดเชยความ
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่พสิ จู น์ความผิด มาบัญญัตไิ ว้ใน มาตรา
41 โดยกฎหมายก�ำหนดให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ
สาธารณสุขในกรณีที่ได้รับความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุข
ในหน่วยบริการโดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้หรือหาผู้กระท�ำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับ
ค่าเสียหายในเวลาอันสมควร11 บทบัญญัตินี้มุ่งจะช่วยเหลือผู้รับบริการที่ได้รับ
ค่าเสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นในลักษณะ
เป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว ในขณะ
เดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนผู้รับบริการและบุคลากร
สาธารณสุขผู้ให้บริการอีกด้วย

2.5
การวิเคราะห์ข้อมูลการร้องเรียน
เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียน เป็นข้อมูลส�ำคัญที่
ท�ำให้ สปสช.ทราบถึงปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ดังนั้น สปสช. จึงออกแบบระบบการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อให้สามารถน�ำ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น พัฒนาระบบการท�ำงาน รวมทั้งแนวทางในการป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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3

3.1.1
โครงสร้างระดับประเทศ

กลไกการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนของสำ�นักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

3.1
โครงสร้างการทำ�งานคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนของ สปสช.
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก�ำหนด
โครงสร้างการท�ำงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนอย่าง
ชัดเจน โดย สปสช. ได้น�ำบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ใน
กฎหมายมาปฏิบตั ิ โดยโครงสร้างการท�ำงานดังกล่าวแบ่งเป็น
ระดับทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเน้นการท�ำงาน
ร่วมกันในรูปแบบเครือข่าย (รูปที่ 2) โดยมีรายละเอียดดัง
ต่อไปนี้
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โครงสร้างระดับประเทศมีหน่วยงานใน สปสช.
ที่ด�ำเนินการเรื่องดังกล่าว 5 หน่วยงาน ได้แก่

1

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 ก�ำหนดให้ตั้งขึ้นเพื่อท�ำหน้าที่ควบคุม
และก�ำกับมาตรฐานการให้บริการของหน่วยบริการ ปกป้อง
สิทธิของประชาชนผู้รับบริการ และพิจารณาเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
1.1

คณะกรรมการสอบสวน

ท�ำหน้าทีภ่ ายใต้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ท�ำหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อมีการ
ร้องเรียนและเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิไม่สามารถแก้ไข หรือ
ไกล่เกลี่ยได้ เมื่อท�ำการสอบสวนเสร็จ จะส่งเรื่องไปให้คณะ
กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เพื่อพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
1.2 คณะอนุกรรมการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐาน

บริการ และคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตาม มาตรา 41

เป็นคณะกรรมการที่ท�ำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตาม
มาตรา 41 ที่ผู้ร้องเรียนต้องการอุทธรณ์จ�ำนวนค่าชดเชย
เบื้องต้นเมื่อคณะอนุกรรมการ มาตรา 41 ในระดับจังหวัด
พิจารณาสิ้นสุดแล้ว

3

ส�ำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ

ท�ำหน้าที่เป็นคณะท�ำงานและฝ่ายเลขานุการให้กับคณะ
อนุกรรมการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการ และคณะ
อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนี้ส�ำนักบริการ
ประชาชนและคุ้มครองสิทธิยังท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
โดยตรงผ่านช่องทางที่ สปสช. ก�ำหนด รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็น
หน่วยงานกลางประสานงานกับหน่วยงานในระดับพืน้ ที่ และ
ท�ำหน้าที่สนับสนุนการท�ำงานของเครือข่ายต่างๆ ด้วย

แต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ท�ำหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมอบหมาย
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THE NHSO STRUCTURE FOR
RIGHTS PROTECTION IN THAILAND
รูปที่ 2: โครงสร้างของการท�ำงานในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

3.1.2

3.1.3

โครงสร้างระดับเขตสุขภาพ

โครงสร้างระดับจังหวัด

มีคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ในทุกเขตบริการสุขภาพ ท�ำหน้าที่ควบคุมก�ำกับ
คุณภาพหน่วยบริการในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ และวิเคราะห์ปญ
ั หา
ในระดับพื้นที่จากข้อมูลการร้องเรียนที่ได้รับเพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการในแต่ละพื้นที่

แม้จะไม่มหี น่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งคุม้ ครองสิทธิของผูร้ บั บริการ
โดยตรงแต่มีคณะอนุกรรมการ มาตรา 41 ในระดับจังหวัด
ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาข้อร้องเรียนและจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
ให้กับประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขที่ได้รับความ
เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการ

3.1.4

3.1.5

โครงสร้างระดับหน่วยบริการ สปสช.

โครงสร้างระดับประชาชน
ได้จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ

ได้สนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการ เพื่อท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและจัดการ
ปัญหาเรื่องร้องเรียนในหน่วยบริการต่างๆ

ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 และศูนย์ประสานงานหลักประกัน
สุขภาพประชาชนซึง่ เป็นตัวแทนของประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการรับบริการ
สาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและส่ง
ต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ในระดับที่สูงกว่าเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ที่มา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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THE RELATED LAWS AND AGENCIES

3.2
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ได้ก�ำหนดสิทธิของประชาชนในเรื่องการเข้ารับบริการ
สาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและหน้าที่
ของ สปสช. รวมทั้งหน้าที่ของหน่วยบริการต่างๆ ไว้
ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: สิทธิหลักประกันสุขภาพและหน้าที่
ประเด็นหลัก

มาตราที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียด

สิทธิการ
รับบริการ
สาธารณสุข

มาตรา 5, 6, 7, 8

ก�ำหนดให้บุคคลมีสิทธิการได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนยื่นค�ำขอลงทะเบียนเพื่อ
เปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ และให้ประชาชนใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำของตนก่อน เว้นแต่เป็นกรณี
ที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

การก�ำกับดูแล
หน่วยบริการ

มาตรา 26

สปสช.มีอ�ำนาจและหน้าที่ในการก�ำกับดูแลหน่วยบริการในการ
ให้บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการ
ก�ำหนดและอ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน

มาตรา 50

ก�ำหนดให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขจัดให้มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ก�ำหนดหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการร้องเรียน และด�ำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

มาตรา
57, 58, 59, 60,
61, 62

ก�ำหนดกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
และบทลงโทษหน่วยบริการ

หน้าที่ของ
หน่วยบริการ

มาตรา 45

ก�ำหนดหน้าที่ของหน่วยบริการให้ค�ำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลการให้บริการประชาชนเพื่อให้ สปสช.
ตรวจสอบคุณภาพ

การรับเงิน
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น

มาตรา 41

ให้คณะกรรมการ กันเงินจ�ำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของเงินที่จะ
จ่ายให้หน่วยบริการ ไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับประชาชน
ผู้รับบริการ ในกรณีที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรับ
บริการสาธารณสุขในหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้หรือหา
ผู้กระท�ำผิดได้แต่ยังไม่ได้รับค่าเสียหายภายในระยะเวลาอัน
สมควร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก�ำหนด
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3.3
ระยะแรกของการด�ำเนินการ ได้ตั้งจุดรับเรื่องร้องเรียนและ
ตอบปัญหาทางโทรศัพท์และเปิดช่องทางร้องเรียนโดยตรงที่
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ในการให้บริการใน
ระยะแรก 10 คนและใช้วิธีบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยกระดาษ

ช่องทางในการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สปสช.ได้พฒ
ั นาระบบการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติผา่ นช่องทางทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ประชาชนผูร้ บั บริการสาธารณสุขเข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด โดยสามารถสรุปแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

ในปี พ.ศ. 2545 ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับ ซึ่งตามกฎหมาย
ได้ระบุให้ สปสช. มีหน้าทีจ่ ะต้องจัดระบบในการให้ขอ้ มูลและ
มีชอ่ งทางในการรับเรือ่ งร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชน ดัง
นั้น สปสช.จึงต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนางานเรื่องนี้
ในปี พ.ศ. 2546 สปสช. ได้เพิ่มพนักงานให้บริการข้อมูลทาง
โทรศัพท์เป็น 20 คน

3.3.1
ระบบสายด่วน สปสช.
การพัฒนาระบบสายด่วน สปสช. เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้ง
โครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2544 โดย
ในขณะนัน้ กระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดทีจ่ ะให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ ว
กับระบบหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงรับเรือ่ งร้อง
เรียน ร้องทุกข์ ทัง้ นีเ้ พือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ ว
กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแก่ประชาชน เนือ่ งจาก
ในขณะนั้นโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่งเริ่ม
ด�ำเนินการ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทย
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ในปี พ.ศ. 2547 สปสช. เริ่มพัฒนาระบบการให้บริการโดย
ใช้ระบบเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และมีการพัฒนาระบบการ
ให้บริการอย่างต่อเนือ่ งโดยน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ เพื่อให้การบริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและยก
ระดับระบบการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ขยายเวลาในการให้
บริการเป็น 24 ชั่วโมง พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของการ
ให้ขอ้ มูล พัฒนาระบบฐานข้อมูลความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีท่ ตี่ อ้ งให้
ข้อมูล และจัดท�ำแนวทางในการให้ขอ้ มูลให้เป็นระบบมากยิง่
ขึน้ เป็นต้น โดยการด�ำเนินงานของระบบสายด่วน สปสช. จะ
ไม่มีวันหยุดโดยจะให้บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ในปี พ.ศ. 2554 ได้เกิดเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่ด้วยความพร้อมของ
ระบบสายด่วน สปสช. ทีพ่ ฒ
ั นามาอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ความ

มุ่งมั่นในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ สปสช. ที่เห็นถึงความ
ต้องการของประชาชนและหน่วยบริการต่างๆ ทั่วประเทศ
ท�ำให้ระบบสายด่วน สปสช. ยังคงเปิดให้บริการแก่ประชาชน
ได้ทั้งๆ ที่เกิดภาวะวิกฤติ เพื่อให้ประชาชนและหน่วยบริการ
ได้รับบริการข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่ม
ต้นของการวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการให้ข้อมูลแก่
ประชาชนในภาวะวิกฤติหรือภัยธรรมชาติของ สปสช.อีกด้วย
หลักการส�ำคัญในการท�ำงานของสายด่วน สปสช. จะยึดหลัก
การตามที่พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2545 ก�ำหนดไว้ คือ อ�ำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนมี
ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล มีหน่วยงานให้ขอ้ มูลและรับเรือ่ ง
ร้องเรียนทีเ่ ข้าถึงได้งา่ ย เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนัน้
สปสช. จึงด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ทั้งใน
เรือ่ งการสนับสนุนทรัพยากรทัง้ งบประมาณและบุคลากร การ
สนับสนุนระบบสารสนเทศในการด�ำเนินการ รวมทั้งสร้าง
ระบบการติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานในเรื่องดัง
กล่าวอย่างเป็นระบบ และสิง่ ส�ำคัญคือ “หัวใจในการบริการ”
ที่ สปสช. และเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการข้อมูลยึดเป็นหลักในการ
ด�ำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนและหน่วยบริการได้รับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
และหน่วยบริการ
โดยปัจจุบัน สปสช. ให้บริการสายด่วนด้วยจ�ำนวน 60 คู่สาย
มีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ 78 คน และมีเจ้าหน้าที่งานคุ้มครอง
สิทธิ 21 คน ท�ำหน้าที่ให้บริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
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3.3.2
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการเกิดจากการ
ที่ สปสช. เล็งเห็นถึงปัญหาการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในหน่วยบริการ เนื่องจากเกิด
ปัญหาจากความไม่เข้าใจกันทั้งในแง่ของการท�ำงาน การ
สือ่ สารข้อมูลของเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยบริการและประชาชนผู้
มารับบริการภายในหน่วยบริการ ประกอบกับการส�ำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทีต่ อ้ งการให้มหี น่วยงานในการให้
ข้อมูลและให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย โดย
ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพตั้งอยู่ในหน่วยบริการ
ในปี พ.ศ.2549 สปสช. ได้ดำ� เนินการศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการน�ำร่อง จ�ำนวน 6 แห่ง พร้อมๆ กับ
การพัฒนามาตรฐานการด�ำเนินงานศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการเพือ่ ให้การด�ำเนินงานของแต่ละหน่วย
บริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดย สปสช. ได้ก�ำหนดให้
มีมาตรฐานในการด�ำเนินงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ
ด้านบุคลากร ด้านการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหา ด้านระบบ
ข้อมูล และด้านพัฒนางานเชิงรุก โดยในระยะแรกจะเน้นไป
ทีส่ ถานทีต่ ง้ั ทีป่ ระชาชนเข้ามาใช้บริการได้อย่างสะดวก มีเจ้า
หน้าที่ประจ�ำในการให้บริการข้อมูล โดยส่วนใหญ่แล้วศูนย์
บริการหลักประกันสุขภาพฯจะตั้งอยู่บริเวณตึกผู้ป่วยนอก
ของหน่วยบริการ
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ในปี พ.ศ. 2550 สปสช. เพิ่มศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการให้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากโรง
พยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป และสนับสนุนงบ
ประมาณในการด�ำเนินการก่อตั้งศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เป็นจ�ำนวน
เงิน 100,000 บาท
ในปี พ.ศ.2552 สปสช. สนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนิน
การก่อตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในโรงพยาบาล
ชุมชน โดยสนับสนุนงบประมาณในการด�ำเนินการก่อตัง้ ศูนย์
50,000 บาท เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการด�ำเนินงาน โดย
เฉพาะในด้านกายภาพที่ทางโรงพยาบาลจะต้องจัดเตรียม
สถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 สปสช. จัดประกวดศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังใจในการ
ท�ำงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนิน
การ และเป็นการยกย่องโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่
ด�ำเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด และด�ำเนินการ
ประกวดศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
จนถึงปัจจุบัน

ONE
STOP
SERVICE
จากการด�ำเนินงานของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ประชาชน ช่วย
ลดความขัดแย้งและคลีค่ ลายปัญหาการร้องเรียนทีเ่ กิดขึน้ ใน
หน่วยบริการได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ สร้างความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุขและบุคลากรด้าน
สาธารณสุขในหน่วยบริการ ส่งผลให้หน่วยบริการต่างๆ เห็น
ถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการจัดตั้งศูนย์บริการหลัก
ประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ท�ำให้หน่วยบริการต่างๆ จัด
ตัง้ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการของตนเอง
เพิ่มมากขึ้น มีการจัดระบบการให้บริการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ มีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำศูนย์เพือ่ รับและแก้ไขเรือ่ งร้องเรียน
ต่างๆ พัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนเข้ากับงานคุณภาพ
ของโรงพยาบาล โดยหน่วยบริการหลายแห่งได้พัฒนา
ต่อยอดศูนย์บริการนี้เป็นศูนย์ One Stop Service เพื่อให้
บริการแก่ประชาชนแบบครบวงจร

ปัจจุบันมีศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการทั้งสิ้น

886

แห่ง

ปัจจุบันมีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ทั้งสิ้น 886 แห่ง ตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล
ทั่วไป จ�ำนวน 117 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน
733 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดอื่นอีก 36 แห่ง โดยมี
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทีไ่ ด้รบั รางวัล
ทั้ ง สิ้ น 46 แห่ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ในหน่วยบริการพัฒนาระบบอย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่ ยกระดับ
มาเป็น Consumer Protection โดยน�ำข้อมูลการร้องเรียน
ต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและก�ำหนด
แนวทางในการด�ำเนินงานและพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น
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3.3.3

THE DISTRIBUTION
OF THE COMPLAINT
RECEIVING UNITS

เครือข่ายภาคประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้ภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ ภาค
วิชาการ ภาคนโยบายและภาคประชาสังคมเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วน
ของภาคประชาสังคมนั้นมีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลื่อน
และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตัง้ แต่ตน้ ใน
การด�ำเนินการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนก็เช่น
กัน ภาคประชาสังคมมีบทบาทส�ำคัญในการด�ำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง
โดยแต่เดิมเมื่อยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สปสช.ได้ใช้ศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนซึ่งเป็นเครือข่าย
ของภาคประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ท�ำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและรับเรื่องร้องเรียนแก่
ประชาชน ซึ่งเครือข่ายเหล่านี้มีช่องทางการสื่อสารและการ
ติดต่อกับประชาชนที่หลากหลาย และเมื่อรับเรื่องร้องเรียน
มาแล้วเครือข่ายก็ส่งเรื่องร้องเรียนต่อมายัง สปสช. ผ่านช่อง
ทางต่างๆ ได้แก่ ประสานมายังระบบสายด่วน สปสช.
ประสานไปยังหน่วยบริการในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา หรือน�ำ
เรื่องร้องเรียนดังกล่าวมาน�ำเสนอในเวทีประชาคมที่ สปสช.
จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น แต่แนวทางในการด�ำเนินการ
เหล่านีห้ ลายๆ พืน้ ทีป่ ฏิบตั ไิ ม่เหมือนกัน และยังไม่มมี าตรฐาน
ในการด�ำเนินการที่รัดกุมเพียงพอ
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ต่อมา สปสช. และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนบางส่วนได้
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข ว่าควรที่จะยกระดับหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่
ก�ำหนดให้มีศูนย์คุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้รับบริการ
สาธารณสุขในชุมชน รวมทั้งควรมีระบบการบริหารจัดการ
และการด�ำเนินการที่ชัดเจน ดังนั้นตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้น
มา สปสช. จึงได้เริ่มก่อตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ขึ้น โดยหน่วยดัง
กล่าวมีเกณฑ์ในการจัดตั้ง 4 ประการ ได้แก่
1. ไม่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด หรือไม่เป็นหน่วยงานในสังกัด
ของหน่วยบริการ
2. มีสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน และประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก
และไม่ต้องอยู่ในพื้นที่หน่วยบริการ
3. ต้องด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับเรื่องร้องเรียน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีผรู้ บั ผิดชอบของหน่วยงานทีส่ ามารถให้บริการแก่ผมู้ า
ติดต่อได้ตลอดเวลาท�ำการและต้องเคยผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการให้ความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

แผนภูมิที่ 1 : จ�ำนวนหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนฯ ตามมาตรา
50(5) แยกตามประเภท
ทีผ่ า่ นมา สปสช. มีระบบและแนวทางให้การสนับสนุนหน่วย
รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์เป็นประจ�ำทุกปี การสนับสนุน
ด้านวิชาการและทักษะในการด�ำเนินงาน เช่น ความรู้เกี่ยว
กับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
หรือสิทธิการรับบริการของประชาชน ทักษะการเจรจาไกล่
เกลี่ย เป็นต้น สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการประจ�ำปี และ
มีการมอบรางวัลให้หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้
ถูกร้องเรียนที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจ�ำในแต่ละปี เพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านในหน่วยรับเรือ่ ง
ร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนนี้ทั่วประเทศ
ปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยรับเรื่องร้อง
เรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน จ�ำนวน 122 แห่ง
ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ โดยหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนเหล่านี้พัฒนามาจากเครือข่าย
ภาคประชาชนด้านสุขภาพในพื้นที่ เช่น ศูนย์ประสานงาน

หลักประกันสุขภาพประชาชน องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร
ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
ผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่
เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนไม่เพียงแต่เป็นกลไกในการรับ
เรื่องร้องเรียนให้กับประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทส�ำคัญ
ในการลดข้อพิพาทของประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจาก
การรับบริการสาธารณสุขและจากบุคลากรทางการแพทย์
ด้วย จากสถิติใน พ.ศ.2557 พบว่าเรื่องร้องเรียนร้อยละ 70
สามารถยุติได้ที่หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ร้อยละ 14 ได้รับการ
ส่งต่อเข้าพิจารณาในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และร้อยละ
16 ได้รับการช่วยเหลือด้านอื่นที่เหมาะสม15
โดยสามารถสรุปจ�ำนวนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ดังแผนภูมิที่ 1
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3.4
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรา 26(8) ประกอบกับมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนไว้โดย
ก�ำหนดให้ สปสช. ก�ำกับดูแลหน่วยบริการให้ดำ� เนินการไปตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเสนอเรือ่ งร้องเรียน และก�ำหนดหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขไว้ให้มีหน้าที่
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในการรับเรือ่ งร้องเรียน วิธพี จิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนและการช่วย
เหลือประชาชนผูถ้ กู ละเมิดจากการรับบริการสาธารณสุข และจัดให้มหี น่วยรับเรือ่ ง
ร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน นอกจากนี้กฎหมายยังก�ำหนด
กระบวนการก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 57-62 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 อีกด้วย
นอกจากที่กฎหมายก�ำหนดหน้าที่ในการด�ำเนินการให้แก่ สปสช. แล้ว จาก
ประสบการณ์ในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและหน่วยบริการต่างๆ ตั้งแต่
เริ่มก่อตั้งระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี พ.ศ. 2544 ท�ำให้ สปสช. มีองค์
ความรู้ บทเรียนและประสบการณ์ในการด�ำเนินการในเรือ่ งเหล่านีม้ าอย่างต่อเนือ่ ง
โดยปัจจุบนั สามารถสรุป กระบวนการในการจัดการเรือ่ งร้องเรียนให้แก่ประชาชน
ได้ดังรูปที่ 3

THE COMPLAINT
PROCESSING
SYSTEM
รูปที่ 3 กระบวนการใน
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ให้แก่ประชาชน
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3.5
กระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 41

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับ
บริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล. พ.ศ. 2555.
โดยสามารถสรุปสาระส�ำคัญของข้อบังคับดังกล่าวได้ดังต่อไปนี16้

1

ประชาชนผู้มีสิทธิยื่นค�ำร้อง ได้แก่ ผู้รับบริการ ทายาท ผู้อุปการะ
หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ ซึ่งต้องใช้สิทธิในการยื่นค�ำร้องภายในก�ำหนด 1 ปี
นับจากวันที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

2

ก�ำหนดข้อยกเว้นความเสียหายที่แม้จะเกิดจากการรักษาพยาบาล
ก็ไม่สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ได้แก่
1. เป็นความเสียหายที่เกิดจากการด�ำเนินไปตามพยาธิสภาพตามปกติของโรค
2. เป็นเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติธรรมดาของโรคนั้นอยู่แล้ว

3
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ก�ำหนดประเภทของความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วย
บริการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ 3 ประเภท ได้แก่
1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการ
รักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ำรงชีวิต จ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการ ที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วย
เหลือเบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท
3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้
ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยกระบวนการพิจารณาเรื่องเหล่านี้จะด�ำเนินการขั้นต้นโดยคณะอนุกรรมการ
ระดับจังหวัด ที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
เป็นผู้แต่งตั้ง จํานวน 5-7 คน ทําหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น โดยองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะต้องประกอบไป
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 คน และตัวแทนหน่วยบริการและตัวแทน
ประชาชนผู้ใช้บริการ ฝ่ายละเท่าๆ กัน ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดจะเป็นผู้
พิจารณาว่าเรื่องที่ร้องเรียนนี้เข้ากับหลักเกณฑ์ที่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือ
ตามข้อบังคับหรือไม่ และถ้าควรได้รับการช่วยเหลือควรจะได้ตามคําร้องขอหรือ
ไม่เพียงใด ซึง่ เกณฑ์ในการพิจารณาจะต้องคาํ นึงถึงความรุนแรงของความเสียหาย
และเศรษฐฐานะของผู้เสียหายด้วย โดยต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หากผู้เสียหายไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขได้ภายใน 30 วัน
แม้ในระยะแรกของการด�ำเนินการชดเชยตามมาตรา 41 จะมีเสียงคัดค้านจากผู้
ไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่าจะท�ำให้เกิดการร้องเรียนจ�ำนวนมากขึ้น และท�ำให้
ระบบหลักประกันสุขภาพต้องใช้จา่ ยเงินจ�ำนวนมากเพือ่ การชดเชยค่าเสียหาย แต่
ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 พบว่า สปสช.จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ให้ผู้เสียหายจ�ำนวน 755 ราย คิดเป็นจ�ำนวนเงิน 165.5 ล้านบาท หรือเพียง 4.92
บาทต่อหัวประชากร
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4

และสามารถสรุปสัดส่วนการให้บริการสาย
ด่วนแยกตามประเภทบริการใน
ปีงบประมาณ 2561 ได้ดังต่อไปนี้

ผลการดำ�เนินงาน
คุ้มครองสิทธิ

สัดส่วนการให้บริการสายด่วน
แยกตามประเภทการให้บริการ
ปีงบประมาณ 2561

91%

4.1
ผลการดำ�เนินงานการ
ให้บริการสายด่วน สปสช.
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน เมื่อน�ำมา
วิเคราะห์และจัดกลุ่มจะพบว่าสามารถแบ่งประเภทของการ
ร้องเรียนได้ 4 ประเภท ได้แก่ (1) การสอบถามข้อมูลต่างๆ
(2) การร้องเรียน (3) การร้องทุกข์ และ (4) การประสานส่ง
ต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ และพบว่าจ�ำนวนผู้ใช้บริการ
มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี (แผนภูมิที่ 2) โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 พบว่ามีผใู้ ช้บริการจ�ำนวน 930,302 สาย
โดยส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูลจากประชาชนร้อยละ
91 ที่เหลือเป็นการสอบถามข้อมูลโดยหน่วยบริการหรือ
บุคลากรในหน่วยบริการ

ประชาชนสอบถาม

แผนภูมิที่ 2
จ�ำนวนการให้บริการของบริการสายด่วน
ในปีงบประมาณ 2557-2561

6%

ผู้ให้บริการสอบถาม

2%
1%

เรื่องประสานส่งต่อผู้ป่วย(คน)

เรื่องร้องทุกข์ (เรื่อง)

0%

เรื่องร้องเรียน (เรื่อง)

40
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แผนภูมิที่ 3
การสอบถามข้อมูล
การสอบถามข้อมูลในปีงบประมาณ 2557- 2561 พบว่าเรื่องที่ได้รับการสอบถาม
มากทีส่ ดุ ได้แก่ (1) ขอให้ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ (2) สิทธิและวิธกี ารใช้สทิ ธิรบั บริการ
สาธารณสุข (3) การลงทะเบียนและการเลือกหน่วยบริการ (4) ข้อมูลหน่วยบริการ
และ (5) เรื่องระบบและโปรแกรม (Provider Center)

จ�ำนวนเรื่องร้องเรียน จ�ำแนกตามประเด็น
ปีงบประมาณ 2557-2561

เรื่องร้องเรียน
เรือ่ งร้องเรียนพบว่ามี 4 ประเด็นหลัก คือ (1) การร้องเรียนมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุข (มาตรา 57) (2) การร้องเรียนกรณีไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร
(มาตรา 59) (3) การร้องเรียนกรณีไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กฎหมายก�ำหนด
(มาตรา 59) และ (4) ร้องเรียนกรณีถูกเรียกเก็บเงินค่าบริการ (มาตรา 59)
และจากข้อมูลในช่วงปี 2557- 2561 พบว่าจ�ำนวนเรื่องร้องเรียนมีแนวโน้มสูงขึ้น
เรือ่ ยๆ จาก 3,828 เรือ่ ง ในปีงบประมาณ 2557 เป็น 5,248 เรือ่ ง ในปีงบประมาณ
2561 โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรือ่ งไม่ได้รบั บริการตามสิทธิทกี่ ฎหมายก�ำหนดและกรณี
ไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ ๖ (แผนภูมิที่ 3)

ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก�ำหนด (ม.59)
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ (ม.59)
ถูกหน่วยบริการเรียกเก็บค่าบริการ (ม.59)
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข (ม.59)
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แผนภูมิที่ 4
จ�ำนวนเรื่องร้องทุกข์ จ�ำแนกตามประเด็น
ปีงบประมาณ 2557-2561
การร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องการขอความช่วยเหลืออื่นๆ
ทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งร้องเรียนตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545 หากจ�ำแนกตามสิทธิและประเด็นของ
เรื่องร้องทุกข์ของประชาชนสามารถแบ่งเป็นประเด็นต่างๆ
ได้ดังนี้ คือ (1) การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการและสิทธิ
(2) ขอความช่วยเหลือ (3) ขอค�ำปรึกษาและเสนอแนะ
(4) ร้องทุกข์สทิ ธิอนื่ ๆ และ (5) เรือ่ งอืน่ ๆ เช่น โครงการ UCEP
เรือ่ งขอใช้สทิ ธิตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 หรือเรื่องบัตรสนเท่ห์ จากข้อมูล
ในปีงบประมาณ 2557- 2561 พบว่าเรื่องร้องทุกข์มีจ�ำนวน
ลดลง จาก 11,029 เรื่อง ในปีงบประมาณ 2557 เป็น 8,857
เรื่อง ในปีงบประมาณ 2561 โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
ร้องทุกข์ในเรื่องสิทธิไม่ตรงกับบัตรประจ�ำตัวและเรื่องการ
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ (แผนภูมิที่ 4)

เมื่อพิจารณาผลงานด้านคุณภาพ พบว่าในปีงบประมาณ
2561 เรือ่ งร้องเรียนร้อยละ 76.01 ได้รบั การแก้ไขภายใน 25
วันท�ำการตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ เมือ่ ประเมินผลความพึง
พอใจของประชาชนผูใ้ ช้สทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ่
การใช้บริการสายด่วน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557- 2561 เป็นต้นมา
พบว่าในปี พ.ศ. 2557 ได้รับคะแนนความพึงพอใจจาก
ประชาชนผู้รับบริการอยู่ในระดับดีขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ 87.51
ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 87.40 ในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ
87.27 ในปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 87.29 และ ร้อยละ 87.28
ในปี พ.ศ. 2561

แผนภูมิที่ 5
ร้อยละของผู้ใช้บริการที่พึงพอใจ
ต่อบริการจัดการเรื่องร้องเรียน

สิทธิและการลงทะเบียนหน่วยบริการ
ข้อความช่วยเหลือ
ปรึกษา/เสนอแนะ
ร้องทุกข์สิทธิอื่นๆ
อื่นๆ
ที่มา: ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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คะแนนความพึงพอใจ
จากประชาชนผู้รับบริการ
สายด่วน สปสช.

87.28%
เมื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
จัดการข้อร้องเรียนซึ่งท�ำการประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอกอย่างอิสระ โดยสุ่มประชาชนผู้รับบริการ
เพื่อตอบแบบสอบถามพบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ผู้รับ
บริการร้อยละ 76.83 พึงพอใจต่อการจัดการเรือ่ งร้อง
เรียนและเพิ่มเป็นร้อยละ 84.13 ในปี 2558 ความ
พึงพอใจของประชนจะอยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ คิด
เป็นร้อยละ 84.30 ในปี พ.ศ. 2559 ร้อยละ 84.60
ในปี พ.ศ. 2560 และ ร้อยละ 84.30 ในปี พ.ศ. 2561
ตามล�ำดับ

ที่มา: ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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4.2

4.3

ผลการดำ�เนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

ผลการดำ�เนินงานการช่วยเหลือเบื้องต้น
ผู้ได้รับความเสียหายจากบริการ
สาธารณสุข*

เรื่องร้องเรียนตาม ม.41
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ถือเป็นหนึ่งช่อง
ทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ แม้วา่ จะมีผใู้ ช้บริการน้อยเมือ่ เทียบกับระบบสายด่วน
แต่ก็เป็นช่องทางที่ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิได้อีกช่อง
ทางหนึง่ โดยในปีงบประมาณ 2561 พบว่าทัว่ ประเทศมีเรือ่ งร้องเรียน
มายังหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนทั้งหมด
1,187 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57 หรือ 59 จ�ำนวน
121 เรื่อง เรื่องร้องเรียนตาม ม.41 จ�ำนวน 29 เรื่อง และที่มากที่สุด
เป็นการให้ความช่วยเหลืออื่นจ�ำนวน 1,037 เรื่อง

46

เรือ่ งร้องเรียนตามมาตรา 57 หรือ 59
การให้ความช่วยเหลืออื่น

ผลลัพธ์จากการด�ำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย
จากบริการสาธารณสุขตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (มาตรา 41) พบว่า
ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ยดีขนึ้ ในเชิงปริมาณพบว่าแม้จะมีเรือ่ ง
ร้องเรียนมากขึ้น แต่อัตราการน�ำเรื่องร้องเรียนไปฟ้องเป็นคดียังศาลลดน้อยลง
อย่างเห็นได้ชดั และเมือ่ พิจารณาข้อมูลรายงานการพิจารณาค�ำร้องและให้การช่วย
เหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากบริการสาธารณสุข พบว่า ใน
ปี พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มต้นด�ำเนินการ มีผู้ยื่นค�ำร้อง 99 ราย เข้าหลักเกณฑ์
การช่วยเหลือ 73 ราย รวมเป็นจ�ำนวนเงินช่วยเหลือ 4.86 ล้านบาท ต่อมาในปี
พ.ศ. 2548-2561 มีจำ� นวนการยืน่ ค�ำร้องเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยในปี พ.ศ. 2561
มีการยื่นค�ำร้องขอรับการช่วยเหลือ 970 ราย เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ 755
ราย เป็นเงินช่วยเหลือ 165.51 ล้านบาท (ตารางที่ 2) ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชดเชย
กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร 317 คน เป็นเงิน 113.01 ล้านบาท รองลงมา
คือ บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง 340 คน เป็นเงิน 24.10 ล้านบาท และสูญเสีย
อวัยวะหรือพิการ 98 คน เป็นเงิน 21.56 ล้านบาท
เมือ่ พิจารณาภาพรวมโดยเฉลีย่ ในช่วง 15 ปี มีผยู้ นื่ ค�ำร้องขอรับการช่วยเหลือเฉลีย่
782 รายต่อปี เป็นจ�ำนวนเงินเฉลี่ย 111.25 ล้านบาทต่อปี17
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และเมื่อพิจารณาในเชิงคุณภาพ การ
ด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือนี้ นอกจาก
จะเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่ได้
รับผลกระทบจากความเสียหายจากการ
รับบริการสาธารณสุขแล้ว ยังลดความขัด
แย้งระหว่างแพทย์และผู้ป่วยอีกด้วย18
นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เสียหายทางการ
แพทย์มีความพึงพอใจต่อระบบการช่วย
เหลือเยียวยาเบื้องต้นและรู้สึกว่าตนเอง
ได้รบั ความยุตธิ รรม14อีกทัง้ ยังท�ำให้ความ
ขัดแย้งทางการแพทย์โดยเฉพาะกรณี
ความขัดแย้งในเรือ่ งอนามัยแม่และเด็กซึง่
พบได้บอ่ ยในหน่วยบริการไม่ขยายตัวและ
ยุติเรื่องร้องเรียนได้ด้วย18

แม้จะมีเรื่องร้องเรียน

มากขึ้น
ตารางที่ 2

ปี

ผู้ยื่นค�ำร้อง

ผู้ได้รับการชดเชย
(คน)

2547

99

73

4.86

2548

221

178

12.82

2549

443

371

36.65

2550

511

433

52.18

2551

658

550

64.86

2552

810

660

73.22

2553

876

704

81.92

2554

965

783

92.21

2555

951

834

98.63

2556

1,182

995

191.58

2557

1,112

931

218.44

2558

1,045

824

202.93

2559

1,069

885

212.95

2560

823

661

160.05

2561

970

755

165.51

รวม

11,735

9,637

ค่าชดเชย
(ล้านบาท)

1,668.81

แต่อัตราการน�ำเรื่องร้องเรียน
ไปฟ้องเป็นคดียังศาล

ลดน้อยลง

*

ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิประกันสังคมทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขนัน้
ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ. 2533 ส�ำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพ
ระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง ลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อง
ต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์เพื่อ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นให้แก่ผปู้ ระกันตนทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากการรับบริการทางการ
แพทย์ โดยแบ่งประเภทความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการทางการแพทย์และ
อัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นเดียวกับมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 และส�ำหรับประชาชน ผู้มีสิทธิได้รับ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการนั้น ปัจจุบันมีแนวคิดที่จะให้สิทธิข้าราชการ
ได้เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ได้รับความเสียหายจากบริการทางการแพทย์ เช่นเดียว
กับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสิทธิประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความ
เท่าเทียมกันของประชาชนที่อยู่ภายใต้สิทธิการรักษาพยาบาลที่รัฐจัดหาให้

ที่มา: รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2561
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4.4

4.5

รางวัลที่ได้รับ

กรณีศึกษาระบบการคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

จากการด�ำเนินงานด้านการคุม้ ครองสิทธิของ สปสช. ปรากฏผลเป็นรูปธรรมและ
มีหลักฐานในเชิงประจักษ์ต่อทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ บุคลากรสาธารณสุข และ
หน่วยงานภายนอก ว่าสามารถปกป้องสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนผูร้ บั บริการและบุคลากร
สาธารณสุขที่เกิดขึ้นในหน่วยบริการ อีกทั้งระบบคุ้มครองสิทธิเหล่านี้ยังเอื้อต่อ
การเข้าถึงและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชน
ผูร้ บั บริการไม่ถกู ละเมิดสิทธิอนั พึงมีพงึ ได้จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ท�ำให้ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น
•

รางวัลเกียรติคุณองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2556 จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

•

หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สามารถแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภค
ยอดเยี่ยมประจ�ำปี 2557 จากคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการ
คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

•

การเป็นแบบอย่างที่น่าเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน
จาก ASEAN Committee of Customer Protection

50

4.5.1
การแก้ไขปัญหาผู้รับบริการถูกละเมิดสิทธิกรณี
เก็บค่าบริการสาธารณสุขนอกเวลาทำ�การ

การเป็นแบบอย่าง
ที่น่าเรียนรู้ใน
ภูมิภาคอาเซียนจาก

ระบบการรับเรื่องร้องเรียนถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ท�ำให้ สปสช. รับทราบถึงปัญหา
ทีป่ ระชาชนได้รบั จากการรับบริการสาธารณสุข ซึง่ สามารถน�ำข้อมูลเกีย่ วกับปัญหา
ที่ประชาชนได้รับมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการด�ำเนินงาน ดังตัวอย่างในกรณี
การแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บเงินนอกเวลาท�ำการของหน่วยบริการ

ASEAN
COMMITTEE
OF CUSTOMER
PROTECTION

ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนด
ให้หน่วยบริการสามารถเก็บค่าบริการจากผูป้ ว่ ยได้ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด และยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการกับผูย้ ากไร้
และบุคคลอื่นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นตามมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดให้ประชาชน
ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจ�ำหรือที่มีการส่งต่อ เว้นแต่กรณี
ที่มีเหตุอันสมควร เช่น กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน11
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4.5.2
ต่อมาพบว่าประชาชนได้ร้องเรียนมายัง สปสช. ว่าหลายโรง
พยาบาลเรียกเก็บเงินค่าบริการนอกเวลาราชการโดยให้
เหตุผลว่าโรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจาก
เป็นการให้บริการกรณีไม่ฉกุ เฉินนอกเวลาราชการ โดยปัญหา
นี้เริ่มพบประปรายมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ในครั้งนั้นเรื่องร้อง
เรี ย นส่ ว นใหญ่ พ บว่ า เกิ ด ขึ้ น ในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้รับการไกล่เกลี่ยจนเรื่องยุติ โดย
โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้กับผู้รับบริการ
แต่พบว่าใน พ.ศ. 2554 มีกรณีรอ้ งเรียนทีไ่ ม่สามารถไกล่เกลีย่
ได้ จึงต้องน�ำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
กรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
โดยคณะกรรมการมีมติให้ยืนยันตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
โดยให้โรงพยาบาลคืนเงินให้แก่ผู้รับบริการและว่ากล่าว
ตักเตือน นอกจากนั้นยังท�ำหนังสือเวียนแจ้งไปยังหน่วย
บริการในเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครเพือ่ ชีแ้ จงสิทธิของผูป้ ว่ ย
ในกรณีที่ใช้บริการนอกเวลาท�ำการ
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ในปี พ.ศ.2555 สปสช.
จึงออกประกาศเรื่องการร่วมจ่ายค่าบริการ และกระทรวง
สาธารณสุขได้ออกประกาศเรือ่ งบุคคลทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายค่าบริการ
กล่าวโดยสรุป คือ ก�ำหนดให้ผู้รับบริการร่วมจ่ายค่าบริการ
ในอัตรา 30 บาทในแต่ละครั้งที่รับบริการและรับยา ยกเว้น
กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สร้างเสริมสุขภาพ และที่ได้ยกเว้นใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข19,20 ซึ่งตามประกาศนี้ไม่ได้
ก�ำหนดเรื่องการเรียกเก็บเงินนอกเวลาราชการไว้
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ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2559 เริม่ มีหน่วยบริการปิดประกาศเรียก
เก็บเงินค่าบริการนอกเวลาราชการส�ำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน
ส่งผลให้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายังสายด่วน สปสช. มากขึ้น
ในปี พ.ศ. 2560 พบมีเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีม้ าก
ขึ้น สปสช. จึงน�ำประเด็นนี้เข้าหารือและพิจารณาในคณะ
อนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดย
เรื่องร้องเรียนที่พบคือ เป็นการเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มี
สิทธิเรียกเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด
ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่ง
ชาติ พ.ศ.2545 ดังนั้นจึงส่งเรื่องดังกล่าวสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข และคณะกรรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลังคณะกรรมการทั้งสองคณะรับทราบและมีมติ สปสช.จึง
ท�ำหนังสือชี้แจงไปยังหน่วยบริการต่างๆ ว่าไม่สามารถเรียก
เก็บเงินจากประชาชนได้ รวมทั้งแจ้งถึงระเบียบการเก็บเงิน
ค่าบริการ และท�ำสื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนให้ทราบเกี่ยว
กับสิทธิของตนเอง นอกจากนี้เพื่อความเข้าใจในแนวปฏิบัติ
ที่ตรงกัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดท�ำแนวทางการจัด
บริการนอกเวลาราชการเพื่อแจ้งแก่หน่วยบริการต่างๆ ให้
ทราบถึงกฎระเบียบและสิทธิผู้ป่วย

การดำ�เนินงานคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงบริการ
ในภาวะภัยธรรมชาติ
ใน พ.ศ.2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยใหญ่ใน
หลายพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางตอน
ล่างและกรุงเทพมหานคร หน่วยบริการหลายแห่งแม้จะ
ประสบปัญหาน�้ำท่วมแต่ก็ยังสามารถเปิดท�ำการได้ แต่การ
เดินทางไปรับบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการยากล�ำบาก
เหตุการณ์ภยั พิบตั นิ นี้ อกจากจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษา
พยาบาลของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้อง
รับการรักษาต่อเนื่องด้วย
สปสช. จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อให้ระบบการบริการสาธารณสุขสามารถด�ำเนิน
การไปได้อย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะภัยพิบัติ โดยการเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อและสื่อสารเพื่อรับรู้ข้อมูลความต้องการต่างๆ
ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องได้รับการรักษา
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อบุคคล และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อเตรียมการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ดังตัวอย่างในกรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งใน
สถานการณ์ปกติการส่งน�้ำยาล้างไตไปยังบ้านผู้ป่วยจะจัดส่ง
โดยไปรษณีย์ แต่ปัญหาอุทกภัยท�ำให้ไปรษณีย์ไม่สามารถ
จัดส่งน�ำ้ ยาล้างไตไปได้ในหลายพืน้ ที่ ปัญหานีส้ ง่ ผลต่อผูป้ ว่ ย
เป็นอย่างมาก เนือ่ งจากจ�ำเป็นต้องล้างไตทางช่องท้องทุกวัน
นอกจากนี้ในผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดก็ประสบปัญหาไม่
สามารถไปฟอกเลือดได้เนื่องจากหน่วยบริการไม่สามารถให้
บริการได้เพราะปัญหาอุทกภัย
โดยในช่วงเวลาดังกล่าวระบบสายด่วน สปสช. ยังไม่หยุดให้
บริการและได้รับการติดต่อจากผู้ป่วยจ�ำนวนมากถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ สปสช. จึงได้ประสานกับหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหานี้ โดยหลังจากรวบรวมปัญหาจากเครือ
ข่ายผูป้ ว่ ยในแต่ละพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัยพิบตั เิ เล้ว จึงมีการจัดท�ำ
ข้อมูลการจัดส่งน�้ำยาล้างไตและข้อมูลคลินิกฟอกไตที่เปิด
บริการในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ป่วยที่ติดต่อเข้า
มาขอข้อมูล ในทางกลับกัน ข้อมูลของผู้ป่วยที่ประสบปัญหา
อุทกภัยก็ถูกส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ
เพื่อประสานงานให้การช่วยเหลือและจัดการปัญหาในพื้นที่
ต่างๆ ดังนัน้ ระบบสายด่วน สปสช. จึงท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูป้ ระสาน
งานระหว่างผูป้ ว่ ยและหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือให้ผปู้ ว่ ย
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีแม้ว่าจะอยู่ใน
ภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติก็ตาม
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5

5.1

บทสรุปการคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนในกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการด�ำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติกอ่ ให้เกิดประโยชน์กบั ประชาชนทีไ่ ด้
รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกว่า 48 ล้านคน ทั้งใน
แง่ทที่ ำ� ให้ประชาชนมีความรูแ้ ละความเข้าใจในสิทธิทตี่ นเอง
มีอยูต่ ามกฎหมาย ตลอดจนระบบการคุม้ ครองสิทธินี้ ยังท�ำให้
หน่วยงานสุขภาพต่างๆ ของประเทศมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในระบบริการสุขภาพ ท�ำให้สามารถแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึน้ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนัน้ ระบบการคุม้ ครองสิทธิของ
ประชาชนยังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรด้าน
สาธารณสุขผู้ให้บริการสาธารณสุขในหน่วยบริการและ
ประชาชนผู้รับบริการสาธารณสุข เนื่องจากมีระบบการ
ไกล่เกลี่ยและระบบการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการ
รับบริการสาธารณสุขอย่างทันท่วงที ส่งผลให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นอกจากนั้นระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังเป็น
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคประชาสังคมด้วย
เนื่องจากระบบการคุ้มครองดังกล่าวได้ส่งเสริมศักยภาพให้
ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลี่ย ประสาน
งานกับหน่วยงานภาครัฐในการด�ำเนินการต่างๆ ท�ำให้
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ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐและภาควิชาการในการสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติของประเทศไทย
โดยความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดปัจจัยใน
แง่ของกฎหมายทีก่ ำ� หนดแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครอง
สิทธิของประชาชน รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางการมีสว่ นร่วมของ
ประชาชนอย่างชัดเจน นอกจากนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังมีความมุ่งมั่นในการ
ท�ำงาน มีจิตสาธารณะ และแนวทางในการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนยังเป็นระบบทีเ่ อือ้ ให้ประชาชนเข้าถึงได้งา่ ย ท�ำให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจในการท�ำงาน ในประการสุดท้าย
ระบบการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนจะเกิดขึน้ ไม่ได้เลยหาก
ขาดความร่วมมือกันของภาคประชาชน บุคลากรด้าน
สาธารณสุข และ สปสช. ในการพัฒนาระบบการท�ำงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ สร้างระบบการท�ำงานแบบเครือข่ายเชือ่ มโยง
การท�ำงานกับทุกภาคส่วน

ประโยชน์ของการคุ้มครองสิทธิประชาชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือเป็นหนึ่ง
ในภารกิจส�ำคัญในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนัน้ สปสช. จึงต้องด�ำเนิน
การเพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามที่
กฎหมายก�ำหนดและปกป้องประชาชนผูร้ บั บริการสาธารณสุขจากการได้รบั บริการ
สาธารณสุขที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยระบบการด�ำเนินการในเรื่องการคุ้มครองสิทธินี้
สปสช. และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมร่วม
มือกันพัฒนาระบบการด�ำเนินการมาอย่างยาวนาน ผ่านประสบการณ์การลองผิด
ลองถูก รวมทั้งประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ท�ำให้
สปสช. มีระบบการท�ำงานในเรื่องการคุ้มครองสิทธิดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเช่น
ปัจจุบันนี้
ท�ำให้ปัจจุบันกระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชนเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส�ำคัญ
ของ สปสช. ที่นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว ระบบการคุ้มครองสิทธินี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่
ของการสะท้อนข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุขในพื้นที่ต่างๆ
ซึ่งหน่วยงานด้านสุขภาพของประเทศสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้มาเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข และนโยบายด้านสุขภาพของประเทศได้ โดย
สามารถพิจารณาประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากระบบการคุ้มครองสิทธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังต่อไปนี้

โดยมีรายละเอียดในการด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
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5.1.1

5.1.2

5.1.3

ประชาชนมีความรู้และเข้าใจ
ถึงสิทธิของตนเอง

ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพและ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
และสร้างความมั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แม้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยได้ด�ำเนินงานมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ ยังมีประชาชนไทยบาง
กลุ่มที่ยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนที่มีในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ มีการ
เปลี่ยนแปลงของสิทธิตลอดเวลา เช่น กลุ่มลูกจ้างในระบบ
ประกันสังคมเมื่อไม่ได้ส่งเงินประกันสังคมประจ�ำเดือน หรือ
บุตรของข้าราชการเมื่ออายุครบ 20 ปี ก็จะต้องย้ายสิทธิการ
รักษามายังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อีกเหตุผล
หนึง่ คือประชาชนส่วนใหญ่มสี ขุ ภาพแข็งแรงไม่มคี วามจ�ำเป็น
ต้องใช้บริการสาธารณสุข จึงไม่ทราบถึงสิทธิที่ตนมี แต่เมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยจึงจ�ำเป็นต้องหาข้อมูลสิทธิของตน และ
เหตุผลส�ำคัญอีกประการหนึง่ คือ ชุดสิทธิประโยชน์ในกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมกี ารปรับเปลีย่ นสิทธิประโยชน์
ทุกปีตามความจ�ำเป็นหรือตามโครงการใหม่ที่ สปสช. หรือ
รัฐบาลให้ความส�ำคัญ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในแต่ละวันระบบ
สายด่วนจึงมีประชาชนติดต่อเข้ามาเพือ่ สอบถามถึงสิทธิและ
วิธีการเข้าถึงสิทธิของตนเป็นจ�ำนวนมากเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่ง
ถือเป็นช่องทางส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจถึง
สิทธิของตน ท�ำให้ประชาชนได้รับสิทธิด้านสาธารณสุขตาม
เจตจ�ำนงของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ระบบการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนเป็นช่องทางหนึง่ ในการ
สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบบริการสาธารณสุข
เนือ่ งจากเป็นช่องทางส�ำคัญทีป่ ระชาชนร้องเรียนปัญหาทีเ่ กิด
ขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุขในเรื่องต่างๆ โดยช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายของ สปสช. ไม่ว่าจะ
เป็นระบบร้องเรียนโดยตรงหรือว่าร้องเรียนผ่านเครือข่ายรับ
เรือ่ งร้องเรียนในระดับต่างๆ โดยข้อมูลจากการร้องเรียนเหล่า
นีถ้ อื เป็นข้อมูลโดยตรงจากประชาชนผูร้ บั บริการสาธารณสุข
โดยระบบการรับเรือ่ งร้องเรียนเหล่านีส้ ามารถน�ำข้อมูลต่างๆ
มาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามผลการท�ำงานของหน่วย
บริการได้อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งจะท�ำให้ สปสช. หรือหน่วยงาน
ด้านนโยบายสุขภาพอื่นๆ สามารถทราบถึงปัญหาที่พบจาก
การให้บริการสาธารณสุข

ความขัดแย้งระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เป็นผู้ให้
บริการและประชาชนผูร้ บั บริการสาธารณสุขถือเป็นเรือ่ งปกติ
ในระบบบริการสุขภาพ โดยสาเหตุหลักของความขัดแย้งมีได้
หลากหลาย แต่สาเหตุทพี่ บได้เป็นประจ�ำในหน่วยบริการ คือ
ความไม่เข้าใจกันระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและ
ประชาชน

นอกจากนี้กลไกหนึ่งที่ส�ำคัญในการลดความขัดแย้งระหว่าง
บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน คือ ระบบการชดเชย
ค่าเสียหายที่เกิดจากการรับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องมี
การพิสจู น์ถกู ผิด ก็ทำ� ให้ผไู้ ด้รบั ความเสียหายพึงพอใจทีไ่ ด้รบั
การเยียวยาอย่างเหมาะสม ทันเวลา และช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างคู่กรณีได้

ดังนั้นการมีหน่วยงานกลางในการจัดการความขัดแย้งในรูป
แบบที่ สปสช. ได้ด�ำเนินการ คือ การมีระบบคุ้มครอง
ประชาชนและระบบการไกล่เกลี่ย ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชน
ดีขึ้น โดยกระบวนการค้นหาความจริงจากทั้งสองฝ่ายและ
การใช้ระบบการไกล่เกลีย่ ด้วยสันติวธิ ี ช่วยให้การน�ำเรือ่ งร้อง
เรียนไปฟ้องคดีต่อยังศาลยุติธรรมลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดย
ในปีงบประมาณ 2561 มีเรื่องร้องเรียนที่สามารถไกล่เกลี่ย
หรือแก้ไขได้ในหน่วยบริการโดยไม่จ�ำเป็นต้องส่งเรื่องร้อง
เรียนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการหรือคณะท�ำงาน
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 98 ของเรื่องร้องเรียนที่เสร็จสิ้นจาก
กระบวนการทั้งหมด

ในประเด็นสุดท้าย กระบวนการท�ำงานในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิของประชาชนที่มีความโปร่งใส มีระเบียบในการด�ำเนิน
การทีช่ ดั เจน ทันเวลา และมีผมู้ สี ว่ นได้เสียจากภาคส่วนต่างๆ
ช่วยท�ำให้ประชาชนมั่นใจในระบบการด�ำเนินการต่างๆ
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทจี่ ะให้การดูแลและ
ปกป้องประชาชนในยามที่ตนเจ็บป่วยได้
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และจากประสบการณ์การด�ำเนินงานในเรื่องการคุ้มครอง
สิทธิดังกล่าวของ สปสช. พบว่าระบบการร้องเรียนนอกจาก
จะท�ำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับพืน้ ทีร่ บั ทราบถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระบบการบริการใน
พื้นที่ของตนเองแล้ว ในหลายกรณีปัญหาที่ถูกร้องเรียนมา
เป็นประจ�ำจะถูกบันทึกและรายงานต่อคณะกรรมการใน
ระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปหาข้อสรุปในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ และข้อร้องเรียนบางเรือ่ งยังถูกน�ำไปสูก่ ารแก้ไข
ปัญหาในเชิงนโยบาย ดังนัน้ ข้อร้องเรียนเหล่านีจ้ งึ น�ำไปสูก่ าร
พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพอย่างต่อเนือ่ งอันจะส่งผลให้
ระบบบริการสาธารณสุขเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบ
สนองต่อความต้องการและจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
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5.1.4
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ภาคประชาสังคม
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิของตนเองถือเป็นหนึ่งในจุดเด่นของระบบการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชน โดย สปสช.ได้สนับสนุนและส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ สนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินการแม้ว่าจะจ�ำนวนไม่มาก อีกทั้งยังสนับสนุน
องค์ความรู้ในด้านการเจรจาไกลเกลี่ยและสันติวิธีด้วย ผลที่
ตามมาคือ ท�ำให้ภาคประชาสังคมเกิดความเข้าใจในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และช่วยให้ภาคประชาสังคมใน
พืน้ ทีส่ ามารถท�ำงานทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพืน้ ทีไ่ ด้ อีกทัง้ กระบวนการไกล่เกลีย่ ต่างๆ ยังช่วย
ลดความขัดแย้งและก่อให้เกิดบรรยากาศในการท�ำงานร่วม
กันระหว่างภาคประชาสังคมและหน่วยบริการในการพัฒนา
หน่วยบริการ รวมทั้งลดปัญหาการให้บริการในพื้นที่ได้
นอกจากนี้กระบวนการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังกล่าว
ยังท�ำให้ภาคประชาสังคมและบุคลากรด้านสาธารณสุขใน
หน่วยบริการเกิดความรู้สึกของการเป็นเจ้าของร่วมกันใน
ระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งเหล่านี้เป็นสิ่ง
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนได้
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5.2
ปัจจัยแห่งความสำ�เร็จ
โดยสรุปการดำ�เนินงานคุ้มครองสิทธิ
นอกจากจะทำ�ให้ประชาชน
ได้รับสิทธิตามเจตนารมณ์ของ
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว
ยังช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ลดความขัดแย้ง และสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม
ที่ทำ�งานด้านหลักประกันสุขภาพ
ของประเทศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยทำ�ให้
ระบบหลักประกันสุขภาพเกิดการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไปในอนาคต

ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นของการด�ำเนินงานในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
จะประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในเรื่องการท�ำให้ประชาชนเข้าใจ
ในสิทธิของตนเอง ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ ท�ำให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
ร้องเรียนต่างๆ และเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ซึ่งความส�ำเร็จเหล่านี้
จะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยปัจจัยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้
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5.2.1

5.2.2

5.2.3

การที่กฎหมายกำ�หนดหน้าที่
และแนวทางในการดำ�เนินการ
ไว้อย่างชัดเจน

บุคลากรที่มีจิตสาธารณะ

ระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ที่เข้าถึงได้ง่ายและประชาชนมีความมั่นใจ
ในการให้บริการ

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
ได้ก�ำหนดหน้าที่และแนวทางในการด�ำเนินการในเรื่องการ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนไว้อย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องสิทธิ
ที่ประชาชนพึงได้จากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อ�ำนาจและหน้าทีข่ อง สปสช. ตลอดจนคณะกรรมการภายใน
ต่างๆ รวมทัง้ กระบวนการรับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน และ
ยังน�ำแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนและการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานบริการไปใช้ในการบัญญัติกฎหมาย โดยกฎหมาย
ได้ก�ำหนดรายละเอียดในการด�ำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ใน
ส่วนของขั้นตอนการด�ำเนินงานอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกก�ำหนดไว้ใน
กฎหมาย สปสช. ก็ได้จดั ท�ำแนวทางการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนด
ขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ท�ำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานและเป็นธรรมส�ำหรับทุกฝ่าย

แม้วา่ พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
จะก�ำหนดสิทธิของประชาชนและหน้าทีข่ อง สปสช. ไว้อย่าง
ชัดเจน แต่การด�ำเนินการต่างๆ จะประสบความส�ำเร็จได้
จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องอาศัยบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมี
จิตสาธารณะในด้านการบริการและในเรื่องการคุ้มครอง
ประชาชน โดย สปสช. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เข้าใจในบริบทของการด�ำเนินการ รวมทั้งมีจิตสาธารณะที่
ต้องการท�ำงานในด้านการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

สปสช. ให้ความส�ำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
ดังนั้นจึงพยายามพัฒนาช่องทางการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนเพือ่ ให้ประชาชนผูท้ มี่ ารับบริการสาธารณสุขติดต่อ
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทั้งในเรื่องการติดต่อเพื่อสอบถาม
สิทธิตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลการให้บริการต่างๆ การร้อง
เรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการ
สาธารณสุข

ซึ่งการที่กฎหมายก�ำหนดสิทธิของประชาชน หน้าที่ของ
สปสช. และคณะกรรมการชุดต่างๆ ตลอดจนแนวทางในการ
ด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน เป็นผลสะท้อนให้ สปสช. และคณะ
กรรมการต่างๆ จ�ำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมาย
ก�ำหนดไว้มิฉะนั้นจะผิดกฎหมายได้
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ความภูมิใจในงานที่บุคลากรเหล่านี้ท�ำก็เป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้ระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนสามารถด�ำเนิน
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานคุ้มครองสิทธิเป็น
งานที่ท�ำแล้วผู้ด�ำเนินการจะเห็นคุณค่าของงานที่ตนเองท�ำ
เช่น การช่วยเหลือประชาชนในการคุ้มครองสิทธิของตนเอง
การช่วยเหลือประชาชนจากการถูกละเมิดสิทธิในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทีไ่ ด้
รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข สุดท้ายการ
ได้รับการยอมรับจากทั้งบุคลากรสาธารณสุข หน่วยบริการ
ผู้บริหารหน่วยงาน ที่น�ำข้อมูลเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ไปใช้ใน
การผลักดันนโยบายในระดับพื้นที่ หรือระดับประเทศ

โดยระบบต่างๆ เหล่านีม้ หี ลากหลายช่องทางทัง้ ในส่วนกลาง
และเครือข่ายทั่วประเทศ เช่น หน่วยบริการข้อมูลหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติในสถานพยาบาล การร้องเรียนต่อ
ส�ำนักงานใหญ่และส�ำนักงานสาขาของ สปสช. ระบบสายด่วน
นอกจากนั้นยังมีช่องทางการร้องเรียนหรือขอรับข้อมูลจาก
หน่วยงานทีม่ คี วามเป็นอิสระต่อผูท้ ถี่ กู ร้องเรียนด้วย ทัง้ นีเ้ พือ่
เป็นหลักประกันให้กับประชาชนที่มาร้องเรียนว่าจะได้รับ
ความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

ซึ่งการพัฒนาช่องทางที่หลากหลายและสะดวกในการเข้าถึง
และร้องเรียนเหล่านี้นับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ประชาชน
เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายและมีอัตราการใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี
โดยผลดีของระบบการคุม้ ครองสิทธิทปี่ ระชาชนเข้าถึงได้งา่ ย
นี้ นอกจากส่งผลดีกบั ประชาชนแล้ว ยังส่งต่อการท�ำงานของ
สปสช. และหน่วยงานนโยบายสุขภาพอื่นๆด้วย เนื่องจาก
ระบบการร้องเรียนนีถ้ อื เป็นช่องทางส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ประชาชน
ที่ใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ต่างๆ
ทั่วประเทศได้เสนอปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ที่ตนเอง
ได้รบั เข้ามา ท�ำให้ สปสช. น�ำข้อมูลเหล่านีม้ าใช้ในการพัฒนา
นโยบายหลักประกันสุขภาพทั้งในระดับพื้นที่และระดับ
ประเทศได้ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนทีแ่ ท้จริง ซึง่ จะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชือ่ มัน่
ต่อระบบการร้องเรียนตามมา
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5.2.4

5.2.5

5.3

การมีเครือข่ายในการทำ�งาน

การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

สรุป

ปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความส�ำเร็จของงานคุม้ ครองสิทธิของ
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ การ
ท�ำงานทีอ่ าศัยความร่วมมือกันของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ภาควิชาการและฝ่ายนโยบายทั้งในระดับชาติ ระดับเขต
บริการสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่

กระบวนการในการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเริม่ ตัง้ แต่ชว่ ง
การก่อร่างสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
ประเทศจนกระทั่งปัจจุบัน

เนื่องจากเจตนารมณ์ในการท�ำงานของ สปสช. ที่เน้นความ
ส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากใน
ทุกขัน้ ตอนของกระบวนการการรับและการพิจารณาเรือ่ งร้อง
เรียน ตลอดจนการให้ข้อมูลต่างๆแก่ประชาชนที่น�ำผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนเข้าไปมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินการ ซึง่
หลักการนีช้ ว่ ยลดปัญหาช่องว่างในด้านการสือ่ สารและสร้าง
ความเชื่อมั่นและเชื่อใจกันระหว่างระบบหลักประกัน สถาน
พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนผูร้ บั บริการ
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โดยในระยะเริม่ แรกจะเน้นระบบสายด่วนเพือ่ สอบถามข้อมูล
และรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชน แล้วค่อยๆ พัฒนาระบบ
สายด่วนให้ได้มาตรฐานร่วมกับการพัฒนาช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ เช่น ทางสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริการ
ข้อมูลในหน่วยบริการ หน่วยงานอิสระรับเรือ่ งร้องเรียน ทัง้ นี้
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนเหล่านี้ได้ง่าย
จนปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิประชาชนก็ยังพัฒนาอย่าง
สม�่ำเสมอ ปัจจัยหลักไม่ใช่อุปกรณ์ที่ซับซ้อน แต่คือการเรียน
รู้จากการท�ำงาน การมีที่ปรึกษาที่ดี และความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของประชาชน บุคลากรด้านสุขภาพและหน่วย
บริการต่างๆ เพื่อให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ทีใ่ ช้หลัก
การมีสว่ นร่วมเป็นธงน�ำในการด�ำเนินการต่างๆ เนือ่ งจากหลักการดังกล่าวเป็นการน�ำ
ความช�ำนาญของทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาครัฐที่เป็นผู้
ก�ำหนดนโยบาย มาใช้เป็นเครื่องมือที่เอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อสร้าง
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างยั่งยืน
การด�ำเนินการในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
ก็ได้น�ำเอาหลักของการมีส่วนร่วมไปใช้ในการด�ำเนินการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิของตน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีม่ ี
คุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามที่กฎหมายก�ำหนด
ช่วยลดปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับบริการสาธารณสุขของ
ประชาชน และเพื่อเป็นช่องทางในการน�ำเสนอปัญหาและความเดือดร้อนของ
ประชาชนทีม่ าใช้บริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอ่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย เพือ่
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการด�ำเนินการให้ดีขึ้น
โดยปัจจุบัน สปสช.ได้ด�ำเนินการพัฒนารูปแบบการคุ้มครองสิทธิประชาชนมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง มีชอ่ งทางหลักในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนอยู่ 3 ช่องทาง ได้แก่ ระบบ
สายด่วน สปสช. ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ซึ่งการด�ำเนินงานดังกล่าวนอกจากจะท�ำให้
ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิแล้ว ยังช่วยลดความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ จากปัญหาการ
สือ่ สาร ปัญหาการได้รบั ความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ยังสามารถท�ำให้
สปสช. และหน่วยงานด้านนโยบายสุขภาพต่างๆ รับรูถ้ งึ ปัญหาและอุปสรรคทีเ่ กิดจาก
การมารับบริการสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของตนเองเพื่อให้
ทั้ง สปสช. และหน่วยบริการพัฒนาการให้บริการได้ดีขึ้น
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เอกสารอ้างอิง

เหนือสิ่งอื่นใดระบบการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนี้
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้แก่ภาคประชาสังคม
ในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ
ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับบุคลากรด้านสาธารณสุข
และหน่วยบริการในการพัฒนานโยบาย
ในเรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ
ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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