
การบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการร่วมระหว่าง
คณะอนุกรรมการระดับพื้นที่ (อปสข. และ อคม.)”

ศ.(พิเศษ) นพ.สมพร โพธินาม 
ประธานคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพืน้ที่ เขต 7 ขอนแก่น 
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วิสัยทัศน์
ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย
ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ

“
”



ระบบดูแลสุขภาพประชาชน

โดยทั่วไปมี 2 ระบบ คือ
1 ระบบประกันสุขภาพ    
2 ระบบหลักประกันสุขภาพ (3 กองทุน)

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต(ิบัตรทอง)
สิทธิประกันสังคม
สิทธิข้าราชการ/หน่วยงานรัฐ
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สรุปงบกองทุนฯ ปี 2566 ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ – ภาพรวมงบประมาณ

สัดส่วนงบค่าบริการกรณีเฉพาะคิดเป็น 11.8% ของงบเหมาจ่ายรายหัว ค่าบริการ PP คิดเป็น 10.47% ของงบกองทุนฯท่ีได้รับปี 2566

47.727 ล้านคน47.547ล้านคน



ประมาณการจัดสรรงบประมาณฯ  ปี 2565 และงบประมาณที่ได้รับโอนตามผลงานจริง

หน่วยงานในพื้นที่ สปสช. เขต 7 ขอนแก่น

ที่มา : ข้อมูล การโอนงบประมาณ https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/ และประมาณการตามเงื่อนไขการได้รับงบประมาณแต่ละรายการ หลังหักเงินเดือนภาครัฐ 6

https://ucapps1.nhso.go.th/budgetreport/
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ประมาณการจดัสรรงบประมาณกองทนุหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปี 2566 หนว่ยงานในพืน้ที ่สปสช. เขต 7 ขอนแกน่



พืน้ทีร่บัผดิชอบ สปสช. เขต 7 ขอนแกน่

8

พืน้ทีร่บัผดิชอบ 4 จงัหวดั  รอ้ยเอ็ด ขอนแกน่ มหาสารคาม และกาฬสนิธุ ์

“รอ้ยแกน่สารสนิธุ”์
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เลย หนองบัวล าภู อุดรธานี และ สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มุกดาหาร และ ยโสธร
ทิศใต้ ติดต่อกับ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และ ศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ชัยภูมิ และ เพชรบูรณ์ 8

สปสช.เขต 7
ขอนแกน่



หมายเหต ุ: ขอ้มลู ณ 1 กนัยายน 2565

ประชากรแยกสทิธกิารรกัษาและประชากรสทิธ ิUC พืน้ที่ เขต 7 ขอนแกน่ 

ประชากรแยกสทิธกิารรกัษา พืน้ที ่เขต 7 ขอนแกน่
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ประชากรผูม้สีทิธิUC พืน้ที่ เขต 7 ขอนแกน่ ปี 2565จ านวน 3,604,682 คน
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2557-2558 2559 2560 2561 2562

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้้าดี
IQ เด็ก

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ได้แก่ 
มะเร็งตับและท่อน้้าดี มะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งล้าไส้
พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก 
ปัญหาตามบริบทพื้นท่ี

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ได้แก่ 
มะเร็งตับและท่อน้้าดี มะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งล้าไส้
พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก 

พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก 
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ได้แก่ 
มะเร็งตับและท่อน้้าดี มะเร็งปากมดลูก 
และมะเร็งล้าไส้
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด
ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามบริบทแต่ละ
พื้นท่ี /กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ 
ผู้ต้องขัง /อาหารปลอดภัย

พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก/
เด็กปฐมวัยและวัยรุ่น
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ปัญหาสุขภาพอื่นๆ ตามบริบทแต่ละ
พื้นท่ี /เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ คนไร้บ้าน
เยาวชนในสถานพินิจ 

การประเมินความจ าเป็นด้านสุขภาพ Health Need Assessment เขต 7 ขอนแก่น 2557-2565

2563-2565

พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก/
เด็กปฐมวัยและวัยรุ่น 
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย
โรคถุงลมอักเสบโป่งพอง 
เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ คนไร้บ้าน 
เยาวชนในสถานพินิจ
โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
COVID-19

2566  พัฒนาการเด็ก/อนามัยแม่และเด็ก/เด็กปฐมวัยและวัยรุ่น 
 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวาย
โรคถุงลมอักเสบโป่งพอง โรคหืด *
 เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง พระสงฆ์ คนไร้บ้าน เยาวชนในสถานพินิจ
 โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง 
 สุขภาพจิตและจิตเวช *                                                      * เพิ่มใหม่ปี 2566

การประเมินความจ าเป็นด้านสุขภาพ Health Need Assessment เขต 7 ขอนแก่น 2566



ยุทธศาสตร์ร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการ อปสข./อคม.

https://www.nhso.go.th/frontend/page-contentdetail.aspx?CatID=MTAzMg==

วสิยัทัศน์

ทกุคนทีอ่าศยัอยูบ่นผนืแผน่ดนิไทย
ไดรั้บความคุม้ครองหลกัประกนัสขุภาพอยา่งถว้นหนา้ดว้ยความมัน่ใจ



แผนปฏบิตักิารรว่ม

อปสข./อคม.

บรหิารจดัการระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ
ตามหลกัธรรมาภบิาล และใชร้ะบบสารสนเทศเพือ่สนับสนุนใหม้ปีระสทิธภิาพ 

● อปสข. อคม. ภาคเีครอืขา่ย บรหิารจดัการอยา่งมธีรรมภบิาล 
● สารสนเทศทีร่วดเรว็ ถกูตอ้ง ทนัสมยั ใชข้อ้มูลเชงิประจกัษ ์
●กลไกสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย

7

สรา้งศรทัธาและความเชือ่มั่น
ของประชาชนทุกกลุม่วยัตอ่ระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ

●ประชาชนรบัรูร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

●มั่นใจในการรบับรกิาร 

●กลุม่เปราะบางรบัรูแ้ละเขา้ถงึระบบบรกิารสขุภาพ  

1

เป็นแหลง่เรยีนรูแ้ละเกดินวตักรรมการ

สง่เสรมิสขุภาพ รกัษาพยาบาล และการฟ้ืนฟฯ

● เกดิองคค์วามรูใ้หม่ทีเ่ป็นตน้แบบ (นวตักรรม) 
และขยายผลระบบบรกิารสขุภาพทีม่ปีระสทิธผิล 

6

ควบคมุป้องกนัโรคไม่ตดิตอ่
โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรคมะเรง็ 

●ความรว่มมอืระหวา่งภาคเีครอืขา่ย

●ก าหนดมาตรการโรคมะเรง็ปากมดลกูครบวงจร 

●ความรว่มมอืภาคเีครอืขา่ยด าเนินงานป้องกนั

และบรบิาลโรคพยาธใิบไมต้บัและมะเรง็ทอ่น า้ดี

2

ผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร
ไดร้บัการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

●ผูร้บับรกิาร/ผูใ้หบ้รกิารไดร้บัการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้
และมคีวามพงึพอใจจากการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้ 

5
อนามยัแม่และเด็ก/พฒันาการเด็กไดร้บั

การพฒันาตัง้แตก่อ่นตัง้ครรภจ์นถงึ 6 ขวบ  

● งานอนามยัแม่และเด็กมปีระสทิธภิาพตามมาตรฐาน 

● สนับสนุนใหเ้ด็กมพีฒันาการทีส่มวยั

3

ระบบบรกิารสขุภาพ มคีณุภาพและมาตรฐาน 

●หน่วยบรกิารมศีกัยภาพและมาตรฐานตามเกณฑฯ์

4

เขต 7 ขอนแกน่

แผ นปฏิบตัิกา รรว่ม อ ปส ข อ ค ม แผ นงา น เป้า ประส งค  ์ ม า ตรกา ร 



จุดเน้น
การด าเนินงาน
ร่วมกับภาคี
เครือข่าย

ยกระดับบัตรทอง

วาระสุขภาพดีฯ (แม่และเด็ก NCD 
กลุ่มเปราะบาง สุขภาพจิต)

การริเริ่มและพัฒนานวัตกรรม (กปท.  ปฐม
ภูมิ)

ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
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นางจริภา ธรีะกนก
ผูท้รงคณุวฒุิ

นายเขม็ชาต ิสมใจวงษ์ผูท้รงคณุวฒุิ
รศ.ดร.ภญ.สพุตัรา ชาตบิญัชาชยั

ผูท้รงคณุวฒุิ
ดร.สมพนัธ์ เตชะอธกิผูท้รงคณุวฒุิ น.ส.วลิาวรรณ พยาน้อยผูท้รงคณุวฒุิ น.ส.กรรณกิาร ์กจิตเิวชกลุผูท้รงคณุวฒุิ

นพ.บวร แสนสโุพธิ ์
ทีป่รกึษา

นพ.สวสัดิ ์อภวิจันวีงศ์
อนุกรรมการ

นพ.ภาค ีทรพัย์พพิฒัน์อนุกรรมการ
ดร.นพ.สมชายโชต ิปิยวชัรเ์วลา

อนุกรรมการ
ดร.นพ.สรุเดชช ชวะเดช

อนุกรรมการ
นพ. อภชิยั ลมิานนทอ์นุกรรมการ

นพ.ดุสติ ข าชยัภูมิ
รองประธานฯ

ศ.นพ.ทรงศกัดิ ์เกยีรตชิสูกลุ
ทีป่รกึษา

พนัโทจติกานต์ อรรคธรรมอนุกรรมการ
นพ.บรรพต สวุรรณชาติ

อนุกรรมการ
นายเชวง บุรวิฒัน์
อนุกรรมการ

นางอาภรณ์ อะทาโสอนุกรรมการ น.ส.จดิาภา เฉียบแหลมอนุกรรมการ
นางมว้น ถิน่วลิยั
อนุกรรมการ

นพ.ชาญชยั จนัทรว์รชยักลุอนุกรรมการ นพ.ชยัวฒุ ิจนัดกีระยอมอนุกรรมการ

นายโสภณ แสนหลา้อนุกรรมการ
นางเฉลมิขวญั หลอ่ตระกลู

อนุกรรมการ
นายวสิตูร จงชวูณชิย์อนุกรรมการ

นายสมยั ชยัภูมิ
อนุกรรมการ

นายภญิโญ ศรทีพัสกลุอนุกรรมการ
นายศกัดิเ์จรญิ ภวภตูานนท์

อนุกรรมการ
นายวจิติร ภูผาสทิธิอ์นุกรรมการ

ศ.(พเิศษ)นพ.สมพร โพธนิาม
ประธานคณะอนุกรรมการ

องค์ประกอบของ อปสข. เขต 7 ขอนแก่น

ดร.ภก.ณรงค ์อาสายุทธอนุกรรมการ/
เลขานุการ
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