




ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี ก

คำ�นำ�

	 สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 เป็นหน่วยง�นของรัฐต�มพระร�ชบัญญัติ	 หลักประกันสุขภ�พ 

แห่งช�ติ	พ.ศ.	2545	ม�ตร�	24	มีฐ�นะเป็นนิติบุคคลอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของรัฐมนตร	ีและ	สำ�นักง�นหลักประกัน-

สุขภ�พแห่งช�ติ	 เขต	 5	 ร�ชบุรี	 เป็นหน่วยง�นส�ข�เขตพ้ืนที่	 ต�มม�ตร�	 25	 ในก�รส่งเสริมสนับสนุน	 พัฒน�และ 

ประส�นง�นระบบหลักประกันสุขภ�พในพื้นที่	 ต�มนโยบ�ย	 แนวท�งที่คณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 

และอนุกรรมก�รหลกัประกนัสขุภ�พระดบัเขต	เพือ่ใหป้ระช�ชนเข�้ถงึบรกิ�รไดอ้ย�่งครอบคลมุ	มคีณุภ�พ	และไดม้�ตรฐ�น	

มพ้ืีนทีร่บัผดิชอบ	8	จงัหวดั	ไดแ้ก	่จงัหวดัร�ชบรุ	ีจงัหวดัก�ญจนบรุ	ีจังหวดัสพุรรณบรุ	ีจังหวดันครปฐม	จงัหวดัสมุทรส�คร	

จังหวัดสมุทรสงคร�ม	จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 สำ�นกัง�นหลกัประกนัสขุภ�พแหง่ช�ติ	เขต	5	ร�ชบรีุ	จึงได้สรุปผลก�รดำ�เนนิง�นสร้�งหลักประกนัสขุภ�พ

ถ้วนหน�้	ปีงบประม�ณ	2559	ขึ้น	เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้จ�กก�รดำ�เนินง�นดังกล�่ว	ไปว�งแผน	พัฒน�ปรับปรุง	ระบบหลัก

ประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 ให้ประช�ชนเข้�ถึงบริก�รต�มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นต่อไป	 และค�ดหวังว่�ข้อมูลก�รดำ�เนินง�น 

ดังกล�่ว	จะเป็นประโยชน์กับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

เขต	5	ร�ชบุรี



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรีข

บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร

	 บทสรุปนี้จัดทำ�ขึ้นจ�กร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นสร้�งหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้�ประจำ�ปี	 2559	 

ของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต	 5	 ร�ชบุรี	 ซึ่งรวบรวมผลง�นจ�กภ�รกิจ	 จำ�นวน	 6	 ภ�รกิจ	 ได้แก่	 

1)	 บริห�รจัดก�รกองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 ในคว�มรับผิดชอบให้มีประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล	 

2)	บริห�รจัดก�รให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภ�พในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้�ถึง

	 บริก�รสุขภ�พต�มชุดสิทธิประโยชน์	 ท่ีมีคุณภ�พม�ตรฐ�นได้อย่�งทั่วถึง	 3)	 คุ้มครองสิทธิและ 

ส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ของประช�ชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้�ถึงสิทธิและหน้�ที่ในระบบหลักประกันสุขภ�พ	 

4)	 สนับสนุนก�รพัฒน�หน่วยบริก�รในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์คุณภ�พที่กำ�หนด	 5)	 ส่งเสริม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 องค์กรประช�ชนมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภ�พ	 6)	 พัฒน�ระบบส�รสนเทศ 

ด้�นหลักประกันสุขภ�พเพื่อตอบสนองภ�รกิจอย่�งมีคุณภ�พ	 รวดเร็ว	 ทันเวล�	 โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทของ 

สำ�นักง�น	โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

 ภ�รกิจที่ 1  บริห�รจัดก�รกองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 ในคว�มรับผิดชอบให้มีประสิทธิภ�พ	 

และเกิดประสิทธิผล	

	 	 	 	 บริห�รจัดก�รต�มนโยบ�ย	 แนวท�งที่คณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 และ

อนุกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พระดับเขต	 ซึ่งมีก�รแต่งตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อบริห�รจัดก�รค่�ใช้จ่�ยในแต่ละร�ยก�ร	 

เสนออนุกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พระดับเขต	พิจ�รณ�อนุมัติ

 ภ�รกิจที่ 2		 บริห�รจัดก�รให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภ�พในเขตพื้นที่รับผิดชอบเข้�ถึง 

บริก�รสุขภ�พต�มชุดสิทธิประโยชน	์ที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นได้อย่�งทั่วถึง	

	 	 	 	 ประช�กรในเขตรับผิดชอบรวมทั้งหมด	จำ�นวน	5,220,712	คน	ลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน

สุขภ�พ	รวมทุกสิทธิ	จำ�นวน	5,218,102	คน	คิดเป็น	ร้อยละ	99.95	โดยเป็นผู้มีสิทธิประกันสุขภ�พถ้วนหน้�	ม�กที่สุด	

ร้อยละ	73.06	รองลงม�	คือ	สิทธิประกันสังคม	ร้อยละ	16.72	สิทธิข้�ร�ชก�ร	ร้อยละ	7.62	

 ภ�รกิจที่ 3  คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนก�รเรียนรู้ของประช�ชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้เข้�ถึง

สิทธิและหน�้ที่ในระบบหลักประกันสุขภ�พ	

	 	 	 	 ก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อก�รชดเชย	 ในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยคำ� 

กรณีที่ผู้รับบริก�รได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รรักษ�พย�บ�ล	 ต�มม�ตร�	 41	 จำ�นวน	 75	 ร�ย	 เป็นเงินจำ�นวน	 

16,884,600	 บ�ท	 เป็นแผนกสูติกรรมจำ�นวนผู้เสียห�ยม�กที่สุด	 39	 ร�ย	 และกรณีผู้ให้บริก�รได้รับคว�มเสียห�ยจ�ก

ก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุข	ต�มม�ตร�	18(4)	ในปีงบประม�ณ	2559	ได้รับเงินช่วยเหลือจำ�นวน	6	ร�ยเป็นเงินจำ�นวนเงิน	

77,000	บ�ท	

 ภ�รกิจที่ 4		 สนับสนุนก�รพัฒน�หน่วยบริก�รในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบให้ได้ม�ตรฐ�นต�มเกณฑ์คุณภ�พ 

ที่กำ�หนด



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี ค

	 	 	 	 ก�รขึ้นทะเบียนหน่วยบริก�รในพื้นที	่มีหน่วยบริก�รปฐมภูมิจำ�นวน	1,019	แห่ง	ผ�่นเกณฑ์

ก�รประเมินในกลุ่มที่	 4	 ร้อยละ	 89.60	 หน่วยบริก�รรับส่งต่อทั่วไปจำ�นวน	 82	 แห่ง	 ส่วนใหญ่ผ่�นเกณฑ์ในกลุ่มที่	 2	 

ร้อยละ	73.17

	 	 	 	 ก�รตรวจสอบเวชระเบียนปี	 2559	 พบว่�เวชระเบียนที่ถูกคัดเลือกม�จ�กหน่วยบริก�ร 

ในพืน้ที	่มีคว�มผดิพล�ดมผีลตอ่	adjrw	ถงึรอ้ยละ	59.37	และผลก�รตรวจสอบเวชระเบยีน	(Coding	audit)	พบว�่	adjrw	 

หลังตรวจสอบ	 ลดลงร้อยละ	 22.26	 ค่�	 CMI	 ก่อนตรวจสอบ	 1.48	 หลังตรวจสอบเหลือเพียง	 1.45	 ดังนั้นค่�	 CMI	 

ลดลง	 0.33	 โดยส่วนใหญ่	 ส�เหตุที่ทำ�ให้	 adjrw	 ลดลง	 คือหลักฐ�นในเวชระเบียนไม่สมบูรณ์	 แพทย์ไม่สรุปโรค 

ต�มหลักก�รเวชสถิติของหน่วยบริก�รให้รหัสโรค	ม�กกว่�ที่ควรเป็น

 ภ�รกิจที่ 5  สง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	องคก์รประช�ชนมสีว่นรว่มในระบบหลกัประกนัสขุภ�พ

	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่	 จำ�นวน	 690	 แห่ง	 เข้�ร่วมกองทุนหลักประกัน 

สุขภ�พในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำ�นวน	682	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	98.84	จ�กก�รติดต�มเงินคงเหลือจ�กก�รดำ�เนินง�น 

ของกองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถ่ินหรือพื้นที่	 พบว่�ภ�พรวมมีเงินคงเหลือ	 จำ�นวน	 558,343,879.97	 บ�ท	 

และ	อปท.	ที่ยังไม่จ่�ยเงินสมทบเข�้กองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่จำ�นวน	136	แห่ง

	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ท่ีเข้�ร่วมโครงก�รก�รบริห�รจัดก�รระบบดูแลระยะย�ว 

ด้�นส�ธ�รณสุข	 สำ�หรับผู้สูงอ�ยุท่ีมีภ�วะพึ่งพิง	 จำ�นวน	 114	 แห่ง	 จำ�นวนผู้สูงอ�ยุ	 4,825	 คน	 เป็นเงินจำ�นวน	 

24,125,000	 บ�ท	 สนับสนุนงบประม�ณให้หน่วยบริก�ร	 ที่เข้�ร่วมพื้นที่ดำ�เนินง�นระบบก�รดูแลระยะย�ว 

ด้�นส�ธ�รณสุข	สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง	จำ�นวน	67	แห่ง	ๆ	ละ	100,000	บ�ท	เป็นเงินทั้งหมด	6,700,000	บ�ท	

และมีบุคล�กรที่ผ่�นก�รอบรม	ก�รดูแลผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง	Care	Manager	จำ�นวน	288	คน	จำ�นวน	Care	Giver	

จำ�นวน	1,196	คน

	 	 	 	 ศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชนและหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอิสระ 

ต�มม�ตร�	 50(5)	 8	 จังหวัด	 ดำ�เนินง�นรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียน	 ตลอดจนก�รให้คำ�ปรึกษ� 

เก่ียวกับระบบหลักประกันสุขภ�พในพื้นที่	 8	 จังหวัดภ�คตะวันตก	 จำ�นวน	 196	 เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ก�รให้คว�มช่วยเหลือ	เช่นก�รให้คำ�ปรึกษ�	ก�รย้�ย	สอบถ�มสิทธิประโยชน์ต่�งๆ	จำ�นวน	152	เรื่อง   

 ภ�รกิจที่ 6  พัฒน�ระบบส�รสนเทศด้�นหลักประกันสุขภ�พเพื่อตอบสนองภ�รกิจอย่�งมีคุณภ�พ	 

รวดเร็ว	ทันเวล�	

	 	 	 	 จัดทำ�ระบบส�รสนเทศสุขภ�พ	จ�กข้อมูลผู้ป่วยใน	ข้อมูลส่งต่อ	ในระบบ	E-claim	ปี	2558	

บนฐ�นข้อมูล	BRN_DB	ม�แยกร�ยคน	ก�รวินิจฉัยโรคหลัก	นำ�ม�นับ	ต�มกลุ่มโรค	21	กลุ่มโรค	ส�ม�รถทำ�ก�รเจ�ะลึก

ลงเป็นกลุ่มโรคย่อย	 แล้วแสดงผล	 ร�ยง�นออกเป็นจำ�นวนป่วย	 จำ�นวนจำ�หน่�ยต�ยเชิงภูมิศ�สตร	์ ทำ�แผนที่ร�ยจังหวัด	

แสดงก�รป่วยและจำ�หน่�ยต�ย	กลุ่มโรคตัวอย่�ง	แยกต�มกลุ่มอ�ยุ	

	 	 	 	 จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติเขต	 5	 ร�ชบุรี 	 

ร่วมกับภ�คีเครือข่�ยหน่วยบริก�ร	 ได้ส่งผลให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มเป้�หม�ยต�มนโยบ�ยที่ควรเป็น	 แต่อย่�งไร 

ก็ต�มก็ยังพบส่วนข�ดของ	 Health	 Need	 ที่ต้องก�รพัฒน�ง�นพัฒน�ระบบหลักประกันสุขภ�พถ้วนหน้� 

ในปีงบประม�ณ	2560	ต่อไป	
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ส�รบัญ

      หน้�
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บทสรุปสำ�หรับผู้บริห�ร		 	 ข
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วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศ�สตร์	ภ�รกิจ	 1

ภ�รกิจที่	1	 บริห�รจัดก�รกองทุนหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ต	ิในคว�มรับผิดชอบให้มี	 	

	 	 ประสิทธิภ�พและเกิดประสิทธิผล		 15
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ต�ร�งที่	64		เปรียบเทียบจำ�นวนผู้ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ต�มแผนกที่เข้�รับบริก�ร	 136

ต�ร�งที่	65		สรุปผลก�รจ่�ยเงินช่วยเหลือเพื่อก�รชดเชยสำ�หรับผู้ให้บริก�ร	ต�มม�ตร�	18(4)	 138

ต�ร�งที่	66		แสดงจำ�นวนหน่วยบริก�รในพื้นที่	สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	จำ�แนกร�ยจังหวัด	 144

ต�ร�งที่	67		แสดงก�รจัดกลุ่มหน่วยบริก�รปฐมภูมิในพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	

		 	 จำ�แนกร�ยกลุ่มและร�ยจังหวัด	 145

ต�ร�งที่	68		แสดงผลก�รจัดกลุ่มหน่วยบริก�รที่รับก�รส่งต่อทั่วไปในพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 150

ต�ร�งที่	69		ข้อมูลก�รประชุมคณะอนุกรรมก�รควบคุมคุณภ�พและม�ตรฐ�นบริก�รส�ธ�รณสุข	 153

ต�ร�งที่	70		ประชุมพัฒน�ศักยภ�พคณะอนุกรรมก�รอนุกรรมก�รควบคุมคุณภ�พ

		 	 และม�ตรฐ�นบริก�รส�ธ�รณสุข	 153

ต�ร�งที่	71		ข้อมูลจำ�นวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ม.41	แยกแผนกที่เข้�รับบริก�ร	 154

ต�ร�งที่	72		แสดงร้อยละ	adjrw	ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกต�มเงื่อนไข	ปี	2559	 159

ต�ร�งที่	73		แสดงจำ�นวนและร้อยละก�รเข�้ร่วมกองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 165

ต�ร�งที่	74		จำ�นวนเงินโอนให้กองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่และเงินคงเหลือ	 165

ต�ร�งที่	75		แสดงร้อยละเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 166
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ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี

ส�รบัญต�ร�ง

      หน้�

ต�ร�งที่	76			 แสดงจำ�นวน	อปท.	ที่ยังไม่สมทบงบประม�ณเข�้กองทุนหลักประกันสุขภ�พ

															 ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 166

ต�ร�งที่	77			 จำ�นวนงบประม�ณที่สนับสนุนให้หน่วยบริก�ร	และ	อปท.	ที่เข�้ร่วมพื้นที่

																	 ดำ�เนินง�นระบบก�รดูแลระยะย�วด้�นส�ธ�รณสุข	สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพิง	 173

ต�ร�งที่	78			 จำ�นวน	Care	Manager	และ	Care	Giver	ที่ได้ผ�่นก�รอบรมต�มหลักสูตร

																	 ม�ตรฐ�นที่กรมอน�มัยกำ�หนด	 174

ต�ร�งที่	79			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดสมุทรสงคร�ม	 177

ต�ร�งที่	80			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดสมุทรส�คร	 179

ต�ร�งที่	81			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดร�ชบุรี	 	 181

ต�ร�งที่	82		 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดก�ญจนบุรี	 182

ต�ร�งที่	83			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 185

ต�ร�งที่	84			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

	 	 จังหวัดเพชรบุรี	 187

ต�ร�งที่	85			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

																	 จังหวัดนครปฐม	 188

ต�ร�งที่	86			 ผลก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ประส�นง�นหลักประกันสุขภ�พประช�ชน

																	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 190

ต�ร�งที่	87			 สรุปร�ยง�นก�รรับและแก้ไขปัญห�เรื่องร้องเรียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็น

																	 อิสระจ�กผู้ถูกร้องเรียน	ต�มม�ตร�	50	(5)	ในพื้นที่	เขต	5	ร�ชบุรี	 192

ต�ร�งที่	88				ใบเสร็จที่ส่งเบิกค่�รักษ�พย�บ�ลในระบบทะเบียนบุคล�กรในระบบทะเบียน	 196

ต�ร�งที่	89			 แสดงผู้เข้�รับบริก�รผู้ป่วยในและผู้ป่วย	OP	refer	ในพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี	 202
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ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี

ส�รบัญแผนภูมิ

      หน้�

แผนภูมิที่	1		 กรอบก�รบริห�รงบจ่�ยต�มเกณฑ์คุณภ�พและผลง�นบริก�รปฐมภูมิ	 19

แผนภูมิที	่2		 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับก�รฝ�กครรภ์ก่อน	12	สัปด�ห์	 23

แผนภูมิที	่3		 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับก�รฝ�กครรภ์	5	ครั้งต�มเกณฑ์	 23

แผนภูมิที	่4		 ร้อยละสะสมของคว�มครอบคลุมก�รคัดกรองมะเร็งป�กมดลูก	ในสตร	ี30-60	ปี	ภ�ยใน	5	ปี	 24

แผนภูมิที่	5		 ร้อยละของประช�ชน	อ�ยุ	35	ปี	ได้รับก�รคัดกรองเบ�หว�น	 24

แผนภูมิที่	6		 ร้อยละของประช�ชนอ�ยุตั้งแต่	35	ปีขึ้นไปได้รับก�รคัดกรองคว�มดันโลหิตสูง	 25

แผนภูมิที่	7		 ร้อยละของเด็กอ�ยุ	1	ปี	ได้รับวัคซีนโรคหัด	 25

แผนภูมิที่	8		 ร้อยละก�รส่งผ่�นข้อมูลแฟ้ม	service	 30

แผนภูมิที่	9		 แสดงร้อยละค่�ใช้จ่�ยผู้ป่วยร�ยโรคที่ส่งต่อไปรักษ�นอกเขต	 39

แผนภูมิที	่10		ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้�มเนื้อหัวใจข�ดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีก�รยกขึ้นของคลื่นไฟฟ�้

		 	 หัวใจส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	tract	หรือ	

		 	 STEMI	fast	track)	ที่ได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือดแยกร�ยจังหวัด	 46

แผนภูมิที่	11		ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	

		 	 ที่ได้รับย�ละล�ยลิ่มเลือด	แยกร�ยจังหวัด	 46

แผนภูมิที	่12		แสดงจำ�นวนครั้งก�รรับบริก�รเคมีบำ�บัด	แยกร�ยจังหวัด	 47

แผนภูมิที	่13		อัตร�ผลสำ�เร็จของก�รรักษ�	(Success	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกร�ยเขต	 66

แผนภูมิที่	14		อัตร�ก�รข�ดรักษ�	(Default	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกร�ยเขต	 66

แผนภูมิที	่15		อัตร�ก�รเสียชีวิต	(Death	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกร�ยเขต		 67

แผนภูมิที่	16		แสดงกรอบก�รจัดสรรค่�บริก�รส่งเสริมสุขภ�พและป้องกันโรคสำ�หรับ

		 	 แก้ไขปัญห�ระดับพื้นที่		 70

แผนภูมิที	่17		แสดงผลบริก�รก�รแพทย์แผนไทยปี	2559		 85

แผนภูมิที	่18		แสดงจำ�นวนผู้ป่วยรับบริก�รก�รแพทย์แผนไทยสิทธิ	UC	เทียบกับสิทธิอื่น	 85

แผนภูมิที	่19		ร้อยละผลสำ�เร็จของผู้ที่มี	Viral	Load<50	copies/ml	ที่	12	เดือนหลัก

		 	 เริ่มย�ต้�นไวรัส		 92

แผนภูมิที่	20		ร้อยละของผู้รับย�ต้�นไวรัสร�ยใหม่ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับย�อยู่ในระดับตำ่�ม�ก		 	

		 	 (CD4	<	200	cells/mm3	)		 92

แผนภูมิที่	21		ก�รกระจ�ยของหน่วยบริก�ร	CAPD		 95

แผนภูมิที่	22		ก�รกระจ�ยของหน่วยบริก�ร	HD	 95

แผนภูมิที	่23		ผู้ป่วยลงทะเบียนร�ยใหม่แยกต�มปีงบประม�ณ	สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 97

แผนภูมิที่	24		สัดส่วนผู้ป่วยมีชีวิต	CAPD	:	HD		 98

แผนภูมิที่	25		แนวคิดก�รดำ�เนินง�นดูแลรักษ�ผู้ป่วยโรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูง	 101

ญ



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี

ส�รบัญแผนภูมิ

      หน้�

แผนภูมิที่	26		ก�รบริห�รงบบริก�รควบคุมป้องกันและรักษ�โรคเบ�หว�นและคว�มดันโลหิตสูง

																	สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี	ปีงบประม�ณ	2559	 104

แผนภูมิที	่27		แสดงร้อยละคว�มครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	(National	coverage)	

																		ของประเทศไทย	และ	สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 118

แผนภูมิที	่28	 เปรียบเทียบคว�มครอบคลุมสิทธิในระดับจังหวัด	 119

แผนภูมิที	่29	 เปรียบเทียบจำ�นวนค�่ว่�งต่อประช�กรจำ�แนกร�ยจังหวัด	 120

แผนภูมิที	่30	 แสดงจำ�นวนเรื่องร้องเรียน	ต�มม�ตร�	57,	59	ปีงบประม�ณ	2559	จำ�แนกร�ยจังหวัด		 126

แผนภูมิที่	31	 จำ�นวนเรื่องร้องเรียน	ต�มม�ตร�	57,	59		ปีงบประม�ณ	2559		

																	จำ�แนกต�มประเภทคว�มเสียห�ย			 127

แผนภูมิที	่32	 เปรียบเทียบจำ�นวนผู้ยื่นคำ�ร้องที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	(ม.41)	กับเงินที่ได้รับ

																		ก�รช่วยเหลือ	ปีงบประม�ณ	2554-2559	 133

แผนภูมิที	่33		จำ�นวนผู้ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	จำ�แนกต�มแผนกที่เข้�รับบริก�ร	

	 	 ปีงบประม�ณ	2554	-	2559	 134

แผนภูมิที	่34	 จำ�นวนผู้ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	(ม.41)	และก�รจ�่ยเงินให้ผู้ที่ได้รับ

																	คว�มเสียห�ยต�มประเภทคว�มเสียห�ย	แยกร�ยจังหวัด	 135

แผนภูมิที	่35	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.2	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี	 146

แผนภูมิที	่36	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.4	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 146

แผนภูมิที	่37	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.5	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 147

แผนภูมิที	่38	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.6	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี			 147

แผนภูมิที	่39	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.1	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี			 148

แผนภูมิที	่40	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.2	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี	 148

แผนภูมิที	่41	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.4	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ร�ชบุรี	 149

แผนภูมิที	่42	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.5	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 149

แผนภูมิที	่43	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.6	ในหน่วยบริก�รพื้นที	่สปสช.เขต	5	ร�ชบุรี	 150

แผนภูมิที	่44	 แสดงผลก�รตรวจสอบเวชระเบียนแยกร�ยเขต	 157

แผนภูมิที่	45	 แสดงผลก�รประเมินก�รสรุปโรคและหัตถก�ร	 158

แผนภูมิที	่46	 แสดงผลก�รประเมินก�รให้รหัสโรคและรหัสหัตถก�ร	 158

แผนภูมิที	่47	 แสดงร้อยละ	adjrw	ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกต�มเงื่อนไข	ปี	2559	 159

แผนภูมิที	่48	 จำ�นวนและร้อยละของ	อปท.	ที่เข้�ร่วมกองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 164
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ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรีฏ

ส�รบัญแผนภูมิ

      หน้�

แผนภูมิที่	49	 ระบบบริก�รดูแลระยะย�วด้�นส�ธ�รณสุขสำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่มีภ�วะพึ่งพึงในพื้นที่	 170

แผนภูมิที่	50	 ก�รบูรณ�ก�รและจัดสรรงบประม�ณ	ปี	2559	 170
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วิสัยทัศน์  
“ทุกคนท่ีอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยได้รบัความคุ้มครอง 
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความม่ันใจ” 

 

พันธกิจ 
1.  สนับสนุนให้มีระบบหลักประกันสขุภาพที่ครอบคลุมทุกคนทีอ่าศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย 
2.  ดําเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 
     อย่างถ้วนหน้า 
3.  สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีคณุภาพ  
     ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได ้และเป็นทีพ่ึงพอใจของประชาชนและผูใ้ห้บริการ 
4.  ส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับริการโดยเน้นการเคารพ 
     ในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน 
5.  บริหารเงินกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 
6.  เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างกองทุนอื่นๆ ทั้งดา้นสิทธิประโยชน ์การให้บรกิาร  

 
ยุทธศาสตร์  

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกและมาตรการคุ้มครองด้านประกันสุขภาพสําหรับทุกคน ท่ีอาศัย 
อยู่บนผืนแผ่นดินไทย  

2. พัฒนากระบวนการทํางานร่วมกันอย่างสรา้งสรรค์ และปราศจากช่องว่างกับองค์กรด้านสุขภาพ/ภาคี
ทุกภาคส่วน เพ่ือนําไปสู่ความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน (ownership)  

3. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริการโดยเฉพาะระบบบริการปฐมภูมิที่เหมาะสมในทุกมิตแิละ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ (primary care strengthening) 

4. หนุนเสริมระบบหลักประกันสุขภาพทุกระบบของประเทศ ให้เกดิการบริการที่เชือ่มโยง สอดคล้อง 
และกลมกลืนกัน (harmonization) 

5. เสริมสร้างและพัฒนาธรรมาภิบาล ของการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ 
              (good governance)  
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ภารกิจ บทบาทหน้าท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 
 
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ 
ประกอบไปด้วยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต จํานวน 13 แห่ง  โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเขต จะทําหน้าที่บริหารระบบในพ้ืนที่รับผิดชอบ ตามนโยบาย แนวทางท่ีคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต  และตามประกาศสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนงาน การจัดระบบงาน และการมอบอํานาจภายในสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 5  มีนาคม 2557 ได้กําหนดบทบาทหน้าที่ของสํานักงานสาขาเขตไว้ดังน้ี  
 

1. บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ในความรับผิดชอบใหม้ีประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธิผล 

2. บริหารจัดการให้ผู้มสีิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเข้าถึงบริการสุขภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ ทีม่ีคุณภาพมาตรฐานไดอ้ย่างทั่วถึง 

3. คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในเขตพ้ืนทีรั่บผิดชอบ ให้เข้าถึงสิทธิและ
หน้าที่ในระบบหลักประกันสขุภาพ 

4. สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการในเขตพืน้ที่รับผดิชอบให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพที่กําหนด 
5. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสขุภาพ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านหลักประกันสขุภาพเพื่อตอบสนองภารกิจอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว 

ทันเวลา โดยสอดคลอ้งกับแผนแม่บทของสํานักงาน 
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 3

ผลการดําเนินงานการสรา้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 3 

 

ข้อมูลท่ัวไป 
 
              สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เป็นสํานักงานระดับเขตพ้ืนที่ เพื่อดูแลรับผิดชอบ 
8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ประชากร รวมทั้งหมด 5,220,712 คน  เป็นประชากรสิทธิหลักประกันสขุภาพถ้วนหน้า รวม 3,814,183  

ราย พื้นที่จําแนกเป็น  62  อําเภอ  629  ตําบล  5,552  หมู่บ้าน 175 เทศบาล และ  516  องค์การบริหารส่วน
ตําบล 
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อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ สกุล :	 ร้อยตรีณรงค์	แสงสุริยง
ต�าแหน่ง  : 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	
	 	 ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ

ที่ปรึกษา
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ธีรพล	โตพันธานนท์
ต�าแหน่ง :	 ผู้ตรวจราชการกระทรวง	เขตสาธารณสุขที่	5

รองประธานอนุกรรมการ
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์วรชัย	อึ้งอภินันท์
ต�าแหน่ง :	 ผู้อำานวยการ	สำานักงานหลักประกันสุขภาพ	
		 	 แห่งชาติเขต	5	ราชบุรี

ที่ปรึกษา
ชื่อ สกุล : 	 ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์พรชัย	มูลพฤกษ์
ต�าแหน่ง  : 	 ผู้อำานวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	
		 	 มหาวิทยาลัยมหิดล 

อนุกรรมการและเลขานุการ
ชื่อ สกุล : 	 นายอุทัย	หมั่นเทียนติพันธ์
ต�าแหน่ง  : 	 รองผู้อำานวยการสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	
		 	 แห่งชาติเขต	5	ราชบุรี

ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี4



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี 5

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการโดยต�าแหน่ง
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ชัยวัฒน์	จัตตุพร
ต�าแหน่ง :	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการโดยต�าแหน่ง
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์นรินทร์รัชต์	พิชญคามินทร์
ต�าแหน่ง :	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการโดยต�าแหน่ง
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์วีรพล	นิธิพงศ์
ต�าแหน่ง :	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั อนุกรรมการโดยต�าแหนง่
ชื่อ สกุล : 	 นายแพทย์พิภพ	เจนสุทธิเวชกุล
ต�าแหน่ง  : 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั อนุกรรมการโดยต�าแหนง่
ชื่อ สกุล : 	 นายแพทย์พนัส	โสภณพงษ์
ต�าแหน่ง  : 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั อนุกรรมการโดยต�าแหนง่
ชื่อ สกุล : 	 นายแพทย์สุริยะ	คูหะรัตน์
ต�าแหน่ง  : 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ เขต 5 ราชบุรี
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อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ทรงพล	ชวาลตันพิพัทธ์
ต�าแหน่ง :	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ชื่อ สกุล  :	 นายอำานาจ	สุภาพ
ต�าแหน่ง :	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
		 	 ตำาบลบ้านไร่

อนุกรรมการจากการคัดเลือก ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน
ชื่อ สกุล : 	 นายแพทย์ทินกร	ชื่นชม
ต�าแหน่ง  : 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการโดยต�าแหน่ง
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ประจักษ์	วัฒนะกุล
ต�าแหน่ง :	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั อนุกรรมการโดยต�าแหนง่
ชื่อ สกุล : 	 นายแพทย์วรงค์	รุ่งเรือง
ต�าแหน่ง  : 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ชื่อ สกุล : 	 พันเอกชูชาติ	พลบุรี
ต�าแหน่ง  : 	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
		 	 อำาเภอปราณบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล  :	 นายเอกพันธุ์	อินทร์ใจเอื้อ
ต�าแหน่ง :	 นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชน
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ทรงกิจ	สุทธิกาญจน์
ต�าแหน่ง :	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลวิภาวดี	ปิยราษฎร์

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล  :	 นายกัมพล	กลั่นเนียม
ต�าแหน่ง :	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลตาหลวง
		 	 อำาเภอดำาเนินสะดวก	จังหวัดราชบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล : 	 นายธีรศักดิ์	พานิชวิทย์
ต�าแหน่ง  : 	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านหม้อ
		 	 อำาเภอเมือง	จังหวัดเพชรบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล : 	 นายมณฑล	ไกรวัตนุสสรณ์
ต�าแหน่ง  : 	 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล : 	 นายสุวรรณวิชช์	เปรมปรีดิ์
ต�าแหน่ง  : 	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโรง
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อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล  :	 นายเสนาะ	โตทอง
ต�าแหน่ง :	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลคลองวาฬ	

อนุกรรมการจากการคัดเลือก ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ สกุล  :	 นางศิริณี	วัธนินทร
ต�าแหน่ง :	 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
	 	 จังหวัดสุพรรณบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ สกุล : 	 นายธนัย	พ้นภัย
ต�าแหน่ง  : 	 ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
		 	 จังหวัดสมุทรสงคราม

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล  :	 นายแพทย์ประจักษ์	วัฒนะกุล
ต�าแหน่ง :	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 จังหวัด 
ชื่อ สกุล : 	 นายสุวรรณวิชช์	เปรมปรีดิ์
ต�าแหน่ง  : 	 นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองโรง

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล : 	 นายสุวิช	วัฒนารมย์
ต�าแหน่ง  : 	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	
		 	 ภาคตะวันตก	จังหวัดราชบุรี
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อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล  :	 นางสาววิภารัตน์	พิพัฒน์เตชากร
ต�าแหน่ง :	 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
	 	 สุขภาพประชาชน	จังหวัดนครปฐม

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล  :	 นายสุนทร	สุริโย
ต�าแหน่ง :	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระ
		 	 จากผู้ถูกร้องเรียน	50(5)	จังหวัดกาญจนบุรี

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล  :	 นางสาวเรณู	ภู่อาวรณ์
ต�าแหน่ง :	 ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
		 	 สุขภาพประชาชน	
	 	 จังหวัดสมุทรสงคราม

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล : 	 นางอรุณรัตน์	น้อมนพ
ต�าแหน่ง  : 	 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	
		 	 จังหวัดสมุทรสาคร

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล : 	 นางโสภิดา	เอกจิตร
ต�าแหน่ง  : 	 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	
		 	 จังหวัดสุพรรณบุรี	

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
 ชื่อ สกุล : 	 นายสุรัต	มัจฉา
ต�าแหน่ง  : 	 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็น
	 	 อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน	50(5)	
	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

อนุกรรมการจากการคัดเลือก 
ผู้แทนองค์กรเอกชน 8 จังหวัด
ชื่อ สกุล : 	 นายวิเชียร	เรียบร้อย
ต�าแหน่ง  : 	 กลุ่มอาสาสมัครองค์กร
	 	 งดเหล้า	จังหวัดเพชรบุรี
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บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 
 
1.  ความเป็นมา   
 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เป็นงบประมาณ
สําหรับการบริการตามสิทธิประโยชน์ฯ ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว การบริการกรณีเฉพาะ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การ
บริการการแพทย์แผนไทย ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการทาง
การแพทย์สําหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของ
หน่วยบริการ) เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์
ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่เร่ิมการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับ
คนไทยทั้งประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2559 ได้รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 
ในอัตราเหมาจ่าย 3,028.94 บาทต่อผู้มีสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้มีสิทธิ) 
สําหรับผู้มีสิทธิ จํานวน 48,787,000 คน  

การบริหารจัดการเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2559 แบ่งเป็น 
ประเภทบรกิาร 9 ประเภทบริการ โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย หรือเงินต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1   อัตราเหมาจ่ายรายหัวงบบริการทางการแพทย์ จําแนกประเภทบริการ ปี 2559 
 

 
 
 

บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว

1. ความเป็นมา  

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	 เป็นงบประมาณสำาหรับ

การบริการตามสิทธิประโยชน์ฯ	 ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

รายบคุคลและครอบครวั	การบรกิารกรณเีฉพาะ	การฟืน้ฟสูมรรถภาพดา้นการแพทย	์การบรกิารการแพทยแ์ผนไทย	คา่บรกิาร

ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 (ค่าบริการทางการแพทย์สำาหรับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

แหง่ชาต	ิเพือ่สนบัสนนุเปน็คา่เสือ่มราคาของหนว่ยบริการ)	เงินชว่ยเหลือเบือ้งต้นกรณผู้ีรับบริการได้รับความเสยีหายจาก

การรกัษาพยาบาล	เงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้กรณผีูใ้ห้บริการได้รับความเสียหายจากการใหบ้ริการสาธารณสุข	ซ่ึงเปน็สิทธปิระโยชน์

ภายใตร้ะบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิมาตัง้แต่เร่ิมการดำาเนนิงานหลักประกนัสุขภาพถ้วนหนา้ใหก้บัคนไทยทัง้ประเทศ	

โดยในปีงบประมาณ	2559	ได้รับการจัดสรรเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว	ในอัตราเหมาจ่าย	3,028.94	บาท

ต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(ผู้มีสิทธิ)	สำาหรับผู้มีสิทธิ	จำานวน	48,787,000	คน	

	 การบรหิารจดัการเงนิบรกิารทางการแพทยเ์หมาจ่ายรายหวั	ปงีบประมาณ	2559	แบง่เปน็	ประเภทบรกิาร	

9	ประเภทบริการ	โดยจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย	หรือเงินต่างๆ	เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่าง

ทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ	รายละเอียดดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	อัตราเหมาจ่ายรายหัวงบบริการทางการแพทย์	จำาแนกประเภทบริการ	ปี	2559



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี18

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 17 

 

 
ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้รับการจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สําหรับประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
จํานวน 3,814,183 ล้านคน เป็นวงเงินทั้งสิ้น 923,262,901.50 ล้านบาท รายละเอียดดังตารางที่ 2   
สําหรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวงบบริการทางการแพทย์ ได้รับการจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา 
3,028.94 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยครอบคลุม 7 ประเภทบริการ 
 
ตารางท่ี 2  งบกองทุนหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ จําแนกตามรายการ ปีงบประมาณ 2555-2559 
 
เงินงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 

กองทนุเหมาจ่ายรายหัว 863,636,110.00 863,661,129.05 796,861,954.23 724,605,839.58 837,604,810.50 
กองทนุเอดส์ 2,239,533.00 2,138,900.00 3,247,915.00 2,800,401.00 1,766,770.00 

กองทนุทดแทนไต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กองทนุโรคเรื้อรัง 384,000.00 0.00 0.00 0.00 83,891,321.00 

งบบริการสุขภาพ 
ผู้ป่วยจิตเวช 

1,337,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบอ่ืนๆ 4,267,747.00 793,520.00 0.00 0.00 0.00 

ค่าอืน่ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมทั้งส้ิน 871,864,890.00 866,593,549.05 800,109,869.23 727,406,240.58 923,262,901.50 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
 

	 ในปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเขต	5	ราชบุรี	ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้บริการสาธารณสุขได้อย่าง	

ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	สำาหรับประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	จำานวน	3,814,183	ล้านคน	เป็นวงเงิน	

ทั้งส้ิน	 923,262,901.50	 ล้านบาท	 รายละเอียดดังตารางที่	 2	 สำาหรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวงบบริการทางการแพทย์		

ได้รับการจัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัวในอัตรา	 3,028.94	 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า		

โดยครอบคลุม	7	ประเภทบริการ

ตารางที่ 2 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิจำาแนกตามรายการ	ปีงบประมาณ	2555-2559



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี 19

การบริหารจัดการบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพบริการและผลงานบริการปฐมภูมิ (QOF)

1. ความเป็นมา

	 การบรกิารปฐมภูมเิป็นเป้าหมายสำาคญัของระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตใินการปกปอ้งความเปน็ธรรม

ด้านสุขภาพ	และในการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ปี	2559	ยังคงมีหลักการสำาคัญที่ให้หน่วยบริการ

ประจำาและระบบสุขภาพอำาเภอ	 (District	 Health	 system)	 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่าย

ให้มีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข	 โดยจัดสรรงบบริการ	 ผู้ป่วยนอกทั่วไปจำานวนไม่น้อยกว่า	 37.00	 บาทต่อ

ผู้มีสิทธิ	 UC	 เป็นค่าบริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	 และบูรณาการกับงบบริการสร้างเสริม

สุขภาพและป้องกันโรค	ในส่วนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ	จำานวนไม่น้อยกว่า	20	บาทต่อประชากรทุกสิทธิ	

มาบรหิารจดัการจา่ยตามตวัชีว้ดัเกณฑ์คณุภาพและผลงานบรกิารปฐมภมู	ิ(Quality	and	Outcome	Framework:	QOF)	

ดังแผนภูมิที่	1	

	 วัตถุประสงค์

	 1)		 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและเข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิเป็นที่แรก

	 2)		 เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพทั้งที่หน่วยบริการและการดูแลสุขภาพที่บ้าน

โดยมีทีมหมอครอบครัวดูแลอย่างครอบคลุม	สามารถปรึกษาและประสานการส่งต่อ-	ส่งกลับให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง	

	 3)		 เพื่อเสริมความเข้มแข็งระบบสุขภาพระดับอำาเภอ	และระบบสุขภาพชุมชน

แผนภูมิที่ 1	กรอบการบริหารงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงาน
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ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี20

	 องค์ประกอบตัวชี้วัด QOF

	 องคป์ระกอบของตวัชีว้ดั	QOF	ทีใ่ชใ้นการคำานวณคา่คะแนนเพ่ือจัดสรรงบใหห้นว่ยบริการ	ตัวชีว้ดัประกอบ

ด้วย	4	ด้าน	และมีคะแนนรวมทั้ง	4	ด้าน	เป็น	1,000	คะแนน	

	 โดยแบ่งระดับตัวชี้วัด	แบ่งเป็น	2	ระดับ	ดังนี้

	 1.		 ตัวชี้วัดกลาง	เป็นตัวชี้วัดที่มีความสำาคัญระดับประเทศ	ที่ทุกเขตใช้เหมือนกัน	

	 2.		 ตัวชี้วัดพื้นที่	 เป็นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการพัฒนาบริการปฐมภูมิระดับเขตเลือกตามความจำาเป็นด้าน

สุขภาพ	และต้องผ่านความเห็นชอบของอปสข.

รายละเอียดดังตารางที่	3

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	(QOF)	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 19

 

องค์ประกอบตัวชีว้ัด QOF 
องค์ประกอบของตัวชี้วดั QOF ที่ใชใ้นการคาํนวณค่าคะแนนเพ่ือจัดสรรงบให้หน่วยบริการ 

ตัวชี้วัดประกอบด้วย 4 ด้าน  และมีคะแนนรวมทั้ง 4 ด้าน เป็น 1,000 คะแนน  
โดยแบ่งระดับตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 ระดับ  ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดกลาง เป็นตัวชี้วัดทีม่ีความสําคัญระดับประเทศ ท่ีทุกเขตใช้เหมือนกัน  
2. ตัวชี้วัดพ้ืนที่  เป็นตัวชี้วัดที่คณะกรรมการพัฒนาบริการปฐมภูมิระดับเขตเลอืกตามความ

จําเป็นด้านสุขภาพ และตอ้งผ่านความเห็นชอบของอปสข. 
รายละเอียดดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3  ตวัชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) ปีงบประมาณ 2559 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  
กลาง  

ตัวชี้วัด 
พ้ืนท่ี 

ค่า 
คะแนน 

ด้านท่ี 1 คุณภาพและผลงานการจดับรกิารสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค    300 
        1.1 ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห ์ /   50 
        1.2 ร้อยละหญิงมีครรภ์ไดร้ับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ /   50 
        1.3 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกใน 
             สตรี 30-60 ปี ภายใน 5  ปี 

/   50 

        1.4 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35  ปีข้ึนไปได้รับการคดักรองเบาหวาน    / 50 
        1.5 ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่ 35  ปีขึ้นไปได้รับการคดักรองความดัน- 
             โลหิตสูง 

 / 50 

        1.6 ร้อยละของเด็กอายุ 1  ปี ได้รับวัคซีนโรคหัด  / 50 

ด้านท่ี 2 คุณภาพและผลงานการจดับรกิารปฐมภูม ิ   300 
        2.1  สัดส่วนการใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมติ่อการใช้บริการที่โรงพยาบาล /   50 

        2.2 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหืด สิทธิ UC /  50 
        2.3 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคเบาหวานทีม่ีภาวะแทรกซ้อน 
             ระยะสั้น สิทธิ UC 

/  50 

        2.4 อัตราการรับเข้ารพ.จากภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นของ HT  /   50 
        2.5 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ HbA1c ประจําปี   / 50 
        2.6 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจจอประสาทตาประจําปี   / 50 
ด้านท่ี 3 คุณภาพและผลงานด้านการพัฒนาองค์กร    100  
       3.1 ร้อยละประชาชนมีทีมหมอครอบครัวดแูลตามเกณฑ์*  /   25 
       3.2 ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน  /   25 
       3.3 หน่วยบริการประจําที่มีการจัดระบบสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมทิีม่ี 
             คุณภาพประกอบด้วย ระบบยาและเวชภัณฑ์ IC Lab ระบบข้อมูล  ระบบ 
             การให้คําปรึกษา 

 / 50 

 



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 21

ตารางที่ 3 ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF)	ปีงบประมาณ	2559	(ต่อ)

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 20

 

ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  

กลาง  
ตัวชี้วัด 
พ้ืนท่ี 

ค่า 
คะแนน 

ด้านท่ี 4  คุณภาพและผลงานของบริการท่ีจําเป็นตอบสนองปัญหาประชาชน 
            ในพ้ืนท่ี 

  300 

         4.1 กระบวนการขับเคล่ือนเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ที่มี    
              กระบวนการแก้ปัญหาพื้นที่ (ODOP) และการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี   
              เครือข่าย** 

 / 200  

        4.2 หน่วยบริการประจํา/เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอมีกระบวนการพัฒนา 
             คุณภาพบริการ DHS-PCA ** 

 / 100  

แหล่งท่ีมา : งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
 

หมายเหตุ ในการประเมินรอบ 2 มีการปรับตัวชี้วัด ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ที่มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ DHS-PCA (เป็น

การนํา ตัวชี้วัด 4.1 และ 4.2 มารวมกัน) 
 ตัวชี้วัด 4.2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพทุกระดบั  

2. ผลการดําเนินงาน    
 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 5 ราชบุรี  ไดร้ับการจัดสรร งบตามเกณฑ์คณุภาพ
และผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) ปีงบประมาณ 2559  จาํนวน 244,708,455 บาท (สองร้อยสี่สิบสีล่า้น
เจ็ดแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็น 64.28 บาทตอ่ ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงวงเงินที่จัดสรรตามตัวชี้วัด QOF ให้หน่วยบริการประจํา เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559  

รายการ วงเงิน หมายเหตุ 
งบจ่ายตามตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ (37 บาท/ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ) 

140,848,455.00  

งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (20 บาท/ประชากรไทยทุกสิทธิ) 

103,860,000.00  

รวม 244,708,455.00 ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ 
 (UC Pop )3,806,715 คน 
เฉลี่ย 64.28 บาท/ UC Pop 

แหล่งท่ีมา : งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

 ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 20

 

ตารางที่ 3  ตัวชี้วัดจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) ปีงบประมาณ 2559 (ต่อ) 
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  

กลาง  
ตัวชี้วัด 
พ้ืนท่ี 

ค่า 
คะแนน 

ด้านท่ี 4  คุณภาพและผลงานของบริการท่ีจําเป็นตอบสนองปัญหาประชาชน 
            ในพ้ืนท่ี 

  300 

         4.1 กระบวนการขับเคล่ือนเครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ที่มี    
              กระบวนการแก้ปัญหาพื้นที่ (ODOP) และการสร้างการมีส่วนร่วมภาคี   
              เครือข่าย** 

 / 200  

        4.2 หน่วยบริการประจํา/เครือข่ายบริการสุขภาพอําเภอมีกระบวนการพัฒนา 
             คุณภาพบริการ DHS-PCA ** 

 / 100  

แหล่งท่ีมา : งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
 

หมายเหตุ ในการประเมินรอบ 2 มีการปรับตัวชี้วัด ดังน้ี 
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 เครือข่ายสุขภาพระดับอําเภอ (DHS) ที่มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ DHS-PCA (เป็น

การนํา ตัวชี้วัด 4.1 และ 4.2 มารวมกัน) 
 ตัวชี้วัด 4.2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว (Family Care Team : FCT) เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ ภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอ โดยการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้าน
สุขภาพทุกระดบั  

2. ผลการดําเนินงาน    
 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 5 ราชบุรี  ไดร้ับการจัดสรร งบตามเกณฑ์คณุภาพ
และผลงานบริการปฐมภูมิ(QOF) ปีงบประมาณ 2559  จาํนวน 244,708,455 บาท (สองร้อยสี่สิบสีล่า้น
เจ็ดแสนแปดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)  คิดเป็น 64.28 บาทตอ่ ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ 
รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4  แสดงวงเงินที่จัดสรรตามตัวชี้วัด QOF ให้หน่วยบริการประจํา เขตสุขภาพที่ 5 ปี 2559  

รายการ วงเงิน หมายเหตุ 
งบจ่ายตามตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ 
ปฐมภูมิ (37 บาท/ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ) 

140,848,455.00  

งบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค (20 บาท/ประชากรไทยทุกสิทธิ) 

103,860,000.00  

รวม 244,708,455.00 ประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธิ 
 (UC Pop )3,806,715 คน 
เฉลี่ย 64.28 บาท/ UC Pop 

แหล่งท่ีมา : งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

 

หมายเหตุ	ในการประเมินรอบ	2	มีการปรับตัวชี้วัด	ดังนี้

		 ตัวชี้วัดที่	4.1	เครือข่ายสุขภาพระดับอำาเภอ	(DHS)	ที่มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพ	DHS-PCA	(เป็นการนำา	

ตัวชี้วัด	4.1	และ	4.2	มารวมกัน)

	 ตัวชี้วัด	4.2	กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายทีมหมอครอบครัว	 (Family	Care	Team	 :	 FCT)	 เพื่อสร้าง	

ความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ	ภายใต้ระบบสุขภาพอำาเภอ	โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพทุก

ระดับ	

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้รับการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพและ	

ผลงานบริการปฐมภูมิ	(QOF)	ปีงบประมาณ	2559	จำานวน	244,708,455	บาท	(สองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนแปดพันสี่ร้อย	

ห้าสิบห้าบาทถ้วน)	คิดเป็น	64.28	บาทต่อประชากรผู้ลงทะเบียนสิทธ	ิรายละเอียดดังตารางที	่4

ตารางที่ 4 แสดงวงเงินที่จัดสรรตามตัวชี้วัด	QOF	ให้หน่วยบริการประจำา	เขตสุขภาพที่	5	ปี	2559	



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี22

	 การจัดสรรผลงานตามตัวชี้วัดให้หน่วยบริการประจำาที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ		

ตามตัวชี้วัด	 แบ่งการจัดสรรเป็น	 2	 งวด	 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมปีงบประมาณ	 2559	 โดยจำาแนกตามประเภทและ	

ขนาดโรงพยาบาล	 โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย	 (64.28	 บาท/ประชากรสิทธิ์	 UC)	 หน่วยบริการประจำาสังกัดกระทรวง-

สาธารณสุข	 พบว่า	 หน่วยบริการขนาดใหญ่	 (รพศ./รพท.)	 ได้รับการจัดสรรตามผลงาน	 สูงกว่าค่าเฉลี่ย	 จำานวน	 3	 แห่ง		

คิดเป็นร้อยละ	 18.8	 และได้รับการจัดสรรตามผลงานตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย	 จำานวน	 13	 แห่ง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 81.2	 สำาหรับ	

หน่วยบริการขนาดเล็ก	 (รพช.)	 ได้รับการจัดสรรตามผลงาน	 สูงกว่าค่าเฉล่ีย	 จำานวน	 41	 แห่ง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 80.4	

และได้รับการจัดสรรตามผลงาน	 ตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย	 จำานวน	 10	 แห่ง	 คิดเป็น	 ร้อยละ	 19.6	 และพบว่าหน่วยบริการรัฐ	

นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ได้รับการจัดสรร	QOF	สูงสุด	(Max=	81.91)	จำานวน	1	แห่ง	และได้รับการจัดสรรตำ่าสุด		

(Min	=	20.37)	จำานวน	1	แห่ง	รายละเอียดดังตารางที	่5

ตารางที่ 5	การวิเคราะห์หน่วยบริการประจำาที่ได้รับการจัดสรร	QOF	สูงกว่า	หรือตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย	

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 21

 

การจัดสรรผลงานตามตัวชี้วัดให้หน่วยบริการประจําที่ข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ 
ตามตัวชี้วัด แบ่งการจัดสรรเป็น 2 งวด ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมปีงบประมาณ 2559  โดยจําแนกตาม
ประเภทและขนาดโรงพยาบาล โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย (64.28 บาท/ประชากรสิทธ์ิ UC)  
หน่วยบริการประจําสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า หน่วยบริการขนาดใหญ่(รพศ./รพท.) ได้รับการ
จัดสรรตามผลงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.8 และได้รับการจัดสรรตามผลงาน
ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน 13 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 81.2   สําหรับหน่วยบริการขนาดเล็ก (รพช.)ได้รับการ
จัดสรรตามผลงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ย จํานวน 41 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 80.4 และ ได้รับการจัดสรรตาม
ผลงาน ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย จํานวน 10 แห่ง คิดเป็น  ร้อยละ 19.6 และพบว่าหน่วยบริการรัฐนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการจัดสรร QOF สูงสุด(Max= 81.91)จํานวน 1 แห่ง และได้รับการจัดสรร
ต่ําสุด(Min= 20.37) จํานวน 1 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางท่ี 5  การวิเคราะห์หนว่ยบริการประจําท่ีได้รับการจัดสรรQOF สูงกว่า หรือต่ํากว่าค่าเฉล่ีย  

ประเภทหน่วย 
บริการประจํา 

จํานวน
(แห่ง) 

สูงกว่าค่าเฉลี่ย 
(แห่ง) 

ต่ํากว่าค่าเฉลี่ย 
(แห่ง) 

หมายเหตุ 
X =64.28 บ./UC POP

รพศ./รพท. 16 3(18.8%) 13(81.2%) Max= 65.90, Min= 54.05 

รพช. 51 41(80.4%) 10(19.6%) Max= 80.77,   Min= 53.44 
รัฐนอกสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 

7 3(42.9%) 4(57.1%) Max= 81.91, Min= 20.37 

เอกชน 4 2(50%) 2(50%) Max= 73.53,  Min= 59.26 
รวม 78 18 60  

แหล่งท่ีมา : งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

เมื่อวิเคราะห์ผลงานตามตัวชีว้ัดด้านคุณภาพและผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
จํานวน 6 ตัวชีว้ัด(แผนภูมิท่ี 2 - 7) โดยเปรียบเทียบ ในภาพรวมระดับจังหวัด รายละเอียดดังน้ี 
 การฝากครรภ์ก่อน 12  สัปดาห์ เป้าหมายตามตัวชี้วดั มากกว่าร้อยละ 60 พบว่าในภาพรวมของ
เขตสุขภาพที ่5  มีผลงานการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 44.8  จังหวัดที่มอีตัราการฝากครรภ์
สูงสุดคอื จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมาคอื จังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 47.6, 
46.6และ 45.6 ตามลําดับ) รายละเอียดดังแผนภูมิที ่2  
 
 
 
 
 
 

	 เม่ือวิเคราะห์ผลงานตามตัวช้ีวัดด้านคุณภาพและผลงานบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 จำานวน	

6	ตัวชี้วัด	(แผนภูมิที่	2	-	7)	โดยเปรียบเทียบในภาพรวมระดับจังหวัด	รายละเอียดดังนี้

	 การฝากครรภก์อ่น	12	สปัดาห	์เปา้หมายตามตัวชีว้ดั	มากกวา่ร้อยละ	60	พบวา่ในภาพรวมของเขตสขุภาพ

ท่ี	 5	 มีผลงานการฝากครรภ์ก่อน	 12	 สัปดาห์	 ร้อยละ	 44.8	 จังหวัดท่ีมีอัตราการฝากครรภ์สูงสุดคือ	 จังหวัดกาญจนบุรี		

รองลงมาคือ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 และ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 (ร้อยละ	 47.6,	 46.6และ	 45.6	 ตามลำาดับ)	 รายละเอียด	

ดังแผนภูมิที่	2	
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ก่อน	12	สัปดาห์

ผลการดาํเนินงาน
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การฝ

เขตสุขภาพที่
เกณฑ์สูงสุดคื
36.7, 31.2 แ

แผนภูมิที่ 3 ร้

 
ควา

ตัวชี้วัด มากก
จังหวัดที่มีอั
กาญจนบุรี แ

นการสรา้งหลักปร
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ครั้งตามเกณฑ
ฝากครรภ์ 5
ทรสงคราม  
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นหน้าปีงบประมา

ด้รับการฝากค

ฑ์  เป้าหมายต
ครั้งตามเกณ
รองลงมาคือจั
ละเอียดดังแผ

ดร้ับการฝากคร

มะเร็งปากม
าพรวมของเข

ปากมดลูก สูง
ละ 45.3, 34.7

ณ 2559 สปสช. 

รรภ์ก่อน 12 ส

ตามตัวชี้วัด ม
ณฑ์ ร้อยละ 2
จังหวัดเพชรบุ
ผนภูมิที่ 3 

รรภ์ 5 คร้ังตาม

ดลูก ในสตรี
ขตสุขภาพที่ 
งสุดคือ จังหว
7 และ 36.6 ต

เขต 5 ราชบุร ี

สัปดาห์  

ากกว่าร้อยละ
7.2 จังหวัดที่

บุรี และ จังหวั

มเกณฑ์  

 30-60 ปี ภ
5  มีผลงานก
วัดสุพรรณบุ
ตามลําดับ) รา

ะ 60 พบว่าใน
มีอัตราการฝา

วัดประจวบคีรี

ายใน 5 ปี เป
การคัดกรอง  
รี   รองลงม
ายละเอียดดัง
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นภาพรวมของ
ากครรภ์ ตาม
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	 การฝากครรภ์	 5	 ครั้งตามเกณฑ์	 เป้าหมายตามตัวชี้วัด	 มากกว่าร้อยละ	 60	 พบว่าในภาพรวมของเขต

สุขภาพที่	 5	 มีผลงานฝากครรภ์	 5	 ครั้งตามเกณฑ์	 ร้อยละ	 27.2	 จังหวัดที่มีอัตราการฝากครรภ์	 ตามเกณฑ์สูงสุดคือ		

จงัหวดัสมทุรสงคราม	รองลงมาคอืจงัหวดัเพชรบรุี	และจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์	(รอ้ยละ	36.7,	31.2	และ	30.9	ตามลำาดบั)	

รายละเอียดดังแผนภูมิที่	3

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์	5	ครั้งตามเกณฑ์	

	 ความครอบคลมุการคดักรองมะเร็งปากมดลูก	ในสตร	ี30-60	ป	ีภายใน	5	ป	ีเปา้หมายตามตัวชีว้ดั	มากกวา่

ร้อยละ	 80	 พบว่าในภาพรวมของเขตสุขภาพที่	 5	 มีผลงานการคัดกรอง	 ร้อยละ	 30.6	 จังหวัดที่มีอัตราการคัดกรอง	

มะเร็งปากมดลูกสูงสุดคือ	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 รองลงมาคือ	 จังหวัดกาญจนบุรี	 และจังหวัดเพชรบุรี	 (ร้อยละ	 45.3,		

34.7	และ	36.6	ตามลำาดับ)	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	4
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แผนภูมิที่ 4	ร้อยละสะสมของความครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	ในสตร	ี30-60	ปี	ภายใน	5	ปี

ผลการดาํเนินงาน
 

แผนภูมิที่ 4  

 
การค

ภาพรวมของ
คัดกรองเบาห
68.1, 66.0 แ
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นการสรา้งหลักปร

รอ้ยละสะสมข

คัดกรองเบาห
เขตสขุภาพที่ 
หวานสูงสุดคอื
และ 65.8 ตาม
ร้อยละของปร

ระกันสุขภาพถ้วน

ของความครอบ

หวานประชาช
5  มผีลงานก

อ จังหวัดเพชร
มลําดับ) รายล
ระชาชน อายุ 3

นหน้าปีงบประมา

บคลุมการคัดก

น อายุ 35 ปี
การคัดกรองเบ
รบุรี  รองลงม
ละเอียดดังแผ
35 ปี ได้รับกา

ณ 2559 สปสช. 
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ปี เป้าหมายตา
บาหวานได้  ร้
มาคอื จังหวดั
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รคัดกรองเบาห

เขต 5 ราชบุร ี

กมดลูก ในสตรี

ามตัวชี้วัด มา
รอ้ยละ 61.7  
ดราชบุรี และ

หวาน 

รี 30-60 ปี ภา

ากกว่าร้อยละ
 จังหวัดที่มอัี
จังหวัดกาญจ
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ยใน 5 ปี  

 

 90 พบว่าใน
ัตราการ 
นบุร ี (ร้อยละ

 

น

ะ 

	 การคัดกรองเบาหวานประชาชน	 อายุ	 35	 ปี	 เป้าหมายตามตัวชี้วัด	 มากกว่าร้อยละ	 90	 พบว่า	

ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่	 5	 มีผลงานการคัดกรองเบาหวานได้	 ร้อยละ	 61.7	 จังหวัดท่ีมีอัตราการคัดกรองเบาหวาน	

สูงสุดคือ	จังหวัดเพชรบุรี	รองลงมาคือ	จังหวัดราชบุรี	และจังหวัดกาญจนบุร	ี(ร้อยละ	68.1,	66.0	และ	65.8	ตามลำาดับ)		

รายละเอียดดังแผนภูมิที่	5

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของประชาชน	อายุ	35	ป	ีได้รับการคัดกรองเบาหวาน
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	 การคัดกรองความดันโลหิตสูงประชาชน	อายุ	 35	ปี	 เป้าหมายตามตัวชี้วัด	มากกว่าร้อยละ	90	พบว่าใน

ภาพรวมของเขตสุขภาพที่	 5	มีผลงานการคัดกรองความดันโลหิตสูง	 ได้ร้อยละ	57.6	จังหวัดที่มีอัตราการคัดกรองความ

ดันโลหิตสูงสูงสุดคือ	จังหวัดเพชรบุรี	รองลงมาคือ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และจังหวัดราชบุร	ี(ร้อยละ	67.4,	64.3	และ	

62.5	ตามลำาดับ)	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	6

แผนภูมิที่ 6	ร้อยละของประชาชนอายุตั้งแต่	35	ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
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	 เด็กอายุ	 1	 ปี	 ได้รับวัคซีนโรคหัด	 เป้าหมายตามตัวชี้วัด	 มากกว่าร้อยละ	 95	 พบว่าในภาพรวมของเขต	

สุขภาพที่	 5	 มีผลงานฉีดวัคซีนหัดได้	 ร้อยละ	 64.1	 จังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนหัดสูงสุดคือ	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		

รองลงมาคือ	จงัหวดักาญจนบุร	ีและจงัหวดัสพุรรณบรุ	ี(รอ้ยละ	72.0,	69.9	และ	67.2	ตามลำาดบั)	รายละเอยีดดงัแผนภมิูที	่7

แผนภูมิที่ 7	ร้อยละของเด็กอายุ	1	ป	ีได้รับวัคซีนโรคหัด
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3. บทสรุป 

	 ความสำาเร็จของเครือข่ายที่ประสบความสำาเร็จในการขับเคลื่อนงานปฐมภูมิ	 คือการบริหารข้อมูลร่วมกัน

ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและหน่วยบริการปฐมภูมิ	การจัดสรรทรัพยากร		

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 ตัวชี้วัดที่จ่ายตามคุณภาพและผลงานบริการ	 ควรมีการพัฒนาและใช้ข้อมูลร่วมกันในเขตสุขภาพที่	 5		

ตั้งแต่การคัดเลือกตัวชี้วัดร่วมกับ	service	plan	ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลความจำาเป็นด้านสุขภาพ
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การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

1. ความเป็นมา

	 	

	 จากกรอบการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกทั่วไป	 ปี	 2559	 ระบุว่า	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไป	 จำานวน	 1,103.92	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำาหรับ

ผูม้สีทิธหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตกิรณบีรกิารผูป้ว่ยนอกทัว่ไปทกุรายการยกเวน้ทีก่ำาหนดใหจ้า่ยจากประเภทบรกิารอ่ืน

บริหารจัดการเป็นระดับเขตโดยจัดสรร	 เงินเป็น	 Global	 budget	 ระดับเขต	 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำาที่ตั้งอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่ของ	สปสช.	เขต	

โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปจาก	Global	budget	ระดับเขต	ให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง

และหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายที่กำาหนดให้สามารถเพิ่มหลักเกณฑ์	การจ่ายค่าใช้จ่ายในระดับพื้นที่ได้โดยแนวทาง

การจ่ายต้องผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1.1	 การคำานวณ	Global	budget	ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไประดับเขต	1.1.1	ร้อยละ	80	ของ

เงินบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	 คำานวณตามจำานวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนในแต่ละหน่วยบริการประจำา	 และปรับอัตราจ่าย

ตามโครงสร้างอายุของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน	 ในระดับจังหวัดโดยให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับบริการผู้ป่วยนอก

ทั่วไปของแต่ละจังหวัดต่างจากค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	 10	 (ค่าเฉลี่ยประเทศ±10%)	 โดยดัชนีค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยนอก

ตามกลุ่มอายุ	 (Age	 adjusted	 cost	 index	 of	 outpatient	 care)	 ที่ใช้ในการปรับอัตราจ่ายตามโครงสร้างอายุของ	

ผู้มีสิทธิ

	 1.2	 กรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป	สปสช.เขต	จะต้อง

เสนอ	 อปสข.พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปของแต่ละเขต	 ภายใต้กรอบแนวทางและ

หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย	ดังนี้	

	 		 1.2.1	 บริหารจัดการเป็นประเภทบริการต่างๆ	ดังนี้		 	

	 	 	 1)		จำานวนไม่น้อยกว่า	 37.00	บาท	ต่อผู้มีสิทธิให้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ

ปฐมภูมิ

	 	 	 2)		จำานวนไม่เกิน	18.09	บาท	ต่อผู้มีสิทธิให้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	

	 	 	 3)		ส่วนท่ีเหลือให้จ่ายแบบเหมาจ่ายตามจำานวนผู้ลงทะเบียนสิทธิในแต่ละเดือน	 (Point)	

ให้หน่วยบริการประจำา

	 		 1.2.2		สำาหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในและนอกจังหวัด	 และบริการผู้ป่วยนอกกรณี	 อุบัติเหตุ

และเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด

	 		 1.2.3		สำาหรับกรณีสปสช.	 เขต	 13	 กรุงเทพมหานคร	 อาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปไว้

จำานวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน	(Virtualaccount)	สำาหรับหน่วยร่วมบริการ	เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
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	 ซึ่งในส่วนของงบกองทุนการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

รายบุคคล	(OP	PP	INDIVIDUAL)	อยู่ในกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป

ข้อการบริหารจัดการประเภท	จำานวนไม่เกิน	18.09	บาท	ต่อผู้มีสิทธิให้จ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก

	 วัตถุประสงค์

		 	 การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก	 จำานวนไม่เกิน	 18.09	 บาท	 ต่อผู้มีสิทธิจ่ายตามผลงาน	

การใหบ้รกิารและคณุภาพข้อมลู	มวีตัถุประสงค	์เพือ่สรา้งความเปน็ธรรมในการกระจายคา่ใชจ้า่ยตามผลงานการใหบ้รกิาร	

ของหน่วยบริการ	และเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข

	 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงิน

	 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยเงิน	OP	PP	 INDIVIDUAL	ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

เขต	5	ราชบุรี	ได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะทำางานร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยบริการและสำานักงานหลักประกัน

สขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	5	ราชบรุ	ีเพือ่เป็นผูท้ำาหนา้ทีว่างกรอบแนวทางในการพฒันาขอ้มลูการบรกิารผูป้ว่ยนอกและสง่เสรมิ	

สุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น	 ซึ่งคณะทำางานฯ	 ชุดนี้ได้มาจากผู้รับผิดชอบงานข้อมูล	OP	 PP	 INDIVDUAL		

ของแต่ละจังหวัด	 ตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลท่ัวไป	 โรงพยาบาลชุมชน	 โดยร่วมกันทำาหน้าท่ีในการกำาหนด	

หลักเกณฑ์การจ่ายชดเชย	เพื่อนำาเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ	เขต	5	ราชบุรี	(อปสข.)	พิจารณา

อนุมัติ	หาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของข้อมูลที่ผิดปกติในพื้นที	่

	 สำาหรับแนวทางการจัดสรรเงินให้จ่ายตามผลงานการให้บริการ	 โดยจัดสรรเงินเป็น	Point	 system	with	

Global	budget	ระดับเขต	โดยมีหลักเกณฑ์ที่ผ่านความเห็นชอบจาก	อปสข.	แล้ว	ดังนี้

		 สัดส่วนผลงาน	:	คุณภาพ

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 27

 

 ซึ่งในส่วนของงบกองทุนการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและข้อมูลสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรครายบุคคล (OP PP INDIVIDUAL) อยู่ในกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปข้อการบริหารจัดการประเภท จํานวนไม่เกิน 18.09 บาทต่อผู้มีสิทธิให้จ่ายตาม
ผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก 
 

วัตถุประสงค์ 
            การจ่ายตามผลงานการให้บริการผู้ป่วยนอก จํานวนไม่เกิน 18.09 บาทต่อผู้มีสิทธิจ่ายตาม
ผลงานการให้บริการและคุณภาพข้อมูล มี วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายค่าใช้จ่าย
ตามผลงานการให้บริการ ของหน่วยบริการ และ เพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรเงิน 
         หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายชดเชยเงิน OP PP INDIVIDUAL ของสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วย
บริการและ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เพื่อเป็นผู้ทําหน้าที่วางกรอบแนวทางใน
การพัฒนาขอ้มูลการบริการผู้นอกและส่งเสริมสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานมากข้ึน ซึ่งคณะทํางานฯ 
ชุดน้ีได้มาจากผู้รับผิดชอบงานข้อมูล OP PP INDIVDUAL ของแต่ละจังหวัด ตัวแทนโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลชุมชน โดยร่วมกันทําหน้าท่ีในการกําหนดหลักเกณฑ์การจ่าชดเชย เพ่ือ
นําเสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารหลักประกันสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี (อปสข.) พิจารณาอนุมัติ  หา
ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของข้อมูลที่ผิดปกติในพื้นที่  
         สําหรับแนวทางการจัดสรรเงินให้จ่ายตามผลงานการให้บริการ โดยจัดสรรเงินเป็น Point 
system with Global budget ระดับเขต โดยมีหลักเกณฑ์ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. แล้ว ดังน้ี 
                     สัดส่วนผลงาน : คุณภาพ 

แบบ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 งวดที่ 4
GB จังหวัด 80:20 80:20 
GB เขต 60:40 60:40 

           โดยในการจัดสรรตามผลงานบริการและคุณภาพการข้อมูล ไตรมาสที่ 1 และ 2 คํานวณ
เงิน GB ระดับจังหวัด โดยใช้จํานวนประชากร UC ในเขตรับผิดชอบเป็นข้อมูลในการจัดสรร แล้วหาร
เฉล่ียตามผลงานขอแต่ละจังหวัด และจัดสรรลงหน่วยบริการตามข้อมูลคะแนนของแต่ละแห่ง 
           ส่วนการจัดสรรตามผลงานบริการและคุณภาพการข้อมูล ไตรมาสที่ 3 และ 4 คํานวณ
เงิน GB ระดับเขต โดยใชค้ะแนนเป็นข้อมูลในการจัดสรร แล้วหารเฉล่ียตามผลงานของแต่ละหน่วยบริการ 
           ในเร่ืองของแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการ และการคิดคะแนน (Point) เป็น
การตรวจสอบข้อมูลการให้บริการรายบุคคล ได้ดําเนินการตรวจสอบท้ังความถูกต้อง ความครบถ้วน ตาม
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล และคุณภาพข้อมูล โดยมีข้อกําหนดและเงื่อนไข การตรวจสอบ โดยใช้
มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม สําหรับข้อมูลการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันท่ี 30 
มิถุนายน 2559  

	 โดยในการจัดสรรตามผลงานบริการและคุณภาพการข้อมูล	 ไตรมาสที	่ 1	 และ	 2	 คำานวณเงิน	 GB	 ระดับ

จังหวัด	โดยใช้จำานวนประชากร	UC	ในเขตรับผิดชอบเป็นข้อมูลในการจัดสรร	แล้วหารเฉลี่ยตามผลงานของแต่ละจังหวัด	

และจัดสรรลงหน่วยบริการตามข้อมูลคะแนนของแต่ละแห่ง

	 ส่วนการจัดสรรตามผลงานบริการและคุณภาพการข้อมูล	ไตรมาสที	่3	และ	4	คำานวณเงิน	GB	ระดับเขต	

โดยใช้คะแนนเป็นข้อมูลในการจัดสรร	แล้วหารเฉลี่ยตามผลงานของแต่ละหน่วยบริการ

	 ในเรื่องของแนวทางการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการและการคิดคะแนน	 (Point)	 เป็นการตรวจสอบ

ข้อมูลการให้บริการรายบุคคล	 ได้ดำาเนินการตรวจสอบทั้งความถูกต้อง	 ความครบถ้วน	 ตามมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	

และคุณภาพข้อมูล	โดยมีข้อกำาหนดและเงื่อนไข	การตรวจสอบ	โดยใช้มาตรฐานโครงสร้างข้อมูล	43	แฟ้ม	สำาหรับข้อมูล	

การให้บริการตั้งแต่วันที	่1	กรกฎาคม	2558	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2559	



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 29

	 การตรวจสอบข้อมลูสำาหรบัมาตรฐานโครงสร้างข้อมลู	43	แฟ้ม	นัน้	ตามแนวทางการตรวจสอบของสำานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้กำาหนดให้ใช้ข้อมูลจาก	 แฟ้ม	 PERSON,	 SERVICE,	 DIAGNOSIS_OPD,	 DRUG_OPD,	

PROCEDURE_OPD,	CHARGE_OPD	ที่มีการเชื่อมโยงเป็นข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก

	 สำาหรบัคณุภาพข้อมลูการให้บรกิาร	เป็นการจ่ายสำาหรบัหน่วยบรกิารทีจ่ดัทำาข้อมลูการให้บรกิารรายบคุคล	

ได้ถูกต้อง	 ไม่ซำ้าซ้อน	 และส่งทันเวลา	 โดยคิดคะแนนเป็นรายแฟ้ม	 จากข้อมูลการให้บริการรายบุคคลแยกตามเกณฑ	์

คุณภาพในแต่ละด้านเท่านั้น	 (ไม่เกี่ยวข้องกับคะแนนตามข้อมูลการให้บริการ)	 และจัดสรรในระบบ	 Point	 system		

with	Global	budget	ระดับเขต	มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 28

 

          การตรวจสอบข้อมูลสําหรับมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น ตามแนวทางการ
ตรวจสอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กําหนดให้ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON, 
SERVICE, DIAGNOSIS_OPD, DRUG_OPD, PROCEDURE_OPD, CHARGE_OPD ที่มีการเชื่อมโยงเป็น
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก 
          สําหรับคุณภาพข้อมูลการให้บริการ เป็นการจ่ายสําหรับหน่วยบริการที่ จัดทําข้อมูลการ
ให้บริการรายบุคคลได้ถูกต้อง ไม่ซ้ําซ้อน และส่งทันเวลา โดยคิดคะแนนเป็นรายแฟ้ม จากข้อมูลการ
ให้บริการรายบุคคลแยกตามเกณฑ์คุณภาพในแต่ละด้านเท่าน้ัน (ไม่เก่ียวข้องกับคะแนน ตามข้อมูลการ
ให้บริการ) และจัดสรรในระบบ Point system with Global budget ระดับเขต มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 

ลําดับ แฟ้มข้อมูล ถูกต้อง ซ้ําซ้อน ทันเวลา หมายเหต ุ
1 PERSON / - - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
2 SERVICE / / / 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
6 DIAGNOSIS_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
7 DRUG_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
8 PROCEDURE_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
9 CHARGE_OPD - - - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 

 
2. ผลการดําเนินงาน 
 

       หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลสม่ําเสมอ มีจํานวนแห่งมากที่สุด คือจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
93.71  รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 93.18 และจังหวัดกาญจนบุรี  ร้อยละ 89.84  
ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนหน่วยบริการที่ส่งข้อมลูรายเดอืนรายจังหวัด 
 

จังหวัด 
ข้อมูลการส่ง 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ราชบุรี  (13) 11 11 12 13 13 13 10 13 13 13 12 
กาญจนบุรี (17) 15 15 15 15 16 17 14 15 16 15 15 
สุพรรณบุรี (13) 11 11 12 10 13 9 11 10 13 10 11 
นครปฐม (12) 11 9 11 9 10 11 9 12 10 12 12 
สมุทรสาคร (6) 6 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
สมุทรสงคราม (4) 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
เพชรบุรี (10) 8 8 9 7 9 7 9 9 9 9 8 
ประจวบครีีขันธ์ (11) 8 7 7 10 9 10 8 8 10 8 7 

รวม 74 68 74 72 78 75 70 76 80 76 74 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 28

 

          การตรวจสอบข้อมูลสําหรับมาตรฐานโครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น ตามแนวทางการ
ตรวจสอบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กําหนดให้ใช้ข้อมูลจาก แฟ้ม PERSON, 
SERVICE, DIAGNOSIS_OPD, DRUG_OPD, PROCEDURE_OPD, CHARGE_OPD ที่มีการเชื่อมโยงเป็น
ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก 
          สําหรับคุณภาพข้อมูลการให้บริการ เป็นการจ่ายสําหรับหน่วยบริการที่ จัดทําข้อมูลการ
ให้บริการรายบุคคลได้ถูกต้อง ไม่ซ้ําซ้อน และส่งทันเวลา โดยคิดคะแนนเป็นรายแฟ้ม จากข้อมูลการ
ให้บริการรายบุคคลแยกตามเกณฑ์คุณภาพในแต่ละด้านเท่าน้ัน (ไม่เก่ียวข้องกับคะแนน ตามข้อมูลการ
ให้บริการ) และจัดสรรในระบบ Point system with Global budget ระดับเขต มีหลักเกณฑ์ดังน้ี 
 

ลําดับ แฟ้มข้อมูล ถูกต้อง ซ้ําซ้อน ทันเวลา หมายเหต ุ
1 PERSON / - - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
2 SERVICE / / / 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
6 DIAGNOSIS_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
7 DRUG_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
8 PROCEDURE_OPD / / - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 
9 CHARGE_OPD - - - 43 แฟ้ม / 52 แฟ้ม 

 
2. ผลการดําเนินงาน 
 

       หน่วยบริการที่ส่งข้อมูลสม่ําเสมอ มีจํานวนแห่งมากที่สุด คือจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
93.71  รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม ร้อยละ 93.18 และจังหวัดกาญจนบุรี  ร้อยละ 89.84  
ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 6 

 

ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนหน่วยบริการที่ส่งข้อมลูรายเดอืนรายจังหวัด 
 

จังหวัด 
ข้อมูลการส่ง 

พ.ย.
58 

ธ.ค.
58 

ม.ค.
59 

ก.พ.
59 

มี.ค.
59 

เม.ย.
59 

พ.ค.
59 

มิ.ย.
59 

ก.ค.
59 

ส.ค.
59 

ก.ย.
59 

ราชบุรี  (13) 11 11 12 13 13 13 10 13 13 13 12 
กาญจนบุรี (17) 15 15 15 15 16 17 14 15 16 15 15 
สุพรรณบุรี (13) 11 11 12 10 13 9 11 10 13 10 11 
นครปฐม (12) 11 9 11 9 10 11 9 12 10 12 12 
สมุทรสาคร (6) 6 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
สมุทรสงคราม (4) 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
เพชรบุรี (10) 8 8 9 7 9 7 9 9 9 9 8 
ประจวบครีีขันธ์ (11) 8 7 7 10 9 10 8 8 10 8 7 

รวม 74 68 74 72 78 75 70 76 80 76 74 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

2. ผลการด�าเนินงาน

	 หน่วยบรกิารทีส่่งข้อมลูสมำา่เสมอ	มจีำานวนแห่งมากทีส่ดุ	คอืจงัหวดัราชบรุ	ีคดิเป็นร้อยละ	93.71	รองลงมา	

คือ	จังหวัดสมุทรสงคราม	ร้อยละ	93.18	และจังหวัดกาญจนบุรี	ร้อยละ	89.84	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	6

ตารางที่ 6	แสดงจำานวนหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลรายเดือน	รายจังหวัด
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	 เมื่อดูรายหน่วยบริการรายแห่ง	 พบว่า	 หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะมีการส่งข้อมูล	

เข้ามาในระบบน้อยครั้งมากจากข้อมูลที่ควรจะส่งทั้งปี

	 เมื่อลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการท่ีมีการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเป็นจำานวนน้อย	 พบว่าปัญหา	

ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจาก

	 1.		 ระบบโปรแกรม	 (HIS)	 ที่ใช้ภายในหน่วยงาน	 แตกต่างไปจากหน่วยบริการส่วนใหญ่	 ทำาให้	

การแก้ไขเป็นไปได้ยาก	

	 2.		 ผู้ดูแลระบบของหน่วยบริการ	ไม่มีความพร้อมในการจัดการฐานข้อมูล

	 3.		 การดูแลระบบและฐานข้อมูลของหน่วยบริการดำาเนินการโดยบริษัทเอกชน	ทำาให้ไม่สามารถจัดการ

และส่งข้อมูลได้ด้วยตนเอง	ต้องรอให้บริษัทดำาเนินการจัดส่งให้

	 4.		 ข้อมูลที่ส่งให้	สปสช.มีโครงสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กำาหนด

	 หน่วยบริการส่วนมากจะส่งข้อมูลผ่านมากกว่าร้อยละ	 95	 มีเพียงบางเดือนท่ีบางจังหวัดพบปัญหาการส่ง

ข้อมูลที่ไม่ถึงร้อยละ	90	สืบเนื่องมาจากปัจจัยภายใน	เช่น	มีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ	

	 การส่งข้อมูลกระทันหัน	ทำาให้ข้อมูลที่ส่งมีข้อผิดพลาดมาก	 เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจการแนวทาง

ตรวจสอบขอ้มูลใหถ้กูตอ้ง	หรอืการเปลีย่นแนวทางการสง่ขอ้มลูจากเดมิดำาเนนิการสง่ขอ้มลูให	้สปสช.โดยตรง	มาเป็นการ

รับข้อมูลจาก	HDC	ก่อนแล้วจึงนำาข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก	HDC	นำาส่งให	้สปสช.	ซึ่งผลจากการตรวจสอบแฟ้มของ	

person	ใน	HDC	ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลตาม	MOPH11	ของกระทรวงมหาดไทย	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่8

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการส่งผ่านข้อมูลแฟ้ม	service	
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         เมื่อดูรายหน่วยบริการรายแห่ง พบว่า หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจะมี
การส่งข้อมูลเข้ามาในระบบน้อยครั้งมากจากข้อมูลที่ควรจะส่งทั้งปี 
         เมื่อลงพื้นท่ีไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการท่ีมีการส่งข้อมูลเข้ามาในระบบเป็นจํานวนน้อย 
พบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มาจาก 

1. ระบบโปรแกรม(HIS) ที่ใช้ภายในหน่วยงาน แตกต่างไปจากหน่วยบริการส่วนใหญ่ ทํา
ให้การแก้ไขเป็นไปได้ยาก  
           2. ผู้ดูแลระบบของหน่วยบริการ ไม่มีความพร้อมในการจัดการฐานข้อมูล 
           3. การดูแลระบบและฐานข้อมูลของหน่วยบริการดําเนินการโดยบริษัทเอกชน ทําให้ไม่
สามารถจัดการและส่งข้อมูลได้ด้วยตนเอง ต้องรอให้บริษัทดําเนินการตัดส่งให้ 
           4. ข้อมูลที่ส่งให้ สปสช.มีโครงสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่กําหนด 
 

หน่วยบริการส่วนมากจะส่งขอ้มลูผ่านมากกว่าร้อยละ 95 มีเพียงบางเดือนที่บางจังหวัด
พบปัญหาการส่งข้อมูลที่ไมถึ่งร้อยละ 90 สืบเนื่องมาจากปัจจัยภายใน เช่น มีการเปลี่ยนผู้รับผดิชอบ   
การส่งข้อมูลกระทันหัน ทําใหข้้อมลูทีส่่งมข้ีอผิดพลาดมาก เนื่องจากผู้รับผิดชอบยังไมเ่ข้าใจการแนวทาง
ตรวจสอบขอ้มลูให้ถูกตอ้ง หรือการเปลี่ยนแนวทางการส่งข้อมูลจากเดมิดําเนินการสง่ข้อมูลให้ สปสช.
โดยตรง มาเป็นการรับข้อมลูจาก HDC ก่อนแล้วจึงนําข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบจาก HDC นําส่งให้ 
สปสช. ซึ่งผลจากการตรวจสอบแฟ้มของ person ใน HDC ไม่ไดต้รวจสอบขอ้มูลตาม MOPH11 ของ
กระทรวงมหาดไทย รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 8 
 

แผนภูมิที่ 8   ร้อยละการส่งผ่านข้อมูลแฟ้ม service  
 

 
         แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
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ราชบรีุ 99.98 99.11 98.92 99.03 65.45 97.29 99.50 99.46 96.23 96.85 99.28 99.02

กาญจนบรีุ 98.29 97.53 96.16 94.39 76.22 79.95 97.26 92.10 84.74 95.34 93.19 72.33

สพุรรณบรีุ 99.95 99.95 95.95 96.45 99.97 96.38 99.95 99.98 99.94 82.84 93.64 99.92

นครปฐม 99.96 91.78 96.15 99.97 99.87 95.06 99.96 99.55 98.79 97.27 99.72 98.34

สมทุรสาคร 99.96 99.98 99.97 99.99 99.98 90.02 99.98 78.26 99.99 100.00 98.22 64.05

สมทุรสงคราม 83.35 95.52 100.00 66.83 95.64 67.43 67.96 100.00 99.94 100.00 100.00 100.00

เพชรบรีุ 99.48 86.51 98.82 99.14 99.92 100.00 99.94 99.99 99.99 99.99 100.00 99.94

ประจวบคีรีขนัธ์ 99.95 89.53 99.94 96.85 99.96 97.14 99.93 99.95 97.18 99.97 99.91 99.95

เขต 97.63 95.32 97.73 93.84 88.42 90.39 96.91 96.68 96.61 95.69 97.47 88.23
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	 เม่ือดูการชดเชยเฉลี่ยต่อหัวประชากรตามงบการจัดสรรของกองทุน	OP	 PP	 INDIVIDUAL	 ที่ได้รับการ	

จัดสรรอยู่ที่	 18.09	 บาทต่อหัวประชากร	 UC	 พบว่า	 จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรต่อหัวประชากรมากที่สุด	 คือ		

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ได้รับการจัดสรร	 เฉลี่ย	 22.23	 บาท	 ต่อหัวประชากร	 รองลงคือ	 จังหวัดเพชรบุรีได้รับการจัดสรร	

เฉลี่ย	20.66	บาทต่อหัวประชากร	และ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ได้รับการจัดสรร	เฉลี่ย	18.79	บาทต่อหัวประชากร	ตาม

ลำาดับ	ซึ่งยอดเงินจัดสรรเฉลี่ยต่อหัวประชากรแปรผกผันกับจำานวนประชากร	UC	ที่รับผิดชอบ	รายละเอียดดังตารางที	่8

	 ซึ่งสาเหตุที่เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจาก	 มติ	 อปสข.	 ในเร่ืองแนวทางการจัดสรรเงินกองทุน		

OP	 PP	 INDIVIDUAL	 ในไตรมาสท่ี	 3	 และ	 4	 ที่มีการจัดสรรเร่ืองคุณภาพร้อยละ	 40	 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมที่เคยจัดสรร		

ร้อยละ	20	มากกว่าเดิมถึง	1	เท่า	

ตารางที่ 8	แสดงจำานวนเงินการจ่ายด้านบริการและคุณภาพแปรผันตรงกับจำานวนประชากร	UC	
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 เมื่อดูการชดเชยเฉล่ียต่อหัวประชากรตามงบการจัดสรรของกองทุน OP PP INDIVIDUAL ที่
ได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 18.09 บาทต่อหัวประชากร UC พบว่า จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรต่อหัวประชากร
มากท่ีสุด คือ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับการจัดสรร เฉลี่ย 22.23 บาทต่อหัวประชากร รองลงคือ จังหวัด
เพชรบุรีได้รับการจัดสรร เฉลี่ย 20.66 บาทต่อหัวประชากร และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรร 
เฉลี่ย 18.79 บาทต่อหัวประชากร ตามลําดับ ซึ่งยอดเงินจัดสรรเฉลี่ยต่อหัวประชากรแปรผกผันกับจํานวน
ประชากร UC ที่รับผิดชอบ  รายละเอียดดังตารางที่ 8 
 ซึ่งสาเหตุที่เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวอาจเกิดจาก มติ อปสข. ในเร่ืองแนวทางการจัดสรร
เงินกองทุน OP PP INDIVIDUAL ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่มีการจัดสรรเร่ืองคุณภาพร้อยละ 40 ซึ่งเพ่ิมขึ้น
จากเดิมที่เคยจัดสรร ร้อยละ 20 มากกว่าเดิมถึง 1 เท่า  
 
ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนเงินการจ่ายด้านบริการและคุณภาพแปรผันตรงกับจํานวนประชากร UC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด ประชากร UC รวมเงิน เฉล่ียต่อหัว
ประชากร 

7000 - ราชบุรี        632,137  10,876,096.03          17.21  
7100 - กาญจนบุรี        614,683  10,787,710.53          17.55  
7200 - สุพรรณบุรี        665,605  11,256,648.54          16.91  
7300 - นครปฐม        611,922  11,464,759.99          18.74  
7400 - สมุทรสาคร        383,374  6,460,614.38          16.85  
7500 - สมุทรสงคราม        136,651  3,038,302.39          22.23  
7600 - เพชรบุรี        350,229  7,234,763.05          20.66  
7700 - ประจวบคีรีขันธ์        412,114  7,744,579.44          18.79  

รวม      3,806,715    68,863,474.35          18.09  
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การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน

1. ความเป็นมา

	 ค่าใช้จ่ายผูป่้วยในท่ัวไป	เป็นค่าใช้จ่ายเพือ่บรกิารสาธารณสขุสำาหรบัประชากรสทิธหิลกัประกนัสขุภาพถ้วน

หน้า	 ที่เข้ารับบริการกรณีบริการผู้ป่วยในทุกรายการ	 อันประกอบด้วย	 การรับบริการผู้ป่วยใน	ณ	 หน่วยบริการประจำา	

ที่ลงทะเบียนไว้	 การรับบริการกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งในและนอกหน่วยบริการประจำา	 การให้หรือรับบริการที่เกิดจาก

การรับ-ส่งต่อผู้มีสิทธิ	 การเข้ารับบริการตามข้อบังคับมาตรา	 7	 (กรณีที่มีเหตุอันสมควร	 หรือกรณีอื่นๆ	 ตามที่ระบุในข้อ

บงัคับมาตรา	7	ทีม่กีารใช้บรกิารจากหน่วยบรกิารในระบบและนอกระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต)ิ	และการให้บรกิาร

ศูนย์ประสานการส่งต่อ	(กรณีสำารอง-เตียง)	ยกเว้นที่กำาหนดให้จ่ายจากประเภทบริการอื่น	โดยให้ครอบคลุมบริการรักษา

ผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำานิ่วออกจากระบบทางเดินปัสสาวะ	 และบริการกรณีการวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจและ

หลอดเลือดของบริการแบบ	 Ambulatory	 care	 ต้ังแต่ปี	 2559	 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ	 เรื่อง

ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2558	ณ	วันที่	9	ตุลาคม	2558	ให้การคลอดบุตร	ไม่จำากัด

จำานวนครั้งอยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข

	 ท้ังน้ี	ไม่ครอบคลมุค่ายาเคมบีำาบดัสำาหรบัผูป่้วยมะเรง็	โดยเปลีย่นไปใช้ค่าใช้จ่ายจากประเภทรายการบรกิาร

กรณีเฉพาะ	 ดังนั้นในการจ่ายค่าใช้จ่ายสำาหรับบริการผู้ป่วยในทั่วไปจะมีการปรับลดค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ในส่วนค่ายาเคมี

บำาบัดในผู้ป่วยมะเร็ง

		 การบริหารจัดการงบประมาณ 

	 ปีงบประมาณ	2559	 ได้รับค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยในทั่วไป	 เท่ากับ	1,060.14	บาทต่อผู้มีสิทธิกำาหนดให้มี

การบริหารจัดการเป็นระดับเขต	 โดยจัดสรรเงินเป็น	 Global	 budget	 ระดับเขตเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการผู้ป่วยในทั่วไป

สำาหรบัผูม้สีทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาตทิีล่งทะเบยีนกบัหน่วยบรกิารประจำา	ทีต่ัง้อยูใ่นแต่ละเขตพืน้ทีข่อง	สปสช.เขต	

ดังนี้

	 2.1.1		 การคำานวณ	Global	budget	ระดับเขต

	 		 	 1)		 การคำานวณจำานวนนำ้าหนักสัมพัทธ์ผู้ป่วยในตามระบบ	DRGs	version	5	เพื่อใช้ในการจัดสรร

เงินเป็น	Global	budget	ระดับเขต

	 		 	 	 	 1.1)	กรณีการใช้บริการตามระบบศูนย์ประสานการส่งต่อ	(กรณีสำารองเตียง)	กรณีการเข้ารับ

บรกิารผูป่้วยในตามมาตรา	7	(กรณทีีม่เีหตอุนัสมควร	หรือกรณอีืน่ๆ	ตามทีร่ะบใุนข้อบงัคบัมาตรา	7	ทีม่กีารใช้บรกิารจาก

หน่วยบริการในระบบและนอกระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	และกรณีบริการรักษาผู้ป่วยโรคนิ่วเพื่อนำานิ่วออกจาก

ระบบทางเดินปัสสาวะ	 ให้ใช้ค่าผลรวมของนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าแล้ว	 (Adjusted	 relative	 weight:	 adjRW)	

ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	2559

	 		 	 	 	 1.2)	กรณีผู้ป่วยในทั่วไปอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่กรณีข้อ	 1.1)	 ให้ใช้ปัจจัยและสัดส่วนในการคำานวณ

เช่นเดียวกับปีงบประมาณ	 2558	 และให้มีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่จะปรับเปลี่ยนในปีงบประมาณ	 2560	

ดังนี้
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	 		 	 	 	 1.2.1)	 ร้อยละ	 55	 มาจากจำานวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของ	 adjRW	 (ตาม	workload)		

ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ	 2559	 จำาแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	 โดยเป็น	

ค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่มีการปรับลดค่ายาเคมีบำาบัดสำาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

	 		 	 	 	 1.2.2)		 ร้อยละ	 45	 มาจากจำานวนค่านำ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน	 (relative	 weight:	 RW)		

ท่ีคำานวณมาจากค่า	 RW	 เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวมระดับประเทศ	 คูณด้วยจำานวนผู้มีสิทธ	ิ

รายกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจำาในแต่ละเขตพื้นที่ของ	 สปสช.เขต	 (ตาม	 RW	 ต่อผู้มีสิทธิรายกลุ่มอายุ)		

จำาแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต	รายละเอียดดังตารางที	่9

ตารางที่ 9	ค่า	RW	เฉลี่ยต่อประชากรตามกลุ่มอายุของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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                        1.2.1) ร้อยละ 55 มาจากจํานวนผลงานที่เป็นค่าผลรวมของ adjRW(ตาม workload) ที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 จําแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต โดย
เป็นค่านํ้าหนักสัมพัทธ์ที่มีการปรับลดค่ายาเคมีบําบัดสําหรับผู้ป่วยมะเร็ง 
              1.2.2) ร้อยละ 45 มาจากจํานวนค่านํ้าหนักสัมพัทธ์มาตรฐาน(relative weight: RW) ที่
คํานวณมาจากค่า RW เฉลี่ยต่อผู้มีสิทธิตามโครงสร้างอายุเป็นค่าภาพรวมระดับประเทศ คูณด้วยจํานวนผู้มี
สิทธิรายกลุ่มอายุที่ลงทะเบียนหน่วยบริการประจําในแต่ละเขตพื้นที่ของ สปสช.เขต (ตาม RW ต่อผู้มีสิทธิ
รายกลุ่มอายุ) จําแนกเป็นการใช้บริการในเขตและการใช้บริการนอกเขต รายละเอียดดังตารางท่ี 9 

 

2. ผลการดําเนินงาน   

 ปีงบประมาณ  2559  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน จํานวน 4,206.06 ล้านบาท เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการท่ีเพียงพอและเหมาะสม จึง
ได้มีการปรับ base rate ในระหว่างปี เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ โดยมีวิธีการ
บริหารจัดการ ดังน้ี 

1. ใช้ข้อมลูผลงานบริการปีงบประมาณ 2559 จํานวน 4 เดือน (ต.ค. 58 - ม.ค. 59) ตดัข้อมลู 
ณ 31 มี.ค. 59 และปรับคาดการณ์ข้อมูลเดอืน ม.ค. 59 เพิ่ม 5% เพื่อให้ได้ขอ้มลูเตม็เดอืน 

2. เปรียบเทียบข้อมลูรายเดอืนของ ปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ 2558 เพ่ือดู
แนวโน้มการ เพิ่มขึ้น/ลดลง ของขอ้มูล 

3. ใช้ข้อมูลผลงานบริการปีงบประมาณ 2558 จํานวน 8 เดือน (ก.พ.58 – ก.ย.58) และปรับ
ข้อมลูเพ่ิมขึ้น/ลดลงด้วย การเพ่ิม/ลดของข้อมูล IP ปีงบประมาณ 2558-2559 

4. ประมาณการคา่ใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ม.7 สํารองเตียง สลายนิว่ และผลงานปีเก่าที่มาใช้เงิน
ปีงบประมาณ 2559 ใชต้ามคาดการณ์ 

ดังนั้นในไตรมาส ที่ 4 จึงมีการปรับลด base rate เป็น 5,650 บาท/adjRW จาก 7,720 บาท/adjRW 
(ไตรมาสที่ 1-3 ใช้ 7,720 บาท/adjRW) รายละเอียดดังตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 
 
 
 
 

9 

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 ปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเขต	5	ราชบุรี	ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน	

จำานวน	4,206.06	ลา้นบาท	เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการทีเ่พยีงพอและเหมาะสม	จงึไดม้กีารปรบั	base	rate	ในระหวา่งปี	

เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ	โดยมีวิธีการบริหารจัดการ	ดังนี้

	 1.	 ใช้ข้อมูลผลงานบริการปีงบประมาณ	 2559	 จำานวน	 4	 เดือน	 (ต.ค.	 58	 -	 ม.ค.	 59)	 ตัดข้อมูล		

	 	 ณ	31	มี.ค.	59	และปรับคาดการณ์ข้อมูลเดือน	ม.ค.	59	เพิ่ม	5%	เพื่อให้ได้ข้อมูลเต็มเดือน

	 2.	 เปรียบเทียบข้อมูลรายเดือนของปีงบประมาณ	 2559	 และปีงบประมาณ	 2558	 เพื่อดูแนวโน้ม	

	 	 การเพิ่มขึ้น/ลดลง	ของข้อมูล

	 3.	 ใช้ข้อมูลผลงานบริการปีงบประมาณ	2558	จำานวน	8	 เดือน	 (ก.พ.	58	 -	ก.ย.	58)	และปรับข้อมูล	

	 	 เพิ่มขึ้น/ลดลงด้วย	การเพิ่ม/ลดของข้อมูล	IP	ปีงบประมาณ	2558-2559

	 4.	 ประมาณการค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เช่น	ม.7	สำารองเตียง	สลายนิ่ว	และผลงานปีเก่าที่มาใช้เงินปีงบประมาณ		

	 	 2559	ใช้ตามคาดการณ์

	 ดังนั้นในไตรมาสที	่ 4	 จึงมีการปรับลด	base	 rate	 เป็น	 5,650	บาท/adjRW	จาก	 7,720	บาท/adjRW	

(ไตรมาสที่	1-3	ใช้	7,720	บาท/adjRW)	รายละเอียดดังตารางที	่10	และตารางที	่11
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ตารางที่ 10	 แสดงข้อมูลผลงาน	 4	 เดือน	 ปีงบประมาณ	 2559	 (ต.ค.	 58	 -	 ม.ค.	 59)	 เทียบกับ	 ผลงาน	 4	 เดือน		

	 (ต.ค.	57	-	ม.ค.	58)	ปีงบประมาณ	2558	แยกรายเขต

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 34 

 

ตารางท่ี 10   แสดงข้อมูลผลงาน 4 เดือน ปีงบประมาณ 2559(ต.ค. 58-ม.ค. 59) เทียบกับ  
                  ผลงาน 4 เดือน(ต.ค. 57-ม.ค. 58)  ปีงบประมาณ 2558 แยกรายเขต 

 
               แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 
ตารางท่ี 11  แสดงอัตราจ่าย base rate รายเขตประจําปีงบประมาณ 2554-2559 แยกรายไตรมาส 

 
                  แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน เป็นค่าใช้จ่ายผลงาน
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 106.89 ล้านบาท กันเงินคุณภาพ(20 บาท/ปชก.) จํานวน 76.13 ล้านบาท 
ตามมาตรา 7 หรือ EMCO จํานวน 6.78 ล้านบาท สํารองเตียง จํานวน 0.32 ล้านบาท สลายนิ่ว class 
จํานวน 8.58 ล้านบาท ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษานอกเขต 603.72 ล้านบาท รวมจ่ายตามรายการท่ีกล่าวมา
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ตารางท่ี 10   แสดงข้อมูลผลงาน 4 เดือน ปีงบประมาณ 2559(ต.ค. 58-ม.ค. 59) เทียบกับ  
                  ผลงาน 4 เดือน(ต.ค. 57-ม.ค. 58)  ปีงบประมาณ 2558 แยกรายเขต 

 
               แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 
ตารางท่ี 11  แสดงอัตราจ่าย base rate รายเขตประจําปีงบประมาณ 2554-2559 แยกรายไตรมาส 

 
                  แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
 

ในปีงบประมาณ 2559 ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน เป็นค่าใช้จ่ายผลงาน
ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 106.89 ล้านบาท กันเงินคุณภาพ(20 บาท/ปชก.) จํานวน 76.13 ล้านบาท 
ตามมาตรา 7 หรือ EMCO จํานวน 6.78 ล้านบาท สํารองเตียง จํานวน 0.32 ล้านบาท สลายนิ่ว class 
จํานวน 8.58 ล้านบาท ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษานอกเขต 603.72 ล้านบาท รวมจ่ายตามรายการท่ีกล่าวมา

ตารางที่ 11	แสดงอัตราจ่าย	base	rate	รายเขตประจำาปีงบประมาณ	2554-2559	แยกรายไตรมาส

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 ได้มีการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน	 เป็นค่าใช้จ่ายผลงานปีงบประมาณ	

2558	จำานวน	106.89	ล้านบาท	กันเงินคุณภาพ	(20	บาท/ปชก.)	จำานวน	76.13	ล้านบาท	ตามมาตรา	7	หรือ	EMCO		

จำานวน	 6.78	 ล้านบาท	 สำารองเตียง	 จำานวน	 0.32	 ล้านบาท	 สลายนิ่ว	 class	 จำานวน	 8.58	 ล้านบาท	 ส่งตัวผู้ป่วย	

ไปรักษานอกเขต	 603.72	 ล้านบาท	 รวมจ่ายตามรายการที่กล่าวมาข้างต้น	 จำานวน	 802.42	 ล้านบาท	 และจ่ายชดเชย	
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ภายในเขต	 3,199.90	 ล้านบาท	 เนื่องจากมีการปิดการรับข้อมูลในวันที่ 	 25	 กันยายน	 2559	 จึงทำาให้มี 	

งบประมาณคงเหลือ	จำานวน	203.74	ล้านบาท	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเขต	5	ราชบุรี	จึงใช้วิธีการบริหาร

จัดการ	ดังนี้

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 35 

 

ข้างต้น จํานวน 802.42 ล้านบาท และจ่ายชดเชยภายในเขต 3,199.90 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดการ
รับข้อมูลในวันที่ 25 กันยายน 2559  จึงทําให้มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 203.74 ล้านบาท สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี จึงใช้วิธีการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในคงเหลือในปีงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน(บาท) 
ส่วนท่ี 1 จ่ายข้อมลูล่าช้า (1 ต.ค. 58-31 มี.ค. 59) 23,126,171.41 
ส่วนท่ี 2 ชดเชยตาม adjrw 
           2.1 รัฐในสังกัด สปสธ. คิดผลงานตามข้อมลูการปิด global     
                ปีงบประมาณ  2559 (1 เม.ย. 58-31 มี.ค.59) 
           2.2 รัฐนอกสังกดั และเอกชน (1 ส.ค. 58-31 ก.ค.59) 

126,392,251.43 
 

ส่วนท่ี 3 จ่ายตามเงื่อนไขพิเศษ 15,579,151.66 
ส่วนท่ี 4 จัดสรรเป็นงบเพ่ิมเติมของปีงบประมาณ 2560 38,149,910.34 

 
 รายละเอียดการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน ดังตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12  แสดงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2559 

 
           แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้มีการกันเงินคุณภาพ (20 บาท/
ประชากร) เพ่ือจ่าย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

• HA (2 บาท)  
• Stroke (6 บาท)(access thrombolytic/rehab.) 
• เคมีบําบัด(จังหวัด)(6 บาท) 
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ข้างต้น จํานวน 802.42 ล้านบาท และจ่ายชดเชยภายในเขต 3,199.90 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดการ
รับข้อมูลในวันที่ 25 กันยายน 2559  จึงทําให้มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 203.74 ล้านบาท สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี จึงใช้วิธีการบริหารจัดการ ดังน้ี 

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในคงเหลือในปีงบประมาณ 2559 จํานวนเงิน(บาท) 
ส่วนท่ี 1 จ่ายข้อมลูล่าช้า (1 ต.ค. 58-31 มี.ค. 59) 23,126,171.41 
ส่วนท่ี 2 ชดเชยตาม adjrw 
           2.1 รัฐในสังกัด สปสธ. คิดผลงานตามข้อมลูการปิด global     
                ปีงบประมาณ  2559 (1 เม.ย. 58-31 มี.ค.59) 
           2.2 รัฐนอกสังกดั และเอกชน (1 ส.ค. 58-31 ก.ค.59) 

126,392,251.43 
 

ส่วนท่ี 3 จ่ายตามเงื่อนไขพิเศษ 15,579,151.66 
ส่วนท่ี 4 จัดสรรเป็นงบเพ่ิมเติมของปีงบประมาณ 2560 38,149,910.34 

 
 รายละเอียดการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน ดังตารางที่ 12 
 

ตารางท่ี 12  แสดงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในที่ได้รับการจัดสรร ปีงบประมาณ 2559 

 
           แหล่งที่มา : สํานักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้มีการกันเงินคุณภาพ (20 บาท/
ประชากร) เพ่ือจ่าย 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

• HA (2 บาท)  
• Stroke (6 บาท)(access thrombolytic/rehab.) 
• เคมีบําบัด(จังหวัด)(6 บาท) 

รายละเอียดการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน	ดังตารางที	่12

ตารางที่ 12	แสดงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยในที่ได้รับการจัดสรร	ปีงบประมาณ	2559

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้มีการกันเงินคุณภาพ	 (20	 บาท/ประชากร)		

เพื่อจ่าย	4	ตัวชี้วัด	ได้แก่

	 •	 HA	(2	บาท)	

	 •	 Stroke	(6	บาท)	(access	thrombolytic/rehab.)

	 •	 เคมีบำาบัด	(จังหวัด)	(6	บาท)

	 •	 STEMI	(6	บาท)	อัตราตาย/access	thrombolytic/pci)	
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	 เป้าหมายของ	HA	คือการส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้เกิด

คุณภาพ	 ความปลอดภัย	 และผลลัพธ์สุขภาพที่ดี	 จากข้อมูลพบว่าหน่วยบริการท้ังหมดจำานวน	 83	 แห่ง	 มีหน่วยบริการ	

ผ่านการประเมิน	ขั้น	3	จำานวน	53	แห่ง	(63.86%)	ผ่านการประเมิน	ขั้น	2	จำานวน	26	แห่ง	(31.33%)	ผ่านการประเมิน	

ขั้น	1	จำานวน	1	แห่ง	(1.20%)	และหมดอายุ	จำานวน	3	แห่ง	(3.61%)	รายละเอียดดังตารางที	่13

ตารางที่ 13 แสดงจำานวนหน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน	HA	แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 36 

 

• STEMI (6 บาท)อัตราตาย/access thrombolytic/pci)  
เป้าหมายของ HA คือการส่งเสริมให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์สุขภาพที่ดี  จากข้อมูลพบว่าหน่วยบริการทั้งหมดจํานวน 
83 แห่ง มีหน่วยบริการผ่านการประเมิน ข้ัน 3 จํานวน 53 แห่ง (63.86%) ผ่านการประเมิน ข้ัน 2 
จํานวน 26 แห่ง (31.33%) ผ่านการประเมิน ขั้น 1 จํานวน 1 แห่ง (1.20%) และหมดอายุ จํานวน 3 แห่ง 
(3.61%) รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนหน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน HA แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
               แหล่งท่ีมา : สถาบันรับรัองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (มี.ค.59) 

ผู้ป่วย stroke ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รบัการดูแลใหอ้ยู่ภายในจังหวัดมากทีสุ่ด รองลงมา
ได้แก่จังหวดัสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 

ตารางท่ี 14  แสดงผลงานการดูและผู้ป่วย stroke ในจังหวัด และคะแนนอตัราการได้รับยา   
                 Thrombolytic  และ กายภาพบําบัด แยกรายจังหวัด 

 
                 แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim ตุลาคม 2558-มถุินายน 2559 

               รวมทัง้หมด 
                  ร้อยละ 

รวมทัง้หมด 
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• STEMI (6 บาท)อัตราตาย/access thrombolytic/pci)  
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เพื่อให้เกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และผลลัพธ์สุขภาพที่ดี  จากข้อมูลพบว่าหน่วยบริการทั้งหมดจํานวน 
83 แห่ง มีหน่วยบริการผ่านการประเมิน ข้ัน 3 จํานวน 53 แห่ง (63.86%) ผ่านการประเมิน ข้ัน 2 
จํานวน 26 แห่ง (31.33%) ผ่านการประเมิน ขั้น 1 จํานวน 1 แห่ง (1.20%) และหมดอายุ จํานวน 3 แห่ง 
(3.61%) รายละเอียดดังตารางที่ 13 

 

ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนหน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน HA แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
               แหล่งท่ีมา : สถาบันรับรัองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) (มี.ค.59) 

ผู้ป่วย stroke ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รบัการดูแลใหอ้ยู่ภายในจังหวัดมากทีสุ่ด รองลงมา
ได้แก่จังหวดัสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 14 
 

ตารางท่ี 14  แสดงผลงานการดูและผู้ป่วย stroke ในจังหวัด และคะแนนอตัราการได้รับยา   
                 Thrombolytic  และ กายภาพบําบัด แยกรายจังหวัด 

 
                 แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim ตุลาคม 2558-มถุินายน 2559 

               รวมทัง้หมด 
                  ร้อยละ 

รวมทัง้หมด 

	 ผู้ป่วย	 stroke	 ในจังหวัดสมุทรสงคราม	 ได้รับการดูแลให้อยู่ภายในจังหวัดมากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่		

จังหวัดสมุทรสาคร	จังหวัดราชบุรี	และจังหวัดกาญจนบุรี	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที	่14

ตารางที่ 14		 แสดงผลงานการดูและผู้ป่วย	 stroke	 ในจังหวัด	 และคะแนนอัตราการได้รับยา	 Thrombolytic		

	 และกายภาพบำาบัด	แยกรายจังหวัด

	 แหล่งที่มา	:	สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)	(มี.ค.	59)



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี38

	 ผู้ป่วย	 STEMI	 ในจังหวัดมีอัตราการเข้าถึงในการช่วยชีวิต	 ได้แก่	 การฉีด	 Thrombolytic	 drug	 หรือ	

การทำา	 PCI	 มากที่สุด	 ได้แก่	 จังหวัดราชบุรี	 กาญจนบุรี	 สมุทรสาคร	 และเพชรบุร	ี สำาหรับจังหวัดนครปฐม	 เป็นจังหวัด	

ที่มีอัตราการตายในผู้ป่วย	stemi	น้อยที่สุด	รายละเอียดดังตารางที	่15

ตารางที่ 15		 แสดงผลงานการดูแลผู้ป่วย	STEMI	ในจังหวัด	คะแนนอัตราการตายของผู้ป่วย	Stemi	และคะแนนอัตรา	

	 การเข้าถึง	แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 37 

 

 ผู้ป่วย STEMI ในจังหวัดมอีตัราการเข้าถึงในการช่วยชีวิต ได้แก่การฉดี Thrombolytic drug 
หรือการทํา PCI มากที่สดุ ได้แก่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมทุรสาคร และเพชรบุร ี สําหรับจังหวัด
นครปฐม เป็นจังหวัดที่มอีตัราการตายในผูป้่วย stemi น้อยทีสุ่ด รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตารางท่ี 15 แสดงผลงานการดูและผู้ป่วย STEMI ในจังหวัด คะแนนอตัราการตายของผู้ป่วย Stemi และ  
                คะแนนอตัราการเข้าถึง แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
                  แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim ตุลาคม 2558-มถุินายน 2559 
 

จากข้อมูลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งด้วยการให้ยาเคมีบําบัด พบว่า จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
สมุทรสาคร สามารถให้ยามะเร็งได้มากท่ีสุด และมีอัตราการให้ยาสูงขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ด้วย 
สําหรับจังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการยาเคมีบําบัดในจังหวัด 
ได้น้อย รายละเอียดดังตารางที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทัง้หมด 

	 จากขอ้มลูการดแูลผูป่้วยมะเรง็ดว้ยการใหย้าเคมบีำาบดั	พบวา่	จงัหวดัราชบรุแีละจงัหวดัสมทุรสาคร	สามารถ

ให้ยามะเร็งได้มากที่สุด	และมีอัตราการให้ยาสูงขึ้นในปีงบประมาณ	2559	ด้วย	สำาหรับจังหวัดกาญจนบุรี	สมุทรสงคราม	

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ให้บริการยาเคมีบำาบัดในจังหวัดได้น้อย	รายละเอียดดังตารางที	่16



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 39

ตารางที่ 16 แสดงอัตราการให้ยาเคมีบำาบัดกับผู้ป่วยในจังหวัด	แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 38 

 

ตารางท่ี 16  แสดงอตัราการให้ยาเคมีบดักับผู้ป่วยในจังหวัด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
                แหลง่ที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559 

 จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในออกไปรักษานอกเขต ปีงบประมาณ 2559 มีมูลค่าถึง 649 ล้านบาท 
(ข้อมูลจําหน่ายผู้ป่วยถึง 30 กันยายน 2559)  โรคท่ีมีการส่งต่อเพ่ือรักษานอกเขตและมีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ 
มะเร็ง (46%) ระบบหลอดเลือดหัวใจ (24%) ร่างกายผิดรูป (7%) กล้ามเนื้อ กระดูก และเน้ือเย่ือ(4%) 
อุบัติเหตุ หรือสารพิษ(3%)และอื่นๆอีก(16%) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 9 
 
แผนภูมิที่ 9  แสดงร้อยละคา่ใช้จ่ายผู้ป่วยรายโรคท่ีส่งตอ่ไปรักษานอกเขต 
  

 
               
                       แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

รวมทัง้หมด 

 
จงัหวดั 

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 38 

 

ตารางท่ี 16  แสดงอตัราการให้ยาเคมีบดักับผู้ป่วยในจังหวัด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
                แหลง่ที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim ตุลาคม 2558-มิถุนายน 2559 

 จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในออกไปรักษานอกเขต ปีงบประมาณ 2559 มีมูลค่าถึง 649 ล้านบาท 
(ข้อมูลจําหน่ายผู้ป่วยถึง 30 กันยายน 2559)  โรคท่ีมีการส่งต่อเพ่ือรักษานอกเขตและมีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ 
มะเร็ง (46%) ระบบหลอดเลือดหัวใจ (24%) ร่างกายผิดรูป (7%) กล้ามเนื้อ กระดูก และเน้ือเย่ือ(4%) 
อุบัติเหตุ หรือสารพิษ(3%)และอื่นๆอีก(16%) รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 9 
 
แผนภูมิที่ 9  แสดงร้อยละคา่ใช้จ่ายผู้ป่วยรายโรคท่ีส่งตอ่ไปรักษานอกเขต 
  

 
               
                       แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน e-claim  ตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 
 

รวมทัง้หมด 

 
จงัหวดั 

	 จากข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยในออกไปรักษานอกเขต	 ปีงบประมาณ	 2559	 มีมูลค่าถึง	 649	 ล้านบาท		

(ข้อมูลจำาหน่ายผู้ป่วยถึง	30	กันยายน	2559)	โรคที่มีการส่งต่อเพื่อรักษานอกเขตและมีค่าใช้จ่ายสูง	ได้แก่	มะเร็ง	(46%)	

ระบบหลอดเลือดหัวใจ	 (24%)	ร่างกายผิดรูป	 (7%)	กล้ามเนื้อ	กระดูก	และเนื้อเยื่อ	 (4%)	อุบัติเหตุ	หรือสารพิษ	 (3%)	

และอื่นๆ	อีก	(16%)	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	9

แผนภูมิที่ 9	แสดงร้อยละค่าใช้จ่ายผู้ป่วยรายโรคที่ส่งต่อไปรักษานอกเขต

แหล่งที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยใน	e-claim	ตุลาคม	2558	-	กันยายน	2559



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี40

3. บทสรุป 

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี	สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายผู้ป่วยใน	ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	งบประมาณที่จำาเป็นต้องใช้ของปีงบประมาณ	2559	มีบ้างเล็กน้อยสำาหรับหน่วยบริการรัฐนอกและเอกชน	

ท่ีบันทึกเข้ามาหลังวันท่ีปิด	 global	 ปี	 2559	 และในปีที่ผ่านมา	 ได้สนับสนุนด้านการเงินเพื่อกระตุ้นให้โรงพยาบาล	

ระดับเล็กเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ	 และชดเชยค่าหัตถการผ่าตัดหัวใจ	 และผ่าตัดสมอง	 ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่	

ทีมีศักยภาพ	การกันเงินคุณภาพ	(20	บาท/ปชก)	สามารถช่วยทำาให้คุณภาพการรักษาโรคที่มีอัตราการตายสูง	มีคุณภาพ	

อัตราการตายลดลง	การเข้าถึงบริการมากขึ้น

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 1)	 จัดระบบการบริการผู้ป่วยในโรคที่อัตราการสูงให้มีประสิทธิภาพ

	 2)		 จัดหน่วยบริการที่ให้บริการเคมีบำาบัดให้มีศักยภาพมากขึ้น

	 3)		 จัดหาบริการด้านหลอดเลือดหัวใจอย่างมีประสิทธิภาพ



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี 41

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการกรณีเฉพาะ

1. ความเป็นมา

	 การบรหิารจดัการคา่ใชจ้า่ยบรกิารกรณเีฉพาะ	เปน็คา่ใชจ่้ายสนบัสนนุและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสขุ

สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	5	กรณี	ได้แก่

	 1.	 กรณีปกป้องการได้รับบริการนอกเครือข่ายกรณีจำาเป็น

	 2.	 กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

	 3.	 กรณีเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินของหน่วยบริการ

	 4.	 กรณีจำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

	 5.	 กรณีที่ต้องบริหารแบบบริการเฉพาะโรค

	 โดยบรหิารจดัการเป็นแบบภาพรวมระดับประเทศทีส่ามารถเกลีย่เงนิระหวา่งประเภทบรกิารได้ตามผลงาน

บริการที่เกิดขึ้นจริง	 และแนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายโดยภาพรวม	 ให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ	 ในการบริหารจัดการ	

โดยให้	สปสช.	กำาหนดราคาและหรืออัตราจ่ายที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขบริการตามขอบเขตบริการ

ของสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งนี้	รายละเอียดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขที่กำาหนด	เป็นตามในคู่มือแนวทาง

ปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	 ปีงบประมาณ	 2559	 แต่ในท่ีนี้จะขอกล่าวถึงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องและ

รับผิดชอบ	3	กรณี	ดังนี้

	 1.	 กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

	 2.	 กรณีจำาเป็นต้องกำากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

	 3.	 กรณีที่ต้องบริหารแบบบริการเฉพาะโรค

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 1)  กรณีเพิ่มความมั่นใจเรื่องคุณภาพบริการ

		 	 1.1  การล้างไต/ฟอกเลือดล้างไตกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน

	 	 	 การให้บริการผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	 (Acute	 renal	 failure)	 ท่ีเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

ที่มีระยะเวลาในการรักษาไม่เกิน	60	วัน	ซึ่งจะจ่ายตามจริงที่คำานวณได้ไม่เกิน	2,000	บาทต่อครั้งการล้างไต	

	 	 	 จากข้อมูลการให้บริการล้างไต/ฟอกเลือดล้างไต	พบว่ามีหน่วยบริการในพื้นที่	สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 สามารถให้บริการได้จำานวน	 21	 แห่ง	 มีการให้บริการมากที่สุด	 ที่โรงพยาบาล

ราชบุรี	 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	 และโรงพยาบาลพระจอมเกล้า	 ตามลำาดับ	 โรงพยาบาลที่ให้บริการมีอัตรา

การล้างไต	 มากสุดที่	 โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	 สมุทรสาคร	 (18	 ครั้ง/คน/ปี)	 โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ	

(14	ครั้ง/คน/ปี)	และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช	องค์ที่	19	(11	ครั้ง/คน/ปี)	ตามลำาดับ	โดยการให้บริการส่วนใหญ่

เป็นผู้ป่วยที่อยู่ในจังหวัดนั้น	รายละเอียดดังตารางที่	17
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ตารางที่ 17	 แสดงข้อมูลการให้บริการล้างไต/ฟอกเลือดกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน	 ของหน่วยบริการที่ให้บริการ	

	 ในพื้นที่	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 41 

 

 
    ตารางท่ี 17 แสดงข้อมูลการให้บริการล้างไต/ฟอกเลือดกรณีผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ของหน่วยบริการ 
                    ท่ีให้บริการในพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2559 

 
หน่วยบริการ 

ผู้ปวยนอก ผู้ป่วยใน 
คน ครั้ง ชดเชย อัตรา  

(คร้ัง/คน) 
คน ครั้ง ชดเชย(บาท) 

รพ.ราชบุรี 34 340  680,000        10 118 122  1,132,000 
รพ.เจ้าพระยายมราช 14 135   270,000       10 18 18    148,000 
รพ.นครปฐม 9 36     72,000        4 11 11      62,000 
รพ.ดําเนินสะดวก         12 12      76,000 
รพ.บ้านโป่ง         1 1      12,000 
รพ.โพธาราม 4 35     70,000        9 17 18   222,000  
รพ.พหลพลพยุหเสนา 33 178   356,000        5 91 107     576,000 
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17 13 69    38,000         5 42 44    486,000 
รพ.สมุทรสาคร 5 26     52,000        5 27 30     202,000 
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า         1 1        2,000 
รพ.พระจอมเกล้า 22 180   360,000        8 28 30      60,000 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์         16 16     132,000 
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่19 4 42     84,000       11 5 7      36,000 
รพ.ด่านช้าง         2 2        8,000 
รพ.สามชุก 1 3      6,000        3       
รพ.กระทุ่มแบน 9 34     68,000        4       
รพ.บ้านแพ้ว 4 15     30,000        4 27 29     222,000 
รพ.ศุภมิตร         1 1        4,000 
รพ.สนามจันทร์         3 3      22,000 
รพ.เจษฎาเวชการ 2 28     56,000       14 4 9      34,000 
รพ.วิชัยเวช ฯ สมุทรสาคร 2 36     72,000       18 2 6      60,000 

รวม   1157 2,314,000     467  3,496,000 
        แหล่งที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
 
      1.2 การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอว ี
       1) การให้ยารักษาโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเชือ้รา (Cryptococcal meningitis) ท้ัง
ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เป็นการจ่ายให้หนว่ยบริการท่ีใหบ้ริการสําหรับผู้ตดิเชือ้เอชไอวี โดยมอีตัราจ่าย 
ดังนี้ 

1.1) กรณีผู้ป่วยนอก จ่ายตามจริงที่คํานวณได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคร้ัง 

	 1.2  การติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอชไอวี

	 		 1)		 การให้ยารักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	(Cryptococcal	meningitis)	ทั้งผู้ป่วยนอก	

และผู้ป่วยใน	เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการที่ให้บริการสำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	โดยมีอัตราจ่าย	ดังนี้

	 	 	 1.1)		 กรณีผู้ป่วยนอก	จ่ายตามจริงที่คำานวณได้ไม่เกิน	3,000	บาทต่อครั้ง
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	 	 	 1.2)		 กรณีผู้ป่วยใน	 จ่ายเพ่ิมเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	 (DRGs)	 โดยจ่ายตามจริงใน

อัตราไม่เกิน	15,000	บาทต่อ	Admission

	 	 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 	 พบว่าในปีงบประมาณ	 2559	 หน่วยบริการในพื้นที่ได้มีการให้บริการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมอง-

อักเสบจากเชื้อรา	(Cryptococcal	meningitis)	เป็นผู้ป่วยนอก	จำานวน	19	คน	และผู้ป่วยใน	จำานวน	71	คน	โดยหน่วย

บริการที่สามารถให้บริการเป็นทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่	และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก	รายละเอียดดังตารางที	่18

ตารางที่ 18		 แสดงข้อมูลการให้บริการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา	 (Cryptococcal	 meningitis)		

	 ของหน่วยบริการในพื้นที่	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 42 

 

1.2) กรณีผู้ป่วยใน จ่ายเพ่ิมเติมจากระบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยจ่ายตามจรงิ
ในอตัราไม่เกิน 15,000 บาทตอ่ Admission 
                      ผลการดําเนินงาน    

พบว่าในปีงบประมาณ 2559  หน่วยบริการในพ้ืนที่ได้มีการให้บริการรักษาโรค
เย่ือหุ้มสมองอกัเสบจากเชือ้รา(Cryptococcal meningitis) เป็นผู้ป่วยนอก จํานวน 19 คน และผู้ป่วยใน 
จํานวน 71 คน  โดยหน่วยบริการท่ีสามารถให้บริการเป็นทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และ โรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเลก็  รายละเอียดดังตารางที่ 18 

 

ตารางท่ี 18  แสดงข้อมูลการให้บริการรักษาโรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบจากเช้ือรา (Cryptococcal  
                  meningitis) ของหน่วยบริการในพ้ืนท่ี ปีงบประมาณ 2559 

 
หน่วยบริการ 

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน 
คน คร้ัง ชดเชย (บาท) คน คร้ัง adjrw ชดเชย (บาท) 

รพ.ราชบุรี       1 1 2.3733      15,000  
รพ.เจ้าพระยายมราช       1 1 2.3733         227  
รพ.นครปฐม       12 15 33.7751    225,000  

รพ.ดําเนินสะดวก       3 4 10.0844      60,000  

รพ.พหลพลพยุหเสนา 9 18       54,000 14 17 34.1051    255,000  
รพ.สมุทรสาคร 10 34       73,511 8 9 20.5224    135,000  

รพ.พระจอมเกล้า       8 10 19.8898    150,000  

รพ.ประจวบคีรีขันธ์       4 4 8.8991      20,330  
รพ.บ่อพลอย       1 1 1.5356      15,000  

รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่19       1 1 2.3733      15,000  

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน       2 2 8.4343      30,000  
รพ.ศรีประจันต์       1 1 1.5356      15,000  
รพ.ดอนเจดีย์       1 1 2.3733      15,000  

รพ.อู่ทอง       1 1 1.7868      15,000  
รพ.กําแพงแสน       5 5 8.2526      75,000  

รพ.บ้านแพ้ว       3 5 22.1722      75,000  

รพ.หัวหิน       5 9 16.7246    135,000  
รวม 19 52     127,511 71 87 197.2108  1,250,557  

   แหล่งที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
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	 2)		 การรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	(Cytomegalovirus	retinitis)	ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน	

จ่ายชดเชยค่ายา	 Ganciclovir	 โดยการฉีดเข้าที่นำ้าวุ ้นในลูกตา	 (Vitreous)	 ในอัตรา	 250	 บาทต่อตาต่อข้าง		

กรณีฉีดทุกสัปดาห์	และในอัตรา	500	บาทต่อตาต่อข้าง	กรณีฉีดทุก	2	สัปดาห์	

		 ผลการดำาเนินงาน	

	 เนือ่งจากการให้บรกิารรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรสัทีจ่อประสาทตา	ต้องมกีารฉีดยาเข้าทีน่ำา้วุน้ในลกูตา	(Vitrous)	

ซึง่ต้องใช้ความสามารถพเิศษในการรกัษา	ดงันัน้จงึมหีน่วยบรกิารในพืน้ทีเ่พยีงแห่งเดยีวทีใ่ห้บรกิารรกัษา	คอื	โรงพยาบาล

เมตตาประชารักษ	์(วัดไร่ขิง)	และมีผู้ป่วยต้องไปรับบริการรักษาที่	โรงพยาบาลนอกพื้นที	่รายละเอียดดังตารางที	่19

ตารางที่ 19	 แสดงข้อมูลการรับบริการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา	(Cytomegalovirus	retinitis)	ของผู้ป่วย		

	 ในพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 43 

 

               2) การรักษาโรคติดเชือ้ไวรัสที่จอประสาทตา (Cytomegalovirus retinitis) ทั้งผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน จ่ายชดเชยค่ายา Ganciclovir โดยการฉดีเข้าที่น้ําวุ้นในลกูตา (Vitreous)ในอตัรา 250 บาท
ตอ่ตาตอ่ข้าง กรณีฉดีทุกสัปดาห์ และในอตัรา 500 บาทต่อตาตอ่ข้าง กรณีฉดีทุก 2 สัปดาห ์ 
                      ผลการดําเนินงาน    
       เนื่องจากการให้บริการรกัษาโรคตดิเชือ้ไวรัสที่จอประสาทตา  ตอ้งมีการฉดียาเข้าที่
นํ้าวุ้นในลูกตา(Vitrous) ซึ่งตอ้งใช้ความสามารถพิเศษในการรักษา  ดังน้ันจึงมีหน่วยบริการในพ้ืนทีเ่พียง
แห่งเดียวที่ให้บริการรักษา คือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) และมีผู้ป่วยตอ้งไปรับบริการ
รักษาที่ โรงพยาบาลนอกพื้นที่ รายละเอียดดังตารางท่ี 19 
ตารางท่ี 19  แสดงข้อมูลการรับบริการรักษาโรคตดิเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา (Cytomegalovirus  
                 retinitis) ของผู้ป่วย ในพื้นที ่สปสช.เขต 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2559 

 
หน่วยบริการ 

ผู้ป่วยนอก 
คน คร้ัง ชดเชย (บาท) 

รพ.ราชวิถี 3 8       2,000  
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 9 34      12,680  
รพ.บําราศนราดรู 3 9       4,500  

รวม  15 51      19,180  
                              แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผูป่้วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559  
 

1.3 การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพ่ือการรักษาเร่งด่วนสําหรับผูป้่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
อุดตัน (Stroke fast track) และผู้ปว่ยโรคกล้ามเนื้อหวัใจขาดเลือดเฉียบพลนัชนิดทีมี่การยกข้ึนของ
คลืน่ไฟฟ้าหวัใจสว่น ST (ST-elevated myocardial infarction fast tract หรือ STEMI fast 
track) 
    เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพ ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันเวลา ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดอัตราการเกิดภาวะทุพพล-
ภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีการ
บริหารจัดการดังน้ี 
 1) กรอบการบริหารจัดการ 
    1.1) งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสําหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการของ
โรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด
ท่ีมีการยกข้ึนของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน ST (Acute ST-elevated myocardial infarction fast track) 
ตามแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สําหรับแพทย์ฉบับปรังปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 
และแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย ฉบับปรังปรุง ปี 2557 

	 	 	 1.3	 การให้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

หรืออุดตัน	(Stroke	fast	track)	และผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	

ส่วน	ST	(ST-elevated	myocardial	infarction	fast	tract	หรือ	STEMI	fast	track)

	 		 	 	 เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสุขภาพ	ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	 ถูกต้อง	 และทันเวลา	 ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน	 ลดอัตราการเกิดภาวะทุพพลภาพ		

ลดอัตราการเสียชีวิต	และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดยมีการบริหารจัดการดังนี้

	 	 	 	 1)	 กรอบการบริหารจัดการ

	 		 	 	 	 1.1)	 งบประมาณสนับสนุนให้หน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วย	

ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด	

ที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST-elevated	myocardial	 infarction	 fast	 track)	 ตามแนวทาง	

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 สำาหรับแพทย์ฉบับปรังปรุงครั้งที่	 2	 พ.ศ.	 2555	 และแนวทางเวชปฏิบัติ	

ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในประเทศไทย	ฉบับปรังปรุง	ปี	2557
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	 		 	 	 	 1.2)	 หน่วยบริการเป้าหมาย	ได้แก่	หน่วยบริการที่เป็นเครือข่ายบริการทั้งภาครัฐ	

และเอกชน	 ที่เข้าร่วมโครงการดูแลรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยท่ีมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน		

(Stroke	 fast	 track)	 และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST		

(Acute	ST-elevated	myocardial	infarction	fast	track)	ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 	 	 	 2)		 แนวทางการสนับสนุน/หลักเกณฑ์การจัดสรร

	 		 	 	 	 2.1)		 การบริการโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)		

โดยชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	 DRGs	 ปกติ	 เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือด	 rt-PA	 ให้กับ	

หน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วนสำาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทาง

หลอดเลือดดำา	ที่มีการทำา	CT	Brain	ก่อนและหลังการฉีดยาละลายลิ่มเลือด	และ/หรือมีการทำากายภาพบำาบัด	และ/หรือ

ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ	ในอัตราเหมาจ่ายรายละ	49,000บาท	(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

	 		 	 	 	 2.2)	 การบริการโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้น	

ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (Acute	 ST	 -	 elevated	myocardial	 infarction	 fast	 track)	 โดยชดเชยค่าใช้จ่าย	

เพ่ือบริการสาธารณสุขเพิ่มจากระบบ	 DRGs	 ปกติ	 เป็นค่ายาละลายลิ่มเลือดให้กับหน่วยบริการที่ให้การรักษาเร่งด่วน	

สำาหรับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	ST	ดังนี้

	 		 	 	 	 	 	 2.2.1)		 ค่ายาละลายลิ่มเลือด	 Streptokinase	 รวมค่าฉีดยา	 เหมาจ่าย	

รายละ	10,000	บาท	(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

	 		 	 	 	 	 	 2.2.2)		 คา่ยาละลายลิม่เลอืด	rt-PA	รวมคา่ฉดียา	เหมาจา่ยรายละ	49,000	บาท	

(สี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

		 	 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 	 จากจำานวนผู้ป่วยในปีงบประมาณ	 2559	พบว่าผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน	

ชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST	 (ST-elevated	 myocardial	 infarction	 fast	 tract	 หรือ		

STEMI	 fast	 track)	 จำานวน	 1,053	 คน	 ได้รับยาละลายล่ิมเลือด	 จำานวน	 336	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 31.91	 ร้อยละ	

การเสียชีวิตจากการได้รับยา	 12.50	 โดยพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดกาญจบุรี	 เพชรบุรี	 สามารถเข้าถึงยาได้มากที่สุด	

ร้อยละ	 55.62,	 51.09	 ตามลำาดับ	 และผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดแล้วเสียชีวิตน้อยที่สุด	 ที่จังหวัดราชบุรี	 และ	

นครปฐม	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	10
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แผนภูมิที่ 10	 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่วน	 ST		

	 (ST-elevated	myocardial	infarction	fast	tract	หรือ	STEMI	fast	track)	ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด	

	 แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 45 

 

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า 
                 หัวใจส่วน ST (ST-elevated myocardial infarction fast tractหรือ STEMI fast track)  
                 ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดแยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) จํานวน 4,386 คน(พบการ
วินิจฉัยโรคหลัก I630-I639 และพบการทํา CT brain) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด จํานวน 163 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 3.72  โดยพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถ
เข้าถึงยาไดม้ากที่สุดร้อยละ 7.26, 5.06, 5.05 ตามลําดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 11 

แผนภูมิที่ 11  ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน (Stroke fast track)  ทีไ่ด้รับยาละลาย   
                  ลิ่มเลอืด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 45 

 

แผนภูมิที่ 10 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟ้า 
                 หัวใจส่วน ST (ST-elevated myocardial infarction fast tractหรือ STEMI fast track)  
                 ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดแยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 

 
 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Stroke fast track) จํานวน 4,386 คน(พบการ
วินิจฉัยโรคหลัก I630-I639 และพบการทํา CT brain) ได้รับยาละลายลิ่มเลือด จํานวน 163 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 3.72  โดยพบว่าผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร  สามารถ
เข้าถึงยาไดม้ากที่สุดร้อยละ 7.26, 5.06, 5.05 ตามลําดับ  รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 11 

แผนภูมิที่ 11  ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองตีบหรืออดุตัน (Stroke fast track)  ทีไ่ด้รับยาละลาย   
                  ลิ่มเลอืด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 

	 ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 จำานวน	 4,386	 คน	 (พบการวินิจฉัยโรค

หลัก	I630-I639	และพบการทำา	CT	brain)	ได้รับยาละลายลิ่มเลือด	จำานวน	163	คน		คิดเป็นร้อยละ	3.72		โดยพบว่า	

ผู้ป่วยในจังหวัดสมุทรสงคราม	 จังหวัดราชบุรี	 และจังหวัดสมุทรสาคร	 	 สามารถเข้าถึงยาได้มากที่สุดร้อยละ	 7.26,		

5.06,	5.05	ตามลำาดับ		รายละเอียดดังแผนภูมิที่	11

แผนภูมิที่ 11	 ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน	 (Stroke	 fast	 track)	 	 ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด		

	 แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559
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	 1.4		 การให้เคมีบำาบัด	หรือฮอร์โมน	หรือรังสีรักษาในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

	 		 1)		 เงื่อนไขการจ่ายชดเชย	 หน่วยบริการมีการลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 ในการรักษา	

ผู้ป่วยดังนี้

	 		 	 1.1)		 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำาหนดโปรโตคอล	และรักษาตามโปรโตคอลที่กำาหนด

	 		 	 1.2)		 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำาหนดโปรโตคอล	แต่ไม่ได้รักษาตามโปรโตคอลที่กำาหนด

	 		 	 1.3)		 กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ยังไม่กำาหนดโปรโตคอล

		 	 	 ผลการดำาเนินงาน	

		 	 	 การให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง	 ด้วยการรักษาด้วยเคมีบำาบัด	 พบว่า	 ในปีงบประมาณ	 2559		

มีการรับริการถึง	 21,698	 ครั้ง	 เป็นการรับบริการในเขต	 จำานวน	 14,272	 คร้ัง	 และรับบริการนอกเขต	 7,426	 ครั้ง		

ผู้ป่วยของจังหวัดราชบุรี	นครปฐม	และสมุทรสาคร	รับบริการในเขตมากที่สุด	ตามลำาดับ	รายละเอียดตามแผนภูมิที	่12

แผนภูมิที่ 12		แสดงจำานวนครั้งการรับบริการเคมีบำาบัด	แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 46 

 

 1.4 การให้เคมีบําบัด หรือฮอร์โมน หรือรังสีรกัษาในผู้ปว่ยโรคมะเร็ง 
      1) เง่ือนไขการจ่ายชดเชย  หน่วยบริการมีการลงทะเบยีนตามเง่ือนไขที่กําหนด ในการรักษา
ผู้ป่วยดังนี้ 
         1.1) กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กําหนดโปรโตคอล และรักษาตามโปรโตคอลที่กําหนด 
         1.2) กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กําหนดโปรโตคอล แต่ไม่ได้รักษาตามโปรโตคอลที่กําหนด 
         1.3) กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ยังไมกํ่าหนดโปรโตคอล 
                      ผลการดําเนินงาน    

     การให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยการรักษาด้วยเคมีบําบัด  พบว่า ในปีงบประมาณ 
2559 มีการรับริการถึง 21,698 ครั้ง เป็นการรับบริการในเขต จํานวน 14,272 คร้ัง และรับบริการนอก
เขต 7,426 ครั้ง ผู้ป่วยของจังหวัดราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รับบริการในเขตมากที่สุด ตามลําดับ 
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 12 

 
แผนภูมิที่ 12  แสดงจํานวนคร้ังการรับบริการรับบริการเคมีบําบัด แยกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 
 

 
            แหล่งที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559   
 
 ในปีงบประมาณ 2559 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับบริการเคมีบําบัด จํานวน 1,614 คน รวม
จํานวน 30,414 คร้ัง  ซึ่งในพื้นที่โรงพยาบาลราชบุรี เป็นหน่วยบริการเดียวที่สามารถให้บริการได้  
สามารถให้บริการผู้ป่วย UC ได้เพียงร้อยละ 40 เท่าน้ัน  ส่วนผู้ป่วยที่เหลือต้องไปรับบริการท่ีนอกเขต ที่
เขต 4 สระบุรี และเขต 13 กรุงเทพมหานคร   โรคมะเร็งที่รับบริการเคมีบําบัดมากที่สุด(คร้ัง) ได้แก่ 
มะเร็งเต้านม  มะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งทวารหนัก ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางที่ 20 
 
 

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 พบว่าผู้ป่วยมะเร็งท่ีต้องได้รับบริการเคมีบำาบัด	 จำานวน	 1,614	 คน	 รวม

จำานวน	 30,414	 ครั้ง	 ซึ่งในพื้นท่ีโรงพยาบาลราชบุรี	 เป็นหน่วยบริการเดียวที่สามารถให้บริการได้	 สามารถให้บริการ	

ผู้ป่วย	 UC	 ได้เพียงร้อยละ	 40	 เท่าน้ัน	 ส่วนผู้ป่วยที่เหลือต้องไปรับบริการที่นอกเขต	 ที่เขต	 4	 สระบุรี	 และเขต	

13	 กรุงเทพมหานคร	 โรคมะเร็งที่รับบริการเคมีบำาบัดมากท่ีสุด(คร้ัง)	 ได้แก่	 มะเร็งเต้านม	 มะเร็งปากมดลูก	 และ	

มะเร็งทวารหนัก	ตามลำาดับ	รายละเอียดตามตารางที่	20
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ตารางที่ 20	 แสดงจำานวนการรับบริการรังสีรักษา	แยกรายเขต	และรายกลุ่มโรค	(10	อันดับ)

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 47 

 

ตารางท่ี 20  แสดงจํานวนการรับบริการรังสีรักษา แยกรายเขต และรายกลุ่มโรค(10 อันดับ) 

กลุ่มโรค(GDX) 
จํานวน
คน 

จํานวนครั้งการรับบริการ 
เขต 4  เขต 5  เขต 9 เขต 13 รวม 

Malignant neoplasm of breast 377 1,241 4,578   3,090 8,909 
Malignant neoplasm of cervix uteri 209 517 1,517   2,763 4,797 
Malignant neoplasm of rectum 119 389 876   898 2,163 
Malignant neoplasm of bronchus and lung 117 52 701   912 1,665 
Malignant neoplasm of oesophagus 63 78 492   252 822 
Malignant neoplasm of nasopharynx 60 165 58 4 845 1,072 
Malignant neoplasm of corpus uteri 56   284   718 1,002 
Malignant neoplasm of larynx 55 175 307   571 1,053 
Malignant neoplasm of thyroid gland 45   44   258 302 
Malignant neoplasm of tonsil 36 121 392   243 756 

รวม  1,614 3,570 11,478 4 15,362 30,414 
   แหล่งที่มา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559   
 

1.5 การรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวธิีเลเซอร ์(Laser project diabetic 
retinopathy) 
  โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (Diabetic retinopathy) หรือจอประสาทตาเสื่อมเป็น 
โรคแทรกซ้อนของเบาหวานท่ีควบคุมไม่อยู่ ความผิดปกติเกิดจากการทําลายของเส้นเลือดที่เลี้ยง
จอรับภาพทําให้เส้นเลือดบวมและร่ัว จนทําให้จอรับภาพบวมเมื่อเป็นมากข้ึนจะเกิดเส้นเลือดมาทดแทน 
แต่จะเจริญผิดปกติลุกลามไปที่ตาและจะทํา ให้เกิดอันตราย ตั้งแต่ตามัว เห็นภาพซ้อน มองภาพแคบลงไป
จนถึงมองไม่เห็นและอาจทําให้สูญเสียการมองเห็น เน่ืองจากเส้นเลือดเหล่าน้ีเปราะและแตกง่ายจึงทํา ให้
มีเลือดออกในลูกตาและบดบังการมองเห็นทําให้ตาบอดในท่ีสุด จากข้อมูลจากการสํารวจภาวะตาบอด 
สายตาเลือนราง และโรคตาท่ีเป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย พ.ศ. 2549-2550  พบว่าสาเหตุของ
ภาวะตาบอดในประเทศไทย 2.46% เกิดจากภาวะเบาหวานข้ึนจอประสาท ดังนั้น เพ่ือลดอัตราการ 
ตาบอดของประชากรไทย จากสาเหตุผู้ป่วยมีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา สปสช. จึงได้จัดสรรวงเงิน
สําหรับเป็นค่าบริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์เพ่ิมเติมจากการ 
เหมาจ่ายรายหัวในระบบปกติ เพ่ือลดภาระค่าบริการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่าง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์ 
                   วัตถุประสงค์ 
                    1) ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาท่ีจําเป็นตอ้งได้รับการรักษาด้วยวิธีเลเซอร์
ได้รับการรักษาทั่วถึง ครอบคลุมย่ิงขึ้น 
                    2) ผู้ป่วยที่มภีาวะเบาหวานข้ึนจอประสาทตา ได้รับการรักษาภาวะเบาหวานข้ึนจอ
ประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์ทีม่คีุณภาพ ตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาพยาธิสภาพที่จอตาจาก
เบาหวานของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

	 1.5  การรักษาผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตาด้วยวิธีเลเซอร์ (Laser project diabetic  

retinopathy)

	 	 โรคเบาหวานข้ึนจอประสาทตา	(Diabetic	retinopathy)	หรอืจอประสาทตาเสือ่มเปน็	โรคแทรกซอ้น

ของเบาหวานที่ควบคุมไม่อยู่	 ความผิดปกติเกิดจากการทำาลายของเส้นเลือดที่เลี้ยงจอรับภาพทำาให้เส้นเลือดบวมและรั่ว		

จนทำาให้จอรับภาพบวมเมื่อเป็นมากขึ้นจะเกิดเส้นเลือดมาทดแทน	 แต่จะเจริญผิดปกติลุกลามไปที่ตาและจะทำา		

ให้เกิดอันตราย	 ตั้งแต่ตามัว	 เห็นภาพซ้อน	 มองภาพแคบลงไปจนถึงมองไม่เห็นและอาจทำาให้สูญเสียการมองเห็น		

เน่ืองจากเส้นเลือดเหล่านี้เปราะและแตกง่ายจึงทำา	 ให้มีเลือดออกในลูกตาและบดบังการมองเห็นทำาให้ตาบอดในที่สุด		

จากข้อมูลจากการสำารวจภาวะตาบอด	สายตาเลือนราง	และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย	พ.ศ.	2549-

2550	 พบว่าสาเหตุของภาวะตาบอดในประเทศไทย	 2.46%	 เกิดจากภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาท	 ดังนั้น	 เพื่อลด	

อัตราการตาบอดของประชากรไทย	จากสาเหตผุูป้ว่ยมภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตา	สปสช.	จงึได้จัดสรรวงเงินสำาหรบั

เปน็คา่บรกิารรกัษาผูป้ว่ยทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาด้วยวธิเีลเซอร์เพ่ิมเติมจากการเหมาจ่ายรายหวัในระบบปกต	ิ

เพื่อลดภาระค่าบริการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างท่ัวถึง	 และมีคุณภาพตามแนวทางเวชปฏิบัติ

ทางการแพทย์

		 	 วัตถุประสงค์

		 	 1)		 ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาที่จำาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีเลเซอร์ได้รับ	

การรักษาทั่วถึง	ครอบคลุมยิ่งขึ้น

		 	 2)		 ผู้ป่วยที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา	 ได้รับการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ด้วยวิธีเลเซอร์ที่มีคุณภาพ	 ตามมาตรฐานแนวทางเวชปฏิบัติการรักษาพยาธิสภาพท่ีจอตาจากเบาหวานของราชวิทยาลัย	

จักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
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		 	 3)		 หนว่ยบรกิารทีใ่หบ้รกิารรักษาผู้ปว่ยโรคเบาหวานทีม่ภีาวะเบาหวานขึน้จอประสาทตาดว้ยเลเซอร์

ได้รับการชดเชยค่าบริการ	เพื่อลดภาระค่าบริการเพิ่มเติมจากการเหมาจ่ายในระบบปกติ

		 	 4)		 เพื่อสนับสนุน	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านจักษุให้สามารถจัดระบบการ

คัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาของผู้ป่วย	ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในพื้นที่เพื่อเข้ารับการดูแลรักษาอย่างครบวงจร

		 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่ที่สามารถให้บริการเลเซอร์ตาได้มีจำานวนทั้งหมด	 11	 แห่ง	 หน่วยบริการ	

ที่มีการให้บริการมากสุด	 ได้แก่	 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์	 โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	 และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว	

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	21

ตารางที่ 21		 แสดงการให้บริการเลเซอร์ตา	ของหน่วยบริการในพื้นที่	
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                      3) หน่วยบริการที่ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาท
ตาด้วยเลเซอร์ได้รับการชดเชยค่าบริการ เพ่ือลดภาระค่าบริการเพิ่มเติมจากการเหมาจ่ายในระบบปกติ 
                      4) เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการด้านจักษุให้สามารถ
จัดระบบการคัดกรองภาวะผิดปกติทางสายตาของผู้ป่วย ที่มีปัญหาด้านการมองเห็นในพื้นที่เพื่อเข้ารับการ
ดูแลรักษาอย่างครบวงจร 
                      ผลการดําเนินงาน    
     พบว่าหน่วยบริการในพ้ืนที ่ที่สามารถใหบ้ริการเลเซอรต์าได้มจํีานวนทั้งหมด 11 แห่ง  
หน่วยบริการท่ีมีการให้บริการมากสุด ได้แก่ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์  โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางที่ 21 

ตารางท่ี 21  แสดงการให้บริการเลเซอร์ตา ของหน่วยบริการในพ้ืนที่  

หน่วยบริการ คน ครั้ง ชดเชย (บาท) 
รพ.ราชบุรี 6 6           12,000  
รพ.เจ้าพระยายมราช 48 50         100,000  
รพ.พหลพลพยุหเสนา 79 80         160,000  
รพ.มะการักษ์ 44 44           88,000  
รพ.สมุทรสาคร 54 59         118,000  
รพ.พระจอมเกล้า 51 57         114,000  
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 39 39           78,000  
รพ.เดิมบางนางบวช 225 252         504,000  
รพ.บ้านแพ้ว 176 176         352,000  
รพ.หัวหิน 27 28           56,000  
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 485 495         990,000  

รวม 1,234  1,286       2,572,000  
                     แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559   
 

1.6 การบริการผู้ปว่ยผ่าตัดต้อกระจก 
เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบริการสําหรับผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเน้นการเข้าถึงบริการในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตาเร่งด่วน เป็น
ลําดับต้น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับเขตแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายบริการในการตรวจคัดกรองสายตาผู้ป่วย และลงทะเบียนเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของการผ่าตัด  

      วัตถุประสงค์ 
1. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding 

cataract) และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง (Severe  low vision) ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอายุ 
(Senile cataract) 

	 1.6  การบริการผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก

	 	 เพือ่เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการบริหารจัดการบริการสำาหรับผู้ปว่ยผ่าตัดต้อกระจก	ในระบบหลัก

ประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิโดยเนน้การเขา้ถงึบรกิารในกลุม่ผูป้ว่ยทีม่ปีญัหาสายตาเรง่ดว่น	เปน็ลำาดบัตน้	และเพ่ิมประสิทธภิาพ

การบริหารจัดการในระดับเขตแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน	 รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายบริการในการ	

ตรวจคัดกรองสายตาผู้ป่วย	และลงทะเบียนเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญของการผ่าตัด	

		 	 วัตถุประสงค์

	 	 1.	 เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการผ่าตัดต้อกระจกของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด	(Blinding	cataract)	

และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง	(Severe	low	vision)	ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอาย	ุ(Senile	cataract)
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	 	 2.	 ผูป้ว่ยไดร้บัการผา่ตดัตอ้กระจกทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน	ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางเวชปฏิบัตกิาร

ผ่าตัดต้อกระจกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

	 	 3.		 ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจคัดกรองสายตาผู้ป่วย	 และลงทะเบียนเพื่อจัดลำาดับความสำาคัญ

ของการผ่าตัด

	 	 4.		 ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกในระดับเขต	 โดยมีกลไกการมีส่วนร่วมจาก

ทุกภาคส่วน

		 กลุ่มเป้าหมาย

	 ได้แก่	ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ	(Senile	cataract)	สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(UC)

		 -		 ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ที่มีระดับสายตา	(VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/400	

ได้รับบริการผ่าตัด	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	ของเป้าหมาย

		 -		 ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา	 (VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/200	 ได้รับบริการผ่าตัด	 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	

ของเป้าหมาย

		 ผลการดำาเนินงาน

	 สปสช.	เขต	5	ราชบรุ	ีไดร้บัจดัสรรเปา้หมายผ่าตัด	จำานวน	8,953	คร้ัง	มผีลงานการผ่าตัดผู้ปว่ยโรคตอ้กระจก

ในผู้สูงอาย	ุ(Senile	cataract)	ดังนี้	

	 1.		 ผลงานการผ่าตัดผู้ป่วยท่ีมีสิทธิตามหน่วยบริการในพื้นที่	 (Hmain)	 จำานวน	 13,211	 ครั้ง	 คิดเป็น	

ร้อยละ	 147.56	 ของเป้าหมาย	 มีผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดมากเป็นอันดับ	 5	 ของประเทศและหน่วยบริการ	 (Hcode)		

ให้บริการผ่าตัด	จำานวน	15,034	ครั้ง	รายละเอียดดังตารางที	่22,23	

		 2.		 สปสช.	เขต	5	ราชบุรีผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด	(Blinding	cataract)	และชนิดสายตาเลือนราง

ระดับรุนแรง	(Severe	low	vision)	ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอายุ	(Senile	cataract)	ที่มีสิทธิตามหน่วยบริการในพื้นที่	

(Hmain)	จำานวน	6,922	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	52.40	ผ่าตัดตามหน่วยบริการที่ให้บริการ	 (Hcode)	จำานวน	7,328	ครั้ง		

คิดเป็นร้อยละ	48.74	รายละเอียดดังตารางที่	22

ตารางที่ 22 ข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจก	(Hmain)	แยกตามระดับสายตา	(VA)	
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2. ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดต้อกระจกที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ท่ีสอดคล้องกับแนวทางเวช
ปฏิบัติการผ่าตัดต้อกระจกของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจคัดกรองสายตาผู้ป่วย และลงทะเบียนเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของการผ่าตัด 

4. ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจกในระดับเขต โดยมีกลไกการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน 
               กลุ่มเป้าหมาย 

           ได้แก่ ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ  (Senile  cataract)  สิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (UC) 

                  - ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding cataract) ท่ีมีระดับสายตา (VA) แย่กว่า
หรือเท่ากับ 20/400 ได้รับบริการผ่าตัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของเป้าหมาย 

                 - ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา (VA) แย่กว่าหรือเท่ากับ 20/200 ได้รับบริการผ่าตัด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
                ผลการดําเนินงาน 
              สปสช. เขต 5 ราชบุรี ได้รับจัดสรรเป้าหมายผ่าตัด จํานวน 8,953 ครั้ง มีผลงานการ
ผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ  (Senile cataract) ดังน้ี  

1. ผลงานการผ่าตัดผู้ป่วยที่มีสิทธิตามหน่วยบริการในพ้ืนที่ (Hmain) จํานวน 
13,211 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 147.56 ของเป้าหมาย มีผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดมากเป็นอันดับ 5 ของ
ประเทศและหน่วยบริการ (Hcode)  ให้บริการผ่าตัด จํานวน 15,034 คร้ัง รายละเอียดดังตารางที่ 22,23  

                     2. สปสช. เขต 5 ราชบุรีผ่าตัดผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding cataract) 
และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง (Severe low vision) ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอายุ (Senile 
cataract) ที่มีสิทธิตามหน่วยบริการในพื้นที่ (Hmain) จํานวน 6,922 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.40 ผ่าตัด
ตามหน่วยบริการที่ให้บริการ (Hcode) จํานวน 7,328 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.74 รายละเอียดดังตารางที่ 22 
ตารางที่ 22  ขอ้มลูผู้ป่วยที่ไดร้ับการผ่าตดัตอ้กระจก (Hmain) แยกตามระดับสายตา (VA)  

เขต เป้าหมาย ผลงาน 
(ครั้ง) 

%เทียบ
เป้าหมาย 

ระดับ VA 
BL %BL SL %SL Other %other 

1 10,754 14,293 132.91 6,041 42.27 3,282 22.96 4,970 34.77 
2 6,434 8,475 131.72 3,452 40.73 1,290 15.22 3,733 44.05 
3 6,146 11,895 193.54 3,335 28.04 925 7.78 7,635 64.19 
4 8,149 16,278 199.75 4,420 27.15 3,134 19.25 8,724 53.59 
5 8,953 13,211 147.56 3,141 23.78 3,781 28.62 6,289 47.60 
6 8,937 10,760 120.40 3,004 27.92 2,986 27.75 4,770 44.33 
7 8,674 13,320 153.56 4,402 33.05 3,115 23.39 5,803 43.57 
8 8,737 11,539 132.07 4,822 41.79 2,765 23.96 3,952 34.25 
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เขต เป้าหมาย ผลงาน 
(ครั้ง) 

%เทียบ
เป้าหมาย 

ระดับ VA 
BL %BL SL %SL Other %other 

9 12,060 13,054 108.24 6,218 47.63 1,997 15.30 4,839 37.07 
10 7,578 11,453 151.13 4,180 36.50 2,707 23.64 4,566 39.87 
11 6,697 7,201 107.53 2,809 39.01 2,359 32.76 2,033 28.23 
12 7,032 6,445 91.65 2,347 36.42 1,369 21.24 2,729 42.34 
13 9,849 12,398 125.88 2,301 18.56 1,739 14.03 8,358 67.41 
รวม 110,000 150,322 136.66 50,472 33.58 31,449 20.92 68,401 45.50 
แหล่งที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ 2559  ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จากสํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 
 

ตารางที่ 23  ขอ้มูลการผ่าตัดต้อกระจกของหน่วยบริการ (Hcode) แยกตามระดับสายตา (VA)  
 

เขต เป้าหมาย ผลงาน 
(ครั้ง) 

%เทียบ
เป้าหมาย 

ระดับ VA 
BL %BL SL %SL Other %other 

1 10,754 14,297 132.95 6,040 42.25 3,280 22.94 4,977 34.81 
2 6,434 8,308 129.13 3,399 40.91 1,258 15.14 3,651 43.95 
3 6,146 11,623 189.11 3,275 28.18 840 7.23 7,508 64.60 
4 8,149 16,676 204.64 4,583 27.48 3,199 19.18 8,894 53.33 
5 8,953 15,034 167.92 3,372 22.43 3,956 26.31 7,706 51.26 
6 8,937 10,127 113.32 2,890 28.54 2,960 29.23 4,277 42.23 
7 8,674 13,258 152.85 4,395 33.15 3,088 23.29 5,775 43.56 
8 8,737 11,609 132.87 4,843 41.72 2,795 24.08 3,971 34.21 
9 12,060 12,955 107.42 6,176 47.67 1,994 15.39 4,785 36.94 
10 7,578 11,402 150.46 4,174 36.61 2,702 23.70 4,526 39.69 
11 6,697 7,104 106.08 2,778 39.10 2,347 33.04 1,979 27.86 
12 7,032 6,290 89.45 2,283 36.30 1,376 21.88 2,631 41.83 
13 9,849 11,639 118.17 2,264 19.45 1,654 14.21 7,721 66.34 
รวม 110,000 150,322 136.66 50,472 33.58 31,449 20.92 68,401 45.50 
ที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จากสํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 

               บทสรุป 
สปสช. เขต 5 ราชบุรี ไดรั้บจัดสรรเป้าหมายการผ่าตดั จํานวน 8,953 ครั้ง  มกีาร

ให้บริการผ่าตดัผู้ป่วยสิทธิ UC ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบเกินจากเป้าหมายที่ได้รับ โดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตดั 
จํานวน 13,211 ครั้ง คดิเป็นร้อยละ 147.56 แต่การผ่าตดัตามระดับสายตาน้อยกว่าเป้าหมาย ดังน้ี 

 1. ผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding cataract) ที่มรีะดับสายตา (VA) แย่กว่าหรือ
เท่ากับ 20/400 ท่ีมีสิทธิ UC ในพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ได้รับบริการผ่าตัด น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
เป้าหมาย  โดยมีผลงานการผ่าตดัรอ้ยละ 23.78 

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 50 

 

 

เขต เป้าหมาย ผลงาน 
(ครั้ง) 

%เทียบ
เป้าหมาย 

ระดับ VA 
BL %BL SL %SL Other %other 

9 12,060 13,054 108.24 6,218 47.63 1,997 15.30 4,839 37.07 
10 7,578 11,453 151.13 4,180 36.50 2,707 23.64 4,566 39.87 
11 6,697 7,201 107.53 2,809 39.01 2,359 32.76 2,033 28.23 
12 7,032 6,445 91.65 2,347 36.42 1,369 21.24 2,729 42.34 
13 9,849 12,398 125.88 2,301 18.56 1,739 14.03 8,358 67.41 
รวม 110,000 150,322 136.66 50,472 33.58 31,449 20.92 68,401 45.50 
แหล่งที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ 2559  ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จากสํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 
 

ตารางที่ 23  ขอ้มูลการผ่าตัดต้อกระจกของหน่วยบริการ (Hcode) แยกตามระดับสายตา (VA)  
 

เขต เป้าหมาย ผลงาน 
(ครั้ง) 

%เทียบ
เป้าหมาย 

ระดับ VA 
BL %BL SL %SL Other %other 

1 10,754 14,297 132.95 6,040 42.25 3,280 22.94 4,977 34.81 
2 6,434 8,308 129.13 3,399 40.91 1,258 15.14 3,651 43.95 
3 6,146 11,623 189.11 3,275 28.18 840 7.23 7,508 64.60 
4 8,149 16,676 204.64 4,583 27.48 3,199 19.18 8,894 53.33 
5 8,953 15,034 167.92 3,372 22.43 3,956 26.31 7,706 51.26 
6 8,937 10,127 113.32 2,890 28.54 2,960 29.23 4,277 42.23 
7 8,674 13,258 152.85 4,395 33.15 3,088 23.29 5,775 43.56 
8 8,737 11,609 132.87 4,843 41.72 2,795 24.08 3,971 34.21 
9 12,060 12,955 107.42 6,176 47.67 1,994 15.39 4,785 36.94 
10 7,578 11,402 150.46 4,174 36.61 2,702 23.70 4,526 39.69 
11 6,697 7,104 106.08 2,778 39.10 2,347 33.04 1,979 27.86 
12 7,032 6,290 89.45 2,283 36.30 1,376 21.88 2,631 41.83 
13 9,849 11,639 118.17 2,264 19.45 1,654 14.21 7,721 66.34 
รวม 110,000 150,322 136.66 50,472 33.58 31,449 20.92 68,401 45.50 
ที่มา : ข้อมูลปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 จากสํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ 

               บทสรุป 
สปสช. เขต 5 ราชบุรี ไดรั้บจัดสรรเป้าหมายการผ่าตดั จํานวน 8,953 ครั้ง  มกีาร

ให้บริการผ่าตดัผู้ป่วยสิทธิ UC ในพ้ืนทีร่ับผิดชอบเกินจากเป้าหมายที่ได้รับ โดยผู้ป่วยได้รับการผ่าตดั 
จํานวน 13,211 ครั้ง คดิเป็นร้อยละ 147.56 แต่การผ่าตดัตามระดับสายตาน้อยกว่าเป้าหมาย ดังน้ี 

 1. ผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding cataract) ที่มรีะดับสายตา (VA) แย่กว่าหรือ
เท่ากับ 20/400 ท่ีมีสิทธิ UC ในพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ได้รับบริการผ่าตัด น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
เป้าหมาย  โดยมีผลงานการผ่าตดัรอ้ยละ 23.78 

ตารางที่ 23	 ข้อมูลการผ่าตัดต้อกระจกของหน่วยบริการ	(Hcode)	แยกตามระดับสายตา	(VA)

		 บทสรุป

	 สปสช.	 เขต	5	 ราชบุรี	 ได้รับจัดสรรเป้าหมายการผ่าตัด	 จำานวน	8,953	ครั้ง	 มีการให้บริการผ่าตัดผู้ป่วย	

สทิธ	ิUC	ในพ้ืนท่ีรบัผดิชอบเกนิจากเป้าหมายท่ีไดร้บั	โดยผู้ปว่ยไดร้บัการผา่ตดั	จำานวน	13,211	ครัง้	คดิเปน็รอ้ยละ	147.56	

แต่การผ่าตัดตามระดับสายตาน้อยกว่าเป้าหมาย	ดังนี้

	 1.	 ผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก	(Blinding	cataract)	ที่มีระดับสายตา	(VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/400	

ที่มีสิทธิ	UC	ในพื้นที่	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	ได้รับบริการผ่าตัด	น้อยกว่าร้อยละ	40	ของเป้าหมาย	โดยมีผลงานการผ่าตัด

ร้อยละ	23.78
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	 2.		ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา	(VA)	แย่กว่าหรือเท่ากับ	20/200	ที่มีสิทธิ	UC	ในพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ราชบุรี		

ได้รับบริการผ่าตัด	น้อยกว่าร้อยละ	60	ของเป้าหมาย	โดยมีผลงานการผ่าตัดร้อยละ	52.40

		 ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงาน	

	 ในปีงบประมาณ	 2560	 ต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด	 (Blinding	 cataract)		

และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง	(Severe	low	vision)	ในผู้ป่วยโรคต้อกระจกสูงอายุ	(Senile	cataract)	ที่มีระดับ

สายตารุนแรงเข้าถึงบริการ	และภายใต้เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร

2) กรณีจ�าเป็นต้องก�ากับการใช้บริการอย่างใกล้ชิด

 2.1  ค่าสารเมทาโดน (Methadone)

	 		 	 สำาหรับผู้ป่วยนอกเป็นการให้สารเมทาโดนระยะยาว	 (Methadone	Maintenance	 Treatment:		

MMT)	 เพื่อการบำาบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝ่ินและอนุพันธ์ของฝ่ินที่สมัครใจจ่ายตามจริงตามที่คำานวณได้	

ไม่เกินราคาที่	สปสช.กำาหนด

		 	 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 		ตามข้อมูลการรับบริการการให้สารเมทาโดนระยะยาว	 พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่	 สปสช.เขต	 5		

ราชบุรี	 ที่สามารถให้บริการได้มีเพียง	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 โรงพยาบาลมะการักษ์	 โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า		

และโรงพยาบาลนครปฐม	 ซึ่งมีการให้บริการเพียง	 ร้อยละ	 60	 ส่วนที่เหลือไปรับบริการที่หน่วยบริการนอกเขต		

รายละเอียดดังตารางที่	24

ตารางที่ 24		 แสดงข้อมูลการรับบริการการให้สารเมทาโดนระยะยาว	ของผู้ป่วยสิทธิ	UC	เขต	5	ราชบุรี

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 51 

 

           2. ผูป้่วยที่มีระดับสายตา (VA) แย่กว่าหรือเท่ากับ 20/200 ทีม่ีสิทธ ิUC ในพื้นที่ สปสช. 
เขต 5 ราชบุรี ได้รับบริการผา่ตัด น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย โดยมีผลงานการผ่าตดัรอ้ยละ 52.40 
               ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน   
             ในปีงบประมาณ 2560 ต้องมีการบริหารจัดการเพ่ือให้ผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด 
(Blinding cataract) และชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง(Severe low vision) ในผู้ป่วยโรคต้อกระจก
สูงอายุ (Senile cataract) ที่มีระดับสายตารุนแรงเข้าถึงบริการ และภายใต้เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร 
 

2) กรณีจําเปน็ต้องกํากับการใช้บริการอย่างใกลช้ิด 
 2.1 ค่าสารเมทาโดน (Methadone) 
       สําหรับผู้ป่วยนอกเป็นการให้สารเมทาโดนระยะยาว (Methadone Maintenance 
Treatment: MMT) เพื่อการบําบัดรักษาผู้ป่วยติดสารเสพติดในกลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่นที่สมัครใจจ่าย
ตามจริงตามที่คํานวณได้ไม่เกินราคาที่ สปสช.กําหนด 
                      ผลการดําเนินงาน    
       ตามข้อมูลการรับบริการการให้สารเมทาโดนระยะยาว  พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่ 
สปสช.เขต 5 ราชบุรี ที่สามารถให้บริการได้มีเพียง 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมะการักษ์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า และโรงพยาบาลนครปฐม  ซึ่งมีการให้บริการเพียง ร้อยละ 60  ส่วนที่เหลือไป
รับบริการท่ีหน่วยบริการนอกเขต รายละเอียดดังตารางที่ 24 
ตารางที่ 24  แสดงข้อมูลการรับบริการการให้สารเมทาโดนระยะยาว ของผู้ป่วยสิทธิ UC เขต 5 ราชบุรี 

หน่วยบริการ ครั้ง ชดเชย(บาท) 
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 4 630 
รพ.นครปฐม 15 525 
รพ.มะการักษ์ 245 227,675 
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 21 11,375 
รพ.แม่จัน 11 11,760 
สถาบันธัญญารักษ์ 68 54,075 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4  ดินแดง 13 6,230 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 9  ประชาธิปไตย 11 11,760 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว 1 560 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร 11 11,760 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 40  บางแค 49 44,345 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย 1 175 
รพ.รามาธิบด ี มหาวิทยาลัยมหิดล 3 105 
รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม ่ 10 9,730 
รพ.ธัญญารักษ์สงขลา 5 3,080 

รวม 468 393,785 
                   แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน ปี 2559 จากฐาน E-claim ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559  
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 2.2  ยาที่จ�าเป็นและยาที่มีปัญหาการเข้าถึง

    1)  ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ (2)

	 	 			 ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2558	 บัญชี	 จ	 (2)	 หมายถึง	 รายการยาสำาหรับผู้ป่วยที่มี	

ความจำาเป็นเฉพาะ	 ให้เข้าถึงได้อย่างสมเหตุผลและคุ้มค่า	 ซ่ึงมีการจัดกลไกกลางเป็นพิเศษในการกำากับการเข้าถึงยา		

ภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ	 ซ่ึงดูแลโดย	 กรมบัญชีกลางกระทรวง	

การคลัง	สำานักงานประกันสังคม	กระทรวงแรงงาน	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิและ	หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

“รายการยาสำาหรับผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นเฉพาะ”	ตามบัญชี	จ	(2)	หมายความว่า	ยาที่จำาเป็นต้องใช้สำาหรับผู้ป่วยเฉพาะ	

ราย	 โดยยามีความเหมาะสมที่จะใช้เพียงบางข้อบ่งใช้	 หรือมีแนวโน้มจะมีการสั่งใช้ยาไม่ถูกต้อง	 หรือเป็นยาท่ีต้องอาศัย	

ความรู้	 ความชำานาญเฉพาะโรค	 หรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และเป็นยาที่มีราคาแพงมาก	 หรือส่งผลอย่างมากต่อความ

สามารถในการจา่ยทัง้ของสงัคมและผูป้ว่ย	จงึตอ้งมรีะบบกำากบัและอนมุตักิารสัง่ใชย้า	(Authorized	system)	ทีเ่หมาะสม		

โดยหน่วยงานสิทธิประโยชน์หรือหน่วยงานกลางที่ได้รับมอบหมาย	 ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบ่งใช้และเงื่อนไขการ	

สั่งใช้ยา	 จึงจะก่อประโยชน์สูงสุด	 โรงพยาบาลจะต้องมีระบบกำากับประเมินและตรวจสอบการใช้ยา	 และมีการเก็บข้อมูล	

การใช้ยาเหล่านั้น	 เพื่อให้ตรวจสอบโดยกลไกกลางในอนาคตได้จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	 ครั้งท่ี	 9/2551	 วันท่ี	 11	 สิงหาคม	 2551	 มีมติอนุมัติกรอบบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัว	 ปี	 2552		

โดยให้เพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2551	 บัญชี	 จ	 (2)	 เข้าไปในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวด้วย		

จากมติดังกล่าว	 สปสช.โดยความร่วมมือของสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ร่วมกันวางระบบการเข้าถึง	

และชดเชยยาในบัญชี	 จ	 (2)	 ระบบจัดเก็บข้อมูลคุณภาพด้านยา	 รวมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้ยา	

ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำาหนด	 เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาราคาสูงตามความจำาเป็นและไม่เป็นภาระ	

ค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหน่วยบริการ

		 	 	 	 สิทธิประโยชน์	

		 	 	 	 ยาบัญชี	จ	(2)	ในบัญชียาหลักแห่งชาต	ิพ.ศ.	2559	มีจำานวน	19	รายการ	ได้แก่

	 	 	 	 1)		 Botulinum	toxin	type	A	inj.	ขนาด	100	iu/vial	และ	500	iu/vial

	 	 	 	 	 -	 โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(Cervical	dystonia)

	 	 	 	 	 -	 โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ	(Hemifacial	spasm)

	 	 	 	 2)		 Leuprorelin	inj.	ขนาด	3.75	mg/syringe

	 	 	 	 	 -	 ภาวะ	Central	precocious	puberty

	 	 	 	 3)		 Immunoglobulin	G	Intravenus	(IVIG)	ขนาด	2.5	g/vial	และ	5.0	g/vial

	 	 	 	 	 -	 โรคคาวาซากิระยะเฉียบพลัน	(Acute	phase	of	Kawasakidisease)

	 	 	 	 	 -	 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ	(Primary	immunodeficiency	diseases)

	 	 	 	 	 -	 โรค	Idiopathic	Thrombocypenic	Purpura	(ITP)	ชนิดรุนแรง

	 	 	 	 	 -	 โรค	 Autoimmune	 Hemolytic	 Anemia	 (AIHA)	 ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาตาม	

	 	 	 	 	 	 ขั้นตอนของมาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต
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	 	 	 	 	 -	 โรค	Guillain-Barre	syndrome	ที่มีอาการรุนแรง

	 	 	 	 	 -	 โรค	กลา้มเนือ้ออ่นแรงชนดิรา้ยแรงระยะวกิฤต	(Myasthenia	Gravis,	Acute	Exacerbation		

	 	 	 	 	 	 หรือ	Myasthenic	Crisis)

	 	 	 	 	 -	 โรค	Pemphigus	vulgaris	ทีม่อีาการรนุแรงและไมต่อบสนองตอ่การรกัษาดว้ยยามาตรฐาน

	 	 	 	 	 -	 โรค	Hemophagocytic	lymphohistiocytosis	(HLH)

	 	 	 	 	 -	 โรค	Dermatomyositis	(กรณี	Secondary	treatment)

	 	 	 	 4)		 Docetaxel	inj.	ขนาด20	mg/vial	และ	80	mg/vial

	 	 	 	 	 -	 มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือลุกลาม	ที่มีปัญหาโรคหัวใจ

	 	 	 	 	 -	 มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย

	 	 	 	 	 -	 ใช้เป็น	Second-line	drug	สำาหรับโรคมะเร็งปอด	ชนิด	non-small	cell	ระยะลุกลาม

	 	 	 	 5)	 Letrozole	tab	ขนาด	2.5	mg	-	มะเร็งเต้านมที่มี	HER	2	receptor	เป็นบวก

	 	 	 	 6)		 Liposomal	amphotericin	B	inj.	ขนาด	50	mg/vial

	 	 	 	 	 -	 โรค	 Invasive	 fungal	 infections	 (ที่ไม่ใช่	 Aspergillosis)	 ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถ	

	 	 	 	 	 	 ทนต่อยา	Conventional	amphotericin	B	inj.

	 	 	 	 7)	 Bevacizumab	inj.	-	Age-related	macular	degeneration	(AMD)

	 	 	 	 	 -	 โรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน	(Diabetic	Macular	Edema	:DME)

	 	 	 	 8)	 Voriconazole	tab,	inj.	-	โรค	Invasive	fungal	infection	จากเชื้อรา	Aspergillus

	 	 	 	 9)		 Thyrothropin	alfa	inj.	-	Well	differentiated	thyroid	cancer

	 	 	 	 10)	Peginterferon	inj.ทั้งรูปแบบ	Alpha	2a	และ	Alpha	2b

	 	 	 	 	 -	 ภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง	(genotype	1,	2,	3,	6)

	 	 	 	 11)	Ribavirin	tab	-	ใช้ร่วมกับ	Preginterferon	ในการรักษาภาวะการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี	

	 	 	 	 	 เรื้อรัง	(Genotype	1,	2,	3,	6)

	 	 	 	 12)	Antithymocyte	globulin	inj.	ชนิด	rabbit

	 	 	 	 	 -	 ภาวะไขกระดูกฝ่อเฉียบพลัน	(Aplastic	anemia)

	 	 	 	 13)	 Linezolid	 tab	 -	 ภาวะการติดเชื้อ	Methicillin	 Resistant	 Staphylococcus	 aureus	

	 	 	 	 	 (MRSA)

	 	 	 	 14)	Imiglucerase	inj.	-	Gaucher	syndrome	ชนิดที่	1

	 	 	 	 15)	Trastuzumab	inj.	-	มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นที่ม	ีHER2	receptor	เป็นบวก	โดยเป็นการ	

	 	 	 	 	 รักษาเสริม	(Adjuvant	therapy)	ร่วมกับยา	Paclitaxel

	 	 	 	 16)	 Nilotinib	 -	 เป็น	 Second-line	 drug	 ในผู้ป่วย	 Chronic	myeloid	 leukemia	 (CML)		

	 	 	 	 	 ที่ไม่สามารถใช้ยา	Imatinib	ได้

	 	 	 	 17)	 Dasatinib	 -	 เป็น	 Third-line	 drug	 ในผู้ป่วย	 Chronic	myeloid	 leukemia	 (CML)		

	 	 	 	 	 ที่ไม่สามารถใช้ยา	Nilotinib	ได้

	 	 	 	 18)	Factor	VIII

		 	 	 	 	 -		 โรคเลือดออกง่าย	(Hemophilia)

	 	 	 	 19)	Factor	IX
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	 	 	 	 20)	ยาอื่นที่	สปสช.	ประกาศเพิ่มเติม

	 	 	 	 ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขการสั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้	 คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและหน่วยบริการ		

ตามแนวทางการกำากับการใช้ยาในบัญชี	จ	(2)	ของบัญชียาหลักแห่งชาติ	

	 	 	 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 	 	 โรงพยาบาลศูนย์	 และ	 โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที	่ สามารถให้บริการยาในบัญชี	 จ	 (2)	 ได้เกือบ	

ทุกแห่ง	 ยกเว้น	 โรงพยาบาลดำาเนินสะดวก	 ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา	 ในบัญชี	 จ	 (2)	 ของบัญชียาหลักแห่งชาติ	 จำานวน		

2,745	คน	มลูค่าการชดเชย	92,598,170.12	บาท	โรงพยาบาลราชบรุมีกีารเบกิชดเชยยามากสดุ	มลูคา่	48,422,630.59	บาท	

รายละเอียดดังตารางที่	25	สำาหรับรายการยาที่มีผู้เข้าถึงบริการมากสุด	คือ	Bevacizumab	Inj.	1.25	mg	เพื่อรักษาโรค

จุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน	 (Diabetic	Macular	 Edema	 :DME)	 กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งมีมูลค่าการเบิกชดเชย

สูงสุด	รายละเอียดดังตารางที่	26

ตารางที่ 25	แสดงข้อมูลการเบิกชดเชยยาในบัญชี	จ	(2)	ของหน่วยบริการในพื้นที่

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 54 

 

20) ยาอื่นที ่สปสช. ประกาศเพ่ิมเติม 
  ท้ังนี้ต้องมีเง่ือนไขการสั่งใช้ยาตามข้อบ่งใช้ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ยาและหน่วย
บริการ  ตามแนวทางการกํา กับการใช้ยาในบัญชี จ (2) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ  
                      ผลการดําเนินงาน    

     โรงพยาบาลศูนย์ และ โรงพยาบาลท่ัวไปในพ้ืนที่ สามารถให้บริการยาในบัญชี จ (2) 
ได้เกือบทุกแห่ง ยกเว้น โรงพยาบาลดําเนินสะดวก ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยา ในบัญชี จ (2) ของบัญชียา
หลักแห่งชาติ จํานวน 2,745 คน มูลค่าการชดเชย 92,598,170.12 บาท โรงพยาบาลราชบุรีมีการเบิก
ชดเชยยามากสุด มูลค่า 48,422,630.59 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 25  สําหรับรายการยาที่มีผู้เข้าถึง
บริการมากสุด คือ Bevacizumab Inj. 1.25 mg  เพื่อรักษาโรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน 
(Diabetic Macular Edema :DME) กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งมีมูลค่าการเบิกชดเชยสูงสุด รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 26 
ตารางท่ี 25  แสดงข้อมูลการเบิกชดเชยยาในบัญช ีจ (2) ของหน่วยบริการในพ้ืนที ่

หน่วยบริการ คน ครั้ง จํานวนเงินชดเชย
(บาท) 

รพ.ราชบุรี 421 1,753 48,422,630.59 
รพ.บ้านโป่ง 7 11 648,412.00 
รพ.โพธาราม 30 100 166,173.80 
รพ.พหลพลพยุหเสนา 84 291 941,016.14 
รพ.มะการักษ์ 1 1 16,437.00 
รพ.เจ้าพระยายมราช 301 1,038 13,117,175.61 
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที ่17 7 16 21,033.00 
รพ.นครปฐม 186 778 13,906,526.57 
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 1,208 4,796 3,367,315.34 
รพ.สมุทรสาคร 74 225 5,508,840.52 
รพ.กระทุ่มแบน 6 20 300,352.00 
รพ.บ้านแพ้ว 317 727 2,595,229.25 
รพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสาคร 1 1 1,296.00 
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 8 20 554,532.00 
รพ.พระจอมเกล้า 44 155 955,568.00 
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 20 101 544,729.80 
รพ.บางสะพาน 3 3 53,562.00 
รพ.หัวหิน 27 113 1,477,340.50 

รวม 2,745 10,149 92,598,170.12 
แหล่งที่มา : ข้อมูลการชดเชยจากโปรแกรมระบบบัญชียา  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตลุาคม 2559 
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ตารางที่ 26		แสดงข้อมูลปริมาณรายการยาในบัญชี	จ	(2)	ที่หน่วยบริการในพื้นที่เบิกชดเชย
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ตารางท่ี 26  แสดงข้อมูลปรมิาณรายการยาในบัญช ีจ (2) ที่หน่วยบริการในพ้ืนที่เบิกชดเชย 

ชื่อยา คน ครั้ง ปริมาณยาที่
เบิก(เม็ด) 

จํานวนเงิน
ชดเชย(บาท) 

ATG  (thymoglobuline) 25 mg 2 2 70 644,000.00
Bevacizumab Inj. 1.25 mg 1,333 4,924 4,924 3,284,308.00
Botulinum toxin type A 218 568 12,643 775,129.78
Letrozole  tab 426 1,432 110,636 1,194,868.80
Docetaxel inj 235 735 1,169 3,111,918.03
IMATINIB MESYLATE 4 15 2,798 1,813,624.26
Dasatinib 50 mg 6 41 4,424 8,346,716.56
dasatinib 70 mg 2 8 380 1,003,720.60
Nilotinib 27 273 34,059 25,315,032.93
trastuzumab  440 66 559 559 25,155,000.00
trastuzumab 150 mg 11 61 131 1,965,000.00
Immunoglobulin G (IVIG) 122 168 2,205 6,899,295.00
linezolid tab 600 3 5 126 161,649.18
Liposomal amphothericin B 10 14 478 3,475,255.98
CLEARCLICK peginterferon alpha 2b  150 mcg 2 3 12 37,800.00
Peginterferon Alpha 2a Inj (Pegasys) 23 147 542 1,707,300.00
Peginterferon Alpha 2b Inj (Redipen) 1 1 1 3,150.00
Peginterferon Alpha 2b Inj (vial)(Peg-Intron) 92 531 1,772 5,581,800.00
Ribavirin (Copegus) Tab 19 107 14,459 0.00
Ribavirin (Robetol) Cap 93 488 50,157 0.00
Screening HCV 4 4 4 28,000.00
Hepatitis C viral load  (Test II) 8 8 8 12,000.00
Hepatitis C viral load  (Test III) 2 2 2 3,000.00
Hepatitis C viral load (Test V) 5 5 5 7,500.00
Hepatitis C viroal load (Test IV) 5 5 5 7,500.00
Voriconazole Inj. 200 mg (vial) 9 10 73 351,495.00
voriconazole tab 50 1 1 10 3,567.00
Voriconazole Tab. 200 mg 16 32 1,229 1,709,539.00

รวม 2,745 10,149 242,881 92,598,170.12
         แหล่งที่มา : ข้อมูลการชดเชยจากโปรแกรมระบบบัญชียา  ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
 
         2) ยา Clopidogrel 
     เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ  ประชาชนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงยาจําเป็น ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นมา สปสช. 
ได้ดําเนินการสนับสนุนยา Clopidogrel ตามที่มีการประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ ให้แก่ 

    2) ยา Clopidogrel

	 	 	 	 เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การประกาศใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 ประชาชนในระบบ	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเข้าถึงยาจำาเป็น	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2552	 เป็นต้นมา	 สปสช.	 ได้ดำาเนินการ	

สนับสนุนยา	 Clopidogrel	 ตามที่มีการประกาศการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ	 ให้แก่หน่วยบริการภายใต้ในระบบ	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
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	 	 เงื่อนไขการรับบริการ	สำาหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง	ที่เข้ารับการรักษา

พยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือเป็นหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจ	

กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 	 แพทย์ผู้ทำาการรักษาสั่งจ่ายภายใต้เงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ	คือ

	 	 (1)		 ใช้กับผู้ป่วยที่มีข้อห้ามใช้หรือแพ้	Aspirin

	 	 (2)		 ให้ระยะสั้นในการสอดฝังขดลวดค้ำายันผนังหลอดเลือด(Stent)

	 	 (3)		 ใช้ในกรณีที่ใช้	Aspirin	แล้ว	ยังมี	Recurrent	thromboticevents

	 	 (4)		 ใช้ในกรณีพิเศษ	 เช่น	 Atrial	 fibrillation	 หรือAntiphospholipid	 syndrome	 ซึ่งยังอาจ	

ไม่จำาเป็นต้องใช้	หรือไม่สามารถใช้	Anticoagulant	ได้

	 	 (5)		 ใช้กับผู้ป่วยที่มี	Multiple	thrombotic	risk	factors	ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น

		 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 หน่วยบริการในพื้นที่	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	 มีการเบิกยา	 Clopidogrel	 เพื่อให้บริการผู้ป่วยสิทธิ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 จำานวน	 17,239	 คน	 88,949	 คร้ัง	 3,142,112	 เม็ด	 คิดเป็นมูลค่า	 3,236,375.36	 บาท		

จังหวัดนครปฐมมีการเบิกยา	 Clopidogrel	 เพื่อชดเชยผู้ป่วยมากที่สุด	 รองลงมา	 ได้แก่	 จ.สุพรรณบุรี	 และ	 ราชบุรี		

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	27

ตารางที่ 27	แสดงข้อมูลปริมาณการเบิก	clopidogrel	ของหน่วยบริการในแต่ละจังหวัด
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หน่วยบริการภายใต้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ 
  เง่ือนไขการรับบริการ สําหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิว่าง ที่เข้า
รับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือเป็นหน่วยบริการที่
เข้าร่วมโครงการผ่าตัดหัวใจกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  แพทย์ผู้ทําการรักษาสั่งจ่ายภายใต้เง่ือนไขที่กําหนดไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ 
(1) ใช้กับผู้ป่วยที่มีขอ้ห้ามใชห้รือแพ้ Aspirin 
(2) ให้ระยะส้ันในการสอดฝงัขดลวดค้ํายันผนังหลอดเลอืด(Stent) 
(3) ใช้ในกรณทีี่ใช ้Aspirin แล้ว ยังมี Recurrent thromboticevents 
(4) ใช้ในกรณพีิเศษ เช่น Atrial fibrillation หรือAntiphospholipid syndrome ซึ่งยังอาจไม่จําเป็นตอ้ง
ใช ้หรือไม่สามารถใช ้Anticoagulant ได ้
(5) ใช้กับผู้ป่วยที่ม ีMultiple thrombotic risk factors ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ในระยะส้ัน 
                      ผลการดําเนินงาน    
           หน่วยบริการในพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  มีการเบิกยา Clopidogrel เพ่ือ
ให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 17,239 คน 88,949 ครั้ง 3,142,112 เม็ด คิด
เป็นมูลค่า 3,236,375.36 บาท จังหวัดนครปฐมมีการเบิกยา Clopidogrel  เพื่อชดเชยผู้ป่วยมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี และ ราชบุรี ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 27 
ตารางที่ 27  แสดงข้อมูลปริมาณการเบิก clopidogrel ของหน่วยบริการในแต่ละจังหวัด 

จังหวัดที่
ให้บริการ คน คร้ัง ปริมาณยา 

ที่เบิก(เม็ด) 
จํานวนเงิน 
ชดเชย(บาท) 

ราชบุรี 2,916 18,599 545,493 561,857.79 
กาญจนบุรี 2,893 16,871 533,096 549,088.88 
สุพรรณบุรี 2,961 15,832 550,028 566,528.84 
นครปฐม 3,666 14,270 635,743 654,815.29 
สมุทรสาคร 1,772 8,973 356,003 366,683.09 
สมุทรสงคราม 536 1,916 109,106 112,379.18 
เพชรบุรี 808 2,240 109,907 113,204.21 
ประจวบคีรีขันธ์ 1,687 10,248 302,736 311,818.08 
Grand Total 17,239 88,949 3,142,112 3,236,375.36 

                           แหล่งที่มา : ข้อมูลการชดเชยจากโปรแกรมระบบบัญชียา  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2559 
 
        3) ยากําพร้า 
  ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติ เห็นชอบให้เพ่ิมการเข้าถึงยา
กําพร้าในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่อแก้ไขปัญหายากําพร้าทั้งระบบโดยเริ่มต้นที่ยากําพร้า
กลุ่มยาต้านพิษ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการขยายชุดสิทธิ

    3)  ยาก�าพร้า

	 	 	 	 ตามทีค่ณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตมิมีต	ิเหน็ชอบใหเ้พิม่การเขา้ถงึยากำาพรา้

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เพื่อแก้ไขปัญหายากำาพร้าท้ังระบบโดยเร่ิมต้นท่ียากำาพร้ากลุ่มยาต้านพิษ	 ตั้งแต่	

เดือนพฤศจิกายน	2553	เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	และได้มีการขยายชุดสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมยาที่มีปัญหาการเข้าถึง	
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หรือต้องการการบริหารจัดการท่ีจำาเพาะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้หน่วยบริการสำารองยาที่จำาเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย	 สามารถ	

ใช้ทันต่อความจำาเป็นในการให้บริการแก่ผู้ป่วย	 สปสช.	 จึงได้ดำาเนินการจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปสำารองยัง	

หน่วยบริการต่างๆ	 ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ	 และมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำาเนินการจัดหายาท้ังจากผู้ผลิต	

ในประเทศและการจัดหาจากต่างประเทศ	 และกระจายยาไปยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ	 Vendor	

Managed	Inventory	(VMI)	รวมถงึไดจ้ดัใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการใหค้ำาปรกึษาทางวชิาการ	

การพัฒนาบุคลากร	 การติดตาม	 และการประเมินผลโครงการ	 ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเข้าถึงยากลุ่มยากำาพร้า	

และยาที่มีปัญหาการเข้าถึงอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

		 ผลการดำาเนินงาน	

	 จากข้อมูลการชดเชยยากำาพร้า	 ทำาให้ทราบถึงแหล่งสารพิษหรือสัตว์มีพิษของแต่ละพ้ืนท่ี	 เพ่ือจะได้มีการ

สำารองยาไวท้ีห่นว่ยบรกิาร	เพือ่ใหเ้พยีงพอในการเขา้ถงึบริการของผู้ปว่ย	เชน่	งเูขยีวหางไหมแ้ละงูเหา่	พบไดใ้นทกุจงัหวดั,	

งูกะปะ	พบได้ที่	จ.กาญจนบุรี	และ	จ.ประจวบคีรีขันธ์,	งูแมวเซา	พบได้ที่	จ.	กาญจนบุรี	และ	จ.สุพรรณบุร	ีพบธาตุโลหะ

หนัก	เช่น	ตะกั่ว	ปรอท	สารหนู	พบมากที่	จ.สมุทรสาคร	รายละเอียดดังตารางที	่28

ตารางที่ 28	แสดงข้อมูลการเบิกชดเชยยากำาพร้า	ของหน่วยบริการในพื้นที่
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ประโยชน์ให้ครอบคลุมยาที่มีปัญหาการเข้าถึง หรือต้องการการบริหารจัดการที่จําเพาะอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้หน่วยบริการสํารองยาที่จําเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย สามารถใช้ทันต่อความจําเป็นในการให้บริการ
แก่ผู้ป่วย สปสช. จึงได้ดําเนินการจัดระบบการจัดหาและกระจายยาไปสํารองยังหน่วยบริการต่างๆ ให้
กระจายอยู่ทั่วประเทศ และมอบองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดําเนินการจัดหายาทั้งจากผู้ผลิตในประเทศและ
การจัดหาจากต่างประเทศ และกระจายยาไปยังหน่วยบริการด้วยการบริหารจัดการผ่านระบบ Vendor 
Managed Inventory (VMI) รวมถึงได้จัดให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการให้
คําปรึกษาทางวิชาการ การพัฒนาบุคคลากร การติดตาม และการประเมินผลโครงการ ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาการเข้าถึงยากลุ่มยากําพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น 
                      ผลการดําเนินงาน    
       จากข้อมูลการชดเชยยากําพร้า ทําให้ทราบถึงแหล่งสารพิษหรือสัตว์มีพิษของแต่ละ
พ้ืนที่ เพื่อจะได้มีการสํารองยาไว้ที่หน่วยบริการ เพื่อให้เพียงพอในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย เช่น งูเขียว
หางไหม้และงูเห่า พบได้ในทุกจังหวัด, งูกะปะ พบได้ที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์, งูแมวเซา 
พบได้ที่ จ. กาญจนบุรี และ จ.สุพรรณบุรี  พบธาตุโลหะหนัก เช่น ตะก่ัว ปรอท สารหนู  พบมากท่ี จ.
สมุทรสาคร รายละเอยีดดังตารางที่ 28 

ตารางที่ 28  แสดงขอ้มูลการเบิกชดเชยยากําพร้า ของหนว่ยบริการในพ้ืนที่ 

รายการยา 
จํานวนผู้ป่วย (ราย) จํานวนยา 

ท่ีเบิก
(vial) 

กาญจน 
บุรี 

นครปฐม ประจวบ 
คีรีขันธ์

เพชรบุร ี ราชบุรี สมุทร 
สงคราม

สมุทร 
สาคร 

สุพรรณ 
บุรี 

รวม 

Calcium Disodium 
edetate 

            2   2 50 

Dimercaprol             1   1 60 
Diphtheria antitoxin       2         2 8 
Methylene blue         1       1 4 
Sodium thiosulfate 1               1 3 
Succimer             1   1 129 
เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 8   54           62 502 
เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม ้ 50 85 41 28 168 74 19 65 530 3,290 
เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 1             9 10 117 
เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท   1   5 2   5 2 15 148 
เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต 17 5 14 52 11 4 11 10 124 832 
เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 4 20 7 3 12   6 28 80 1,093 
รวม 81 111 116 90 194 78 45 114 829  
          แหล่งที่มา : ข้อมูล ปี 2559 จากระบบฐานระบบยากําพร้ากลุ่ม Antidotes ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 
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	 บทสรุป	

	 จากข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่	 กรณีเฉพาะ	พบว่าหน่วยบริการในพื้นที่สามารถจัดบริการให้ผู้ป่วย

สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมากขึ้น	 และมีประสิทธิภาพ	 แต่ด้วยความจำาเพาะในหลายเรื่อง	 เช่น	 ศักยภาพกำาลังคน		

จึงมีขอ้จำากัดในจำานวนการบรกิารบางประเภททีส่ง่ผลกระทบกบัการรบับรกิารของผูป้ว่ยในพืน้ทีท่ีจ่ำาเปน็ตอ้งไปรบับรกิาร

นอกเขตพื้นที่	 เช่น	 การรักษามะเร็ง	 การให้	methadone	 ส่วนในเร่ืองของยาท่ีมีมูลค่าสูง	 หาซ้ือได้ยาก	 ผู้ป่วยสามารถ	

เข้าถึงบริการได้มากขึ้น

	 ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงาน	

	 ด้วยการบริการที่มีมากขึ้น	เพื่อให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ	เป็นไปตามแนวทางที่กำาหนด	สำานักงาน

หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิจงึจำาเปน็ตอ้งมกีารติดตาม	การใหบ้ริการด้วย	เพือ่เพ่ิมคณุภาพในการบริการ	และเพือ่ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนต่างๆ	ต่อไป	

3) กรณีที่ต้องบริหารแบบบริการเฉพาะโรค

	 3.1 การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ปี 2559

		 	 ความเป็นมา	

		 	 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำาหนดให้แยกโรคธาลัสซีเมีย	 ออกมาเป็นกรณี	

โรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค	 เนื่องจากผู้ป่วยต้องรับการรักษาที่จำาเป็นโดยเฉพาะการรับเลือดและยาขับเหล็ก		

และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต่อเน่ืองหลายครั้งในระยะเวลา	 1	 ปี	 ทำาให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการ		

และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้จัดสรรค่าบริการเพ่ิมเติมตามจำานวนผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง		

กำาหนดเงื่อนไข	หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายแก่หน่วยบริการ	โดยผู้เกี่ยวข้องในรูปคณะทำางานของเขต

		 	 กลุ่มเป้าหมาย	

		 	 ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 ผู้ป่วยชนิดรุนแรง	 สิทธิ	 UC	ที่จำาเป็นต้องได้รับเลือดและยาขับเหล็ก	

และต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง

	 	 การชดเชย	

		 	 จ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยบริการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการดูแลผู้ป่วย	 (ชนิดรุนแรง)		

ตามทะเบียนผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	ที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยบริการ

		 	 แนวทางการจัดการ

	 	 1.		 ส่วนกลางจัดสรรค่าใช้จ่ายให	้สปสช.	เขตตามจำานวน	ผู้ป่วยชนิดรุนแรงที่มีอยู่ในทะเบียน	

	 	 2.		 สปสช.	เขต	บริหารจัดการเป็น	Global	Budget	ระดับเขต

	 	 3.		 สปสช.	เขต	พิจารณากำาหนดเงื่อนไข	และหลักเกณฑ์ที่สำาคัญในการให้บริการของหน่วยบริการ



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี60

		 	 การจัดทำาทะเบียน

		 	 1.		 สปสช.	 จัดทำาข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงโดย	 ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล		

OP/IP	ปี	2558	 (1	ตุลาคม	2557	–	30	มิถุนายน	2558)	ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค	รหัส	 ICD	10	ระบ	ุD	56.1	ร่วมกับ	

ข้อมูลเดิมที่ใช้สำาหรับการจัดสรรปี	2558	ส่งให้หน่วยบริการตรวจสอบและยืนยัน

		 	 2.		 หน่วยบริการตรวจสอบ	ยืนยัน	และเพิ่มเติม	ข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง

		 	 3.		 สปสช.	ตรวจสอบ	จัดทำาเป็นทะเบียนกลางผู้ป่วยชนิดรุนแรง	

	 ผลการดำาเนินการ

	 มผีูป้ว่ยโรคโลหติจางธาลสัซเีมยีชนดิรนุแรงในทะเบยีน	ป	ี2559	จำานวน	11,940	ราย	เปน็	ผูป้ว่ยโรคโลหติจาง	

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	 ของ	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	 จำานวน	 690	 ราย	 ได้รับงบประมาณ	 จำานวนเงิน	 2,396,445	 บาท		

รายละเอียดดังตารางที่	29	และตารางที่	30

ตารางที่ 29	ข้อมูลการจัดสรรค่าจัดบริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย	ปีงบประมาณ	2559	
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           การจัดทําทะเบียน 
                1. สปสช. จัดทําข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงโดย ดึงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูล OP/IP ปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 30 มิถุนายน  2558) ที่ได้รับการวินิจฉัยโรค รหัส ICD 10 
ระบุ D 56.1 ร่วมกับข้อมูลเดิมที่ใช้สําหรับการจัดสรรปี 2558 ส่งให้หน่วยบริการตรวจสอบและยืนยัน 

                2. หน่วยบริการตรวจสอบ ยืนยัน และเพ่ิมเติม ข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย
ชนิดรุนแรง 

                3. สปสช. ตรวจสอบ จัดทําเป็นทะเบียนกลางผู้ป่วยชนิดรุนแรง  
ผลการดําเนินการ 

            มีผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงในทะเบียน ปี 2559 จํานวน  11,940 ราย 
เป็น ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ของ สปสช. เขต 5 ราชบุรี จํานวน 690 ราย ได้รับ
งบประมาณ จํานวนเงิน 2,396,445 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 29 และตารางที่ 30 
 

ตารางท่ี 29  ข้อมลูการจดัสรรค่าจัดบริการดูแลรักษาผู้ปว่ยโรคธาลัสซีเมีย ปีงบประมาณ 2559  
เขต จํานวนผู้ป่วย จํานวนเงิน 
01 2,103 7,303,955.00 
02 868 3,014,660.00 
03 626 2,174,165.00 
04 834 2,896,575.00 
05 690 2,396,445.00 
06 1,160 4,028,810.00 
07 664 2,306,145.00 
08 741 2,573,575.00 
09 1,139 3,955,875.00 
10 407 1,413,560.00 
11 1,083 3,761,380.00 
12 614 2,132,490.00 
13 1,011 3,511,315.00 
รวม 11,940 41,468,950.00 

                       แหล่งท่ีมา : ข้อมูลการจัดสรรงบผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
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ตารางที่ 30 ข้อมูลการจัดสรรงบผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	ปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกัน	

	 สุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 60 

 

ตารางที่ 30   ข้อมูลการจัดสรรงบผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ 2559  
                  สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 

ลําดับ จังหวัด โรงพยาบาล จํานวนผู้ป่วยท่ี
จดัสรร(ราย) 

จํานวนงบประมาณ 
(บาท) 

1 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 21 72,935.00 
2 ราชบุรี บ้านโป่ง 45 156,290.00 
3 ราชบุรี ปากท่อ 27 93,774.00 
4 ราชบุรี โพธาราม 15 52,097.00 
5 ราชบุรี ราชบุรี 225 781,450.00 
6 ราชบุรี สวนผ้ึง 1 3,473.00 
7 กาญจนบุรี เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน 1 3,473.00 
8 กาญจนบุรี ทองผาภูม ิ 16 55,570.00 
9 กาญจนบุรี บ่อพลอย 8 27,785.00 
10 กาญจนบุรี พหลพลพยุหเสนา 55 191,021.00 
11 กาญจนบุรี มะการักษ์ 17 59,043.00 
12 กาญจนบุรี ศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 3 10,419.00 
13 กาญจนบุรี สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 20 69,462.00 
14 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา 2 6,946.00 
15 นครปฐม กําแพงแสน 19 65,989.00 
16 นครปฐม ห้วยพลู 7 24,312.00 
17 สุพรรณบุรี เจ้าพระยายมราช 53 184,076.00 
18 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ 5 17,366.00 
19 สุพรรณบุรี สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 21 72,935.00 
20 สุพรรณบุรี สามชุก 5 17,366.00 
21 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ 3 10,419.00 
22 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 22 76,408.00 
23 สมุทรสงคราม สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 7 24,312.00 
24 สมุทรสงคราม อัมพวา 3 10,419.00 
25 เพชรบุรี ชะอํา 1 3,473.00 
26 เพชรบุรี ท่ายาง 4 13,892.00 
27 เพชรบุรี บ้านลาด 1 3,473.00 
28 เพชรบุรี พระจอมเกล้า 50 173,655.00 
29 เพชรบุรี หนองหญ้าปล้อง 2 6,946.00 
30 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี 10 34,731.00 
31 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย 11 38,204.00 
32 ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด 10 34,731.00 

 Grand Total เขต   690 2,396,445.00 
แหล่งที่มา :  ข้อมูลการจัดสรรงบผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง ปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพ 
                  แห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี62

	 บทสรุป	

		 มีหน่วยบริการในพื้นที่	 สปสช.	 เขต	5	 ราชบุรี	 ตรวจสอบ	ยืนยัน	และเพิ่มเติม	ข้อมูลผู้ป่วยโรคโลหิตจาง	

ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง	ให้สปสช.	จำานวน	32	แห่ง	จำานวนผู้ป่วย	690	ราย	ได้รับงบประมาณ	2,396,445	บาท	ผู้เกี่ยวข้อง

ในรูปคณะทำางานของเขต	 กำาหนดอัตราการจ่ายแก่หน่วยบริการ	 โดยให้ค่านำ้าหนักเท่ากัน	 จำานวนเงิน	 3,473	 บาท	

ต่อผู้ป่วย	1	ราย	

	 ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงาน	

	 ในปี	2560	ควรแก้ไขการจัดทำาทะเบียนผู้ป่วย	โดยให้หน่วยบริการ	ตรวจสอบ	ยืนยัน	และเพิ่มเติม	ข้อมูล

ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงให้ครบทุกแห่ง	

	 3.2  การบริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

		 	 ความเป็นมา

		 		 วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่สำาคัญทั้งยังเป็นปัญหาสาธารณสุข	 เป็นสาเหตุการป่วยและการเสียชีวิต	

ในหลายประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย	 องค์การอนามัยโลกจัดประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาวัณโรคสูง		

จากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าวัณโรคยังเป็นปัญหาสุขภาพที่น่าเป็นห่วงของประเทศไทย	 ดังนั้นเพื่อให้	

การดำาเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		

จึงจัดให้มีการบริหารจัดการในการดูแลรักษาวัณโรคอย่างครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	โดยมีเป้าหมาย

เพ่ือให้ผู้ป่วยวัณโรคได้รับการค้นหาและเข้าถึงบริการการดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ	 ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องมีผลลัพธ์	

การรักษาที่ด	ีส่งผลให้อัตราป่วยและอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคลดลง	

	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการดูแลรักษา	

ผู้ป่วยวัณโรคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำานวน	 66	 แห่ง	 หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำานวน		

2	 แห่ง	 และหน่วยบริการเอกชน	 จำานวน	 3	 แห่ง	 รวมทั้งหมดจำานวน	 71	 แห่ง	 และมีหน่วยตรวจเพาะเชื้อวัณโรคดื้อยา	

(Culture)	 จำานวน	 1	 แห่ง	 หน่วยตรวจทดสอบความไวต่อเชื้อด้ือยาวัณโรค	 (DST)	 จำานวน	 1	 แห่ง	 และหน่วยตรวจ	

เชื้อวัณโรคดื้อยาด้วยวิธ	ีMolecular	Assay	จำานวน	1	แห่ง

	 	 ผลการดำาเนินงาน	

	 	 1.	 จำานวนผู้ป่วยวัณโรค	

	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2559	 มีผู้ป่วยวัณโรคลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาจำานวน	 3,598	 ราย		

โดยจังหวัดที่มีการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบมากที่สุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี	 จำานวน	 737	 ราย	 รองลงมาจังหวัดกาญจนบุร	ี

จำานวน	 628	 ราย	 และจังหวัดราชบุรี	 จำานวน	 555	 ราย	 ตามลำาดับ	 โดยมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่	 จำานวน	 3,267	 ราย		

จังหวัดที่มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่มากที่สุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี	 จำานวน	 668	 ราย	 รองลงมาจังหวัดกาญจนบุรี	 จำานวน		

518	ราย	และจังหวัดราชบุรี	จำานวน	502	ราย	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที	่31



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 63

ตารางที่ 31	จำานวนผู้ป่วยวัณโรค	จำาแนกรายจังหวัดและประเภทผู้ป่วย	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 62 

 

ราย รองลงมาจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  518 ราย และจังหวัดราชบุรี จํานวน 502 ราย ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 31 

 

ตารางท่ี 31  จํานวนผู้ป่วยวัณโรค จําแนกรายจังหวัดและประเภทผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 

ผูป่้วยราย
ใหม่

ผูป่้วยท่ีเคย
รักษามาก่อน

DR-
TB(Mono/Poly-
Drug resistance)

MDR-TB 
(Muti-Drug 
resistance)

กาญจนบุรี 518 92 4 14 628
นครปฐม 379 9 0 1 389
ประจวบคีรีขันธ์ 449 26 2 0 477
เพชรบุรี 227 27 1 0 255
ราชบุรี 502 45 8 0 555
สมุทรสงคราม 142 4 1 5 152
สมุทรสาคร 382 18 1 4 405
สุพรรณบุรี 668 66 2 1 737
 เขต 5 ราชบุรี 3,267     287           19                 25              3,598         

จังหวัด

ประเภทผูป่้วย

รวม

 
              แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

     2. ผลงานการให้บริการ 

         2.1 ผลงานการกํากับการกินยา(DOTS) 

   ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานการกํากับการกินยา โดยมีผลงานการกํากับการกินยา
ท้ังส้ิน จํานวน 204,867 วัน จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือ จังหวัดนครปฐม จํานวน 60,545 วัน 
รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 46,437 วัน และจังหวัดราชบุรี จํานวน 45,067 วัน ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 32 

ตารางท่ี 32  ผลงานการกํากับการกินยาผู้ป่วยวัณโรค จําแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

          
          แหล่งท่ีมา : รายงานการชดเชยการกํากับการกินยา สปสช.เขต 5 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 62 

 

ราย รองลงมาจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  518 ราย และจังหวัดราชบุรี จํานวน 502 ราย ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 31 

 

ตารางท่ี 31  จํานวนผู้ป่วยวัณโรค จําแนกรายจังหวัดและประเภทผู้ป่วย ปีงบประมาณ 2559 

ผูป่้วยราย
ใหม่

ผูป่้วยท่ีเคย
รักษามาก่อน

DR-
TB(Mono/Poly-
Drug resistance)

MDR-TB 
(Muti-Drug 
resistance)

กาญจนบุรี 518 92 4 14 628
นครปฐม 379 9 0 1 389
ประจวบคีรีขันธ์ 449 26 2 0 477
เพชรบุรี 227 27 1 0 255
ราชบุรี 502 45 8 0 555
สมุทรสงคราม 142 4 1 5 152
สมุทรสาคร 382 18 1 4 405
สุพรรณบุรี 668 66 2 1 737
 เขต 5 ราชบุรี 3,267     287           19                 25              3,598         

จังหวัด

ประเภทผูป่้วย

รวม

 
              แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

     2. ผลงานการให้บริการ 

         2.1 ผลงานการกํากับการกินยา(DOTS) 

   ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้
สนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยบริการที่มีผลงานการกํากับการกินยา โดยมีผลงานการกํากับการกินยา
ท้ังสิ้น จํานวน 204,867 วัน จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือ จังหวัดนครปฐม จํานวน 60,545 วัน 
รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 46,437 วัน และจังหวัดราชบุรี จํานวน 45,067 วัน ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางท่ี 32 

ตารางท่ี 32  ผลงานการกํากับการกินยาผู้ป่วยวัณโรค จําแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

          
          แหล่งท่ีมา : รายงานการชดเชยการกํากับการกินยา สปสช.เขต 5 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  

	 2.	 ผลงานการให้บริการ

		 	 2.1		 ผลงานการกำากับการกินยา	(DOTS)

		 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้สนับสนุน	

งบประมาณให้แกห่นว่ยบรกิารทีม่ผีลงานการกำากบัการกนิยา	โดยมผีลงานการกำากบัการกนิยาทัง้สิน้	จำานวน	204,867	วนั	

จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือ	จังหวัดนครปฐม	จำานวน	60,545	วัน	รองลงมาคือจังหวัดกาญจนบุรี	จำานวน	46,437	วัน	

และจังหวัดราชบุรี	จำานวน	45,067	วัน	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที	่32

ตารางที่ 32 ผลงานการกำากับการกินยาผู้ป่วยวัณโรค	จำาแนกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี64

		 	 2.2		 ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค

					 	 	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่	

หน่วยบริการที่มีผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 โดยมีผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคทั้งสิ้นจำานวน	 118,266	 ราย		

ไดร้บัการวนิจิฉยัวา่เป็นวณัโรค	จำานวน	1,545	ราย	จงัหวดัทีม่ผีลงานการคน้หาผูป้ว่ยวณัโรค	มากทีส่ดุคอื	จังหวดัสพุรรณบรุ	ี

จำานวน	 58,398	 ราย	 รองลงมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จำานวน	 22,781	 รายและจังหวัดราชบุรี	 จำานวน	 19,608	 ราย		

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	33

ตารางที่ 33 	ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	จำาแนกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 63 

 

         2.2 ผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

    สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยบริการที่มีผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค โดยมีผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคทั้งส้ินจํานวน 
118,266 ราย ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค จํานวน 1,545 ราย จังหวัดที่มีผลงานการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 
มากที่สุดคือ จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 58,398 ราย รองลงมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จํานวน 22,781 
รายและจังหวัดราชบุรี จํานวน 19,608 ราย ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 33 

ตารางท่ี 33  ผลงานการค้นหาผู้ปว่ยวัณโรค จําแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : รายงานการชดเชยการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค สปสช.เขต 5 ราชบุรี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559  

         2.3 ผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจํา 

      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีเรือนจําในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ จํานวน 10 แห่ง และมีหน่วยบริการประจําเรือนจํา จํานวน 9 แห่ง   ในปีงบประมาณ 2559  
มีผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรค ทั้งสิ้น จํานวน 12,421 ราย โดยมีผลการถ่ายภาพรังสี (X-ray) 
ผิดปกติ จํานวน 66 ราย และพบว่าเป็นวัณโรค จํานวน 19 ราย หน่วยบริการที่มีผลงานการคัดกรองวัณโรค 
ในเรือนจํามากที่สุดคือโรงพยาบาลราชบุรี จํานวน 7,571 ราย รองลงมาคือโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 
จํานวน 2,644 ราย และโรงพยาบาลทองผาภูมิ จํานวน 1,223 ราย ตามลําดับ รายละเอียดดังตารางท่ี 34 

 
 
 
 

		 	 2.3		 ผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำา

	 		 	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี	มีเรือนจำาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	จำานวน	

10	แห่ง	และมีหน่วยบริการประจำาเรือนจำา	จำานวน	9	แห่ง	 ในปีงบประมาณ	2559	มีผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรค		

ท้ังสิ้น	 จำานวน	 12,421	 ราย	 โดยมีผลการถ่ายภาพรังสี	 (X-ray)	 ผิดปกติ	 จำานวน	 66	 ราย	 และพบว่าเป็นวัณโรค		

จำานวน	 19	 ราย	 หน่วยบริการที่มีผลงานการคัดกรองวัณโรค	 ในเรือนจำามากที่สุดคือโรงพยาบาลราชบุรี	 จำานวน		

7,571	 ราย	 รองลงมาคือโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา	 จำานวน	 2,644	 ราย	 และโรงพยาบาลทองผาภูมิ	 จำานวน		

1,223	ราย	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	34
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ตารางที่ 34 	ผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำา	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 64 

 

ตารางท่ี 34  ผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจํา ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : รายงานการชดเชยการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจาํ สปสช.เขต 5 ราชบุร ีณ วันที่ 30 กันยายน 2559  

    3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

      ในปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการพัฒนาโปรแกรม TB 
DATA HUB ซึ่งเป็นโปรแกรมสําหรับบันทึกผลงานการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคและการเบิกจ่ายยาวัณโรค 
โดยเปิดให้บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559  ซึ่งมีหน่วยบริการหลายแห่งยังบันทึกข้อมูลไม่
ครบถ้วน ทําให้ข้อมูลในโปรแกรม TB DATA HUB มีจํานวนน้อย ส่งผลให้ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
อาจน้อยกว่าความเป็นจริง 

          3.1 อัตราผลสําเร็จการรักษา 

               ปีงบประมาณ 2559  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีอัตรา
ผลสําเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค เท่ากับร้อยละ 55.6    รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 13 
 
 
 
 
 
 
 

	 3.	 ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด

	 	 ในปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิได้มีการพัฒนาโปรแกรม	TB	DATA	

HUB	 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำาหรับบันทึกผลงานการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคและการเบิกจ่ายยาวัณโรค	 โดยเปิดให้บันทึก	

ข้อมูลได้ตั้งแต่วันท่ี	 1	 พฤษภาคม	 2559	 ซึ่งมีหน่วยบริการหลายแห่งยังบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน	 ทำาให้ข้อมูลใน	

โปรแกรม	TB	DATA	HUB	มีจำานวนน้อย	ส่งผลให้ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดอาจน้อยกว่าความเป็นจริง

		 	 3.1		 อัตราผลสำาเร็จการรักษา

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ เขต	5	ราชบุรี	มีอัตราผลสำาเร็จ

ของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค	เท่ากับร้อยละ	55.6	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่13
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แผนภูมิที่ 13		อัตราผลสำาเร็จของการรักษา	(Success	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกรายเขต	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 65 

 

แผนภูมิที่ 13  อัตราผลสําเร็จของการรักษา (Success rate) ผู้ป่วยวัณโรค แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

      3.2 อัตราการขาดการรักษา 

     ปีงบประมาณ 2559  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีอัตรา
การขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 1.9    รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 14 

แผนภูมิที่ 14 อัตราการขาดรักษา(Default rate) ผู้ป่วยวัณโรค แยกรายเขต  ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 
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แผนภูมิที่ 13  อัตราผลสําเร็จของการรักษา (Success rate) ผู้ป่วยวัณโรค แยกรายเขต ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
     แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559  

      3.2 อัตราการขาดการรักษา 

     ปีงบประมาณ 2559  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีอัตรา
การขาดการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ 1.9    รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 14 

แผนภูมิที่ 14 อัตราการขาดรักษา(Default rate) ผู้ป่วยวัณโรค แยกรายเขต  ปีงบประมาณ 2559 

 
แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

 
 
 

 

		 	 3.2		 อัตราการขาดการรักษา

		 	 	 	 ปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเขต	5	ราชบุรี	มีอัตราการขาดการ

รักษาผู้ป่วยวัณโรค	ร้อยละ	1.9	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	14

แผนภูมิที่ 14	อัตราการขาดรักษา	(Default	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกรายเขต	ปีงบประมาณ	2559
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		 	 3.3		 อัตราการเสียชีวิต

	 	 	 	 ปีงบประมาณ	2559	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิเขต	5	ราชบุรี	มีอัตราการเสียชีวิต

ผู้ป่วยวัณโรค	เท่ากับ	ร้อยละ	6.4	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	15

แผนภูมิที่ 15	อัตราการเสียชีวิต(Death	rate)	ผู้ป่วยวัณโรค	แยกรายเขต	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 66 

 

              3.3 อัตราการเสียชีวิต 

ปีงบประมาณ 2559 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีอัตราการ
เสียชีวิตผู้ป่วยวัณโรค เท่ากับ ร้อยละ 6.4    รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 15 

แผนภูมิที่ 15  อัตราการเสียชีวิต(Death rate) ผู้ป่วยวัณโรค แยกรายเขต  ปีงบประมาณ 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งท่ีมา : โปรแกรม TB DATA HUB ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 

           บทสรุป    

    จากผลการดําเนินงานบริการผู้ป่วยวัณโรค ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 
ราชบุรี ในปีงบประมาณ 2559  พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจํานวน 3,598 ราย มีผลงาน
การให้บริการต่างๆ ดังน้ี ผลงานบริการกํากับการกินยา จํานวน 204,867 วัน ผลงานบริการค้นหาผู้ป่วย
วัณโรค จํานวน 118,266 ราย และมีผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจํา ซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับ
การคัดกรองวัณโรคจํานวน 12,421 ราย  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อัตราผลสําเร็จของการรักษา 
เท่ากับร้อยละ 55.6 อัตราการขาดการรักษา เท่ากับร้อยละ 1.9 และอัตราการเสียชีวิต เท่ากับร้อยละ 6.4 
     ในปีงบประมาณ 2559 มีการปรับปรุงโปรแกรม TB DATA HUB ซึ่งหน่วยบริการหลายแห่ง
บันทึกข้อมูลการให้บริการและการจ่ายยาไม่ครบถ้วน ทําให้ผลงานในระบบมีจํานวนน้อยและส่งผลให้
หน่วยบริการหลายแห่งขาดยารวมทั้งไม่ได้รับชดเชยค่าบริการตามการให้บริการจริง  สําหรับการบริการ 
คัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจํา ยังไม่ครอบคลุมทุกเรือนจําในเขตพื้นที่ 

           ข้อเสนอแนะตอ่การดําเนินงาน   
     ควรมีการกํากับติดตามการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคและระบบการเบิกจ่ายยาของ
หน่วยบริการในพ้ืนที่ เพ่ือลดปัญหาระบบรายงานและการขาดยาของหน่วยบริการ รวมทั้งมีการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้หน่วยบริการประจําของเรือนจํา ดําเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจําในครอบคลุมทุกแห่ง 

	 บทสรุป	

	 จากผลการดำาเนินงานบริการผู้ป่วยวัณโรค	 ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 5	 ราชบุรี		

ในปีงบประมาณ	 2559	 พบว่ามีผู้ป่วยวัณโรคลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจำานวน	 3,598	 ราย	 มีผลงานการให้บริการต่างๆ		

ดังนี้	 ผลงานบริการกำากับการกินยา	 จำานวน	 204,867	 วัน	 ผลงานบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค	 จำานวน	 118,266	 ราย		

และมีผลงานบริการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำา	 ซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรคจำานวน	 12,421	 ราย		

ผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัด	 อัตราผลสำาเร็จของการรักษา	 เท่ากับร้อยละ	 55.6	 อัตราการขาดการรักษา	 เท่ากับ	

ร้อยละ	1.9	และอัตราการเสียชีวิต	เท่ากับร้อยละ	6.4

	 ในปีงบประมาณ	2559	มีการปรับปรุงโปรแกรม	TB	DATA	HUB	ซึ่งหน่วยบริการหลายแห่งบันทึกข้อมูล

การให้บริการและการจ่ายยาไม่ครบถ้วน	 ทำาให้ผลงานในระบบมีจำานวนน้อยและส่งผลให้หน่วยบริการหลายแห่งขาดยา

รวมทัง้ไมไ่ดร้บัชดเชยคา่บรกิารตามการใหบ้รกิารจริง	สำาหรับการบริการคดักรองผู้ปว่ยวณัโรคในเรือนจำา	ยงัไม่ครอบคลมุ

ทุกเรือนจำาในเขตพื้นที่

	 ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินงาน	

	 ควรมีการกำากับติดตามการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยวัณโรคและระบบการเบิกจ่ายยาของหน่วย

บริการในพื้นที	่ เพื่อลดปัญหาระบบรายงานและการขาดยาของหน่วยบริการ	รวมทั้งมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วย

บริการประจำาของเรือนจำา	ดำาเนินการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำาในครอบคลุมทุกแห่ง
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การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1. ความเป็นมา

	 บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค(P&P)	เปน็สทิธปิระโยชนเ์ดยีวในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิ

ทีจ่ดัใหก้บัประชาชนไทยทกุสทิธ	ิเปน็บรกิารสาธารณสุขท่ีใหโ้ดยตรงแกบ่คุคลครอบครัวหรือกลุ่มบคุคล	โดยมวีตัถปุระสงค์

เชิงผลลัพธ์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	 ลดอัตราป่วย	 อัตราตายที่เป็นภาระโรคของประเทศและส่งเสริมสุขภาพ

แม่และเด็ก	 บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน	

โดยการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มีขอบเขต	ดังนี้	

	 (1)		 การตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาภาวะเสี่ยงต่อการเสียสุขภาพและศักยภาพที่เอื้ออำานวยต่อการ

สร้างเสริมสุขภาพ

		 (2)		 การสร้างเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	 การให้คำาปรึกษา	 แนะนำา	 การให้ความรู้	 และการสาธิต

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

	 (3)		 การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค	 การใช้ยา	 และการทำาหัตถการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	

ทั้งน้ีไม่รวมถึงการเฝ้าระวังโรค	 และบริการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีอาการแทรกซ้อน	 หรือชะลอความรุนแรงของการป่วย

ให้ถือเป็นกิจกรรมด้านการรักษาพยาบาล

	 คา่ใชจ้า่ยบรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคในระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเปน็คา่ใชจ้า่ยสำาหรบั

การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	

	 วัตถุประสงค์

	 เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละกลุ่มวัย

	 กรอบการบริหารค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้รับจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสำาหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค	 เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 จำานวน	 398.60	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 48.787	 ล้านคน	 หรือ

เท่ากับ	 297.70	 บาทต่อประชาชนไทยทุกสิทธิ	 (จำานวน	 63.323	 ล้านคน)	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

แบ่งการบริหารค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นประเภทบริการย่อย	3	รายการ	ได้แก่

	 ส่วน	ก	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ	 (PP	National	priority	program	and	

central	procurement)

	 ส่วน	ข	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำาเนินการในชุมชน	(PP	community)

	 ส่วน	ค	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	(PP	basic	services)
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2. ผลการด�าเนินงาน 

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการส่งเสริมสุขภาพ	

และป้องกันโรค	สำาหรับบริการตามสิทธิประโยชน์	ในส่วน	ข	และ	ค	รายละเอียดตามตารางที	่35

ตารางที่ 35  แสดงวงเงินค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	ที่บริหารในระดับเขต	(267.70	บาท/ประชาชนไทย	

	 ทุกสิทธิ)

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 68 

 

2. ผลการดําเนินงาน    
  

สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 5 ราชบุรี ได้รับการจัดสรรคา่ใช้จ่ายบริการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค สําหรับบริการตามสิทธิประโยชน ์ในส่วน ข และ ค รายละเอยีดตามตารางที่ 35 
 

ตารางท่ี 35  แสดงวงเงินค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่บริหารในระดับเขต (267.70 บาท/ 
                 ประชาชนไทยทุกสิทธิ) 
 

ประเภท  จํานวนเงิน หมายเหตุ 
ส่วน ข : PP ในชุมชน (45 บาท/คน) 233,685,000.00 บริหารจัดการระดับเขต 
ส่วน ค : P&P basic services  (222.70 บาท/คน) ดังน้ี 1,156,599,937.51  
          1) QOF  (20 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) 103,860,000.00 บริหารจัดการระดับเขต 

    2)  PP  สําหรับแก้ไขปัญหาพื้นที่  (8 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) 41,544,000.00 บริหารจัดการระดับเขต 
    3) PP  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน (5 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) 25,965,000.00 บริหารจัดการระดับเขต 

         4) PP ส่วนเหมาจ่าย (ประมาณ 189.70 บาท) 985,230,937.51  
รวม 1,390,284,937.51  

แหล่งท่ีมา : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแตล่ะหมวดมีความแตกต่างกันตามประกาศคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิดังน้ี 

     การบริหารจัดการ PP ในชุมชน (45บาท/ปชก.ไทยทุกสิทธิ) เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคที่ดําเนินการในชุมชนในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
ของคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิโดยจดัสรรให้กองทุนหลกัประกันสขุภาพในระดับทอ้งถ่ิน
หรือพ้ืนที ่ที่มคีวามพร้อมในการเข้าร่วมดําเนินงาน  และบริหารจัดการในระดับทอ้งถิน่หรือพื้นทีต่าม
เจตนารมณ ์แห่ง พรบ.หลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ.2545 มาตรา 18(8) และ (9) และมาตรา 47 
รายละเอียดดังการบริหารจัดการกองทุนหลกัประกันสขุภาพในระดับทอ้งถ่ินหรือพ้ืนที ่ในเขตสุขภาพที ่5  
หน้า ……… 
      สําหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่บริหารจดัการใน
ระดับเขต จะดาํเนินการออกแบบจัดสรรภายใต้คณะทํางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต แล้ว
เสนอคณะอนกุรรมการหลักประกันสขุภาพ เขต 5 ราชบุรี ดังน้ี 

1) การบริหารจัดการ PP สว่น QOF (20 บาทปชก./ไทยทุกสิทธิ) เพ่ือจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ (QOF) บูรณาการกับงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ  
รายละเอียดตามหน้า 16  
            2) PP เพ่ือสง่เสริมและสนับสนนุการจัดบริการ (5 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ) และการกํากับ
ติดตาม/ประเมินผล ค่าใช้จ่ายรายการนี้ถูกทักท้วงจาก สตง. ว่ามาจากค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค ดังน้ัน เงินส่วนนี้ จึงขออนุมตัิจาก อปสข. เป็นค่าใช้จ่าย P&P basic services  จัดสรรให้
หน่วยบริการประจําตามประชากรทุกสทิธิ 

	 การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวดมีความแตกต่างกันตามประกาศคณะกรรมการกองทุน	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิดังนี้

	 การบริหารจัดการ PP ในชุมชน	 (45บาท/ปชก.ไทยทุกสิทธิ)	 เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและ	

ป้องกันโรคที่ดำาเนินการในชุมชนในรูปแบบความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประกาศของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยจัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ที่มีความพร้อม	

ในการเข้าร่วมดำาเนินงาน	 และบริหารจัดการในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ตามเจตนารมณ์	 แห่ง	 พรบ.หลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	มาตรา	18(8)	และ	(9)	และมาตรา	47	รายละเอียดดังการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ในเขตสุขภาพที่	5	หน้า	163

	 สำาหรับการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ที่บริหารจัดการในระดับเขต		

จะดำาเนินการออกแบบจัดสรรภายใต้คณะทำางานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับเขต	แล้วเสนอคณะอนุกรรมการ

หลักประกันสุขภาพ	เขต	5	ราชบุรี	ดังนี้

	 1)		 การบริหารจัดการ	PP	ส่วน	QOF	 (20	บาทปชก./ไทยทุกสิทธิ)	 เพื่อจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงาน

บริการ	(QOF)	บูรณาการกับงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ	รายละเอียดตามหน้า	16	

	 2)		 PP	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ	 (5	 บาท/ปชก.ทุกสิทธิ)	 และการกำากับติดตาม/	

ประเมินผล	 ค่าใช้จ่ายรายการนี้ถูกทักท้วงจาก	 สตง.	 ว่ามาจากค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ดังนั้น		

เงินส่วนนี้	 จึงขออนุมัติจาก	 อปสข.	 เป็นค่าใช้จ่าย	 P&P	 basic	 services	 จัดสรรให้หน่วยบริการประจำาตามประชากร	

ทุกสิทธิ



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี70

	 3)		 ส่วนการบริหารจัดการ	 PP	 สำาหรับพื้นที่	 (8	 บาท/ไทยทุกสิทธิ)	 จ่ายเป็นค่าบริการที่ต้องการเร่งรัด	

การเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด	 ตามความจำาเป็นทางสุขภาพ	 โดยจ่ายให้หน่วย

บริการ/สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ	ซึ่งเขต	5	ราชบุรี	ได้บริหารจัดการ	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	16	และตารางที่	36		

และตารางที่	37

	

แผนภูมิที่ 16	แสดงกรอบการจัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 69 

 

           3) สว่นการบริหารจัดการ PP สําหรับพืน้ท่ี  (8บาท/ไทยทุกสทิธ)ิ จ่ายเป็นค่าบริการที่
ตอ้งการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด ตามความจําเป็นทาง
สุขภาพ โดยจา่ยให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเขต 5 ราชบุรี ได้บริหารจดัการ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที ่16  และตารางท่ี 36 และตารางท่ี 37 

  
แผนภูมิที่ 16 แสดงกรอบการจัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 36  แสดงโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก้ไขปัญหาระดับเขต 
  

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 0-5 ปี  เขตสุขภาพที่ 5   
2,099,000 ดําเนินการ 15 เครือข่ายอําเภอ  

2.  โครงการเพิ่มการเข้าถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ 
ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเส่ียงสูง DM HT 

2,000,000 ดําเนินการ 8 จังหวัด 

3.  โครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้  กลุ่มเป้าหมาย 50 ปีขึ้นไป 6,287,000 ดําเนินการเป็นโครงการนําร่อง 
11 เครือข่ายสุขภาพ  

รวม 10,386,000 จํานวนโครงการย่อย 
ทั้งหมด 34 โครงการ 

แหล่งท่ีมา : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

 

PPA   (8 บาท/ประชากรทุกสิทธิ) 
(41,544,000 บ.)

วงเงิน 6 บ./ปชก.ทุกสิทธิ  
(31,158,000 บาท) 

1. จดัสรรชดเชย ให้ศูนย์อนามมัยท่ี5 ตาม
นโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ 
169,7407 บาท 

2. โครงการแกไ้ขปญัหาในระดับจังหวัด  
29,460,593 บาท 

วงเงิน 2 บ./ปชก.ทุกสิทธิ 
(10,386,000 บาท) 

สําหรับโครงการแก้ไขปัญหาในระดับเขต
(ดําเนินการท้ัง 8 จังหวัด) 

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 69 

 

           3) สว่นการบริหารจัดการ PP สําหรับพืน้ท่ี  (8บาท/ไทยทุกสทิธ)ิ จ่ายเป็นค่าบริการที่
ตอ้งการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบายหรือแก้ปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด ตามความจําเป็นทาง
สุขภาพ โดยจา่ยให้หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งเขต 5 ราชบุรี ได้บริหารจดัการ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที ่16  และตารางท่ี 36 และตารางที ่37 

  
แผนภูมิที่ 16 แสดงกรอบการจัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 36  แสดงโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก้ไขปัญหาระดับเขต 
  

โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. โครงการเพิ่มการเข้าถึงบริการเฝ้าระวัง คัดกรองและส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก กลุ่มอายุ 0-5 ปี  เขตสุขภาพที่ 5   
2,099,000 ดําเนินการ 15 เครือข่ายอําเภอ  

2.  โครงการเพิ่มการเข้าถึงปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือ 
ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเส่ียงสูง DM HT 

2,000,000 ดําเนินการ 8 จังหวัด 

3.  โครงการคัดกรองมะเร็งลําไส้  กลุ่มเป้าหมาย 50 ปีขึ้นไป 6,287,000 ดําเนินการเป็นโครงการนําร่อง 
11 เครือข่ายสุขภาพ  

รวม 10,386,000 จํานวนโครงการย่อย 
ทั้งหมด 34 โครงการ 

แหล่งท่ีมา : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   

 

PPA   (8 บาท/ประชากรทุกสิทธิ) 
(41,544,000 บ.)

วงเงิน 6 บ./ปชก.ทุกสิทธิ  
(31,158,000 บาท) 

1. จดัสรรชดเชย ให้ศูนย์อนามมัยท่ี5 ตาม
นโยบายฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ 
169,7407 บาท 

2. โครงการแกไ้ขปญัหาในระดับจังหวัด  
29,460,593 บาท 

วงเงิน 2 บ./ปชก.ทุกสิทธิ 
(10,386,000 บาท) 

สําหรับโครงการแก้ไขปัญหาในระดับเขต
(ดําเนินการท้ัง 8 จังหวัด) 

ตารางที่ 36 	แสดงโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก้ไขปัญหาระดับเขต



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 71

	 สำาหรับโครงการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณตามจำานวนประชากร	และ

จังหวัดได้นำาไปจัดทำาโครงการแก้ไขปัญหา	รายละเอียดดังตารางที	่37

ตารางที่ 37 แสดงวงเงินจัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 70 

 

สําหรับโครงการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณตาม
จํานวนประชากร และจังหวัดได้นําไปจดัทาํโครงการแก้ไขปัญหา รายละเอียดดังตาราง 37 
ตารางท่ี 37 แสดงวงเงินจัดสรรค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสําหรับแก้ไขปัญหาระดับจังหวัด 
 

 จังหวัด  จํานวน (บาท) โครงการ 
ราชบุรี  4,727,276.00 โครงการภาพรวมมีกิจกรรมย่อย early ANC, คัดกรอง DM HT  

ประเมิน CVD risk  ทันตกรรมปอ้งกัน คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ  
กาญจนบุรี  4,248,157.00 1. คัดกรอง Geriatric Syndrom ในผู้สูงอายุ  (2,000,000 บ.) 

2. ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือป้องกันและชะลอความเส่ือมของไตใน 
กลุ่มเส่ียงต่อการเกิดภาวะไตเส่ือม  (2,248,157บ.) 

สุพรรณบุรี  4,506,450.00 โครงการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
นครปฐม  4,604,992.00 จัดสรรให้หน่วยบริการแบบ PP basic service 
สมุทรสาคร  4,800,613.00 1. ส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี อ.บ้านแพ้ว (508,000บ.) 

2. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม อ.เมือง  (2,037,613 บ.) 
3.  โครงการชุมชนปลอดโรคปลอดภัย กายใจเป็นสุข อ.กระทุ่มแบน      
    (2,040,000 บ.) 
4. โครงการคดักรองสุขภาพผู้สูงอายุ รพ.เจษฎาเวชการ (51,000 บ.) 
5. โครงการเคลือบหลุมร่องฟัน CUP   วิชัยเวชฯ (164,000 บ.) 

สมุทรสงคราม  1,010,488.00 จัดสรรให้หน่วยบริการแบบ PP basic service 
เพชรบุรี  2,569,942.00 คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
ประจวบคีรีขันธ์  2,992,675.00 1. จัดสรรให้หน่วยบริการแบบ PP basic service  (2,261,490 บ.) 

2. คัดกรองโรคเร้ือรังในกลุ่มพระภิกษุ สามเณร แม่ชี (731,185 บ.) 
         รวม 29,460,593.00 จํานวนโครงการย่อยท้ังหมด 56 โครงการ 

หมายเหตุ จํานวนโครงการย่อยโครงการแก้ไขปัญหาระดับเขต และระดับจังหวัด รวม 90 โครงการย่อย 
แหล่งท่ีมา : งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
 

3.  บทสรุป    
 

 การบริหารค่าใช้จ่ายภายใต้การทํานิติกรรมโดยตรงกับหน่วยบริการประจํา ทําให้มีนิติกรรมจํานวน
มาก ไม่สามารถติดตามกํากับโครงการได้ทุกโครงการ ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามกํากับจากสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และโครงการส่วนใหญ่เริ่มดําเนินการในช่วงกลางไตรมาส 3 จึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ของโครงการ
ในภาพรวม 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน   
 

       4.1 โครงการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเป็นโครงการนําร่อง ควรดําเนินการต่อเน่ืองในปี ต่อไป เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการ 

4.2 การสร้างความร่วมมือกับเขตสุขภาพ ควรดําเนินร่วมมือกันอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. บทสรุป 

	 การบริหารค่าใช้จ่ายภายใต้การทำานิติกรรมโดยตรงกับหน่วยบริการประจำา	 ทำาให้มีนิติกรรมจำานวนมาก		

ไม่สามารถติดตามกำากับโครงการได้ทุกโครงการ	 ขาดการมีส่วนร่วมในการติดตามกำากับจากสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	

และโครงการส่วนใหญ่เริ่มดำาเนินการในช่วงกลางไตรมาส	3	จึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ของโครงการในภาพรวม

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 4.1	 โครงการแก้ไขปัญหาท่ีมีลักษณะเป็นโครงการนำาร่อง	 ควรดำาเนินการต่อเนื่องในปีต่อไป	 เพื่อให้กลุ่ม

เป้าหมายได้เข้าถึงบริการ

	 4.2	 การสร้างความร่วมมือกับเขตสุขภาพ	 ควรดำาเนินร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้การขับเคลื่อน	

การแก้ไขปัญหามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี72

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

1. ความเป็นมา 

	 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	 หมายถึง	 การจัดหาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์	 สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ซึ่งเริ่มจากบริการที่เน้นเฉพาะคนพิการให้สามารถ

เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และได้รับอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการได้อย่างทั่วถึง	 ต่อมาในปัจจุบันได้

ขยายขอบข่ายการบริการให้ครอบคลุมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เพิ่มเติมแก่ผู้ป่วยที่จำาเป็นต้องได้รับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	คนพิการ	ผู้สูงอายุที่จำาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์	และผู้ป่วย

ติดบ้านติดเตียง	 นอกจากนี้	 ยังรวมถึงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด

ซึ่งเป็นการดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เพ่ือให้เกิดการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

ด้านการแพทย์	 และสร้างความยั่งยืนต่อระบบการจัดการด้านสุขภาพ	 รวมทั้งการมีส่วนร่วมขององค์กรคนพิการ	

และภาคีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่มากขึ้น	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1  การจัดสรรจัดการค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 

	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้รับงบประมาณจัดสรร	 Global	 budget	

ระดับเขต	 ปีงบประมาณ	 2559	 จำานวน	 54,741,537	 บาท	 ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะทำางานกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพด้านการแพทย์	 ระดับเขต	 เมื่อวันที่	 24	 พฤศจิกายน	 2558	 โดยแบ่งงบประมาณเป็น	 2	 ส่วนรายละเอียด

ดังนี้

	 	 ส่วนที่ 1 งบบริการฟ้ืนฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ส�าหรับหน่วยบริการและกองทุน

ฟื้นฟูฯ ระดับจังหวัด 

	 	 -		 ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	(จัดหา	ผลิต	ซ่อม)	

	 	 -		 คา่บรกิารฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพกิารผูส้งูอาย	ุผูป้ว่ย	Sub	acute	(บรกิารผูป้ว่ย	OPD	และในชมุชน)	

	 	 -		 ค่าฝกการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

วงเงินรวม	 52,929,635	 บาท	 กันไว้สำาหรับเครื่องช่วยฟังร้อยละ	 15	 เท่ากับ	 7,939,445	 บาท	 แต่จัดสรรให้

หน่วยบริการเพียง	7,704,000	บาท	คงเหลือเงินจัดสรรล่วงหน้าทั้งสิ้น	45,225,635	บาท	โดย	

	 	 งวดที่	1	จัดสรรให้หน่วยบริการตามผลงาน	โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่	1	มิถุนายน	2557	ถึง	31	พฤษภาคม	

2558	ร้อยละ	60	เท่ากับ	27,135,381	บาท	ภายในเดือนมกราคม	2559	รายละเอียดดังตารางที่	38
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ตารางที่ 38		รายละเอียดการจัดสรรล่วงหน้างวดที่	1

ผลการดําเนินงานการสร้างหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 72 

 

จังหวัด บริการฟืน้ฟู กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟงั รวม
กาญจบุรี 6,099,274           1,671,445                 1,200,000               8,970,719           
นครปฐม 13,664,703         851,060                   -                         14,515,763         
ประจวบคีรีขันธ์ 2,135,250           744,650                   660,000                  3,539,900           
เพชรบุรี 1,724,159           800,660                   240,000                  2,764,819           
ราชบุรี 7,261,505           1,571,569                 1,152,000               9,985,074           
สมุทรสงคราม 3,667,505           169,450                   600,000                  4,436,955           
สมุทรสาคร 2,468,982           333,450                   2,592,000               5,394,432           
สุพรรณบุรี 4,992,252           2,224,640                 660,000                  7,876,892           
รวม 42,013,630         8,366,924                 7,104,000               57,484,554         

ตารางที่ 38  รายละเอียดการจัดสรรล่วงหน้างวดท่ี 1 
 

 
จังหวัด 

จดัสรรล่วงหน้า 
งวดท่ี 1 (60%) 

จดัสรรเครื่องช่วยฟัง
(60%) 

รวมจัดสรร  
งวดท่ี 1 (60%) 

กาญจนบุรี  3,990,568 720,000 4,710,568 
นครปฐม  7,246,346 - 7,246,346 
ประจวบคีรีขันธ์  1,980,612 756,000 2,736,612 
เพชรบุรี  1,440,937 144,000 1,584,936 
ราชบุรี  4,010,088 691,200 4,701,288 
สมุทรสงคราม  1,446,637 360,000 1,806,638 
สมุทรสาคร  1,810,414 1,555,200 3,365,614 
สุพรรณบุร ี 5,209,779 396,000 5,605,779 

รวม 27,135,380 4,622,400 31,757,780 
    แหล่งที่มา :  งานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  

 

             งวดท่ี 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือนสิงหาคม  2559  พิจารณาจาก   
ผลงาน 4 เดือนของปี 2558 (มิ.ย.58-ก.ย.58) และผลงาน 8 เดือนของปี 2559 (ต.ค.58-พ.ค.59)   
ร้อยละ 40 เท่ากับ 18,090,254 บาท 
                เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานในส่วนที่ 1 ภาพรวมทั้งปี จังหวัดได้รับการจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 39 
 
ตารางที่ 39  แสดงรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบบริการฟ้ืนฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
               สําหรับหน่วยบริการและกองทุนฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               แหล่งท่ีมา :  งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  
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จังหวัด บริการฟืน้ฟู กายอุปกรณ์ เครื่องช่วยฟงั รวม
กาญจบุรี 6,099,274           1,671,445                 1,200,000               8,970,719           
นครปฐม 13,664,703         851,060                   -                         14,515,763         
ประจวบคีรีขันธ์ 2,135,250           744,650                   660,000                  3,539,900           
เพชรบุรี 1,724,159           800,660                   240,000                  2,764,819           
ราชบุรี 7,261,505           1,571,569                 1,152,000               9,985,074           
สมุทรสงคราม 3,667,505           169,450                   600,000                  4,436,955           
สมุทรสาคร 2,468,982           333,450                   2,592,000               5,394,432           
สุพรรณบุรี 4,992,252           2,224,640                 660,000                  7,876,892           
รวม 42,013,630         8,366,924                 7,104,000               57,484,554         

ตารางที่ 38  รายละเอียดการจัดสรรล่วงหน้างวดท่ี 1 
 

 
จังหวัด 

จดัสรรล่วงหน้า 
งวดท่ี 1 (60%) 

จดัสรรเครื่องช่วยฟัง
(60%) 

รวมจัดสรร  
งวดท่ี 1 (60%) 

กาญจนบุรี  3,990,568 720,000 4,710,568 
นครปฐม  7,246,346 - 7,246,346 
ประจวบคีรีขันธ์  1,980,612 756,000 2,736,612 
เพชรบุรี  1,440,937 144,000 1,584,936 
ราชบุรี  4,010,088 691,200 4,701,288 
สมุทรสงคราม  1,446,637 360,000 1,806,638 
สมุทรสาคร  1,810,414 1,555,200 3,365,614 
สุพรรณบุร ี 5,209,779 396,000 5,605,779 

รวม 27,135,380 4,622,400 31,757,780 
    แหล่งที่มา :  งานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  

 

             งวดท่ี 2 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ ภายในเดือนสิงหาคม  2559  พิจารณาจาก   
ผลงาน 4 เดือนของปี 2558 (มิ.ย.58-ก.ย.58) และผลงาน 8 เดือนของปี 2559 (ต.ค.58-พ.ค.59)   
ร้อยละ 40 เท่ากับ 18,090,254 บาท 
                เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานในส่วนที่ 1 ภาพรวมทั้งปี จังหวัดได้รับการจัดสรรงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์ ปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 39 
 
ตารางที่ 39  แสดงรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบบริการฟ้ืนฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  
               สําหรับหน่วยบริการและกองทุนฟ้ืนฟูฯ ระดับจังหวัดปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
               แหล่งท่ีมา :  งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  

 
 
 

	 งวดท่ี	 2	 จัดสรรจริงตามผลงานการให้บริการ	 ภายในเดือนสิงหาคม	 2559	 พิจารณาจาก	 ผลงาน		

4	 เดือนของปี	2558	 (มิ.ย.	58	-	ก.ย.	58)	และผลงาน	8	 เดือนของปี	2559	 (ต.ค.	58	-	พ.ค.	59)	ร้อยละ	40	 เท่ากับ		

18,090,254	บาท

	 เมื่อสิ้นสุดการดำาเนินงานในส่วนท่ี	 1	 ภาพรวมทั้งปี	 จังหวัดได้รับการจัดสรรงบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	

ด้านการแพทย	์ปีงบประมาณ	2559	รายละเอียดดังตารางที	่39

ตารางที่ 39	 แสดงรายละเอียดการได้รับจัดสรรงบบริการฟื้นฟูและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ	สำาหรับหน่วยบริการ	

	 และกองทุนฟื้นฟูฯ	ระดับจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

กาญจนบุรี
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	 ส่วนที่ 2 งบสนับสนุนการด�าเนินงานกองทุนฟื้นฟูฯ เขต 5 ราชบุรี วงเงิน 1,811,902 บาท

กันไว้ 650,000 บาท ส�าหรับ 

	 1.		 สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำาเป็นระดับจังหวัดราชบุรี	จำานวน	500,000	บาท

	 2.		 โครงการติดตามประเมินระดับจังหวัด	 จำานวน	 150,000	 บาท	 คงเหลือจัดสรรให้แต่ละจังหวัด	

1,161,902	บาท	โดยคิดอัตราส่วนตามจำานวนหน่วยบริการทั้งหมดของแต่ละจังหวัด	ซึ่งสามารถปรับเกลี่ยได้

	 2.2 ตรวจประเมินหน่วยบริการที่ให้บริการเครื่องช่วยฟัง

	 	 ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีการจ่ายเครื่องช่วยฟังให้แก่คนพิการทางการ	

ได้ยิน	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจ่ายเครื่องช่วยฟัง	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้กำาหนด	

ให้มีการตรวจประเมินหน่วยบริการท่ีเข้าร่วมทุก	 2	 ปี	 โดยเริ่มในปีงบประมาณ	 2559	 เป็นปีแรก	 ในเขตพื้นที่สำานักงาน	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 มีหน่วยบริการที่เข้าร่วมทั้งหมด	 14	 แห่ง	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2551		

แต่มีหน่วยบริการที่เข้าร่วมแต่ไม่ให้บริการแก่คนพิการและขอลาออกจากการเข้าร่วม	2	แห่ง	รายละเอียดดังตารางที	่40

ตารางที่ 40	แสดงรายละเอียดหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการเครื่องช่วยฟัง
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ส่วนที่ 2 งบสนับสนนุการดําเนินงานกองทุนฟ้ืนฟฯู เขต 5 ราชบุรี  วงเงิน 1,811,902  บาท 
กันไว ้ 650,000 บาท  สําหรับ  
         1. สนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นระดับจังหวัดราชบุรี จํานวน  500,000 บาท 
         2. โครงการติดตามประเมินระดับจังหวัด จํานวน  150,000  บาท คงเหลือจัดสรรให้แต่ละจังหวัด  1,161,902  
บาท  โดยคิดอัตราส่วนตามจํานวนหน่วยบริการท้ังหมดของแต่ละจังหวัด  ซึ่งสามารถปรับเกลี่ยได้ 
 
 

2.2 ตรวจประเมินหน่วยบริการทีใ่ห้บริการเคร่ืองช่วยฟัง 
 

ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีการจ่ายเครื่องช่วยฟังให้แก่คนพิการทางการได้ยิน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการจ่ายเคร่ืองช่วยฟัง สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กําหนดให้มีการ
ตรวจประเมินหน่วยบริการที่เข้าร่วมทุก  2 ปี  โดยเริ่มในปีงบประมาณ 2559 เป็นปีแรก ในเขตพื้นท่ีสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี มีหน่วยบริการที่เข้าร่วมท้ังหมด 14 แห่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2551 
แต่มีหน่วยบริการท่ีเข้าร่วมแต่ไม่ให้บริการแก่คนพิการและขอลาออกจากการเข้าร่วม 2 แห่ง รายละเอียดดังตาราง
ที่ 40 
 

ตารางที่ 40  แสดงรายละเอียดหน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนให้บริการเครื่องช่วยฟัง 
 

ลําดับ หน่วยบริการ ผลการ 
ตรวจประเมิน ลําดับ หน่วยบริการ ผลการ 

ตรวจประเมิน 
1 รพ.ราชบุรี ผ่านเกณฑ์ 8 รพ.สมุทรสาคร ผ่านเกณฑ์ 
2 รพ.บ้านโป่ง ไม่เข้าร่วม 9 รพ.บ้านแพ้ว ผ่านเกณฑ์ 
3 รพ.พหลพลพยุหเสนา ผ่านเกณฑ์ 10 รพ.กระทุ่มแบน ผ่านเกณฑ์ 
4 รพ.มะการักษ์ ผ่านเกณฑ์ 11 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ผ่านเกณฑ์ 
5 รพ.เจ้าพระยายมราช ผ่านเกณฑ์ 12 รพ.พระจอมเกล้า ผ่านเกณฑ์ 
6 รพ.นครปฐม ไม่เข้าร่วม 13 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ผ่านเกณฑ์ 
7 รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ผ่านเกณฑ์ 14 รพ.หัวหิน ไม่ผ่านเกณฑ์ 

            แหล่งท่ีมา :  งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุร ี
 

           หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนหน่วยบริการให้เครื่องช่วยฟังจํานวน 14 แห่ง ไม่เข้าร่วม 2 แห่ง โดย
แจ้งไม่เข้าร่วม 1 แห่ง ไม่มีการให้บริการ 1 แห่ง คงเหลือหน่วยบริการที่ตรวจประเมิน 12 แห่ง ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 9 แห่ง ผ่านเกณฑ์แบบมีเง่ือนไข 2 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1 แห่ง  

        หน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 9 แห่ง คือ รพ.มะการักษ์  รพ.เจ้าพระยายมราช  รพ.
เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  รพ.สมุทรสาคร  รพ.บ้านแพ้ว  รพ.กระทุ่มแบน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า   รพ.
พระจอมเกล้า  รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 

        หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการให้เครือ่งชว่ยฟังแบบมีเงื่อนไข จํานวน 2 แห่ง คอื รพ.
ราชบุรี หอ้ง sound proof room เริ่มชํารุดและวัสดุเก็บเสียงในห้องไม่ได้มาตรฐาน และ รพ.พหลพลพยุหเสนา 

	 	 หน่วยบริการท่ีขึ้นทะเบียนหน่วยบริการให้เครื่องช่วยฟังจำานวน	 14	 แห่ง	 ไม่เข้าร่วม	 2	 แห่ง		

โดยแจ้งไม่เข้าร่วม	1	แห่ง	ไม่มีการให้บริการ	1	แห่ง	คงเหลือหน่วยบริการที่ตรวจประเมิน	12	แห่ง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	

9	แห่ง	ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข	2	แห่ง	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	1	แห่ง	

	 	 หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 จำานวน	 9	 แห่ง	 คือ	 รพ.มะการักษ์	 รพ.เจ้าพระยายมราช		

รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)	 รพ.สมุทรสาคร	 รพ.บ้านแพ้ว	 รพ.กระทุ ่มแบน	 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า		

รพ.พระจอมเกล้า	รพ.ประจวบคีรีขันธ์

		 	 หน่วยบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการให้เครื่องช่วยฟังแบบมีเงื่อนไข	 จำานวน	 2	 แห่ง	 คือ		

รพ.ราชบุรี	 ห้อง	 sound	 proof	 room	 เริ่มชำารุดและวัสดุเก็บเสียงในห้องไม่ได้มาตรฐาน	 และ	 รพ.พหลพลพยุหเสนา		
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ไม่มี	 Audiologist	 แนะนำาให้จ้างหรือขอความร่วมมือจาก	 รพ.ข้างเคียง	 และปัญหาแอร์ดังในห้องตรวจการได้ยิน		

ควรปรับปรุงแก้ไข

	 	 หน่วยบริการท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	 จำานวน	 1	 แห่ง	 คือ	 รพ.หัวหิน	 ไม่มีเครื่องตรวจการได้ยิน	

ในการ	Calibate	ห้อง	Sound	proof	room	ไม่ได้มาตรฐาน	และไม่มี	Audiologist	แนะนำาให้จ้างหรือขอความร่วมมือ

จาก	รพ.ข้างเคียง

	 	 หน่วยบริการที่ไม่ประสงค์เข้าร่วม	2	แห่ง	คือ	รพ.	นครปฐม	และ	รพ.บ้านโป่ง

	 	 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะการตรวจประเมินหน่วยบริการที่ให้บริการเครื่องช่วยฟัง

	 	 2.1		 รพ.หัวหิน	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการที่ให้บริการเครื่องช่วยฟัง	ซึ่งไม่สามารถให้

บริการเครื่องช่วยฟังแก่คนพิการทางการได้ยินสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้	 สำาหรับคนพิการที่รอเข้าคิวแล้ว	 ควร

ส่งต่อให้	รพ.	ใกล้เคียงไปก่อน	จนกว่าจะปรับปรุงให้ได้มาตรฐานและแจ้ง	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	เข้าตรวจประเมินอีกครั้ง

	 	 2.2		 รพ.ประจวบคีรีขันธ์	ตรวจผ่านเกณฑ์ประเมิน	แต	่Audiologist	กำาลังจะลาออก	ส่งผลให้ผู้ป่วย	

ที่เข้าคิวรอตรวจรับเครื่องช่วยฟังจำานวน	100	กว่าคน	ไม่สามารถรับเครื่องช่วยฟังได้	โดยเจ้าหน้าที่ประสานเพื่อจะส่งต่อ

ผู้ป่วยให้กับ	รพ.สมุทรสาคร	แต่	รพ.สมุทรสาครสามารถรับตรวจและจ่ายเครื่องช่วยฟังได้	แต่จะไม่สามารถติดตามผู้ป่วย

ได้ทั่วถึง	เกรงว่าเมื่อถูก	audit	จะไม่ผ่านเกณฑ์	ขอให้	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	ช่วยแก้ไข	ข้อเสนอแนะ	รพ.ประจวบคีรีขันธ์	

ควรประสานจ้าง	Audiologist	เป็นแบบ	Part	time	ไปก่อน	เนื่องจากการส่งต่อจะทำาให้ผู้ป่วยเดินทางมารับบริการไกล

ไม่สะดวก	ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณหน้าจะมี	Audiologist	จบเป็นจำานวนมาก

	 	 2.3		 สำาหรับหน่วยบริการที่ไม่มี	Audiologist	ควรประสานหน่วยบริการที่มี	Audiologist	มาช่วย

โดยจ้างเป็นแบบ	Part	time	ก็ได้

	 	 2.4		 สำาหรับหน่วยบริการท่ีมีห้องตรวจการได้ยิน	 Sound	 Proof	 Room	 ยังไม่ได้มาตรฐานควร

ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน	โดยใช้งบในส่วนที่งบบริหารที่ได้รับเพิ่มเครื่องละ	3,000	บาท	มาจัดซื้อในส่วนนี้ได	้

	 	 2.5		 การจดัซือ้เครือ่งช่วยฟังควรจดัซือ้ตามจำานวนผูป่้วยทีต้่องการ	และมกีารเปรยีบเทยีบกับบรษิทั

อื่นด้วย	ไม่ควรซื้อคราวละมาก	ๆ	และผูกขาดบริษัทเดียว	ซึ่งจะทำาให้มีโอกาสโดนเรียกเงินคืนสูง

	 2.3 สรุปผลการประชุมติดตามประเมินความก้าวหน้าของการจ่ายอุปกรณ์และให้บริการของกองทุน

ฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เขต 5 ปี 2559 ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์

	 	 หน่วยบริการที่สุ่มลงทุกแห่ง	 สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การตรวจประเมิน	 ทั้งการให้บริการฟื้นฟู

สมรรถภาพ	และการจ่ายอปุกรณ์	สิง่ทีห่น่วยบรกิารคาดหวงัในการพฒันางานบรกิารฟ้ืนฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์มีดงันี้

	 	 จังหวัดสมุทรสงคราม

	 	 1.		ความคาดหวัง

		 	 	 1.1		 การบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

	 	 	 1.2	 จำานวนผู้ให้บริการเพียงพอ

	 	 	 1.3	 การเบิก	–	จ่ายค่าบริการได้ตามการให้บริการจริง
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	 	 	 1.4	 มีนโยบายเพื่อสนับสนุนในเรื่องสถานที่/เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ

		 	 	 1.5		 มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล	 และ	 สปสช.เพ่ือนำาเงินมาพัฒนาระบบบริการทาง	

ผู้ป่วยและกายอุปกรณ์

		 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

		 	 	 2.1		 การบริการไม่ครอบคลุมเนื่องจากขาดอัตรากำาลังคนและสนับสนุนการบริการเชิงรุก

	 	 	 2.2		 ถูกจำากัดจากอัตรากำาลังและสถานการณ์การเงินของแต่ละโรงพยาบาล

		 	 	 2.3		 เบิกจ่ายค่าบริการได้น้อยกว่าค่าบริการจริง

		 	 	 2.4		 ขาดการสนับสนุนในเรื่อง

	 	 	 	 	 2.4.1	 เครื่องมือไม่เพียงพอต่อผู้รับบริการ

	 	 	 	 	 2.4.2	 สถานที่แออัด

		 	 	 2.5	 เงนิทีเ่ข้าโรงพยาบาลมาเป็นเงินบำารุงโรงพยาบาลจึงไม่สามารถนำามาพัฒนาระบบการบรกิาร

ได้เต็มที่และทั่วถึง

		 	 3.		อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 บุคลากร	เงิน	และเครื่องมือ

	 	 	 3.2	 นโยบายและการสนับสนุน

	 	 	 3.3	 สปสช.	กำาหนดอัตราค่าบริการตำ่ากว่าความเป็นจริง

	 	 	 3.4	 ขาดการประสานงานและการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงานในการใช้เงินงบประมาณ

		 	 4.		ถ้าจะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

		 	 	 4.1		 ต้องมีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายและทุกองค์กร

		 	 	 4.2		 ต้องได้รับการสนับสนุนจาก	สปสช.

	 	 จังหวัดสมุทรสาคร

		 	 1.		ความคาดหวัง

		 	 	 1.1	 การบันทึกเวชระเบียนครบถ้วน

		 	 	 1.2		 การติดตามการจ่ายอุปกรณ์	และบริการครบถ้วน

	 	 	 1.3	 มีเกณฑ์ประเมินเป็นมาตรฐานเดียวกัน

		 	 	 1.4		 รูปแบบบันทึกการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้มีรูปแบบเดียวกันในเขต	5	ราชบุรี

		 	 2.	 สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 การบันทึกเวชระเบียนยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

	 	 	 2.2	 ยังไม่สามารถติดตาม	 และเบิกจ่ายอุปกรณ์/บริการได้ครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย	

เกณฑ์การประเมินยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
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	 	 	 2.3	 ยงัมกีารใช้รปูแบบบนัทกึการเบกิจ่ายอปุกรณ์เป็นของแต่ละโรงพยาบาลไม่มเีกณฑ์มาตรฐาน

เดียวกัน

		 	 3.	 อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 นโยบายของแต่ละโรงพยาบาลแตกต่างกัน

		 	 	 	 	 -		 ภาระงานมากกว่าอัตรากำาลังที่มี

	 	 	 3.2	 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการเข้าถึงผู้รับบริการยาก	 เช่น	 ย้ายที่อยู่	 เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์		

เปลี่ยนสิทธิ์การรักษา

	 	 	 3.3	 ไม่มีการหารือ/ประชุมเพื่อจัดทำาเกณฑ์การประเมินให้เป็นในแนวทางเดียวกัน

		 	 4.		ถ้าจะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 นำาเสนอผลงานให้ระดับผู้บริหารเล็งเห็นความสำาคัญ

	 	 	 4.2		 ควรมีการหารือ/ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำาหนดมาตรฐาน

	 	 	 4.3	 มีการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในเครือข่ายก่อนการตรวจไข้

	 	 	 4.4	 สร้างเครือข่ายในการติดตามการเบิกจ่ายอุปกรณ์ในระดับชุมชน	(รพ.สต.,	อสม.)

	 	 จังหวัดนครปฐม

		 	 1.	 ความคาดหวัง

		 	 	 1.1	 คนพิการและผู้สูงอายุเข้าถึงการบริการฟื้นฟูและได้รับกายอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานอย่าง

ครอบคลุมทุกพื้นที่

	 	 	 1.2	 สามารถตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายกายอุปกรณ์และการฟื้นฟู

		 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 คนพิการและผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงการบริการหรือไม่ครบถ้วน

	 	 	 2.2	 ข้อมูลบันทึกในโปรแกรมไม่ตรงกับเงินจัดสรรที่ได้รับ

		 	 3.	 อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 ผู้รับบริการมีปริมาณมากเกิน

	 	 	 3.2	 จำานวนบุคลากรไม่เพียงพอ	(ขาดการสนับสนุนงบจัดจ้าง)

	 	 	 3.3	 ขอกำาหนดในระยะเวลาของอุปกรณ์บางประเภทไม่เหมาะสมกับการใช้งาน

	 	 	 3.4	 กายอุปกรณ์ที่ระบุในบัญชีที่สามารถจ่ายได้ให้ไม่เหมาะสมกับความพิการ

	 	 	 3.5	 สถานที่ไม่เพียงพอในการเก็บอุปกรณ์คนพิการ

	 	 	 3.6	 เครื่องในการผลิตเก่าล้าสมัย	(ซึ่งมีราคาแพง)

	 	 	 3.7	 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกตัด	จากข้อมูลจริงที่บันทึกไป
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	 	 4.		ถ้าจะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 นำาเสนอผู้บริหาร	ถึงปัญหาอุปสรรค

	 	 	 4.2	 สร้างเครือข่ายในการบริการให้ครอบคลุมถึงระดับชุมชน

	 	 	 4.3	 ประชาสัมพันธ์	เรื่องสิทธิบัตรทอง	รวมถึงสิทธิการเข้ารับบริการ	และ	อุปกรณ์

	 	 	 4.4	 พัฒนาโปรแกรมให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการตรวจสอบได้

	  จังหวัดราชบุรี

		 	 1.		ความคาดหวัง

	 	 	 1.1	 นักกายภาพบำาบัด	สามารถเบิกจ่ายอุปกรณ์ได้

		 	 	 1.2	 ผู้ป่วยที่เคยได้รับบริการที่โรงพยาบาลเคยพบแพทย์แล้วสามารถให้การรักษาเยี่ยมบ้าน	

ต่อเนื่องได้แต่ผู้ป่วยรายใหม่ควรมีการวินิจฉัยจากแพทย์และปรึกษาทางกายภาพจากนักกายภาพบำาบัด

	 	 	 1.3	 	ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้พิการได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯได้ครบถ้วน

		 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 การเบิกจ่ายอุปกรณ์ต้องให้แพทย์เป็นผู้เบิกจ่ายจึงทำาให้ผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมา		

โรงพยาบาลได้	ไม่สามารถเบิกกายอุปกรณ์ได้

	 	 	 2.2	 ตามระเบียบการไปเยีย่มบ้านต้องให้แพทย์สัง่ก่อนลงเยีย่มทำาให้ลงเยีย่มตดิตามแล้วให้แพทย์

มาเซ็นอนุมัติย้อนหลังไม่ได้

	 	 	 2.3	 ปริมาณงานเชิงรับมากกว่าจำานวนนักกายภาพบำาบัด	ที่มีในโรงพยาบาลจึงทำาให้ไม่สามารถ

ลงเยี่ยมติดตามผู้สูงอายุผู้พิการได้ครบถ้วน

		 	 3.	 อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 ระเบียบการเบิกจ่ายอุปกรณ์

	 	 	 3.2	 จำานวนนักกายภาพบำาบัด	ไม่เพียงพอ

		 	 4.		ถ้าจะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 พัฒนาและปรับระเบียบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้สะดวกต่อการเบิกจ่ายอุปกรณ์

	 	 	 4.2	 เพิ่มการจ้างนักกายภาพบำาบัด	ในโรงพยาบาล

	  จังหวัดเพชรบุรี

		 	 1.		ความคาดหวัง

		 	 	 1.1		 ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย

	 	 	 1.2	 ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับฟื้นฟูและติดตามอย่างต่อเนื่อง

		 	 	 1.3		 ผู้ให้บริการได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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	 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 ผู้ป่วย	subacute	ยังไม่ได้รับอุปกรณ์	

	 	 	 2.2	 จำานวนผูพ้กิารและผูส้งูอายมุจีำานวนมากและพืน้ทีห่่างไกลจงึไม่สามารถตดิตามอย่างต่อเนือ่ง

ในบางรายและจำานวน

	 	 	 2.3	 นักกายภาพบำาบัดส่วนใหญ่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากต้นสังกัดในการเพ่ิมพูนทักษะความรู้

และขาดงบประมาณในการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับ	อสม.,	รพ.สต.	

		 	 3.		อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 ข้อจำากัดของระเบียบการเบิกจ่ายอุปกรณ์

	 	 	 3.2	 จำานวนนักกายภาพบำาบัดและบุคลากรไม่เพียงพอ

	 	 	 3.3	 ผู้บริหารไม่สนับสนุน	เฉพาะบางโรงพยาบาล	เท่าที่ควร/งบประมาณ

		 	 4.		ถ้าจะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 จัดทำาธนาคารอุปกรณ์	(ของบสนับสนุนจาก	อปท.	และสมาคมมูลนิธิต่างๆ)

	 	 	 4.2	 เก็บข้อมูลหารให้บริการที่ชัดเจนและครบถ้วนมีการนำาเสนอต่อกรรมการบริหาร

	 	 	 4.3	 เพิ่มช่องทางสื่อสารกับผู้บริหาร

	 	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

		 	 1.		ความคาดหวัง

	 	 	 1.1	 ผู้ป่วยได้รับการเยี่ยมบ้านเพิ่มมากขึ้น

		 	 	 1.2		 ผู้ป่วยได้รับอุปกรณ์	และได้รับการซ่อมแซมอุปกรณ์ตามความเหมาะสม

		 	 	 1.3		 อยากให้ผู้บริหารเห็นความสำาคัญเพิ่มมากขึ้น

	 	 	 1.4	 ได้รับการสนับสนุนค่าอะไหล่ในการซ่อมแซม	Wheelchair	เครื่องช่วยเดิน

		 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 บุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงาน

	 	 	 2.2	 ราคาที่เบิกได้ตำ่ากว่าราคาจริง

	 	 	 2.3	 อุปกรณ์บางอย่างมีอายุใช้งานสั้นกว่าที่กองทุนกำาหนด

	 	 	 2.4	 ไม่มีอะไหล่ในการซ่อมแซม

		 	 3.		อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 กระบวนการในการจ่ายอุปกรณ์ล่าช้า

	 	 	 3.2	 บุคลากรไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย

	 	 	 3.3	 ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของค่าอะไหล่
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	 	 4.	 จะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 ปรับเกณฑ์อายุการใช้งานของอุปกรณ์บางประเภท

	 	 	 4.2	 ในเรื่องของการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำารุดสามารถพิจารณาซ่อมได้ตามความเหมาะสม

	 	 	 4.3	 เพิ่มอัตรากำาลังของนักกายภาพบำาบัด

	 	 	 4.4		 มีการสนับสนุนค่าอะไหล่จากส่วนกลาง

	 	 จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี

		 	 1.		ความคาดหวัง

		 	 	 1.1		 กลุ่มเป้าหมายมีการเข้าถึงบริการด้านการฟื้นฟูและกายอุปกรณ์อย่างครอบคลุมและ	

ครบถ้วนต่อเนื่อง

	 	 	 1.2	 หน่วยบริการได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามผลงาน

	 	 	 1.3	 ผู้ลงโปรแกรมควรมีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรม

	 	 	 1.4	 ปรับปรุงราคากลางให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน	เช่น	ที่นอนลม	ราคา	1,000	บาท

		 	 2.		สถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 	 	 2.1	 การเข้าถึงการบริการยังไม่ครอบคลุมผู้สูงอายุและกลุ่มคนพิการทั้ง	7	ประเภท

		 	 	 	 	 2.1.1		 ขาดความต่อเนื่องในการเข้ารับบริการ

		 	 	 	 	 2.1.2		 การเข้าถึงกายอุปกรณ์ของผู้พิการ	 เช่น	 แขนเทียม	 ขาเทียม	 ต้องเดินทางไปรับ	

ที่โรงพยาบาลห่างไกล

		 	 	 	 	 2.1.3		บุคลากรไม่เพียงพอในการให้บริการฟื้นฟู

		 	 	 2.2		 หน่วยรับบริการไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินที่	 สปสช.	 โอนมากับผลงานที่หน่วยงานคีย์

ข้อมูลลงไป

		 	 	 2.3		 ผู้บันทึกข้อมูลลงโปรแกรมขาดความรู้ความเข้าใจทำาให้ลงข้อมูลไม่สมบูรณ์

		 	 	 2.4		 ราคาอปุกรณ์ทีซ่ือ้สงูกว่าราคากลางที	่สปสช.	กำาหนด	ทำาให้อปุกรณ์บางรายการไม่สามารถ

จ่ายคนพิการได้

		 	 3.		อะไรที่ทำาให้ไปไม่ถึงสิ่งที่คาดหวัง

	 	 	 3.1	 บุคลากรไม่เพียงพอ

	 	 	 3.2	 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุน

	 	 	 3.3	 หน่วยบริการมีเจ้าหน้าที่คีย์เบิกจ่ายหลายคนเนื่องจากไม่มีศูนย์ประกันทำาให้ข้อมูลขาด	

หายไป

	 	 	 3.4	 สปสช.	ไม่	Updata	ราคากายอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับราคาปัจจุบัน
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	 	 4.		จะทำาให้ถึงสิ่งที่คาดหวังต้องทำาอย่างไร

	 	 	 4.1	 เพิ่มบุคลากรและเพิ่มหน่วยบริการ

	 	 	 4.2	 สปสช.	ต้องมีการชี้แจงและ	Updata	สื่อสารและชี้แจงหน่วยบริการ

	 	 	 4.3	 สปสช.	ควรจดัอบรมการใช้โปรแกรมต่อเนือ่ง	มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบรกิาร

ทั้งภายในจังหวัดและเขต

	 	 	 4.4	 สปสช.	Updata	ราคากายอุปกรณ์

3. บทสรุป

	 จากการดำาเนินงาน	พบว่า	

	 1.	 การเข้าถึงบริการเครื่องช่วยฟัง	 ของประชากรในพื้นที่จังหวัด	 เพชรบุรี	 และ	 ประจวบคีรีขันธ์		

ยังเข้าถึงน้อย	

	 2.	 การให้บริการเครื่องช่วยฟังของบางหน่วยฯ	มีการจ้างหน่วยงานเอกชนมาให้บริการ	ทำาให้การบริการ

ไม่ได้มาตรฐาน

	 3.	 โรงพยาบาลบางแห่งมีแพทย์	 ENT	 และมีนักแก้ไขการได้ยิน	 (Audiologist)	 แต่ไม่ให้บริการ	

เครื่องช่วยฟังในระบบหลักประกันสุขภาพ

	 4.	 หน่วยบริการบางแห่งมีการให้บริการกายอุปกรณ์น้อยกว่าความต้องการของผู้ป่วย

	 5.	 หน่วยบรกิารบางแห่งไม่สามารถสตอ็กอปุกรณ์เครือ่งช่วยความพกิารได้	เมือ่ผูป่้วยต้องใช้อปุกรณ์หน่วย

บริการต้องสั่งซื้อและรออย่างน้อย	2	–	3	เดือน	ทำาให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้รับบริการ

	 6.	 การขาดแคลนบุคลากร	เช่น	นักกายอุปกรณ์	หรือนักแก้ไขการได้ยิน	

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

	 1.	 ควรเพิม่มาตรฐานการให้บรกิารเครือ่งช่วยฟังและเพิม่การเข้าถงึบรกิารเครือ่งช่วยฟังของผูป่้วยในจงัหวดั

เพชรบุรี	และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

	 2.	 การจัดสรรงบค่าบริการให้หน่วยบริการควรจ่ายเป็นแบบ	Post	Paid	เพื่อป้องกันปัญหาหน่วยบริการ

ทำาผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่จัดสรรงบให้หน่วยบริการ

	 3.	 ควรเพิ่มการให้บริการด้านกายอุปกรณ์ให้มากขึ้น	รวมถึงบุคลากรที่ให้บริการด้านกายอุปกรณ์
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การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย

1. ความเป็นมา

	 เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น	 เข้าถึง	 และใช้บริการการแพทย์แผนไทย	 และสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น	 สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	 ได้สนับสนุนและส่งเสริม

การจัดบริการของหน่วยบริการให้มีศักยภาพ	 และมีคุณภาพครอบคลุมหน่วยบริการประจำาและปฐมภูมิ	 ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณ	 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดบริการการแพทย์แผนไทยเพื่อจ่าย

เพิ่มเติมจำานวน	 11.61	 บาทต่อผู้มีสิทธิ	 โดยจ่ายแบบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจำาหรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ	

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

	 1.		 สนับสนุนให้มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย	 เพื่อการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและ

ปลอดภัยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 2.		 เพิ่มการเข้าถึงยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

	 3.		 เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	 โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้รับงบประมาณจัดสรร	 Global	 budget	

ระดับเขต	ปีงบประมาณ	2559	จำานวน	37,461,311	บาท	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1		 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย	

	 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้ประชุมคณะทำางานพัฒนาระบบการ

แพทย์แผนไทยระดับเขต	 ครั้งที่	 1/2559	 วันที่	 27	 พฤศจิกายน	 2558	 และเสนอคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

เขต	5	ราชบุรี	พิจารณาเห็นชอบในการประชุม	ครั้งที่	1/2559	วันที่	6	มกราคม	2559	โดยจัดสรรเป็น	3	ส่วนดังนี้

	 	 1.	 จัดสรรตามเกณฑ์โครงสร้าง	จำานวน	11,130,000	บาท	รายละเอียดดังตารางที่	41

ตารางที่ 41	แสดงการจัดสรรตามเกณฑ์โครงสร้าง

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 81 

 

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย 
 
 

1.  ความเปน็มา 
  

เพ่ือให้ประชาชนเชื่อมั่น เข้าถึง และใช้บริการการแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น 
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้
สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการของหน่วยบริการให้มีศักยภาพ และมีคุณภาพครอบคลุมหน่วยบริการ
ประจําและปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตซิึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
การจัดบริการการแพทย์แผนไทยเพื่อจ่ายเพ่ิมเติมจํานวน 11.61 บาทต่อผู้มีสิทธิ โดยจ่ายแบบเหมาจ่ายให้
หน่วยบริการประจําหรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. สนับสนุนให้มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย เพ่ือการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพ
และปลอดภัยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
 2. เพิ่มการเข้าถึงยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
 3. เพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้รับงบประมาณจัดสรร Global 
budget ระดับเขต ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 37,461,311 บาท  
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 

 2.1 การบริหารค่าใช้จ่ายบรกิารการแพทย์แผนไทย  
      สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี ได้ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบ

การแพทย์แผนไทยระดับเขต ครั้งท่ี 1/2559 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558  และเสนอคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพเขต 5 ราชบุรี พิจารณาเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2559 วันท่ี 6 มกราคม  2559 
โดยจัดสรรเป็น 3 ส่วนดังน้ี 

1. จัดสรรตามเกณฑ์โครงสร้าง จํานวน  11,130,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 41 
ตารางท่ี 41 แสดงการจัดสรรตามเกณฑโ์ครงสร้าง 
 

ลําดับ หน่วยบริการ จํานวนหน่วย งบประมาณ
1 หน่วยปฐมภูมินอก รพ. มีผลงาน 3 ปี 45 3,600,000.00

2 หน่วยปฐมภูมินอก รพ. มีผลงานไม่น้อยกว่า 1 ปี 27 1,080,000.00
3 หน่วยปฐมภูมินอก รพ. ให้บริการแพทย์แผนไทย

และมีผลงานบริการ 
255 2,550,000.00

4 หน่วยบริการปฐมภูมใิน รพ. 39 3,900,000.00
รวม 367 11,130,000.00

                 แหล่งที่มา :  งานการแพทย์แผนไทย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุร ี



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 83

	 2.	 สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ	 เป็นเงิน	 5,525,000	 บาท	 เพื่อเพ่ิมการเข้าถึงบริการ	

ดา้นสมนุไพรของประชาชน	โดยสนบัสนุนให้	รพ.อูท่อง	เพือ่ผลติยาตามบญัชยีาหลกัแหง่ชาต	ิแลว้สนบัสนนุใหห้นว่ยบรกิาร

ตามมูลค่ายา	รายละเอียดดังตารางที่	42

ตารางที่ 42	แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 82 

 

จังหวัด นวด,อบ,ประคบ บริการแม่หลังคลอด ยาสมุนไพร รวมเงิน
กาญจนบุรี 1,192,036.60   184,917.50           581,509.20    1,958,463.30   
นครปฐม 1,149,167.80   202,665.00           246,358.95    1,598,191.75   
ประจวบคีรีขันธ์ 1,478,424.00   78,432.50             467,730.35    2,024,586.85   
เพชรบุรี 3,323,706.00   164,307.50           422,847.50    3,910,861.00   
ราชบุรี 1,383,022.60   97,897.50             596,125.20    2,077,045.30   
สมุทรสงคราม 404,620.10      77,860.00             140,122.50    622,602.60      
สมุทรสาคร 207,428.20      73,280.00             267,262.60    547,970.80      
สุพรรณบุรี 6,547,911.50   302,280.00           1,216,397.90 8,066,589.40   

รวม 15,686,316.80 1,181,640.00        3,938,354.20 20,806,311.00 

            2.  สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ เป็นเงิน 5,525,000 บาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการด้านสมุนไพรของประชาชน  โดยสนับสนุนให้ รพ.อู่ทอง เพื่อผลติยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ แล้ว
สนับสนุนให้หน่วยบริการตามมูลค่ายา รายละเอียดดังตารางที่ 42 
 

ตารางท่ี 42  แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหนว่ยบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
                   แหล่งท่ีมา :  งานการแพทย์แผนไทย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุร ี
 

3. จ่ายตามผลงานบริการ โดยใช้ขอ้มูลจากรายงาน ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บรกิารสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล : OP/PP individual data  โดยใช้ข้อมูล ไตรมาส 3 - 4 ปี 2558 
และไตรมาส 1 - 2 ปี 2559 จํานวน 20,806,311 บาท โดยการคดิคะแนนดังนี้ 
                ก) การให้บริการในหน่วยบริการ  

- นวด  ครั้งละ    4 คะแนน  
- ประคบ  ครั้งละ    2 คะแนน  
- อบไอน้ําสมุนไพร ครั้งละ    2 คะแนน  

                 ข) การจ่ายยาสมุนไพร  ยาในบัญชียาหลกั(ED)  
- การจ่ายยาสมุนไพร   ครั้งละ    1  คะแนน   

                 ค) มารดาหลังคลอด   ครั้งละ    50     คะแนน  
โดยมีการจ่ายตามผลงานบริการ แยกรายจังหวัด รายละเอียดดังตารางท่ี 43 
 

ตารางท่ี 43  แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหนว่ยบริการ แยกรายจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               แหล่งท่ีมา :  งานการแพทย์แผนไทย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร ี

ประเภท มูลค่ายา (บาท) จํานวน (แห่ง) รวม 
รพ.สต.   5,000 915 4,575,000 
รพ.ที่เปิด OPD คู่ขนาน 20,000 30 600,000
รพ.ที่ไม่เปดิ OPD คู่ขนาน 10,000 35 350,000 

รวม 5,525,000 

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 82 

 

จังหวัด นวด,อบ,ประคบ บริการแม่หลังคลอด ยาสมุนไพร รวมเงิน
กาญจนบุรี 1,192,036.60   184,917.50           581,509.20    1,958,463.30   
นครปฐม 1,149,167.80   202,665.00           246,358.95    1,598,191.75   
ประจวบคีรีขันธ์ 1,478,424.00   78,432.50             467,730.35    2,024,586.85   
เพชรบุรี 3,323,706.00   164,307.50           422,847.50    3,910,861.00   
ราชบุรี 1,383,022.60   97,897.50             596,125.20    2,077,045.30   
สมุทรสงคราม 404,620.10      77,860.00             140,122.50    622,602.60      
สมุทรสาคร 207,428.20      73,280.00             267,262.60    547,970.80      
สุพรรณบุรี 6,547,911.50   302,280.00           1,216,397.90 8,066,589.40   

รวม 15,686,316.80 1,181,640.00        3,938,354.20 20,806,311.00 

            2.  สนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ เป็นเงิน 5,525,000 บาท เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการด้านสมุนไพรของประชาชน  โดยสนับสนุนให้ รพ.อู่ทอง เพื่อผลติยาตามบัญชยีาหลักแห่งชาติ แล้ว
สนับสนุนให้หน่วยบริการตามมูลค่ายา รายละเอียดดังตารางที่ 42 
 

ตารางท่ี 42  แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหนว่ยบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
                   แหล่งท่ีมา :  งานการแพทย์แผนไทย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุร ี
 

3. จ่ายตามผลงานบริการ โดยใช้ขอ้มูลจากรายงาน ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บรกิารสร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล : OP/PP individual data  โดยใช้ข้อมูล ไตรมาส 3 - 4 ปี 2558 
และไตรมาส 1 - 2 ปี 2559 จํานวน 20,806,311 บาท โดยการคดิคะแนนดังนี้ 
                ก) การให้บริการในหน่วยบริการ  

- นวด  ครั้งละ    4 คะแนน  
- ประคบ  ครั้งละ    2 คะแนน  
- อบไอน้ําสมุนไพร ครั้งละ    2 คะแนน  

                 ข) การจ่ายยาสมุนไพร  ยาในบัญชียาหลกั(ED)  
- การจ่ายยาสมุนไพร   ครั้งละ    1  คะแนน   

                 ค) มารดาหลังคลอด   ครั้งละ    50     คะแนน  
โดยมีการจ่ายตามผลงานบริการ แยกรายจังหวัด รายละเอียดดังตารางที่ 43 
 

ตารางท่ี 43  แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหนว่ยบริการ แยกรายจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               แหล่งท่ีมา :  งานการแพทย์แผนไทย  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร ี

ประเภท มูลค่ายา (บาท) จํานวน (แห่ง) รวม 
รพ.สต.   5,000 915 4,575,000 
รพ.ที่เปิด OPD คู่ขนาน 20,000 30 600,000
รพ.ที่ไม่เปดิ OPD คู่ขนาน 10,000 35 350,000 

รวม 5,525,000 

	 3.		 จ่ายตามผลงานบริการ	 โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน	 ข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก	บริการสร้างเสริม	

สุขภาพและป้องกันโรครายบุคคล	:	OP/PP	individual	data	โดยใช้ข้อมูล	ไตรมาส	3	-	4	ปี	2558	และไตรมาส	1	-	2	ปี	

2559	จำานวน	20,806,311	บาท	โดยการคิดคะแนนดังนี้

	 	 ก)		 การให้บริการในหน่วยบริการ	

	 	 	 -		 นวด	 	 	 ครั้งละ	 4		 คะแนน	

	 	 	 -		 ประคบ	 	 	 ครั้งละ	 2		 คะแนน	

	 	 	 -		 อบไอน้ำาสมุนไพร	 	 ครั้งละ	 2		 คะแนน	

	 	 ข)		 การจ่ายยาสมุนไพร	ยาในบัญชียาหลัก	(ED)	

	 	 	 -		 การจ่ายยาสมุนไพร		 ครั้งละ	 1		 คะแนน		

		 	 ค)		 มารดาหลังคลอด		 	 ครั้งละ		 50		 คะแนน	

	 	 โดยมีการจ่ายตามผลงานบริการ	แยกรายจังหวัด	รายละเอียดดังตารางที	่43

ตารางที่ 43	แสดงการสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ	แยกรายจังหวัด



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี84

	 2.2		 การให้บริการแพทย์แผนไทย

	 	 จากการดำาเนินงานจะพบว่าผลงานบริการของหน่วยบริการจากข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก		

บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรครายบคุคล	:	OP/PP	individual	data	(43	แฟม้)	เมือ่เทยีบกบัขอ้มลูบรกิารเขตอืน่ๆ	

ถือว่าข้อมูลยังน้อย	 จึงได้วิเคราะห์หาสาเหตุ	 และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลบริการการแพทย์แผนไทย	

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้	ตามโครงการพฒันาการมสีว่นรว่มในการจดัสรรและตดิตามงานการแพทยแ์ผนไทย	

ขึน้ใน	วนัที	่23	–	24	พฤษภาคม	2559	โดยไดเ้ชญิวทิยาการจากสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิเขต	10	อบุลราชธาน	ี

พบปัญหาที่หน่วยบริการบันทึกข้อมูลดังนี้

	 	 1.		 หน่วยบริการบันทึกรหัสหัตถการบริการแพทย์แผนไทย	 ที่อยู่นอกเหนือจากที่สำานักงาน	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนดจัดสรรงบประมาณ	จึงทำาให้ไม่ถูกนำาไปประมวลผลจึงทำาให้ผลงานน้อยและได้รับการ	

จัดสรรน้อย

	 	 2.		 ฐานข้อมูลรหัสยาสมุนไพร	 24	 หลักท่ีหน่วยบริการใช้ไม่มีการอัพเดต	 หรือบางแห่งใช้รหัส	

ที่ไม่ถูกต้อง	จึงทำาให้การส่งข้อมูลเข้ามาไม่ได้นำาไปประมวลผล

	 	 3.		 การบันทึกข้อมูลบริการมารดาหลังคลอด	 หน่วยบริการบันทึกไม่ครบทั้ง	 5	 กิจกรรม	 ตามที่

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนดไว้

	 	 4.		 การสง่ขอ้มลูของหนว่ยบรกิารมกีารสง่ขอ้มลูเกนิระยะเวลาทีก่ำาหนดไวว้า่	ใหห้นว่ยบรกิารส่งขอ้มูล

ได้ไม่เกิน	30	วันหลังสิ้นไตรมาส

	 	 จะเห็นได้ว่าปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้น	 หน่วยบริการจะไม่ทราบเลย	 ถ้าไม่มีการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นและ	

ผลการตอบรับการประชุมครั้งนี้ถือว่าหน่วยบริการยอมรับและให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก

	 	 สำาหรับการวิเคราะห์ของแผนงานบริการการแพทย์แผนไทยนั้น	ได้วิเคราะห์เรื่องต่างๆ	ดังนี้

		 	 1.		 จำานวนหน่วยที่มีแพทย์แผนไทย

	 	 2.		 ร้อยละของหน่วยบริการที่มีแพทย์แผนไทยประจำาและมีการสั่งใช้ยาสมุนไพรมากกว่า		

10	รายการ	ไตรมาส	1	ป	ี2559

		 	 3.		 ร้อยละของประชากร	 UC	 ที่ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยเทียบกับประชากร	UC	 ทั้งหมด		

ป	ี2558

	 	 4.		 ร้อยละของจำานวนครั้ง	 ที่ผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยเทียบกับบริการแพทย์แผนปัจจุบัน		

ป	ี2558

	 	 5.		 จำานวนครั้งที่ผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยสิทธ	ิUC	เทียบกับสิทธิอื่น	ปีงบประมาณ	2558

	 	 ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่17
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เทยีบกับประชากร UC ทัง้หมด ปี 2558
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ใชย้าสมนุไพรมากกวา่ 10 รายการ ไตรมาส 1 ปี 2559

รอ้ยละของประชากร UC ทีไ่ดรั้บบรกิารการแพทยแ์ผนไทย
เทยีบกับประชากร UC ทัง้หมด ปี 2558
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	 จำานวนครั้งท่ีผู้ป่วยได้รับบริการแพทย์แผนไทยเทียบกับบริการแพทย์แผนปัจจุบัน	 ปี	 2558	 แต่ละ

จังหวัดมีผลงานค่อนข้างน้อย	 และเมื่อเทียบผลงานบริการแพทย์แผนไทยเทียบกับสิทธิอื่น	 จะเห็นว่าการรับบริการของ	

คนไข้	 UC	 น้อยกว่าอย่างชัดเจน	 ในขณะท่ีจำานวนประชากรสิทธิ	 UC	 มีจำานวนมากว่าสิทธิอื่นๆ	 รายละเอียด	

ดังแผนภูมิที	่18

แผนภูมิที่ 18	แสดงจำานวนผู้ป่วยรับบริการการแพทย์แผนไทยสิทธ	ิUC	เทียบกับสิทธิอื่น	ปี	2558
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	 2.3		 การติดตามการดำาเนินงาน

		 	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้ติดตามเยี่ยมหน่วยบริการที่ให้บริการ	

ด้านการแพทย์แผนไทยระหว่าง	วันที	่8	–	18	มีนาคม	2559	จำานวน	8	จังหวัด

		 	 ประเด็นการติดตามเยี่ยมหน่วยบริการที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย	ดังนี้

		 	 1.		 แนวทางการสนบัสนนุคา่ใชจ่้ายบริการการแพทยแ์ผนไทยตามกรอบแนวทางและหลักเกณฑก์ลาง

ของการจ่ายค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย	ปีงบประมาณ	2559

		 	 2.		 ความพร้อมในการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์

		 	 3.		 ความรู้ความเข้าใจในการส่งข้อมูลการให้บริการ

		 	 4.		 ติดตามปัญหา	อุปสรรค์ในการดำาเนินงานบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ

		 	 จากการติดตาม	มีข้อเสนอเพื่อการสนับสนุนการจัดบริการแพทย์แผนไทย	ดังนี้

		 	 1.		 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการปรุงยาเฉพาะราย	 (สื่อสารให้ทราบว่าการสนับสนุนอยู่ใน	 OP		

Capitation)

		 	 2.		 การพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยในการตรวจวินิจฉัยกับแพทย์แผนปัจจุบัน

		 	 3.		 การสนับสนุนอัตรากำาลังคนแพทย์แผนไทยในระยะยาว

	 	 โอกาสในการพัฒนาการจัดบริการแพทย์แผนไทย

		 	 1.		 การจัดบริการในกลุ่ม	4	โรคหลัก

		 	 2.		 ศักยภาพของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 มีความพร้อมในการผลิตผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 372	

ชั่วโมง

		 	 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการ/การส่งข้อมูลผลงานการให้บริการการแพทย์แผนไทย

		 	 1.		 ขาดบุคลากรวิชาชีพ

		 	 2.		 พื้นที่ห่างไกล	เป็นอุปสรรคในการจัดหาบุคลากรมาทำางาน

		 	 3.		 บุคลากรมีประสบการณ์แต่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ	(สอบใบประกอบวิชาชีพไม่ผ่าน)

		 	 4.		 ค่าตอบแทนไม่จูงใจ	ความก้าวหน้าในการทำางาน

		 	 5.		 หน่วยบริการไม่ได้	 update	 รายการยาสมุนไพรในระบบของโรงพยาบาล	 ทำาให้ผลงานการใช้	

ยาสมุนไพรมีน้อย

		 	 6.		 การบรหิารจดัการของหนว่ยบรกิารประจำาในการสือ่สารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการส่งขอ้มูล/

การพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิในการจัดบริการ

		 	 สรุปผลการตรวจเยี่ยม	

		 	 1.	 ได้ชี้แจงให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัด	 และหน่วยบริการ	 ทราบถึงเงื่อนไข	

การจ่ายเงินตามเกณฑ์โครงสร้าง	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	แต่ละจังหวัดเข้าใจเงื่อนไขและรับทราบการจัดสรรงบ

		 	 2.		 ใหค้วามรูเ้รือ่งการสง่ขอ้มูลผ่านระบบ	OP/PP	Individual	หนว่ยบริการรับทราบและเขา้ใจเงือ่นไข

	 	 3.		 ให้คำาแนะนำาเรื่องการให้บริการและเรื่องอื่นๆที่หน่วยบริการพบปัญหา
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3. บทสรุป

	 การดำาเนินการจัดสรรงบบริการการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามแผนที่กำาหนดไว้	 แต่ในการบริการของ	

หน่วยบริการ	 การเพิ่มขึ้นของบริการจะแปรผันไปตามสัดส่วนของผู้ให้บริการในหน่วยบริการนั้นๆ	 แต่มีข้อสังเกต	

อย่างหนึ่งคือเมื่อดูข้อมูลการให้บริการแล้วผู้รับบริการท่ีเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ได้รับบริการน้อยกว่า	

ผู้รับบริการที่เป็นสิทธิข้าราชการเบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง

4. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการรับบริการแพทย์แผนไทย

	 1.		ควรเพิ่มการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยเมื่อเทียบกับบริการแพทย์แผนปัจจุบัน

	 2.		ลดความเหลื่อมล้ำาเรื่องสิทธิ์การรักษาพยาบาลบริการแพทย์แผนไทย



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี88

การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

1. ความเป็นมา

	 เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีพอเพียงท้ังอุปกรณ์ทางการแพทย์	 และสถานพยาบาล	

ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่ระบุว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	

และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ	 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ได้อย่างทั่วถึง	และมีประสิทธิภาพ	ซึ่งในการจัดบริการสาธารณสุขทรัพยากรที่ใช้จะเสื่อมลงตามเวลา	และปริมาณการให้

บริการ	จึงจำาเป็นต้องมีการสนับสนุนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนให้กับหน่วยบริการ

	 คำาจำากัดความ

	 	 เป็นค่าใช้จ่าย	 สนับสนุน	 และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข	 ซ่ึงเป็นการเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	

โดยขอบเขตบริการเป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด	 ยกเว้น	 การก่อสร้าง	 และซ่อมแซม

อาคาร

2. ผลการด�าเนินงาน

	 ในปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีการโอนงบค่าบริการทางการแพทย์	

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน	 ให้กับหน่วยบริการในพื้นที่	 จำานวน	 489,862,786.53	 บาท	 รายละเอียดดังตารางท่ี	 44	

พบวา่มกีารตรวจรบัการดำาเนนิการแลว้	72.71	ทำาสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้	รอ้ยละ	9.21	และอยูใ่นชว่งดำาเนนิการ	รอ้ยละ	18.58	

ตารางที่ 44	การดำาเนินงานงบลงทุน	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 87 

 

การบริหารค่าบริการทางการแพทย์ ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
   
 
1. ความเป็นมา 

  

เพ่ือให้ระบบบริการสุขภาพมีโครงสร้างพื้นฐานที่พอเพียงทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสถาน 
พยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนหลักประกนัสุขภาพแห่งชาต ิท่ีระบุว่าเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจดับริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ เพื่อสง่เสริมให้บุคคล
สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขไดอ้ย่างทัว่ถึง และมีประสทิธิภาพ  ซึ่งในการจัดบริการสาธารณสุข
ทรัพยากรที่ใชจ้ะเส่ือมลงตามเวลา และปรมิาณการให้บรกิาร จึงจําเป็นตอ้งมีการสนับสนุนเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุให้กับหน่วยบริการ 
 คําจํากัดความ 
        เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนนุ และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ซึง่เป็นการเบิกจ่ายใน
ลักษณะงบลงทุน โดยขอบเขตบริการเป็นไปตามที่คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติกําหนด 
ยกเว้น การก่อสร้าง และซ่อมแซมอาคาร 
 
2. ผลการดําเนินงาน 
 

         ในปีงบประมาณ 2559  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ได้มีการโอนงบค่าบริการ
ทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลกัษณะงบลงทนุ ให้กับหน่วยบริการในพื้นท่ี จํานวน 489,862,786.53 บาท  
รายละเอียดดังตารางที่ 44   พบว่ามีการตรวจรับการดําเนินการแล้ว 72.71  ทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว  
ร้อยละ 9.21 และอยู่ในช่วงดําเนินการ รอ้ยละ 18.58   
 
ตารางท่ี 44 การดําเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ 2559 

 
 

จังหวัด 

 
 

งบตั้งต้น 

เงินที่บันทึกตามแผน 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง 
ดําเนินการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ทําสัญญา 
เรียบร้อยแล้ว 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ตรวจรับ 
เรียบร้อยแล้ว 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ราชบุรี 85,208,602.67 20,400.00 0.02 13,338,435.52 15.65 23,496,978.45 27.58 44,262,265.39 51.95 
กาญจนบุรี 73,788,522.75 0.00 0.00 6,730,702.86 9.12 2,234,762.50 3.03 63,822,780.35 86.49 
สุพรรณบุรี 85,442,586.79 0.00 0.00 3,035,240.02 3.55 1,592,158.54 1.86 78,728,553.02 92.14 
นครปฐม 81,651,374.64 0.00 0.00 35,570,373.12 43.56 4,809,328.67 5.89 36,486,303.54 44.69 
สมุทรสาคร 55,648,747.65 0.00 0.00 7,947,000.00 14.28 335,342.85 0.60 45,947,362.39 82.57 
สมุทรสงคราม 16,672,517.28 0.00 0.00 688,019.22 4.13 3,380.00 0.02 15,833,218.06 94.97 
เพชรบุรี 40,429,894.30 0.00 0.00 6,061,183.28 14.99 0.00 0.00 34,043,220.25 84.20 
ประจวบคีรีขันธ์ 51,020,540.45 73,500.00 0.14 2,042,800.00 4.00 12,650,813.37 24.80 34,582,721.39 67.78 
รวมทั้งหมด 489,862,786.53 93,900.00 0.02 75,413,754.02 15.39 45,122,764.38 9.21 353,706,424.39 72.21 

แหล่งท่ีมา :  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี   
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งบบริการผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี และผู้ป่วยเอดส์

1. ความเป็นมา

	 งบบริการผู้ติดเช้ือเอชไอวี	 และผู้ป่วยเอดส์	 เป็นงบที่มีการจัดทำาคำาของบประมาณแยกจากงบเหมาจ่าย

รายหัว	สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	และประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ-

แห่งชาติกำาหนดสำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และผู้ป่วยเอดส์ทุกรายตามความสมัครใจ	โดยจัดสรรงบประมาณ	เป็น	2	ส่วนคือ	

1)	งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี	และผู้ป่วยเอดส์	2)	งบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภาพรวม

ระดบัประเทศและระดับเขต	โดยชดเชยและสนับสนนุงบประมาณให้แก่หน่วยบรกิารเพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติ	

(Additional	Payment)	ตามปริมาณงานในแต่ละหน่วยบริการ	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต

เนื่องจากเอดส์	 ลดอัตราการติดเช้ือเอชไอวี	 รายใหม่	 ลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี	 จากแม่สู่ลูก	 รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงการ

รักษาด้วยยาต้านไวรัสของผู้ติดเชื้อแต่เนิ่นๆ	 และช่วยให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและป้องกัน

การถ่ายทอดเชื้อให้ผู้อื่น

	 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	เขต	5	ราชบรีุ	มหีนว่ยบริการเขา้ร่วมโครงการและเปน็หนว่ยจา่ยยา

ต้านไวรัสเอชไอวี	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำานวน	66	แห่ง	หน่วยบริการนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 จำานวน	

3	แห่ง	และหน่วยบริการเอกชน	2	แห่ง	รวมทั้งหมด	71	แห่ง	และมีหน่วยตรวจ	CD4	Lymphocytes	จำานวน	9	แห่ง	

หน่วยตรวจค่าไวรัสในกระแสเลือด	(Viral	Load	:	VL)	จำานวน	4	แห่ง	หน่วยตรวจการดื้อยา	(Drug	Resistance	:	DR)	

และหน่วยตรวจหาเชื้อในกระแสเลือดโดยตรง	(Polymerase	Chain	Reaction	:	PCR)	จำานวน	1	แห่ง	

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 2.1  การบริการให้ค�าปรึกษาและการตรวจเลือดแบบสมัครใจ

	 	 ผลดำาเนินงานด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 ปีงบประมาณ	 2559	 ในด้านการ

ให้คำาปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี	 พบว่ามีบริการให้คำาปรึกษา	 จำานวน	 72,153	 ราย	 ได้รับการตรวจ	

Anti	 HIV	 จำานวน	 61,999	 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 จำานวน	 2,105	 ราย	 คิดเป็นร้อยละ	 3.4	 สำาหรับจังหวัดที่มีผลงาน

บริการให้คำาปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีมากที่สุดคือ	 จังหวัดราชบุรี	 จำานวน	13,356	 ราย	 รองลงมาเป็น

จังหวัดสุพรรณบุรี	 จำานวน	 10,971	 ราย	 และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จำานวน	 8,992	 ราย	 ตามลำาดับ	 รายละเอียด

ดังตารางที่	45



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี90

ตารางที่ 45	ผลงานการให้คำาปรึกษาและตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอว	ีปีงบประมาณ	2559

 2.2  การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

	 	 ในปีงบประมาณ	 2559	 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 ท้ังหมด	 40,900	 ราย	 ลงทะเบียน	

ในระบบแต่ยังไม่รับยา	 จำานวน	 7,866	 ราย	 ลงทะเบียนและรับยาต้านไวรัส	 จำานวน	 30,731	 ราย	 ยังไม่ลงทะเบียน	

จำานวน	 2,303	 ราย	 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มากที่สุดคือ	 จังหวัดราชบุรี	 จำานวน	 6,774	 ราย		

รองลงมาจังหวัดนครปฐม	 จำานวน	 6,556	 ราย	 และจังหวัดสุพรรณบุรี	 จำานวน	 6,356	 ราย	 ตามลำาดับ	 จังหวัดที่มี	

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ลงทะเบียนรับยาต้านไวรัสมากที่สุดคือจังหวัดสุพรรณบุรี	 จำานวน	 5,022	 ราย	 รองลงมา

จังหวัดราชบุร	ีจำานวน	4,948	ราย	และจังหวัดนครปฐม	จำานวน	4,809	ราย	รายละเอียดดังตารางที	่46

ตารางที่ 46	จำานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	จำาแนกตามจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559

	 แหล่งที่มา : โปรแกรม	NAP	WEB	Report	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2559

	 แหล่งที่มา	:	โปรแกรม	NAP	WEB	Report	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2559
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	 ผลงานการให้บริการผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 ปีงบประมาณ	 2559	 จำาแนกตามรายกิจกรรม		

พบว่ามีผลงานการติดตามการรักษา	 จำานวน	 139,976	 ครั้ง	 จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย	 จำานวน	 29,096	 คน		

จังหวัดที่มีผลงานการติดตามการรักษามากท่ีสุดคือจังหวัดเพชรบุรี	 จำานวน	 20,280	 ครั้ง	 ผลงานการให้บริการการ

ป้องกันจากแม่สู่ลูก	 ภาพรวมเขตจำานวน	 1,105	 ครั้ง	 จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี	 จำานวน	 202	 ครั้ง		

ผลงานการตรวจ	 CD4	 จำานวน	 38,127	 ครั้ง	 จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาคร	 จำานวน	 8,004	 ครั้ง		

ผลงานการตรวจ	Viral	load	จำานวน	25,105	ครั้ง	จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	4,153	ครั้ง	

ผลงานการตรวจ	 Drug	 Resistance	 จำานวน	 662	 ครั้ง	 จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดราชบุร	ี จำานวน	 429	 ครั้ง		

และผลงานการตรวจ	LAB	พื้นฐาน	จำานวน	31,951	ราย	จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดราชบุร	ีจำานวน	5,712	ครั้ง	

รายละเอียดดังตารางที่	47

ตารางที่ 47 การให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	จำาแนกตามรายกิจกรรมและจังหวัดปีงบประมาณ	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 90 

 

 ผลงานการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2559 จําแนกตามราย
กิจกรรม พบว่ามีผลงานการติดตามการรักษา จํานวน 139,976 ครั้ง  จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย 
จํานวน 29,096 คน  จังหวัดที่มีผลงานการติดตามการรักษามากที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 20,280 
คร้ัง ผลงานการให้บริการการป้องกันจากแม่สู่ลูก ภาพรวมเขตจํานวน 1,105 ครั้ง จังหวัดที่มีผลงานมาก
ท่ีสุดคือจังหวัดเพชรบุรี จํานวน 202 ครั้ง ผลงานการตรวจ CD4 จํานวน 38,127 คร้ัง จังหวัดที่มีผลงาน
มากท่ีสุดคือจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 8,004 ครั้ง ผลงานการตรวจ Viral load จํานวน 25,105 ครั้ง 
จังหวัดที่มีผลงานมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 4,153 ครั้ง ผลงานการตรวจ Drug Resistance 
จํานวน 662 คร้ัง จังหวัดที่มีผลงานมากท่ีสุดคือจังหวัดราชบุรี จํานวน 429 คร้ัง และผลงานการตรวจ 
LAB พื้นฐาน จํานวน 31,951 ราย จังหวัดที่มีผลงานมากท่ีสุดคือจังหวัดราชบุรี จํานวน 5,712 ครั้ง 
รายละเอียดดังตารางที่ 47 

ตารางที่ 47 การให้บริการผู้ตดิเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จําแนกตามรายกิจกรรมและจังหวัดปีงบประมาณ 2559 

 แหล่งที่มา : โปรแกรม NAP WEB Report ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2559 

  
2.3 ผลการดําเนนิงานตามตัวชีว้ัด 

       2.3.1 ร้อยละผลสําเร็จของผู้ที่มี Viral load < 50 copies/ml   ที่ 12 เดือนหลังเริ่มยา
ต้านไวรัส 
      ในปีงบประมาณ 2559 ร้อยละผลสําเร็จของผู้ที่มี Viral load < 50 copies/ml ที่ 
12 เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี เท่ากับ ร้อยละ 
90.58 และ จังหวัดที่มีผลงานดีที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรี ร้อยละ 95.88  รองลงมาคือจังหวัดสุพรรณบุรี 
ร้อยละ 94.82  และจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยละ 92.27 ตามลําดับ ดังแผนภูมิที่ 19 
   

การตรวจ LAB พ้ืนฐาน

คน คร้ัง คน คร้ัง คน คร้ัง คน คร้ัง คน คร้ัง คน คร้ัง

กาญจนบุรี 3,905     18,223   36        112       3,723     4,666     3,303     3,474     10        10        3,090     3,841     
นครปฐม 4,149     16,787   77        199       4,149     5,104     3,391     3,530     108       108       3,273     3,991     
ประจวบครีีขันธ์ 3,250     19,068   49        172       3,134     4,154     2,669     2,775     10        11        2,990     5,094     
ราชบุรี 4,520     18,961   65        138       4,331     5,581     3,643     3,732     426       429       3,635     5,712     
สมทุรสงคราม 982       5,684     10        29        947       1,180     813       824       10        10        925       1,663     
สมุทรสาคร 4,629     18,272   47        53        5,274     8,004     3,852     4,153     58        61        2,211     3,544     
สุพรรณบุรี 4,459     22,701   66        200       4,233     5,822     3,678     3,812     2          3          2,884     4,172     
เพชรบุรี 3,202     20,280   63        202       3,060     3,616     2,763     2,805     30        30        2,848     3,934     
เขต 5 ราชบุรี 29,096   139,976 413       1,105    28,851   38,127   24,112   25,105   654       662       21,856   31,951   

การตรวจ Drug Resistance

กิจกรรม
จังหวัด การติดตามการรักษา การปอ้งกันจากแม่สู่ลูก การตรวจ CD4 การตรวจ Viral Load

	 2.3  ผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

	 		 2.3.1		 ร้อยละผลสำาเร็จของผู้ที่ม	ีViral	load	<	50	copies/ml	ที่	12	เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส

	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	2559	ร้อยละผลสำาเร็จของผู้ที่ม	ีViral	load	<	50	copies/ml	ที่	12	เดือน	

หลังเริ่มยาต้านไวรัส	 ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 เท่ากับ	 ร้อยละ	 90.58	 และ	 จังหวัด	

ที่มีผลงานดีที่สุดคือจังหวัดเพชรบุร	ีร้อยละ	95.88	รองลงมาคือจังหวัดสุพรรณบุร	ีร้อยละ	94.82	และจังหวัดกาญจนบุร	ี

ร้อยละ	92.27	ตามลำาดับ	ดังแผนภูมิที่	19
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แผนภูมิที่ 19	 ร้อยละผลสำาเร็จของผู้ที่ม	ีViral	Load<50	copies/ml	ที	่12	เดือนหลักเริ่มยาต้านไวรัส		

ผลการดาํเนินงาน
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	 	 2.3.2		 ร้อยละของผู้รับยาต้านไวรัสรายใหม่ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับตำ่ามาก	

(CD4<200	cells/mm3)

	 	 	 	 ในปีงบประมาณ	 2559	 ร้อยละของผู ้รับยาต้านไวรัสรายใหม่ที่มีระดับภูมิคุ ้มกันขณะ	

เริ่มรับยาอยู่ในระดับตำ่ามาก	 (CD4	 <	 200	 cells/mm3)	 ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี		

เท่ากับร้อยละ	61	จังหวัดที่มีผลงานดีที่สุดคือ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ร้อยละ	75	รองลงมาคือจังหวัดราชบุรี	ร้อยละ	70	

และจังหวัดสุพรรณบุรี	ร้อยละ	68	ตามลำาดับ	ดังแผนภูมิที่	20

แผนภูมิที่ 20		ร้อยละของผู้รับยาต้านไวรัสรายใหม่ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับตำ่ามาก

	 (CD4	<	200	cells/mm3)	

 แหล่งที่มา :	โปรแกรม	NAP	WEB	Report	ณ	วันที่	30	ตุลาคม	2559
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3. บทสรุป 

		 จากผลการดำาเนินงานบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ	

เขต	 5	 ราชบุรี	 ในปีงบประมาณ	 2559	 พบว่า	 ประชาชนเข้ามารับบริการให้คำาปรึกษา	 จำานวน	 72,153	 ราย	 ได้รับ	

การตรวจ	Anti-HIV	จำานวน	61,999	และเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่	จำานวน	2,105	ราย	ทางด้านผลงานการให้บริการ	

ผู้ติดเช้ือเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์	 พบว่ามีผลงานการติดตามการรักษา	 จำานวน	 139,976	 ครั้ง	 จากผู้ติดเชื้อเอชไอวีและ	

ผู้ป่วย	 จำานวน	 29,096	 คน	 ผลงานการให้บริการการป้องกันจากแม่สู่ลูกภาพรวมเขตจำานวน	 1,105	 ครั้ง	 ผลงาน	

การตรวจ	 CD4	 จำานวน	 38,127	 ครั้ง	 ผลงานการตรวจ	 Viral	 load	 จำานวน	 25,105	 คร้ัง	 ผลงานการตรวจ	 Drug		

Resistance	 จำานวน	 662	ครั้ง	 และผลงานการตรวจ	 LAB	พื้นฐาน	 จำานวน	 31,951	 ราย	 จะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อเอชไอว	ี

และผู ้ป่วยเอดส์ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์	 สำาหรับผลงานตามตัวชี้วัด	 พบว่าร้อยละผลสำาเร็จของผู ้ที่มี		

Viral	load	<	50	copies/ml	ที่	12	เดือนหลังเริ่มยาต้านไวรัส	เท่ากับ	ร้อยละ	90.58	และร้อยละของผู้รับยาต้านไวรัส	

รายใหม่ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับตำ่ามาก	(CD4	<	200	cells/mm3	)	เท่ากับร้อยละ	61	

	 ปัญหาที่พบจากการดำาเนินงาน

	 ผู้รับยาต้านไวรัสรายใหม่	ที่มีระดับภูมิคุ้มกันขณะเริ่มรับยาอยู่ในระดับตำ่ามาก	(CD4	<	200	cells/mm3)	

ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ยังอยู่ในระดับที่ตำ่าคือร้อยละ	 61	 ซ่ึงเป็นโอกาสที่จะนำาไป	

เป็นประเด็นในการพัฒนางานการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ต่อไป

	 ในปีงบประมาณ	2559	เป็นปีแรกที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิได้รับจัดสรรงบด้านการบริหาร

จัดการงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอว	ีโดยเป็นการบริหารจัดการในระดับประเทศ	ซึ่งสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	โอนงบประมาณลงหน่วยบริการโดยตรง	ทำาให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิสาขาเขตไม่สามารถกำากับ

ติดตามผลงานดำาเนินงานจากหน่วยบริการได้	

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 1.	 ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการบริการเชิงรุกเพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ระบบการรักษาและ

ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา	

	 2.		 การบริหารจัดการงบบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี	ควรเป็นการบริหารจัดการระดับเขต
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งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

1. ความเป็นมา

	 การบริการบำาบัดทดแทนไต	 (Renal	 Replacement	 Therapy)	 เป็นการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง	

ซึ่งเกินขีดความสามารถของครัวเรือนที่จะรับภาระได้	 ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 สิทธิหลักประกัน

สขุภาพถว้นหนา้	เขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐาน	สำานกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ	(สปสช.)	จึงดำาเนนิการ

เพื่อให้บริการทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	

โดยมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2550	 อนุมติให้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมการบำาบัดทดแทนไต	 Renal	 Replacement	 Therapy	

(RRT)	 โดยตั้งแต่	 1	 มกราคม	 2551	 เป็นต้นมา	 ได้คุ้มครองเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	 Kidney	 Transplantation	 (KT)	

การทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 Continuous	 Ambulatory	 Peritoneal	 Dialysis	 (CAPD)	

การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	Hemodialysis	(HD)	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1	 ผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัด	ปี	2559	ของ	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	

ตารางที่ 48	 ผลงานตามตัวชี้วัด	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี

   

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 93 

 

งบบริการผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง 
 

1. ความเป็นมา 

การบริการบําบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) เป็นการรักษาพยาบาลที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งเกินขีดความสามารถของครัวเรือนท่ีจะรับภาระได้ ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้าย สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงดําเนินการเพื่อให้บริการทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะ
สุดท้ายอยู่ในสิทธิประโยชน์ของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2550 อนุมติให้ขยายชุดสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุมการบําบัดทดแทนไต Renal Replacement Therapy (RRT)  
โดยตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นมา ได้คุ้มครองเร่ืองการผ่าตัดปลูกถ่ายไต Kidney Transplantation 
(KT) การทดแทนไตด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง Continuous Ambulatory Peritoneal 
Dialysis (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม Hemodialysis (HD)  

2. ผลการดําเนินงาน 
 2.1 ผลการดําเนนิงานตามตัวชีว้ดั ป ี2559 ของ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  
ตารางท่ี 48 ผลงานตามตัวชีวั้ด สปสช. เขต 5 ราชบุรี 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
(ประเทศ) 

ผลงาน 
เขต 5 ราชบุรี 

1. อัตราการเข้าถึงบริการบําบดัทดแทนไตเทียบกับอัตราความชุก 
     ของการเกิดโรค  

85 85.74 

2. ร้อยละ CKD Clinic ตั้งแต่ระดบั F1 ข้ึนไปในแต่ละเครือข่าย 
     2.1 หน่วยบริการ ระดับ A (รพศ.) , S (รพท.),M1 (รพท. ขนาดเล็ก)  
     2.2 หน่วยบริการ ระดับ M2 (รพช. แม่ข่าย)  F1 (รพช. ขนาดใหญ่)  

100 
50 

100 
100 

3. อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย CAPD (Patient Survival at 1 year)  
     (1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59) 

90 87.39 

   แหล่งที่มา : กองทุนโรคไต สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ 30 กันยายน 2559 

2.2 Health resource profile  
ปีงบประมาณ 2559 สปสช.เขต 5 ราชบุรี มีหน่วยบริการ CAPD 18 แห่ง (Center 15 หน่วย 

เครือข่าย 3 หน่วย) และ หน่วยบริการ HD 47 หน่วย (หน่วยบริการของรัฐ 29 หน่วย หน่วยบริการ
เอกชน 18 หน่วย) กระจายในพ้ืนท่ีทั้ง 8 จังหวัดอย่างครอบคลุม รายละเอียดดังตารางที่ 49 , 50 และ
แผนภูมิที่ 21 ,  22 
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	 	 ปีงบประมาณ	 2559	 สปสช.เขต	 5	 ราชบุรี	 มีหน่วยบริการ	 CAPD	 18	 แห่ง	 (Center	 15	 หน่วย	

เครือข่าย	3	หน่วย)	และ	หน่วยบริการ	HD	47	หน่วย	(หน่วยบริการของรัฐ	29	หน่วย	หน่วยบริการเอกชน	18	หน่วย)	
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ตารางที่ 49	 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วย	RRT	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี

 

ผลการดาํเนินงาน
 

ตารางที่ 49  

                 แ

แผนภูมิที่ 21

                  

 

แผนภูมิที่ 22

                  

นการสรา้งหลักปร

ขอ้มลูการข้ึน
ปีงบประมาณ

2556 
2557 
2558 
2559 

แหล่งที่มา : สป

1   การกระจา

                  

2  การกระจา

                  

ระกันสุขภาพถ้วน

นทะเบียนหน่ว
ณ หน่

Center
13 
14 
14 
15 

สช.เขต 5 ราชบ

ายของหน่วยบ

แหล่งที่มา : สป

ยของหน่วยบ

แหล่งที่มา : สป

นหน้าปีงบประมา

วย RRT สปสช
วยบริการ CAP

เครือข่าย
3 
2 
2 
3 

บุรี ณ 30 กันยา

บริการ CAPD

ปสช.เขต 5 ราช

บริการ HD 

ปสช.เขต 5 ราช

ณ 2559 สปสช. 

ช. เขต 5 ราช
PD 

รวม 
16 
16 
16 
18 

ายน 2559 

D    

ชบุรี ณ 30 กันย

 

ชบุรี ณ 30 กันย

เขต 5 ราชบุร ี

ชบุรี  
หน่วยบรกิ

รัฐ เอกชน
25 15
27 17
27 18
29 18

ยายน 2559 

ยายน 2559 

 

การ HD 
น รวม 

40 
44 
45 
47 
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แผนภูมิที่ 21	 การกระจายของหน่วยบริการ	CAPD	

 

ผลการดาํเนินงาน
 

ตารางที่ 49  

                 แ

แผนภูมิที่ 21

                  

 

แผนภูมิที่ 22

                  

นการสรา้งหลักปร

ขอ้มลูการข้ึน
ปีงบประมาณ

2556 
2557 
2558 
2559 

แหล่งที่มา : สป

1   การกระจา

                  

2  การกระจา

                  

ระกันสุขภาพถ้วน

นทะเบียนหน่ว
ณ หน่

Center
13 
14 
14 
15 

สช.เขต 5 ราชบ

ายของหน่วยบ

แหล่งที่มา : สป

ยของหน่วยบ

แหล่งที่มา : สป

นหน้าปีงบประมา

วย RRT สปสช
วยบริการ CAP

เครือข่าย
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3 

บุรี ณ 30 กันยา

บริการ CAPD

ปสช.เขต 5 ราช

บริการ HD 

ปสช.เขต 5 ราช

ณ 2559 สปสช. 

ช. เขต 5 ราช
PD 

รวม 
16 
16 
16 
18 

ายน 2559 

D    

ชบุรี ณ 30 กันย

 

ชบุรี ณ 30 กันย

เขต 5 ราชบุร ี
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หน่วยบรกิ

รัฐ เอกชน
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27 17
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29 18

ยายน 2559 
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การ HD 
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40 
44 
45 
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แผนภูมิที่ 22	 การกระจายของหน่วยบริการ	HD
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ตารางที่ 50	หน่วยบริการ	CAPD	และ	HD	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี
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  ตารางท่ี 50 หน่วยบริการ CAPD และ HD สปสช. เขต 5 ราชบุรี  
จังหวัด หน่วยบริการ CAPD (18 หน่วย) หน่วยบริการ HD (47 หน่วย) 

ราชบุรี 4 หน่วย :  
    รพ.ราชบุรี / รพ.บ้านโป่ง /  
    รพ.ดําเนินสะดวก / รพ. โพธาราม 

7 หน่วย  
   - รัฐ 5 : รพ.ราชบุรี /รพ.บ้านโป่ง / รพ.ดําเนินสะดวก 
              / รพ. โพธาราม / รพ.ค่ายภาณุรังษี 
   - เอกชน 2 : รพ.เมืองราช /รพ.ซานคามิลโล 

กาญจนบุรี 4 หน่วย :  
    - center 2  : รพ.พหลพลพยุหเสนา  
           / รพ.มะการักษ์ 
    - เครือข่าย 2 :  รพ.สมเด็จพระสังฆ- 
           ราชองค์ที่ 19 / รพ.ทองผาภูมิ 

6 หน่วย 
   - รัฐ 5 : รพ.พหลพลพยุหเสนา /รพ.ท่าม่วง/ 
              รพ.มะการักษ์/รพ.ค่ายสุรสีห์/ศูนย์บริการ 
              สาธารณสุขเทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น 
   - เอกชน 1 : รพ.ธนกาญจน์ 

สุพรรณบุรี 2 หน่วย :  
     รพ.เจ้าพระยายมราช /  
     รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 

6 หน่วย   
    - รัฐ 4 : รพ.เจ้าพระยายมราช /รพ.สามชุก 
               รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 /รพ.ด่านช้าง 
    - เอกชน 2 : รพ.ศุภมิตร / รพ.พรชัย 

นครปฐม 1 หน่วย : 
     รพ.นครปฐม 

11 หน่วย  
    - รัฐ 5 : รพ.นครปฐม / รพ.สามพราน / รพ.ดอนตูม /  
                ศูนย์การแพทย์กาญจนาภเิษก ม.มหิดล /  
                รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 
    - เอกชน 6 : รพ.สนามจันทร์ / รพ.กรุงเทพคริสเตียน /  
                    รพ.ศาลายา / คลินิกโรคไตแพทย์ธนพร /  
                     ปฐมรักษ์คลินิก / คลินิกไตเทียมนครชัยศรี 

สมุทรสาคร 3 หน่วย :  
      รพ.สมุทรสาคร / รพ.บ้านแพ้ว /  
      รพ.กระทุ่มแบน 

8 หน่วย  
    - รัฐ 3 : รพ.สมุทรสาคร/รพ.บ้านแพ้ว/รพ.กระทุ่มแบน 
    - เอกชน 5 : รพ.มหาชัย / รพ.มหาชัย 2 / รพ.เอกชัย /     
                    รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย /  
                    รพ.วิชัยเวชอินเตอร์เนช่ันแนล สมุทรสาคร 

สมุทรสงคราม 1 หน่วย :  
     รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

2 หน่วย  
    - รัฐ 1 : รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
    - เอกชน 1 : รพ.แม่กลอง 2 

เพชรบุรี 1 หน่วย :  
     รพ.พระจอมเกล้า 

4 หน่วย  
   - รัฐ 3 : รพ.พระจอมเกล้า / รพ.ท่ายาง / รพ.ชะอํา 
  - เอกชน 1 : รพ.เพชรรัชต์ 

ประจวบคีรีขันธ ์ 2 หน่วย : - center 1 : รพ.หัวหิน  - 
เครือข่าย 1 : รพ.สามร้อยยอด 

3 หน่วย  
  - รัฐ 3 : รพ.หัวหิน / รพ.ประจวบคีรีขันธ์ /รพ.ค่ายธนะรัชต์ 

รวม 18 หน่วย 
(Center 15 หน่วยเครือข่าย 3 หนว่ย) 

47 หน่วย  
(รัฐ 29 หนว่ย  เอกชน 18 หน่วย) 

แหล่งที่มา : สปสช.เขต 5 ราชบุรี ณ 30 กันยายน 2559 
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	 2.3  Health service delivery

	 	 จากการบริหารการบริการบำาบัดทดแทนไต	มีผลการดำาเนินการ	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	2551	–	2559	

รายละเอียดดังแผนภูมิที่	23	และ	ตารางที่	51

แผนภูมิที่ 23		ผู้ป่วยลงทะเบียนรายใหม่แยกตามปีงบประมาณ	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	
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ตารางที่ 51	 ผู้ป่วย	UC	รับบริการ	CAPD	เฉลี่ยต่อหน่วยบริการ
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ตารางที่ 52	 ผู้ป่วย	UC	รับบริการ	HD	เฉลี่ยต่อหน่วยบริการ
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แผนภูมิที่ 24	 สัดส่วนผู้ป่วยมีชีวิต	CAPD	:	HD		ณ	30	กย.	59
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3. บทสรุป 

	 การบริหารกองทุนโรคไตสำาหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ปี	 2559		

มีหน่วยบริการเข้าร่วมให้บริการบำาบัดทดแทนไตเพิ่มขึ้นจากปี	 2558	 ท้ังหน่วยบริการที่ให้บริการทดแทนไตด้วย	

วิธีล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง	 Continuous	 Ambulatory	 Peritoneal	 Dialysis	 (CAPD)	 และหน่วยบริการ	

ที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 Hemodialysis	 (HD)	 ทำาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากขึ้น		

และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและครอบครัว	

	 หน่วยบริการในพื้นที่	 8	 จังหวัด	 ยังไม่มีการให้บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	 Kidney	 Transplantation	 (KT)		

และไม่มีการให้ยากดภมูคิุม้กนัหลงัการปลกูถา่ยไต	(Immunosuppressive	drug)	ในผู้ปว่ยหลงัปลกูถา่ยไต	ผูป้ว่ยตอ้งเดนิ

ทางไปรับบริการในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการบริการ

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 ในปี	 2560	 ควรส่งเสริม	 สนับสนุนให้เกิดการบริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต	 Kidney	 Transplantation	 (KT)		

ในพื้นที	่เนื่องจากเป็นวิธีการที่จะทำาให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตและทำางานได้ดีที่สุด
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การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง

บริการควบคุมปองกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

1. ความเป็นมา
	 การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเรือ้รงัโดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงู	ซึง่หากดแูลสขุภาพไมด่	ีจะนำาไปสู่

การเจ็บป่วยแทรกซ้อนด้วยโรคหลอดเลือดสมอง	 โรคหลอดเลือดหัวใจ	 ตาบอดจากโรคเบาหวาน	 และภาวะไตวายเรื้อรัง	

จากการสำารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย	ครั้งที่	 3	พ.ศ.	 2546-2547	และครั้งที่	 4	พ.ศ.	 2551-2552	

พบว่าความชุกโรคเบาหวานในประชากรอายุ	15	ปี	ขึ้นไปในปี	พ.ศ.	2552	 (ร้อยละ	6.9)	 ไม่แตกต่างจากปี	พ.ศ.	2547	

(ร้อยละ	 6.85)	 และหนึ่งในสามของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเบาหวานมาก่อน	 ส่วนผู้ท่ีเคยได้รับ

การวินิจฉัยโดยแพทย์	ว่าเป็นโรคเบาหวานมีร้อยละ	3	ที่ไม่ได้รับการรักษา	ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและได้รับการรักษา

ก็มีเพียงร้อยละ	 28.5	 เท่านั้นท่ีสามารถควบคุมระดับน้ำาตาลในกระแสเลือดได้	 สำาหรับโรคความดันโลหิตสูงพบว่า

ความชุกโรคความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไปในปี	พ.ศ.2552	(ร้อยละ	21.4)	ซึ่งไม่แตกต่างจากปี	พ.ศ.	2547	

(ร้อยละ	 22.0)	 และมีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึงร้อยละ	 50.3	 ที่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง	

และร้อยละ	 8.7	 ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ไม่รักษา	 โดยมีผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับ

การรักษาและควบคุมได้เพียงร้อยละ	20.9	

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 ตระหนักและเห็นความจำาเป็นที่จะต้องมีการลงทุน

ด้านสุขภาพเพื่อเร่งรัดดำาเนินการอย่างจริงจัง	 ในการลดหรือชะลอการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	

มิให้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว	 รวมทั้งผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็สามารถเข้าถึงบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงที่มีคุณภาพ

เพื่อป้องกันหรือชะลอภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2553	 เป็นต้นมา	 คณะกรรมการหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตไิดจ้ดัใหม้งีบบรกิารควบคมุ	ปอ้งกนัและรกัษาโรคเรือ้รงัขึน้	ซึง่ในเบือ้งตน้ครอบคลมุบรกิารควบคมุป้องกัน

ความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 เป็นงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพ่ิมเติม	 จากงบอัตรา

เหมาจ่ายรายหัวเป็นค่าบริการในการค้นหา	 ผู้ที่มีภาวะแทรกซ้อนและป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง	 (หรือท่ีเรียกว่า	 “การป้องกันโรคระดับทุติยภูมิ”	 (Secondary	 prevention))	 จะทำาให้เพิ่ม

การเข้าถึงบริการและยกระดับบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่กำาหนดและในปีงบประมาณ	 2559	 ได้รับจัดสรรงบประมาณ

จำานวนทั้งสิ้น	909,200,000	บาท

 แนวคิด 

	 ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการควบคุม	 ป้องกัน	 ความรุนแรงของโรคเรื้อรัง	 (โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)	

เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว	 เพ่ือเร่งรัดการดำาเนินงานอย่างจริงจังในการลดหรือชะลอการเกิดโรค

เบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป	 รวมท้ังเพ่ือลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 โดยมีเป้าหมายเพ่ิมการเข้าถึงบริการควบคุมป้องกัน	 (Secondary	

prevention)	 และยกระดับคุณภาพบริการตามมาตรฐานการดูแลรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง	

รายละเอียดดังแผนภูมิที่	25
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 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการประจําและเครือข่ายพัฒนาระบบบริการ
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นแบบแผนการดูแลรักษาโรคเร้ือรังอย่างต่อเน่ือง 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลไกในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโรคเร้ือรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้มีจิตอาสารวมตัวกันเป็นกลุ่ม/ชมรมให้มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนดูแลตนเองและครอบครัวแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน 
      หลักเกณฑ์การจัดสรรงบค่าบริการ Secondary Prevention 
           งบประมาณค่าใช้จ่ายเพ่ือการควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention) สําหรับ
ความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2559 เป็นเงินเพิ่มเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว 
เป็นค่าใช้จ่าย สนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสําหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าในการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งมีเป้าหมายใน
การเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับการบริการให้ได้ตามมาตรฐาน โดยบริหารเป็นเงิน
วงเงินแบบมีเพดานระดับเขต(Global budget ระดับเขต) โดยคํานวณ Global budget ระดับเขต ตาม
จํานวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง และคุณภาพผลงานบริการ 2nd prevention และคํานวณ
กําหนดเป็น Global budget ระดับเขตแต่ละเขตประจําปีทั้งปีตั้งแต่เร่ิมต้นปีงบประมาณ 

	 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยบริการประจำาและเครือข่ายพัฒนาระบบบริการโรคเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูงเป็นแบบแผนการดูแลรักษาโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง

	 2.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีกลไกในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ	

โรคเรื้อรัง	(เบาหวานและความดันโลหิตสูง)	อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ป่วยรวมท้ังผู้มีจิตอาสารวมตัวกันเป็นกลุ่ม/ชมรมให้มีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนดูแลตนเองและครอบครัวแบบเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชน

		 หลักเกณฑ์การจัดสรรงบค่าบริการ Secondary Prevention

	 งบประมาณค่าใช้จ่ายเพือ่การควบคมุป้องกนัระดบัทตุยิภมู	ิ(Secondary	prevention)	สำาหรบัความรนุแรง

ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	ปี	2559	เป็นเงินเพิ่มเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว	เป็นค่าใช้จ่าย	สนับสนุน	และ	

ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการบริการควบคุมป้องกันความรุนแรง	

ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการส่งเสริมป้องกันและยกระดับการ

บริการให้ได้ตามมาตรฐาน	 โดยบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขต	 (Global	 budget	 ระดับเขต)	 โดยคำานวณ		

Global	budget	ระดบัเขต	ตามจำานวนผูป่้วยเบาหวานและความดนัโลหติสงู	และคณุภาพผลงานบรกิาร	2nd	prevention	

และคำานวณกำาหนดเป็น	Global	budget	ระดับเขตแต่ละเขตประจำาปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ
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		 1.	 จำานวนร้อยละ	60	จัดสรรตามจำานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีข้อมูลเข้ารับบริการ

กับหน่วยบริการประจำา	 (Hmain	OP)	 ในเขตนั้นๆ	 โดยจำานวนผู้ป่วยได้มาจากฐานข้อมูล	OP	 individual	OP/AE	และ		

IP	individual	ที่หน่วยบริการประจำาและเครือข่ายได้ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระบบ

	 	2.		จำานวนร้อยละ	40	จัดสรรในภาพรวมระดับเขตโดยใช้เกณฑ์ผลงานบริการและผลลัพธ์สำาคัญจากการ	

ดูแลรักษาโรคผู ้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 และโรคความดันโลหิตสูงท่ีกำาหนด	 ข้อมูลส่วนน้ีได้จากการประเมินผล	

การดูแลรักษาโรคผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2	 และโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

และสังกัดกรุงเทพมหานครประจำาปี	 2558	 ซึ่งดำาเนินการสำารวจโดยเครือข่ายวิจัยกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์	

แห่งประเทศไทย	(Medical	Research	Network	of	the	Consortium	of	Thai	Medical	Schools)	หรือ	MedResNet	

(Thailand)	จำานวน	11	ตัวชี้วัด	ได้แก่

	 	 1)		 ด้านความครอบคลุมการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน	

โลหิตสูง

	 	 			 1.1		 อัตราการตรวจ	HbA1c	อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี

		 	 	 	 1.2		 อัตราการตรวจ	LDL	หรือ	Lipid	profile	ผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี

		 	 	 	 1.3		 อัตราการตรวจ	Microalbuminuria	อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี

		 	 	 	 1.4		 อัตราการตรวจจอประสาทตาอย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี

		 	 	 	 1.5		 อัตราการตรวจเท้าอย่างละเอียด	อย่างน้อย	1	ครั้งต่อปี

		 	 	 	 1.6		 อัตราผู้ป่วย	Microalbuminuria	ได้รับยากลุ่ม	ACE-inhibitor	หรือ	ARB

	 	 2)		 ด้านคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

	 	 			 2.1		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ	HbA1c	ตำ่ากว่า	7%		

		 	 	 	 2.2		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า

		 	 	 	 2.3		 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีค่า	BP	ตำ่ากว่า	140/90	mmHg

	 	 			 2.4		 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ	12	เดือนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

	 	 			 2.5		 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ	12	เดือนในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

		 แนวทางและขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ

		 1.		 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติส่วนกลางแจ้งผลการจัดสรรงบค่าบริการรายเขตให้แก่	สปสช.เขต	

และรหัสเบิกจ่ายงบประมาณป	ี2559	ให้แก่	สปสช.เขต	ภายในเดือนกันยายน	2558

		 2.		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 จัดทำาหลักเกณฑ์การจ่ายและกลไกการจัดสรรงบให้หน่วย

บรกิารเข้าพจิารณาในคณะกรรมการ	อปสข.	ตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ	แล้วหลกัเกณฑ์การจ่าย/ผลการจดัสรร

และมติของ	อปสข.	มายังแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะทราบภายในเดือนมกราคม	2559

		 3.		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 ดำาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในข้อ	 6.2	 ภายในเดือน

มีนาคม	2559
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		 4.		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 โดยแผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเร้ือรังและโรคเฉพาะ

ตรวจสอบความถูกต้องและติดตามการเบิกจ่ายงบภายในเดือนมีนาคม	2559

		 5.		 หน่วยบริการที่จะได้รับจัดสรรงบค่าบริการ	 คือ	 หน่วยบริการประจำาตามระบบหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ

2. ผลการด�าเนินงาน

	 การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 สำานักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	5	ราชบุรี	 ได้รับจัดสรรงบประมาณจำานวน	83,891,321	บาท	รายละเอียดดังตารางที่	 53		

ได้เสนอผ่านมติความเห็นชอบคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ	เขต	5	ราชบุรี	โดยจัดสรรเป็น	2	ส่วนคือ

	 1.		 จัดสรรเป็นวงเงินระดับจังหวัดตามจำานวนผู้ป่วยที่มีสิทธิในทะเบียนร้อยละ	60

	 2.		 จัดสรรตามเกณฑ์ผลงานบริการและผลลัพธ์สำาคัญจากการดูแลรักษาโรคผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่	 2		

และโรคความดันโลหิตสูงที่กำาหนด	ร้อยละ	40	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่26

	 ซึ่งได้มีการจัดสรรงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 ให้แต่ละจังหวัด	

รายละเอียดดังตารางที่	53

ตารางที่ 53  รายละเอยีดการจดัสรรงบบรกิารควบคมุป้องกนัและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง	ปีงบประมาณ		

	 2559

	 แหล่งที่มา	:	เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	MedResNet (Thailand)
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แผนภูมิที่ 26 	การบริหารงบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	

	 ปีงบประมาณ	2559

ตารางที่ 54	 รายละเอยีดการจดัสรรงบบรกิารควบคมุปอ้งกนัและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง	ปงีบประมาณ	

	 2559	สนับสนุนให้แต่ละจังหวัด

	 แหล่งที่มา	:	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5	ราชบุรี

 แหล่งที่มา	:	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี
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	 การติดตามและประเมินผล

		 การดำาเนนิการในระยะ	5	ปีหลงั	(พ.ศ.	2556-2560)	สปสช.	จะให้ความสำาคญักบัการปรบัและพฒันาระบบ

บริหารจัดการโรคเรื้อรัง	(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)	ของกลไกระดับต่างๆ	เน้นผลลัพธ์ของการให้บริการมากขึ้น	

การติดตามและประเมินผล	สปสช.	ใช้วิธีการ	ดังนี้	

	 1.		การตรวจเยี่ยมติดตามสนับสนุนการดำาเนินงานในพื้นที่

		 2.		การประเมินผลลัพธ์การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประจำาปี

		 3.		การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลจากฐานข้อมูล	OP/PP	และ	IP	individual	record

		 4.		จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการดูแลรักษาผู้ป่วยในทุกระดับ

		 5.		การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำารวจหรือรายงานของหน่วยงานอื่น

	 ตัวชี้วัดการด�าเนินงาน

		 1.		ตัวชี้วัดกระบวนการ

		 	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

	 	 1)	 มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมและรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัด		

(NCD	board)	ซึ่งดูแลภาพรวมการดำาเนินการในทุกระดับ	ตั้งแต่ระดับปฐมภูม	ิทุติยภูมิ	และ	ตติยภูมิ

	 	 2)		 มีผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบระบบบริหารจัดการโรคเรื้อรัง	(System	manager)	อย่างชัดเจน

		 	 3)		 มีแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/แผนปฏิบัติการในการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดัน

โลหิตสูงที่มีการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 4)		 มกีารจดัทำาแนวทางการจดัการโรคเบาหวานและความดนัโลหติสงูในภาพรวมของจงัหวดั	โดยอ้างอิง

แนวทางเวชปฏิบัติที่จัดทำาขึ้นโดยสมาคมวิชาชีพและแผนพัฒนาเครือข่ายบริการ

		 	 5)		 มีระบบและฐานข้อมูลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในภาพรวมของจังหวัด

	 	 6)		 มีแผนพัฒนากำาลังคนและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน	

และความดันโลหิตสูงภายในจังหวัด

		 	 7)	มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัด

		  หน่วยบริการประจ�า

		 	 1)		 มีผู้รับผิดชอบจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	(Case	manager)	ในภาพรวมที่ชัดเจน

		 	 2)		 มีการประเมินตนเองด้วยแบบประเมินการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองและผลประเมิน	

การดูแลรักษาผู้ป่วยประจำาปี	แล้วจัดทำาแผนพัฒนาในส่วนที่ยังไม่ถึงเกณฑ์	

		 	 3)		 มีทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

		 	 4)		 มีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตามแนวเวชปฏิบัติ

		 	 5)		 ส่งต่อผู้ป่วยไปดูแลต่อเนื่องที่หน่วยบริการปฐมภูมิไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ของผู้ป่วย
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		 	 6)		 มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในและเครือข่ายเพื่อรองรับการจัดการโรคเรื้อรัง

		 	 7)		 มีการสนับสนุนชมรมและเชื่อมโยงกับชุมชน

		  หน่วยบริการปฐมภูมิ 

		 	 1)		 มีการสนับสนุนชมรมและเชื่อมโยงกับชุมชน

		 	 2)		 ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่	ส่งต่อเพื่อตรวจยืนยันและลงทะเบียนที่หน่วยบริการประจำา

		 	 3)		 มีการจัดบริการรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ถูกส่งกลับมา	

อย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษา

		 	 4)		 มีการสนับสนุนชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและเชื่อมโยงกับชุมชน

		 	 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล

		 	 1)		 มีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงและหรือคัดกรองโรค	 (ส่งตรวจยืนยันที่หน่วยบริการประจำา)	

ประชาชนในชุมชน	อย่างน้อย	50%	ของประชากรอายุ	35	ปีขึ้นไป

		 	 2)		 มีการสนับสนุนชมรมผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง	 ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะ	

ในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมป้องกันภาวะแทรกซ้อน

		 2.		ตัวชี้วัดผลผลิตที่จำาเป็น	

	 	 1)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า	HbA1c	ตำ่ากว่า	7	%	

	 	 2)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีค่า	LDL	ตำ่ากว่า	100	mg/dl

	 	 3)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีค่า	BP	ตำ่ากว่า	140/90	mmHg

	 	 4)	 อัตราการรับไว้รักษาของผู้ป่วยที่ยังไม่มีแทรกซ้อนแต่ควบคุมไม่ได้

	 	 5)	 อัตราการรับไว้รักษาภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น

	 	 6)	 อัตราการรับไว้รักษาภาวะแทรกซ้อนระยะยาว

	 	 7)	 อัตราการกลับมารักษาซำ้าในแผนกผู้ป่วยในภายใน	28	วัน

		 นอกจากนี	้หน่วยบรกิารประจำาสามารถใช้ตัวชีว้ดัต่อไปนีซ่ึ้งประกอบด้วย	Process	indicator,	Outcome	

indicator	และหรือ	Structure	indicator	เช่น	แบบประเมินคลินิก	NCD	คุณภาพในการประเมินตนเองและเปรียบเทียบ

กับหน่วยบริการอื่นและพัฒนาตนเองมุ่งสู่คุณภาพ	รวมทั้งตัวชี้วัดโรคเบาหวาน	ใช้ตัวชี้วัดที่พัฒนาซึ่งกำาหนดโดยเครือข่าย	

TCEN	(Toward	Clinical	Excellence	Network)	ดังนี้	

	 1)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ	Fasting	Blood	Sugar	อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้	(สูงกว่าหรือเท่ากับ	

70	mg/dl	และตำ่ากว่าหรือเท่ากับ	130	mg/dl)	

	 2)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการเจาะ	HbA1c	ประจำาปี

	 3)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวาน	ที่มีระดับ	HbA1c	ตำ่ากว่า	7%	

	 4)	 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวาน	
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	 5)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ	Lipid	profile	ประจำาปี	

	 6)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับ	LDL	ตำ่ากว่า	100	mg/dl

	 7)	 อัตราระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีระดับความดันโลหิตตำ่ากว่า	140/80	mmHg	

	 8)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจ	Micro	albuminuria	ประจำาปี	

	 9)	 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี	Micro	albuminuria	ที่ได้รับการรักษาด้วยยา	ACE	inhibitor	หรือ	ARB

	 10)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตาประจำาปี	

	 11)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากประจำาปี	

	 12)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตรวจเท้าอย่างละเอียดประจำาปี	

	 13)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีแผลที่เท้า	

	 14)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการตัดนิ้วเท้า,	เท้า	หรือขา	

	 15)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับการสอนให้ตรวจและดูเท้าด้วยตนเองหรือสอนผู้ดูแล	 อย่างน้อย		

1	ครั้งต่อปี	

	 16)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำาแนะนำาปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่	

	 17)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เป็น	Diabetic	Retinopathy	

	 18)		 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่เป็น	Diabetic	Nephropathy	

	 19)		 อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง	Impaired	Fasting	Glucose	(IFG)

		 สำาหรับการดูแลรักษาโรคความดันโลหิตสูง	หน่วยบริการประจำาอาจใช้ตัวชี้วัด	ดังนี้	

	 1)	 อตัราผูป่้วยโรคความดนัโลหติสงูทีม่คีวามดนัโลหติอยูใ่นเกณฑ์ทีค่วบคมุได้	(SBP	ตำา่กว่า	140	และ	DBP	

ตำ่ากว่า	90)

	 2)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจร่างกายประจำาปี

	 3)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำาปี

	 4)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหัวใจและหลอดเลือด

	 5)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดสมอง

	 6)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต

	 7)	 อัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำาแนะนำาปรึกษาให้เลิกสูบบุหรี่

	 ทั้งนี้	 หน่วยบริการประจำาสามารถพิจารณาเลือกตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ	 ผลผลิต	 ผลลัพธ์	 บางส่วนหรือ

ทั้งหมด	เพื่อวัดและประเมินผลได้ตามต้องการ	
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	 ผลการดำาเนินงานจากการสำารวจโดยเครือข่ายวิจัยกลุ ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย		

(Medical	Research	Network	of	 the	Consortium	of	Thai	Medical	Schools)	หรือ	MedResNet	 (Thailand)	

จำานวน	11	ตัวชี้วัด	รายละเอียดดังตารางที่	55

ตารางที่ 55 แสดงผลการดำาเนินงานจากการสำารวจโดย	MedResNet	(Thailand)	จำานวน	11	ตัวชี้วัด

ผลการดําเนินงานการสร้างหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 107 

 

            ผลการดําเนินงานจากการสํารวจโดยเครอืข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Medical Research Network of the Consortium of Thai Medical Schools) หรอื MedResNet 
(Thailand) จํานวน 11 ตัวชีวั้ด รายละเอียดดังตารางที่ 55 
 
ตารางที่ 55  แสดงผลการดําเนินงานจากการสํารวจโดย MedResNet (Thailand) จํานวน 11 ตัวชี้วัด 

 
               แหล่งที่มา : เครือขา่ยวิจยักลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย MedResNet (Thailand) 
 
 

3. บทสรุป  
Secondary prevention ในผู้โรคป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง การดําเนินการ

คัดกรอง หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคโดยให้การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนแต่แต่เน่ินๆ และหาก
ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนต้องให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที  ซึ่งมีกิจกรรมที่สําคัญประกอบด้วย 1) การ
รักษาด้วยยา   2) การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน และ 3) การสนับสนุนการจัดการดูแล
ตนเองแก่ผู้ป่วย ตามแนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน พ.ศ. 2557 รวมท้ังแนวทางการรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน 
ประกอบด้วยการคัดกรองความเส่ียงต่อ Cardio-Vascular Disease (CVD), Nephropathy, 
Retinopathy, Neuropathy และการตรวจเท้า (Foot Exam) บริการตรวจคัดกรองที่สําคัญ
ประกอบด้วย การตรวจร่างกาย การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและการประเมินความเส่ียงด้วยแบบ
ประเมิน  สําหรับบริการตรวจคัดกรองขั้นต่ําอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ที่หน่วยบริการประจําควรจัดให้แก่
ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
อย่างไรก็ตาม แพทย์ท่ีดูแลรักษาอาจใช้ดุลยพินิจได้ตามความเหมาะสมภายใต้แนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าว 
 
 

 
จงัหวดั 

3. บทสรุป 

	 Secondary	prevention	 ในผู้โรคป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง	หมายถึง	การดำาเนินการคัดกรอง	

หรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคโดยให้การวินิจฉัยภาวะแทรกซ้อนแต่แต่เนิ่นๆ	 และหากตรวจพบภาวะแทรกซ้อน	

ต้องให้การดูแลรักษาอย่างทันท่วงที	 ซึ่งมีกิจกรรมที่สำาคัญประกอบด้วย	 1)	 การรักษาด้วยยา	 2)	 การตรวจคัดกรอง	

ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน	 และ	 3)	 การสนับสนุนการจัดการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วย	 ตามแนวทางเวชปฏิบัติสำาหรับ	

โรคเบาหวาน	พ.ศ.	2557	รวมทั้งแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป	พ.ศ.	2555	การตรวจคัดกรอง

ความเสี่ยง/ภาวะแทรกซ้อน	 ประกอบด้วยการคัดกรองความเส่ียงต่อ	 Cardio-Vascular	 Disease	 (CVD),		

Nephropathy,	 Retinopathy,	 Neuropathy	 และการตรวจเท้า	 (Foot	 Exam)	 บริการตรวจคัดกรองที่สำาคัญ	

ประกอบด้วย	 การตรวจร่างกาย	 การตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและการประเมินความเสี่ยงด้วยแบบประเมิน		

สำาหรับบริการตรวจคัดกรองขั้นตำ่าอย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 ที่หน่วยบริการประจำาควรจัดให้แก่ผู ้ป่วยเบาหวานและ	

ความดันโลหิตสูงในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน	 อย่างไรก็ตาม	 แพทย์ที่ดูแลรักษา	

อาจใช้ดุลยพินิจได้ตามความเหมาะสมภายใต้แนวทางเวชปฏิบัติดังกล่าว
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บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน

1. ความเป็นมา

	 ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่สำาคัญของประเทศไทย	 จากการสำารวจในปี	 2554	 พบว่าประชากรไทย		

1	 ใน	5	ของประเทศมีปัญหาสุขภาพจิต	ปัญหาสุขภาพจิตมิใช่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้ป่วยเท่านั้น	 แต่ยังส่งผลกระทบไปถึง

ญาติ	 ครอบครัวและสังคมรอบข้าง	 ผู้ป่วยจิตเวชส่วนใหญ่ขาดโอกาสและการสนับสนุนจากสังคม	มักตกเป็นเหยื่อหรือ	

ในขณะเดียวกันก็เสี่ยงต่อการก่อคดีรุนแรงต่อสังคม	และพบว่าโรคจิตเภท	(Schizophrenia)	เป็นโรคจิตที่พบบ่อยที่สุดใน

กลุ่มโรคจิต	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ตระหนักและเห็นความจำาเป็นที่ต้องสนับสนุนให้เกิดการดูแล	

ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ	 จึงได้จัดงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนขึ้นเป็นครั้งแรก	

ในป	ี2559

		 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังได้รับการบริการต่อเนื่องในชุมชน

	 2.	 เพื่อลดอาการกำาเริบหรือการกลับเป็นซำ้า

		 กลุ่มเป้าหมาย

	 ให้บริการผู้ป่วยโรคจิตเภท	 (F20	 Schizophrenia)	 เป็นหลัก	 แต่ให้บริการผู้ป่วยโรคจิตอื่นๆ	 (F20-F29	

Schizophrenia	and	other	psychotic	disorders)	พร้อมกนัไปในกจิกรรมชมุชน	กำาหนดเป้าหมายเป็นระดบัอำาเภอโดย

ใช้ข้อมูลฐานทะเบียนผู้ป่วยโรคจิตเวชเรื้อรังสิทธิ	UC	

	 การจ่ายให้หน่วยบริการ

	 จ่ายเป็นค่าบริการทางการแพทย์	 เฉลี่ยคนละ	 6,000	 บาท/ปี	 ให้หน่วยบริการตามจำานวนผู้ป่วยจิตเภท	

ที่จัดสรร

		 เนือ่งจากเป็นปีแรกของการจดัสรรค่าบริการสำาหรับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชมุชน	จงึให้ความสำาคัญ

กับการวางระบบการดูแลแบบเครือข่าย	ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง	เป้าหมายกิจกรรมการบริการต่อเนื่องในชุมชน	ดังนี้

		 -		 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างต่อเนื่อง	และติดตามผู้ป่วยกรณีขาดนัด	หรือขาดยา

		 -		 ให้บริการสุขภาพจิตศึกษา	ส่งเสริมให้ครอบครัว	และชุมชน	ร่วมดูแลผู้ป่วยฉีดยา	หรือให้ยา	

		 -		 ประเมินสมรรถภาพของผู้ป่วย	(เช่น	การใช้แบบประเมินสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจ)

		 -		 ประเมินความรุนแรงของอาการ	อาการแทรกซ้อน	สิ่งแวดล้อม	และความเสี่ยงต่ออาการกำาเริบ

		 -		 ปรับทัศนคติในชุมชนเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ป่วยได้อย่างปกติ

	 ทั้งนี้ได้วางรูปแบบการดูแลผู้ป่วยในลักษณะของเครือหน่วยบริการที่ให้การดูแลผู้ป่วย	 ได้แก่	 โรงพยาบาล

ที่มีจิตแพทย์ที่นอกจากจะดูแลผู้ป่วยในอำาเภอของตนเองแล้วยังทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง	 ให้กับหน่วยบริการประจำาที่เป็น	

ลูกข่าย	และหน่วยบริการปฐมภูมิที่ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ตนเอง	โดยมีบทบาทดังนี้	
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 บทบาทโรงพยาบาลพี่เลี้ยง

	 -	 วิเคราะห์สถานการณ์	การเข้าถึงและคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเภทระดับเขต	เครือข่ายและศักยภาพ

	 หน่วย/สถานบริการ ภายในและภายนอกเขต

	 -	 มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชน

	 -		 จัดตั้งและพัฒนาทะเบียนผู้ป่วยจิตเภทรายหน่วยบริการประจำา	 ศูนย์ประสานการส่งต่อเพ่ือการดูแล	

ต่อเนื่อง	และแนวทางการดำาเนินการ

	 -		 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในความรับผิดชอบ	 พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร	

ให้คำาปรึกษา	 ร่วมติดตามดูแลผู ้ป่วยท่ีหน่วยบริการประจำา	 ปฐมภูมิ	 และที่บ้านผู ้ป่วย	 อย่างน้อย	 หน่วยบริการ	

ประจำาละ	1	ครั้ง

	 -	 สรุปรวบรวมผลการดำาเนินงานและสรุปเสนอคณะกรรมการระดับเขต

	 บทบาทหน่วยบริการประจ�า

		 -		 จัดทำาทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง	และวิเคราะห์สถานการณ์การการเข้าถึงและคุณภาพบริการ

	 -		 มอบหมายทีมสหวิชาชีพผู้รับผิดชอบ	 ประกอบด้วย	 แพทย์,	 พยาบาลด้านจิตเวช/พยาบาลเวชปฏิบัติ

ทั่วไป,	นักจิตวิทยาคลินิก	เภสัชกร,	นักสังคมสงเคราะห์	และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

		 -		 จัดตั้ง/พัฒนาศูนย์ประสานการส่งต่อและดูแลต่อเนื่องในชุมชน

		 -		 จัดทำาแผนการดูแลรายบุคคล(individual	care	plan)	สำาหรับผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย

		 -		 ประสานสนับสนุน	 พัฒนาระบบสื่อสารให้คำาที่ปรึกษา	 และร่วมดูแลผู้ป่วยกับหน่วยบริการปฐมภูมิ	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	อปท.	ผู้นำาชุมชน	องค์กรศาสนา	เพื่อดูแลผู้ป่วยและครอบครอบอย่างเป็นองค์รวมที่บ้าน	

อย่างน้อย	1	ครั้ง	ต่อคน

	 บทบาทหน่วยบริการปฐมภูมิ

		 -		 จดัทำาทะเบยีนผูป่้วยจติเวชเรือ้รงั	และวเิคราะห์สถานการณ์การการเข้าถงึและคณุภาพบริการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบ	พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป/ชุมชน	หรือ	สาธารณสุขชุมชน	แจกสมุดประจำาตัวให้	ผู้ป่วยหรือญาติ

	 -		 ร่วมจัดทำาและดูแลเยี่ยมบ้านผู้ป่วยตามแผนการดูแลรายบุคคล	 (individual	 care	 plan)	 สำาหรับ	

ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 อปท.	 ผู้นำาชุมชน	 องค์กรศาสนา	 และร่วมดูแลผู้ป่วยและ	

ครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมที่บ้าน	

		 -		 ประเมินทัศนคติของชุมชน	 และสถานภาพด้านสังคมของผู้ป่วยและครอบครัว	 เพื่อการดูแลจัดการ	

ให้ผู้ป่วยได้รับการยอมรับอยู่ในสังคม/ชุมชนได้
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2. ผลการด�าเนินงาน 

	 สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุร	ีได้รบัการจดัสรรเป้าหมายการดูแลผูป่้วยจติเวชเรือ้รงั

ในชุมชน	จำานวน	497	คน	ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ	Service	plan	สาขาจิตเวช	ของเขตสุขภาพที	่5	จัดสรรเป้าหมายจำาแนก

เป็นรายจังหวัด	 โดยแต่ละจังหวัดจะจัดสรรให้หน่วยบริการประจำา	 ตามสัดส่วนของผู้ป่วยจิตเวช	 และมีโรงพยาบาล	

ที่มีจิตแพทย์ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา	แนะนำาให้กับหน่วยบริการประจำาที่เป็นลูกข่าย	รายละเอียดดังตารางที	่56

ตารางที่ 56	 เป้าหมายการจัดสรรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจำาแนกรายจังหวัด
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2. ผลการดําเนินงาน    
 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ได้รับการจัดสรรเป้าหมายการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเร้ือรังในชุมชน จํานวน 497 คน ซึ่งได้ประชุมร่วมกับ Service plan สาขาจิตเวช ของเขตสุขภาพที่ 
5 จัดสรรเป้าหมายจําแนกเป็นรายจังหวัด  โดยแต่ละจังหวัดจะจัดสรรให้หน่วยบริการประจํา ตามสัดส่วน
ของผู้ป่วยจิตเวช และมีโรงพยาบาลท่ีมีจิตแพทย์ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คําปรึกษา แนะนําให้กับหน่วย
บริการประจําที่เป็นลูกข่าย รายละเอียดดังตารางท่ี 56 
ตารางที่ 56  เป้าหมายการจัดสรรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจําแนกรายจังหวัด 

 
จังหวัด 

เป้าหมายผู้ป่วยจิต
เวชท่ีได้รับการ
จัดสรร(คน) 

หน่วยบริการประจําท่ี
ได้รับจัดสรรเป้าหมาย 

 
ชื่อ รพ. พ่ีเล้ียง 

ราชบุร ี 84 11 รพ. ราชบุรี รพ.โพธาราม  
รพ. บ้านโป่ง 

กาญจนบุรี 65 14 รพ. พหลพลพยุหเสนา  
รพ. มะการักษ์ 

สุพรรณบุรี 72 10 รพ. เจ้าพระยายมราช  
รพ. สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 

นครปฐม 87 9 รพ.นครปฐม 
สมุทรสาคร 65 3 รพ. สมุทรสาคร  รพ. บ้านแพ้ว 
สมุทรสงคราม 29 3 รพ.ในจังหวัดไม่มีจิตแพทย์  

รพ.ราชบุรีทําหน้าท่ีเป็น รพ.พี่
เลี้ยง 

เพชรบุรี 43 8 รพ.พระจอมเกล้า 
ประจวบคีรีขันธ์ 52 8 รพ.หัวหิน 

รวม 497 66 รวม 12 แห่ง  
หมายเหตุ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ทําหน้าท่ีเป็นรพ.พี่เลี้ยงให้ รพ.กระทุ่มแบน 
แหล่งที่มา  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 สําหรับการประเมินผลเบื้องต้นตามแบบรายงานการดูแลผู้ป่วยท่ีดําเนินการโดยกรมสุขภาพจิต ที่
ประเมินการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน เปรียบเทียบเป็นรายเขต พบว่า หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 7 
และหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถดูแลผู้ป่วยได้ ร้อยละ 100 ส่วนหน่วยบริการในเขตสุขภาพ
ท่ี 5 ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย 497 คน สามารถดูแล สามารถติดตามดูแลผู้ป่วยได้ 489 คิดเป็นร้อยละ 
98.39 รายละเอียดดังตารางที่ 57 

 

	 สำาหรับการประเมินผลเบื้องต้นตามแบบรายงานการดูแลผู้ป่วยที่ดำาเนินการโดยกรมสุขภาพจิต	ที่ประเมิน

การดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน	 เปรียบเทียบเป็นรายเขต	 พบว่า	 หน่วยบริการในเขตสุขภาพท่ี	 7	 และหน่วยบริการ	

ในเขตสุขภาพที	่ 10	สามารถดูแลผู้ป่วยได้	 ร้อยละ	100	ส่วนหน่วยบริการในเขตสุขภาพที	่ 5	 ได้รับการจัดสรรเป้าหมาย		

497	คน	สามารถดูแล	สามารถติดตามดูแลผู้ป่วยได้	489	คิดเป็นร้อยละ	98.39	รายละเอียดดังตารางที	่57

	 หมายเหตุ	สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ทำาหน้าที่เป็นรพ.พี่เลี้ยงให	้รพ.กระทุ่มแบน

	 แหล่งที่มา		สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี
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ตารางที่ 57 เปรียบเทียบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจำาแนกรายเขตสุขภาพ

ผลการดําเนินงานการสร้างหลกัประกันสุขภาพถว้นหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 111 

 

ตารางที่ 57  เปรียบเทียบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนจําแนกรายเขตสุขภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
            
           
                     
                      แหล่งท่ีมา : สํานักสนับสนุนระบบริการปฐมภูมิ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 
3.  บทสรุป    
 จุดเด่น  

        การทํางานของเครือข่ายจิตเวช ทีมงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการดูแลผู้ป่วย จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของเครือข่ายพี่เลี้ยง  พบว่าสามารถดําเนินการได้ โดยหน่วยบริการประจําที่เป็น
พ่ีเลี้ยงมีบทบาทในการให้คําปรึกษา มีการเยี่ยมหน่วยบริการประจําที่เป็นเครือข่าย มีการยกกรณี case 
ตัวอย่างท่ีมีความซับซ้อนต้องการการดูแล ซึ่งบาง Case ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชในโครงการแต่ก็มีการบูรณาการไป
ด้วยกัน แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินการ ดังน้ี  

       ด้านบุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ที่ยังไม่เข้าใจนโยบาย แนวทาง การใช้งบงบประมาณใน
ลักษณะชดเชยเป็นค่าบริการทางการแพทย์  การส่งแบบรายงานต่างๆให้กับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติระดับเขต และหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมสุขภาพจิต บางหน่วยงานส่งล่าช้า  

       ด้านงบประมาณ  เนื่องจากเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพ่ือการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ไม่
มีงบพัฒนาระบบจึงมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่  และหน่วยบริการไม่กล้าใช้งบประมาณที่
จัดสรรให้ ไม่มัน่ใจ กลัวผิดระเบียบปีแรก ไม่มี งบบริหาร พัฒนาระบบ /ชี้แจง /สสจ 

        ด้านระบบข้อมูล เน่ืองจากข้อมูลตั้งต้นในการจัดสรรตั้งต้นจากฐานผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาล เป็นฐานในระบบ IP แต่อาจไม่สอดคล้องกับ กับหน่วยบริการประจําท่ีดูแลดี จะไม่ได้รับการชดเชย

เขตสุขภาพ จํานวนที่ดูแล ติดตามได ้ (ร้อยละ) 
1 790 416 52.66 
2 428 412 96.26 
3 284 228 80.28 
4 560 511 91.25 
5 497 489 98.39 
6 644 363 56.36 
7 825 825 100 
8 914 739 80.85 
9 1,091 1,046 95.88 
10 924 924 100 
11 603 443 73.47 
12 440 283 64.32 

กทม  300 NA   
รวม 8,300 6,679 80.47 

3. บทสรุป 

 จุดเด่น	

	 การทำางานของเครือข่ายจิตเวช	 ทีมงานมีความมุ่งมั่น	 ตั้งใจในการดูแลผู้ป่วย	 จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้	

การดูแลผู้ป่วยในรูปแบบของเครือข่ายพี่เลี้ยง	พบว่าสามารถดำาเนินการได้	โดยหน่วยบริการประจำาที่เป็นพี่เลี้ยงมีบทบาท	

ในการให้คำาปรึกษา	 มีการเยี่ยมหน่วยบริการประจำาที่เป็นเครือข่าย	 มีการยกกรณี	 case	 ตัวอย่างที่มีความซับซ้อน

ต้องการการดูแล	ซึ่งบาง	Case	 ไม่ใช่ผู้ป่วยจิตเวชในโครงการแต่ก็มีการบูรณาการไปด้วยกัน	แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหา		

และอุปสรรคในการดำาเนินการ	ดังนี้	

	 ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ท่ียังไม่เข้าใจนโยบาย	 แนวทาง	 การใช้งบงบประมาณในลักษณะชดเชย	

เป็นค่าบริการทางการแพทย์	 การส่งแบบรายงานต่างๆให้กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขต	 และ	

หน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมสุขภาพจิต	บางหน่วยงานส่งล่าช้า	

	 ด้านงบประมาณ	 เนื่องจากเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 ไม่มีงบพัฒนา

ระบบจึงมีอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่	 และหน่วยบริการไม่กล้าใช้งบประมาณที่จัดสรรให้	 ไม่มั่นใจ		

กลัวผิดระเบียบปีแรก	ไม่มีงบบริหาร	พัฒนาระบบ	/ชี้แจง	/สสจ

	 ด้านระบบข้อมูล	 เนื่องจากข้อมูลตั้งต้นในการจัดสรรตั้งต้นจากฐานผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาล	 เป็นฐาน	

ในระบบ	 IP	 แต่อาจไม่สอดคล้องกับ	 กับหน่วยบริการประจำาที่ดูแลดี	 จะไม่ได้รับการชดเชยและการจัดสรรเป้าหมาย	
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ในส่วนนี้	 และยังไม่สามารถเชื่อมโยงและประสานข้อมูลข้ามเขต	 จึงไม่สามารถส่งต่อผู้ป่วยให้ดูแลต่อเนื่องตามระบบได้		

จึงปรากฏข้อมูลว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในโครงการที่ไม่สามารถติดตามได้

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการติดตามผู้ป่วยจิตเวชข้ามเขต	 เป็นข้อเสนอให้ดำาเนินการโดย

สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาตสิว่นกลาง	รว่มมอืกบักรมสขุภาพจติพฒันาฐานขอ้มลู	หรอืทะเบยีนกลางทีเ่ช่ือมโยง	

ในระดับเขต
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งานลงทะเบียนสิทธิประชาชน

1. ความเป็นมา

	 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 ได้กำาหนดให้มีการบริหารจัดการระบบ

สุขภาพของประชาชนคนไทย	โดยให้มีหน่วยงาน	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดำาเนินการ	มีวัตถุประสงค์	

เพือ่ให้สิทธิบรกิารสาธารณสขุแกบ่คุคลตามรฐัธรรมนญูมาตรา	52	มาตรา	82	และมกีารบรหิารจดัการเพือ่ลดความซ้ำาซอ้น

ในการเบกิจา่ยค่าบรกิารสาธารณสขุภาครฐัโดยรวม	และกำาหนดใหบ้คุคลทกุคนมสีทิธไิดร้บับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีคณะกรรมการบริหารกองทุน	 กำากับ	 ติดตาม	

และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข

	 มาตรา	5	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545	กำาหนดให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ

บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำาหนดตามพระราชบัญญัตินี้	 โดยให้ดำาเนินการตาม	มาตรา	 6	

บคุคลใดประสงคจ์ะใชส้ทิธติามมาตรา	5	ใหย้ืน่คำาขอลงทะเบยีนต่อสำานกังานหรือหนว่ยงานทีส่ำานกังานกำาหนด	เพือ่เลอืก

หนว่ยบรกิาร	เปน็หนว่ยบรกิารประจำา	การขอลงทะเบยีนเลือกหนว่ยบริการประจำา	การขอเปล่ียนแปลงหนว่ยบริการประจำา

และหนา้ทีข่องหนว่ยบรกิารประจำาท่ีพงึมตีอ่ผูร้บับรกิาร	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ	์วธิกีารและเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการกำาหนด	

โดย	คำานึงถึงความสะดวกและความจำาเป็นของบุคคลเป็นสำาคัญ	 ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอื่น

ตามหลกัเกณฑก์ารไดร้บัสวสัดกิารหรอืตามสทิธทิีบ่คุคลนัน้ได้รับอยูต่ามกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบ	ประกาศ	มติคณะรฐัมนตร	ี

หรือคำาสั่งอื่นใด	ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุขในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือ

สิทธิของบุคคลนั้น

	 การดำาเนินงานด้านการลงทะเบียนสิทธิประชาชน	มีจุดเน้นในการดำาเนินการคือสร้างความครอบคลุมสิทธิ

ให้กับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 โดยในปีงบประมาณ	2559	นี้	 มีตัวชี้วัดกำาหนดให้ความครอบคลุม

สิทธิประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	(National	coverage)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	99.90

2. ผลการด�าเนินงาน

	 ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

	 การดำาเนินงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิประจำาปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้ดำาเนินการเรื่องของความครอบคลุมและบริหารจัดการค่าว่างอย่างต่อเนื่อง	 โดย	 สำานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 5	 ราชบุรี	 ได้จัดประชุมชี้แจงแก่นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการ	 เพื่อพัฒนา

นายทะเบียน	 และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยบริการให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลให้มีความครอบคลุมและถูกต้องมากยิ่งขึ้น	

ครอบคลมุทัง้	8	จงัหวดั	รวมทัง้ลงตรวจเยีย่มหนว่ยลงทะเบยีนในพืน้ที	่ซึง่สง่ผลใหค้วามครอบคลมุผูม้สีทิธ	ิณ	เดอืน	กันยายน	

2559	สูงขึ้นเป็น	ร้อยละ	99.95	ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของประเทศ	
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	 ในเดือนกันยายน	 2559	 มีประชากรในเขตรับผิดชอบรวมท้ังหมด	 จำานวน	 5,220,712	 คน	 สามารถ

สร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 (รวมทุกสิทธิ)	 จำานวน	 5,218,102	 คน	 คิดเป็น	

ร้อยละ	99.95	ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศที่กำาหนดไว้ที่ร้อยละ	99.90	รายละเอียดดังตารางที่	58	และแผนภูมิที่	27

ตารางที่ 58 แสดงจำานวนประชากร	คา่ความครอบคลุม	และจำานวนสิทธวิา่ง	ของประเทศไทย	และ	สปสช.	เขต	5	ราชบรุ	ี

	 ณ	เดือนกันยายน	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 116 
 

ส่งผลให้ความครอบคลุมผู้มีสิทธิ ณ เดือน กันยายน 2559 สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 99.95  ซึ่งเท่ากับค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ  
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ร้อยละ 99.95 ผ่านเกณฑ์ระดับประเทศท่ีกําหนดไว้ท่ีร้อยละ 99.90  รายละเอียดดังตารางที่ 58 และ
แผนภูมิที่ 27 
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                 สปสช. เขต 5 ราชบุรี  ณ เดือนกันยายน 2559 
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แผนภูมิที่ 27  แสดงร้อยละความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (National coverage)  
                   ของประเทศไทย และ สปสช.เขต 5 ราชบุรี ปีงบประมาณ 2559 
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	 และ	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	ปีงบประมาณ	2559
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	 เมื่อจำาแนกความครอบคลุมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนตามสิทธิต่างๆ	 พบว่า	 เป็นผู้มีสิทธิ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	มากที่สุด	ร้อยละ	73.06	รองลงมาคือ	สิทธิประกันสังคม	ร้อยละ	16.72	และ	สิทธิข้าราชการ	

(กบก.	+	อปท.)	ร้อยละ	8.56	รายละเอียดดังตารางที	่59

ตารางที่ 59	แสดงจำานวนประชากรจำาแนกตามสิทธิต่างๆ	(ณ	เดือน	กันยายน	2559)
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ความครอบคลุมสิทธิในระดับจังหวัด

	 ผลการดำาเนินงานด้านความครอบคลุมในระดับจังหวัดต่างๆ	 พบว่าจังหวัดที่มีความครอบคลุมสิทธิ	

ผ่านเป้าหมายที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	กำาหนดเอาไว้ตาม	KPI	ร้อยละ	99.90	ทั้ง	8	จังหวัด	และจังหวัดที่มีความครอบคลุม

สูงทีส่ดุไดแ้ก	่จังหวดัสมทุรสงคราม	รอ้ยละ	99.98	รองลงมาคอื	จงัหวดัราชบรีุ	จังหวดันครปฐม	จงัหวดัสุพรรณบุร	ีจังหวดั

เพชรบุรี	ร้อยละ	99.96	ดังแผนภูมิที่	28

แผนภูมิที่ 28	 เปรียบเทียบความครอบคลุมสิทธิในระดับจังหวัด	(ณ	เดือน	กันยายน	2559)
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การบริหารจัดการค่าว่าง

	 ปีงบประมาณ	 2559	 ที่ผ่านมา	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ดำาเนินการสำารวจและค้นหา	

ค่าว่างสำาหรับประชาชนผู้ที่ยังไม่ได้รับการลงทะเบียนนำามาลงทะเบียน	 โดยใช้มติบอร์ดบริหาร	 สปสช.	 ได้อนุมัติให้เพิ่ม	

การลงทะเบียนอัตโนมัติในกลุ่มหมดสิทธิจากสวัสดิการราชการกรมบัญชีกลาง	 กลุ่มประกันสังคม	 กลุ่มทหารเกณฑ์	

ปลดประจำาการ		กลุม่นกัเรยีนนกัศกึษา	กลุม่ทีม่กีารรักษาตามมาตรา	8		การประสานงานขอ้มลูจากหนว่ยงานภาครฐัอืน่ๆ	

จึงส่งผลทำาให้ประชาชนได้รับการลงทะเบียนครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	ณ	เดือน	กันยายน		2559	ดังแผนภูมิที	่29

แผนภูมิที่ 29	 เปรียบเทียบจำานวนค่าว่างต่อประชากรจำาแนกรายจังหวัด	(ณ	เดือน	กันยายน	2559)
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การบริหารจัด
 ปีงบ
ค้นหาค่าว่างส
สปสช. ได้อน
กลุ่มประกันสั
การประสานง
มากย่ิงข้ึน ณ 
 
แผนภูมิที่ 29 
 

 
ความถูกต้องข

ในด้า
สามารถลงทะ
ร้อยละ 100 
 
3.  บทสรุป   
 ในปี
ระดับประเทศ
ซึ่งเป็นผลจาก
แห่งชาติ อนุ
ฐานข้อมูลภา

0.000
0.010
0.020
0.030
0.040
0.050
0.060
0.070
0.080
0.090
0.100

นการสรา้งหลักปร

ดการค่าว่าง 
บประมาณ 25
สําหรับประช
นุมัติให้เพิ่มกา
สังคม กลุ่มทห
งานข้อมูลจาก
 เดือน กันยา

  เปรียบเทียบ

ที่มา : บริกา

ของข้อมูลการ
านความถูกต้อ
ะเบียนในระบ
ของข้อมูลที่ส

 
งบประมาณ 
ศ และระดับเ
กการวิเคราะห
นุมัติมติในกา
ครัฐอย่างมีปร

สมุทรสงคราม ร

0.018

ระกันสุขภาพถ้วน

559 ที่ผ่านมา
ชาชนผู้ที่ยังไม่
ารลงทะเบียน
หารเกณฑ์ปลด
กหน่วยงานภา
ยน  2559 ดงั

บจํานวนค่าว่าง

รออนไลน์ งานท

รลงทะเบียน 
องของข้อมูลกา
บบออนไลน์ได้
ส่งมาลงทะเบีย

2559  ผลก
เขต คือมีค่าค
ห์ส่วนขาดที่เป็
รจัดการค่าว
ระสิทธิภาพ 

าชบุรี สุพรรณบ

0.037 0.04

นหน้าปีงบประมา

า สํานักงานห
ม่ได้รับการลงท
นอัตโนมัติใน
ดประจําการ  
าครัฐอื่นๆ จึงส
งแผนภูมิท่ี 29

งต่อประชากรจ

ทะเบียน สถิติและ

ารลงทะเบียนผ
้อย่างครบถ้วน
ยนทั้งหมด 

ารดําเนินงาน
วามครอบคลุ
ป็นสิทธิว่างโด
ว่างกลุ่มหมด

บุรี นครปฐม

40 0.040

ณ 2559 สปสช. 

หลักประกันสุ
ทะเบียนนําม
กลุ่มหมดสิทธิ
กลุ่มนักเรียน
ส่งผลทําให้ปร
9 

จําแนกรายจังห

ะรายงาน เว็บไซด

ผู้มีสิทธิ ปีงบ
นถูกต้อง ทุกค

นด้านการลงท
มสิทธิ์ (Natio
ยนําเสนอบอ
สิทธิประกัน

เพชรบุรี ก

0.041

เขต 5 ราชบุร ี

สุขภาพแห่งชา
าลงทะเบียน
ธิจากสวัสดิก

นนักศึกษา กลุ่
ระชาชนได้รับ

หวัด (ณ เดือน

ด์สํานักงานหลัก

บประมาณ 255
ครั้งของการส่

ทะเบียนสิทธิป
onal covera
ร์ดบริหารสําน
สังคม  ข้ารา

าญจนบุรี สมุทรส

0.057

0.0

าติ ดําเนินกา
โดยใช้มติ

ารราชการกร
มที่มีการรักษ

บการลงทะเบี

น กันยายน 255

กประกันสุขภาพแ

59  พบว่าทุก
งข้อมูลลงทะ

ประชาชนนั้น 
age) เท่ากับร้
นักงานหลักป
าชการ และก

สาคร ประจวบคีรีขันธ

084
0.095

118

ารสํารวจและ
ิบอร์ดบริหาร
รมบัญชีกลาง
ษาตามาตรา 8
ยนครอบคลุม

59) 

 
แห่งชาต ิ

กหน่วยบริการ
เบียน คิดเป็น

ผ่านเกณฑ์ทั้ง
ร้อยละ 99.95
ระกันสุขภาพ
การเชื่อมโยง

ธ์

ะ
ร 
ง 
8  
ม

ร 
น 

ง
5  
พ
ง

ความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียน

	 ในดา้นความถกูตอ้งของขอ้มลูการลงทะเบยีนผูม้สีทิธิ	ปงีบประมาณ	2559		พบวา่ทกุหนว่ยบรกิาร	สามารถ

ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง	ทุกครั้งของการส่งข้อมูลลงทะเบียน	คิดเป็น	ร้อยละ	100	ของข้อมูล

ที่ส่งมาลงทะเบียนทั้งหมด

3.  บทสรุป   

	 ในปีงบประมาณ	2559		ผลการดำาเนนิงานดา้นการลงทะเบยีนสทิธปิระชาชนนัน้	ผา่นเกณฑท์ัง้ระดบัประเทศ	

และระดับเขต	 คือมีค่าความครอบคลุมสิทธิ์	 (National	 coverage)	 เท่ากับร้อยละ	 99.95	 	 ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์	

ส่วนขาดที่เป็นสิทธิว่างโดยนำาเสนอบอร์ดบริหารสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 อนุมัติมติในการจัดการ	

ค่าว่างกลุ่มหมดสิทธิประกันสังคม		ข้าราชการ	และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน  

	 ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะใกล้	ร้อยละ	100		ก็ตาม	แต่ก็ยังมีประชาชนกลุ่มด้อย

โอกาสอีกไม่น้อยทีไ่ม่ทราบสทิธ	ิเช่น	กลุม่คนร่อนเร่	กลุ่มคนไร้รากเหง้า	กลุม่ผู้ต้องขงั	กลุ่มชมุชนเมอืง		ดงันัน้สำานกับรหิาร

งานทะเบยีน	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ	ซ่ึงเป็นแกนกลางในการบริหารจัดการระบบต้องวเิคราะห์และวางแผน

ในการจัดการ	 โดยถือว่าเป็นโอกาสที่ดี	 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ทำาหน้าที่เป็น	

หน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลของประชาชน	 (National	 Beneficiary	 Registration	

Center)	เมื่อวันที	่3	พฤศจิกายน	2558		โดยประสานข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ	เพื่อจัดทำาฐานข้อมูลผู้มีสิทธิได้อย่างถูกต้อง	

ครบถ้วนและลดความซำ้าซ้อนในการใช้จ่ายงบประมาณอันเกิดจากการซำ้าซ้อนของสิทธิที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน

	 ในภาพของสำานักงานหลักประกันสุขภาพเขต	 5	 ราชบุรี	 ได้วางแผนประสานงานทั้งภายในสำานักงานฯ		

ในการนำาเสนอต่อกองทุนสุขภาพท้องถิ่นเพื่อดูแลกลุ่มด้อยโอกาส		และในป	ี2560	จะดำาเนินการประสานกับสถานศึกษา	

ในกลุ่มนักศึกษาจบการศึกษา	 โรงพยาบาล	 สังกัดกระทรวงกลาโหม	 ในกลุ่มทหารเกณฑ์ปลดประจำาการ	 เพื่อคืนสิทธ	ิ

กลับยังภูมิลำาเนาหรือตามที่ประชาชนสะดวกต่อการรับบริการต่อไป
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งานคุ้มครองสิทธิ์

1. ความเป็นมา

	 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 มาตรา	 57	 และ	 59	 โดยในมาตรา	 57	

กำาหนดให้ในกรณีที่สำานักงานตรวจสอบพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่กำาหนด	

ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนพิจารณา	 และในมาตรา	

59	 กำาหนดให้ว่าในกรณีผู้รับบริการผู้ใดไม่ได้รับความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิที่พึงจะได้รับบริการสาธารณสุข

หรือหน่วยบริการเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิที่จะเรียกเก็บหรือเรียกเก็บเกินอัตราที่คณะกรรมการกำาหนด	 หรือไม่ได้รับ

ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการตามเวลาอันสมควร	 ให้ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อสำานักงาน

เพือ่ใหม้กีารสอบสวน	ซึง่เป็นการสนับสนุนประชาชนไดร้บัการคุม้ครองสทิธ	ิซึง่เรยีกวา่	เรือ่งรอ้งเรยีน	พรอ้มทัง้มกีารพฒันา

เครือข่ายในการดำาเนินงาน	ที่เรียกว่า	ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ	โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี	มีกรอบการดำาเนินงาน	ดังนี้	

	 1)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรับรู้สิทธิ

	 2)	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ

	 3)	 ส่งเสริมและพัฒนากลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1  การรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57,59 และร้องทุกข์

	 	 	 ปัจจุบัน	 ได้พัฒนาทางเลือกให้กับประชาชนในเขตพื้นที่	 ในการร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 ในรูปแบบต่างๆ

หลากหลายรูปแบบ	 โดยประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านทางสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ที่สายด่วน	 1330	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 เว็บไซด์	 1330@nhso.go.th	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ	ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอื่น

ทีเ่ปน็อิสระจากผูถ้กูรอ้งเรยีน	50(5)	ซึง่ทำาใหก้ารดำาเนนิงานเรือ่งรอ้งเรยีนเพิม่มากขึน้	สำาหรบัชอ่งทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน

และร้องทุกข์	 สายด่วน	 1330	 มีการจัดระบบการบันทึกอย่างเป็นระบบและเชื่อถือได้	 ซ่ึงสามารถนำาผลการดำาเนินงาน

ดังกล่าว	มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพในการให้บริการของหน่วยบริการ	

	 	 	 ปีงบประมาณ	 2559	 เรื่องร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกข์เกี่ยวกับการการบริหารจัดการทั่วไป	

ของทั้ง	 8	 จังหวัด	 พบว่า	 มีจำานวน	 670	 เรื่อง	 จำาแนกรายจังหวัด	 3	 อันดับแรก	 คือ	 จังหวัดนครปฐม	 มีเรื่องร้องเรียน

และร้องทุกข์มากที่สุด	คือ	281	เรื่อง	รองลงมาได้แก่	จังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	121	เรื่อง	จังหวัดราชบุรี	จำานวน	70	เรื่อง	

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที่	60
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ตารางที่ 60	 สรุปเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์	ปีงบประมาณ	2559	ตั้งแต	่1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559	

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 123 

 

ตารางที่ 60 สรุปเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ ปงีบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ที่มา :  สํานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
  

สําหรับการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 57  59 ซึ่งเป็นเร่ืองร้องเรียนตาม พรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของทั้ง 8 จังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีจํานวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด
ได้แก่จังหวัดนครปฐม จํานวน  59 เรื่อง รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 55 เรื่อง  และจังหวัด
ราชบุรี  25 เรื่อง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 30 
 

แผนภูมิที่ 30  แสดงจํานวนเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 57  59 ปีงบประมาณ 2559 จําแนกรายจังหวัด 
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สําหรับการแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 57  59 ซึ่งเป็นเร่ืองร้องเรียนตาม พรบ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ของทั้ง 8 จังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีจํานวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุด
ได้แก่จังหวัดนครปฐม จํานวน  59 เรื่อง รองลงมาได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 55 เรื่อง  และจังหวัด
ราชบุรี  25 เรื่อง ส่วนจังหวัดอื่น ๆ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 30 
 

แผนภูมิที่ 30  แสดงจํานวนเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 57  59 ปีงบประมาณ 2559 จําแนกรายจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  สํานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

 

	 สำาหรบัการแกไ้ขปัญหาเรือ่งรอ้งเรยีนตามมาตรา	57,	59	ซึง่เปน็เรือ่งรอ้งเรยีนตาม	พรบ.หลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 ของท้ัง	 8	 จังหวัด	 พบว่าจังหวัดที่มีจำานวนเรื่องร้องเรียนมากที่สุดได้แก่จังหวัดนครปฐม	 จำานวน		

59	เรื่อง	รองลงมาได้แก่	จังหวัดสมุทรสาคร	จำานวน	55	เรื่อง	และจังหวัดราชบุร	ี25	เรื่อง	ส่วนจังหวัดอื่น	ๆ	รายละเอียด

ดังแผนภูมิที	่30

แผนภูมิที่ 30	 แสดงจำานวนเรื่องร้องเรียน	ตามมาตรา	57,	59	ปีงบประมาณ	2559	จำาแนกรายจังหวัด
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	 เรือ่งรอ้งเรยีนตามมาตรา	57,	59	หมายถงึ	เรือ่งรอ้งเรยีนตาม	พรบ.หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	2545	

ได้แก่	

	 o	 หนว่ยบรกิารไมป่ฏบิตัติามมาตรฐาน	เปน็เร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัมาตรฐานการรักษาพยาบาลตามวชิาชพี		

	 	 ได้แก่	ตรวจวินิจฉัย	แผนการรักษาไม่เหมาะสม	แพทย์ไม่จ่ายยา	จ่ายยาผิด	เป็นต้น

	 o	 ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร	 เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไม่ได้รับความสะดวกในหน่วยบริการ		

	 	 ได้แก่	รอนาน	บริการช้า	สถานที่ไม่เหมาะสม	เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ	เป็นต้น

	 o	 ถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ	 เป็นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับถูกเรียกเก็บค่าบริการ	

	 	 ในหน่วยบริการ

	 o	 ไม่ได้รับบริการตามสิทธิท่ีกำาหนด	 เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยบริการปฏิเสธให้ใช้สิทธิ	 ปฏิเสธ	

	 	 การส่งตัวเพื่อการรักษาต่อกรณีเกินศักยภาพ	ปฏิเสธรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นต้น

	 ปีงบประมาณ	2559	เรื่องร้องเรียนทั้งหมดจำานวน	195	เรื่อง	จำาแนกตามประเภทความเสียหาย	มากที่สุด	

คือ	 ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำาหนด	สูงเป็นอันดับ	1	จำานวน	70	 เรื่อง	รองลงมาคือถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มีสิทธิ

เรียกเก็บ	จำานวน	52	เรื่อง	ไม่ได้รับความสะดวก	จำานวน	37	เรื่อง	หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน	จำานวน	36	เรื่อง	

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	31

แผนภูมิที่ 31 จำานวนเรื่องร้องเรียน	ตามมาตรา	57,	59	ปีงบประมาณ	2559	จำาแนกตามประเภทความเสียหาย	ตั้งแต่		

	 1	ตุลาคม	2558	–	30	กันยายน	2559	
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เร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 57, 59 หมายถึง เร่ืองร้องเรียนตาม พรบ.หลกัประกันสขุภาพแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2545  ได้แก่  

o หน่วยบริการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน เป็นเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรฐานการ
รักษาพยาบาลตามวิชาชีพ  ได้แก่  ตรวจวินิจฉัย  แผนการรักษาไม่เหมาะสม แพทย์ไม่
จ่ายยา  จ่ายยาผิด  เป็นต้น 

o ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร  เป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับไม่ได้รับความสะดวกใน
หน่วยบริการ  ได้แก ่รอนาน บริการช้า  สถานท่ีไม่เหมาะสม  เจ้าหน้าทีพู่ดจาไม่สุภาพ 
เป็นต้น 

o ถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยไม่มสีิทธิเรียกเก็บ เป็นเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับถูกเรียกเก็บ
ค่าบริการในหน่วยบริการ 

o ไม่ได้รับบริการตามสทิธิที่กําหนด เป็นเรือ่งร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยบริการปฏิเสธให้ใช้
สิทธิ  ปฏิเสธการส่งตัวเพ่ือการรักษาตอ่กรณเีกินศักยภาพ ปฏิเสธรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เป็นต้น 

 
ปีงบประมาณ 2559 เรื่องร้องเรียนทั้งหมดจํานวน 195 เรื่อง จําแนกตามประเภทความเสียหาย 

มากที่สุด คือ ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กําหนด สูงเป็นอันดับ 1 จํานวน 70 เรื่อง รองลงมาคือถูกเรียกเก็บ
ค่าบริการโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บ จํานวน 52 เร่ือง  ไม่ได้รับความสะดวก จํานวน 37 เรื่อง หน่วยบริการไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐาน จํานวน  36 เร่ือง  ตามลําดับ รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 31 

 
แผนภูมิที่ 31 จํานวนเร่ืองร้องเรียน ตามมาตรา 57 59  ปีงบประมาณ 2559  จําแนกตามประเภทความเสียหาย   
                   ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  สํานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
 

ไม่ได้รับความสะดวกตาม
สมควร

ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่
กำาหนด

ถูกเรียกเก็บเงิน

มาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุข

จ�านวนเรื่อง
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	 2.2  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

	 	 การจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ	 เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล

สิทธิประโยชน์	 ให้คำาแนะนำาในการใช้บริการ	 รับเรื่องร้องเรียน	 ประสานแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิให้แก่ผู้รับบริการ		

สร้างความร่วมมือประสานงานกันภายในหน่วยบริการ	 อีกทั้งให้ประชาชนเข้าถึงการร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิ	

ได้อย่างมั่นใจ	 ซึ่งในพื้นที่	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 มีหน่วยบริการท่ีจัดต้ังศูนย์บริการ	

หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	 ทุกระดับ	 จำานวนทั้งหมด	 72	 แห่ง	 ศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพในหน่วยบริการ	ที่เป็นเครือข่ายในการดำาเนินงานคุ้มครองสิทธิ	ที่เป็นหน่วยบริการสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสขุ	เขา้รว่มเปน็ศนูยบ์รกิารฯ	แลว้ทกุแหง่	จะเหลอืเฉพาะในโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบยีนในระบบหลักประกนัสขุภาพ

แห่งชาติกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนและรัฐนอกสังกัด	เข้าร่วมดำาเนินกิจกรรมเพียง	7	แห่งเท่านั้น	จากทั้งหมด	19	แห่ง	

รายละเอียดดังตารางที่	61

ตารางที่ 61	 แสดงจำานวนและร้อยละศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน	
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2.2 ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ 

 การจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูล
สิทธิประโยชน์  ให้คําแนะนําในการใช้บริการ รับเร่ืองร้องเรียน  ประสานแก้ไขปัญหาและคุ้มครองสิทธิ
ให้แก่ผู้รับบริการ สร้างความร่วมมือประสานงานกันภายในหน่วยบริการ อีกทั้งให้ประชาชนเข้าถึงการ
ร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิได้อย่างมั่นใจ  ซึ่งในพ้ืนที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 
ราชบุรี มีหน่วยบริการที่จัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการท้ังภาครัฐและเอกชน ทุก
ระดับ จํานวนทั้งหมด 72 แห่ง  ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ที่เป็นเครือข่ายในการ
ดําเนินงานคุ้มครองสิทธิ ที่เป็นหน่วยบริการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมเป็น
ศูนย์บริการฯ แล้วทุกแห่ง จะเหลือเฉพาะในโรงพยาบาลท่ีข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกลุ่มของโรงพยาบาลเอกชนและรัฐนอกสังกัด เข้าร่วมดําเนินกิจกรรมเพียง 7 แห่งเท่านั้น จาก
ท้ังหมด 19 แห่ง  รายละเอียดดังตารางท่ี 61 
 

ตารางท่ี 61  แสดงจํานวนและร้อยละศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

 
ที่มา :  สํานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

 
3. บทสรุป 

การรับเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 57,59 และร้องทุกข์ พบปัญหาจากการดาํเนินคุ้มครองสิทธิ
จําเป็นต้องนําข้อมลูต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาท้ังเชิงนโยบาย หรือในระดับพ้ืนที่ 
สนับสนุนใหค้ณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
นําไปใช้ในการพัฒนาการบริการ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากหลากหลายชอ่ง เช่น โพล สายดว่น 1330 ทั้งที่โทร
สายตรง หรือ ใช้บริการในหน่วยบริการและมีการบันทึกขอ้มลู เป็นต้น แตใ่นปัจจุบันข้อมลูที่ได้มามักพบ
ปัญหา ดังน้ี   
 3.1 การสํารวจโพล พบว่า การเลือกกลุ่มตวัอย่างยังไม่เหมาะสม และน้อยเกินไปท่ีจะเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีด่ ี

3. บทสรุป

	 การรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา	57,59	และร้องทุกข	์พบปัญหาจากการดำาเนินคุ้มครองสิทธิจำาเป็นต้องนำา

ข้อมูลต่าง	ๆ	มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาทั้งเชิงนโยบาย	หรือในระดับพื้นที	่สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุข	 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปใช้ในการพัฒนาการบริการ	 ซึ่งข้อมูล	

ที่ได้มาจากหลากหลายช่อง	 เช่น	 โพล	สายด่วน	1330	ทั้งที่โทรสายตรง	หรือ	 ใช้บริการในหน่วยบริการและมีการบันทึก

ข้อมูล	เป็นต้น	แต่ในปัจจุบันข้อมูลที่ได้มามักพบปัญหา	ดังนี้	

	 3.1		 การสำารวจโพล	พบว่า	 การเลือกกลุ่มตัวอย่างยังไม่เหมาะสม	 และน้อยเกินไปท่ีจะเป็นกลุ่มตัวอย่าง	

ที่ดี
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	 3.2		 ข้อมูลที่ได้จากสายด่วน	 1330	 ไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน	 เนื่องจากมีการส่งให้	 สปสช.เขต		

เป็นรายไตรมาส	เมือ่สิน้ปีงบประมาณไมไ่ดป้รบัปรงุขอ้มลูทีเ่ปน็สว่นที	่“กำาลงัดำาเนนิการ”	วา่ได้ดำาเนนิการแลว้อยา่งไรบา้ง	

ทำาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือเมื่อนำามาวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่อไป

	 3.3		 การบันทึกข้อมูลจากหน่วยบริการ	พบปัญหา	ดังนี้

	 	 3.3.1		 ความซับซ้อนของโปรแกรมระบบร้องเรียน	

	 	 3.3.2		 ข้อมูลที่บันทึกไม่สมบูรณ์	

	 	 3.3.3		 หน่วยบริการไม่บันทึกในระบบร้องเรียน

	 	 3.3.4		 เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการ	ทำาให้งานไม่ต่อเนื่อง

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

	 ควรมีการปรับปรุง	ดังนี้

	 4.1		 ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 4.1.1		 การสำารวจโพล	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ควรประสานกับผู้รับทำาโพลให้เลือก

กลุ่มตัวอย่างที่กระจายไปทั้งชุมชนเมืองและชนบท	

	 	 4.1.2		 สำานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธ	ิควรปรับปรุงข้อมูลสายด่วน	1330	ให้เป็นปัจจุบัน

	 	 4.1.3		 สำานักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ	 ควรมีการปรับปรุงโปรแกรมระบบร้องเรียน	

ให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น	

	 4.2		 ด้านเครือข่าย	

	 	 4.2.1		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ส่วนกลาง/เขต	 ควรเพิ่มศูนย์บริการหลักประกัน

สขุภาพในหนว่ยบรกิาร	ในหน่วยบรกิารทีเ่ปน็โรงพยาบาลเอกชนและรัฐนอกสังกดัใหเ้ต็มพ้ืนท่ี	และมงีบประมาณสนบัสนนุ	

ในการดำาเนินการ

	 	 4.2.2		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ส่วนกลาง/เขต	 ควรสร้างเครือข่ายในกลุ่มองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น	
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งานประชาสัมพันธ์

1. ความเป็นมา

	 ตามพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	พ.ศ.	2545	ตามมาตรา	26(7)	ดำาเนนิการเพ่ือใหป้ระชาชน

มีหน่วยบริการประจำา	 และการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำา	 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลของ

หน่วยบริการ	 และ	 มาตรา	 26(14)	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่

ของสำานักงานหรือตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานกำาหนด	 สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 จึงได้ดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่	 4	 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิ

และไดร้บัการปกปอ้งคุม้ครองสทิธติามกฎหมาย	กลยทุธท่ี์	4.1	ส่งเสริมได้ตระหนกัถึงการทำาใหป้ระชาชนมคีวามรู้เรือ่งสทิธิ

และหน้าที่	 การที่ประชาชนได้รู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง	 จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและ

ผู้รับบริการได้	พร้อมทั้งสามารถเพิ่มความครอบคลุมของการลงทะเบียนสิทธิบัตรประกันสุขภาพได้อีกด้วย

2. ผลการด�าเนินงาน

	 ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจกับทั้งสื่อบุคคล	สื่อทางอากาศ	และ	Social	Media	ดังนี้

	 กิจกรรม	1		สร้างความเข้มแข็งของการคุ้มครองสิทธิในพ้ืนท่ี	 เพ่ือทบทวนสิทธิประโยชน์ในระบบ

หลักประกันสุขภาพและสร้างเครือข่ายในพื้นที่ได้ทำางานด้านคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นระบบ	 กลุ่มเป้าหมาย	 ได้แก่	

ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิหรือเจรจาไกล่เกล่ีย	 ในสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 หน่วยบริการ	 ศูนย์ประสานงานฯ

ประชาชน	และ	กองทุนท้องถิ่นในพื้นที่ของหน่วยบริการที่ทำางานเชื่อมโยงกันกับหน่วยบริการ

	 กิจกรรมที่	2		 ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิ้ลทีวี	จำานวน	2	สถานี	ออกอากาศการ์ตูนนิเมชั่น	เดือนละ	1	ครั้ง	

เริ่มเดือนธันวาคม	2558	–	กันยายน	2559	จำานวน	10	ครั้ง	

	 กิจกรรมที่	3		 ผลติสือ่การต์นูอนเิมชัน่	เกีย่วกบัสิทธหิลักประกนัสุขภาพถว้นหนา้	ความยาวไมเ่กนิ	3	นาท	ี

จำานวน	10	ตอน	นำาเผยแพร่	4	ช่องทาง	ได้แก่

		 -		 เคเบิ้ลทีวี

		 -		 Website	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี

		 -		 you	tube

		 -		 ทีวีออนไลน์	เขต	5	ราชบุรี

	 กิจกรรมที่	4		 จัดทำา	Banner	นำาร่องจังหวัดราชบุรี	1	จุด	ติดตั้งที่	ริมถนนเพชรเกษม	

	 กิจกรรมที่	5		 จัดทำาสื่อถุงผ้าประชาสัมพันธ์	จำานวน	2,000	ใบ	

	 กิจกรรมที่	6	 ร่วมกิจกรรมสื่อสารกับรายการโทรทัศน์

	 	 	 	 	 	 6.1	 รายการเกษตรโลกเกษตรเรา	ที่	ทต.สวนหลวง	13	กุมภาพันธ์	2559

	 	 	 	 	 	 6.2		รายการ	เกษตรโลกเกษตรเรา	ที่	อบต.พลับพลาไชย	10	มีค.	2559
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3. บทสรุป

	 จากการดำาเนินงานท่ีผ่านมาต้องมีการยกเลิกแผนปฏิบัติงานซ่ึงทำาให้ขาดความต่อเนื่องในการทำางาน		

โดยพบปัญหาและอุปสรรค	ดังนี้

		 3.1		 ผู้บริหารมีความกังวลและไม่สามารถตัดสินใจให้ปฏิบัติงานได	้เกรงว่าไม่ใช่บทบาทของ	สปสช.	และ

อาจจะผิดระเบียบ	ตามมาตรา	 26	แห่ง	พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	ทำาให้หยุดชะงักและไม่สามารถ

ดำาเนินกิจกรรมตามแผนได	้

		 3.2		 มีการปรับโครงสร้างบ่อย	ทำาให้ขาดการต่อเนื่องในการทำางาน

		 3.3		 ผู้รับผิดชอบงานท่ีถูกผู้บริหารมอบหมายงานไม่มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่	

เนื่องจากไม่ได้จบการศึกษาด้านนี้โดยตรง	

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

	 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำาให้ปฏิบัติได้ไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ต้นป	ีซึ่งเห็นว่าควรมีการปรับปรุง	ดังนี้

		 4.1		 ผู้บริหารควรทำาความเข้าใจกับ	 มาตรา	 26	 แห่ง	 พรบ.	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545		

และตัดสินใจให้ดำาเนินให้เหมาะสม	ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้

		 4.2		 ควรปรับโครงสร้างก่อนการทำาแผนปฏิบัติงาน	 เนื่องจากในบางกิจกรรมมีการเขียนแผนไว้จาก	

ผู้รับผิดชอบเดิม	แต่ผู้ที่ทำางานไม่ใช่ผู้ที่เขียนแผน	จึงต้องปรับแผนหรือยกเลิกดำาเนินการหลังจากทำาแผน	

	 4.3		 ควรมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
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การบริหารเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล(มาตรา 41)

1. ความเป็นมา

	 ผู้รับบริการ	 หมายถึง	 ประชาชนที่มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งการจ่ายเงิน

ชว่ยเหลอืเบือ้งตน้สำาหรบัผูร้บับรกิาร	ตามมาตรา	41	ทีก่ำาหนดวา่	“ใหค้ณะกรรมการกนัเงินจำานวนไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของเงนิ

ที่จะจ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ	 โดยหาผู้กระทำาผิดมิได้หรือหาผู้กระทำาผิดได้	 แต่ยังได้รับค่าเสียหายภายใน

ระยะเวลาอันสมควรทั้งนี้	 ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำาหนด”	 นั้น	 มีเจตนามุ่งหวังเพ่ือให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	 โดยการช่วยเหลือดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ

เยียวยาหรือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น	 โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด	 เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ผู้รับบริการและผู้ให้บริการในอันที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 ผู้ยื่นคำาร้องที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 (ม.41)	ปีงบประมาณ	2559	มีจำานวนที่ลดลงจากปีงบประมาณ	

2557	และ	2558	ส่วนจำานวนเงินที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในปีงบประมาณ	2559	สูงขึ้นกว่าปีงบประมาณ	2558	

ซึง่แสดงวา่ผูท้ีไ่ดร้บัการชว่ยเหลอือยูใ่นประเภท	6(1)	:	กรณเีสยีชวีติหรอืทพุพลภาพอยา่งถาวร	เปน็สว่นใหญ	่รายละเอยีด

ดังแผนภูมิที่	32

แผนภูมิที่ 32	 เปรียบเทียบจำานวนผู้ยื่นคำาร้องท่ีได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 (ม.41)	 กับเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือ	

	 ปีงบประมาณ	2554-2559
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ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี134

	 เมื่อจำาแนกตามแผนกที่เข้ารับบริการของผู้เสียหาย	 ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ยอดสะสมตั้งแต่

ปีงบประมาณ	2554	ถึงปีงบประมาณ	2559	คือ	 แผนกสูติกรรมสูงที่สุด	 รองลงมา	 เป็น	การทำาหมันแล้วตั้งครรภ์	 และ	

แผนกศัลยกรรม	ร้อยละ	32,	20,	12	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่33

แผนภูมิที่ 33	 จำานวนผู้ยื่นคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	จำาแนกตามแผนกที่เข้ารับบริการ	

	 ปีงบประมาณ	2554	–	2559

ผลการดาํเนินงาน
 

 เมื่อจ
ตั้งแต่ปีงบปร
แล้วตั้งครรภ์ 
แผนภูมิที ่33
                

                        
 

 ผลก
ปีงบประมาณ
จํานวนเงินช่ว
คือ จังหวัดก
ช่วยเหลือมาก
ตารางที ่62 แ
 

ตารางท่ี 62 

ราชบ
กาญ
สุพรร
นครป
สมุท
สมุท
เพชร
ประจ

นการสรา้งหลักปร

จําแนกตามแ
ระมาณ 2554
และแผนกศัล

3  จํานวนผู้ย่ืน
  ปีงบประมา

     แหล่งท่ีมา : สํ

การพิจารณาผู้
ณ 2559 จําน
วยเหลือ 16,8
าญจนบุรี รอ
กที่สุด คือ จัง
และแผนภูมิที

 ผลการพิจาร
จังหวัด 

บุรี 
จนบุรี 
รณบุรี 
ปฐม 
รสาคร 
รสงคราม 
รบุรี 
จวบคีรีขันธ์ 

รวม 
แหล่งท่ีมา : สํา

ระกันสุขภาพถ้วน

แผนกที่เข้ารับ
 ถึงปีงบประม
ลยกรรม ร้อย
นคาํร้องขอรับ
าณ 2554 – 2

สาํนักงานหลักประกั

ผู้รับบริการได้
นวน 79 รา
884,000 บาท
งลงมา คือ จั
หวัดกาญจนบ

ที่ 34 

รณาผู้รับบริกา
 ผู้ยื่นคําร้อง

(ราย) 
7 
23 
17 
12 
6 
4 
7 
3 
79 

นักงานหลักประ

ทาํห
15 ร

20%

นหน้าปีงบประมา

บบริการของผ
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ละ 32, 20, 1
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กนัสุขภาพแห่งชาติ 

ด้รับความเสีย
ย พบว่าไม่เข้
ท จังหวัดที่มี
จังหวัดสุพรรณ
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สูติ
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%

อ่ืนๆ
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ณ 2559 สปสช. 
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คือ แผนกสูติก
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อเบ้ืองต้น จําแ

เขต 5 ราชบุร ี ข้อม

ยหายจากการ
้าเกณฑ์จํานว
จํานวนผู้รับบ
ณบุรี และจังห
คือ จังหวัดนค

เสียหายจากก
ขา้เกณฑ ์
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16

กุมาร
5 ร
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กรรมสูงท่ีสุด ร
บ รายละเอียด
แนกตามแผนก

มูล ณ 25 กันยายน

รรักษาพยาบา
วน 4 ราย  เ
บริการได้รับม
หวัดนครปฐม 
ครปฐม และสุ

การรักษาพยา
เข้าเกณฑ์ 
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6 
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4 
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3 
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บุรี  ข้อมูล ณ 25

กรรม
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6%

รเวชกรรม
ราย,7%

ยเหลือเบ้ืองต้
รองลงมา เป็น
ดดังแผนภูมิที่ 
กที่เข้ารบับริก
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	 ผลการพิจารณาผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	จากผู้ยื่นคำาร้อง	 ในปีงบประมาณ	

2559	จำานวน	79	ราย	พบว่าไม่เข้าเกณฑ์จำานวน	4	ราย	 เข้าเกณฑ์จำานวน	75	ราย	จำานวนเงินช่วยเหลือ	16,884,000	

บาท	จงัหวดัทีม่จีำานวนผูร้บับรกิารไดร้บัมากความเสยีหายมากทีส่ดุ	คอื	จงัหวดักาญจนบรุ	ีรองลงมา	คอื	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี	

และจังหวัดนครปฐม	สำาหรับจังหวัดที่ได้รับเงินช่วยเหลือมากที่สุด	คือ	จังหวัดกาญจนบุร	ีรองลงมา	คือ	จังหวัดนครปฐม	

และสุพรรณบุรี	รายละเอียดดังตารางที่	62	และแผนภูมิที่	34

ตารางที่ 62 ผลการพิจารณาผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล	ปีงบประมาณ	2559



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ปีงบประมาณ	2559		สปสช.	เขต	5	ราชบุรี 135

	 ปีงบประมาณ	2559	การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้เสียหายจากการรับบริการ	เมื่อแยกประเภทความ

เสียหาย	พบว่า	ประเภท	6(1)	กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวรหรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต

และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำารงชีวิต	 มากที่สุด	 จำานวน	 34	 ราย	 เป็นเงินจำานวน	 12,522,000	 บาท	 รองลงมา	

เป็นประเภท	 6(3)	 กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง	 จำานวน	 30	 ราย	 เป็นเงินจำานวน	 2,030,000	บาท	 และประเภท	

6(2)	กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ	ที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต	จำานวน	11	ราย	 เป็นเงินจำานวน	2,332,000	บาท	

รายละเอียดดังตารางที่	63

ตารางที่ 63	 การจ่ายเงินให้ผู้ท่ีได้รับความเสียหายตามประเภทความเสียหาย	 แยกรายจังหวัด	 ปีงบประมาณ	 2559	

	 (วันที่	26	ก.ย.	58	-	25	ก.ย.	59)

ผลการดาํเนินงาน
 

 ปีงบ
ประเภทความ
ต้องได้รับการ
เป็นเงินจํานว
จํานวน 30 
ผลกระทบตอ่
ตารางท่ี 63 
                

จังหวัด 

 ราชบุรี 
 กาญจนบุรี 
 สุพรรณบุรี 
 นครปฐม 
 สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม 
 เพชรบุรี 
 ประจวบคีรีขันธ์ 

รวม 
แหล่งที่มา : สําน

แผนภูมิที ่34
                

                    
 

จํานวน

นการสรา้งหลักปร

บประมาณ 25
มเสียหาย พบ
รรักษาตลอดช
วน 12,522,0
ราย เป็นเงินจ

อการดําเนินชวิี
การจ่ายเงินให
ปีงบประมาณ

เสียชีวิตข้อ
ราย จํา
3 1,1
7 2,7
7 2,1
7 2,6
4 1,4
1 40
3 1,1
2 80
34 12,

นักงานหลักประ

4  จํานวนผู้ย่ืน
   ความเสียห

 แหล่งท่ีมา : สํา
 

น(บาท)

ระกันสุขภาพถ้วน

559 การจ่า
บว่า ประเภท 
ชีวิตและมีผล
00 บาท ร
จํานวน 2,030
วติ จํานวน 11
ห้ผู้ที่ได้รับควา
ณ 2559 (วันที
อ 6(1) 
นวนเงิน รา
160,000 2
720,000 1
160,000 1
680,000 2
440,000 0
00,000 2
162,000 3
00,000 0
522,000 11
กันสุขภาพแห่งช

นคาํร้องขอรับ
หายตามประเ

านักงานหลักประ

นหน้าปีงบประมา

ายเงินช่วยเห
6(1) กรณีเสี

ลกระทบอย่าง
องลงมา เป็น
0,000 บาท 
1 ราย เป็นเงิน
ามเสียหายตา
ที่ 26 ก.ย. 58
พิการข้อ 6(2)
ย จํานวนเงิ

2 408,000
1 200,000
1 200,000
2 480,000
0 0 
2 400,800
3 643,200
0 0 
1 2,332,00
ชาติ เขต 5 ราชบุ

บเงินช่วยเหลอื
ภทความเสียห

ะกันสุขภาพแห่ง

ณ 2559 สปสช. 

ลือเบ้ืองต้นแ
ยชีวิตหรือทุพ
งรุนแรงต่อกา
นประเภท 6(3
และประเภท
จํานวน 2,332
ามประเภทคว
 - 25 ก.ย. 59

บาดเจบ็
งิน ราย 
0 1 
0 13 
0 8 
0 3 

2 
0 1 
0 1 

1 
00 30 
บรุี  ข้อมูล ณ 25

อเบ้ืองต้น (ม.4
หาย แยกราย

ชาติ เขต 5 ราชบ

เขต 5 ราชบุร ี

แก่ผู้เสียหายจ
พพลภาพอย่าง
รดํารงชีวิต ม

3) กรณีบาด
 6(2) กรณีสูญ
2,000 บาท รา
ามเสียหาย แ
9) 
บข้อ 6(3) อ
จํานวนเงิน 

15,000 
775,000 
650,000 
170,000 
190,000 
100,000 
30,000 
100,000 

2,030,000 
5 กันยายน 2559

41)และการจ่า
จังหวัด ปีงบป

บุรี  ข้อมูล ณ 25

ากการรับบริ
งถาวรหรือเจ็บ
มากที่สุด จําน
ดเจ็บหรือเจ็บ
ญเสียอวัยวะห
ายละเอียดดัง
ยกรายจังหวัด

อุทธรณ์ 
ราย ราย
1 6 
0 21 
0 16 
0 12 
0 6 
0 4 
0 7 
0 3 
1 75 

9 

ายเงินให้ผู้ที่ได
ประมาณ 255

5 กันยายน 2559

จําน

132

การ เมื่อแยก
บป่วยเรื้อรังที

นวน 34 ราย
บป่วยต่อเนื่อง
หรือพิการ ที่มี
ตารางที่ 63 
ด  

รวม 
ย จํานวนเงิน

1,583,000
3,695,000
3,010,000
3,330,000
1,630,000
900,800

1,835,200
900,000

16,884,00

ดร้ับ 
59 

 
9 

นวน(คน)

ก
ที่
ย 
ง 
มี

น 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

00

ผลการดาํเนินงาน
 

 ปีงบ
ประเภทความ
ต้องได้รับการ
เป็นเงินจํานว
จํานวน 30 
ผลกระทบตอ่
ตารางท่ี 63 
                

จังหวัด 

 ราชบุรี 
 กาญจนบุรี 
 สุพรรณบุรี 
 นครปฐม 
 สมุทรสาคร 
 สมุทรสงคราม 
 เพชรบุรี 
 ประจวบคีรีขันธ์ 

รวม 
แหล่งที่มา : สําน

แผนภูมิที ่34
                

                    
 

จํานวน

นการสรา้งหลักปร

บประมาณ 25
มเสียหาย พบ
รรักษาตลอดช
วน 12,522,0
ราย เป็นเงินจ

อการดําเนินชวิี
การจ่ายเงินให
ปีงบประมาณ

เสียชีวิตข้อ
ราย จํา
3 1,1
7 2,7
7 2,1
7 2,6
4 1,4
1 40
3 1,1
2 80
34 12,

นักงานหลักประ

4  จํานวนผู้ย่ืน
   ความเสียห

 แหล่งท่ีมา : สํา
 

น(บาท)

ระกันสุขภาพถ้วน

559 การจ่า
บว่า ประเภท 
ชีวิตและมีผล
00 บาท ร
จํานวน 2,030
วติ จํานวน 11
ห้ผู้ที่ได้รับควา
ณ 2559 (วันที
อ 6(1) 
นวนเงิน รา
160,000 2
720,000 1
160,000 1
680,000 2
440,000 0
00,000 2
162,000 3
00,000 0
522,000 11
กันสุขภาพแห่งช

นคาํร้องขอรับ
หายตามประเ

านักงานหลักประ

นหน้าปีงบประมา

ายเงินช่วยเห
6(1) กรณีเสี

ลกระทบอย่าง
องลงมา เป็น
0,000 บาท 
1 ราย เป็นเงิน
ามเสียหายตา
ที่ 26 ก.ย. 58
พิการข้อ 6(2)
ย จํานวนเงิ

2 408,000
1 200,000
1 200,000
2 480,000
0 0 
2 400,800
3 643,200
0 0 
1 2,332,00
ชาติ เขต 5 ราชบุ

บเงินช่วยเหลอื
ภทความเสียห

ะกันสุขภาพแห่ง

ณ 2559 สปสช. 

ลือเบ้ืองต้นแ
ยชีวิตหรือทุพ
งรุนแรงต่อกา
นประเภท 6(3
และประเภท
จํานวน 2,332
ามประเภทคว
 - 25 ก.ย. 59

บาดเจบ็
งิน ราย 
0 1 
0 13 
0 8 
0 3 

2 
0 1 
0 1 

1 
00 30 
บรุี  ข้อมูล ณ 25

อเบ้ืองต้น (ม.4
หาย แยกราย

ชาติ เขต 5 ราชบ

เขต 5 ราชบุร ี

แก่ผู้เสียหายจ
พพลภาพอย่าง
รดํารงชีวิต ม

3) กรณีบาด
 6(2) กรณีสูญ
2,000 บาท รา
ามเสียหาย แ
9) 
บข้อ 6(3) อ
จํานวนเงิน 

15,000 
775,000 
650,000 
170,000 
190,000 
100,000 
30,000 
100,000 

2,030,000 
5 กันยายน 2559

41)และการจ่า
จังหวัด ปีงบป

บุรี  ข้อมูล ณ 25

ากการรับบริ
งถาวรหรือเจ็บ
มากที่สุด จําน
ดเจ็บหรือเจ็บ
ญเสียอวัยวะห
ายละเอียดดัง
ยกรายจังหวัด

อุทธรณ์ 
ราย ราย
1 6 
0 21 
0 16 
0 12 
0 6 
0 4 
0 7 
0 3 
1 75 

9 

ายเงินให้ผู้ที่ได
ประมาณ 255

5 กันยายน 2559

จําน

132

การ เมื่อแยก
บป่วยเรื้อรังที

นวน 34 ราย
บป่วยต่อเนื่อง
หรือพิการ ที่มี
ตารางที่ 63 
ด  

รวม 
ย จํานวนเงิน

1,583,000
3,695,000
3,010,000
3,330,000
1,630,000
900,800

1,835,200
900,000

16,884,00

ดร้ับ 
59 

 
9 

นวน(คน)

ก
ที่
ย 
ง 
มี

น 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

00

แผนภูมิที่ 34	 จำานวนผูย้ืน่คำารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งตน้	(ม.41)	และการจา่ยเงนิใหผู้ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายตามประเภท

	 ความเสียหาย	แยกรายจังหวัด	ปีงบประมาณ	2559
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	 ผู้ยื่นคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ในปีงบประมาณ	 2558	 และปีงบประมาณ	 2559	 เมื่อวิเคราะห์	

ตามแผนกที่เข้ารับบริการ	 และแยกแผนกย่อยเพื่อให้เห็นรายละเอียดมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 แผนกสูติกรรมซึ่งจำานวนผู้เสียหาย

มากที่สุดเมื่อแยกแผนกย่อยลงไปก็พบว่า	 เกิดจากการทำาหมันแล้วตั้งครรภ์มากที่สุดทั้งปีงบประมาณ	 2558	 และ	 2559			

รองลงมา	 เป็นทารกคลอดเสียชีวิต	 ทารกพิการจากการคลอดเนื่องจากทารกตัวใหญ่	 ส่งผลให้เวลาทำาคลอดจะติดไหล่		

แผนกรองลงมา	คือ	แผนกศัลยกรรม	และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	รายละเอียดดังตารางที	่64			

ตารางที่ 64	 เปรียบเทียบจำานวนผู้ยื่นคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	 ตามแผนกท่ีเข้ารับบริการ	 ปีงบประมาณ		

	 2558	-	2559	(วันที่	26	กันยายน	2558	-	25	กันยายน	2559)

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 133 

 

 ผู้ย่ืนคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น ในปีงบประมาณ 2558 และปีงบประมาณ 2559  
เม่ือวิเคราะห์ตามแผนกที่เข้ารับบริการและแยกแผนกย่อยเพ่ือให้เห็นรายละเอียดมากย่ิงขึ้น เช่น แผนก
สูติกรรมซึ่งจํานวนผู้เสียหายมากท่ีสุดเมื่อแยกแผนกย่อยลงไปก็พบว่า เกิดจากการทําหมันแล้วตั้งครรภ์
มากที่สุดทั้งปีงบประมาณ 2558 และ 2559  รองลงมา เป็น ทารกคลอดเสียชีวิต ทารกพิการจากการ
คลอดเน่ืองจากทารกตัวใหญ่ ส่งผลให้เวลาทําคลอดจะติดไหล่ แผนกรองลงมา คือ แผนกศัลยกรรม และ
แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน รายละเอียดดังตารางที่ 64    

ตารางที่ 64  เปรียบเทียบจํานวนผู้ย่ืนคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามแผนกที่เข้ารับบริการ  
                   ปีงบประมาณ 2558 - 2559 (วันที่ 26 กันยายน 2558 - 25 กันยายน 2559) 
 

ลําดับ แผนก 

จํานวน (ราย) 

แผนกย่อย 

จํานวน (ราย) 
ปีงบประมาณ 

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 ปีงบประมาณ
2558 

ปีงบประมาณ
2559 

1 สูติกรรม  32 39   สูติกรรม (ทําหมัน)  13 15 
2 สูติกรรม (ทารกเสียชีวิต)  13 11 
3 สูติกรรม (ทารกพิการ)  3 10 

4 สูติกรรม (มารดาเสียชีวิต) 0 1 
5 สูติกรรม (ทั่วไป)  3 2 
6 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  4 11   อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  4 11 
7 อายุรกรรม  12 7   อายุรกรรม (ทั่วไป)  11 5 
8 อายุรกรรม (แพ้ยา)  1 2 
9 ศัลยกรรม  19 12  ศัลยกรรม  19 12 
10 ทันตกรรม 1 0  ทันตกรรม 1 0 
11 กุมารเวชกรรม  2 5  กุมารเวชกรรม  2 5 
12 หู คอ จมูก  0 1  หู คอ จมูก  0 1 
13 จิตเวช 1 0  จิตเวช 1 0 
14 กายภาพบําบัด 2 0  กายภาพบําบัด 2 0 

รวม 73 75   73 75 
แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ข้อมูล ณ 25 กันยายน 2559 
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3. ปัญหา/อุปสรรค

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 134 

 

3. ปัญหา/อุปสรรค 
 

ด้านบุคลากร - บุคลากรทางการแพทย์ ไม่เพียงพอ 
- การรักษาของแพทย์จบใหม่ ควรมีแพทย์พ่ีเล้ียงเพ่ือให้คําปรึกษา 

เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่พร้อมบางแผนก 

การบริการ - การรักษาที่ล่าช้า เช่น ช่วงวันหยุด  การวินิจฉัยโรคผิด การประเมินผู้ป่วย 
   ที่มีภาวะวิกฤตไม่ได้ 
- การบันทึก ข้อมูลของแพทย์ไม่ละเอียด 

- การตรวจร่างกายผู้ป่วยไม่ละเอียด 
-  พฤติกรรมการบริการของบุคลากร หน่วยบริการ  

ภูมิศาสตร์ - พ้ืนที่ห่างไกล เดินทางไม่สะดวก 

 
4. ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน   

 4.1 หน่วยบริการที่มีผู้รับบริการได้รับความเสียเกิดขึ้น ไม่ว่าจะย่ืนคําร้องหรือไม ่ควรมีการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดการความเสียหายหรือรอ้งเรียนซ้ําอีก 
 4.2 หน่วยบริการควรมีการปรับมาตรฐานการให้บริการไมว่่าจะเป็นบุคลากร อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ การให้บริการใหม้มีาตรฐานอยูต่ลอดเวลา 
  4.3 ความเสียหายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดซึ่งไม่มแีพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร
ทางการแพทย์น้อย ควรมีชอ่งทางการประสานงานที่สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
 4.4 การตรวจรักษาผู้ป่วยควรมีการจดบันทกึให้ละเอียด เมื่อมีเหตุการณเ์กิดหรอืเมือ่มีการส่งตอ่
จะสะดวกในการรักษา และสืบค้นข้อมลูมากขึ้น 
 
 

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน  

	 4.1		 หน่วยบริการที่มีผู้รับบริการได้รับความเสียเกิดขึ้น	 ไม่ว่าจะย่ืนคำาร้องหรือไม่	 ควรมีการพิจารณา	

ปรับปรุงแก้ไข	เพื่อไม่ให้เกิดการความเสียหายหรือร้องเรียนซำ้าอีก

	 4.2		 หน่วยบริการควรมีการปรับมาตรฐานการให้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคลากร	 อุปกรณ์ทางการแพทย	์	

การให้บริการให้มีมาตรฐานอยู่ตลอดเวลา

		 4.3		 ความเสยีหายส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ในช่วงวนัหยดุซ่ึงไม่มแีพทย์ผู้เชีย่วชาญ	และบคุลากรทางการแพทย์

น้อย	ควรมีช่องทางการประสานงานที่สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

	 4.4		 การตรวจรกัษาผูป่้วยควรมกีารจดบนัทกึให้ละเอยีด	เมือ่มเีหตกุารณ์เกดิหรอืเมือ่มกีารส่งต่อจะสะดวก

ในการรักษา	และสืบค้นข้อมูลมากขึ้น
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การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

1. ความเป็นมา

	 อาศัยอำานาจตามมาตรา	18(4)	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนดให้คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดหลักเกณฑ์การดำาเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน	

โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ออกข้อบังคับและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

เพื่อการชดเชย	 เขตพื้นที่	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับ

ความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข	 ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ให้บริการ

ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้มีสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 คณะอนุกรรมการฯ	 มีจำานวนไม่น้อยกว่า	

7	คน	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	ตัวแทนผู้ให้บริการและตัวแทนผู้รับบริการ	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 ปีงบประมาณ	2559	มีผู้ยื่นคำาร้องทั้งหมดจำานวน	15	ราย	โดยเข้าตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติกำาหนด	เข้าเกณฑ์บาดเจ็บและรักษาต่อเนื่อง	ตามข้อ	6(3)	ตามข้อบังคับฯ	สำาหรับจำานวนเงินที่พิจารณา

จ่ายให้เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือผู้ให้บริการ	 เป็นจำานวนเงิน	 156,000	 บาท	 แต่เนื่องจากได้มีมติของคณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ในการประชุมเมื่อวันที่	 10	 กุมภาพันธ์	 2559	 ให้มีการยุติตามข้อสังเกตและมีหนังสือแจ้ง

ของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	 (สตง.)	 ว่า	 การนำาเงินสนับสนุนภาครัฐไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ให้บริการ

ที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ	 นั้น	 ไม่สามารถดำาเนินการได้	 จึงมีมติให้หยุดดำาเนินการ	 ทำาให้ไม่ได้จ่ายเงินแก่

ผู้ให้บริการที่ยื่นคำาร้อง	โดยคณะอนุกรรมการฯ	พิจารณาจ่ายเงินแต่ถูกระงับการจ่าย	จำานวน	9	ราย	จำานวน	79,000	บาท	

และได้รับการจ่ายเงินก่อนถูกระงับการจ่าย	จำานวน	6	ราย	จำานวน	77,000	บาท	รายละเอียดดังตารางที่	65

ตารางที่ 65 สรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชยสำาหรับผู้ให้บริการ	 ตามมาตรา	 18(4)	 ปีงบประมาณ	 2559	

	 ข้อมูล	ณ	1	ตุลาคม	2558	-	30	กันยายน	2559		

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 135 

 

การช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล 
 
 
1. ความเป็นมา 
              อาศัยอํานาจตามมาตรา 18(4) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนดให้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์การดําเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุน โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ออกข้อบังคับและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อการชดเชย เขตพ้ืนท่ี   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณา
วินิจฉัยคําร้องขอรับเงินช่วยเหลือแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข ได้ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการผู้มี
สิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า คณะอนุกรรมการฯ มีจํานวนไม่น้อยกว่า 7 คน  ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ตัวแทนผู้ให้บริการและตัวแทนผู้รับบริการ  
 
2. ผลการดําเนินงาน 

     ปีงบประมาณ 2559 มีผู้ย่ืนคําร้องทั้งหมดจํานวน 15 ราย โดยเข้าตามหลกัเกณฑ์ที่สํานักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกําหนด  เข้าเกณฑ์บาดเจ็บและรักษาต่อเนื่อง ตามข้อ 6(3) ตามข้อบังคับฯ 
สําหรับจํานวนเงินท่ีพิจารณาจ่ายให้เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือผู้ให้บริการ  เป็นจํานวนเงิน 156,000 
บาท แต่เนื่องจากได้มีมติของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 ให้มีการยุติตามข้อสังเกตและมีหนังสือแจ้งของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่า 
การนําเงินสนับสนุนภาครัฐไปจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ใหบ้ริการท่ีได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการ นั้น ไม่สามารถดําเนินการได้  จึงมีมติให้หยุดดําเนินการ ทําให้ไม่ได้จ่ายเงินแก่ผู้ให้บริการท่ียื่น
คําร้อง โดยคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาจ่ายเงินแต่ถูกระงับการจ่าย จํานวน 9 ราย จํานวน 79,000 บาท  
และได้รับการจ่ายเงินก่อนถูกระงับการจ่าย จํานวน 6 ราย  จํานวน 77,000 บาท รายละเอียดดังตารางที่ 65 
 

ตารางที่ 65  สรุปผลการจ่ายเงินช่วยเหลอืเพื่อการชดเชยสําหรับผู้ให้บริการ ตามมาตรา 18(4) ปีงบประมาณ 2559       
                ข้อมูล  ณ  1 ตุลาคม  2558 - 30 กันยายน 2559    
    

 
     แหล่งที่มา :  สํานักกฎหมาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
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3. บทสรุป

	 การพจิารณาคำารอ้งขอรบัเงนิชว่ยเหลอืเบือ้งต้น	กรณผีูใ้หบ้รกิารได้รบัความเสยีจากการใหบ้รกิารสาธารณสขุ	

มีการเปลี่ยนแปลงของการด้านนโยบาย	พบปัญหาดังนี้

	 1.	 ทำาให้หยุดชะงักในการดำาเนินการช่วยเหลือผู้ให้บริการเป็นเวลานาน	

		 2.		 ผู้ให้บริการที่ยื่นคำาร้องมาในช่วงยุติ	บางรายเสียสิทธิในการได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น

		 3.		 หลังจากมีการประกาศให้ยุติการพิจารณา	กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้ดำาเนินการถึง	8	เดือน	จนถึง	

มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดำาเนินการ	

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน

	 ด้านนโยบายควรมีการประสานการทำางานกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาต	ิเพื่อให้ผู้ให้บริการไม่เสียสิทธิที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
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การขึ้นทะเบียนและจัดเครือข่ายหน่วยบริการ

1. ความเป็นมา

		 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 ได้กำาหนดให้มีการบริหารจัดการระบบ

สุขภาพของประชาชนคนไทย	โดยให้มีหน่วยงาน	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้ดำาเนินการ	มีวัตถุประสงค์	

เพือ่ให้สทิธิบรกิารสาธารณสขุแก่บคุคลตามรฐัธรรมนญูมาตรา	52	มาตรา	82	และมกีารบรหิารจดัการเพือ่ลดความซำา้ซ้อน

ในการเบกิจ่ายค่าบรกิารสาธารณสขุภาครฐัโดยรวม	และกำาหนดให้บคุคลทกุคนมสีทิธไิด้รบับรกิารสาธารณสขุทีม่มีาตรฐาน

และมีประสิทธิภาพ	 โดยจัดให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 มีคณะกรรมการบริหารกองทุน	 กำากับ	 ติดตาม	

และตรวจสอบมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข

	 ความตามมาตรา	44	แห่งพระราชบญัญติัหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.2545	กำาหนดให้สำานกังานจดัให้

มกีารขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารและเครอืข่ายหน่วยบรกิาร	แล้วประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ	เพือ่ดำาเนนิการลงทะเบยีน

เลือกเป็นหน่วยบริการประจำาของตนตามมาตรา	 6	 โดยการจัดหาหน่วยบริการท่ีมีศักยภาพในการจัดบริการสาธารณสุข

ในระดับต่างๆ	ตามมาตรฐานและความจำาเป็นด้านสุขภาพ	

	 การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 เป็นการทำางานในมุมมองของผู้จัดหาบริการสาธารณสุข

ให้กับประชาชน	 โดยตรวจคุณสมบัติของสถานบริการสาธารณสุข	 ที่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ	 เน้นการตรวจปัจจัย

นำาเข้าเป็นหลัก	 คือ	 ศักยภาพการจัดบริการ	 (ทรัพยากร	 บุคคล	 อาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ)	 และการบริหาร

จัดการ	 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำาคัญและเป็นจุดเร่ิมต้นในการบริหารจัดการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

ที่จะให้บริการแก่ประชาชนเกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่กำาหนดไว้เป็นเป้าหมายสูงสุดที่มุ่งบรรลุ	

เพือ่ให้เกดิการพฒันาขีดความสามารถและคณุภาพบรกิารสาธารณสขุของหน่วยบรกิาร	และก่อให้เกดิการสร้างและพฒันา

เครอืข่ายของระบบบรกิารทีม่กีารส่งต่อและการดูแลอย่างต่อเนือ่ง	สอดคล้องกบัการบริหารงบกองทุนในการจ่ายค่าบรกิาร

ด้านสาธารณสขุของหน่วยบรกิารแต่ละประเภท	ทัง้นี	้เพือ่ความเท่าเทยีมในการเข้าถงึและคณุภาพบรกิารสาธารณสุขในท่ีสุด	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 การด�าเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

	 การดำาเนนิงานขึน้ทะเบยีนหน่วยบรกิารประจำาปีงบประมาณ	2559	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ

เขต	5	ราชบรุ	ีได้ดำาเนนิการ	ตามแนวทางการข้อบงัคบัคณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยวธิกีารหลกัเกณฑ์

และเงือ่นไขการข้ึนทะเบียนหน่วยบรกิารและเครอืข่ายหน่วยบรกิาร	พ.ศ.	2558	และประกาศสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพ

แห่งชาติ	เรื่อง	เกณฑ์การประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	โดยสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5	ราชบุรี	

ได้แต่งตั้งและอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 รวมถึงจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินขึ้น

ทะเบียนหน่วยบริการแก่หน่วยบริการทั้ง	8	จังหวัด	โดยจัดประชุม	ณ	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง	8	แห่ง
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	 สำาหรับหน่วยบริการภาคเอกชน	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	5	ราชบุรีพร้อมคณะกรรมการ

ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	ได้ลงตรวจประเมิน	ณ	หน่วยบริการครบทุกแห่ง	เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและ

มาตรฐานการบริการ	ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนด

	 จำานวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

	 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ประกอบด้วย	4	ประเภท	ได้แก่

	 1.		 หน่วยบริการปฐมภูมิ

	 2.		 หน่วยบริการประจำา

	 3.		 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ

	 4.		 หน่วยร่วมบริการ	

	 หน่วยบริการในพื้นท่ีสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 5	 ราชบุรี	 ประกอบด้วย	 หน่วยบริการ	

ปฐมภูม	ิจำานวน	1,019	แห่ง	หน่วยบริการประจำา	จำานวน	78	แห่ง	หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ	จำานวน	102	แห่ง	หน่วย

ร่วมบริการ	จำานวน	4	แห่ง	รายละเอียดดังตารางที่	66	

ตารางที่ 66	 แสดงจำานวนหน่วยบริการในพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	จำาแนกรายจังหวัด
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คณะกรรมการตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ  รวมถึงจัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินข้ึน
ทะเบียนหน่วยบริการแก่หน่วยบริการท้ัง 8 จังหวัด โดยจัดประชุม ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 8 แห่ง 
 สําหรับหน่วยบริการภาคเอกชน สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรีพร้อม
คณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ได้ลงตรวจประเมิน ณ หน่วยบริการครบทุกแห่ง 
เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการบริการ ตามท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนด 
          จํานวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 ประเภท  ได้แก่ 

1. หน่วยบริการปฐมภูมิ 
2. หน่วยบริการประจํา 
3. หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 
4. หน่วยร่วมบริการ      

หน่วยบริการในพื้นที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี ประกอบด้วย  หน่วย
บริการปฐมภูมิ จํานวน 1,019 แห่ง  หน่วยบริการประจํา จํานวน 78 แห่ง หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ 
จํานวน 102 แห่ง  หน่วยร่วมบริการ  จํานวน 4 แห่ง รายละเอียดดังตารางที่ 66   
 

ตารางท่ี 66  แสดงจํานวนหน่วยบริการในพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี จําแนกรายจังหวัด 
จังหวัด ปฐมภูม ิ ประจํา รับส่งต่อ 

ทุกประเภท 
หน่วยร่วม 
บริการ 

สุพรรณบุรี 186 12 14 0 
ราชบุรี 179 12 16 0 
กาญจนบุรี 162 16 18 0 
นครปฐม 147 11 20 2 
เพชรบุรี 129 9 10 2 
ประจวบคีรีขันธ์ 95 10 10 0 
สมุทรสาคร 63 5 9 0 
สมุทรสงคราม 58 3 5 0 

รวม 1,019 78 102 4 
                             แหล่งท่ีมา : รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร ี
                      หมายเหตุ 1. หน่วยบริการประจํา ต้องจัดบริการปฐมภูมิด้วยตนเองด้วย 
                      2. หน่วยบริการประจําระดับโรงพยาบาล ในเขตพ้ืนที่มีศักยภาพในการจัดบริการระดับรับส่งต่อทั้งหมด 
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 ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	 5	 ราชบุรีพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน	

หนว่ยบรกิาร	ไดล้งตรวจประเมนิ	ณ	หนว่ยบรกิารเอกชนทกุแหง่	สำาหรับหนว่ยบริการภาครัฐได้ทำาการประเมนิตนเองผา่น

ระบบโปรแกรมออนไลน์ของสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการบริการ	

ตามที่สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	กำาหนด	ผลการตรวจประเมิน	ดังนี้
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ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรีพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการ ได้ลงตรวจประเมิน ณ หน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง สําหรับหน่วยบริการภาครัฐได้
ทําการประเมินตนเองผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเป็น
การยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการบริการ ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนด ผลการ
ตรวจประเมิน ดังน้ี 

 

  ผลการตรวจ  การแปลผล ผลการพิจารณา 
 กลุ่มที่ 1 คุณสมบัติตามเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 
 กลุ่มที่ 2 คุณสมบัติใกล้เคียงเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และต้องพัฒนา

ต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยบริการต้องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนา โดย
สํานักงานอาจทําการตรวจซํ้าได้ในกรณีที่มีปัญหาการให้บริการ 

 กลุ่มที่ 3 คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
แต่ส่วนขาดพอยอมให้อยู่ใน
ระบบได้ 

ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แตต่้องพัฒนา
เร่งด่วน  ซ่ึงหน่วยบริการต้องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด 

 กลุ่มที่ 4 คุณสมบัติต่ํากว่าที่เกณฑ์กําหนด 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบริการ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 

 แหล่งที่มา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

        หน่วยบริการปฐมภูมิร้อยละ 89.60(913 แห่ง) ผ่านเกณฑ์การประเมินในกลุ่มที่ 4 
เนื่องจากเกณฑ์ท่ีปรับใช้ในปีนี้ มีการคิดผลการให้บริการ และจํานวนบุคลากรตามวิชาชีพ ซึ่งต้องลง
ปฏิบัติงานจริง ณ หน่วยบริการ ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่าน้ัน  แต่ได้รับการยกเว้นให้รับขึ้น
ทะเบียนเน่ืองจากเป็นหน่วยบริการภาครัฐ รายละเอียดดังตารางที่ 67 

 

ตารางที่ 67 แสดงการจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี จําแนกรายกลุ่มและรายจังหวัด 
  

จังหวัด กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 รวม 
กาญจนบุรี 0 0 33 129 162 
นครปฐม 0 0 8 139 147 
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 11 84 95 
เพชรบุรี 0 0 28 103 131 
ราชบุรี 0 0 8 170 178 
สมุทรสงคราม 0 0 5 53 58 
สมุทรสาคร 0 0 3 59 62 
สุพรรณบุรี 1 0 9 176 186 

รวม 1 0 105 913 1,019 
                                    แหล่งท่ีมา : รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรีพร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินขึ้น
ทะเบียนหน่วยบริการ ได้ลงตรวจประเมิน ณ หน่วยบริการเอกชนทุกแห่ง สําหรับหน่วยบริการภาครัฐได้
ทําการประเมินตนเองผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือเป็น
การยืนยันคุณภาพและมาตรฐานการบริการ ตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กําหนด ผลการ
ตรวจประเมิน ดังน้ี 

 

  ผลการตรวจ  การแปลผล ผลการพิจารณา 
 กลุ่มที่ 1 คุณสมบัติตามเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ 
 กลุ่มที่ 2 คุณสมบัติใกล้เคียงเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และต้องพัฒนา

ต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยบริการต้องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนา โดย
สํานักงานอาจทําการตรวจซํ้าได้ในกรณีที่มีปัญหาการให้บริการ 

 กลุ่มที่ 3 คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
แต่ส่วนขาดพอยอมให้อยู่ใน
ระบบได้ 

ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ แตต่้องพัฒนา
เร่งด่วน  ซึ่งหน่วยบริการต้องจัดทําแผน และดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่สํานักงานกําหนด 

 กลุ่มที่ 4 คุณสมบัติต่ํากว่าที่เกณฑ์กําหนด 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพบริการ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ตรวจประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 

 แหล่งที่มา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ 

        หน่วยบริการปฐมภูมิร้อยละ 89.60(913 แห่ง) ผ่านเกณฑ์การประเมินในกลุ่มที่ 4 
เนื่องจากเกณฑ์ท่ีปรับใช้ในปีนี้ มีการคิดผลการให้บริการ และจํานวนบุคลากรตามวิชาชีพ ซึ่งต้องลง
ปฏิบัติงานจริง ณ หน่วยบริการ ซึ่งจากเดิมเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่าน้ัน  แต่ได้รับการยกเว้นให้รับขึ้น
ทะเบียนเน่ืองจากเป็นหน่วยบริการภาครัฐ รายละเอียดดังตารางที่ 67 

 

ตารางท่ี 67 แสดงการจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี จําแนกรายกลุ่มและรายจังหวัด 
  

จังหวัด กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 รวม 
กาญจนบุรี 0 0 33 129 162 
นครปฐม 0 0 8 139 147 
ประจวบคีรีขันธ์ 0 0 11 84 95 
เพชรบุรี 0 0 28 103 131 
ราชบุรี 0 0 8 170 178 
สมุทรสงคราม 0 0 5 53 58 
สมุทรสาคร 0 0 3 59 62 
สุพรรณบุรี 1 0 9 176 186 

รวม 1 0 105 913 1,019 
                                    แหล่งท่ีมา : รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ

									 หน่วยบริการปฐมภูมิร้อยละ	 89.60(913	 แห่ง)	 ผ่านเกณฑ์การประเมินในกลุ่มที่	 4	 เนื่องจากเกณฑ์ที่

ปรับใช้ในปีนี้	 มีการคิดผลการให้บริการ	 และจำานวนบุคลากรตามวิชาชีพ	 ซึ่งต้องลงปฏิบัติงานจริง	ณ	 หน่วยบริการ	 ซึ่ง

จากเดิมเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น	 	 แต่ได้รับการยกเว้นให้รับข้ึนทะเบียนเนื่องจากเป็นหน่วยบริการภาครัฐ	 รายละเอียด	

ดังตารางที่	67

ตารางที่ 67	 แสดงการจัดกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	จำาแนกรายกลุ่มและรายจังหวัด
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 ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการประจ�า

	 หนว่ยบรกิารประจำา	ผา่นกลุม่ที	่4	ทกุหนว่ยบริการ	เนือ่งจากเปน็ผลมาจากการรวมคะแนนจากหนว่ยบรกิาร

ปฐมภูมิ	ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ	์เรื่องการครอบคลุมการบริการ	และจำานวนผู้ให้บริการตามวิชาชีพ	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

 ข้อที่ควรมีการปรับปรุง

	 ม	 2-2	 จัดการเครือข่ายบริการ	 ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ	 และ/หรือหน่วยบริการร่วมให้บริการ	 สามารถ	

จัดบริการ	 ตรวจวินิจฉัยโรค	 รักษา	 พยาบาล	 กายภาพบำาบัด	 และฟื้นฟูสมรรถภาพ	 ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว		

มีการเช่ือมต่อกับเครือข่ายหน่วยบริการตามความจำาเป็น	 ตลอดจนสามารถจัดบริการในกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วย

ฉุกเฉินได้	ทั้งในและนอกเวลาทำาการ	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่35

แผนภูมิที่ 35	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.2	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 142 

 

ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการประจํา 
 

 หน่วยบริการประจํา ผ่านกลุ่มที่ 4  ทุกหน่วยบริการ เนื่องจากเป็นผลมาจากการรวมคะแนนจาก
หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์ เรื่องการครอบคลุมการบริการ และจํานวนผู้ให้บริการตาม
วิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ข้อที่ควรมีการปรับปรุง 
 

      ม 2-2 จัดการเครือข่ายบริการ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และ/หรือหน่วยบริการร่วม
ให้บริการ สามารถจัดบริการ ตรวจวินิจฉัยโรค  รักษา พยาบาล กายภาพบําบัด และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหน่วยบริการตามความจําเป็น  ตลอดจน
สามารถจัดบริการในกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งในและนอกเวลาทําการ รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 35 
 

แผนภูมิที่ 35  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.2 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 

  ม 2-4 มีการจัดระบบบริการทันตกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริม การป้องกัน การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ  โดยอาจจัดให้มีบริการภายในหน่วยบริการ ในชุมชน และ/หรือ ในเครือข่ายหน่วยบริการ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 36 

 

แผนภูมิที่ 36  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.4 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการประจํา 
 

 หน่วยบริการประจํา ผ่านกลุ่มที่ 4  ทุกหน่วยบริการ เนื่องจากเป็นผลมาจากการรวมคะแนนจาก
หน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑ์ เรื่องการครอบคลุมการบริการ และจํานวนผู้ให้บริการตาม
วิชาชีพ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
 

ข้อที่ควรมีการปรับปรุง 
 

      ม 2-2 จัดการเครือข่ายบริการ ให้หน่วยบริการปฐมภูมิ และ/หรือหน่วยบริการร่วม
ให้บริการ สามารถจัดบริการ ตรวจวินิจฉัยโรค  รักษา พยาบาล กายภาพบําบัด และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว  มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายหน่วยบริการตามความจําเป็น  ตลอดจน
สามารถจัดบริการในกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ทั้งในและนอกเวลาทําการ รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 35 
 

แผนภูมิที่ 35  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.2 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 

  ม 2-4 มีการจัดระบบบริการทันตกรรม ครอบคลุมการสร้างเสริม การป้องกัน การรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสภาพ  โดยอาจจัดให้มีบริการภายในหน่วยบริการ ในชุมชน และ/หรือ ในเครือข่ายหน่วยบริการ 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 36 

 

แผนภูมิที่ 36  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.4 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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	 ม	2-4	มกีารจดัระบบบรกิารทันตกรรม	ครอบคลมุการสรา้งเสรมิ	การปอ้งกนั	การรกัษา	และการฟืน้ฟสูภาพ		

โดยอาจจัดให้มีบริการภายในหน่วยบริการ	ในชุมชน	และ/หรือ	ในเครือข่ายหน่วยบริการ	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่36

แผนภูมิที่ 36	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.4	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	
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	 ม	 2-5	 จัดให้มีระบบบริการเภสัชกรรม	 ซ่ึงประกอบด้วย	 การบริหารเวชภัณฑ์	 การบริการเภสัชกรรม

และการให้คำาแนะนำาปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้ยา	 การบริบาลเภสัชกรรมบุคคลและครอบครัว	 และการคุ้มครอง	

ผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในชุมชน	ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่37

แผนภูมิที่ 37	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.5	ในหน่วยบริการพื้นที	่สปสช.เขต	5	ราชบุรี	

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 143 

 

ม 2-5 จัดให้มีระบบบริกาบบริการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบริหารเวชภัณฑ์ การบริการ
เภสัชกรรมและการให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้ยา การบริบาลเภสัชกรรมบุคคลและ
ครอบครัว และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 37 
แผนภูมิที่ 37  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.5 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 

 
 

                                 
                                    แหล่งท่ีมา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 
ม 2-6 จัดระบบบริการกายภาพบําบัด โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบําบัดครอบคลุมการ

ให้บริการหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในหน่วยบริการและ
การบริการเชิงรุกในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 38 
 

แผนภูมิที่ 38  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.6 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ม 2-5 จัดให้มีระบบบริกาบบริการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบริหารเวชภัณฑ์ การบริการ
เภสัชกรรมและการให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้ยา การบริบาลเภสัชกรรมบุคคลและ
ครอบครัว และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 37 
แผนภูมิที่ 37  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.5 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 

 
 

                                 
                                    แหล่งท่ีมา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 
ม 2-6 จัดระบบบริการกายภาพบําบัด โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบําบัดครอบคลุมการ

ให้บริการหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในหน่วยบริการและ
การบริการเชิงรุกในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 38 
 

แผนภูมิที่ 38  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.6 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ม 2-5 จัดให้มีระบบบริกาบบริการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบริหารเวชภัณฑ์ การบริการ
เภสัชกรรมและการให้คําแนะนําปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้ยา การบริบาลเภสัชกรรมบุคคลและ
ครอบครัว และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 37 
แผนภูมิที่ 37  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.5 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 

 
 

                                 
                                    แหล่งท่ีมา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 

 
ม 2-6 จัดระบบบริการกายภาพบําบัด โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบําบัดครอบคลุมการ

ให้บริการหลักทั้ง 4 ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งในหน่วยบริการและ
การบริการเชิงรุกในชุมชน ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 38 
 

แผนภูมิที่ 38  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 2.6 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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	 ม	2-6	จัดระบบบริการกายภาพบำาบัด	โดยการใช้กระบวนการทางกายภาพบำาบัดครอบคลุมการให้บริการ

หลักทั้ง	4	ด้าน	คือ	การส่งเสริม	ป้องกัน	รักษา	และฟื้นฟูสมรรถภาพ	ทั้งในหน่วยบริการและการบริการเชิงรุกในชุมชน	

ครอบคลุมหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	38

แผนภูมิที่ 38 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	2.6	ในหน่วยบริการพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	
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	 ม	 3-1	 จัดให้มีแพทย์	 /	 แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	 ปฏิบัติงานประจำาอย่างน้อย	 	 1	 คนต่อผู้มีสิทธิ		

ที่ลงทะเบียนไม่เกิน	10,000	คน	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	39

แผนภูมิที่ 39	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.1	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 144 

 

ม 3-1 จัดให้มีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย  1 คนต่อ 
ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 39 
 

แผนภูมิที่ 39  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.1 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  
 

 
 
 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 

ม 3-2  จัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติงานประจําหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 คน และมี
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย 1 คน ต่อ ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียน ไม่
เกิน 5,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 40 
 

แผนภูมิที่ 40  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.2 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ม 3-1 จัดให้มีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย  1 คนต่อ 
ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 39 
 

แผนภูมิที่ 39  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.1 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  
 

 
 
 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 

ม 3-2  จัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติงานประจําหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 คน และมี
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย 1 คน ต่อ ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียน ไม่
เกิน 5,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 40 
 

แผนภูมิที่ 40  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.2 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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ม 3-1 จัดให้มีแพทย์ / แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย  1 คนต่อ 
ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 39 
 

แผนภูมิที่ 39  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.1 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  
 

 
 
 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 

ม 3-2  จัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัติ ปฏิบัติงานประจําหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 1 คน และมี
พยาบาลวิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติปฏิบัติงานประจําอย่างน้อย 1 คน ต่อ ผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียน ไม่
เกิน 5,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 40 
 

แผนภูมิที่ 40  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.2 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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	 ม	3-2		จัดให้มีพยาบาลเวชปฏิบัต	ิปฏิบัติงานประจำาหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย	1	คน	และมีพยาบาล

วิชาชีพหรือพยาบาลเวชปฏิบัติงานประจำาอย่างน้อย	 1	 คน	 ต่อ	 ผู้มีสิทธิ	 ที่ลงทะเบียน	 ไม่เกิน	 5,000	 คน	 รายละเอียด	

ดังแผนภูมิที	่40

แผนภูมิที่ 40	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.2	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 149

	 ม	 3-4	 	 จัดให้มีทันตแพทย์	 อย่างน้อย	 1	 คน	 ปฏิบัติ	 งานประจำาซ่ึงมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้เกิด	

งานบริการ	 ทันตกรรม	 ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย	 3	 ชั่วโมง/สัปดาห์	 ต่อ	 ผู้มีสิทธิ	 UC	 ที่ลงทะเบียนไม่เกิน		

1,000	คน	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	41

แผนภูมิที่ 41	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.4	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	
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ม 3-4  จัดให้มีทันตแพทย์ อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติ งานประจําซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้
เกิดงานบริการ ทันตกรรม ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ต่อ ผู้มีสิทธิ UC ที่
ลงทะเบียนไม่เกิน 1,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 41 

 

แผนภูมิที่ 41  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.4 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 
 

ม 3-5 จัดให้มีเภสัชกรปฏิบัติงานประจํา รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรม อย่างน้อย  1 คน ต่อ ผู้มี
สิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 42 

 
แผนภูมิที่ 42  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.5 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  
 

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 

88.89

5.56 5.56

คะแนน0
คะแนน1
คะแนน3

86.11

2.78 11.11

คะแนน0
คะแนน2
คะแนน3

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 145 

 

ม 3-4  จัดให้มีทันตแพทย์ อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติ งานประจําซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการให้
เกิดงานบริการ ทันตกรรม ในหน่วยบริการปฐมภูมิอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ ต่อ ผู้มีสิทธิ UC ที่
ลงทะเบียนไม่เกิน 1,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 41 

 

แผนภูมิที่ 41  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.4 ในหน่วยบริการพื้นที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี  

 
 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 
 

ม 3-5 จัดให้มีเภสัชกรปฏิบัติงานประจํา รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรม อย่างน้อย  1 คน ต่อ ผู้มี
สิทธิที่ลงทะเบียนไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 42 

 
แผนภูมิที่ 42  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.5 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  
 

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
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	 ม	3-5	จัดให้มีเภสัชกรปฏิบัติงานประจำา	รับผิดชอบงานบริการเภสัชกรรม	อย่างน้อย		1	คน	ต่อ	ผู้มีสิทธ	ิ

ที่ลงทะเบียนไม่เกิน	10,000	คน	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	42

แผนภูมิที่ 42	 แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.5	ในหน่วยบริการพื้นที	่สปสช.เขต	5	ราชบุรี	
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	 ม	 3-6	 จัดให้มีนักกายภาพบำาบัด	 ปฏิบัติงานประจำา	 อย่างน้อย	 1	 คน	 ต่อ	 ผู้มีสิทธิ	 UC	 ที่	 ลงทะเบียน		

ไม่เกิน	10,000	คน	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	43

แผนภูมิที่ 43	แสดงร้อยละของคะแนนข้อ	3.6	ในหน่วยบริการพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	
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ม 3-6 จัดให้มีนักกายภาพบําบัด ปฏิบัติงานประจํา อย่างน้อย 1 คน ต่อ ผู้มีสิทธิ UC ที่ 
ลงทะเบียน ไม่เกิน 10,000 คน รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 43 
 
แผนภูมิที่ 43  แสดงร้อยละของคะแนนข้อ 3.6 ในหน่วยบริการพ้ืนที่ สปสช.เขต 5 ราชบุรี  

 
                                แหล่งท่ีมา : งานขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี 
 
 

ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อท่ัวไป 
    หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป ส่วนใหญ่ผ่านในกลุ่มที่ 2 ร้อยละ 73.17 รองลงมาคือกลุ่มที่ 1  
ร้อยละ 14.63  และ กลุ่มที่ 3 ร้อยละ 9.76  รายละเอียดดังตารางที่ 68 
 
ตารางท่ี 68 แสดงผลการจัดกลุ่มหน่วยบริการที่รับการส่งต่อท่ัวไปในพื้นท่ี สปสช.เขต 5 ราชบุรี  
                 จําแนกรายจังหวัด 
 

จังหวัด กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 รวม 
กาญจนบุรี 0 16 0 0 16 
นครปฐม 3 8 2 0 13 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 5 1 2 10 
เพชรบุรี 0 7 2 0 9 
ราชบุรี 3 5 3 0 11 
สมุทรสงคราม 0 3 0 0 3 
สมุทรสาคร 2 4 0 0 6 
สุพรรณบุรี 2 12 0 0 14 

รวม 
ร้อยละ 

12 
14.63 

60 
73.17 

8 
9.76 

2 
2.44 

82 
100 

                          
                                  แหล่งท่ีมา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร ี

36.11

41.67

22.22
คะแนน0
คะแนน1
คะแนน3
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จังหวัด กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 รวม 
กาญจนบุรี 0 16 0 0 16 
นครปฐม 3 8 2 0 13 
ประจวบคีรีขันธ์ 2 5 1 2 10 
เพชรบุรี 0 7 2 0 9 
ราชบุรี 3 5 3 0 11 
สมุทรสงคราม 0 3 0 0 3 
สมุทรสาคร 2 4 0 0 6 
สุพรรณบุรี 2 12 0 0 14 

รวม 
ร้อยละ 

12 
14.63 

60 
73.17 

8 
9.76 

2 
2.44 

82 
100 

                          
                                  แหล่งท่ีมา : งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุร ี

36.11
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 ผลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระดับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป

	 หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไป	 ส่วนใหญ่ผ่านในกลุ่มที่	 2	 ร้อยละ	 73.17	 รองลงมาคือกลุ่มที่	 1		

ร้อยละ	14.63	และ	กลุ่มที่	3	ร้อยละ	9.76	รายละเอียดดังตารางที	่68

ตารางที่ 68	 แสดงผลการจัดกลุ่มหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปในพื้นที่	สปสช.เขต	5	ราชบุรี	จำาแนกรายจังหวัด
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การด�าเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 5 ราชบุรี

1. ความเป็นมา

	 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับ	เขตพื้นที่	จำานวนเขตละ	26	คนประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงาน	หรือองค์กร

ที่ดำารงตำาแหน่ง	หรือประกอบวิชาชีพ	อาชีพ	หรือมีถิ่นที่อยู่ประจำา	ในเขตพื้นที่นั้น	ดังนี้

	 (1)		 ผู้แทนสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จำานวน	1	คน	

	 (2)		 ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป	จำานวน	1	คน	

	 (3)		 ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน	จำานวน	1	คน

	 (4)		 ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ	จำานวน	1	คน	

	 (5)		 ผู้แทนพนักงานอัยการ	สังกัดสำานักงานคดีปกครอง	จำานวน	5	คน	

	 (6)		 ผูท้รงคณุวฒุจิากราชวิทยาลยัแพทย์เฉพาะทาง	สาขาสตูนิรเีวชกรรม	สาขาศลัยกรรม	สาขาอายรุกรรม	

	 	 สาขากุมารเวชกรรม	และสาขาจิตเวช	สาขาละ	1	คน	

	 (7)		 ผู้แทนสภาการพยาบาล	ทันตแพทยสภา	สภาเภสัชกรรม	สภากายภาพบำาบัด	สภาเทคนิคการแพทย์	

	 	 สภาวิชาชีพละ	1	คน

	 (8)		 ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ	จำานวน	2	คน

	 (9)		 ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	หน่วยงานละ	1	คน

	 (10)		ผู้แทนองค์กรเอกชน	9	ด้านตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	จำานวน	6	คน

	 คณะอนุกรรมการมีอำานาจและหน้าที่	ดังนี้	

	 (1)	 รบัข้อมลูผลการพจิารณาคำาร้องกรณผู้ีรับบริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสขุของ

	 	 หน่วยบริการในเขตพื้นที่	สรุป	วิเคราะห์	ข้อจำากัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข	รวมทั้งจัดทำา

	 	 รายงานข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข	ให้สอดคล้องกับสภาพของหน่วยบริการในเขตพื้นที่

	 (2)		 ควบคุมและกำากับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	ตามมาตรา	50(1)	

	 	 และ	(2)	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545

	 (3)		 กำาหนดมาตรการควบคมุและส่งเสรมิคณุภาพและมาตรฐานหน่วยบรกิาร	และเครอืข่ายหน่วยบรกิาร	

	 	 ตามมาตรา	50	(3)	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	2545

	 (4)		 พิจารณาเรื่องร้องเรียนหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์	 วิธีการและเงื่อนไขที่	 คณะกรรมการควบคุม

	 	 คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขกำาหนดตามมาตรา	50(5)
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	 (5)		 รายงานผลการตรวจตราและการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนว่ยบริการ	 และเครือข่ายหน่วย	

	 	 บรกิารต่อคณะกรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ	พร้อมทัง้แจ้งหน่วยบรกิาร	

	 	 และหน่วยงานต้นสังกัด	เพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพ	และ	

	 	 มาตรฐาน	ตามมาตรา	50(6)	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕

	 (6)		 ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรา	 50(7)	 และ	 (9)	 แห่ง	

	 	 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิพ.ศ.	2545	

	 (7)		 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ผลการด�าเนินงาน

	 2.1		 มีการจัดทำากรอบแนวทางการดำาเนินงานดังนี้

ผลการดาํเนินงาน
 

(5) ร

     

(6) ส
     
(7) ป

 
2. ผลการดํา
 2.1 

  
2.2 

  
  
  
  
  
 

นการสรา้งหลักปร

รายงานผลกา
หน่วยบริการ
แจ้งหน่วยบริ
การปรับปรุง
สุขภาพแห่งช
ส่งเสริมความเ
พระราชบัญญ
ปฏิบัติหน้าทีอ่ื

าเนินงาน 
มกีารจัดทาํกร

การจัดการข้อ
2.2.1 ผลการ

(1) สรุปผ
(2) วิเคร

ระกันสุขภาพถ้วน

ารตรวจตราแ
ต่อคณะกรรม
ริการและหน่ว
งคุณภาพ แล
ชาติ พ.ศ. ๒๕๔
เข้าใจและสรา้
ญัติหลักประกั
อื่นตามที่ได้รบั

รอบแนวทางก

อมลูคุณภาพ
รดาํเนินงาน ก
ผลการดําเนนิ
าะห์ข้อมลูกา
- การย่ืนเรือ่ง
- เข้าเกณฑ์ม
- ความรุนแร
- แผนกที่พบ
- หน่วยบริกา

นหน้าปีงบประมา

ละการควบคุ
มการควบคุมค
วยงานต้นสังกั
ะมาตรฐาน ต
๔๕ 
างการมีส่วนร่
ันสุขภาพแห่ง
บมอบหมาย 

การดําเนินงาน

การจ่ายเงินชว่
นงานการจ่ายเ ิ
รจ่ายเงินช่วย
งมากที่สดุ 
ากที่สดุ 
งพิจารณาจําน
มากที่สุด คอืส
ารท่ีผู้ย่ืนคําร้อ

ณ 2559 สปสช. 

มคุณภาพแล
คุณภาพและม
กัด เพื่อปรับป
ตามมาตรา 5

รวมของประช
งชาติ พ.ศ. 25

นดังนี้ 

วยเหลือเบ้ืองต้
เงินช่วยเหลือเ
เหลอืฯ โดยวิ

นวนเงิน มาก
สตูกิรรม 
องฯเกิดความเ

เขต 5 ราชบุร ี

ะมาตรฐานห
มาตรฐานบริกา
ปรุงแก้ไขและ
50(6) แห่งพร

าชนตามมาตร
545  

ต้นฯ ตาม ม. 
เบือ้งต้นฯ ตาม
เคราะหข์อ้มลู

ที่สดุ 

เสียหายมากที

หน่วยบริการ แ
ารสาธารณสขุ
ติดตามประเม
ระราชบัญญัติ

รา 50(7) และ

41 
ม ม. 41 
ลในประเดน็ 

ที่สุด 

148

และเครือข่าย
ข พร้อมทั้ง 
มินผลในเร่ือง
ติหลักประกัน

ะ (9) แห่ง 

ย

ง
น

	 2.2	 การจัดการข้อมูลคุณภาพ

	 	 2.2.1	 ผลการดำาเนินงาน	การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ	ตาม	ม.	41

	 	 	 (1)		สรุปผลการดำาเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ	ตาม	ม.	41

	 	 	 (2)		วิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ	โดยวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็น

	 	 	 	 -		 การยื่นเรื่องมากที่สุด

	 	 	 	 -		 เข้าเกณฑ์มากที่สุด

	 	 	 	 -		 ความรุนแรงพิจารณาจำานวนเงิน	มากที่สุด

	 	 	 	 -		 แผนกที่พบมากที่สุด	คือสูติกรรม

	 	 	 	 -		 หน่วยบริการที่ผู้ยื่นคำาร้องฯเกิดความเสียหายมากที่สุด
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	 	 	 (3)		กรณีศึกษา	 จากการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ	 ตาม	

ม.	41	และการ	Audit	เวชระเบียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

	 	 2.2.2		ข้อมูลเรื่องร้องเรียน	ตามมาตรา	57และ59	

	 	 	 (1)		ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	ตามมาตรา	57และ59	

	 	 	 (2)		ข้อมูลตามสาขาวิชาชีพที่อนุกรรมการเป็นผู้แทน	

	 	 	 (3)		ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนตามมาตรา	59

	 	 2.2.3		ข้อมูลผลการดำาเนินงานหน่วย	50	(5)

	 2.3		 การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ	 และมาตรฐานบริการสาธารณสุข	 ระดับเขตพื้นที่		

ปี	2559

		 	 2.3.1		การดำาเนนิงานตามภารกจิปกต	ิมกีารประชมุ	จำานวน	2	ครัง้	ครัง้ที	่1/2559	วนัที	่12	พฤษภาคม	

2559	ครั้งที่	2/2559	วันที	่7	กรกฎาคม	2559	รายละเอียดดังตารางที	่69

ตารางที่ 69		ข้อมูลการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 149 
 

 (3) กรณีศึกษา จากการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลอืเบ้ืองต้นให้แกผู่้รบับริการ ตาม 
ม. 41 และการ Audit เวชระเบียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.2 ข้อมูลเรือ่งร้องเรียน ตามมาตรา 57และ59  
 (1) ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียน ตามมาตรา 57และ59  
 (2) ข้อมูลตามสาขาวิชาชีพทีอ่นุกรรมการเป็นผู้แทน  
 (3) ตัวอย่างเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 59 
2.2.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานหน่วย 50 (5) 

2.3 การประชมุคณะอนุกรรมการควบคุมคณุภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขต
พ้ืนที่ ปี 2559 

     2.3.1 การดําเนินงานตามภารกิจปกติ มีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 69 
ตารางท่ี 69  ขอ้มลูการประชมุคณะอนุกรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

 
ครั้งที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม พ้นตําแหน่ง 
จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 11 เม.ย. 59  19 67.86 7 25 2 7.14 
2 7 ก.ค. 59  16 57.14 12 42.86 0 0 

         แหล่งทีม่า :  งานสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี 
 

       2.3.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพ
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และตัวแทนคณะกรรมการ ม. 41 ของ 8 
จังหวัด 2) พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 5 ราชบุรี และเยี่ยมหน่วยบริการ รพ.หัวหิน จํานวน 
1 ครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 70 

ตารางที่ 70 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

กิจกรรม ผู้เข้าประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม 
จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1. พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข และตัวแทนคณะกรรมการ 
ม. 41 ของ 8 จังหวัด (9 มิ.ย. 59)  

21 75 7 25 

2. พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 5 ราชบุรี  
(7-8 ก.ค. 59)  

18 64.29 10 35.71 

         แหล่งทีม่า :  งานสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี 
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 (3) กรณีศึกษา จากการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลอืเบ้ืองต้นให้แกผู่้รบับริการ ตาม 
ม. 41 และการ Audit เวชระเบียนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

2.2.2 ข้อมูลเรือ่งร้องเรียน ตามมาตรา 57และ59  
 (1) ผลการแก้ไขปัญหาเรื่องรอ้งเรียน ตามมาตรา 57และ59  
 (2) ข้อมูลตามสาขาวิชาชีพทีอ่นุกรรมการเป็นผู้แทน  
 (3) ตัวอย่างเร่ืองร้องเรียนตามมาตรา 59 
2.2.3 ข้อมูลผลการดําเนินงานหน่วย 50 (5) 

2.3 การประชมุคณะอนุกรรมการควบคุมคณุภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขต
พ้ืนที่ ปี 2559 

     2.3.1 การดําเนินงานตามภารกิจปกติ มีการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1/2559 วันท่ี 12 
พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 รายละเอียดดังตารางที่ 69 
ตารางท่ี 69  ขอ้มลูการประชมุคณะอนุกรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

 
ครั้งที่ประชุม 

ผู้เข้าประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม พ้นตําแหน่ง 
จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1 11 เม.ย. 59  19 67.86 7 25 2 7.14 
2 7 ก.ค. 59  16 57.14 12 42.86 0 0 

         แหล่งทีม่า :  งานสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี 
 

       2.3.2 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการ จํานวน 2 คร้ัง ได้แก่ 1) พัฒนาศักยภาพ
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และตัวแทนคณะกรรมการ ม. 41 ของ 8 
จังหวัด 2) พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 5 ราชบุรี และเยี่ยมหน่วยบริการ รพ.หัวหิน จํานวน 
1 ครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 70 

ตารางที่ 70 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

กิจกรรม ผู้เข้าประชุม ผู้ไม่เข้าประชุม 
จํานวนคน ร้อยละ จํานวนคน ร้อยละ 

1. พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข และตัวแทนคณะกรรมการ 
ม. 41 ของ 8 จังหวัด (9 มิ.ย. 59)  

21 75 7 25 

2. พัฒนาศักยภาพอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข และคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขต เขต 5 ราชบุรี  
(7-8 ก.ค. 59)  

18 64.29 10 35.71 

         แหล่งทีม่า :  งานสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี 

		 	 2.3.2	 ประชมุพฒันาศกัยภาพคณะอนกุรรมการ	จำานวน	2	ครัง้	ได้แก	่1)	พฒันาศกัยภาพอนกุรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	และตัวแทนคณะกรรมการ	ม.	41	ของ	8	จังหวัด	2)	พัฒนาศักยภาพ

อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต	เขต	5	

ราชบุรี	และเยี่ยมหน่วยบริการ	รพ.หัวหิน	จำานวน	1	ครั้ง	รายละเอียดดังตารางที	่70

ตารางที่ 70	ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
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	 2.4	 Good	practice

									 	 จากข้อมูลจำานวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ม.41	ปีงบประมาณ	2558	-	2559(9	เดือน)	พบว่า	

ผู้ป่วยรับบริการที่แผนกสูติกรรมได้รับความเสียหายมากที่สุด	ปีงบประมาณ	2558	จำานวน	32	ราย	ปีงบประมาณ	2559	

(9	เดือน)	จำานวน	35	ราย	รายละเอียดดังตารางที่	71

ตารางที่ 71 ข้อมูลจำานวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ม.41	แยกแผนกที่เข้ารับบริการ	ปีงบประมาณ	2558	-	2559		

	 (9	เดือน)

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 150 
 

2.4  Good practice 
        จากข้อมูลจํานวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ปีงบประมาณ 2558 - 2559(9 เดือน)  

พบว่าผู้ป่วยรับบริการที่แผนกสูติกรรมได้รับความเสียหายมากที่สุด ปีงบประมาณ 2558 จํานวน 32 ราย 
ปีงบประมาณ 2559(9 เดือน) จํานวน 35 ราย รายละเอียดดังตารางท่ี 71 
ตารางท่ี 71  ขอ้มลูจํานวนผู้ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น ม.41 แยกแผนกท่ีเข้ารับบริการ ปีงบประมาณ  
                2558 - 2559 (9 เดอืน) 
 

 
ลําดับ 

 
แผนก 

จํานวน (ราย)  
แผนกย่อย 

จํานวน (ราย) 

2558 2559(9 เดือน) 2558 2559(9 เดือน)
1 สูติกรรม  32 35 สูติกรรม (ทําหมนั)  13 14 
2 สูติกรรม (ทารกเสียชีวิต)  13 10 
3 สูติกรรม (ทารกพิการ)  3 8 
4 สูติกรรม (มารดาเสียชีวิต)  0 1 
5 สูติกรรม (ทั่วไป)  3 2 
6 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  4 10 อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน  4 10 
7 อายุรกรรม  12 6 อายุรกรรม (ทั่วไป)  11 4 
8  อายุรกรรม (แพ้ยา)  1 2 
9 ศัลยกรรม  19 9 ศัลยกรรม  19 9 
10 ทันตกรรม 1 0 ทันตกรรม  1 0 
11 กุมารเวชกรรม  2 5 กุมารเวชกรรม  2 5 
12 หู คอ จมูก  0 1 หู คอ จมูก  0 1 
13 จิตเวช 1 0 จิตเวช 1 0 
14 กายภาพบําบัด 2 0 กายภาพบําบัด 2 0 

รวม 73 66 รวม 73 66 
         แหล่งทีม่า :  งานสนับสนุนการดําเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สปสช. เขต 5 ราชบุรี 

คณะอนุกรรมการจึงใช้ Financial mechanism เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสูติกรรม เสนอ 
ตัวชี้วัดการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ QOF ปีงบประมาณ 2560 “การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเส่ียงที่ได้รับการ
ดูแล” และเสนอการจัดการ งบค่าเสื่อม ดังนี้ สนับสนุนการจัดหาเครื่อง electronic fetal monitoring 
ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล  โดยเริ่มที่ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปก่อน และเสนอผ่าน 
คณะกรรมการ 5x5 และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 

 
3.  บทสรุป    
  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เขต 5 ราชบุรี ไดด้ําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
โดยพิจารณาปัญหาด้านคุณภาพการบริการ ตามมาตรา 41 มาตรา 50(5) และ มาตรา 57, 59 และ

	 คณะอนุกรรมการจึงใช	้ Financial	mechanism	 เพิ่มคุณภาพการดูแลผู้ป่วยสูติกรรม	 เสนอ	ตัวชี้วัดการ

จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ	QOF	 ปีงบประมาณ	 2560	 “การตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะเส่ียงท่ีได้รับการดูแล”	และเสนอการจัดการ		

งบค่าเสื่อม	 ดังนี้	 สนับสนุนการจัดหาเครื่อง	 electronic	 fetal	monitoring	 ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล	 โดยเริ่มที่		

โรงพยาบาลศูนย	์ โรงพยาบาลทั่วไปก่อน	และเสนอผ่าน	คณะกรรมการ	5x5	และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ

ระดับเขตพื้นที่

3. บทสรุป 

	 คณะอนกุรรมการควบคมุคณุภาพและมาตรฐานบรกิารสาธารณสขุ	เขต	5	ราชบรุ	ีไดด้ำาเนนิการตามอำานาจ

หน้าที	่ที่ได้รับมอบหมายจาก	คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ	และมาตรฐานบริการสาธารณสุข	โดยพิจารณาปัญหาด้าน
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คุณภาพการบริการ	ตามมาตรา	41	มาตรา	50(5)	และ	มาตรา	57,	59	และกำาหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพ

และมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	ตามมาตรา	50(3)

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 ในปีงบประมาณ	 2560	 ยังมีภารกิจที่คณะอนุกรรมการ	 ต้องดำาเนินการ	 โดยจัดทำาแผนปฏิบัติการการ	

ดำาเนนิงานคณะอนกุรรมการควบคมุกำากบัคณุภาพและมาตรฐานบรกิาร	พ.ศ.	2560	–	2564	และกำาหนดมาตรการควบคมุ

และส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	
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การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน

1. ความเป็นมา

	 ระบบการจ่ายเงนิชดเชยของสำานักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิเป็นแบบเหมาจ่ายต่อครัง้ของการรกัษา

ด้วยเกณฑ์การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม	และค่านำ้าหนักสัมพัทธ์	(DRGs)	ซึ่งในกระบวนการจ่ายเงินอาจเกิดข้อผิดพลาดของ

ข้อมูลการบริการที่หน่วยบริการส่งมาเพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข	จึงต้องมีระบบการตรวจสอบหลังการ

จ่ายชดเชย	เพือ่สร้างความเป็นธรรมให้กบัระบบการจ่ายชดเชยค่าบรกิารทางการแพทย์แก่หน่วยบรกิาร	และพฒันาระบบ

ข้อมูลผู้ป่วยในให้มีความถูกต้องครบถ้วน	 ตลอดจนการบันทึกเวชระเบียน	 ที่ถือเป็นมาตรฐานทางวิชาชีพควบคู่กับการ

แพทย์แผนปัจจุบัน	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย	 การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ	 สามารถ

นำามาใช้เป็นหลักฐานทางการแพทย์	 และสื่อสารข้อมูลในการดูแลรักษาผู้ป่วย	 ให้ทีมสุขภาพนำามาใช้ในการวางแผนการ

ดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่อง	 เป็นการทบทวนทั้งในด้านกระบวนการดูแลรักษาและผลลัพธ์	 เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ

การดูแลรักษาว่ามีมาตรฐาน	 ดังนั้น	 การตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	 จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุม

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย	 ที่จะช่วยสะท้อนคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย	 ผ่านมุมมองของผู้ตรวจสอบ	 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อควบคุมคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยให้อยู่ในระดับที่ดี	ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้มีนโยบายให้มีการบริหารกองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	 ตั้งแต่

ปีงบประมาณ	 2554	 เป็นต้นมา	 เพื่อให้มีการใช้บริการภายในเขต	 ในอัตราจ่ายต่อนำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำานวน

วนันอน	(AdjRW)	เป็นอัตราเดยีวในแต่ละกองทุนผูป่้วยในเขตโดยขึน้อยูก่บัวงเงนิงบประมาณ	(Global	budget)	กบัจำานวน

ผลงานที่เป็นค่านำ้าหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามจำานวนวันนอน	 (AdjRW)	 ของกลุ่มนั้นๆ	 ภายใต้แนวคิดหลักการบริหาร

กองทุนผู้ป่วยในระดับเขต	ดังนี้

	 1.	 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบกองทุนผู้ป่วยระดับเขต	เน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการ

	 2.	 เพิ่มการเข้าถึงบริการโรคที่เป็นปัญหาระดับเขตพื้นที่

	 3.	 พัฒนาระบบการบริการในเขตพื้นที่	เชื่อมโยงระหว่างปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิ

	 ปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ดำาเนินการตรวจสอบ

เวชระเบียนผู้ป่วยใน	(Coding	Audit)	ของหน่วยบริการที่เบิกชดเชยค่าบริการจากงบประมาณจากกองทุนผู้ป่วยในระดับ

เขต	ปีงบประมาณ	2558	และ	ปี	2559	แบบรวมศูนย์	ด้วย	DRG	Version	5	โดยคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน

ระดับเขต	 โดยเลือกเวชระเบียนผู้ป่วยในแบบเฉพาะเจาะจง	 ได้มีการปรับปรุงการประเมินการสรุปการวินิจฉัยโรค	

และหัตถการของแพทย์	Summary	Assesment	(SA)	การประเมินการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการของผู้ให้รหัส	

Code	Assesment	(CA)	
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	 วัตถุประสงค์

	 1.		 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการให้บริการผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ

	 2.	 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียกเก็บเงินชดเชยของหน่วยบริการทุกระดับ

	 3.	 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยใน	และพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน

2. ผลการด�าเนินงาน

	 การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข	

	 สำาหรับเวชระเบียนผู้ป่วยใน	ได้ดำาเนินการคัดเลือกเวชระเบียนผู้ป่วยในจำานวน	3	ครั้ง	ด้วย	DRGs	ver	5.0	

ยกเว้น	ผู้ป่วยในคลอดปกติ	และเด็กทารกแรกคลอดปกติ	ดังนี้

	 ครั้งที่	1	เป็นการตรวจรวมศูนย์	แบบ	Selected	case	จำานวน	3,405	ฉบับ	ฐานข้อมูลการจ่ายชดเชยป	ี

2558	(1	เมษายน	2559	-	30	กันยายน	2559)

	 ครั้งที่	2	เป็นการตรวจรวมศูนย์	แบบ	Selected	case	จำานวน	3,820	ฉบับ	

	 ครั้งที่	3	เป็นการตรวจรวมศูนย์	แบบ	Selected	case	จำานวน	3,280	ฉบับ	(เป็นการตรวจในรูปของ	EMA)	

	 จากผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี	 2559	 พบว่าเวชระเบียนที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยบริการในพื้นที	่	

มีความผดิพลาดมผีลต่อ	adjrw	ถึงร้อยละ	59.37	รองลงมาจากเขตนครสวรรค์	เขตพษิณโุลก	เขตสงขลา	และเขตขอนแก่น	

แพทย์สามารถสรุปโรคและหัตถการ(SA=0)	ได้ถูกต้องเพียงร้อยละ	15.46	และเวชสถิติสามารถให้รหัสโรค	รหัสหัตถการ

(CA=0)	ถูกต้องเพียงร้อยละ	50	รายละเอียดตามดังแผนภูมิที	่44-47

แผนภูมิที่ 44	 แสดงผลการตรวจสอบเวชระเบียนแยกรายเขต
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    วัตถุประสงค์ 
1.  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการให้บริการผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียกเก็บเงินชดเชยของหน่วยบริการทุกระดับ 
3. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลผู้ป่วยใน และพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน 

 
2. ผลการดําเนินงาน 

การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยในหลังการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข  
      สําหรับเวชระเบียนผู้ป่วยใน ได้ดําเนินการคัดเลือกเวชระเบียนผู้ป่วยในจํานวน 3 ครั้ง ด้วย 

DRGs ver 5.0 ยกเว้น ผู้ป่วยในคลอดปกติ และเด็กทารกแรกคลอดปกติ ดังน้ี 
                      คร้ังที่ 1 เป็นการตรวจรวมศูนย์ แบบ Selected case จํานวน 3,405 ฉบับ ฐานข้อมูล
การจ่ายชดเชยปี 2558(1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559) 
                     ครั้งท่ี 2 เป็นการตรวจรวมศูนย์ แบบ Selected case จํานวน 3,820 ฉบับ  
                     ครั้งท่ี 3 เป็นการตรวจรวมศูนย์ แบบ Selected case จํานวน 3,280 ฉบับ (เป็นการ
ตรวจในรูปของ EMA)  

จากผลการตรวจสอบเวชระเบียนปี 2559 พบว่าเวชระเบียนที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยบริการใน
พ้ืนที่ มีความผิดพลาดมีผลต่อ adjrw ถึงร้อยละ 59.37 รองลงมาจากเขตนครสวรรค์ เขตพิษณุโลก เขต
สงขลา และเขตขอนแก่น แพทย์สามารถสรุปโรคและหัตถการ(SA=0) ได้ถูกต้องเพียงร้อยละ 15.46 และ
เวชสถิติสามารถให้รหัสโรครหัสหัตถการ(CA=0) ถูกต้องเพียงร้อยละ 50 รายละเอียดตามดังแผนภูมิที่ 44-47 
 

แผนภูมิที่ 44  แสดงผลการตรวจสอบเวชระเบียนแยกรายเขต 

 
                           แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
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แผนภูมิที่ 45	 แสดงผลการประเมินการสรุปโรคและหัตถการ
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แผนภูมิที่ 45   แสดงผลการประเมินการสรุปโรคและหัตถการ 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
 
แผนภูมิที่ 46   แสดงผลการประเมินการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
 
 

จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน เง่ือนไขที่มีผลต่อค่า adjrw  มากท่ีสุด เรียงตามลําดับ 
ดังน้ี เง่ือนไขที่ 25 เรื่องการให้รหัสกลุ่มอาการ shock จากสาเหตุต่างๆผิดหลักการ เง่ือนไขที่ 57 ให้รหัส
กลุ่มโรคปอดเรื้อรัง เป็นโรคร่วม วันนอน รพ.น้อยและประเภทการจําหน่ายเป็นหาย เง่ือนไขท่ี 7 ให้รหัส
โรคร่วมเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 47 
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แผนภูมิที่ 45   แสดงผลการประเมินการสรุปโรคและหัตถการ 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
 
แผนภูมิที่ 46   แสดงผลการประเมินการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
 
 

จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน เง่ือนไขที่มีผลต่อค่า adjrw  มากท่ีสุด เรียงตามลําดับ 
ดังน้ี เง่ือนไขที่ 25 เรื่องการให้รหัสกลุ่มอาการ shock จากสาเหตุต่างๆผิดหลักการ เง่ือนไขที่ 57 ให้รหัส
กลุ่มโรคปอดเรื้อรัง เป็นโรคร่วม วันนอน รพ.น้อยและประเภทการจําหน่ายเป็นหาย เง่ือนไขท่ี 7 ให้รหัส
โรคร่วมเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจหรือโรคไต ที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 47 
 
 

แผนภูมิที่ 46	 แสดงผลการประเมินการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ

	 จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน	 เงื่อนไขที่มีผลต่อค่า	 adjrw	 	มากที่สุด	 เรียงตามลำาดับ	ดังนี้	 เงื่อนไขที่		

25	 เรื่องการให้รหัสกลุ่มอาการ	 shock	 จากสาเหตุต่างๆ	 ผิดหลักการเงื่อนไขที่	 57	 ให้รหัสกลุ่มโรคปอดเรื้อรัง		

เป็นโรคร่วม	วันนอน	รพ.น้อยและประเภทการจำาหน่ายเป็นหาย	เงื่อนไขที่	7	ให้รหัสโรคร่วมเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจหรือ

โรคไต	ที่มีสาเหตุมาจากความดันโลหิตสูง	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	47
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แผนภูมิที่ 47 แสดงร้อยละ	adjrw	ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเงื่อนไข	ปี	2559

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 155 

 

แผนภูมิที่ 47  แสดงร้อยละ adjrw ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเงื่อนไข ปี 2559 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
  

จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding audit) พบว่าเขต 5 ราชบุรี adjrw หลัง
ตรวจสอบ ลดลงร้อยละ 22.26  ค่า CMI ก่อนตรวจสอบ 1.48 หลังตรวจสอบเหลือเพียง 1.45 ดังนั้นค่า 
CMI ลดลง 0.33  โดยส่วนใหญ่ สาเหตุที่ทําให้ adjrw ลดลง คือหลักฐานในเวชระเบียนไม่สมบูรณ์  
แพทย์ไม่สรุปโรคตามหลักการ เวชสถิติของหน่วยบริการให้รหัสโรค มากกว่าที่ควรเป็น รายละเอียดดัง
ตารางที่ 72 
 

ตารางท่ี 72   แสดงร้อยละ adjrw ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเง่ือนไข ปี 2559 
 

 
     แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 155 

 

แผนภูมิที่ 47  แสดงร้อยละ adjrw ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเงื่อนไข ปี 2559 
 

 
                                    แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 
  

จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน (Coding audit) พบว่าเขต 5 ราชบุรี adjrw หลัง
ตรวจสอบ ลดลงร้อยละ 22.26  ค่า CMI ก่อนตรวจสอบ 1.48 หลังตรวจสอบเหลือเพียง 1.45 ดังนั้นค่า 
CMI ลดลง 0.33  โดยส่วนใหญ่ สาเหตุที่ทําให้ adjrw ลดลง คือหลักฐานในเวชระเบียนไม่สมบูรณ์  
แพทย์ไม่สรุปโรคตามหลักการ เวชสถิติของหน่วยบริการให้รหัสโรค มากกว่าที่ควรเป็น รายละเอียดดัง
ตารางที่ 72 
 

ตารางท่ี 72   แสดงร้อยละ adjrw ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเง่ือนไข ปี 2559 
 

 
     แหล่งท่ีมา รายงานผลการตรวจสอบเวชระเบียน ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 

	 จากผลการตรวจสอบเวชระเบียน	 (Coding	 audit)	 พบว่าเขต	 5	 ราชบุรี	 adjrw	 หลังตรวจสอบ	 ลดลง	

ร้อยละ	22.26	ค่า	CMI	ก่อนตรวจสอบ	1.48	หลังตรวจสอบเหลือเพียง	1.45	ดังนั้นค่า	CMI	ลดลง	0.33	โดยส่วนใหญ่	

สาเหตทุีท่ำาให	้adjrw	ลดลง	คอืหลกัฐานในเวชระเบยีนไมส่มบรูณ	์แพทยไ์มส่รปุโรคตามหลกัการ	เวชสถติิของหนว่ยบรกิาร

ให้รหัสโรค	มากกว่าที่ควรเป็น	รายละเอียดดังตารางที่	72

ตารางที่ 72	 แสดงร้อยละ	adjrw	ที่เปลี่ยนแปลงหลังตรวจสอบแยกตามเงื่อนไข	ปี	2559
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3. บทสรุป

		 หน่วยบริการทุกแห่ง	 ควรตระหนัก	 (Awareness)	 ในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน		

รวมท้ังสรุปการวินิจฉัยโรค/หัตถการ	 และการให้รหัสโรค/หัตถการ	 ให้มีความถูกต้องเป็นไปตามหลักการกลุ่มวินิจฉัย	

โรคร่วม	 (DRGs)	 ตลอดจนการให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการที่ถูกต้อง	 โดยศึกษาได้จากหนังสือแนวทางการตรวจ

สอบหลักฐานในเวชระเบียน	(Guideline	for	Medical	Docement	Audit)	ฉบับที่	1	พ.ศ.	2553	และแนวทางมาตรฐาน	

ในการให้รหัส	 (standard	 coding	 guidelines	 2008)	 ท้ังนี้	 ตั้งแต่วันที่	 1	 เมษายน	 2555	 เป็นต้นไป	 ได้มีประกาศใช้		

DRGs	 Version	 5.0	 ใช้แนวแนวทางมาตรฐานในการให้รหัส	 (standard	 coding	 guidelines	 2010)	 และ	 ICD-10-

2010,	ICD-9-CM	2010	ของ	WHO	และหน่วยบริการมีการส่งข้อมูลในการขอรับการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เป็น	

ข้อมูลที่มีความครบถ้วนเป็นจริง	 เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับระบบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วย

บริการต่อไป

	 ประเด็นปัญหาที่พบจากการตรวจสอบเวชระเบียน

		 1.		เวชระเบียนที่หน่วยบริการส่งให้ตรวจสอบ	ไม่ครบถ้วน	เช่น	ไม่มีการแนบ	OPD	card	ที่มีข้อมูลสำาคัญ

ในการประกอบการพิจารณา	

	 2.		ไม่มี	Operative	note	หรือ	Operative	note	เขียนโดยพยาบาลโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของแพทย์

ที่ทำาหัตถการ

		 3.		ไม่แนบหลักฐานการตรวจทางพยาธิวิทยากรณีผู้ป่วยมะเร็ง	 หรือ	 ไม่มีรายงานผล	 X-ray	 หรือ	

รายงานผล	CT	Scan	ประกอบการตรวจสอบ	

		 4.		อ่านลายมือไม่ออก	เขียนไม่ชัด	โดยเฉพาะใน	Operative	note

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

	 1.	 ควรมีทีมทบทวนเวชระเบียนภายในหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อหาโอกาสในการพัฒนา	

		 2.		นำาผลการตรวจสอบเวชระเบียนไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดทำาข้อมูล	 เพื่อเบิกชดเชย	 ค่าบริการ

ทางการแพทย	์และพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน	

		 3.		กรณีที่	สปสช.	ขอหลักฐานเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบประจำาปี	ควรตรวจสอบหลักฐานในเวชระเบียน

ให้ครบถ้วนก่อนส่ง	เพื่อผลประโยชน์ของหน่วยบริการ	และจัดเรียงเวชระเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด	
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การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

1. ความเป็นมา

	 ตามเจตนารมณ์แห่ง	พ.ร.บ.	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	มาตรา	18(8)	และ	(9)	และมาตรา	47	สนับสนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยรับผิดชอบบริหารจัดการและดำาเนินงานให้ประชาชน	 ในพื้นที่	 เข้าถึงบริการ

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	โดยเป็นไปตามความพร้อม	ความเหมาะสมและความต้องการของท้องถิ่นหรือพื้นที่	

	 ปีงบประมาณ	2559	สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ	ได้รบัจดัสรรงบเหมาจา่ยรายหวั	สำาหรบับรกิาร

สรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	เพือ่เป็นคา่ใชจ้า่ย	สนบัสนนุและสง่เสรมิการจดับรกิารสาธารณสขุ	จำานวน	398.60	บาท

ตอ่ผูม้สีทิธ	ิUC	48.787	ลา้นคน	หรอืเทา่กบั	297.70	บาทตอ่ประชากรไทยทกุสทิธ	ิ(จำานวน	65.323	ลา้นคน)	ซึง่สำานกังาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ได้แบ่งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	 ที่ดำาเนินการ

ในชุมชน	จำานวน	45	บาท/คน	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำาเนินงาน	เพื่อเพิ่มการเข้าถึง

บรกิารสรา้งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค	โดยจดัสรรใหร้ะดบัเขตแบบ	Global	Budget	และคำานวณตามจำานวนประชาชน

ไทยทกุสทิธิในพืน้ทีร่บัผดิชอบ	เพือ่ดำาเนนิงานสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคในรปูแบบความรว่มมอืกบัองคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่	

ได้จัดสรรให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำาเนินงาน	 โดยจ่ายตาม

จำานวนประชาชนไทยทุกสิทธิในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้น	หากมีเงิน

เหลือจากกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมร่วมดำาเนินงาน	 ให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่	

ปรับเกลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำาหรับบริการพื้นฐาน	ตามข้อ	4.4.3	โดยความเห็นชอบ

ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่	(อปสข.)

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี	 รับผิดชอบพื้นที่ทั้งหมด	 8	 จังหวัด	 ได้แก่ราชบุรี	

กาญจนบุรี	สุพรรณบุรี	นครปฐม	สมุทรสาคร	สมุทรสงคราม	เพชรบุรี	และประจวบคีรีขันธ์	 โดยมีเขตการปกครอง	ดังนี้	

จำานวนอำาเภอ	62	อำาเภอ	องค์การบริหารส่วนตำาบล	จำานวน	503	แห่ง	เทศบาลตำาบล	จำานวน	168	แห่ง	เทศบาลเมือง	

จำานวน	16	แห่ง	เทศบาลนคร	จำานวน	3	แห่ง	ประชากรทั้งหมด	จำานวน	5,048,680	คน	

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 ตั้งแต่ปีงบประมาณ	 2556-2559	 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมดำาเนินงาน

สมัครเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำานวน	682	กองทุน	(คิดเป็นร้อยละ	98.84)	ดังตารางที่	73	

และ	 74	 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำาเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	
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เปรียบเทียบปี	 2556	 -2559	 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดยพบว่าในปี	 2559	 จังหวัดท่ีเข้าร่วมกองทุนหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ครบร้อยละ	 100	 ได้แก่	 จังหวัดกาญจนบุรี	 สมุทรสงคราม	 ราชบุรี	 สุพรรณบุรี	 และ	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ รองลงมาได้แก่	 จังหวัดนครปฐม	สมุทรสาคร	และเพชรบุรี	 ร้อยละ	99.14,	94.50	และ	94.05		

ตามลำาดับ	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	48	

แผนภูมิที่ 48	 จำานวนและร้อยละของ	อปท.	ที่เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่ปี	2556-2559		

	 จำาแนกรายจังหวัด	

โ

ไ

 

ผลการดาํเนินงาน
 

หลักประกันส
โดยพบว่าในปี
100 ได้แก่ จั
ได้แก่ จังหวัด
รายละเอียดดั

แผนภูมิที่ 48
                

                    

 
องค์

จํานวน 690 
คิดเป็นรอ้ยละ
สูงสุด คอื จัง
รายละเอียดดั

 

 

 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

นการสรา้งหลักปร

สุขภาพในระดั
ปี 2559  จังห
ังหวัดกาญจน
ดนครปฐม สมุ
ดังแผนภูมิที่ 4

8  จํานวนและ
   ปี 2556-2

     แหล่งท่ีมา : 

กรปกครองสว่
แห่ง เข้าร่วมก
ะ 98.84   
ังหวัดเพชรบุรี
ดังตารางที่ 73

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

5.00 

0.00 

กาญจนบุรี
2556 100.00 

2557 100.00 

2558 100.00 

2559 100.00 

ระกันสุขภาพถ้วน

ดับท้องถ่ินหรือ
หวัดที่เข้าร่วม
นบุรี สมุทรสง
มุทรสาคร แล
48  

ะรอ้ยละของ 
2559 จําแนกร

โปรแกรมระบบบ ิ

วนท้องถิ่นทัง้ห
กองทุนหลักป
โดยจังหวัดที

ร ี  สมทุรสาค
3    

นครปฐม
99.17 

99.17 

99.17 

99.14 

นหน้าปีงบประมา

อพ้ืนที่ เปรียบ
มกองทุนหลักป
คราม ราชบุรี
ะเพชรบุรี  ร้อ

อปท. ที่เข้ารว่
รายจังหวัด  

ริหารจัดการกองท

หมดในพ้ืนที ่
ประกันสุขภาพ
ท่ียังไม่เข้าร่วม
คร และ นคร

ราชบุรี สุพรร
96.83 97.4

99.21 97.4

100.00 99.1

100.00 100.

ณ 2559 สปสช. 

บเทียบปี 255
ประกันสุขภาพ
รี  สุพรรณบุรี
อยละ 99.14 

วมกองทุนหลั

ทุนหลักประกันสุข

สํานักงานหลั
พในระดับทอ้ง
มกองทุนหลักป
รปฐม  จํานว

รณฯ สมุทรสาคร
41 97.30 

41 97.30 

14 97.30 

00 94.50 

เขต 5 ราชบุร ี

56 -2559  
พในระดับท้อ
รี และจังหวัดป

,  94.50 

ักประกันสุขภ

ภาพในระดับท้อง

ักประกันสขุภ
งถิ่นหรอืพื้นที่ 
ประกันสุขภาพ
น 5 แห่ง, 2

สมุทรสงคราม
100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

ส่วนใหญ่มีแน
องถิ่นหรือพื้นที
ประจวบคีรีขัน
และ 94.05

ภาพระดบัท้อง

ถิ่นหรือพื้นท่ี (ณ 3

ภาพแห่งชาต ิเ
จํานวน 682

พในระดับทอ้
2 แห่ง, 1 แห

เพชรบุรี ประจ
92.86 100

92.86 100

94.05 100

94.05 100

160

นวโน้มเพิ่มข้ึน
ที่ ครบร้อยละ
นธ์  รองลงมา
5 ตามลําดับ

งถิ่นหรือพ้ืนที่

30 ก.ย. 59)       

เขต 5 ราชบุรี
 แห่ง  
งถ่ินหรือพ้ืนที
ห่ง ตามลําดับ

จวบฯ รวม
0.00 97.83 

0.00 98.26 

0.00 98.84 

0.00 98.84 

 

0

น
ะ 
า
บ 

 
    

รี 

ที่ 
บ 

	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	 ราชบุรี		

จำานวน	690	แห่ง	เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่จำานวน	682	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	98.84	

โดยจังหวัดที่ยังไม่เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 สูงสุด	 คือ	 จังหวัดเพชรบุรี	 สมุทรสาคร		

และ	นครปฐม	จำานวน	5	แห่ง,	2	แห่ง,	1	แห่ง	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที	่73		
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ตารางที่ 73	 แสดงจำานวนและร้อยละการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 สำานักงาน	

	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี
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ตารางท่ี 73  แสดงจํานวนและร้อยละการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ 
                 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 5 ราชบุรี 

จังหวัด อปท. 
(แห่ง) 

ยังไม่เข้าร่วม 
กองทุนฯ(แห่ง) 

เข้าร่วมกองทุนฯ
(แห่ง) 

เข้าร่วมกองทุนฯ 
(ร้อยละ) 

  กาญจนบุรี 121 0 121 100.00 
  นครปฐม 116 1 115 99.14 
  ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 60 100.00 
  เพชรบุรี 84 5 79 94.05 
  ราชบุรี 111 0 111 100.00 
  สมุทรสงคราม 35 0 35 100.00 
  สมุทรสาคร 37 2 35 94.59 
  สุพรรณบุรี 126 0 126 100.00 

รวม 690 8 682 98.84 
      แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ณ 30 ก.ย. 59)           

ปีงบประมาณ 2559  มีงบประมาณคงเหลอืจากการ อปท. ที่ไม่เข้าร่วมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ท่ี จํานวน  4,063,185.00  บาท  โดยได้จัดสรรให้หน่วยบริการที่ในพื้นที่ที่ 
อปท. ไม่ไดส้มัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามมติเห็นชอบของ อปสข. 
รายละเอียดดังตารางที่ 74 

ตารางท่ี 74 จํานวนเงินโอนให้กองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพ้ืนที ่และเงินคงเหลือ ใน       
                ปีงบประมาณ 2559 

จังหวัด ประชากร งบประมาณทัง้หมด
(บาท) 

 งบประมาณสนับสนุน 
อปท.ที่เข้าร่วมฯ(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
จาก อปท.ที่ไม่เข้าร่วมฯ(บาท) 

  ราชบุรี 833,274 37,497,330.00 37,497,330.00 0.00 
  กาญจนบุรี 748,820 33,696,900.00 33,696,900.00 0.00 
  สุพรรณบุรี 794,349 35,745,705.00 35,745,705.00 0.00 
  นครปฐม 811,719 36,527,355.00 36,317,655.00 209,700.00 
  สมุทรสาคร 846,201 38,079,045.00 37,366,785.00 712,260.00 
  สมุทรสงคราม 178,118 8,015,310.00 8,015,310.00 0.00 
  เพชรบุรี 453,002 20,385,090.00 17,243,865.00 3,141,225.00 
  ประจวบคีรีขันธ์ 383,197 23,738,265.00 23,738,265.00 0.00 

รวม 5,048,680.00 233,685,000.00 229,621,815.00 4,063,185.00 
      แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ณ 30 ก.ย. 59)           
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ตารางท่ี 73  แสดงจํานวนและร้อยละการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ 
                 สํานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาต ิเขต 5 ราชบุรี 

จังหวัด อปท. 
(แห่ง) 

ยังไม่เข้าร่วม 
กองทุนฯ(แห่ง) 

เข้าร่วมกองทุนฯ
(แห่ง) 

เข้าร่วมกองทุนฯ 
(ร้อยละ) 

  กาญจนบุรี 121 0 121 100.00 
  นครปฐม 116 1 115 99.14 
  ประจวบคีรีขันธ์ 60 0 60 100.00 
  เพชรบุรี 84 5 79 94.05 
  ราชบุรี 111 0 111 100.00 
  สมุทรสงคราม 35 0 35 100.00 
  สมุทรสาคร 37 2 35 94.59 
  สุพรรณบุรี 126 0 126 100.00 

รวม 690 8 682 98.84 
      แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ณ 30 ก.ย. 59)           

ปีงบประมาณ 2559  มีงบประมาณคงเหลอืจากการ อปท. ที่ไม่เข้าร่วมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ท่ี จํานวน  4,063,185.00  บาท  โดยได้จัดสรรให้หน่วยบริการที่ในพื้นที่ที่ 
อปท. ไม่ไดส้มัครเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตามมติเห็นชอบของ อปสข. 
รายละเอียดดังตารางที่ 74 

ตารางท่ี 74 จํานวนเงินโอนให้กองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรือพ้ืนที ่และเงินคงเหลือ ใน       
                ปีงบประมาณ 2559 

จังหวัด ประชากร งบประมาณทัง้หมด
(บาท) 

 งบประมาณสนับสนุน 
อปท.ที่เข้าร่วมฯ(บาท) 

งบประมาณคงเหลือ 
จาก อปท.ที่ไม่เข้าร่วมฯ(บาท) 

  ราชบุรี 833,274 37,497,330.00 37,497,330.00 0.00 
  กาญจนบุรี 748,820 33,696,900.00 33,696,900.00 0.00 
  สุพรรณบุรี 794,349 35,745,705.00 35,745,705.00 0.00 
  นครปฐม 811,719 36,527,355.00 36,317,655.00 209,700.00 
  สมุทรสาคร 846,201 38,079,045.00 37,366,785.00 712,260.00 
  สมุทรสงคราม 178,118 8,015,310.00 8,015,310.00 0.00 
  เพชรบุรี 453,002 20,385,090.00 17,243,865.00 3,141,225.00 
  ประจวบคีรีขันธ์ 383,197 23,738,265.00 23,738,265.00 0.00 

รวม 5,048,680.00 233,685,000.00 229,621,815.00 4,063,185.00 
      แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ณ 30 ก.ย. 59)           

	 ปีงบประมาณ	2559	มีงบประมาณคงเหลือจากการ	 อปท.	 ที่ไม่เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำานวน	4,063,185.00	บาท	โดยได้จัดสรรให้หน่วยบริการที่ในพื้นที่ที	่อปท.	ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกองทุน

หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	ตามมติเห็นชอบของ	อปสข.รายละเอียดดังตารางที	่74

ตารางที่ 74		 จำานวนเงินโอนให้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที	่และเงินคงเหลือ	

	 ในปีงบประมาณ	2559
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	 จากการติดตามเงินคงเหลือจากการดำาเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		

พบว่าภาพรวมมีเงินคงเหลือ	 จำานวน	 558,343,879.97	 บาท	 โดยจังหวัดสมุทรสาคร	 เงินคงเหลือมากที่สุดจำานวน	

153,312,975.03	บาท	คิดเป็นร้อยละ	27.46	รายละเอียดดังตารางที	่75

ตารางที่ 75	 แสดงร้อยละเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	 ปีงบประมาณ	 2559		

	 แยกรายจังหวัด
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จากการติดตามเงินคงเหลือจากการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรอื
พ้ืนที่ พบว่าภาพรวมมีเงินคงเหลือ จํานวน 558,343,879.97 บาท โดยจังหวัดสมุทรสาคร เงินคงเหลือ
มากที่สุดจํานวน 153,312,975.03 บาท คดิเป็นร้อยละ 27.46 รายละเอียดดังตารางที่ 75 
ตารางท่ี 75  แสดงร้อยละเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรอืพื้นที ่
                 ปีงบประมาณ 2559 แยกรายจังหวัด 

 
ลํา 
ดับ 

 
จังหวัด 

 
ยอดเงิน 

คงเหลือยกมา 

 
รายรับ 

 
เหลือคืนจาก
โครงการ 

 
รายจา่ย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ
ท้ังหมด 

1 กาญจนบุร ี 52,072,593.80 45,160,732.50 1,154,299.00 32,610,747.06 65,776,878.24     11.78  

2 นครปฐม  37,383,036.06 54,844,645.18 4,085,033.85 40,068,823.58 56,243,891.51     10.07  

3 ประจวบคีรีขันธ ์ 33,044,369.75 36,181,728.09 1,356,585.00 31,055,021.90 39,527,660.94       7.08  

4 เพชรบุร ี 34,079,180.56 19,270,967.14 1,667,952.08 14,661,896.85 40,356,202.93       7.23  

5 ราชบุร ี 60,127,698.64 49,806,496.54 3,619,932.81 38,347,146.06 75,206,981.93     13.47  

6 สมุทรสงคราม  19,464,940.38 11,765,318.13 433,912.50 7,980,773.22 23,683,397.79       4.24  

7 สมุทรสาคร  114,346,120.80 48,382,738.30 12,698,610.91 22,114,494.98 153,312,975.03     27.46  

8 สุพรรณบุร ี 83,333,682.74 51,351,097.20 2,750,184.75 33,199,073.09 104,235,891.60     18.67  

รวม  433,851,622.73 316,763,723.08 27,766,510.90 220,037,976.74 558,343,879.97 100 

แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ณ 30 ก.ย. 59)           

ในปีงบประมาณ 2558-2559 พบว่า อปท. ที่ยังไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่จํานวน 84 แห่ง และ 136 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 12.31, 19.94  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 76 

ตารางท่ี 76   แสดงจํานวน อปท. ที่ยังไม่สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถ่ิน 
                  หรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2558-2559 

จังหวัด  อปท.ไมส่มทบป ี58   อปท.ไมส่มทบปี 59 
กาญจนบุร ี 16 26 
นครปฐม 7 14 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 5 
เพชรบุรี 22 25 
ราชบุรี 12 26 
สมุทรสงคราม 2 4 
สมุทรสาคร 10 11 
สุพรรณบุร ี 12 25 

รวมท้ังหมด  84 136 
แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ณ 30 ก.ย. 59)           
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จากการติดตามเงินคงเหลือจากการดําเนินงานของกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรอื
พ้ืนที่ พบว่าภาพรวมมีเงินคงเหลือ จํานวน 558,343,879.97 บาท โดยจังหวัดสมุทรสาคร เงินคงเหลือ
มากที่สุดจํานวน 153,312,975.03 บาท คดิเป็นร้อยละ 27.46 รายละเอียดดังตารางที่ 75 
ตารางท่ี 75  แสดงร้อยละเงินคงเหลือของกองทุนหลักประกันสขุภาพระดับทอ้งถิ่นหรอืพื้นที ่
                 ปีงบประมาณ 2559 แยกรายจังหวัด 

 
ลํา 
ดับ 

 
จังหวัด 

 
ยอดเงิน 

คงเหลือยกมา 

 
รายรับ 

 
เหลือคืนจาก
โครงการ 

 
รายจา่ย 

 
คงเหลือ 

ร้อยละ
ของเงิน
คงเหลือ
ท้ังหมด 

1 กาญจนบุร ี 52,072,593.80 45,160,732.50 1,154,299.00 32,610,747.06 65,776,878.24     11.78  

2 นครปฐม  37,383,036.06 54,844,645.18 4,085,033.85 40,068,823.58 56,243,891.51     10.07  

3 ประจวบคีรีขันธ ์ 33,044,369.75 36,181,728.09 1,356,585.00 31,055,021.90 39,527,660.94       7.08  

4 เพชรบุร ี 34,079,180.56 19,270,967.14 1,667,952.08 14,661,896.85 40,356,202.93       7.23  

5 ราชบุร ี 60,127,698.64 49,806,496.54 3,619,932.81 38,347,146.06 75,206,981.93     13.47  

6 สมุทรสงคราม  19,464,940.38 11,765,318.13 433,912.50 7,980,773.22 23,683,397.79       4.24  

7 สมุทรสาคร  114,346,120.80 48,382,738.30 12,698,610.91 22,114,494.98 153,312,975.03     27.46  

8 สุพรรณบุร ี 83,333,682.74 51,351,097.20 2,750,184.75 33,199,073.09 104,235,891.60     18.67  

รวม  433,851,622.73 316,763,723.08 27,766,510.90 220,037,976.74 558,343,879.97 100 

แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ณ 30 ก.ย. 59)           

ในปีงบประมาณ 2558-2559 พบว่า อปท. ที่ยังไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที ่จํานวน 84 แห่ง และ 136 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 12.31, 19.94  ตามลําดับ 
รายละเอียดดังตารางที่ 76 

ตารางท่ี 76   แสดงจํานวน อปท. ที่ยังไม่สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถ่ิน 
                  หรือพ้ืนที่ ปีงบประมาณ 2558-2559 

จังหวัด  อปท.ไมส่มทบป ี58   อปท.ไมส่มทบปี 59 
กาญจนบุร ี 16 26 
นครปฐม 7 14 
ประจวบคีรีขันธ์ 3 5 
เพชรบุรี 22 25 
ราชบุรี 12 26 
สมุทรสงคราม 2 4 
สมุทรสาคร 10 11 
สุพรรณบุร ี 12 25 

รวมท้ังหมด  84 136 
แหล่งท่ีมา : โปรแกรมระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นท่ี (ณ 30 ก.ย. 59)           

	 ในปีงบประมาณ	 2558-2559	 พบว่า	 อปท.	 ท่ียังไม่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ	

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	จำานวน	84	แห่ง	และ	136	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	12.31,	19.94	ตามลำาดับ	รายละเอียดดังตารางที	่76

ตารางที่ 76	 แสดงจำานวน	 อปท.	 ที่ยังไม่สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		

	 ปีงบประมาณ	2558-2559
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3. ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน

	 จากการดำาเนินงานดังกล่าวพบปัญหาอุปสรรคในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

หรือพื้นที	่จำานวน	5	ด้าน	ดังนี้	

	 1.	 ด้านงบประมาณ	

		 	 1.1	 มีเงินคงเหลือสะสม	(เงินค้างท่อ)

	 	 1.2	 บาง	อปท.	ไม่สมทบเงินตามเกณฑ์ทุกปี	

	 2.	 ด้านการจัดการ	

	 	 2.1	 ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เร่ือง	 การกำาหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ดำาเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่		

พ.ศ.	2557	กฎระเบียบที่ไม่ชัด	ไม่เอื้อต่อการทำางานเชิงรุก

	 	 2.2		การตรวจสอบจาก	สตง.	มีการเรียกคืนเงินจากการใช้เงินผิดประเภทใช้เงินซำ้าซ้อนกับงานประจำา

	 	 2.3	 การกำากับติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังยังมีน้อย

	 	 2.4	 การจัดการความรู้	การวิจัยเพื่อพัฒนา	ยังมีน้อย

	 3.	 ด้านกำาลังคน	

	 	 3.1	 ทีมงาน	 เลขา/ผู้รับผิดชอบงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เปลี่ยนงาน	

หรือ	ผู้บริหาร	อปท.	เปลี่ยนชุด	เกิดช่องว่าง	งานไม่ต่อเนื่อง

	 	 3.2	 ภาคประชาชนยังขาดทักษะวิธีเขียนโครงการเพื่อของบ	

		 	 3.3		ทีมงานกองทุนหลกัประกนัสขุภาพในระดับท้องถิน่หรอืพืน้ที	่หน่วยงานท่ีขอสนบัสนนุงบประมาณ

ไปดำาเนินงาน	มีความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนเรื่องประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการใช้จ่าย

งบประมาณหลังได้รับสนับสนุนงบประมาณไปดำาเนินงาน	

	 4.	 ด้านเทคโนโลยี	

		 	 การพฒันาโปรแกรม	IT	กบัระบบรายงานเพือ่ช่วยกำากบัตดิตามประเมนิผล	ยงัไม่มกีารจดัทำาฐานข้อมูล	

ตัวอย่างที่ดี	ตัวอย่างเมนู	ปัญหาที่พบบ่อย	(FAQ)	การจัดหมวดหมู่การตอบปัญหาข้อหารือ	เพื่อง่ายต่อการสืบค้น

	 5.	 ด้านข้อมูลข่าวสาร	

	 	 5.1	 สือ่ประชาสมัพนัธ์ยงัไม่ทนัสมยั	เข้าไม่ถงึภาคประชาชน	บางพืน้ทีไ่ม่ทราบว่ามกีองทนุหลกัประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

		 	 5.2	 การใช้ข้อมลูประชากรกลางปี	ณ	วนัที	่1	สงิหาคมของ	สปสช.	เพือ่จัดสรรเงิน	ไม่สอดคล้องกับการ

จัดทำางบประมาณของ	อปท.	ทำาให้มีปัญหากับการสมทบเงินจาก	อปท.

4. ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน

	 1.	 ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นตัวขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน	

อย่างบูรณาการ	ทุกภาคส่วน
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		 2.	 สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแล

สุขภาพของประชาชนในพื้นที่	

	 3.	 สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองและดูแลกันเองด้านสุขภาพ	 และส่งเสริม	

ให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง

	 4.		เสรมิสร้างความเข้มแข็ง	พฒันาคณุภาพ	และเพิม่ประสทิธภิาพการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพ

ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

	 5.		เสริมสร้างสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้	 โดยเน้น

การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพศนูย์ดแูลเดก็เลก็	ศนูย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคณุภาพชวีติผู้สูงอาย	ุและศนูย์พัฒนาและฟ้ืนฟคูณุภาพ

ชีวิตคนพิการในพื้นที่ของแต่ละกองทุน	รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

	 6.		กลไกและโครงสร้างการกำากบัตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิงานกองทนุหลกัประกนัสขุภาพในระดบั

ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ทั้งในระดับเขต	ระดับจังหวัด	และระดับอำาเภอ	ให้เป็นระบบที่ชัดเจน	และเป็นรูปธรรม
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การบริหารจัดการระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

ส�าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

1. ความเป็นมา

	 สถานการณ์ของปัญหา	 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 โดยปัจจุบันจำานวนผู้สูงอายุเกิน	 60	 ปี	

ราว	10	ล้านคน	จำานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จากการวิจัยต่างๆ	ความจำาเป็นที่ต้องสร้างระบบการ

ดูแลระยะยาว	(Long	Term	Care	:	LTC)	ขึ้นมารองรับ	หลักสำาคัญในการออกแบบระบบ

	 1.		 เน้นบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมในระดับพื้นที่	(ตำาบล/หมู่บ้าน/ครอบครัว)

	 2.		 คำานึงถึงความยั่งยืนและเป็นไปได้ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต

	 3.		 สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยให้	 อปท.	 (เทศบาล/อบต.)	 เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารระบบภายใต้

การสนับสนุนของเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่

	 4.		 พัฒนาและขยายระบบบริการ	LTC	โดยมีผู้จัดการ	Care	Manager	(พยาบาลหรือนักกายภาพบำาบัด	

หรือนักสังคมสงเคราะห์	 ฯลฯ)	 และอาสาสมัคร	 Care	 giver	 ที่ผ่านการฝกอบรมและขึ้นทะเบียนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงเชิงรุกในพื้นที่	1	:	10	คน	โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	อปท.	ที่มีอยู่แล้ว	ภายใต้การบริหาร

ของ	อปท.

	 ซึ่งในปีงบประมาณ	 2559	 ค่าบริการสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 เป็นงบประมาณ

ทีเ่พิม่เตมิจากเงนิคา่บรกิารทางการแพทยเ์หมาจา่ยรายหวั	สำาหรบัเปน็คา่ใชจ้า่ยในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีม่ภีาวะพึง่พงิ

สำาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 ซ่ึงมีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้าถึงด้านสาธารณสุข

ที่เชื่อมโยงบริการทางสังคม	 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างบ้าน	ชุมชน	สถานพยาบาล/

หน่วยบริการ	 อย่างเป็นระบบ	 โดยได้รับงบประมาณจำานวน	 600,000,000	 บาท	 และมีการบริหารจัดการ	 จัดสรร	

รายละเอียดดังแผนภูมิที่	49	และ	50
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แผนภูมิที่ 49 ระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่	ปี	2559	

	 (จำานวน	600	ล้านบาท)

ผลการดาํเนินงาน
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แผนภูมิที่ 50	 การบูรณาการและการจัดสรรงบประมาณปี	2559
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	 ชุดสิทธิประโยชน์บริการ LTC เชิงรุกในพื้นที่

		 1.		บริการด้านสาธารณสุข	เช่น

		 	 -		 บริการการตรวจคัดกรอง	ประเมินความต้องการดูแล	

		 	 -		 บริการดูแลที่บ้าน	บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค,	

		 	 -		 บริการกายภาพบำาบัด,	 บริการกิจกรรมบำาบัด	 และอุปกรณ์เครื่องช่วยทางการแพทย์	 ตามที่	

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวสำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	หรือ	สปสช.	กำาหนด

		 2.		บริการด้านสังคม	 เช่น	 บริการช่วยเหลืองานบ้าน	 การปฏิบัติกิจวัตรประจำาวัน	 ,	 บริการอุปกรณ์	

ช่วยเหลือทางสังคม,	กิจกรรมนอกบ้าน	และอื่นๆ

	 บริการด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามความต้องการการบริการ

		 กลุ่มที่	1	เคลื่อนไหวได้บ้าง	และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย	แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง

	 กลุ่มที่	2	เหมือนกลุ่มที่	1	แต่มีภาวะสับสนทางสมอง

		 กลุ่มที่	3	เคลื่อนไหวเองไม่ได้	และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย	หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง

		 กลุ่มที่	4	เหมือนกลุ่มที่	3	และมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง	หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต

		 เป้าหมายการด�าเนินงานใน 3 ปี (ทั่วประเทศ)

		 ปีที	่ 1	 (ปี	 2559)	 ครอบคลุมพื้นที่และผู้สูงอายุติดบ้าน	ติดเตียง	 10%	ประมาณ	1,000	พื้นที	่ (เทศบาล	

หรือ	อบต.	ขนาดใหญ่	และกรุงเทพมหานคร)	ดูแล	100,000	ราย	

	 ปีที่	 2	 (ป	ี 2560)	 ครอบคลุมพื้นที่และผู้สูงอายุติดบ้าน	ติดเตียง	 50%	ประมาณ	5,000	 เทศบาล/ตำาบล		

และ	500,000	ราย

		 ปีที	่3	(ปี	2561)	ครอบคลุมพื้นที่และผู้สูงอายุติดบ้าน	ติดเตียง	100%	หรือ	ทุกเทศบาล/ตำาบล	ประมาณ	

1,000,000	ราย

	 ตัวชี้วัดด้านกระบวนการด�าเนินงานในพื้นที่

		 1.		KPI	หรือบทบาทของหน่วยบริการปฐมภูมิ

		 	 1.1		มีบริการ	LTC	ภายในหน่วยบริการ

		 	 1.2		มีทีมหมอครอบครัวให้บริการ	LTC	เชิงรุกในพื้นที่รับผิดชอบ

		 	 1.3		มีการให้การสนับสนุนและติดตามประเมินการบริการ	LTC	ของ	อปท.

		 2.		KPI	หรือบทบาทของ	อปท.ในการจัดบริการ	LTC

		 	 2.1		มีการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ	อปท.ในระดับเกรด	A	อย่างต่อเนื่อง

		 	 2.2		มีการจัดตั้งและจัดบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน

		 	 2.3		มีการทำางานและพัฒนาระบบบริการร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายในพื้นที่

		 	 2.4		มข้ีอมลู	มแีผนการบรกิาร	LTC	ของกลุม่เปา้หมายเปน็รายบคุคล	(Care	plan)	และมกีารจดับรกิาร

เชิงรุกตามชุดสิทธิประโยชน์
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	 ตัวชี้วัดด้านผลผลิตในภาพรวม

		 1.		ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ

		 2.		สัดส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับจำานวนสูงอายุกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

		 3.		จำานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	(Care	plan)	ที่มีระดับคะแนน	ADL	ดีขึ้น	

จากกลุ่มติดเตียงเป็นติดบ้านและกลุ่มติดบ้านเป็นกลุ่มติดสังคม	(ตัวชี้วัดระดับพื้นที่)

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 จากงบประมาณ	 600	 ล้านบาท	 โดยโอนให้หน่วยบริการจำานวน	 100	 ล้านบาท	 และ	 ให้	 อปท.	 พื้นที่	

เป้าหมายจำานวน	 500	 ล้านบาท	 สำาหรับพื้นที่	 ของ	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	 หน่วยบริการจำานวน	 67	 แห่ง	 ๆ	 ละ		

100,000	บาท	เป็นเงิน	6,700,000	บาท	และงบ	LTC	ที่โอนให้	โอนให้	อปท.	ที่เข้าร่วมโครงการตามประชากรผู้สูงอายุ	

ที่มีภาวะพึ่งพิงสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	 เหมาจ่าย	 5,000	 บาทต่อคน	 จำานวน	 อปท.ที่เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น		

114	แห่ง	จำานวนผู้สูงอายุ	4,825	คน	เป็นเงินจำานวน	24,125,000	บาท	รายละเอียดดังแผนภูมิที	่51

แผนภูมิที่ 51 	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง	

	 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โ

ผลการดาํเนินงาน
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	 จำานวนงบประมาณที่สนับสนุนให้หน่วยบริการ	 ที่เข้าร่วมพื้นที่ดำาเนินงานระบบการดูแลระยะยาว	

ด้านสาธารณสุข	 สำาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 ปีงบประมาณ	 2559	 จำานวน	 67	 แห่ง	 ๆ	 ละ	 100,000	บาท	 เป็นเงิน

ทั้งหมด	 6,700,000,	 บาท	 จำานวน	 อปท.ท่ีเข้าร่วมโครงการจำานวน	 114	 แห่ง	 จำานวนผู้สูงอายุ	 4,825	 คน	 จำานวนเงิน	

ทั้งสิ้น	24,125,000	บาท	แยกเป็นรายจังหวัด	จังหวัดที่มี	อปท.เข้าร่วมมากที่สุด	คือ	จังหวัดเพชรบุรี	กับจังหวัดกาญจนบุรี	

จำานวนผู้สูงอายุมากที่สุด	คือ	จังหวัดกาญจนบุรี	รองลงมา	คือ	จังหวัดเพชรบุรี	รายละเอียดดังตารางที	่77	

ตารางที่ 77		 จำานวนงบประมาณที่สนับสนุนให้หน่วยบริการ	 และ	 อปท.ท่ีเข้าร่วมพื้นที่ดำาเนินงานระบบการ	 ดูแล	

	 ระยะยาวด้านสาธารณสุข	 สำาหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง	 ปีงบประมาณ	 2559	 จำาแนกรายจังหวัด		

	 ของ	สปสช.เขต	5	ราชบุรี
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จํานวนงบประมาณท่ีสนับสนุนให้หน่วยบริการ ที่เข้าร่วมพื้นที่ดําเนินงานระบบการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุข สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 67 แห่ง ๆ ละ 100,000 
บาท เป็นเงินทั้งหมด 6,700,000, บาท จํานวน อปท.ที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 114 แห่ง จํานวนผู้สูงอายุ 
4,825 คน จํานวนเงินทั้งสิ้น 24,125,000 บาท แยกเป็นรายจังหวัด จังหวัดที่มี อปท.เข้าร่วมมากที่สุด คือ 
จังหวัดเพชรบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี จํานวนผู้สูงอายุมากท่ีสุด คือ จังหวัดกาญจนบุรี รองลงมา คือ 
จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดดังตารางที่ 77   
 
ตารางท่ี 77  จาํนวนงบประมาณที่สนับสนุนให้หน่วยบริการ และ อปท.ทีเ่ข้าร่วมพื้นที่ดําเนินงานระบบการ  
                   ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปีงบประมาณ 2559 จําแนกราย   
                 จังหวัด ของ สปสช.เขต 5 ราชบุร ี
 

จังหวัด จํานวน 
หน่วยบริการ(แห่ง)

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน อปท.
(แห่ง) 

จํานวน ปชก. 
(คน) จํานวนเงิน(บาท)

1. ราชบุรี 11 1,100,000 18 610 3,050,000 
2. กาญจนบุรี 15 1,500,000 22 915 4,575,000 
3. สุพรรณบุรี 10 1,000,000 14 723 3,615,000 
4. นครปฐม 9 900,000 13 600 3,000,000 
5. สมุทรสาคร 3 300,000 6 396 1,980,000 
6. สมุทรสงคราม 3 300,000 6 286 1,430,000 
7. เพชรบุรี 8 800,000 23 818 4,090,000 
8. ประจวบคีรีขันธ์ 8 800,000 12 477 2,385,000 

รวม 67 6,700,000 114 4,825 24,125,000 

       แหล่งที่มา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 

 
การดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 ได้มีการเตรียมบุคลากรที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้สูงอายุท่ีมี

ภาวะพ่ึงพิงที่ต้องได้รับการดูแล โดยกรมอนามัย ในระดับเขตบริหารจัดการโดยศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 
วิทยากรจากกรมอนามัย ซึ่งบุคลากรเหล่านี้หลังจากอบรม จะต้องมาวางแผนการดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง (Care plan) เพ่ือนําเสนอแก่อนุกรรมการ LTC เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดูแล
ผู้สูงอายุฯ ในพื้นที่ต่อไป จํานวน Care Manager จํานวน 288 คน จํานวน Care Giver จํานวน 1,196 
คน  รายละเอียดดังตารางที่ 78  

 
 
 

	 การดำาเนินงาน	 ปีงบประมาณ	 2559	 ได้มีการเตรียมบุคลากรที่จะต้องเข้าไปดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	

ที่ต้องได้รับการดูแล	 โดยกรมอนามัย	 ในระดับเขตบริหารจัดการโดยศูนย์อนามัยที่	 5	 ราชบุรี	 วิทยากรจากกรมอนามัย		

ซึ่งบุคลากรเหล่านี้หลังจากอบรม	 จะต้องมาวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	 (Care	 plan)	 เพื่อนำาเสนอ	

แก่อนุกรรมการ	LTC	เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินการดูแลผู้สูงอายุฯ	ในพื้นที่ต่อไป	จำานวน	Care	Manager	

จำานวน	288	คน	จำานวน	Care	Giver	จำานวน	1,196	คน	รายละเอียดดังตารางที	่78
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ตารางที่ 78	 จำานวน	Care	Manager	และ	Care	Giver	ที่ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที่กรมอนามัยกำาหนด		

	 ปีงบประมาณ	2559
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ตารางท่ี 78   จํานวน Care Manager และ Care Giver ที่ไดผ้่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที ่
                  กรมอนามัยกําหนด ปีงบประมาณ 2559 
 

รายการ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทร 
สาคร

สมุทร 
สงคราม

เพช
รบุร ี ประจวบฯ รวม 

Care 
Manager 22 13 8 32 85 5 115 8 288 

Care 
Giver 244 30 32 105 408 83 264 32 1,196 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 

     
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 
ด้านนโยบาย 1. แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน 

2. แนวทางการดาํเนินการเบิกจ่ายไม่ชัด 
3. ความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบของการใช้เงินกองทุนตําบล LTC ทําให้ท้องถิ่นไม่กล้าอนุมัติใช้เงิน 
4. พื้นที่และ อปท. ส่วนใหญ่พร้อมปฏิบัติตามนโยบาย แต่ขอความชัดเจนเร่ืองการเบิกจ่าย 

ด้านการบริหาร 
จัดการ 

1. Care Plan ทําได้ไม่ครอบคลุม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวนมาก 
2. ไม่มีหนังสือให้ อปท./CUP ทราบถึงรายละเอียดและวิธีเบิกจ่าย 
3. การประสานพ้ืนที่ เพ่ิมรอบ 2 สปสช. ดําเนินการเอง ไม่แจ้ง สสจ./หน่วยบริการทําให้ 
    การดําเนินงานไม่สอดคล้องการอบรมจํานวน CM, CG 
4. การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย สปสช.ควรทําหนังสือแจ้ง ทั้ง อปท.และหน่วยงานสาธารณสุข 
5. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุยังทําได้ไม่ครอบคลุม 
6. การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการดําเนินงานตําบล LTC  ควรให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามความพร้อมของพ้ืนที่ 

ด้านงบประมาณ 1. งบประมาณผ่านกองทุนฯแล้วใช้เงินยาก อยากให้โอนที่ CUP โดยตรง 
2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน CG ไมไ่ด ้
3. ค่าเหมาจ่าย CG น้อย ต้องการให้เพ่ิมเพ่ือขวัญกําลังใจ และเพียงพอในการสนับสนุน 
    การปฏิบัติงาน 
4. ใบจ่ายเงินค่าจ้างเหมา CG ผอ.รพ.ไม่ได้รับมอบอํานาจจ่ายให้ตําบลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
5. การโอนเงินกองทุนตําบล LTC เข้าบัญชีเงินบํารุงโรงพยาบาลทําให้ขออนุมตัิใช้ยากควรโอนเข้า    
    รพ.สต.จะทําใหด้ําเนินการได้งา่ยข้ึน 
6. กิจกรรมใน Care Plan ต้องคิดเงินตามแนวทางที่ สปสช.กําหนดหรือไม ่
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ตารางท่ี 78   จํานวน Care Manager และ Care Giver ที่ไดผ้่านการอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานที ่
                  กรมอนามัยกําหนด ปีงบประมาณ 2559 
 

รายการ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทร 
สาคร

สมุทร 
สงคราม

เพชร
บุรี ประจวบฯ รวม 

Care 
Manager 22 13 8 32 85 5 115 8 288 

Care 
Giver 244 30 32 105 408 83 264 32 1,196 

แหล่งท่ีมา : สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 

     
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 
ด้านนโยบาย 1. แนวทางการปฏิบัติไม่ชัดเจน 

2. แนวทางการดาํเนินการเบิกจ่ายไม่ชัด 
3. ความไม่ชัดเจนในกฎระเบียบของการใช้เงินกองทุนตําบล LTC ทําให้ท้องถิ่นไม่กล้าอนุมัติใช้เงิน 
4. พื้นที่และ อปท. ส่วนใหญ่พร้อมปฏิบัติตามนโยบาย แต่ขอความชัดเจนเร่ืองการเบิกจ่าย 

ด้านการบริหาร 
จัดการ 

1. Care Plan ทําได้ไม่ครอบคลุม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจํานวนมาก 
2. ไม่มีหนังสือให้ อปท./CUP ทราบถึงรายละเอียดและวิธีเบิกจ่าย 
3. การประสานพ้ืนที่ เพ่ิมรอบ 2 สปสช. ดําเนินการเอง ไม่แจ้ง สสจ./หน่วยบริการทําให้ 
    การดําเนินงานไม่สอดคล้องการอบรมจํานวน CM, CG 
4. การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมาย สปสช.ควรทําหนังสือแจ้ง ทั้ง อปท.และหน่วยงานสาธารณสุข 
5. การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุยังทําได้ไม่ครอบคลุม 
6. การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายในการดําเนินงานตําบล LTC  ควรให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   เป็นผู้พิจารณาดําเนินการตามความพร้อมของพ้ืนที่ 

ด้านงบประมาณ 1. งบประมาณผ่านกองทุนฯแล้วใช้เงินยาก อยากให้โอนที่ CUP โดยตรง 
2. ปัญหาการเบิกจ่ายเงิน CG ไมไ่ด ้
3. ค่าเหมาจ่าย CG น้อย ต้องการให้เพ่ิมเพ่ือขวัญกําลังใจ และเพียงพอในการสนับสนุน 
    การปฏิบัติงาน 
4. ใบจ่ายเงินค่าจ้างเหมา CG ผอ.รพ.ไม่ได้รับมอบอํานาจจ่ายให้ตําบลที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ 
5. การโอนเงินกองทุนตําบล LTC เข้าบัญชีเงินบํารุงโรงพยาบาลทําให้ขออนุมตัิใช้ยากควรโอนเข้า    
    รพ.สต.จะทําใหด้ําเนินการได้งา่ยข้ึน 
6. กิจกรรมใน Care Plan ต้องคิดเงินตามแนวทางที่ สปสช.กําหนดหรือไม ่
 
 
 

3. ปัญหา/อุปสรรค
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ด้านบุคลากร 1. การจัดหา CG ที่มีคุณสมบัตติามที่กรมอนามัยกาํหนดนั้นหายากมากเนื่องจากเป็นจังหวัดที ่
    เป็นสังคมเมืองและค่าครองชีพสูง 
2. ตําบลที่ยังไมม่ี Care manager และ Care Giver ทําให้การคดักรองผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
   ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
3. บางตําบลมี ผู้สูงอายุมาก แต่ CG ไม่พอ การแก้ปัญหาใช้วิธีทํางานเป็นทมี 
4. การประเมินคดักรองทาํไมท่ัน กําลังหาอาสาสมัครเพ่ิม 
5. ปัญหาสํารวจคร้ังแรกจํานวนเยอะ เพราะมีข้อผิดพลาด เน่ืองจาก บุคลากรยังไม่ได้รับการอบรม 
6. หลักสูตรอบรม Care Manager ต่อเน่ืองระยะยาวทําให้ รพ.สต.บางแหง่มีเจ้าหน้าที่น้อยไม่ 
    สามารถส่งเข้าอบรมได ้
7. หลักสูตร Care Giver มีผู้สนใจเข้าอบรม แต่ส่วนใหญ่ขาดคุณสมบตัิทีต่้องจบการศึกษา ม.3 
8. มีการอบรม CM แต่ อปท.ยังไม่ยินดีเข้าร่วม 
9. การอบรม CM ควรมีมาตรฐาน และเน้นในส่ิงที่จะต้องนํามาใช้เป็นหลัก เช่น การเขียน CP  
   ซึ่งพบว่า CM ส่วนใหญ่เขียน CP ไม่ได ้

 
 

4. ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน   
 

 4.1 นโยบายในระดับชาติควรชดัเจน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนนิงานได้อย่างถูกตอ้งและ
มั่นใจ 
 4.2 ควรมีการชี้แจงหน่วยงานที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐ เช่น สตง. ให้เข้าใจและตคีวามไป
ในทางเดียวกัน 
 4.3 กฎ ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องควรมีการปรับแก้ไขเพ่ือให้เอือ้ต่อการดําเนินงาน 

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน  

	 4.1		 นโยบายในระดับชาติควรชัดเจน	เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินงานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ

	 4.2		 ควรมีการชี้แจงหน่วยงานท่ีตรวจสอบการทำางานของรัฐ	 เช่น	 สตง.	 ให้เข้าใจและตีความไป	

ในทางเดียวกัน

	 4.3		 กฎระเบียบต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องควรมีการปรับแก้ไขเพื่อให้เอื้อต่อการดำาเนินงาน
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การสนับสนุนการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพของภาคีเครือข่าย

1. ความเป็นมา

	 ภารกิจงานการมีส่วนร่วมได้ดำาเนินการในรูปแบบของการสนับสนุนผ่านเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง	 และ

งานคุ้มครองสิทธิ	สร้างทางเลือก	การเข้าถึงบริการของประชาชน	ที่มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องกว่า	13	ปี	 โดยการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน	 ทั้งประชาชน	 องค์กรเครือข่ายต่างๆ	 องค์กรชุมชน	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 สถาบันการศึกษา	

หน่วยบริการ	 หน่วยงานรัฐในรูปแบบของอาสาสมัครหรือผู้สนับสนุน	 ตามเจตนารมณ์ของ	 พรบ.หลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ	 พ.ศ.2545	 นับเป็นภารกิจที่สำาคัญที่ในปีงบประมาณ	 2559	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 5	

ราชบุรี	 ได้ให้ความสำาคัญและได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมมาอย่างต่อเนื่อง	 ซ่ึงเครือข่ายต่างๆได้ช่วยทำาให้

ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่	และสามารถทำาให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	

2. ผลการด�าเนินงาน

	 การมีส่วนร่วมของภาคี	 ได้ดำาเนินการตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน(People	 Participation)	

ได้สนับสนุนการดำาเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคี	 มุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ

เครือข่าย	 โดยให้องค์กรภาคีเข้ามามีส่วนร่วม	 ตามหลักการ	 เจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพที่ให้เครือข่ายเข้า

มาร่วมบริหารจัดการ	 มาร่วมเป็นเจ้าของระบบ	 ร่วมจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมด้วยการทำางานของภาคีประชาชนเอง

ซ่ึงเน้นการประสานความร่วมมือของภาคีต่างๆในแต่ละเครือข่าย	 โดยได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมหลักที่สำาคัญ

ดังนี้	

	 1.		จดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร/อบรมหลกัสตูรตน้แบบ	เทคนคิในการสือ่สารใหค้วามรูเ้รือ่งหลกัประกนัสุขภาพ

ให้แก่ผู้แทนเครือข่ายประชาชน	ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	8	จังหวัด	ตามโครงการสร้างความเข้าใจ

และพัฒนากลไกการสื่อสารในระบบหลักประกันสุขภาพ	จำานวน	1	ครั้ง	2	วัน	จำานวน	60	คน	วันที่	24	-	25	สิงหาคม	

2559	ณ	 ห้องประชุมคาบาน่าปกเตียน	 จ.เพชรบุรี	 และเข้าร่วมสรุปบทเรียนติดตามการทำางานของศูนย์ประสานงานฯ	

ประชาชน	 ทุก	 2	 เดือน	 ตามท่ีองค์กรภาคีได้จัด	 โดยเน้นการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความรู้	 การจัดนำาเสนอรายงาน	

เทคนิคการสร้างสื่ออินโฟกราฟฟิก	 เพื่อให้ไปจัดกิจกรรมขยายต่อกับเครือข่ายในพ้ืนที่	 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการระบบหลักประกันสุขภาพ	 และการรับเรื่องร้องเรียน	 การเข้าถึงบริการ	 และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้

บริการด้านสุขภาพ	ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระตามมาตรา	50(5)	ที่ได้การรับประกาศ

รับรองทั้ง	8	แห่ง(8จังหวัด)	และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับพื้นที่ตามโครงการ

	 2.		จัดอบรม/พัฒนาหลักสูตรวิทยากรกระบวนการในการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกัน

สุขภาพ	ให้แก่	เครือข่าย	9	ด้าน	ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน	ทั้ง	8	จังหวัด	เพื่อให้ไปจัดกิจกรรมขยายต่อกับเครือข่าย

ในพื้นที่	โดยการจัดกิจกรรมเองของแต่ละศูนย์ประสานงานทั้ง	8	จังหวัด	
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	 3.		สนับสนุนให้การปรึกษาในการเข้าร่วมเสนอแนะแผนการดำาเนินงานในระดับพื้นที่พร้อมกับส่งเสริม	

ให้เครือข่ายต่างๆ	 ร่วมเป็นเจ้าของระบบฯ	 ได้มีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมเป็นอนุกรรมการระดับจังหวัด	 ระดับเขต	

ร่วมจัดทำาข้อเสนอและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ	และลงพื้นที่ติดตามประเมินผลทั้ง	8	จังหวัด	

จังหวัดละ	2	ครั้ง	รวม	16	ครั้ง

	 	 โดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	ได้ทำาหน้าที่	(1)	เผยแพร่ข้อมูล	ความรู้	สร้างความ

เข้าใจ	ระบบหลักประกันสุขภาพ	(2)	พัฒนาเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ	ตามมาตรา	50(5)	ในการรับเรื่องร้องเรียน	

ให้คำาแนะนำาปรึกษาประสานงานแก้ไขปัญหา	(3)	ติดตามพัฒนาคุณภาพบริหารในระดับพื้นที	่(4)	สนับสนุนการมีส่วนร่วม	

องค์กรชุมชน/องค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง	 และ(5)	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	 จัดทำาข้อเสนอและ	

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

	 4.		ติดตาม	 สนับสนุนการดำาเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 ในพ้ืนท่ี	 8	 จังหวัด	

ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก	สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	ในการจัดทำาโครงการสร้างความรู	้ความเข้าใจระบบหลักประกัน

สุขภาพ	และงบประมาณในส่วนของงบกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค(PP)	ทั้ง	8	จังหวัด	ซึ่งดำาเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 พร้อมกับการติดตามสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 การร่วมประชุมสรุปบทเรียน	 การประสาน	

ช้ีแจง	ตดิตามกำากบั	ใหข้อ้มลู	สนับสนนุ	สรปุผลการดำาเนนิงานของศนูยป์ระสานงานฯ	จดัทำาขอ้เสนอแนะจากการรบัเรือ่ง

ร้องเรียนและสรุปบทเรียนจากการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ

งานภาคประชาชน

	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	ราชบุรี	ได้ดำาเนินกิจกรรมผ่านศูนย์ประสานงานหลักประกัน	

สุขภาพประชาชน	 8	 จังหวัด	 ซึ่งทั้ง	 8	 แห่งได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องอิสระตามมาตรา	 50(5)		

ผลการดำาเนินงานโดยสรุปแยกรายจังหวัด	รายละเอียดดังตารางที	่79-86

ตารางที่ 79		 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม
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3.  สนับสนุนให้การปรึกษาในการเข้าร่วมเสนอแนะแผนการดําเนินงานในระดับพื้นท่ีพร้อมกับ
ส่งเสริมให้เครือข่ายต่างๆร่วมเป็นเจ้าของระบบฯ  ได้มีตัวแทนจากภาคประชาชนร่วมเป็นอนุกรรมการ
ระดับจังหวัด ระดับเขต ร่วมจัดทําข้อเสนอและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ และ
ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินผลทั้ง 8 จังหวัด จังหวัดละ 2  คร้ัง รวม 16 ครั้ง 

โดยศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ได้ทําหน้าท่ี (1) เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจ ระบบหลักประกันสุขภาพ (2) พัฒนาเป็นหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ตามมาตรา 50(5) ใน
การรับเร่ืองร้องเรียน ให้คําแนะนําปรึกษาประสานงานแก้ไขปัญหา (3) ติดตามพัฒนาคุณภาพบริหารใน
ระดับพ้ืนที่ (4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมองค์กรชุมชน/องค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
(5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดทําข้อเสนอและความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ 

4. ติดตาม สนับสนุนการดําเนินงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ในพ้ืนที่ 8 
จังหวัด  ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช. เขต 5 ราชบุรี ในการจัดทําโครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ  และงบประมาณในส่วนของงบ กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันโรค(PP) ทั้ง 8 จังหวัด ซึ่งดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการติดตามสนับสนุนใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ การร่วมประชุมสรุปบทเรียน การประสานชี้แจง ติดตามกํากับ ให้ข้อมูล สนับสนุน  
สรุปผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานฯ  จัดทําข้อเสนอแนะจากการรับเร่ืองร้องเรียนและสรุป
บทเรียนจากการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ 
 
งานภาคประชาชน 
 

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ได้ดําเนินกิจกรรมผ่านศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน 8 จังหวัด ซึ่งทั้ง 8 แห่งได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื่องอิสระ
ตามมาตรา 50(5) ผลการดําเนินงานโดยสรุปแยกรายจังหวัด รายละเอียดดังตารางที่ 79-86 

ตารางท่ี 79   ผลการดําเนนิงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสขุภาพประชาชนจังหวัดสมทุรสงคราม 

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพให้แก่ประชาชน
ในพ้ืนที่ และพัฒนาและ
เสริมศักยภาพตัวแทน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

สร้างความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินงานใน 2 รูปแบบ
กิจกรรม ได้แก่ 
1.1 จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแก่เครือข่ายในพ้ืนที่โครงการ จํานวน 35 คน 
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบ้านแคว 
จังหวัดสมุทรสงคราม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพ บทบาทหน้าทีใ่น
การเป็นกรรมการและร่วมจัดทําขอ้เสนอ การมีส่วน
ร่วมจัดการในระบบฯ โดยเครือข่ายในพ้ืนที่
ประกอบด้วย เครือข่าย อสม. เครือข่ายผู้สูงอายุ 
เครือข่ายสตรี เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายเด็กและ

1. การจัดเวทีใหค้วามรู้ส่งผลให้เกิด
การขยายเครือข่ายในพ้ืนที่  
วางแผนรับสนับสนุนการจัดกรรม
ขยายสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ระบบหลักประกันสุขภาพพ้ืนที่  
2. เครือข่ายเช่ือมงานกับงาน
ส่งเสริมป้องกันโรค กับกองทุนฯ
ตําบลได ้
3. ขยายเครือข่ายเพิ่มพ้ืนที่ในการ
ดําเนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
สร้างความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพมากขึ้น  



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี178

ผลการดําเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559   สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 174 
 

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
เยาวชน เครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ 
ประชาชนทั่วไป ให้ความรู้และทบทวนแนวทางการ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่ให้กับเครือข่ายภาคประชาชน 
คณะกรรมการกองทุนฯ และส่งเสริมให้เกิดการเขียน
โครงการเพ่ือเสนอขอจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคในพ้ืนที ่

4. ได้เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพป้องกันโรคในพ้ืนที่บาง
โครงการร่วมกับการจัดกิจกรรมใน
ตําบล โดยได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนฯ  

1.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพผ่านทางวิทยทุ้องถิ่นเพ่ือคนแม่
กลอง FM 97.75 MH. รายการเพื่อนผู้บริโภค ในทุก
วันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. ซ่ึงดําเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการ 
1.3 ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่อง 
หลักประกันฯและการคุ้มครองสิทธิ ในงานเทศกาล
ท่องเที่ยวสงกรานต์ วันที่ 9-16 เมษายน 2559  และ
เทศกาลปลาทูแม่กลอง วันที่ 15-31 ธันวาคม 2559 
และบูรณาการงานอื่นของศูนย์คุ้มครองสิทธิ โดยนํา
ชุดนิทรรศการไปร่วมกันทุกคร้ัง  
1.4 ร่วมจัดนิทรรศการ ความรู้และรับเร่ืองร้องเรียน
เคล่ือนที่ ทุกเดือนๆละ 1 คร้ัง ร่วมกับงานอําเภอ
เคล่ือนที่ (เดือน มี.ค.,เม.ย.,พ.ค.,มิ.ย.,ก.ค.,ส.ค.,ก.ย.,
ต.ค.,พ.ย. 2 ครั้ง) 

-มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ ระบบ
หลักประกันสุขภาพที่เข้าถึงง่าย
และให้ความรู้ในครอบคลุมพ้ืนที่  
เช่น ได้รับการสอบถามข้อมูล
ข่าวสารระหว่างการจัดรายการ 
สอบถามกรณีปัญหาการเข้าถึงสิทธิ  
ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียน การ
ให้คําปรึกษาแก่ผู้ใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ และ
ประสานงานมายังศูนย์ประสานงานฯ 
และผ่านผู้จัดรายการ 
- ให้คําปรึกษาและรับเร่ืองร้องเรียน 
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในแต่ละครั้งใน
การลงพื้นที่ 

2.  รับเรื่องร้องเรียน ให้
คําแนะนําปรึกษา 
ประสานงานแก้ไข
ปัญหาร่วมกับ
ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการ 
และ สปสช.เขต / 
จังหวัด 

ดําเนินการให้คําปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน  
- เรื่องร้องเรียนประเภทขอคําปรึกษาทั่วไป 7 เรื่อง 
- ร้องเรียนประเภทอื่นทีต่้องดําเนินการต่อ 7 เรื่อง 
 เช่น การทําบัตรคนพิการ แนะนําย้ายสิทธิ 
- ร้องเรียนประเภทตามมาตรา 41 จํานวน 1 เรื่อง 
ซ่ึงเป็นเร่ืองที่มีลักษณะคล้ายเดิม ในเรื่อง ผลกระทบ
จากการใช้ยา รักษาโรครูมาตอยด ์จนทําใหต้าบอด 
ตาเลือนราง   
   ตัวแทนศูนย์ประสานงานฯ ไดน้ําเร่ืองเข้าเสนอ 
ต่ออนุกรรมการควบคุม เพ่ือพัฒนามาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

1. ดําเนินการแกไ้ขปัญหาให้กับผู้
ร้องเรียนได้เป็นผลสําเร็จ สามารถ
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับกรณีปัญหา
การใช้สิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ และผู้ร้องมีความพ่ึงพอใจ
ต่อการดาํเนินงาน 
2. ผู้ร้องเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
3. หลายเรื่องที่ได้ให้คําปรึกษาโดย
เครือข่าย แต่ส่วนใหญ่ไม่ไดบ้ันทกึ
รายงาน หรือขอช่ือผู้มารับคํา
ปรึกษาในงานจัดประชุม จัด
นิทรรศการเคล่ือนที ่

3. พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ

จัดเวทีแลกเปล่ียนและสรุปบทเรียนการทํางานของ
คณะทํางานและคณะกรรมการกองทุนตําบล เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม อบจ.
สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน เพ่ือให้

1.เรียนรู้ เข้าใจ เป็นไปตาม
เป้าหมาย ผลประเมินรับรู้ 89 % 
2. ได้มีการทบทวนบทบาท
กรรมการกองทุนฯ ส่วนใหญ่ มี
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

ความรู้ ทบทวนสิทธิประโยชน์กันได้ถูกต้องและ
สามารถสอดแทรกการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเคสประสบ
ปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ  และ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนระดบัพ้ืนที ่

บทบาทมากขึ้น เสนอโครงการ
ต่างๆ และได้รับการสนับสนุน 
พร้อมทั้ง การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น และเป็นที่
ยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ตดิตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดย
ดําเนินงานในรูปแบบของการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ร่วมกับเครือข่ายใน
ระดับพ้ืนที่ ทุก 2 เดือน ณ ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 15 คน  

1. มีแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่
ชัดเจน 
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การ
ทํางานของเครือข่ายฯ และศูนย์
ประสานงานฯ ทีชั่ดเจนส่งผลต่อ
การดําเนินงานทีเ่ป็นไปตามภารกจิ
ของศูนย์ประสานงานฯ 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 

ตารางที่ 80    ผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพให้แก่แกนนํา
ประชาชนในพ้ืนที่และ
พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

1  สร้างความรู้ความเข้าใจ หัวใจ หลักการสิทธิหน้าที่
ในระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้แก่แกนนําเครอืข่าย 9 ด้าน กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ 
ของจังหวัด โดยจัดใน 2 กิจกรรมใหญ่ คือ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดไตรมาสละ 1 
ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน
เครือข่ายทุกอําเภอ และภาคีต่างๆ โดยได้สอดแทรก
องค์ความรู้ สิทธปิระโยชน์ การบริหารจัดการเร่ือง 
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ความก้าวหน้าและรับฟัง
ปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งหมด จํานวน 
8 ครั้ง  
1.2.1 วันที่ 6 พ.ค. 60 ณ ศาลาวัดใหญ่บ้านบ่อ  
ต.บ้านบ่อ อ.เมือง แก่แกนนําของอําเภอเมือง 85 คน 
1.2.2  วันที่ 20 พ.ค. 59 ณ รพสต. ต.โคกขาม  
อ.เมือง  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและญาติ 32 คน 
1.2.3 วันที่ 12 มิ.ย. 59 ณ ชุมชนซอยแป๊ะกง 
(ซ.บุญมี) ต.ตลาดกระทุม่แบน อ.กระทุ่มแบน ด้วย
การเดินเคาะประตูบ้านทั้งชุมชนใหค้วามรู้ แจกแผ่น
พับ 
1.2.4 วันที่ 26 มิ.ย.59 ณ ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 
1.2.5 วันที่ 16 ก.ค. 59 ณ รพ.สต. บ้านอ้อมโรงหบี 

ได้ขยายเครือข่าย/สร้างองค์
ความรู้ การเข้าถึงสิทธิ และการใช้
บริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
ไปพร้อมกับการรับรู้และคุ้มครอง
สิทธิได้อย่างถูกตอ้ง ได้จัดกิจกรรม
วางแผนให้ครบทกุพื้นที่ ทุกตาํบล
ผ่านเครือข่ายแล้วกระจายความรู้สู่
ชุมชน นําไปสู่การให้คําปรึกษา
และการรับเรื่องร้องเรียน 
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หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

ความรู้ ทบทวนสิทธิประโยชน์กันได้ถูกต้องและ
สามารถสอดแทรกการแก้ไขปัญหาเมื่อมีเคสประสบ
ปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ  และ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนระดบัพ้ืนที ่

บทบาทมากขึ้น เสนอโครงการ
ต่างๆ และได้รับการสนับสนุน 
พร้อมทั้ง การเข้าร่วมเป็นกรรมการ
ได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น และเป็นที่
ยอมรับให้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ตดิตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดย
ดําเนินงานในรูปแบบของการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ร่วมกับเครือข่ายใน
ระดับพ้ืนที่ ทุก 2 เดือน ณ ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม 
ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 15 คน  

1. มีแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่
ชัดเจน 
2. มีการแบ่งบทบาทหน้าที่การ
ทํางานของเครือข่ายฯ และศูนย์
ประสานงานฯ ทีชั่ดเจนส่งผลต่อ
การดําเนินงานทีเ่ป็นไปตามภารกจิ
ของศูนย์ประสานงานฯ 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 

ตารางที่ 80    ผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร 

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพให้แก่แกนนํา
ประชาชนในพ้ืนที่และ
พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

1  สร้างความรู้ความเข้าใจ หัวใจ หลักการสิทธิหน้าที่
ในระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 
ให้แก่แกนนําเครอืข่าย 9 ด้าน กลุ่มเป้าหมายตา่งๆ 
ของจังหวัด โดยจัดใน 2 กิจกรรมใหญ่ คือ 
1.1 ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดไตรมาสละ 1 
ครั้ง จํานวน 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทน
เครือข่ายทุกอําเภอ และภาคีต่างๆ โดยได้สอดแทรก
องค์ความรู้ สิทธปิระโยชน์ การบริหารจัดการเร่ือง 
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
1.2 จัดกิจกรรมรณรงค์ความก้าวหน้าและรับฟัง
ปัญหาในระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งหมด จํานวน 
8 ครั้ง  
1.2.1 วันที่ 6 พ.ค. 60 ณ ศาลาวัดใหญ่บ้านบ่อ  
ต.บ้านบ่อ อ.เมือง แก่แกนนําของอําเภอเมือง 85 คน 
1.2.2  วันที่ 20 พ.ค. 59 ณ รพสต. ต.โคกขาม  
อ.เมือง  กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและญาติ 32 คน 
1.2.3 วันที่ 12 มิ.ย. 59 ณ ชุมชนซอยแป๊ะกง 
(ซ.บุญมี) ต.ตลาดกระทุม่แบน อ.กระทุ่มแบน ด้วย
การเดินเคาะประตูบ้านทั้งชุมชนใหค้วามรู้ แจกแผ่น
พับ 
1.2.4 วันที่ 26 มิ.ย.59 ณ ต.ท่าไม ้อ.กระทุ่มแบน  
จ.สมุทรสาคร 
1.2.5 วันที่ 16 ก.ค. 59 ณ รพ.สต. บ้านอ้อมโรงหบี 

ได้ขยายเครือข่าย/สร้างองค์
ความรู้ การเข้าถึงสิทธิ และการใช้
บริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง
ไปพร้อมกับการรับรู้และคุ้มครอง
สิทธิได้อย่างถูกตอ้ง ได้จัดกิจกรรม
วางแผนให้ครบทกุพื้นที่ ทุกตาํบล
ผ่านเครือข่ายแล้วกระจายความรู้สู่
ชุมชน นําไปสู่การให้คําปรึกษา
และการรับเรื่องร้องเรียน 

ตารางที่ 80 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
ต.บ้านเกาะ อ.เมอืง จ.สมุทรสาคร 
1.2.6  วันที่ 28 ก.ค. 59 อาคารศาลา วัดกระโจม
ทอง 
1.2.7 วันที่ 5 ส.ค. 59 อาคารอเนกประสงค์ รพ.สต.
เกษตรพัฒนา อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
1.2.8 วันที่ 6 ส.ค. 59 ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร
คุมประพฤติอําเภอกระทุ่มแบน  

2.  รับเรื่องร้องเรียน ให้
คําแนะนําปรึกษา 
ประสานงานแก้ไข
ปัญหาร่วมกับ
ศูนย์บริการหลักประกัน
สุขภาพในหน่วยบริการ 
และ สปสช. เขต / 
จังหวัด 

ดําเนินการให้คําปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน จํานวน 45 เรื่อง ตามตารางที่ 87 
 

สามารถให้คําปรึกษา และ
ดําเนินการประสานงานแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน รวมถึงการ
ชดเชยความเสียหายตามมาตรา 
41 ได้ทุกกรณีเรื่องร้องเรียน 

3. พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทน
ประชาชนที่เข้าร่วมเป็น
อนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

จัดร่วมกับการจัดประชุมของเครือข่ายทุก 3 เดือน 
เพื่ออัพเดทให้รู้เท่าทันสถานการณ์และรับรู้สิทธิ
ประโยชน์ใหม่ๆ  ในงานหลักประกันสุขภาพ และเป็น
เวทีให้อนุกรรมการชุดต่างๆ ไดม้ารายงาน
สถานการณ์จากการเข้าร่วมประชุมในฐานะตัวแทน
เครือข่ายของจังหวัด เพ่ือเข้าถึงการบริการและเป็น
เครือข่ายแกนนําจัดกิจกรรมในชุมชน ในฐานะ
เจ้าของที่ดูแลระบบฯ 

1.  มีเครือข่ายที่มีทักษะ
ความสามารถในการเผยแพร่
ความรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
2.  มีเครือข่ายที่เป็นกําลังสําคัญใน
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ตดิตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดย
ดําเนินงานในรูปแบบของการจัดประชุมวางแผนการ
ดําเนินงานศูนย์ประสานงานฯ ร่วมกับเครือข่ายใน
ระดับพ้ืนที่และอบรมทบทวนบทบาทกรรมการ
กองทุนตาํบล เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
สมุทรสาคร ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 15 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ ฯ จํานวน 4 คน 
เครือข่ายอําเภอเมือง อําเภอกระทุ่มแบน จํานวน  
8 คน 

1. มีแผนการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่
ชัดเจน 
2. มีการแบ่งบทบาทหนา้ที่การ
ทํางานของเครือข่ายฯ และศูนย์
ประสานงานฯ ทีชั่ดเจนส่งผลต่อ
การดําเนินงานทีเ่ป็นไปตาม
ภารกิจของศูนย์ประสานงานฯ 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี และรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน     
                 หลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระอ่ืนตามมาตรา 50(5) จังหวัดสมุทรสาคร 
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ตารางที่ 81  ผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดราชบุรี 

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลสร้างความรู้ความเข้าใจระบบ
หลักประกันสุขภาพ ด้วยการจัดเวทีพัฒนาการมีส่วน
ร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่าย  เมื่อวันที่ 
18 ตุลาคม 2558 จํานวน 28 คน ณ ห้องประชุมศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
ราชบุรี ให้แก่แกนนําจากเครือข่าย 8 ด้าน(ไม่มี
เครือข่ายชุมชนแออัด) อสม. ผู้นําชุมชน องค์กรงดเหล้า 
กรรมการกองทุนตําบล เน้นเนื้อหาเรื่องสิทธิ หน้าที่ 
มุ่งเน้นสิทธิประโยชน์ที่เปล่ียนแปลงและประกาศใหม่ 
สถานการณ์หลักประกันสุขภาพ การติดตามพัฒนา
กรรมการกองทุนตําบล และกําหนดแนวจัดกิจกรรม
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 

1. เกิดความร่วมมือในแต่ละ
เครือข่ายและวางแผนในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบ
หลักประกันสุขภาพในพ้ืนที ่
2. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่
ความรู้และเข้าถึงความรู้ของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที ่
3. ได้เตรียม/จัดขยายเครือข่าย
เพ่ือเสนอรายชื่ออนุกรรมการฯ 
และพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้าง
หลักประกันสุขภาพเพ่ิมเติม 

2.  รับเรื่องร้องเรียน ให้
คําแนะนําปรึกษา 
ประสานงานแก้ไขปัญหา
ร่วมกับศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพในหน่วย
บริการ และ สปสช.เขต / 
จังหวัด 

ดําเนินการให้คําปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน จํานวน 34 เรื่อง ตามตารางที่ 
87 

สามารถให้คําปรึกษา และ
ดําเนินการประสานงานแก้ไข
ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียน ยุติเร่ือง 
รวมถึงการชดเชยความเสียหาย
ตามมาตรา 41 ได้ทุกกรณีเรื่อง
ร้องเรียน 

3.  พัฒนาและเสริมศักยภาพ
ตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วม
เป็นอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ระดับจังหวัด ระดับเขต 

ได้จัดอบรมแทรกบทบาทกรรมการกองทุนตําบล 
วันที่ 24 กรกฏาคม 2559  เพ่ือทบทวนบทบาทของ
อนุกรรมการและเรียนรู้สถานการณ์และสิทธิใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ได้เสนอตัวแทนเพ่ือร่วมคัดเลือก
เป็นอนุกรรมการ ฯเขต และได้
พัฒนาตัวแทนในการเข้าร่วมเป็น
กรรมการฯกองทนุตําบล  

4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ตดิตามและพัฒนาคุณภาพการบริการ โดย
ดําเนินงานในรูปแบบการจัดเวทปีระชุมแกนนํา
เครือข่ายในพ้ืนที่ ในเดือนมิถุนายน จํานวน 30 คน 
และเดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 26 คน ณ ห้อง
ประชุมสํานักงาน มีเครือข่ายเข้าร่วมแลกเปล่ียน 
ประกอบด้วย เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่าย
ผู้สูงอายุ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เครือข่าย
เกษตร เครือข่ายสตรี เครือข่ายเด็กผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ เครือข่ายคนทํางานด้านเอดส์ เครือข่าย
ชุมชนแออัด และเครือข่ายชนกลุ่มน้อย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเก็บข้อมูลในเรื่องของการเข้าไม่ถึงสิทธิ 
ซ่ึงเป็นการประชุมหารือและกําหนดทศิทางการ
ดําเนินงานในพื้นที่ร่วมกันและเสนอตัวแทนของ

1. เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายใน
พ้ืนที่  
2. มีการหารือเพ่ือกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานร่วมกันใน
พ้ืนที่ 
3. พัฒนาศักยภาพกรรมการ
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ตารางที่ 81	 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดราชบุรี
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
จังหวัด กระตุ้นให้ร่วมกันจัดกิจกรรมและขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนตําบล ในการพัฒนาบทบาท
การมีส่วนร่วมของตัวแทนเครือข่าย 

ความร่วมมือ มีการทํางาน
ประสานงานกันอย่างดีในการ
ทํางานร่วมกัน 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 
 
ตารางที่ 82   ผลการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดกาญจนบุรี  
  

กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินงานในรูปแบบของ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงตามสาย และ
ผ่านบุคคล การจัดประชุม โดยนําเสนอข้อมูล
ข่าวสารการดําเนินงานด้านหลักประกันสุขภาพ 
หน้าที่ สิทธิของผู้ใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า ตลอดจนการถ่ายทอดสดงานเสวนาที่มี
ประโยชน์เป็นประจําผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทน
การถ่ายทอดวิทยุชุมชนต้นแบบ FM 100.75 MHz 
จ.กาญจนบุรี (หยุดจัดรายการ ก.ค.-ต.ค. 57 ตาม
คําส่ัง คสช. ให้สถานีวิทยุชุมชนงดออกอากาศ) 

1.  ผู้ฟังได้รับข้อมูล ความรู้ 
เกี่ยวกับการดําเนินงานดา้น
หลักประกันสุขภาพ หน้าที่ สิทธิ
ของผู้ใช้บริการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าโดยเห็นได้จาก
การโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยใน
รายการคนรักหลักประกัน 
2. ผู้ฟังได้รับข้อมูล ความรู้ 
ข่าวสารเกี่ยวกับระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และนําไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได ้

2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดําเนินกิจกรรม
ของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชนกาญจนบุรี และเครือข่ายผ่าน 
Facebook : http://www.facebook.com 
/bungkynaka และช่ือ ศูนย์คุ้มครองสิทธิ
ผู้บริโภคจังหวัดกาญจนบุรี 

1. ประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูล 
ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ด้านหลักประกันสุขภาพโดยเห็น
ได้จากการนําข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ไปแชร์ กดถูกใจ 
และแสดงความคิดเห็นในกล่อง
ความคดิเห็น 
2. ประชาชนได้รับข้อมูล ความรู้ 
ข่าวสาร เก่ียวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได ้

3. จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ โดยบูรณาการการ
จัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ จํานวน  
2 ครั้งๆ ละประมาณ 200-300 คน ณ วิทยาลัย
สารพัดช่างราชบุรี ,ชุมชนตําบลปากแพรก ,  
ในนามคณะกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบ  
 

1. มีผู้มาร้องเรียนที่ศูนย์ฯและมา
ขอคําปรึกษาเร่ือง หลักประกัน
สุขภาพ จากการสอบถามพบว่า 
รู้จักศูนย์จากการจัดนิทรรศการ 2 
ราย และให้คําปรึกษาข้อมูลเรื่อง 
การย้ายสิทธิ การร้องเรียน ความ
ไม่พอใจในบริการ คิวนาน แต่ผู้
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ผลการดําเนินงาน
 

กจิกรร

2.  รับเรื่องร้อง
คําแนะนําปรึก
ประสานงานแก
ร่วมกับศูนย์บริ
หลักประกันสุข
หน่วยบริการ แ
เขต / จังหวัด 

3. พัฒนาและเ
ศักยภาพตัวแท
ที่เข้าร่วมเป็นอ
หลักประกันสุข
แห่งชาติ ระดบั
ระดับเขต 

นสร้างหลักประกนั

รมท่ี 

งเรียน ให้
ษา 
ก้ไขปัญหา
ริการ
ขภาพใน
และ สปสช.

เสริม
ทนประชาชน
อนุกรรมการ
ขภาพ
บจังหวัด 

นสุขภาพถ้วนหน้า 

ดําเนินการใหค้ํ
หลักประกันสุข
ปัญหาเรื่องร้อง
 ตามตารางที่ 8
 

พัฒนาและเสริ
พ้ืนที่ โดยดําเนิ
พัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายที่จะมี
ประกันสุขภาพ
ป้องกันโรค  
1.1 จัดประชุม
เครือข่ายคณะก
ร่วมหารือเพ่ือก
ร่วมกันในพ้ืนที
1.2 ประชุมใหข้
แลกเปล่ียนควา
ร่วมกับองค์กรวิ
ประชาสัมพันธ์
หลักประกันสุข
กรรมการสมาค
กาญจนบุรี ผู้อํ
รายการ กรรม
สุขภาพ ในวันที
2. จัดอบรมคณ

ปีงบประมาณ 25

ผลการดําเนิน

คาํปรึกษาปัญหา
ขภาพ รับเรื่องร้
งเรียน จํานวน 
87 

มสร้างศักยภาพ
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 2559 
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ถิ่น 1. ผู้เข

ลสรปุสําคัญขอ
ม่ยินดใีห้บันทึก
รึกษาแนะนํา 
ระชาชนได้รับข้อ
สาร เก่ียวกับระบ
ประกันสุขภาพแ
ประยุกต์ใช้ในชี
ละนําไปสู่การป
มอืกับหน่วยงาน

ร้องเรียนมีความ
รดาํเนินการแก้ไ
รถให้คําปรึกษา
หลือผู้อื่นได้ 
น่วยงานรับผิดช
ห้บริการ และได
มไม่พึงพอใจให้แ
ารที่ผู้ร้องแจ้งอย
การ เพราะผู้ร้อง
ผยชื่อ 
ายชื่อคณะกรรม
ทั้ง 9 ด้านในระบ
ประกันสุขภาพป
จนบุรี 
้อเสนอแนะแนว
น งานของศูนย์
ากการประเมินอ
มคีวามเข้าใจดี 
มรู้ไปถ่ายทอดปร
ส่ือวิทยุ จัดรายก
ถามตอบในงาน
าพ 

ข้าร่วมมีความรู้
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องกจิกรรม 
เรื่อง จึงให้แค่

อมูล ความรู้ 
บบ
แห่งชาติ และ
ชวีิตประจําวัน
ระสานความ

นที่เกี่ยวข้องใน

มรู้ความเข้าใจ
้ไขปัญหา 
า และ

ชอบปรับปรุง
ดส้ะท้อน
แก่หน่วย
ย่างไม่เป็น
งไม่ยินดี

มการศูนย์ฯ 
บบ
ประชาชน

วทางการ
์ฯ 
อบรม ส่วน
และได้นํา
ระชาสัมพันธ์
การที่เกี่ยวข้อง 
นหลักประกัน

 

ร้ความเข้าใจ

9 
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กจิกรร

4.  ติดตามและ
คุณภาพบริการ

นสร้างหลักประกัน

รมท่ี 

ะพัฒนา
ร 

นสุขภาพถ้วนหน้า 

วันที่ 27 สิงหา
ต.ท่ามะขาม อ
จํานวน 25 คน
หน้าที่เป็นคณะ
ท้องถ่ิน เครือข
สปสช.ได้สนับส
ประโยชน์ การเข
หลังบรรยายเสร็
ส่วนใหญ่เป็นปร
คนพิการ การเข้
การบริการและไ
ประสานงานศูน
8 จุดที่ได้จัดตั้งข
และฝึกการรับเรื
แบบฟอร์มรับเรื
 
 
 

ส่งเสริมเครือข่า
คณะกรรมการ
กองทุนฯท้องถิ
เป็นจุดประสาน
พร้อม และเสน
หลักประกันสุข
เป็นคณะกรรม
ประสานงานฯ
- มีคณะกรรมกา
ประสานงานจําน
 1. ศูนย์คุ้มครอ
คุณภูวณีย์ ทับม
 2. กลุ่มคนรักสุ
อ.เมือง มี คุณศ
 3. ศูนย์รับเรื่อง
คุณนันท์นภัส ฤ
 4. ชมรม อสม. 
นาคินทร์ เป็นผู้
 5. ศูนย์ประสาน

ปีงบประมาณ 25

ผลการดําเนิน
าคม 2559 ณ บ้
.เมือง จ.กาญจน

น ประกอบด้วย 
ะกรรมการกองท
ข่ายเชิงพ้ืนที่ แล
สนุนวิทยากรบรร
ข้าถึงบริการ การ
ร็จผู้เข้าร่วมได้สอ
ระเด็นการเข้าถึง
ข้าถึงสิทธิ์มาตรา 
ได้มอบป้ายให้คณ
นย์ประสานงานห
ขึน้สามารถรับเรื่
รื่องร้องเรียน แล
รื่องร้องเรียนของ

ายประชาชนใน
รตามโครงสร้างร
ถ่ิน และได้จัดตัง้
นงานฯ จํานวน 
นอรายช่ือแกนนํ
ขภาพ ในพื้นที่จั
มการ ในนามตัว

ารและเครือข่ายส
นวน 8 จุดได้แก่
องสิทธิ์ตําบลปาก
มลิผล เป็นผู้ประ
สุขภาพบ้านเขาให
ศยามล ชนกโชค เ
งร้องทุกข์ประชา
ฤทธี เป็นผู้ประสา
เทศบาลเมืองกา
้ประสาน 
นงานสิทธิชุมชน

59   สปสช. เขต 

นงาน 
บ้านสวนจันทร์รสี
นบุรี มีผู้เข้าร่วม
ตัวแทนศูนย์ฯ 
ทุนส่งเสริมสุขภ
ละเชิงประเด็นที่
รยาย ให้ความรู้สิ
รรับเรื่องร้องเรียน
อบถามข้อสงสัย โ
งเช่น การใช้สิทธิ
40 และเร่ืองมาต
ณะทํางานของจดุ
ลักประกันสุขภา
รองร้องเรียนเบื้อง
ละการบันทึกตาม
งหน่วย 50(5)  

นระบบฯเป็น
ระดบัจังหวัด แล
งเป็นศูนย์ย่อยใน
8 จุดตามพ้ืนที

นาํเครือข่ายในระ
ังหวัดกาญจนบุ
แทนศูนย์

สมัครใจร่วมเป็น

กแพรก อ.เมือง มี
ะสาน 
หญ่ หมู่ 1 ต.ท่าม
เป็นผู้ประสาน 
าชน ต.หนองหญ้
าน 
าญจนบุรี มีคุณจ

น ต.หนองลู  
5 ราชบุร ี

ผล
สอร์ท 
ม
ที่ทาํ

ภาพ
ี่สนใจ 
สิทธิ
น  
โดย
ของ
ตรฐาน
ด
าพทั้ง 
งต้นได้ 
ม

ในบท
คณะท
ข้อซัก
เรียนร
หลักป
โดยมี
ทํากิจ
ความ
กองทุ
2. เครื
โครงก
กองทุ
3. จา
ผู้เข้าร
ความ
ในชุม

ละ
นการ
ทีท่ี่
ะบบ
บุรี ที่ 

นจุด

ม ี 

มะขาม 

้า มี 

จรูญศรี 

1. สา
ตัวแท
หลักป
เป็นค
2.  เกิ
การขั
ประช
ดําเนิน

ลสรปุสําคัญขอ
ทบาท ภารกจิขอ
ทํางานฯ เห็นได้
กถามในการทําก
รู้ และทําความ
ประกันสุขภาพร
การประสานงา
จกรรมหนุนเสริม
มเข้าใจให้กับคณ
ทนุในระดับพ้ืนที
รือข่ายสามารถ
การเสนอใช้งบป
ทนุส่งเสริมสุขภา
ากการสอบถามห
ร่วมมีความเข้าใ
มรู้ ประชาสัมพัน
มขน  

ามารถร่วมเสนอ
ทนศูนย์ประสาน
ประกันสุขภาพป
คณะกรรมการ 
กดิการเช่ือมร้อย
ับเคล่ือนให้เครื

ชาชนได้มีส่วนร่ว
นงานด้านนโยบ
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องกจิกรรม 
อง
ด้จากการตอบ
กระบวนการ
เข้าใจกองทนุ
ระดับท้องถ่ิน 
านให้ศูนย์ฯ 
ม สร้างความรู้
ณะกรรมการ
ที่  
จัดทํา
ประมาณ
าพท้องถิ่น 
หลังการอบรม 
ใจ และได้ให้
นธ์หลังอบรม

อรายชื่อ
นงาน
ประชาชน 

ยเครือข่ายใน
อข่ายภาค
วมในการ
บาย 

0 



ผลการดำาเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2559  สปสช. เขต 5 ราชบุรี 185

ผลการดําเนินงาน
 

กจิกรร

แหล่งที่มา :  งา

ตารางที่ 83  ผ

กจิกรร
1. เผยแพร่ข้อม
ความรู้ สร้างค
ระบบหลักประ
สุขภาพให้แกป่
ในพื้นที ่

นสร้างหลักประกัน

รมท่ี 

านการมีส่วนร่ว

ผลการดําเนินงา

รมที ่
มูล สร้าง

ความเข้าใจ 
ะกัน
ประชาชน

ด
ร
ใ
เ
1
ชุ
อํ
ป
ร่
เน
2
โ
เช
ม
จั
จั
ก
3
ป
1
กั
บ

นสุขภาพถ้วนหน้า 

อ.สังขละบุรี มี 
 6.ศูนย์เรียนรู้ก
จันทร์ ต.หนองโ
เป็นผู้ประสาน
 7. เครือข่ายปร
โยค มีคุณณัฐธิด
 8. เครือข่ายพลั
อ.เลาขวัญ มีคุณ
- มอบป้ายจัดป
2559 โดยมีจําน
- มอบป้ายในพ้ืน
- มีการติดตั้งป้า

วมของประชาชน

านของศูนย์ประ

ดําเนินการเผยแ
ระบบหลักประกั
นรูปแบบบูรณา
ครือข่าย และห
1. ดําเนินงานร่ว
ชุมชนเมืองประจ
อําเภอที่เป็นเครื
ประชาสัมพันธ์ ใ
รว่มกันด้วยการใ
น้ือหาเร่ืองหลัก
2. บูรณาการกับ
ครงการงดเหล้า
ช่น หน่วยงานพั
มนุษย์จังหวัดปร
จังหวัดประจวบ
จังหวัดประจวบ
การจัดอบรมแล
3. จัดอบรมพัฒน
ประชาสัมพันธ์ง
11 กรกฎาคม 2
กังวล จ.ประจวบ
บรรยายให้ความ

ปีงบประมาณ 25

ผลการดําเนิน
คุณธนาภัทธ์ ลมั
องทุนแม่ของแผ่
โรง อ.พนมทวน มี

ระชาชนคุ้มครอง
ดา พันธุรัตน์ เป็น
ลังสังคมจังหวัดก
ณณัสศ์ยา วิษณุก
ระสานงานฯ เมื่อ
นวน 5 จุดมารับอี
นที่จํานวน 3 จุด
ายจุดประสานงาน

น สปสช.เขต 5 

สานงานหลักปร

ผลการดําเนินง
แพร่ข้อมูล สร้าง
กันสุขภาพให้แก
าการการดําเนนิ
หน่วยงานท่ีเก่ียว
วมกับ,สถานีวิทย
จวบคีรีขันธ์,สถา
รอข่ายทั้ง 8 อําเ
ในการจัดรายกา
ให้เครือข่ายร่วม
กประกันสุขภาพ
บงานหน่วยงาน 
า งานหน่วยงาน
พัฒนา สังคมแล
ระจวบคีรีขันธ์ ห
คีรีขันธ์ และหน
และโรงพยาบา
ะร่วมจัดนิทรรศ
นาศักยภาพเยา
านหลักประกัน

2559  ณ วิทยาล
บคีรีขันธ์ จํานวน
มรู้และให้เด็กเรีย

59   สปสช. เขต 

นงาน 
มดั เป็นผู้ประสาน
ผ่นดินบ้านหนองก
มคีุณสมพร ปาน

สิทธิ์ ต.ท่าเสา อ
นผู้ประสาน 
กาญจนบุรี ต.ทุ่งก
กรโยธิน เป็นผู้ปร
อวันที่ 27 สิงหาค
อีก 3 จุดติดภารกิ
ด 
นแล้วจํานวน 3

ราชบุรี 

ระกันสุขภาพปร

งาน 
ความรู้ความเข้

ก่ประชาชนในพื้น
นงานร่วมกับ
วข้อง ได้แก่  
ยุ สวท.,สถานีวิท
านีวิทยุของแต่ล
เภอ,ชมรมส่ือ
ารและช่วงเวลา
มจัดรายการแทร
พ 
สสส.ตําบลสุขภ

นตา่งๆในจังหวดั
ะความมั่งคงขอ
หน่วยงานวัฒนธ
น่วยงาน สสจ.
ล แทรกเนื้อหาใ
ศการร่วมกัน 
าวชนผลิตส่ือแล
สุขภาพ เมื่อวัน
ลัยการอาชีพวัง
น  40 คน ด้วย
ยนรู้ฝึกปฏิบัติก

5 ราชบุร ี

ผล
น 
กระ
นโต  

อ.ไทร

กระบ่ํา 
ระสาน
คม 
กิจ 

จุด 

ระชาชนจังหวัด

ผล
้าใจ
้นที่ 

ทยุ
ละ

า
รก

ภาวะ
ด 
อง
ธรรม

ใน

ละ
นที่ 
งไกล
การ
าร

1.  เกดิ
งานภา
เข้าใจก
กระตุ้น
ประชา
ในวงกว
2. ได้เค
โดยเฉพ
เครือข่า
ถึงสิทธิ
 
 

 

ลสรปุสําคัญขอ

ดประจวบคีรีขนั

ลสรปุสําคัญขอ
ดการร่วมมือระห
ครัฐและภาคปร
การดําเนินงานร่
นให้เครือข่ายแล
ชนในเรื่องการใ
ว้างเพ่ิมข้ึน 
ครือข่ายคนทําง
พาะกลุ่มคนชาย
ายตําบลที่ห่างไ
ธในการรักษา 
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ระชาชนให้
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ละกระตุ้นให้
ใช้สิทธิของตน

านเพ่ิมเติมขึ้น 
ยขอบ และ
กล ที่ยังเข้าไม่
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กันสุขภาพให้แก
าการการดําเนนิ
หน่วยงานท่ีเก่ียว
วมกับ,สถานีวิทย
จวบคีรีขันธ์,สถา
รอข่ายทั้ง 8 อําเ
ในการจัดรายกา
ให้เครือข่ายร่วม
กประกันสุขภาพ
บงานหน่วยงาน 
า งานหน่วยงาน
พัฒนา สังคมแล
ระจวบคีรีขันธ์ ห
คีรีขันธ์ และหน
และโรงพยาบา
ะร่วมจัดนิทรรศ
นาศักยภาพเยา
านหลักประกัน

2559  ณ วิทยาล
บคีรีขันธ์ จํานวน
มรู้และให้เด็กเรีย

59   สปสช. เขต 

นงาน 
มดั เป็นผู้ประสาน
ผ่นดินบ้านหนองก
มคีุณสมพร ปาน

สิทธิ์ ต.ท่าเสา อ
นผู้ประสาน 
กาญจนบุรี ต.ทุ่งก
กรโยธิน เป็นผู้ปร
อวันที่ 27 สิงหาค
อีก 3 จุดติดภารกิ
ด 
นแล้วจํานวน 3

ราชบุรี 

ระกันสุขภาพปร

งาน 
ความรู้ความเข้

ก่ประชาชนในพื้น
นงานร่วมกับ
วข้อง ได้แก่  
ยุ สวท.,สถานีวิท
านีวิทยุของแต่ล
เภอ,ชมรมส่ือ
ารและช่วงเวลา
มจัดรายการแทร
พ 
สสส.ตําบลสุขภ

นตา่งๆในจังหวดั
ะความมั่งคงขอ
หน่วยงานวัฒนธ
น่วยงาน สสจ.
ล แทรกเนื้อหาใ
ศการร่วมกัน 
าวชนผลิตส่ือแล
สุขภาพ เมื่อวัน
ลัยการอาชีพวัง
น  40 คน ด้วย
ยนรู้ฝึกปฏิบัติก

5 ราชบุร ี

ผล
น 
กระ
นโต  

อ.ไทร

กระบ่ํา 
ระสาน
คม 
กิจ 

จุด 

ระชาชนจังหวัด

ผล
้าใจ
้นที่ 

ทยุ
ละ

า
รก

ภาวะ
ด 
อง
ธรรม

ใน

ละ
นที่ 
งไกล
การ
าร

1.  เกดิ
งานภา
เข้าใจก
กระตุ้น
ประชา
ในวงกว
2. ได้เค
โดยเฉพ
เครือข่า
ถึงสิทธิ
 
 

 

ลสรปุสําคัญขอ

ดประจวบคีรีขนั

ลสรปุสําคัญขอ
ดการร่วมมือระห
ครัฐและภาคปร
การดําเนินงานร่
นให้เครือข่ายแล
ชนในเรื่องการใ
ว้างเพ่ิมข้ึน 
ครือข่ายคนทําง
พาะกลุ่มคนชาย
ายตําบลที่ห่างไ
ธในการรักษา 
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นธ์ 

องกจิกรรม 
หว่างหน่วย 
ระชาชนให้
วมกัน และ

ละกระตุ้นให้
ใช้สิทธิของตน

านเพ่ิมเติมขึ้น 
ยขอบ และ
กล ที่ยังเข้าไม่

 

1 

ตารางที่ 83 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ผลการดําเนินงาน
 

กจิกรร

2.  รับเรื่องร้อ
คําแนะนําปรึก
ประสานงานแ
ร่วมกับศูนย์บริ
หลักประกันสุข
หน่วยบริการ แ
สปสช.เขต / จั
3.  พัฒนาและ
ศักยภาพตัวแท
ประชาชนที่เข้
อนุกรรมการห
สุขภาพแห่งชา
จังหวัด ระดับเ

4.  ติดตามแล
คุณภาพบริการ

นสร้างหลักประกัน

รมที ่
จั
นั
ต
4
ว
ค

งเรียน ให้
กษา 
ก้ไขปัญหา
รกิาร
ขภาพใน
และ 
จังหวัด 

ด
ห
ปั
 
 

ะเสริม
ทน
้าร่วมเป็น

หลักประกัน
าติ ระดับ
เขต 

พั
พื
ศั
เ
มิ
เม
แ
ห
เ
- 
- 
- 
8
โ

ะพัฒนา
ร 

ติ
ใ
ง
ป

นสุขภาพถ้วนหน้า 

จัดทําส่ือในช่วงก
นักศึกษาได้จัดทํ
ต่อเนื่อง 
4. จัดประชุมคณ
วางแผนและติตต
ความรู้สิทธิประโ

ดําเนินการให้คาํ
หลักประกันสุขภ
ปัญหาเรื่องร้องเ
ตามตารางที่ 87

พัฒนาและเสริม
พ้ืนที่ เรื่อง หลัก
ศกัยภาพกรรมก
ครือข่ายให้ครอ
มถุินายน 2559
มือง จ.ประจวบ
แลกเปล่ียนและ
หลักประกันสุขภ
ครือข่ายผู้สูงอา
เครือข่ายสตรี 
เครือข่ายผู้พิกา
เครือข่ายชาติพ

8 อําเภอ และได้
รค จนได้ชุมชน

ตดิตามและพัฒน
นรูปแบบการ จั
งานหลักประกัน
ประจวบคีรีขันธ์

ปีงบประมาณ 25

ผลการดําเนินง
การอบรม และห
ทาํส่ือเผยแพร่ใน

ณะทํางานและเค
ตามงานพร้อมอั
โยชน์ 

าปรึกษาปัญหาก
ภาพ รับเรื่องร้อ
เรียน จํานวน  1
7 

มศักยภาพเครือข
ประกันสุขภาพ

การกองทุนท่องถิ
อบคลุมทั้งจังหวั
ณ ห้องประชุม

บคีรีขันธ์ โดยมีเ
พัฒนาทักษะคว
ภาพ จํานวน 50
ายุ   - เครือข่ายเ
 - เครือข่ายแรง
ารและตาบอด 
พันธ์/ไทยพลัดถิ
ดข้ยายกิจกรรม
นต้นแบบ 9 พ้ืนท

นาคุณภาพบรกิ
จัดประชุมคณะท
นสุขภาพประชาช
 ทุก 3 เดือน ณ

59   สปสช. เขต 

งาน 
หลังตดิตามอบร
นวิทยาลัยอย่าง

ครือข่ายเพ่ือ
อัพเดท ทบทวน

การใช้สิทธิ
งเรียนและแก้ไข
13 ราย/เรื่อง 

ข่ายประชาชนใน
พและพัฒนา
ถิ่น เพื่อขยาย
ดั เมื่อวันที่ 23
วัดตาลเจ็ดยอด
เครอืข่ายเข้าร่วม
วามรู้ในระบบ
0 คน ได้แก่ - 
เกษตร  
งงานนอกระบบ
- เครือข่ายเยาว
ถิ่น – แกนนําอส
สร้างเสริมป้องก
ที่  

การ โดยดาํเนินง
ทํางานศูนย์ประ
ชนจังหวัด

ณ ห้องประชุม

5 ราชบุร ี

ผล
รม 

นองค์

 
 

ข
1. ผู้ร้อ
การดํา
ให้คําป
2. หน่ว
ให้บริก

น

ด อ.
ม

บ 
วชน  
สม. 
กัน

1.  ผู้เข้
ปัญหาข
เวที แล
ช้ีแจงแ
เป็นอย่
ประสา
วิทยาก
วิทยาก
3. รูปแ
สามารถ
แผนงา
สามารถ
ด ี
 

งาน
ะสาน 

1. คณะ
มากขึน้
2.  มีกา
แบ่งบท

ลสรปุสําคัญขอ

องเรียนมีความรู้
เนินการแก้ไขปั
รึกษา และช่วย
วยงานรับผิดชอ
าร 

ข้าร่วมได้สนใจเต
ของตนเองเพื่อห
ละวิทยากรเขต 
และเพ่ิมเติมข้อมู
างดีเยี่ยม จนทํ
นงานอําเภอสา

กรกลุ่มและเข้าใ
กรไดด้ียิ่งข้ึน 
แบบการจัดกิจก
ถดําเนินกิจกรร
นส่งเสริมป้องกั
ถที่จะสานงานต

ะทํางานเครือข่า
นของแต่ละอําเภ
ารวางแผนการด
ทหน้าที่การดําเนิ
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้ความเข้าใจใน
ญหา สามารถ

ยเหลือผู้อ่ืนได้
บปรับปรุงการ

ตรียมกรณี
หาคําตอบใน
5 สามารถ

มลูความรู้ได้
าให้ผู้
มารถเป็น
จหัวใจการเป็น

รรมในพ้ืนที่
มได้ตาม

กันโรค และ
ต่อได้เป็นอย่าง

ายขยายเพ่ิม
ภอ 
ดําเนินงาน 
นินงาน 

2 
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กจิกรร

แหล่งที่มา :  งา

ตารางที่ 84  ผ

กิจกรร
1. เผยแพร่ข้อมู
ความรู้ สร้างคว
ระบบหลักประกั
ให้แก่ประชาชนใ

2.  รับเรื่องร้อง
คําแนะนําปรึกษ
ประสานงานแก้ไ
ร่วมกับศูนย์บริก
หลักประกันสุขภ
หน่วยบริการ แล
เขต / จังหวัด 
3.  พัฒนาและเส
ศักยภาพตัวแทน

นสร้างหลักประกัน

รมที ่
ส
ใ

านการมีส่วนร่ว

ผลการดําเนินงา

รมท่ี 
มูล สร้าง
ามเข้าใจ 
กันสุขภาพ
นในพ้ืนที่ 

ไ
1
เ
ร
ก
2
ซึ
9
ล
ส
ร
จั
ป
3
เม
ก
โ
4
ส
วั
เ ี

เรียน ให้
ษา 
้ไขปัญหา
การ
ภาพใน
ละ สปสช.

ด
ห
ปั
 
 

สริม
นประชาชน

เว
ป

นสุขภาพถ้วนหน้า 

สมาคมผู้บริโภค
นพ้ืนที่หน่วยงา

วมของประชาชน

านของศูนย์ประ

ไดด้าํเนินการ 2 รู
1. เผยแพร่ประชา
ครือข่ายในพ้ืนที่
ร่วมมือกับเครือข่
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ประชาสัมพันธ์
ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ด
91.75 MHz.สถา
ลาด 104.75 MH
สถานีชะอํา  9.00
ร่วมมือระหว่างศูน
จังหวัดในการเผย
ประกันสุขภาพผ่า
3. จัดอบรมพัฒน
มื่อวันที่ 16 มิถุน
กรรมการกองทนุต
โรงแรมซัน อ.เมอื
4.จัดอบรมพัฒนา
สุขภาพ ให้ผู้นําเค
วันที่ 26 พฤษภา
รียนรู้ฯบ้านดอน

ดําเนินการให้คํา
หลักประกันสุขภ
ปญัหาเรื่องร้องเ
ตามตารางที่ 87

วทีเผยแพร่ความ
ประกัน ให้กับเครื

ปีงบประมาณ 25

ผลการดําเนินง
จ.ประจวบคีรีขั
านที่เก่ียวข้องเข้

น สปสช.เขต 5 

สานงานหลักปร

ผลการดําเนิน
รปูแบบได้แก่  
าสัมพันธ์โดยบูรณ
 ในรูปแบบของเว

ข่ายงดเหล้า อปท
น  
ธผ่์านส่ือท้องถ่ิน 
ดว้ยกัน 5 สถานี 
านีชะอําเรดโิอ 92
Hz. สถานีบูมเอฟ
0 MHz. สิ่งพิมพ
นย์ประสาน งาน
ยแพร่ประชาสัมพั
านนิตยสารรายเดื
นาความรู้ดา้นสิทธิ
นายน 2559 ให้เค
ตาํบล จํานวน 31
อง 
าความรูก้ารเข้าถึ
ครือข่าย แกนนําข
คม 2559 จํานวน

นมะขาม อ.บา้นแห

าปรึกษาปัญหาก
ภาพ รับเรื่องรอ้
เรียน จํานวน  1
7 

มรู้เรื่องสิทธิและห
รือข่าย องค์กรชุ

59   สปสช. เขต 

งาน 
ันธ์ โดยมีเครือข
้าหารือ 

ราชบุรี 

ระกันสุขภาพปร

นงาน 

ณาการกับหน่วยง
วทใีหค้วามรู้ โดย
. สภาองค์กรชุมช

ไดแ้ก่ สือ่วิทยุชุ
ไดแ้ก่ สถานีวีเอ

2.75 MHz.สถานี
ฟเอม็ 89.75 MH
พ์ท้องถิน่ เป็นคว
นกับองค์การบริหา
พันธ์ข่าวสารดา้นห
ดอืน 
ธหิลักประกันสุข
ครอืข่าย 9 ด้านแ
1 คน ณ ห้องประ

ถึงสิทธหิลักประกั
ของแต่ละอําเภอ
น 30 คน ณ ศูนย
หลม 

การใช้สิทธิ
องเรียนและแก้ไข
13 เรื่อง/ราย 

หน้าที่ในระบบห
มชน เครือข่าย 9

5 ราชบุร ี

ผล
ข่าย ตลอดจ

พัฒนาร
คุณภาพ
บริการใ

ระชาชนจังหวัด

ผ

งาน 
ยความ
ชน 

ชุมชน    
อฟเอ็ม 
นีบ้าน
z. และ
วาม
ารส่วน
หลัก 

ขภาพ 
และ
ะชุม

กัน
อ เมื่อ
ย์การ

 
1. กลุ
ช่องท
จากภ
2.  เกิ
นําไป
3.  มี
หลักก
4.  เกิ
ขับเค
ขึ้น 

5. มภี
ขับเค
สุขภา

ข
1. มกี
จํานว
2. กร
แก้ไข

หลัก 
9 ด้าน 

1.  แก
เข้าใจ

ลสรปุสําคัญขอ
จนรวมกันหารือ
ระบบ 
พการให้บริการข
ในพ้ืนที ่

ดเพชรบุรี 

ผลสรุปสําคัญขอ

ลุ่มเป้าหมายพอใ
ทาง การรับเรื่อง
ภาคประชาชน 
กิดการแลกเปลี่ย
สู่ความเข้าใจที่ถ
กรณีร้องเรียนเพ
การเผยแพร่ผ่าน
กิดแกนนําที่อาส
ล่ือนงานด้านห

ภาคีความร่วมมื
ล่ือนภารกิจด้าน
าพ 
กรณีร้องเรียนเข้
วน  6  เรื่อง 
รณีเรื่องร้องเรียน
เป็นที่พอใจของ

กนนําเครือข่ายมี
จเก่ียวกับระบบห
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แนวทางการ

ของหน่วย

องกิจกรรม 

ใจที่เกิด
งร้องเรียนที่เกิด

ยนข้อมูลที่
ถูกต้องมากขึ้น
พ่ิมมากข้ึน
นส่ือต่างๆ 
สาเข้ามา
ลักประกันมาก

อที่พร้อมร่วม
นหลักประกัน

ข้ามายังศูนย์ฯ 

นได้รับการ
งผู้ร้องเรียน 

มีความรู้ความ
ลักประกัน

3 ผลการดําเนินงาน
 

กจิกรร

แหล่งที่มา :  งา

ตารางที่ 84  ผ
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ความรู้ สร้างคว
ระบบหลักประกั
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วมของประชาชน

านของศูนย์ประ

ไดด้าํเนินการ 2 รู
1. เผยแพร่ประชา
ครือข่ายในพ้ืนที่
ร่วมมือกับเครือข่
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
2. ประชาสัมพันธ์
ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ด
91.75 MHz.สถา
ลาด 104.75 MH
สถานีชะอํา  9.00
ร่วมมือระหว่างศูน
จังหวัดในการเผย
ประกันสุขภาพผ่า
3. จัดอบรมพัฒน
มื่อวันที่ 16 มิถุน
กรรมการกองทนุต
โรงแรมซัน อ.เมอื
4.จัดอบรมพัฒนา
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ปญัหาเรื่องร้องเ
ตามตารางที่ 87

วทีเผยแพร่ความ
ประกัน ให้กับเครื
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กิจกรรมที ่ ผลการดําเนินงาน ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม 
ที่เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

เครือข่าย อสม. จํานวน 40 คน  เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.59  
ณ  ห้องประชุม อบต.บ้านหาด อ.บ้านลาด เน้นให้
ความรู้สถานการณ์ ความคืบหน้าแก่แกนนําเครือข่าย 
นําไปสู่การเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่ม และ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมร้อยร่วมกันกําหนด
แนวทางการดําเนินงานในพ้ืนที่ และจัดแทรกในการ
ประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานฯ ทุกไตรมาส 
จํานวน 15-20 คน ณ ที่ทําการศูนย์ประสานงานฯ   

สุขภาพมากข้ึน ช้ีวัดจากการสอบถาม
ในประเด็นสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
2. ได้แนวทางและผลักดันจัดทําตาม
แผนร่วมกันระหว่างคณะทํางานฯและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ตดิตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยดําเนินงานใน
รูปแบบของการประชุมคณะทํางานศูนย์ประสาน งาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน ทุก 3 เดือน ณ ศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการ เครือข่ายในพ้ืนที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียน หารือแนวทางการ
ดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ 

1. เกิดการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนมาก
ข้ึน 
2.  ได้มีการนําเสนอเชิงนโยบายของ
กลุ่มคนไทยที่รอพิสูจน์สัญชาติใน
จังหวัดประจวบฯ จํานวน 192 ราย 
เพ่ือนําเสนอปัญหาเชิงระบบในการ
เข้าถึงระบบบริการสุขภาพ 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่ โดยดําเนินงานใน 2 รูปแบบ
กิจกรรม ได้แก่  
1.  จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โดยจัดกิจกรรมในเวที / กิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่  
1.1 เมื่อวันที่ 18 เมย.59 ร่วมจัดงาน สุขกําลัง 2 
งานสมัชชาสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 500 คน ด้วย
การจัดบูธตลอดงาน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรนํา
เสวนาในการส่งเสริมป้องกันโรค นโยบายสาธารณะ
และส่ือสารช่องทางร้องเรียนศูนย์ประสานงานฯ
พร้อมให้คําปรึกษา 
1.2 ร่วมงานเวทีเชิดชู ตามโครงการสร้างคนดีสู่
สังคม ผ่านสํานักพุทธ เมื่อวันที่ 16 พค.59 ณ วัด
ห้วยจระเข้ อ.เมือง ผู้เข้าร่วม 56 คน  

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ระบบหลักประกันสุขภาพ และสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลู
ความรู้ได้สะดวกและง่ายยิ่งข้ึน ซึ่ง
เป็นผลจากการมีหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนระดับพ้ืนที่ทีม่ีหนา้ทีใ่น
การรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อ 
ตลอดจนการใหค้วามรู้ การทาํ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน
ในพื้นที ่
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หลักประกันสุขภาพ
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ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเชื่อมร้อยร่วมกันกําหนด
แนวทางการดําเนินงานในพ้ืนที่ และจัดแทรกในการ
ประชุมคณะทํางานศูนย์ประสานงานฯ ทุกไตรมาส 
จํานวน 15-20 คน ณ ที่ทําการศูนย์ประสานงานฯ   

สุขภาพมากข้ึน ช้ีวัดจากการสอบถาม
ในประเด็นสิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
2. ได้แนวทางและผลักดันจัดทําตาม
แผนร่วมกันระหว่างคณะทํางานฯและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

4. ตดิตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการ โดยดําเนินงานใน
รูปแบบของการประชุมคณะทํางานศูนย์ประสาน งาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน ทุก 3 เดือน ณ ศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด
เพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการ เครือข่ายในพ้ืนที่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปล่ียน หารือแนวทางการ
ดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาร่วมกันในพื้นที่ 

1. เกิดการแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วน
ร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนมาก
ข้ึน 
2.  ได้มีการนําเสนอเชิงนโยบายของ
กลุ่มคนไทยที่รอพิสูจน์สัญชาติใน
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยดําเนินงานใน 2 รูปแบบ
กิจกรรม ได้แก่  
1.  จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ความเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่โดยจัดกิจกรรมในเวที / กิจกรรม
ต่างๆ ได้แก่  
1.1 เมื่อวันที่ 18 เมย.59 ร่วมจัดงาน สุขกําลัง 2 
งานสมัชชาสุขภาพ มีผู้เข้าร่วมจํานวน 500 คน ด้วย
การจัดบูธตลอดงาน และเข้าร่วมเป็นวิทยากรนํา
เสวนาในการส่งเสริมป้องกันโรค นโยบายสาธารณะ
และส่ือสารช่องทางร้องเรียนศูนย์ประสานงานฯ
พร้อมให้คําปรึกษา 
1.2 ร่วมงานเวทีเชิดชู ตามโครงการสร้างคนดีสู่
สังคม ผ่านสํานักพุทธ เมื่อวันที่ 16 พค.59 ณ วัด
ห้วยจระเข้ อ.เมือง ผู้เข้าร่วม 56 คน  

1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ระบบหลักประกันสุขภาพ และสิทธิ
ในระบบหลักประกันสุขภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
2.  ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลู
ความรู้ได้สะดวกและง่ายยิ่งข้ึน ซึ่ง
เป็นผลจากการมีหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนระดับพ้ืนที่ทีม่ีหนา้ทีใ่น
การรับเรื่องร้องเรียนและส่งต่อ 
ตลอดจนการใหค้วามรู้ การทาํ
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
หลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน
ในพื้นที ่
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ผลการดําเนินงาน
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ติดตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยดําเนินงาน
ใน   2 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 
1. ประชุมคณะทํางานแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปถอด
บทเรียนเป็นประจําทุกไตรมาส โดยมีคณะกรรมการซึ่ง
เป็นเครือข่ายประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
แลกเปล่ียนกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน
จํานวน 10 คน 
2  จัดติดตามสรุปงานและบันทึกเรื่องร้องเรียนของ
เครือข่ายด้วยการจัดประชุมติดตามงาน ผ่านการจัด
ประชุมทีมงาน จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน ธค. 2558 และ
เดือน กค. 2559 

1. มีการประชุมคณะกรรมการแกน
นําอําเภอทุกเดือน   
2.  เกิดการหารอืและร่วมขับ 
เคล่ือนการดําเนินงานพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพร่วมกับของ
เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ 
3. แกนนําอําเภอได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
4. มีเวทใีนการพูดคุยเกิดข้อเสนอ 
แนะในการทํางาน 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 
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กิจกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจ ระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดใน  2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. จัดนิทรรศการความรู้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่  
การจัดนิทรรศการงานรวมพลังเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2559  
ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน/ เผยแพร่เอกสาร
หลักประกันฯ โดยใช้โอกาสในการลงทํางานในพื้นที่
ระดับตําบลร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดย
ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี Childlife   
2.  เปิดสปอตวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ คล่ืน  107.5 
MHz 

1.  ประชาชนในพ้ืนที่ใหค้วามสนใจ
ต่อข้อมูลในระบบหลัก ประกัน
สุขภาพ     ชี้วัดจากการสอบถาม
ข้อมูลความรู้จากการจัดนิทรรศการ 
2.  ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบหลัก ประกัน
สุขภาพมากขึ้น 
3.  มีภาคีหน่วยงานในพ้ืนทีใ่ห้การ
สนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ด้านระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

2.  รับเรื่องร้องเรียน ให้
คําแนะนําปรึกษา 
ประสานงานแก้ไขปัญหา
ร่วมกับศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการ และ สปสช.
เขต / จังหวัด 

ดําเนินการให้คําปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน จํานวน 16 เรื่อง/ราย  
 ตามตารางที่ 87 
 

1.  สามารถจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนได้เป็นผลสําเร็จ 
2.  ประชาชนรู้และเข้าใจขั้นตอน
การใช้สิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ   

3.  พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทนประชาชน
ที่เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนใน
พ้ืนที่โดยดําเนินงานในรูปแบบการจัดเวทีอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนง.ศูนย์

1.  เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ และแนวทางการ
การเสนอของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
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กจิกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรปุสําคัญของกจิกรรม 
4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ติดตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยดําเนินงาน
ใน   2 รูปแบบกิจกรรม ได้แก่ 
1. ประชุมคณะทํางานแลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปถอด
บทเรียนเป็นประจําทุกไตรมาส โดยมีคณะกรรมการซึ่ง
เป็นเครือข่ายประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
แลกเปล่ียนกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกัน
จํานวน 10 คน 
2  จัดติดตามสรุปงานและบันทึกเรื่องร้องเรียนของ
เครือข่ายด้วยการจัดประชุมติดตามงาน ผ่านการจัด
ประชุมทีมงาน จํานวน 2 ครั้ง ในเดือน ธค. 2558 และ
เดือน กค. 2559 

1. มีการประชุมคณะกรรมการแกน
นําอําเภอทุกเดือน   
2.  เกิดการหารอืและร่วมขับ 
เคล่ือนการดําเนินงานพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพร่วมกับของ
เครือข่ายประชาชนในพื้นที่ 
3. แกนนําอําเภอได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
4. มีเวทใีนการพูดคุยเกิดข้อเสนอ 
แนะในการทํางาน 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุรี 
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กิจกรรมที ่ ผลการดําเนินงาน ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม 
1. เผยแพร่ข้อมูล สร้าง
ความรู้ สร้างความเข้าใจ 
ระบบหลักประกันสุขภาพ
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

สร้างความเข้าใจ ระบบหลักประกันสุขภาพให้แก่
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดใน  2 ช่องทาง ได้แก่ 
1. จัดนิทรรศการความรู้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่  
การจัดนิทรรศการงานรวมพลังเครือข่ายสร้างเสริม
สุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 สิงหาคม 2559  
ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน/ เผยแพร่เอกสาร
หลักประกันฯ โดยใช้โอกาสในการลงทํางานในพื้นที่
ระดับตําบลร่วมกับโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดย
ชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี Childlife   
2.  เปิดสปอตวิทยุชุมชนคนหนองหญ้าไซ คล่ืน  107.5 
MHz 

1.  ประชาชนในพ้ืนที่ใหค้วามสนใจ
ต่อข้อมูลในระบบหลัก ประกัน
สุขภาพ     ชี้วัดจากการสอบถาม
ข้อมูลความรู้จากการจัดนิทรรศการ 
2.  ประชาชนในพ้ืนที่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับระบบหลัก ประกัน
สุขภาพมากขึ้น 
3.  มีภาคีหน่วยงานในพ้ืนทีใ่ห้การ
สนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ด้านระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

2.  รับเร่ืองร้องเรียน ให้
คําแนะนําปรึกษา 
ประสานงานแก้ไขปัญหา
ร่วมกับศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพใน
หน่วยบริการ และ สปสช.
เขต / จังหวัด 

ดําเนินการให้คําปรึกษาปัญหาการใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพ รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไข
ปัญหาเร่ืองร้องเรียน จํานวน 16 เรื่อง/ราย  
 ตามตารางที่ 87 
 

1.  สามารถจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนได้เป็นผลสําเร็จ 
2.  ประชาชนรู้และเข้าใจขั้นตอน
การใช้สิทธิในระบบหลักประกัน
สุขภาพ   

3.  พัฒนาและเสริม
ศักยภาพตัวแทนประชาชน
ที่เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ

พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายประชาชนใน
พ้ืนที่โดยดําเนินงานในรูปแบบการจัดเวทีอบรมพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ เมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสนง.ศูนย์

1.  เครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบ และแนวทางการ
การเสนอของบประมาณจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ

ตารางที่ 86 ผลการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
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กิจกรรมท่ี ผลการดําเนินงาน ผลสรุปสําคัญของกิจกรรม 
แห่งชาติ ระดับจังหวัด 
ระดับเขต 

ประสานงานฯ โดยมีเครือข่ายเข้าร่วมจํานวน  32 คน 
ประกอบด้วย เครือข่ายผู้สูงอายุ  เครือข่ายสตรี  
เครือข่าย อสม. เครือข่ายหน่วยงานภาคีในพื้นที่    

ท้องถ่ิน 
2.  ได้รับความรว่มมืออย่างดีจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ อาท ิ
รพ.สต.วัดดาว สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ซ่ึงมีส่วนร่วมใน
การอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 

4.  ติดตามและพัฒนา
คุณภาพบริการ 

ตดิตามและพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดย
ดําเนินงานในรูปแบบการจัดประชุมคณะทํางาน
ศูนย์ฯ  ทุก 3 เดือน โดยมีเครือข่ายจากพ้ืนที่ 10 
อําเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวาง
แผนการดําเนินงานเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
เข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ 

ได้รับความร่วมมอืจากเครือข่ายใน
พ้ืนที่ 10 อําเภอ ทําหน้าที่เป็นคณะ 
ทํางานศูนย์ประสานงานฯ และ
หน่วย งานที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึง
สิทธิหลักประกันสุขภาพ 

แหล่งที่มา :  งานการมีส่วนร่วมของประชาชน สปสช.เขต 5 ราชบุร ี
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ผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
	 สรุปผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์การดำาเนินงานโครงการ	ได้ดังนี้

		 1.	 ศูนย์ประสานงานฯ	 /	 หน่วยรับเรื่อง	 50(5)	 ดำาเนินงานได้ตามบทบาทหน้าที่	 และวัตถุประสงค์ของ

โครงการ	คือ	

		 	 1.1	 เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ	 ทำาหน้าที่ในฐานะศูนย์รับเรื่อง	

ร้องเรียนอิสระตามมาตรา	50(5)	ทั้งการดำาเนินการรับเรื่องร้องเรียน	สร้างความรู	้ความเข้าใจ	และประสานงานเพื่อแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียนได้ทั้ง	8	จังหวัด

	 	 	 	 ท้ังนี้การดำาเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	 ตลอดจนการให้คำาปรึกษา	

เกี่ยวกับระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่	 8	 จังหวัดภาคตะวันตก	 สามารถดำาเนินการรับเร่ืองร้องเรียนและแก้ไขปัญหา

ได้จำานวนทั้งสิ้น	196	เรื่อง	และสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนแล้ว	

196	เรื่อง	

		 	 1.2		สามารถเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 ท้ังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เครือข่าย	 องค์กรภาค

ประชาชนในการสนบัสนนุและพฒันาระบบหลกัประกนัสขุภาพไดท้ัง้	8	จังหวดั	ใหเ้ขา้มาเปน็ตวัแทนและมารว่มจดักจิกรรม

การมีส่วนร่วมได้อย่างต่อเนื่อง

		 	 1.3		สามารถเชือ่มประสาน	อปท.	เครอืขา่ย	กลุ่มประชาชนในฐานะคณะกรรมการกองทนุหลกัประกัน

สุขภาพระดับท้องถิ่นร่วมกันเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางในการอนุมัติงบประมาณกองทุนฯ	ได้

อย่างถูกต้องทั้ง	8	จังหวัด

		 		 1.4		สามารถผลกัดนัใหเ้ครอืขา่ย	กลุม่ประชาชนในพืน้ทีไ่ดจ้ดัทำาโครงการสง่เสรมิปอ้งกนัโรคเพือ่เสนอ

ขออนุมัติงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นได้เป็นผลสำาเร็จ

	 		 1.5		สามารถพัฒนาเครือข่ายศูนย์ให้มีความสามารถในการทำาหน้าที่ให้ความรู้	 ความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในพื้นที่

		 2.		ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 มีทักษะความสามารถในการสื่อสารงานหลักประกัน

สุขภาพ	 ซึ่งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน	 ได้นำากระบวนการและทักษะที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไป

ใช้ในการเผยแพร่ความรู้	 สร้างความเข้าใจให้ประชาชนได้เข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ	ทั้งในลักษณะการเป็นวิทยากร

เอง	เปน็ทีป่รึกษา	หรอืจดักระบวนการประสานงานวทิยากรมาชว่ยสือ่สารได	้ตลอดจนสามารถผลักดนัใหป้ระชาชนไดเ้ป็น	

ส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่

		 3.	 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวกและทั่วถึง	 ซึ่งเป็นผลสำาเร็จจากการดำาเนินงาน

เผยแพรป่ระชาสมัพนัธด์ว้ยกระบวนการทีห่ลากหลายของพ้ืนที	่ทัง้ดำาเนนิการเผยแพร่ประชาสัมพันธผ่์านวทิยชุมุชน	ผา่น

วารสาร	นิตยสารท้องถิ่น	การนิทรรศการเคลื่อนที่	การจัดนิทรรศการความรู้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที	่และการจัดเวทีให้

ความรู	้ซึง่ไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากประชาชนในพืน้ทีช่ีว้ดัจากการซกัถามแลกเปลีย่น	และร่วมเปน็สว่นหนึง่ในการสนบัสนนุ

ระบบหลักประกันสุขภาพ

		 4.	 เครอืขา่ยประชาชนในพืน้ทีใ่หค้วามสนใจต่อระบบหลักประกนัสุขภาพ	ชีว้ดัจากการเชือ่มประสานศูนย์

ประสานงานฯ		ในการให้ความรูแ้กป่ระชาชนในพืน้ที	่การรับขอ้มลูขา่วสารไปเผยแพรต่่อ	การร่วมผลกัดันการพฒันาระบบ

หลักประกันสุขภาพ	 ซึ่งเครือข่ายประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯ	 คณะกรรมการระดับจังหวัด	
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ระดับเขต	 และระดับชาติ	 และรวมตัวกันในนาม	 “กลุ่ม	 คนรักหลักประกันสุขภาพ”	ที่เกิดข้ึนจากความรู้สึกเป็นเจ้าของ	

เพื่อร่วมกันปกป้องระบบหลักประกันให้เข้มแข็ง	 โดยมีทั้งเครือข่ายระดับจังหวัด	 และต่อยอดเป็นเครือข่ายระดับภาค	

ในปีต่อไป

	 5.	 เกิดการเรียนรู้ผ่านบทเรียนการทำางาน	ที่สามารถต่อยอดขยายผลไปสู่การกำาหนดทิศทางการทำางาน	
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บจังหวัด และ

การ” 

ะ

“เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

ในระบบหลักประกันสุขภาพ”

“จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น

ตามบทบาทการติดตามและ

พัฒนาคุณภาพบริการ”

งานเครือข่ายมิตรภาพบ�าบัด จิตอาสา ภาคีวิชาชีพ

	 การมีส่วนร่วมของภาคีประชาชน	 ได้กระตุ้นให้ผู้ร่วมจัดกิจกรรม	 ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบ

หลักประกันสุขภาพ	 ผ่านกิจกรรมท่ีจัดข้ึน	 แต่อาจยังไม่ได้สามารถครอบคลุมได้ทุกพื้นที่	 ไปพร้อมๆ	 กับการดูแลส่งเสริม	

สุขภาพ	ป้องกันโรค	 การช่วยกันดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพ	อันจะนำาไปสู่เป้าหมายการเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ	

ตามยุทธศาสตร์	 5	 ปี	 กับการสร้างความพยายามเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเดียวกับระดับภาค	 และเชื่อมโยงงานร่วมกับ

เครอืขา่ยวชิาชพี	เพือ่รว่มกนัพฒันาคณุภาพบรกิารไปพร้อมกบัการพัฒนาศนูยบ์ริการหลักประกนัสุขภาพในหนว่ยบรกิาร		

และพัฒนางานมิตรภาพบำาบัดในหน่วยบริการ	 ร่วมกับ	สปสช.ส่วนกลาง	ซึ่งมีแนวคิดเดียวกันกับงานมิตรภาพบำาบัด	คือ	

แนวคิดที่มูลนิธิมิตรภาพบำาบัดเรียกว่า	 “เพื่อนช่วยเพ่ือน”	 ด้วย	 “หัวใจของความเป็นมนุษย์”	 ให้หน่วยบริการสนับสนุน	

ให้ผู้ป่วย	ญาติ	จิตอาสา	เข้ามาร่วมกันดูแลสุขภาพ	ลดภาวะโรคเรื้อรัง	หรือดูแลรักษาตัวเองให้ดีขึ้นตามภาวะของโรค	

	 ปัจจุบัน	 สปสช.	 เขต	 5	 ราชบุรี	 ได้พัฒนาจนเกิดศูนย์มิตรภาพบำาบัดภายในเขต	 เพิ่มภาคีผ่านวิชาชีพ		

ส่งผลให้เกิดกลุ่ม	เครือข่ายในการดูแลกลุ่มผู้ป่วย	ในลักษณะมิตรภาพบำาบัด	เพื่อนช่วยเพื่อน	มีกลุ่ม	ชมรมผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	

มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจรรมของจิตอาสาเอง	โดยไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	สปสช.	จำานวน	36	แห่ง	

ไดแ้ก	่โรงพยาบาลนครชยัศร	ีโรงพยาบาลจนัทรเุบกษา	(กำาแพงแสน)	โรงพยาบาลนครปฐม	โรงพยาบาลบา้นโปง่	โรงพยาบาล

ปากท่อ	 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	 (จอมบึง)	 โรงพยาบาลราชบุร	ี โรงพยาบาลโพธาราม	 โรงพยาบาลดำาเนินสะดวก	

โรงพยาบาลสวนผึ้ง	 โรงพยาบาลบางแพ	 โรงพยาบาลกุยบุรี	 โรงพยาบาลสามร้อยยอด	 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย		

โรงพยาบาลหวัหนิ	โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ	์โรงพยาบาลบางสะพาน	โรงพยาบาลอมัพวา	โรงพยาบาลพระพุทธเลศิหลา้	

“ประชุมคณะท�างานในการติดตาม

และพัฒนาคุณภาพ”
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โรงพยาบาลกระทุ่มแบน	 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	 โรงพยาบาลสมุทรสาคร	 โรงพยาบาลอู่ทอง	 โรงพยาบาลสามชุก		

โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช	 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช	 โรงพยาบาลด่านช้าง	 โรงพยาบาลปราณบุรี	 โรงพยาบาล

หัวหิน	โรงพยาบาลประจวบครีขีนัธ์	โรงพยาบาลชะอำา	โรงพยาบาลบา้นลาด	โรงพยาบาลพระจอมเกลา้	โรงพยาบาลสมเดจ็

พระสังฆราชองค์ที	่19	(ท่าม่วง)	โรงพยาบาลบ่อพลอย	โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ	์และได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ	

จัดประชุม/	ระดมความคิดและสรุปบทเรียนทบทวนงานด้านอาสาสมัคร	งานมิตรภาพบำาบัดและศูนย์บริการหลักประกัน

สุขภาพ	ในวันที	่29	-	30	สิงหาคม	2559	ณ	โรงแรมบ้านสวนนพรัตน	์จ.สมุทรสงคราม	ผู้เข้าร่วม	64	คน	ในการพัฒนา

ระบบอาสาสมัครมิตรภาพบำาบัดในหน่วยบริการ	เพิ่มจำานวนเครือข่ายในการทำางานระบบมิตรภาพบำาบัดในหน่วยบริการ	

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำางาน	ระบบอาสาสมัครมิตรภาพบำาบัด	ได้เรียนรู้ตัวอย่างที่ด	ีหรือ	การพัฒนา

รูปแบบในการทำางานจติอาสา	โดยการจดักจิกรรมครัง้นี้	ได้จดัเนือ้หาในการใชส้มาธกิารออกกำาลังกายบำาบดัในการเยยีวยา

จติใจ	อาจารยธ์นดล	เกตวุมิตุ	ิและคณะ	การแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องจติอาสาจากพืน้ทีภ่าคอืน่และภายในพืน้ที	่เขต	5	ราชบรุ	ี

ในการนำาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่	แต่ละโรงพยาบาลต่อไป

งานเครือข่ายสถาบันการศึกษา

	 การพฒันาหลกัสตูรการเรยีนการสอน	ระบบหลักประกนัสขุภาพไทยในสถาบนัการศกึษา	จำานวน	10	แหง่	

ได้แก่		 1.		 มหาวิทยาลัยคริสเตียน	

		 2.		 วิทยาลัยการสาธารณสุข	สิรินธร	สุพรรณบุร	ี

		 3.		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	สุพรรณบุร	ี

		 4.		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	จักรีรัช	

		 5.		 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	ราชบุรี	

		 6.		 วิทยาลัยพระจอมเกล้า	จ.เพชรบุรี	

		 7.		 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	

		 8.		 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	

		 9.		 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	

		 10.	 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	

	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎาคม	 2557	 อย่างเป็นทางการ	 ซ่ึงก่อนหน้านั้นแต่ละสถาบันฯ	 ได้มีการจัดการเรียน	

การสอนแล้ว	 และเป็นการลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง	 ร่วมจัดการเรียนการสอน	 ใช้หลักสูตร	

ร่วมกัน	และนำาเนื้อหา	เอกสารต่างๆ	ที่ทางสำานักงานส่งให้นำาไปประยุกต์ปรับสอนแล้ว

	 ในปี	 2559	 แต่ละสถาบันการศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนแทรกเนื้อหา	 เร่ือง	 ระบบหลักประกัน

สขุภาพ	อยา่งตอ่เนือ่ง	อาท	ิแทรกในการปฐมนิเทศ	ปจัฉมินเิทศของนกัศกึษา	จดัแทรกสอนรายวชิาเศรษฐศาสตรกั์บระบบ

สุขภาพ	ระบบสุขภาพในชุมชน
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งาน NCH (National Clearing House)

1. ความเป็นมา

	 ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลกระทรวง

สาธารณสุข	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 และกระทรวงมหาดไทยได้ทำาความตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนา

ระบบการดูแลและคุ้มครองความมั่นคงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสำาหรับข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำาหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคล

ในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2545	 ตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น	และบุคคลในครอบครัวของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข	พ.ศ.	2556	

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 2.1		 user	name	password	ในระบบทะเบียน	ปีงบประมาณ	2559	จำานวน	อปท.	698	แห่ง	มีทั้งหมด	

3	บทบาท	คือ	

	 	 1.		 นายทะเบียน	

	 	 2.		 เจ้าหน้าที่การเงิน	

	 	 3.		 บุคลากร	

		 2.2	 ผลการดำาเนินการตาม	 KPI	 ตัวชี้วัดของกรณี	 ใบเสร็จปีงบประมาณ	 2559	 คือ	 จำานวนใบเสร็จ

ที่ส่งมาในระบบของ	สปสช.	ที่มีข้อมูลถูกต้อง	ครบถ้วนสมบูรณ์	ได้รับการตรวจสอบ	และโอนเงินคืนให้แก่หน่วยงาน	อปท.	

ที่ส่งเบิกภายใน	 60	 วัน	 ซึ่งจากการติดตามและกำากับการตรวจใบเสร็จในโปรแกรม	 Factsheet	 (ทุกวันที่	 10,20,30)	

พบว่า	เจ้าของใบเสร็จ	ได้รับเงินชดเชยคืน	ภายใน	60	วัน	ตามเป้าหมาย	รายละเอียดดังตารางที่	88

ตารางที่ 88 ใบเสร็จที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบทะเบียนบุคลากรในระบบทะเบียน	ปีงบประมาณ	2559

ผลการดําเนินงานการสรา้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 194 

 

งาน NCH (National Clearing House) 
 

 
1. ความเป็นมา 
        ตามนโยบายบูรณาการสร้างความเป็นเอกภาพของระบบหลักประกันสุขภาพของรัฐบาลกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยได้ทําความตกลงร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ระบบการดูแลและคุ้มครองความม่ันคงสิทธิด้านการรักษาพยาบาลสําหรับข้าราชการหรือลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและบุคคลในครอบครัวของพนักงานหรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดให้พนักงานหรือลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัวของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้สิทธิรับบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2556  
2. ผลการดําเนินงาน    
    2.1 user name password ในระบบทะเบียน ปีงบประมาณ 2559   จํานวน อปท. 698 แห่ง   มทีั้งหมด 3 
บทบาท คอื  

1. นายทะเบียน  
2. เจ้าหน้าที่การเงิน  
3. บุคลากร   

     2.2 ผลการดําเนินการตาม KPI ตัวชี้วัดของกรณ ีใบเสร็จปีงบประมาณ  2559   คือ   จํานวนใบเสร็จที่ส่งมาใน
ระบบของ สปสช. ที่มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ ์ไดรั้บการตรวจสอบและ โอนเงนิคืนให้แก่หนว่ยงาน อปท. ที่
ส่งเบิกภายใน 60 วัน  ซึ่งจากการตดิตามและกํากับการตรวจใบเสร็จในโปรแกรม Factsheet (ทุกวันที่ 10,20,30)  
พบว่า เจ้าของใบเสร็จ ได้รับเงินชดเชยคืน ภายใน 60 วัน ตามเป้าหมาย   รายละเอียดดังตารางท่ี 88 

ตารางที่ 88  ใบเสร็จที่ส่งเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบทะเบียนบุคลากรในระบบทะเบียน ปีงบประมาณ 2559 

แหล่งท่ีมา : http://claim.nhso.go.th/fact/index.php  (ต.ค. 58- ก.ย. 59) 
 

สถานะ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

รอการพิจารณา 0.97 0.35 0.59 0.39 0.41 0.08 0.03 0 0 0.3 0.4 0 
ร้อยละใบเสรจ็ 
ที่ตรวจ 

97.8 99.3 98.6 99.02 99.5 99.6 99.61 99.67 99.66 98.9 98.8 100 

ร้อยละใบเสรจ็ 
ที่ไม่อนุมตั ิ

1.32 1.45 1.33 1.39 1.29 1.25 1.13 1.14 1.06 1.03 .76 .69 

จํานวนวัน 
รอตรวจ<20 วัน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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3. บทสรุป 

	 ในรอบปีที่ผ่านมาใบเสร็จที่ถูกส่งผ่านโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

ร้อยละ	99.2	ได้รับการตรวจภายในเวลา	10	วัน	และมีใบเสร็จที่ไม่อนุมัติคิดเป็น	ร้อยละ	1.15	เนื่องจาก

	 1.		เอกสารที่ส่งเบิกไม่ครบ	 เช่น	 หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก,	 หนังสือรับรองกรณี	

ที่แพทย์ส่งตรวจนอกสถานพยาบาล,	หนังสือแสดงอัตราค่าบริการสาธารณสุข

	 2.		ขาดลายเซ็นผู้มีสิทธิ์
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พัฒนาระบบสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพ เพื่อตอบสนองภารกิจ

อย่างมีคุณภาพรวดเร็ว ทันเวลาโดยสอดคล้องกับแผนแม่บทของส�านักงาน

1. ความเป็นมา

	 การจัดทำาระบบสารสนเทศประกันสุขภาพในสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ปี	 2559	 ได้มีการ

จัดทำาสารสนเทศ	จากแหล่งข้อมูลใหญ่ๆ	คือ	

		 1.	 ข้อมูลการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ	 /การลงทะเบียนสิทธิประชาชนมูลที่เป็นผลการให้บริการใน

หน่วยบริการ	และข้อมูลประชากรจากสำานักทะเบียนราษฎร์กลางของประเทศ

		 2.		 ข้อมูลการบริการในหน่วยบริการ	ข้อมูลผู้ป่วยใน	ข้อมูลผู้ป่วยนอกส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	การ

ส่งต่อ	การดำาเนินงานรายโรคอื่นๆ	เช่น	โรคไต	โรคตา	ผู้ติดเชื้อและเอดส์	

		 3.		 ข้อมูลจากการดำาเนินงานในชุมชน	เช่น	กองทุนตำาบล	การคุ้มครองสิทธิ	การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

		 4.		 ข้อมูลด้านกองทุนและการเงินงบประมาณ	

	 ข้อมลูท้ังหมดไดด้ำาเนนิงานเป็นแบบรวมไวท้ีศ่นูยก์ลาง	โดยสำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต	ิหลงัจาก

ทำาการตรวจสอบแล้ว	 ได้จัดทำาข้อมูลบางส่วนไว้ให้สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต	 ผ่านระบบ	 BRN_DB	

ให้สาขาเขตสามารถจัดทำาสารสนเทศในส่วนที่เขตต้องการทำาไว้สนับสนุนการดำาเนินการระดับเขต

		 ฉะนั้น	ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่ถูกประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ	โดยทีม	พัฒนาระบบสารสนเทศกลาง	

ไว้ให้สนับสนุนการทำางานทั้งประชาชน	 หน่วยบริการ	 และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สาขาเขตไว้แล้ว	

ที่	 http://eis.nhso.go.th	 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีสำานักงานหลักประกันสุภาพแห่งชาติ	 สามารถใช้รหัสผ่านเข้าไป	 ประมวลผล

ข้อมูลตามเง่ือนไขความต้องการ	 ที่สนับสนุนงานของตนเอง	 หรือไปประมวลผลรายงานนำาไปวิเคราะห์ต่อได้	 ครบเกือบ

ทุกงานและภารกิจของสำานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขต	

		 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต	พื้นที่	สามารถจัดทำาสารสนเทศที่ต้องการจากข้อมูลที่ทาง

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดไว้ให้ผ่านระบบ	BRN_DB	สำาหรับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	5	

ราชบุรี	ปี	2559	ได้จัดทำาระบบสารสนเทศไว้สนับสนุนการทำางานไว้แล้ว

2. ผลการด�าเนินงาน 

	 ไดจ้ดัทำาระบบสารสนเทศสขุภาพ	จากข้อมลูผู้ปว่ยใน	ข้อมลูส่งต่อ	ในระบบ	E-claim	ป	ี2558	บนฐานขอ้มลู	

BRN_DB	มาแยกรายคน	การวินิจฉัยโรคหลัก	นำามานับ	ตามกลุ่มโรค	21	กลุ่มโรค	รายละเอียดดังตารางที่	89	สามารถ

ทำาการเจาะลึกลงเปน็กลุม่โรคยอ่ย	แลว้แสดงผล	รายงานออกเปน็จำานวนปว่ย	จำานวนจำาหนา่ยตายเชงิภมูศิาสตร	์ทำาแผนท่ี

รายจังหวัด	แสดงการป่วยและจำาหน่ายตาย	กลุ่มโรคตัวอย่าง	รายละเอียดดังแผนภูมิที่	52-54	และทำาการแยกตามกลุ่ม
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อาย	ุชว่ง	5	ป	ีชาย-หญงิ	ตามกลุม่โรค	กลุม่โรคตวัอยา่งตามแผนภมูทิี	่2	ซึง่สามารถดไูด	้กลุม่หลกัทกุกลุม่โรค	และกลุม่ยอ่ย		

ได้ทุกกลุ่มโรค	และได้จัดทำาสารสนเทศอื่น	เช่น	ทำาแยกวิเคราะห์ตามกลุ่ม	298	โรค	เพื่อให้เห็นมุมมองหลายมุมมองได้		

ตารางที่ 89	แสดงผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วย	OP	refer	ในพื้นที	่สปสช.	เขต	5	ราชบุรี	ปี	2558

ผลการดาํเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ 2559 สปสช. เขต 5 ราชบุร ี 199 
 

กลุ่มโรค และได้จัดทําสารสนเทศอื่นเช่นทําแยกวิเคราะห์ตามกลุ่ม 298 โรค เพ่ือให้เห็นมุมมองหลาย
มุมมองได้   

ตารางท่ี 89   แสดงผู้เข้ารับบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วย OP refer ในพ้ืนที่ สปสช. เขต 5 ราชบุรี ปี 2558 
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แผนภูมิที่ 52	 ตัวอย่างกลุ่มโรค	Neoplasms				
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แผนภูมิที่ 52  ตัวอย่างกลุ่มโรค Neoplasms      

 
 
แผนภูมิที่ 53   ตัวอย่างกลุ่มโรค Malignant  neoplasms of digestive organs Chapter 2     
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แผนภูมิที่ 52  ตัวอย่างกลุ่มโรค Neoplasms      

 
 
แผนภูมิที่ 53   ตัวอย่างกลุ่มโรค Malignant  neoplasms of digestive organs Chapter 2     

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 53 ตัวอย่างกลุ่มโรค	Malignant		neoplasms	of	digestive	organs	Chapter	2			
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แผนภูมิที่ 54	 ตัวอย่างกลุ่มโรค	Liver	cell	carcinoma
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แผนภูมิที ่54    ตัวอย่างกลุม่โรค Liver cell carcinoma 

 
 
3.  บทสรุป   

1. สามารถวิเคราะห์เปรียบเทยีบ การป่วยเข้ารับการรักษา การจําหน่ายตาย ตามกลุม่โรค ตาม
อายุ เพศ พื้นที่  และรายโรคได้ 

2. สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการประกอบการจัดทํา แผนงาน โครงการ งบประมาณ ลงไปพื้นที่ 
เพื่อ ค้นหาคดักรองกลุ่มเส่ียง กลุ่มป่วย หรอืเริ่มป่วยได ้หรือ ประกอบกับการพิจารณาการจัดบริการให้มี
การเข้าถึง ได ้
          3. สามารถใช้ในการกํากับติดตามประเมินผลได ้
      4. การทํางานจริงไม่ได้ใช้ข้อมูลในการทํางานเป็นตัวตั้งต้นในการทํางาน  
      5. ผู้พัฒนาขาดกําลังใจ เนื่องจากการ ออกแบบ วิเคราะห ์การนําเสนอ ตอ้งใชค้วามตั้งใจ อดทน 
แต่ไม่ได้เห็นความสําคัญ 
 
4. ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน   

1. เป็นจํานวนคนที่ป่วยกลุ่ม UC และกลุ่มทีส่่งข้อมลูให ้E-claim เท่านั้น ไม่ใช่ทุกกลุ่มสิทธิ อาจ
ใช้เป็นข้อมลูสทิธิ UC เท่านั้น ไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบค่ากลางของ ประชากรคนไทยท้ังประเทศได ้
      2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบสามารถทําร่วมค่าใชจ่้าย หรอืงบประมาณการให้บริการ ได้ แตต่อ้ง 
ร่วมมือกันวิเคราะห์กับบุคลากรท่ีมีความรู้เรือ่งฟังชั่นทางการเงินได้ระบบน้ียังไม่มี 
      3. งานในกลุ่มภารกิจต่างๆ ควรมีส่วนร่วมการพัฒนาและใช้ร่วมกัน  
          
 
 

3. บทสรุป 

	 1.		 สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ	การป่วยเข้ารับการรักษา	การจำาหน่ายตาย	ตามกลุ่มโรค	ตามอาย	ุเพศ	

พื้นที่	และรายโรคได้

	 2.		 สามารถนำาขอ้มลูไปใชใ้นการประกอบการจัดทำา	แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	ลงไปพืน้ที	่เพือ่ค้นหา

คัดกรองกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มป่วย	หรือเริ่มป่วยได้	หรือ	ประกอบกับการพิจารณาการจัดบริการให้มีการเข้าถึงได้

		 3.		 สามารถใช้ในการกำากับติดตามประเมินผลได้

		 4.		 การทำางานจริงไม่ได้ใช้ข้อมูลในการทำางานเป็นตัวตั้งต้นในการทำางาน	

		 5.		 ผู้พัฒนาขาดกำาลังใจ	เนื่องจากการออกแบบ	วิเคราะห์	การนำาเสนอ	ต้องใช้ความตั้งใจ	อดทน	แต่ไม่ได้

เห็นความสำาคัญ

4. ข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงาน 

	 1.		 เป็นจำานวนคนที่ป่วยกลุ่ม	UC	และกลุ่มที่ส่งข้อมูลให	้E-claim	เท่านั้น	 ไม่ใช่ทุกกลุ่มสิทธิ	อาจใช้เป็น

ข้อมูลสิทธ	ิUC	เท่านั้น	ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบค่ากลางของ	ประชากรคนไทยทั้งประเทศได้

		 2.		 การวเิคราะหเ์ปรยีบเทียบสามารถทำารว่มคา่ใชจ้า่ย	หรืองบประมาณการใหบ้รกิารได้	แตต้่องรว่มมอืกนั

วิเคราะห์กับบุคลากรที่มีความรู้เรื่องฟังก์ชั่นทางการเงินได้ระบบนี้ยังไม่มี

		 3.		 งานในกลุ่มภารกิจต่างๆ	ควรมีส่วนร่วมการพัฒนาและใช้ร่วมกัน	
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สปสช. เขต 5 ราชบุรี รับคณะศึกษาดูงาน PMAC ประชุม
วิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เมื่อวันที่ 
28 มกราคม 2559 มีผ้ศึกษาดงานจากนานาชาติ

..............................................

28 มกราคม  2559  มผูศกษาดูงานจากนานาชาต 
ประมาณ 100   คน  โดยมีพ้ืนที่ในการศึกษา   จํานวน 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  เทศบาล
ตําบลสวนหลวง  อ .กระทุ่ มแบน   จ .สมุทรสาคร  
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)  อ.สามพราน 
จ.นครปฐมจ.นครปฐม  

่ ่

..............................................
.........................................

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  สปสช.เขต 5
ราชบุรี ได้ให้การต้อนรับคณะจากสํานักงาน
ประกันสุขภาพประเทศอิหร่าน (Iran Health 
Insurance Organization)  เข้าศึกษาดูงาน 
เ ร่ืองระบบการบริหารจัดการบริการด้าน

่สุขภาพ ความเชือมโยงของระบบเครือข่าย
บริการสุขภาพในพ้ืนที่ ทีมหมอครอบครัว  การ
ฟ้ื น ฟู ส ม ร ร ถภ าพ ด้ า น ก า ร แพทย์  ก า ร
ลงทะเบียนผู้มีสิทธิ  การส่งเสริมและป้องกัน
โรค ความมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วน
้ ิ่ โ

สปสช. เขต 5 ราชบุรี ได้ดําเนินการจัดสัมมนาแนวทางการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 รุ่นที่ 1 จัดที่
โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2559  

..............................................

ท้องถิน   และประชาชน  ณ  โรงพยาบาล
หลว ง พ่ อ เ ป่ิ น  และ  รพ .สต .นร า ภิ ร ม ย์
 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

ฐ ุ
เป็นรุ่นที่ 2 จัดที่ โรงแรมลองบีช ชะอํา จ .เพชรบุรี มี
ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งในกลุ่มผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จํานวน
กว่า 200 คน สัมมนาคร้ังน้ีมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เข้าใจในประกาศเก่ียวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือ พ้ืนที่  โดยนายศุมล  ศรีสุข วัฒนา  ......................................... ุ ุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ นายอุทัย  หมั่นเทียนติพันธ์ รองผู้อํานวยการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี 
คุณศุลีมาศ ชลายนเดชะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 3 
คุณศรีวรินทร์  สุรัติเมธาพันธ์ สตง. จังหวัดนครปฐม และ
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ปลัดอนันต์  
พันธ์บ้านแหลม และ ปลัดสันติ  สว่างศรี

..............................................
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............................................
เมื่อ วันที่  7 เมษายน 2559 ศ .คลินิก  เ กียรติคุณ
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ  เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร เยี่ยม

์ ิ ี ่ ้ ็ ็ ี่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จที
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  พร้อมกําชับนายแพทย์
สาธารณสุขทุกจังหวัดประสานผู้ประกอบการ นํา
แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และ
ผู้ติดตามประมาณ 3.5 ล้านคน เข้ารับการตรวจสุขภาพ

ป ั ่ ึ้ ี ํ ื่ ้

.......................................
และประกนสุขภาพ กอนขนทะเบยนทางาน เพอ
ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และรักษาพยาบาล

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดประชุมชี้แจงหน่วย
บริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พร้อม
เข้าร่วมดําเนินงานการดูแลระยะยาวด้าน
สาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
ปี 2559 เพ่ือให้ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับการดูแล

ี ี โ
...................................

จากทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาลและ 
รพ.สต. ให้บริการดูแลด้านสุขภาพถึงที่บ้าน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ อยู่ในสังคมอย่างมี
ศักด์ิศรี เข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงแรม
ิ ์ ื ปริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม

้

....................................
.......................................

 สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดอบรมไกล่เกลี่ยเบ้ืองต้น 
ให้กับเจ้าหน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนที่
เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) ให้มีความรู้ในการ
ไกล่เกลี่ยเบ้ืองต้น  เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 

..............................

ณ โรงแรมบ้านอัมพวา  รีสอร์ทแอนด์สปา อ.อัมพวา 
จ.สมุทรสงคราม 

.......................................................................
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สปสช เขต 5 ราชบรี จัดอบรมไกล่เกลี่ยเบ้ืองต้น
...............................
สปสช.เขต 5 ราชบุร จดอบรมไกลเกลยเบองตน 
ให้กับเ จ้าหน้าที่ รับเ ร่ืองร้องเรียนสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการ และหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5)
มีความรู้ในการไกล่เกลี่ยเบ้ืองต้นกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย ผ้รับผิดชอบงานค้มครองสิทธิและปร อบ วย ูรบ ชอบ น ุม รอ ส ธแล
รับ เรื่ อ งร้ อง เรี ยน /ร้ องทุก ข์จากสํ า นักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หน่วยบริการสังกัดภาครัฐและ
โรงพยาบาลเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ และหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน 50(5) 

.......................................

...............................
ู ู

ทั้ง 8 จังหวัด เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2559 
ณ  โ ร งแรม บ้าน อัมพวา รีสอร์ ทแอน ด์สปา 
อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ในระบบหลักประกัน
สขุภาพถ้วนหน้าให้กับอาสาสมคัรสาธารณสขุประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) พร้อมทัง้ให้เกิดความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและมีส่วนร่วมจนกระทัง่มีจิตอาสาในการส่ือสาร

้ ่ ่

..............................
ไปสูป่ระชาชนในพืน้ท่ีอยา่งถกูต้อง ระหว่างวนัท่ี 16-17 
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมพาวีเล่ียน ริมแคว รีสอร์ท 
กาญจนบรีุ อ.เมือง จ.กาญจนบรีุ

..................................

สปสช. เขต 5 ราชบุรี จดัประชุมรับฟังความคิดเห็น
ทั่วไป จากผ้ให้บริการและผ้รับบริการ ประจําปี 

...............................
ทวไป จากผูใหบรการและผูรบบรการ ประจาป 
2559 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ 
มาตรา 18(13) กําหนดให้สํานักงานจัดประชุม
เพ่ือให้คณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้รับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ ให้บริการและ
ผ้รับบริการเป็นประจําทกปี เพ่ือนํามาปรับปรง ผูรบบรการเปนประจาทุกป เพอนามาปรบปรุง 
ขอบเขตสทิธิประโยชน์และคณุภาพมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ช่วงเดือนมิถนุายน 2559 .......................................................................
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เปิดศนย์เฉลิมราชเฉลิมพระเกียรติบ้านสาย
...............................
เปดศูนยเฉลมราชเฉลมพระเกยรตบานสาย
เพชร บ้านทองมงคล บ้านห้วยเกรียบ ต.ทอง
มงคล อ.บางสะพาน และหน่วยงานราชการ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงาน
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พป ร ะ ช า ช น จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขนัธ์  เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  และประจวบครขนธ  เครอขายองคกรงดเหลา  และ
ภาคีเครือข่ายท่ีเป็นคณะทํางานได้ร่วมกันจัด
งานรณรงค์พร้อมเปิดตวัพืน้ท่ีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สวนเกษตรตัวอย่างในการส่งเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค โดยมีตัวแทนแกนนําแต่ละแห่ง 
ได้แก่ กํานนั  ผ้ใหญ่บ้าน  ประธานสภา ผอ รพไดแก กานน  ผใูหญบาน  ประธานสภา ผอ.รพ
สต.  นกัวิชาการพยาบาลพิเศษ ประธานชุมชน  
จํานวนกวา่ 500 คน เม่ือวนัท่ี  14 - 28 มกราคม 
2559  

สํานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 5 
ราชบรีร่วมกับคณะกรรมการติดตามประเมินหน่วย

...............................
...............................

ราชบุรรวมกบคณะกรรมการตดตามประเมนหนวย
บริการท่ีขึน้ทะเบียนให้บริการเคร่ืองช่วยฟังสําหรับ
คนพิการทางการได้ยินในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า  (บัตรทอง) ได้จัดออกตรวจประเมินขึน้
ทะเบียนหน่วยบริการท่ีมีความพร้อมในการจัดบริการ
เคร่ืองช่วยฟังสําหรับคนพิการทางการได้ยินฯ โดยการเครองชวยฟงสาหรบคนพการทางการไดยนฯ โดยการ
ตรวจในรูปแบบของคณะกรรมการท่ีมาจากเครือข่าย
บริการเขตสุขภาพ โดยได้ดําเนินการตรวจประเมิน
หน่วยบริการจํานวน  12 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาล
สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า  โรงพยาบาลราชบุ รี ุ
โรงพยาบาลพหลพลพยหุเสนา โรงพยาบาลมะการักษ์ 
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน 
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 
โรงพยาบาลประจวบคีรีขนัธ์ โรงพยาบาลหวัหิน 

.......................................................................
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