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บทที่ 1

ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1.1

แนะน�ำระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.1.1 ความเป็นมาของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Concept of Universal Health Coverage)
ก. แนวคิดการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC)
มีแนวคิดพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญคือ การให้สทิ ธิในการใช้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพตามความจ�ำเป็น โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน
ซึ่งในการให้สิทธิดังกล่าวนั้นจ�ำเป็นต้องใช้กลไกทางการเงินการคลังจากแหล่งเงิน ภาครัฐ
เพือ่ ปกป้องภาระทางการเงินของครัวเรือน และสร้างความเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปกป้อง
คนจนที่อาจจะไม่สามารถจ่ายค่าบริการสุขภาพที่มีราคาแพงได้
จากรายงานประจ�ำปีขององค์การอนามัยโลก เรือ่ ง “หนทางสูห่ ลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”
(The Path to Universal Coverage) ได้ระบุความสมบูรณ์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า
เปรียบเสมือนลูกบาศก์ (UHC Cube) ทีแ่ สดงมิตใิ นความครอบคลุมของการประกันสุขภาพ 3 ด้าน
ได้แก่ (แผนภาพที่ 1)
1) มิตทิ ี่ 1 ความครอบคลุมประชากร: โดยเพิม่ ความครอบคลุมประชากรผูม้ สี ทิ ธิในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
2) มิติที่ 2 ความครอบคลุมบริการสุขภาพที่เป็นสิทธิประโยชน์ โดยขยายขอบเขตและ
ประเภทบริการสุขภาพที่อยู่ในสิทธิประโยชน์
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3) มิติที่ 3 ความครอบคลุมค่าใช้จ่ายการใช้บริการ โดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการสุขภาพ
เมือ่ ไปใช้บริการสุขภาพ ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของระบบสุขภาพในการปกป้อง
ความเสี่ยงทางการเงินของประชาชน ไม่ท�ำให้เกิดภาระทางการเงินจนต้องหลีกเลี่ยง
การไปใช้บริการสุขภาพ

แผนภาพที่ 1

Universal Health Coverage Cube : UHC Cube
Reduce cost sharing
and fees
Extend to
non-covered

Direct costs:
proportion of the
costs covered
มิติที่ 3 ความครอบคลุม
Include ค่าใช้จ่ายการใช้บริการ
other
services

Current pooled funds

Population who is covered?
มิติที่ 1 ความครอบคลุมประชากรผู้มีสิทธิ

Services: which services are convered?
มิติที่ 2 ความครอบคลุมบริการสุขภาพ
ที่เป็นสิทธิประโยชน์

ที่มา: 1. WHO. Universal coverage-three dimensions [online]. [cited 2019 Feb 7;
Available from: URL: https://www.who.int/health_financing/strategy/dimensions/en/]
2. รายงานค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและความไม่เสมอภาคทางสุขภาพในยุคหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ข. วัตถุประสงค์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า :

1) ความเสมอภาคกับบริการด้านสุขภาพ: ประชาชนผู้ที่มีความจ�ำเป็นต้องได้รับบริการ
ด้านสุขภาพพึงสมควรจะได้รับ
2) คุณภาพของบริการด้านสุขภาพ: การบริการมีคุณภาพที่จะให้แก่ผู้รับบริการ
3) การป้องกันความเสีย่ งทางการเงิน: ท�ำให้มนั่ ใจว่าค่าใช้จา่ ยในด้านสุขภาพนัน้ ไม่ได้ทำ� ให้
คนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงทางการเงิน หรือล้มละลายทางการเงิน
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ค. การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDG)

ภายหลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals:
MDGs) สิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 องค์การสหประชาชาติได้ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) ภายในปี พ.ศ. 2573 เพื่อให้สมาชิกใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย
เป้าหมายการพัฒนา 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 244 ตัวชี้วัด และประเทศไทยในฐานะหนึ่ง
ในประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้รว่ มรับรองวาระการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานทีม่ สี ว่ นในการขับเคลือ่ น เป้าหมาย
ที่ 3 ในการสร้างหลักประกันสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคนทุกช่วงวัย เป้าประสงค์ 3.8
บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน การเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ยาและวัคซีนที่จ�ำเป็น ได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิผล และมีคุณภาพ
จาก Sustainable Development Report 2020 ; https://sdgindex.org/ พบว่า
ประเทศไทยมีภาพรวม index score เพิ่มขึ้น 73 ในปี 2562 เป็น 74.5 ในปี 2563 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเดียวกันที่ 67.2 ส�ำหรับตัวชี้วัดที่ SDG 3: Good health and well-being
อยู่ในขั้น moderately improving (แผนภาพที่ 2)
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แผนภาพที่ 2

ผลการด�ำเนินงานของประเทศไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2563
SDG

SDG

17

SDG

100

16

SDG

2

75

SDG

OVERALL PERFORMANCE

1

15

SDG

3

50
25

SDG

SDG

Index score

4

14

Regional average score

Thailand

SDG

74.5

SDG

5

13

67.2

SDG

12

6

SDG

SDG Global rank 41

SDG

11

(OF 166)

SDG

SDG

10

7

8

SDG

9

AVERAGE PERFORMANCE BY SDG
SDG TRENDS

1

NO
POVERTY

10

REUDCES
INEQUALITIES

2

ZERO
HUNGER

11

Decreasing

SUSTAINABLE
CITIES AND
COMMUNITIES

3

GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

12

REPONSIBLE
CONSUMPION
AND PRODUCTION

Stagnating

4

QUALITY
EDUCATION

13

CLIMATE
ACTION

5

GENDER
EQUALITY

14

LIFE
BELOW WATER

Moderately improving

6

CLEAN WATER
AND SANITATION

15

LIFE
ON LAND

7

AFFORDABLE
AND CLEAN
ENERGY

16

PEACE, JUSTICE
AND STRONG
INSTITUTIONS

8

DECENT WORK AND
ECONOMIC
GROWTH

17

9

INDUSTRY,
INNOVATION AND
INFRASTRUCTURE

PARTNERSHIPS
FOR THE GOALS

On track or Maintaining
SDG achievement

ที่มา: 1. Sustainable Development Report 2020, page 444-445; https://sdgindex.org/
2. The full title of each SDG is available here: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/
sustainabledevelopmentgoals

Information
unavailablt
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ง. เส้นทางการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประเทศไทยมีความพยายามด�ำเนินการสร้างหลักประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองประชาชน
อย่างถ้วนหน้า โดยในปี พ.ศ.2518 เริ่มครอบคลุมเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและขยายการครอบคลุม
จนสามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ ครอบคลุมคนไทยทุกคนในปี พ.ศ.2545
ภายใต้ ร ะบบประกั น สุ ข ภาพของรั ฐ หลายระบบ เกิ ด ขึ้ น ตามช่ ว งเวลาของการให้ สิ ท ธิ แ ก่
กลุม่ เป้าหมาย แต่ละกลุม่ ได้แก่ ระบบหลัก 3 ระบบ คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
ระบบประกันสังคม ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีระบบย่อยที่ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและ
ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
ระบบประกันสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ระบบประกันสุขภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงินทดแทน ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพและประกันสุขภาพส�ำหรับ
คนที่รอพิสูจน์สถานะและสิทธิระบบประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
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แสดงความเป็นมาก่อนมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

แผนภาพที่ 3
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เหตุการณ์ส�ำคัญก่อนมีพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ส�ำคัญ
พ.ศ. 2545 โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรคด�ำเนินการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานคร ขยายพื้น ที่ด�ำเนินการครอบคลุมทั่วพื้น ที่ ใน
เดือนเมษายน 2545) และโดยทั่วไปรู้จักกันชื่อ “สิทธิ 30 บาท” หรือ “สิทธิบัตรทอง”
พ.ศ. 2544 รัฐบาลด�ำเนินการนโยบาย 30 รักษาทุกโรค เน้นบริการปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจ โดยจัดให้
ประชาชนคนไทยมีหน่วยบริการประจ�ำ และร่วมจ่ายค่าบริการครั้งละ 30 บาท
ระยะที่ 1 เดือนเมษายน น�ำร่องในพื้นที่ 6 จังหวัด คือ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครสวรรค์
ยโสธร พะเยา และยะลา
ระยะที่ 2 เดือนมิถุนายน ขยายพื้นที่อีก 15 จังหวัด ประกอบด้วย นนทบุรี สระบุรี สระแก้ว
เพชรบุรี นครราชสีมา สุรินทร์ หนองบัวล�ำภู ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ สุโขทัย
แพร่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และนราธิวาส
ระยะที่ 3 เดือนตุลาคม ขยายพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัด และบางเขตของกรุงเทพมหานคร
(13 เขต)
พ.ศ. 2542 ปรับระบบบริหารจัดการงบประมาณของโครงการบัตรสุขภาพ และบัตรสวัสดิการประชาชน
ด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) โดยมีการประกันขั้นที่ 2 (reinsurance) ส�ำหรับบริการรักษา
พยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
พ.ศ. 2541 - ปรับปรุงการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส�ำหรับข้าราชการ โดยใช้ระบบร่วมจ่าย (Co-Payment)
ก�ำหนดสิทธิประโยชน์ด้านยา และจ�ำกัดการนอนรักษาตัวในห้องพิเศษ
- การออกบัตรสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) เปลี่ยนจากบัตรครอบครัว
เป็นบัตรบุคคล และก�ำหนดการขึน้ ทะเบียนโดยระบบคอมพิวเตอร์ น�ำระบบการชดเชยขัน้ ที่ 2
(reinsurance) มาใช้ส�ำหรับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงด้วยการเบิกจ่ายตามเกณฑ์
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (Diagnosis Related Groups : DGRs) และงบประมาณแบบ
Global Budget
พ.ศ. 2537 - ยกเลิกบัตรสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (สปน.) ตามประกาศระเบียบส�ำนักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (เปลี่ยนเป็นบัตรสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.)) ก�ำหนดหลักเกณฑ์คนโสดรายได้ต�่ำกว่า 2,000
บาท/เดือน และครอบครัวรายได้ต�่ำกว่า 2,800 บาท/เดือน ยังคงก�ำหนดสถานพยาบาลใน
บัตรเพียงแห่งเดียวและออกบัตรเป็นรายครอบครัว
- ก�ำหนดนโยบายการให้บัตรประกัน สุขภาพแก่ผู้น�ำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขและ
ครอบครัว
- พระราชบัญญัติประกันสังคม ขยายการครอบคลุมลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง
ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
พ.ศ. 2536 พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 บังคับใช้ครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ที่เกิดจากอุบัติเหตุการใช้รถ
พ.ศ. 2534 เริ่มโครงการประกันสุขภาพระยะที่ 3 ของกระทรวงสาธารณสุข ปรับรูปแบบโดยใช้หลักการ
ประกันสุขภาพ
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ปี พ.ศ.
เหตุการณ์ส�ำคัญ
พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 บังคับใช้ครอบคลุมลูกจ้างในสถานประกอบการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ผู้ประกันตนได้สิทธิรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2532 รัฐบาลมีนโยบายรักษาพยาบาลโดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
พ.ศ.2527 - ประกาศระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี บัตรสงเคราะห์ประชาชนผู้มีรายได้น้อย (สปน.)
ฉบับที่ 2 ก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิตอ้ งไปรับบริการทีส่ ถานีอนามัยและโรงพยาบาลทีอ่ ยู่ในภูมลิ ำ� เนา
- เริ่มโครงการประกันสุขภาพระยะที่ 2 “กองทุนชุมชน” บัตรสุขภาพครอบครัวเพื่อส่งเสริม
การสาธารณสุขมูลฐานและระบบส่งต่อ
พ.ศ.2526 เริ่มโครงการบัตรสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบประกันสุขภาพภาคสมัครใจ
เริ่มโครงการประกันสุขภาพระยะที่ 1 “กองทุนอนามัยแม่และเด็ก” ทดลองใช้กลไกด้าน
การคลังสุขภาพชุมชน และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการด้าน
อนามัยแม่และเด็กเป็นหลัก น�ำร่องที่จังหวัดราชบุรี และขยายผลไปทั่วประเทศ
พ.ศ.2523 รัฐบาลจัดสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
พ.ศ.2518 เริม่ โครงการสงเคราะห์ประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย (สปน.) บริการรักษาพยาบาลแบบไม่คดิ มูลค่า
แก่ผู้ยากไร้
พ.ศ.2506 รัฐบาลออกระเบียบช่วยเหลือข้าราชการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือทีถ่ กู เรียกว่า “สิทธิบตั รทอง” หรือ “สิทธิ 30 บาท”
เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การออกพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการก่อตั้งส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการสร้าง
หลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าส�ำหรับคนไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ
เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานอย่างทั่วถึง ด้วยเกียรติ
และศักดิศ์ รีทเี่ ท่าเทียมกัน โดยภาระค่าใช้จา่ ยในการรับบริการสาธารณสุขไม่เป็นอุปสรรคทีบ่ คุ คล
จะได้รบั สิทธินนั้ กล่าวคือ สามารถรับบริการโดยไม่ประสบกับภาวะล้มละลายเมือ่ เกิดการเจ็บป่วย
กลุ่มเป้าหมายในความคุ้มครองของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ ประชาชนชาวไทย
ที่ไม่ได้รบั สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการรักษา
พยาบาลพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ จากรัฐ โดยเป็นสิทธิตามกฎหมาย
(ข้อมูล ณ สิน้ ปีงบประมาณ 2562 สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศ คือ 47.52 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70.87 ของประชากรทั้งหมดจ�ำนวน 67.25
ล้านคน [จากรายงานแสดงความคุ้มครองการลงทะเบียนผู้มีสิทธิผ่าน Website ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
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จ. หลักการและแนวคิดพื้นฐานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1) การสร้า งความเป็น ธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นไปตามความจ�ำเป็น
ด้านสุขภาพ (Health Needs) ของประชาชน และพื้นที่ที่ด�ำเนินการ
2) การมีประสิทธิผลและคุณภาพของบริการสาธารณสุข ที่ประชาชนได้รับ
3) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการร่วมด�ำเนินการหลักประกัน สุขภาพ และ
การบริการสาธารณสุข
4) การบริหารค่าใช้จ่าย เพื่อบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ

1.1.2 ระบบการดูแลสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
ก. กรอบแนวคิดการดูแลสุขภาพ

The WHO Health System Framework ได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนที่มีความเท่าเทียม ทั่วถึง มีคุณภาพ ปลอดภัย และครอบคลุมประชาชนที่รับผิดชอบ
โดยมีปัจจัยน�ำเข้าที่ส�ำคัญอยู่ 6 ด้าน ตามกรอบแนวคิด ได้แก่

แผนภาพที่ 4

The WHO health system framework “6 Building Blocks of Health system”
The WHO health system framework
องคประกอบ/หนาที่
การใหบริการสุขภาพ

เปาประสงค/ผลลัพธ

บุคลากรสุขภาพ
สารสนเทศดานสุขภาพ

สุขภาพดีขึ้น

@

การเขาถึง
ความครอบคลุม

ผลิตภัณฑการแพทย วัคซีน
เทคโนโลยี

การเงินการคลังสุขภาพ

คุณภาพ
ความปลอดภัย

สนองความคาดหวัง
คุมครองความเสี่ยง
ประสิทธิภาพดีขึ้น

ภาวะผูนําและการอภิบาล

Source :  WHO. Everybody business : Strengthening health system to improve health outcomes. WHO’s framework for action. 2007, Geneva, World Health Organization.
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บทที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หลักการขององค์การอนามัยโลกระบุว่า การลงทุนด้านสุขภาพควรที่จะมีการลงทุนพร้อม
กันทั้งระบบ ตามหลักการ 6 Building Blocks of Health System คือ
1) การให้บริการสุขภาพหรือการออกแบบระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน
ที่ซ�้ำซ้อนและไม่เกิดประโยชน์ เพื่อที่บุคลากรวิชาชีพสามารถใช้เวลาในการดูแลและ
รักษาผู้ป่วยมากขึ้น
2) บุคลากรด้านสุขภาพ โดยให้มกี ารผลิตจ�ำนวนบุคลากรทีม่ ากเพียงพอกับความต้องการ
ในระบบ ขณะเดียวกันต้องมีคุณ ภาพและมาตรฐานด้วย มีการวางแผนกระจาย
ที่เหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ขาดแคลน
3) ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพ
ซึ่งต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา
4) วัคซีน ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมีการเข้าถึงอย่างเสมอภาค
โดยต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิผล และความคุ้มค่า รวมทั้งมีการใช้งาน
อย่างสมเหตุสมผล
5) การเงินการคลังสุขภาพ ต้องมีการจัดหาเงินเพื่อการดูแลสุขภาพได้เพียงพอ และ
ให้ความมั่นใจว่าประชาชนจะได้รบั บริการสุขภาพตามความจ�ำเป็น โดยมีการคุ้มครอง
ให้พ้นจากความยากจนหรือภาวะล้มละลายอันเกิดจากค่าบริการสุขภาพ
6) ภาวะผู้น�ำและอภิบาลระบบ ต้องมีการก�ำหนดนโยบายที่ดี ควบคู่ไปกับการบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และมีกฎระเบียบที่เหมาะสม

ข. องค์ประกอบของระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
(The WHO Health System Framework) ประกอบด้วย

1) ปัจจัยน�ำเข้า ได้แก่ การส่งมอบบริการ อัตราก�ำลังและการพัฒนาบุคลากร ข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพ การพัฒนายา วัคซีนและเทคโนโลยี การพัฒนาระบบการเงิน
การคลังสุขภาพ และผู้น�ำและการอภิบาลระบบ
2) กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึง ความครอบคลุม คุณภาพ และความปลอดภัยผลลัพธ์
ที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความเป็นธรรม การตอบสนองความต้องการ การป้องกัน
ความเสี่ยงด้านสังคมและการเงิน และการปรับประสิทธิภาพ
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ค. ข้อจ�ำกัดในระบบสุขภาพ

1) ด้านกองทุนสุขภาพ ได้แก่ ระบบและอัตราการจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ความครอบคลุม
ของสิทธิประโยชน์ และวิธีการใช้บริการแต่ละกองทุนสุขภาพ เป็นต้น
2) ด้านผูร้ บั บริการ ได้แก่ ความคาดหวังต่อการบริการ ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งระบบบริการ
สาธารณสุข (ข้อจ�ำกัดของระบบบริการ/ทรัพยากร) ความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งสิทธิและ
หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และความมั่นใจในการใช้สิทธิ เป็นต้น
3) ด้านผูใ้ ห้บริการ/ ระบบบริการ ได้แก่ ข้อจ�ำกัดของระบบบริการ/ทรัพยากร พฤติกรรม
การให้บริการ ความรูค้ วามเข้าใจในระบบบริการ ความรูเ้ รือ่ งสิทธิและหน้าที่ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และนโยบายของหน่วยบริการ เป็นต้น

ง. ระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพอยูห่ ลายระบบ ในทีน่ ขี้ อกล่าวถึงเฉพาะระบบ
ประกันสุขภาพหลัก ดังนี้
1) ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลคนทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยโดยใช้งบประมาณจากภาษี
อากร ได้แก่ กลุม่ ประชาชนทีอ่ ยู่ในภาคการจ้างงานแบบไม่เป็นทางการ เช่น เกษตรกร
ผูใ้ ช้แรงงาน รับจ้าง ค้าขายส่วนตัว หรือไม่ได้ประกอบอาชีพ
2) ระบบประกันสังคม ดูแลผูป้ ระกันตนซึง่ เป็นพนักงาน/กลุม่ ลูกจ้างเอกชน ซึง่ ได้รบั การ
คุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม ใช้งบประมาณจากผู้ประกันตนสมทบ
ร่วมกับนายจ้างและรัฐ
3) ระบบสวัสดิการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และลูกจ้างประจ�ำภาครัฐ อันรวมถึง
พนักงานในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ (เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรของรัฐ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น) และบุคคลในครอบครัวซึ่งได้รับความคุ้มครองโดยระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการหรือสวัสดิการของหน่วยงานนัน้ ใช้งบประมาณจาก
ภาษีอากร
นอกจากนี้ยังมีระบบประกันสุขภาพอื่นๆ เช่น ระบบประกันสุขภาพเอกชน ประกันภัย
ผู้ประสบภัยจากรถ กองทุนทดแทนแรงงานกรณีเจ็บป่วยจากการท�ำงาน เป็นต้น

24

บทที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตารางที่ 1

เปรียบเทียบระบบประกันสุขภาพหลัก 3 ระบบของประเทศไทย
ลักษณะ

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.)

กฎหมาย

พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

47.30 ล้านคน 1
จ�ำนวน
(ร้อยละ 71.04)
ผู้มีสิทธิ
(ร้อยละโดย
ประมาณ)
แหล่งเงิน
สิทธิขั้นพื้นฐาน

ระบบประกันสังคม

ส�ำนักงานประกันสังคม
กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม
พระราชบัญญัติประกัน
สังคม พ.ศ. 2533
12.238 ล้านคน
(ร้อยละ 18.47)

สมทบจาก 3 ฝ่าย ได้แก่
รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง
โรงพยาบาลของรัฐ หรือ
การให้บริการ หน่วยบริการภาครัฐ
หรือหน่วยบริการภาคเอกชน
โรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้น
ที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทะเบียนเข้าร่วม
โครงการ
วิธีการ
เหมาจ่ายรายหัว ส�ำหรับบริการ เหมาจ่ายรายหัวทั้งผู้
จ่ายเงิน
ผู้ป่วยนอกและสร้างเสริมสุขภาพ ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
และป้องกันโรค และจ่ายตาม และจ่ายเพิ่มรายกรณี
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ส�ำหรับ
บริการผู้ป่วยใน โดยมีการ
ควบคุมงบประมาณภาพรวม

ระบบสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

พระราชกฤษฎีกา
สวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ พ.ศ. 2523
5.053 ล้านคน
(ร้อยละ 7.63)
สวัสดิการ
โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
และโรงพยาบาลเอกชน
บางแห่งส�ำหรับการรักษา
บางอย่าง
การจ่ายตามรายการ
บริการส�ำหรับบริการ
ผู้ป่วยนอกและจ่ายตาม
กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม
ส�ำหรับบริการผู้ป่วยใน

1  

ข้อมูลส�ำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
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1.1.3 ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย
และแนวคิดการซื้อบริการสุขภาพ
ก. ระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทย ประเภทและองค์ประกอบ

โรงพยาบาล (หรืออาจใช้ว่า สถานพยาบาล หรือ ศูนย์การแพทย์) เป็นสถานที่ส�ำหรับ
การบริการทางด้านสุขภาพ โดยมักทีจ่ ะมุง่ เน้นทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ ฟูภาวะ
ความเจ็บป่วย หรือโรคต่าง ๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ในประเทศไทยมีการให้บริการทั้ง
โรงพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลเอกชน รวมทั้งคลินิกที่เปิดบริการโดยทั่วไป
สถานพยาบาลภาครัฐ หมายถึง สถานพยาบาลซึ่งด�ำเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอืน่ ของรัฐ สภากาชาด
และสถานพยาบาลอื่นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก�ำหนด
สถานพยาบาลเอกชน หมายถึง เป็น สถานพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็น
บริษทั จ�ำกัด และบริษทั มหาชนจ�ำกัด โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น
โรงพยาบาลทางด้านโรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นต้น บางโรงพยาบาลมีมากกว่าหนึ่งแห่ง
ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ซึ่งต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งอยู่ในสภาพอันตราย ให้พ้นจาก
อันตรายตามมาตรฐานวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด ต้องแสดงรายละเอียดอัตราค่ารักษา
พยาบาล ค่ายา และเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่น
ระบบบริการสาธารณสุข (ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน) ในประเทศไทยมีการจัดบริการหลัก
เป็น 3 ระดับ และบริการเฉพาะทาง ดังต่อไปนี้ :
1) บริการปฐมภูมิ เป็นบริการที่ท�ำหน้าที่ดูแลสุขภาพพื้นฐานของประชาชน ทั้งด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัย การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพพื้นฐาน โดยไม่มีการบริการผู้ป่วยใน ตัวอย่างของสถานพยาบาล เช่น
สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล คลินิกเอกชน คลินิกชุมชนอบอุ่น
2) บริการทุติยภูมิ เป็นสถานพยาบาลที่ ให้บริการที่มีความซับซ้อนทางการแพทย์เพิ่มขึ้น
กว่าบริการปฐมภูมิ รวมทั้งมีการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล แต่ยังเน้นบริการ
เวชปฏิบตั ทิ วั่ ไป ไม่เน้นบริการแพทย์เฉพาะทาง สถานพยาบาลระดับนี้ ได้แก่ โรงพยาบาล
ชุมชน
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3) บริการตติยภูมิ เป็นสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางการแพทย์ซับซ้อน
เพิ่มขึ้น และเน้นบริการเฉพาะทางสาขาหลักต่าง ๆ ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม
กุมารเวชกรรม และสูตินรีเวชกรรม รวมทั้งบริการอนุสาขาของสาขาหลักต่าง ๆ
สถานพยาบาลระดับนี้ (เช่น โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทั่วประเทศ โรงพยาบาลในสังกัดโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ) ส่วนใหญ่กระจาย
อยู่ในระดับจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
4) หน่วยบริการแพทย์เฉพาะทาง เป็นสถานพยาบาลที่เน้นการดูแลปัญหาการเจ็บป่วย
เฉพาะด้าน (เช่น อายุรกรรมโรคหัวใจ ศัลยกรรมทรวงอก ศัลยกรรมการบาดเจ็บ)
รวมทั้งอาจมีการเรียนการสอน การฝึกอบรม และการวิจัย ในโรงเรียนแพทย์และ
สถาบันวิชาการต่างๆ

ข. แนวคิดการซื้อบริการสุขภาพเชิงกลยุทธ์ (Strategic Purchasing)

การซื้อบริการ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่รับผิดชอบในการจัดหาบริการ
ต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งในที่นี้หมายถึง ประชาชน หน่วยงาน หรือองค์กร ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain เพื่อน�ำส่งให้แก่ลูกค้าได้
ในเวลาที่ก�ำหนด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การพยายามไปให้ถึงวัตถุประสงค์ของนโยบาย
มีแผนการโดยละเอียดที่มีขั้นตอนเพื่อให้สามารถประสบความส�ำเร็จตามนโยบาย
การซื้อบริการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Purchasing) หมายถึง การซื้อบริการที่มี
การวางแผนการด�ำเนินงาน โดยพยายามไปให้ถงึ วัตถุประสงค์เชิงนโยบาย และเป็นไปตามเป้าหมาย
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 Goal : CSG คือ 1) ประชาชนเข้าถึงบริการ
(Effective, Equitable and Responsive Coverage) 2) การเงินการคลังมัน่ คง (SAFE Financing
system) 3) ด�ำรงธรรมาภิบาล (Good Governance)
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ค. รูปแบบการจ่าย (Payment Method)

รูปแบบการจ่ายเงินแต่ละอย่างมีผลต่อแรงจูงใจในการจัดบริการที่ตอบสนองต่อผู้ป่วย
ความซับซ้อนในการบริหารจัดการ คุณภาพการบริการ กลไกการจ่ายเงินให้หน่วยบริการส่วนใหญ่
จะผสมผสานการจ่ายในแต่ละรูปแบบ แต่ละบริการ หรือแต่ละโรค จะมีความต่างกันในการจ่าย
ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมของการเข้าถึงบริการ โดยทั่วไปมี 8 วิธี ประกอบด้วย
1) Line-Item Budget เป็นการจัดสรรให้หน่วยบริการตามขนาด เช่น เงินเดือน ค่ายา
ค่าเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น ไม่สนใจจ�ำนวนบริการ โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่
ได้เงินมาก รพ.เล็ก ได้เงินน้อย ซึ่งการจัดสรรวิธีนี้จะกระตุ้นให้หน่วยบริการเกิดการ
ขยายตัว มีแนวโน้มที่หน่วยบริการจะส่งต่อไม่รักษาเอง ท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ที่ ไ ม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจากงบประมาณไม่ ยื ด หยุ ่ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบ
การจัดบริการในปัจจุบัน
2) Global Budget หน่วยบริการจะได้รับเงินเป็นจ�ำนวนแน่นอนส�ำหรับการให้บริการ
งบประมาณมีความยืดหยุ่นในการใช้กว่าแบบ Line-Item Budget ซึ่งการจัดสรรวิธีนี้
จะกระตุ้นให้หน่วยบริการ ลดการจัดบริการที่ไม่จ�ำเป็น ท�ำให้มีแนวโน้มจะให้บริการ
น้อยกว่าความจ�ำเป็น และไม่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดบริการในปัจจุบัน
3) Fee-for-Service หน่วยบริการได้รับการจ่ายชดเชยตามปริมาณการให้บริการที่
หน่วยบริการเรียกเก็บ เช่น โรงพยาบาลผ่าตัดต้อกระจก เปลี่ยนเลนส์ 15,000 บาท
ก็จ่ายตามนั้น หรือเรียกว่า Volume-based payment ซึ่งวิธีนี้จะกระตุ้นให้เกิด
การจัดบริการมากขึ้น เหมาะส�ำหรับการจ่ายชดเชยในบริการที่ต้องการกระตุ้น
ให้จัดบริการ เช่น บริการที่มีค่าใช้จ่ายสูง บริการที่มีผู้ให้บริการน้อย แต่ก็ท�ำให้
เกิดการกระตุ้นให้เกิดการบริการที่เกินจ�ำเป็น (Supply induced Demand) กรณี
ให้บริการแล้วเกิดภาวะแทรกซ้อน ต้องเข้ารับบริการใหม่ หน่วยบริการสามารถ
เรียกเก็บเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งอาจมีแนวโน้มให้เกิดบริการที่ไม่มีคุณภาพ หรืออาจท�ำให้ถูก
มองว่า บริการที่มีคุณภาพได้รับการชดเชยน้อยกว่าบริการที่ไม่มีคุณภาพ
4) Capitation หน่วยบริการได้รบั การจัดสรรงบประมาณตามจ�ำนวนผูม้ สี ทิ ธิทลี่ งทะเบียน
กับหน่วยบริการเป็นจ�ำนวนแน่นอน หน่วยบริการมีแนวโน้มในการลดบริการที่ไม่จำ� เป็น
ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ แต่อาจส่งผลให้เกิดมีการลงทะเบียนผูป้ ว่ ยให้ได้จำ� นวนมากขึน้
อาจมีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิโดยพลการสูงขึ้น ข้อดีของวิธีนี้คือ มีความยืดหยุ่น และ
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คาดประมาณรายรับ-รายจ่ายที่จะเกิดขึ้นได้ โรงพยาบาลมีแนวโน้มจะหลีกเลี่ยงการ
ลงทะเบียนผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง และเลือกลงทะเบียนเฉพาะผูม้ สี ขุ ภาพดี
เข้าโครงการ และอาจพยายามลดค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลซึง่ อาจส่งผลให้บริการ
ไม่มีคุณภาพ
5) Per Diem หน่วยบริการจะได้รบั ชดเชยค่าบริการตามจ�ำนวนวันนอนของผูป้ ว่ ย รูปแบบนี้
บริหารจัดการง่าย แต่อาจเป็นแรงจูงใจให้เกิดการนอนโรงพยาบาลนานเกินความจ�ำเป็น
6) Case-Based หน่ ว ยบริ ก ารได้ รั บ การชดเชยตามโรคและหั ต ถการที่ รั ก ษาตาม
ความจ�ำเป็นจริง ไม่ขึ้นกับทรัพยากรที่ใช้ (จ่ายตาม DRG =ย่อมาจากค�ำว่า Diagnostic
related group หรือกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม คือ ระบบการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยที่นอน
โรงพยาบาลอย่างหนึ่ง ที่อาศัยข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลัก โรคร่วม และภาวะแทรกซ้อน
มาจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อบอกว่า ผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันจะใช้เวลานอนในโรงพยาบาล
ใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองค่ารักษาหรือทรัพยากรใกล้เคียงกัน) ท�ำให้เกิดการบริการ
ที่ไม่เกินความจ�ำเป็น แต่การด�ำเนินการกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ค่อนข้างยุ่งยาก
ต้องรู้การให้รหัสโรค รหัสหัตถการที่ ให้กับผู้ป่วย ข้อเสียของวิธีนี้คือ อาจเกิดการให้
บริการเกินความจ�ำเป็น เช่น ท้องเสีย ควรเป็นผู้ป่วยนอก แต่หน่วยบริการอาจจัด
ให้เป็นผู้ป่วยใน เพื่อได้รับเงินเพิ่ม เนื่องจากการบริการผู้ป่วยนอก เป็นเหมาจ่าย
ไม่ได้เงินเพิ่มเติม หรืออาจท�ำให้เกิดการจ�ำหน่ายผู้ป่วยออกจากหน่วยบริการเร็ว
เกินความจ�ำเป็น ท�ำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนของโรคต่อผู้ป่วย
7) Pay for performance เป็นการจ่ายเงินผลงานตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพ ข้อดีคอื กระตุน้ ให้
หน่วยบริการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ แต่ยังมีข้อถกเถียงกันในประเด็น ตัวชี้วัด
อะไรที่บ่งบอกถึงคุณภาพทีห่ น่วยบริการทุกแห่งยอมรับ จะวัดความส�ำเร็จอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม จะให้รางวัลกับใคร (หน่วยบริการหรือบุคลากร) และจะให้รางวัลมาก/น้อย
แค่ไหน เพือ่ ก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านคุณภาพไปในทางทีด่ ี ข้อเสียคือ อาจเป็นการ
ลงโทษหากหน่วยบริการมีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการบริการที่อาจส่งผลให้คุณภาพ
บริการไม่ดเี ท่าทีค่ วร โดยเฉพาะหน่วยบริการภาครัฐทีม่ ขี อ้ จ�ำกัดในการสรรหาทรัพยากร
8) Value-Based Healthcare เน้นเป้าประสงค์ของการจ่าย คือ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ
ผู้ป่วย ไม่ใช่แค่ลดต้นทุน (การลดต้นทุนที่ดีที่สุด คือ การท�ำให้มีคุณภาพ)
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แผนภาพที่ 5

รูปแบบการจ่าย (Payment Method) แต่ละประเภท
4.
Capitation

5.
Per Diem
6. Case-Based

3. Fee-for-Service

7. Pay for
performance

2. Global
Budget

1. Line-Item
Budget

Payment
Method

8. Value-Based
Healthcare

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้แนวทางการบริหารงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ส�ำหรับบริการสาธารณสุขแบบงบประมาณปลายปิด มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เพิ่มเร็วเกินไป โดยจ่ายแบบ เหมาจ่ายรายหัว ส�ำหรับกรณีบริการผู้ป่วยนอกและบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และจ่ายตามคาดการณ์ โดยใช้กลุม่ วินจิ ฉัยโรคร่วมส�ำหรับกรณี
ผู้ป่วยใน (จ่ายตาม DRG) อย่างไรก็ตามกลไกและรูปแบบการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
บริการสาธารณสุข มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น เพิม่ การเข้าถึงบริการ
ของประชาชน ลดความเสีย่ งของหน่วยบริการ หรือเพิม่ คุณภาพบริการ เช่น การจ่ายตามรายการ
ที่ก�ำหนดเป็นการเฉพาะ การจ่ายตามผลงาน กรณีท�ำผลงานคุณภาพได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
(Pay for performance) เป็นต้น
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1.2

แผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้พฒ
ั นาและขับเคลือ่ นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนือ่ ง นับตัง้ แต่เริม่ ด�ำเนินการ
ในปี พ.ศ. 2545 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน/ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมียุทธศาสตร์เป็น
กรอบแนวทางด�ำเนินงานตามความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ผ่านมา เริ่มจากการจัดท�ำ
เส้นทางเดิน (Roadmap) สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังนี้
ระยะที่ 1 พ.ศ. 2546 - 2550 มียุทธศาสตร์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่เน้นการ
สร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยผ่านกลไกการมีส่วนร่วม
การสร้างความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ทัง้ ประชาชน บุคลากรสาธารณสุข และผูใ้ ห้บริการ
ควบคู่กับการหนุนเสริมการจัดระบบบริการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก และทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ระยะที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2554 เน้นการให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ โดยการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน รวมทัง้ การคุม้ ครองสิทธิของทุกฝ่าย
อย่างเหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้เข้มแข็งมากขึ้น
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ระยะที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559 มียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่เน้น ทิศทางมุ่งสู่ความยั่งยืนของระบบหลักประกัน สุขภาพมากยิ่งขึ้น มีมุมมองด้านความ
ครอบคลุมทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างถ้วนหน้า (Universal Coverage) ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
และเป็นเจ้าของ (Ownership) และความสอดคล้องกลมกลืนกันในระหว่างระบบประกันสุขภาพ
ภาครัฐ (Harmonization) โดยเน้นสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และบุคลากรของระบบ
แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) ถูกจัดท�ำขึ้นโดยพิจารณาบริบทและแนวโน้มสถานการณ์
การเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กรอบนโยบายระดับชาติต่าง ๆ รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและอื่น ๆ สถานการณ์
และผลการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา (แผนภาพที่ 6) โดยก�ำหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ “ทุ ก คนที่ อ าศั ย อยู ่ บ นแผ่ น ดิ น ไทย ได้ รั บ ความคุ ้ ม ครองหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
อย่างถ้วนหน้า ด้วยความมัน่ ใจ” โดยมีเป้าประสงค์ 3 ข้อ คือ ประชาชนเข้าถึงบริการการเงินการคลัง
มั่นคง ด�ำรงธรรมาภิบาล และมี 5 แผนงานและตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์ (แผนภาพที่ 7, 8, 9)

แผนภาพที่ 6

ความเชื่ อ มโยงของแผนปฏิ บั ติ ร าชการของส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) กับบริบทที่เกี่ยวข้อง
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แผนภาพที่ 7

แผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)
วิสัยทัศน์

“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย
ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ”
เป้าประสงค์:

ประชาชนเข้าถึงบริการ

1) ประสิทธิผลของความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ
(Effective coverage)
2) การใช้สิทธิเมื่อไปใช้บริการสุขภาพของผู้มีสิทธิ
(Compliance rate)
3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ
4) รายจ่ายสุขภาพเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
5) รายจ่ายสุขภาพเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาล

การเงินการคลังมั่นคง

ด�ำรงธรรมาภิบาล

6) ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
7) ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่าย
ค่ารักษาพยาบาล
8) ความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ
ทั้งสองคณะ
9) ความส�ำเร็จของการเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง
10) ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานการประเมินของประชาชน

แผนงานทีี่ 1
สร้างความมั่นใจในการ
เข้าถึงบริการของ
กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มที่
ยังเข้าไม่ถึงบริการ

แผนงานที่ 2
สร้างความมัน่ ใจ
ในคุณภาพมาตรฐาน
และความเพียงพอของ
บริการ

แผนงานที่ 3
สร้างความมั่นใจ
ในประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุน

แผนงานที่ 4
สร้างความมั่นใจ
ในการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

แผนงานที่ 5
สร้างความมั่นใจ
ในธรรมาภิบาล

มาตรการ:
1.1 เสริมสร้างให้
ประชาชนมีความ
ตระหนักรู้ด้านสุขภาพ
รับรู้ เข้าใจวิธกี ารใช้สทิ ธิ
และไปใช้บริการเมือ่ จำ�เป็น
1.2 จัดกลไกการค้นหา
กลุม่ เปราะบาง/ประชาชน
ที่เข้าไม่ถึงบริการ
1.3 เพิม่ กลไกการจัดการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ที่ยังมี
ปัญหาการเข้าถึงบริการ
เน้นสื่อสารเชิงรุก
1.4 ทบทวนประเภท
และขอบเขตบริการ
สาธารณสุข ที่สอดคล้อง
ตามความจำ�เป็นของกลุ่ม
เปราะบาง/บริการที่ยัง
มีปัญหาการเข้าถึงบริการ

มาตรการ:
2.1 สร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพมาตรฐาน
ส่งเสริมกลไกการประกัน
คุณภาพหน่วยบริการ
2.2 สนับสนุนความ
เพียงพอของบริการและ
เหมาะสมสำ�หรับทุกกลุม่
2.3 สนับสนุนบริการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรคทุกกลุ่มวัย
ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
เพื่อสนับสนุนการดูแล
สุขภาพตนเองของ
ประชาชน

มาตรการ:
3.1 ร่วมกับทุกภาค
ส่วนในการแสวงหา
แหล่งเงินใหม่
เพื่อความยั่งยืน
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
กองทุนฯ
3.3 สนับสนุนการ
สร้างความกลมกลืน
ของระบบประกัน
สุขภาพรัฐ (Encourage
harmonization)

มาตรการ:
4.1 ขยายการมีส่วนร่วม
เป็นเจ้าของระบบของ
ภาคียุทธศาสตร์และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ
4.2 จัดระบบ/กลไก
การสร้างความสัมพันธ์
กับผู้มีส่วนได้เสีย/
เครือข่ายต่างๆ
4.3 ปฏิรูปการรับฟัง
ความคิดเห็นทั่วไปฯ ด้วย
วิธีการและรูปแบบที่
หลากหลาย
4.4 ร่วมมือกับกลไก
หลักประกันสุขภาพ
ระดับโลก (UHC in
Global Health)
ช่วยขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
หลักประกันสุขภาพ
ในประเทศ

มาตรการ:
5.1 เพิ่มขีดความ
สามารถกลไกอภิบาล
ในระบบหลักประกัน
สุขภาพฯ สร้างชุมชน
แห่งความมุ่งมั่นและ
ความรับผิดชอบ
5.2 สนับสนุนการ
จัดการองค์ความรู้
และการใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในการตัดสินใจ
5.3 มุ่งพัฒนาบุคลากร
สปสช. ให้เป็นคนดี
คนเก่ง และมีความสุข
5.4 เพิ่มการกระจาย
อำ�นาจและความ
รับผิดชอบให้ สปสช.เขต
5.5 ทบทวนระบบการ
บริหารจัดการต่างๆ ให้
เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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แผนภาพที่ 8

เป้าประสงค์ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565)
ว�สัยทัศน

พันธกิจเฉพาะ

“ทุกคนที่อาศัยอยูบนแผนดินไทย
ไดรับความคุมครองหลักประกันสุขภาพ
อยางถวนหนาดวยความมั่นใจ”

1) สงเสริมและพัฒนาใหเกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเขาถึงไดดวยความมั่นใจ
และเสริมสรางความเทาเทียมกันในระหวางกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
2) สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใตระบบหลักประกันสุขภาพ
ให
ภาพ จ
ไดมเฉพาะ
าตรฐาน ทุกคนเขาถึงได และเปนที่พึงพอใจของประชาชน
พัมนีคุณธกิ
และผูใหบริการ
3)1) บริสงหเสริ
ารเงิมนและพั
กองทุนฒ
หลันาให
กประกัเนกิสุดขระบบหลั
ภาพแหงชาติ
ใหมีปนระสิสุขทภาพที
ธิภาพยิ่งปขึระชาชนเข
้น
กประกั
าถึงไดดวยความมั่นใจ
อย
างตอเนืม่อสร
ง างความเทาเทียมกันในระหวางกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
และเสริ
4)2) ดำเนิ
นการให
ทุกภาคส
วนมีความเปกนารสาธารณสุ
เจาของและมีสวนรวมในระบบหลั
ก
นการพั
นาการบริ
ประกัสนั
นสุบขสนุ
ภาพอย
างถวฒ
นหน
า รวมทั้งสงเสริมความสัมพัขนภายใต
ธที่ดีระหวระบบหลั
างผูใหบริกกประกั
าร นสุขภาพ
ให
ม
ค
ี
ณ
ุ
ภาพ
ได
ม
าตรฐาน
ทุ
ก
คนเข
า
ถึ
ง
ได
และเป
น
ที
พ
่
ง
ึ
พอใจของประชาชน
และผูรับบริการโดยเนนการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
ใหบริกดารการระบบขอมูลเชิงประจักษและองคความรูตางๆ และใชในการตัดสินใจเชิงนโยบาย
5)และผู
พัฒนาและจั

ว�สัยทัพัศนนธกิจ

ฒนาระบบหลั
สุขภาพถวนหนา
“ทุกคนที“พั่อาศั
ยอยูบนแผกประกั
นดินนไทย
โดยใชมหครองหลั
ลักฐานเชิงกประจั
สวนรวม
ไดรับความคุ
ประกักษนแสุละมี
ขภาพ
อยางสร
าวงสรรค
จากทุ่นกใจ”
ภาคสวนและเปน
อยางถวนหน
า
ด
ยความมั
ตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มี
คุณภาพใหประชาชนเขาถึงไดอยาง
พันธกิ
เทาเทีจยมตามความจำเปน”

“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา 3) บริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
โดยใชหลักฐานเชิงประจักษและมีสวนรวม อยางตอเนื่อง
C : Effective, Equitable and Responsive Coverage
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แผนงาน
“สรางความมั่นใจ”
(5 ensure plans)

(Ensure participation and
ownership of all stakeholders)

แผนงานที่ 1

สรางความมั่นใจใน
การเขาถึงบริการของกลุมเปราะบาง
และกลุมที่ยังเขาไมถึงบริการ
(Ensure coverage and access
for vulnerable and
underutilization groups)

แผนงานที่ 2

สรางความมั่นใจ
ในคุณภาพมาตรฐาน
และความเพียงพอของบริการ
(Ensure quality and adequacy
of health services)

บทที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1.3

โครงสร้างการบริหาร
ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ท�ำหน้าที่
เป็นส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

1.3.1 โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนงานของส�ำนักงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรือ่ ง โครงสร้างงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ประกอบด้วยส่วนงานขึน้ ตรงเลขาธิการ ส่วนงานอืน่ อีก 3 สายงาน และ 5 กลุม่ ภารกิจ ดังต่อไปนี้
1) สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
2) สายงานบริหารกองทุน
3) สายงานสนับสนุนองค์กร
4) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
5) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการจัดหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
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6) กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ
7) กลุ่มภารกิจก�ำกับติดตามประเมินผล
8) กลุ่มภารกิจสื่อสารหลักประกันสุขภาพ
ส�ำนักงานสาขาและหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการและ
ให้ส�ำนักตรวจสอบรับผิดชอบงานเลขานุการและขึ้นตรงต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและ
รายงานต่อเลขาธิการตามระเบียบที่ก�ำหนด
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บทที่ 1 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนภาพที่ 10

โครงสร้างองค์กรส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เลขาธิการ สปสช.

มีผลตั้งแต่ 5 กรกฎาคม 2564

ส�ำนักตรวจสอบ

สายงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์

ส�ำนักงานสาขาเขต 13 เขต

สายงานบริหารกองทุน

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Aglie Team)

สายงานสนับสนุนองค์กร

กลุ่มภารกิจที่ 1
กลุ่มภารกิจสนับสนุน
การเข้าถึงบริการ
ปฐมภูมิและการ
สร้างเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค

กลุ่มภารกิจที่ 2
กลุ่มภารกิจสนับสนุน
การจัดหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น

เน้นการท�ำงานเชิงรุก
เน้นการท�ำงานเชิงรุก
มุ่งเป้าหมายการจัดระบบ มุ่งเป้าหมายพัฒนา
เพื่อเพิ่มการ
ต่อยอดและสร้าง
เข้าถึงบริการของ
ความเข้มแข็งของกองทุน
ประชาชนอย่าง
หลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมและ
ท้องถิน่ และอื่นๆ
ประสิทธิผล
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�ำกับ
ติดตามการบริหารจัดการ
และผลลัพธ์

กลุ่มภารกิจที่ 3
กลุ่มภารกิจสนับสนุน
การมีส่วนร่วม และ
คุ้มครองสิทธิ

กลุ่มภารกิจที่ 4
กลุ่มภารกิจก�ำกับ
ติดตามประเมินผล

กลุ่มภารกิจที่ 5
กลุ่มภารกิจสื่อสาร
หลักประกันสุขภาพ

เน้นขับเคลื่อนกลไก
เน้นจัดระบบและ
เน้นจัดกลไกการสื่อสาร
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
เทคโนโลยี และ
หลักประกันสุขภาพกับ
ของกลุ่มต่างๆ การตอบ การจัดการสารสนเทศ
กลุม่ ต่างๆ ผ่านสื่อ
สนองเชิงรุก การ
เพื่อสนับสนุนการติดตาม
รูปแบบใหม่ๆ เช่น
คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ประเมินผล (M&E) และ socail media} digital
ขับเคลื่อนภารกิจ คกก.
การใช้ประโยชน์จาก
media รวมทั้งการ
ควบคุมคุณภาพฯ และ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
สื่อสารองค์กร
ศูนย์บริการหลักประกัน
รวมทั้งการสร้าง
บริหารงานข่าวและ
สุขภาพแห่งชาติ
องค์ความรูแ้ ละงานวิจัย
ตอบโต้ความเสี่ยง
(Contact center)

1.3.2 อ�ำนาจหน้าที่และกระบวนการท�ำงาน
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ก�ำหนดไว้ใน มาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย
1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ดังกล่าว และคณะกรรมการสอบสวน
2) เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานการบริการสาธารณสุข
3) จัดให้มีทะเบียนผู้รับบริการ หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
4) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด
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5) จ่ายค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขตามทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก�ำหนดให้แก่ หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 46
6) ตรวจสอบเอกสารหลั ก ฐานการเรี ย กเก็ บ ค่ าใช้ จ ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข ของ
หน่วยบริการ
7) ด�ำเนินการเพือ่ ให้ประชาชนมีหน่วยบริการประจ�ำ และการขอเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทราบข้อมูลของหน่วยบริการ
8) ก�ำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด และ
อ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน
9) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพย์สินต่างๆ
10) ก่อตั้งสิทธิและท�ำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
11) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการด�ำเนินกิจการของส�ำนักงาน
12) มอบให้องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นท�ำกิจการที่อยู่ภายในอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงาน
13) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกีย่ วกับผลงานและอุปสรรคในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
14) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ หรือกฎหมายอืน่ บัญญัตใิ ห้เป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของส� ำ นั ก งานหรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มอบหมาย
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การด�ำเนินการเพื่อให้บรรลุตามอ�ำนาจหน้าที่ท่ีระบุไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ดังกล่าวข้างต้น ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้ก�ำหนดกระบวนการท�ำงาน 3 ระดับ ประกอบด้วย
1) กระบวนการหลัก (Core Process) เป็นการท�ำงานประสานเชือ่ มโยงกันของกลุม่ ภารกิจ
ต่างๆ เพือ่ ให้บรรลุตามพันธกิจของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือ ให้ประชาชน
ได้รับบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพและเป็นธรรมอย่างทั่วถึง
2) กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process) เป็นกระบวนการท�ำงานที่เอื้อให้
กระบวนการหลักด�ำเนินไปได้อย่างราบรื่นและเหมาะสม โดยครอบคลุมกระบวนการ
ทีส่ ำ� คัญต่างๆ เช่น การจัดท�ำงบประมาณ การจัดซือ้ จัดจ้าง การบริหารทรัพยากรบุคคล
และการติดตามประเมินผล
3) กระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management Process) เป็นกระบวนการ
ท�ำงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนการด�ำเนินงานผ่านกระบวนการควบคุม
ภายใน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ และการบริ ห ารความเสี่ ย งในลั ก ษณะต่ า งๆ โดย
ความสัมพันธ์ของกระบวนการท�ำงานทั้งสาม ดังแผนภาพที่ 11
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แผนภาพที่ 11
กระบวนการท�ำงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แผนผังการบริหารจัดการระบบบริหารคุณภาพภายในของ สปสช.
กระบวนการหลัก (Core Process)
ความจําเปน
ดานบริการ
สาธารณสุข
ของ
ประชาชน

การรับ
ฟง
ความคิด
เห็นและ
การสราง
การมี
สวนรวม

การจัดทํา
ขอเสนอ
เชิงนโยบาย
ดาน
หลัก
ประกัน
สุขภาพ

การ
ออกแบบ
และ
การบริหาร
กองทุน

การขึ้น
ทะเบียน
หนวย
บริการและ
การ
ลงทะเบียน
ผูมีสิทธิ

การ
สนับสนุน
ระบบ
บริการและ
การกํากับ
มาตรฐาน

การ
ชดเชย
คาบริการ
และการ
ตรวจสอบ
ชดเชย

การ
สราง
การรับรู
และการ
คุมครอง
สิทธิ

ประชาชน
ไดรับ
บริการ
สาธารณสุข
ที่มีคุณภาพ
และ
เปนธรรม

การพัฒนา
บุคลากร

ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การ
ดําเนินการ
ดานกฎหมาย

กระบวนการสนับสนุน (Supporting Process)
การจัด
การติดตาม
ทําแผน
วัดผล
ยุทธศาสตร วิเคราะหและ การจัดการ
และ
ปรับปรุงให งบประมาณ
งบประมาณ
ดีขึ้น

การจัดซื้อ
จัดจาง

การสนับสนุน
งานบริหาร

การบริหาร
ทรัพยากร
บุคลากร

กระบวนการบริหารคุณภาพ (Quality Management Process)
การปฏิบัติการแกไข
ปองกันและการจัดการ
สิ่งที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด

การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบ
ภายในตาม
กฎหมาย

การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน

การควบคุมเอกสาร
และบันทึกในระบบ
บริหารคุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องของ
ทุกหนวยงานภายใน
องคกร

การทบทวนของ
คณะกรรมการ
บริหาร

เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติอย่างเต็มที่
ตามพันธกิจ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดท�ำระบบการให้บริการข้อมูลด้าน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทมี่ คี วามครอบคลุม ทัง้ ข้อมูลทัว่ ไป การตรวจสอบสิทธิ การร้องเรียน/
ร้องทุกข์ รวมถึงการติดต่อเจ้าหน้าทีผ่ า่ นทางโทรศัพท์สายด่วน สปสช. 1330 (สายด่วน 24 ชัว่ โมง)
ดังแผนภาพที่ 12
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แผนภาพที่ 12
ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

นอกจากนี้ สปสช. ได้จัดโครงสร้างองค์กรรองรับการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในระดับพื้นที่ โดยจัดตั้งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ จ�ำนวน 13 เขต
ครอบคลุมทั่วประเทศ (แผนภาพที่ 13) เพื่อขับเคลื่อนการด�ำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
หน่วยบริการสาธารณสุขทั้งรัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคีเครือข่าย
ต่างๆ เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร และเป้าหมายที่ตั้งไว้
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แผนภาพที่ 13

การแบ่งพื้นที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ จ�ำนวน 13 เขต
และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
เขต 1 เชียงใหม่
เชียงใหม่, เชียงราย, พะเยา,
แม่ฮ่องสอน, ลำ�ปาง, ลำ�พูน,
แพร่, น่าน
เขต 3 นครสวรรค์
นครสวรรค์, กำ�แพงเพชร,
ชัยนาท, พิจิตร, อุทัยธานี
เขต 4 สระบุรี
สระบุรี, อยุธยา, ลพบุรี,
สิงห์บุรี, อ่างทอง, ปทุมธานี,
นนทบุรี, นครนายก
เขต 5 ราชบุรี
ราชบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีิรีขันธ์,
เพชรบุรี, สมุทรสงคราม, นครปฐม,
สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร
เขต 11 สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี, กระบี่, ชุมพร,
นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต,
ระนอง

เขต 2 พิษ ณุโลก
พิษณุโลก, ตาก, เพชรบูรณ์,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์
เขต 8 อุดรธานี
อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม,
หนองคาย, หนองบัวลำ�ภู, เลย
เขต 7 ขอนแก่น
ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด
เขต 10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี, มุกดาหาร, ยโสธร,
ศรีสะเกษ, อำ�นาจเจริญ
เขต 9 นครราชสีมา
นครราชสีมา, ชัยภูมิ,
บุรีรัมย์, สุรินทร์
เขต 13
เขต 6 ระยอง
กรุงเทพมหานคร
ระยอง, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี,
ตราด, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ

เขต 12 สงขลา
สงขลา, ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี,
พัทลุง, ยะลา, สตูล

โดยมีการก�ำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 1-13 ดังนี้
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่
2) ขับเคลือ่ นและพัฒนางานเชิงรุก เพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการปฐมภูมแิ ละการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกันโรคของประชาชนผู้มีสิทธิในเขตพื้นที่
3) ขับเคลื่อนและพัฒนางานเชิงรุกและหนุนเสริมการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของระบบ
หลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่
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4) สร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีสิทธิในเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนกลไก
การมีสว่ นร่วมของกลุม่ ต่างๆ ตอบสนองเชิงรุกเพือ่ คุม้ ครองสิทธิ วิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
การเข้าถึงสิทธิและข้อร้องเรียน ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ที่
5) เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการเบิกจ่าย ของหน่วยบริการในพืน้ ที่ให้ถกู ต้อง
6) จัดหา ขับเคลือ่ นและสนับสนุนให้มหี น่วยบริการในพืน้ ทีอ่ ย่างครอบคลุม ก�ำกับติดตาม
และประเมินผลด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริหารกองทุนและการเข้าถึงบริการ
และคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อความจ�ำเป็นด้านสุขภาพของประชาชนผู้มีสิทธิ
ในเขตพืน้ ทีต่ ลอดจนมีระบบการคืนข้อมูลในยังหน่วยบริการได้ทนั เวลา
7) น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพืน้ ที่
8) ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
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1.4

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทยสู่สากล
นับตั้งแต่ ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513 - 2523) ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบสุขภาพ
ที่เน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการสุขภาพระดับอ�ำเภอและต�ำบล ตลอดจน
การฝึกอบรมบุคลากร สุขภาพ โดยมีนโยบายที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
ในการฝึกอบรมบุคลากรสุขภาพทุกสาขาวิชาชีพ และการกระจายบุคลากรเหล่านั้นไปยังพื้นที่
ชนบทและพื้นที่ขาดแคลน มีการเพิ่มงบประมาณ เพื่อขยายความครอบคลุมไปยังประชากร
เป้าหมายกลุ่มต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนกระทั่งสามารถบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ใน พ.ศ. 2545 ถึงแม้วา่ ในขณะนัน้ ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติตอ่ หัวประชากรในระดับต�่ำ
แต่รัฐบาลไทยได้ตัดสินใจในการเลือกใช้ภาษีทั่วไปส�ำหรับการด�ำเนินโครงการประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยไม่มีการเก็บเงินสมทบจากสมาชิก 17 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม คือ การลดลงของค่ารักษา
พยาบาลที่จ่ายจากครัวเรือน (out-of-pocket) การล้มละลาย ทางการเงินจากค่ารักษาพยาบาล
(catastrophic health spending) และความยากจนลงจากค่ารักษาพยาบาล (medical
impoverishment) โครงการนี้ยังช่วยลดความแตกต่างของการตายในเด็กระหว่างจังหวัด
ลงได้อย่างมาก นอกจากนี้ชุดสิทธิประโยชน์ เช่น ยาต้านไวรัส และการบ�ำบัดทดแทนไต ยังช่วย
รักษาชีวติ ผูป้ ว่ ยได้อกี มาก การออกแบบการบริหารจัดการกองทุนทีด่ สี ง่ ผลท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมค่าใช้จ่าย และสร้างความเท่าเทียม
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หลักฐานเชิงประจักษ์ ทัง้ การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน การลดความยากจนจาก
ค่าใช้จา่ ยสุขภาพ ส่งผลให้ไทยได้รบั การยอมรับจากนานาชาติ จากความส�ำเร็จนี้ ท�ำให้มผี บู้ ริหาร
ระดับสูงขององค์กรระหว่างประเทศ และนานาชาติมาเยีย่ มชมการด�ำเนินงานหลักประกันสุขภาพ
ของไทย อาทิ นายทีโดรส อัดฮานอม ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้เดินทาง
มาประเทศไทย เพื่อเยี่ยมชมการด�ำเนินงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และได้แสดงปาถกฐา
พิเศษ ในการประชุมนานาชาติ ปี 2561 Achieving universal health coverage: from the past
to the future” ให้ทตู ประเทศต่าง ๆ ประจ�ำประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ ในการประชุม
ณ กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนได้ลงพื้นที่ ซอยพระเจน ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เยี่ยมบ้านผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง โดยได้กล่าว
ชืน่ ชมไว้วา่ “ประเทศไทยได้พสิ จู น์ ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจ และตัวอย่างของประเทศอืน่ ๆ ว่า
ทุกประเทศสามารถจะบรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนได้ และประเทศไม่ตอ้ งร�ำ่ รวยก็สามารถ
ท�ำให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ อย่างเช่นที่ ไทยได้ด�ำเนินการมาแล้ว
องค์การอนามัยโลก พร้อมที่จะท�ำงานร่วมกับไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ไทยเป็นตัวอย่างของ
ประเทศต่าง ๆ”
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลก (Foreign
Policy and Global Health : FPGH) ที่ผลักดันให้สหประชาชาติก�ำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม
ของทุกปี เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล และผลักดันให้เกิดการจัดการประชุมระดับ
สูงว่าด้วยหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ในปี 2563 ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 และจะร่วมกันรับรองในปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูง
ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า : ขับเคลือ่ นไปด้วยกันเพือ่ สร้าง
โลกที่สุขภาพดีขึ้น” (Political Declaration of the High-level Meeting on Universal Health
Coverage “Universal health coverage: moving together to build a healthier world”)
ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ท�ำหน้าที่ร่วมกับ
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรจอร์เจียฯ ในฐานะผู้ประสานงานการเจรจาร่างปฏิญญาทางการเมือง
ของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ดังกล่าว
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วันที่ 23 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้น�ำประเทศ
ต่าง ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on
Universal Health Coverage - HLM on UHC) ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 74 ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก เพื่อย�ำ้ เจตนารมณ์ทางการเมืองต่อ
การบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี ค.ศ. 2030 ควบคูไ่ ปกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลง
ต่ อ ที่ ป ระชุ ม แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ก ารด�ำ เนิ น งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า ของไทย
ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ประการ ได้แก่
1) ความเท่าเทียม: ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณ ภาพได้อย่าง
ครอบคลุมทั้งของรัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เข้ารักษาในโรงพยาบาล
เอกชนได้ 72 ชั่วโมงในกรณีฉุกเฉิน ก่อนที่จะส่งต่อให้โรงพยาบาลของรัฐต่อไป
ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและรักษาโรค ซึ่งรวมถึงโรคเรื้อรังและ
โรคทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต้องมุง่ ให้เกิดความเท่าเทียม
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ไทยจะขยายสิทธิประโยชน์ให้รวมถึง
การให้ ย าต้ า นไวรั ส เอชไอวี ก ่ อ นการสั ม ผั ส เชื้ อ แก่ ป ระชากรกลุ ่ ม เสี่ ย ง สานต่ อ
ความส�ำเร็จของโครงการในพระด�ำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่น สุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ
ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
2) ประสิทธิภาพ: รัฐบาลไทยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
โดยจัดสรรงบประมาณร้อยละ 15 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพส�ำหรับการสร้างเสริม
สุ ขภาพ เพิ่ ม การใช้ง บประมาณจากภาษีสุราและยาสูบ และสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น รวมไปถึงมาตรการทางการเงินสมัยใหม่ กองทุนเงินสะสม
เพื่อด�ำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าต่อไป
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3) การมีส่วนร่วม: หัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามีความยั่งยืนคือ
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นประชาชน ชุมชน ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตามแนวทางประชารัฐ ให้ทุกฝ่ายรู้สึกเป็นเจ้าของ
และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เน้นการส่งเสริมบริการสุขภาพในระดับมูลฐานที่มีชุมชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อจะลดการเจ็บป่วยโดยไม่จ�ำเป็นอีกด้วย นายกรัฐมนตรียังได้ย�้ำ
ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ดียิ่งขึ้น
และย�้ำถึงความพร้อมในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ของไทยให้กับนานาชาติและร่วมมือประชาคมระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีร่วมกับ
ผู้น�ำรับรองปฏิญญาทางการเมืองของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า เป็นผลลัพธ์ของการประชุมระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเต็มคณะ
วันเดียวกันนี้และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ ครัง้ ที่ 74 (United Nations General Assembly - UNGA) ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ไทยได้เน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของความร่วมมือพหุภาคี ในสภาวะที่โลกก�ำลัง
ประสบกับความท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้
บริบทโลกดังกล่าว ไทยใช้แนวคิดหลักส�ำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย คือ Advancing
Partnership for Sustainability หรือ“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งให้ความส�ำคัญ
อย่างยิ่งกับ “ความร่วมมือแบบหุ้นส่วน” และ “ความยั่งยืน” โดยไทยได้เผยแพร่หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
และยังได้แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาให้กับมิตรประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้ยังได้แสดง
ความพร้อมของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือแบบหุ้น ส่วนกับประชาคมระหว่างประเทศ
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การพัฒนา
ระบบหลักประกันสุขภาพของไทย
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บทบาทภารกิจของ
คณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

2.1

ความเป็นมา
ของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

คณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ ประกอบด้วย 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ (อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) (แผนภาพที่ 14)

แผนภาพที่ 14

ความเป็นมาของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
สปสช. เขต 1-13
องค์กรเอกชน

เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดี

50

คณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
หน่วยงานของรัฐ

หน่วยบริการ (รัฐ/เอกชน)

ผู้ที่เจ็บป่วยมีสิทธิรับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

2.1.1 ความเป็นมา องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.)
ก. ความเป็นมา

เนื่ อ งจากการประชุ ม คณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ในการประชุ ม
ครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติยกเลิกการมอบหมายให้สำ� นักงานสาธารณสุข
จังหวัดท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด ส่งผลให้มีการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) จากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด (เดิม) มาเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข การควบคุมคุณ ภาพและ
การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในระดับเขตพืน้ ที่ ให้มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2557
และประกาศเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562
โดยประกาศ ดังกล่าวได้ก�ำหนดองค์ประกอบ และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ไว้ดังต่อไปนี้

ข. องค์ประกอบ

1) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพืน้ ที่ 1-12
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ 1 - 12
มี จ� ำ นวนเขตละ 26 คนประกอบด้ ว ยผู ้ แ ทนหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง หรื อ
ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือมีถิ่นที่อยู่ประจ�ำ ในเขตพื้นที่นั้น ดังนี้
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1) ผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 1 คน 		
2) ผู้แทนโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั่วไป จ�ำนวน 1 คน
3) ผู้แทนโรงพยาบาลชุมชน จ�ำนวน 1 คน
4) ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน จ�ำนวน 1 คน
5) พนักงานอัยการ สังกัดส�ำนักงานคดีปกครองที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวน 1 คน
6) ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูตนิ รีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวช ที่ ได้รับมอบหมาย
สาขาละ 1 คน
7) ผู้แทนสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ�ำบัด
สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพละ 1 คน
8) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จ�ำนวน 2 คน
9) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ประเภทละ 1 คน
10) ผู้แทนองค์กรเอกชน 9 ด้านตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จ�ำนวน 6 คน
2) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ระดับเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร
คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข เขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 27 คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือมีถิ่นที่อยู่ประจ�ำ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย จ�ำนวน 1 คน
2) ผูแ้ ทนโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ จ�ำนวน 1 คน
3) ผู้แทนโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ จ�ำนวน 1 คน
4) ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน จ�ำนวน 1 คน
5) ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ จ�ำนวน 1 คน
6) ผูแ้ ทนส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
จ�ำนวน 1 คน
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7) พนักงานอัยการ สังกัดส�ำนักงานคดีปกครองที่ได้รับมอบหมาย จ�ำนวน 1 คน
8) ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง สาขาสูตนิ รีเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
สาขาอายุรกรรม สาขากุมารเวชกรรม และสาขาจิตเวช ที่ ได้รับมอบหมาย
สาขาละ 1 คน
9) ผู้แทนสภาการพยาบาล ทันตแพทยสภา สภาเภสัชกรรม สภากายภาพบ�ำบัด
สภาเทคนิคการแพทย์ สภาวิชาชีพละ 1 คน
10) ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ จ�ำนวน 2 คน
11) ผู้แทนส�ำนักการแพทย์ จ�ำนวน 1 คน
12) ผู้แทนส�ำนักอนามัย จ�ำนวน 1 คน
13) ผู้แทนองค์กรเอกชน 9 ด้านตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
จ�ำนวน 6 คน

ค. อ�ำนาจและหน้าที่

1) น�ำข้อมูลการร้องเรียน ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และ
ข้อมูลอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไปสรุป วิเคราะห์ปัญหา ข้อจ�ำกัดของระบบ
การให้บริการสาธารณสุข รวมทัง้ จัดท�ำข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไขและพัฒนากลไก
การจัดการเรือ่ งร้องเรียนให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้อง
กับสภาพหน่วยบริการในพื้นที่
2) ควบคุมและก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4) ตรวจตราคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในเขตพืน้ ที่
ทีร่ บั ผิดชอบ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
5) ส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ในการตรวจตราและการควบคุมก�ำกับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
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6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขเป็นประจ�ำทุกปี
7) แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตารางที่ 2

แนวทางการด�ำเนินงานตามอ�ำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.)
ข้อ

อ�ำนาจและหน้าที่

แนวทางการด�ำเนินงาน

ข้อมูลสนับสนุน

1 น�ำข้อมูลการ
1) รับข้อมูลการร้องเรียน และ
1) ข้อมูลภาพรวมผลการพิจารณา
ร้องเรียนข้อมูลการ
ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงิน
ค�ำร้องกรณีผู้รับบริการได้รับ
พิจารณาการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเบื้องต้นและข้อมูลอื่นๆ ความเสียหายจากการให้บริการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในเขตพืน้ ที่ที่รับผิดชอบ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ
และข้อมูลอื่น ๆ ใน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ในเขตพื้นที่ มีแบบฟอร์มการ
เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ น�ำมาวิเคราะห์ปญ
ั หาในภาพรวม รายงานสรุปวิเคราะห์
ไปสรุป วิเคราะห์
เสนอแนวทางแก้ไขและป้องกัน
(ระบุสาเหตุ ข้อเสนอแนวทาง
ปัญหาข้อจ�ำกัดของ
การเกิดซ�้ำของปัญหาด้าน
การแก้ไขเบื้องต้น ข้อเสนอ
ระบบการให้บริการ
คุณภาพและมาตรฐานบริการ
เพื่อป้องกันการเกิดซ�้ำของปัญหา
สาธารณสุข รวมทั้ง
รวมทั้งผลักดันให้เกิดการพัฒนา
ด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการ)
จัดท�ำข้อเสนอ
คุณภาพบริการในเขตพื้นที่
2) ข้อมูลค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เชิงป้องกันแก้ไขและ 2) สะท้อนข้อมูลกลับไปยัง
เบื้องต้น ตามมาตรา 41
พัฒนากลไกการ
หน่วยบริการ เพื่อวางแผนการ 3) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตาม
จัดการเรื่องร้องเรียน ป้องกันการเกิดซ�้ำของปัญหา
มาตรา 57,59 และข้อมูลอื่น ๆ
ให้เหมาะสม
ด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการ 4) ข้อมูลจากหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
รวมถึงการพัฒนา 3) จัดท�ำเป็นรายงานต่อ
อื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ระบบบริการให้
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ตามมาตรา 50(5)
สอดคล้องกับสภาพ
และมาตรฐานบริการ
5) ข้อมูลจ�ำนวนหน่วยรับเรื่อง
หน่วยบริการในพื้นที่
สาธารณสุข ทุก 6 เดือน
ร้องเรียน ศูนย์บริการหลักประกัน
4) จัดให้มีการประชุมร่วมกัน
สุขภาพในหน่วยบริการ และ
ระหว่างคณะอนุกรรมการ
ศูนย์ประสานงานหลักประกัน
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
สุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่
บริการสาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.) กับ
คณะอนุกรรมการหลักประกัน
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ข้อ

อ�ำนาจและหน้าที่

2 ควบคุม และก�ำกับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
หน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วย
บริการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

แนวทางการด�ำเนินงาน

สุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
คณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่
อิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม
มาตรา 50(5) ศูนย์บริการ
หลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ ศูนย์ประสานงาน
หลักประกันสุขภาพประชาชน
รวมทั้งกลไกเครือข่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
5) ตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
และพัฒนาศักยภาพหน่วยรับ
เรื่องร้องเรียนอื่นที่อิสระจาก
ผู้ถูกร้องเรียนตาม มาตรา50(5)
6) พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยง
กลไกการจัดการร้องเรียนและ
คุ้มครองสิทธิในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ รวมทั้งจัดท�ำ
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาต่อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข
1) ก�ำหนดประเด็นคุณภาพส�ำคัญที่
เป็นความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ
(Health Needs) หรือปัญหา
(Problem base หรือ
Area base) ในพื้นที่
2) ก�ำหนดแนวทางการควบคุมและ
ก�ำกับคุณภาพและมาตรฐาน
หน่วยบริการ และเครือข่าย
หน่วยบริการ (การประเมิน
หน่วยบริการ การก�ำกับติดตาม
คุณภาพการให้บริการบริการ
สาธารณสุข การตรวจสอบ
ชดเชยและคุณภาพบริการ

ข้อมูลสนับสนุน

ชุดข้อมูลการก�ำกับติดตามคุณภาพ
ประกอบด้วย
- ข้อมูลผลการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
(Hospital Accreditation: HA)
- ข้อมูลหน่วยบริการในโปรแกรม
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
(Contracting Provider
Profile: CPP)
- ข้อมูลผลการให้บริการและ
เข้าถึงบริการ
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แนวทางการด�ำเนินงาน

(Audit) การรายงานผล
ต่อคณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง)
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระบบบริการสุขภาพ (Service
Plan) โดยการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3) เข้าร่วมประเมินหน่วยบริการ/
เครือข่ายหน่วยบริการ
เพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
ประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์
ขึ้นทะเบียนแต่ละประเภท
3 ก�ำหนดมาตรการ 1) ก�ำหนดประเด็นคุณภาพส�ำคัญที่
ควบคุมและส่งเสริม
เป็นความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ
คุณภาพและ
(Health Needs) หรือปัญหา
มาตรฐานหน่วย
(Problem base หรือ
บริการและเครือข่าย Area base) ในพื้นที่
หน่วยบริการในเขต 2) ก�ำหนดมาตรการควบคุมและ
พื้นที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
โดยการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ก�ำหนดประเด็นคุณภาพและ
มาตรฐาน ตัวชี้วัดคุณภาพ
บริการ เพื่อใช้ในการก�ำกับ
ติดตาม ประเมินผล และกระตุ้น
การพัฒนาคุณภาพบริการ
4 ตรวจตราคุณภาพ 1) ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ ตาม
และมาตรฐาน
จ�ำเป็นโดยพิจารณาจากชุดข้อมูล
หน่วยบริการและ
การก�ำกับติดตามคุณภาพ
เครือข่ายหน่วย
(เน้นการตรวจเยี่ยมเชิงบวก
บริการในเขตพื้นที่
ร่วมกับให้ข้อเสนอแนะ)
ที่รับผิดชอบ
2) ติดตามประเมินผลการปรับปรุง
พร้อมทั้งแจ้ง
คุณภาพและมาตรฐานของ
หน่วยบริการและ
หน่วยบริการ
หน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อปรับปรุงแก้ไข
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ข้อมูลสนับสนุน

- ข้อมูลตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ
ผลงานบริการ (Quality
Outcome and Framework:
QOF)
- ข้อมูลการตรวจสอบชดเชย
และคุณภาพบริการ (Audit)
- ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ตามมาตรา 57, 59
- ข้อมูลค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น ตามมาตรา 41
ชุดข้อมูลการก�ำกับติดตามคุณภาพ
บริการ (Quality Indicator: QI)

1) รายงานการตรวจเยี่ยม
2) รายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.)

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
ข้อ
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และติดตาม
3) จัดท�ำรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินผลในเรื่อง
ตราและการควบคุมต่อคณะ
การปรับปรุงคุณภาพ กรรมการควบคุมคุณภาพและ
และมาตรฐาน
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
(รายงาน ทุก 6 เดือน )
5 ส่งเสริมความเข้าใจ 1) ก�ำหนดช่องทางหรือกลวิธีในการ
และสร้างการมี
สื่อสารเพื่อให้ข้อมูลกับประชาชน
ส่วนร่วมของ
ในพื้นที่
ประชาชนในเขต
2) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
ประชาชนรับรู้เข้าใจเรื่องสิทธิ
ในการตรวจตราและ และหน้าที่ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์
การควบคุมก�ำกับ
ช่องทางและหน่วยรับเรื่อง
หน่วยบริการและ
ร้องเรียน
เครือข่าย
3) ส่งเสริมหรือมอบหมายให้
หน่วยบริการ
อนุกรรมการหรือภาคประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นคณะ
กรรมการของหน่วยบริการ /
ร่วมตรวจเยี่ยม / ร่วมตรวจ
ประเมินการขึ้นทะเบียนเป็น
หน่วยบริการในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ /ร่วมรับ
ฟังปัญหาและร่วมพัฒนา
หน่วยบริการ
6 รายงานผลการ
1) จัดท�ำรายงานจากค�ำร้องขอรับ
ปฏิบัติงานให้คณะ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับ
กรรมการควบคุม
บริการได้รับความเสียหายที่เกิด
คุณภาพและ
ขึ้นจากการรักษาพยาบาลของ
มาตรฐานบริการ
หน่วยบริการ ตามมาตรา 41
สาธารณสุขเป็น
และผลวิเคราะห์ปัญหาใน
ประจ�ำทุกปี
ภาพรวม พร้อมข้อเสนอแนวทาง
แก้ไขและป้องกันการเกิดซ�้ำของ
ปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐาน
บริการ (รายงานทุก 6 เดือน)

ข้อมูลสนับสนุน

1) ข้อมูลการรับรู้เรื่องสิทธิของ
ประชาชนจากสายด่วน สปสช.
1330, ผลการส�ำรวจความคิดเห็น
และการรับฟังความเห็นโดยทั่วไป
จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
2) ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิข้อกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) ข้อมูลหน่วยบริการในโปรแกรม
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
(Contracting Provider Profile:
CPP)

1) รายงานค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
ตามมาตรา 41 และผลวิเคราะห์
ปัญหาในภาพรวม ข้อเสนอ
แนวทางแก้ไขและป้องกัน
การเกิดซ�้ำ
2) รายงานผลการตรวจเยี่ยม
3) รายงานผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวม
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2) จัดท�ำรายงานสรุปผลการตรวจ
ตราและการควบคุมต่อคณะ
กรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข
(รายงาน ทุก 6 เดือน)
3) จัดท�ำรายงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานภาพรวม
ปัญหาและอุปสรรค
ต่อคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข (รายงานประจ�ำปี)
แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสม
แต่งตั้งคณะท�ำงานได้ตาม
ความจ�ำเป็นและเหมาะสมของ
แต่ละพื้นที่ โดยมอบหมาย
ให้ปฏิบัติงานในภายใต้อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขได้
มอบหมาย

ข้อมูลสนับสนุน

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

2.1.2 ความเป็นมา องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
ก. ความเป็นมา

คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ เขต 1 - 12 ตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ประกันสุขภาพ พ.ศ. 2545 ก�ำหนดไว้ดังนี้
1) มาตรา 20 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำ� นาจแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือที่คณะกรรมการมอบหมาย
2) มาตรา 22 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ ค ณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการแล้วแต่กรณีมีอ�ำนาจขอให้หน่วยงานของรัฐหรือสั่งให้บุคคลใด
ทีเ่ กีย่ วข้องมีหนังสือชีแ้ จงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค�ำหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ ได้แก่
1) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2558 เขต 1 - 12
2) ประกาศส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 1 - 12 โดยมีองค์ประกอบที่เป็น
ตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในพื้นที่ เป็นกลไกส�ำคัญที่จะร่วมก�ำหนดทิศทางการพัฒนานโยบาย
ยุทธศาสตร์ดา้ นสุขภาพ ท�ำให้เกิดการบูรณาการด้านสุขภาพกับภาคีทกุ ภาคส่วนในพืน้ ที่
ผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพในเขตพื้น ที่ ให้สอดคล้องกับปัญหา
ความจ�ำเป็นด้านสุขภาพในพื้นที่ อันจะส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบริการของประชาชน
ที่ดีขึ้น โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ข. องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตามค�ำสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 1-12

องค์ประกอบและจ�ำนวนของคณะอนุกรรมการตามค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพื้นที่เขต 1 - 12 วาระปี พ.ศ. 2562 - 2566 ดังนี้
1) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตที่รับผิดชอบ
ที่ปรึกษา
2) ผู้อ�ำนวยการหน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ (ถ้ามี)
ที่ปรึกษา
3) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ รองประธาน
4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่
อนุกรรมการ
5) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ นายกเทศมนตรี
อนุกรรมการ
		 หรือนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ในเขตพื้นที่จังหวัดละ 1 คน
6) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
อนุกรรมการ
		 หรือโรงพยาบาลทั่วไปในเขตพื้นที่ จ�ำนวน 1 คน
7) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ จ�ำนวน 1 คน
อนุกรรมการ
8) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในเขตพื้นที่
อนุกรรมการ
		 จ�ำนวน 1 คน
9) ผู้อ�ำนวยการหน่วยบริการของรัฐนอก
อนุกรรมการ
		 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ถ้ามี) จ�ำนวน 1 คน
10) ผู้บริหารสถานบริการภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
อนุกรรมการ
		 เป็นหน่วยบริการในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) จ�ำนวน 1 คน
11) ผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
อนุกรรมการ
		 ตามมาตรา 50 (5) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 พ.ศ. 2545 หรือศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
		 หรือองค์กรเอกชนด้านสาธารณสุขหรือคุ้มครองผู้บริโภคในเขตพื้นที่
		 จังหวัดละ 1 คน
12) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ จ�ำนวน 2 คน
อนุกรรมการ
13) ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน (1 คน เป็นประธานอนุกรรมการ)
อนุกรรมการ
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14) รองผู้อ�ำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการหรือเจ้าหน้าที่
		 ซึ่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
		 เขตพื้นที่มอบหมาย จ�ำนวน 1 คน

อนุกรรมการ
และเลขานุการ

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ (อปสข.) เขต 1 - 12
1) ก�ำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพืน้ ที่ ให้สอดคล้อง
กับนโยบายและมติของคณะกรรมการและส�ำนักงาน
2) ก�ำหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
งบลงทุน บริการผู้ป่วยใน งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นต้น
3) ก�ำหนดแนวทางการขึน้ ทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการ ระบบส่งต่อผูป้ ว่ ย และแบ่งพืน้ ที่
รวมทัง้ จัดสรรจ�ำนวนผูล้ งทะเบียนของแต่ละหน่วยบริการ เพือ่ ให้ประชาชนในเขตพืน้ ที่
ได้รับความสะดวกและเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น
4) สนับสนุนและก�ำกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบ
และแนวทางที่ก�ำหนด
5) แต่งตั้งคณะท�ำงานที่เกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพในระดับอ�ำเภอหรือจังหวัด หรือ
เขตพื้นที่ได้เท่าที่จ�ำเป็น
6) อ�ำนาจหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการและส�ำนักงานมอบหมาย โดยคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่
พ.ศ. 2558 มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่
จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้ โดยเริม่ นับวาระตัง้ แต่คณะอนุกรรมการ
ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ส�ำนักงานเป็นผู้ออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพื้นที่ 1 - 12
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ค. องค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผูอ้ อกค�ำสัง่ แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร วาระปี 2563 - 2567 โดยมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ในคณะกรรมการ
ประธานอนุกรรมการ
2) รองเลขาธิการ สปสช.ที่ได้รับมอบหมาย
อนุกรรมการ
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
4) ผู้แทนสภาเภสัชกรรมในคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นในคณะกรรมการ อนุกรรมการ
6) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชุมชนแออัดในคณะกรรมการ
อนุกรรมการ
7) นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันสุขภาพ อนุกรรมการ
8) นางสาวศิวนุช สร้อยทอง
อนุกรรมการ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรกลุ่มเปราะบาง
9) นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
อนุกรรมการ
		 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชากรกลุ่มเปราะบาง
10) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
11) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จ�ำนวนหนึ่งคน
อนุกรรมการ
12) อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
อนุกรรมการ
13) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 13
อนุกรรมการ
14) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
15) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
อนุกรรมการ
16) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
อนุกรรมการ
17) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
อนุกรรมการ
18) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
อนุกรรมการ
19) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
อนุกรรมการ
20) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
อนุกรรมการ
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21) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
22) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
23) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
24) นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลต�ำรวจ
25) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
26) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลกลาง
27) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
28) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
29) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน
30) ผู้อ�ำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
31) ผู้แทนโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพ
		 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวนสองคน
32) ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 คน
33) ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 คน
34) ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร
		 จ�ำนวน 1 คน
35) ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 1 คน
36) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านเด็กหรือเยาวชน
37) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านสตรี
38) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้สูงอายุ
39) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านคนพิการหรือผู้ป่วยจิตเวช
40) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์
41) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านผู้ใช้แรงงาน
42) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชุมชนแออัด
43) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านเกษตรกร
44) ผู้แทนองค์กรเอกชน ด้านชนกลุ่มน้อย
45) ผู้อ�ำนวยการ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร
			

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
และเลขานุการ
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อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ กรุงเทพมหานคร*
1) ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงาน รวมทัง้ การสนับสนุนการด�ำเนินงานสร้าง
หลักประกันสุขภาพในเขตพืน้ ที่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ นโยบายและ
มติของคณะกรรมการและส�ำนักงาน
2) ก�ำหนดแนวทางการขึน้ ทะเบียนเครือข่ายหน่วยบริการ ระบบการส่งต่อผูป้ ว่ ย และวิธกี าร
แบ่งพื้นที่ รวมทั้งจัดสรรจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนของแต่ละหน่วยบริการ เพื่อให้ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ได้รับความสะดวกและเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายและมติของคณะกรรมการ
3) ก�ำหนดแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เขตพื้นที่ เช่น งบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค งบฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
เป็นต้น ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่คณะกรรมการก�ำหนด
4) สนับสนุนและก�ำกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานสาขาเขตพื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบ
และแนวทางที่คณะกรรมการ หรือส�ำนักงานก�ำหนด
5) แต่งตั้งคณะท�ำงานที่เกี่ยวกับงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่เท่าที่จ�ำเป็น
6) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่คณะกรรมการและส�ำนักงานมอบหมาย

* การประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบ
การปรับโครงสร้างและระบบงานของ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) สปสช.เขต 13
กทม. โดยให้มีขนาดโครงสร้างที่กะทัดรัด มีส่วนร่วม และมีระบบบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน (Potential
Conflict Of Interest) อย่างชัดเจน
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ง. บทบาทของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
ต่อการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่

บทบาท อปสข. ต่อการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ ตามประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ มีแนวคิดหลัก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน โดยให้มีการบริหารวงเงินแบบมีเพดานระดับเขต
ตามเขตความรับผิดชอบของส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติเขต (Global Budget
ระดับเขต) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกัน สุขภาพระดับเขตพื้น ที่
(อปสข.)
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงการพัฒนาบริการสาธารณสุขในเขตพืน้ ทีท่ ี่ไม่มหี น่วยบริการเพียงพอ
หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เหมาะสม รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�ำปี
งบประมาณแต่ละปี ที่ก�ำหนดไว้
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2.2

แนวทางและกลไกการจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่

2.2.1 กลไกการด�ำเนินงานและความเชื่อมโยงในระดับประเทศ
และระดับเขตพื้นที่
การขั บ เคลื่ อ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และบรรลุตามเป้าหมาย แผนปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2564 - 2565) จ�ำเป็นต้องมีกลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส่วนกลางและเขตพื้นที่
ทีส่ อดคล้องเชือ่ มโยงและบูรณาการท�ำงานร่วมกัน โดยกลไกหลักในการบริหารระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพระดั บ พื้ น ที่ คื อ คณะอนุ ก รรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ เขตพื้ น ที่ (อปสข.)
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตพืน้ ที่ 1 - 13 ทีร่ บั นโยบายจากส่วนกลาง (คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) มาบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข
ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทีจ่ ำ� เป็น และสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในแต่ละพืน้ ที่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการกองทุน และพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
ตามโครงสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการระดับประเทศและคณะอนุกรรมการระดับเขตพืน้ ที่
(แผนภาพที่ 15)
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บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

แผนภาพที่ 15

ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการระดับประเทศและคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
สถาบัน
รับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล
สภา/
องคกร
วิชาชีพ

ภาคประชา
สังคม/
ทองถิ่น

7x7

การ
กรรม
คณะ ักประกัน
หล ภาพ
สุข าติ
าร ฯ
ก
ม น
แหงช
ุ รร ฐา

ก ร
ะอน าต
คณ หนดม
ํกา

Service Plan

5x5

หนวย
รับเรื่อง....

.

กขป.

สปสช.

อปสข

พชอ.
สสจ.
DHB

ลัก
ศูนยห ุขภาพ
ส
น
ั
ก
ะ
ปร วยบริการ
ในหน

ประกัน
สังคม

Agility

S

A

อนุกรรมการ
มาตรา 41
จังหวัด

สํานักบริหาร
คณ
ะก
สาธารณสุข
ควบ รรมกา
คุณ คุม ร
มาต ภาพ
รฐา
นฯ
ร
กุ รรมกา
คณะอน าตรฐานฯ
กํากับม
คณะกรรมการ
สอบสวน
คณะกรร
อุธรณ ม มการ
.41

อนุกรรมการ
ควบคุมฯ
เขต

ศูนย
ประสานงานฯ
ประชาชน

สถาบัน
วิชาการ
ตางๆ

Share vision

สํานัก
สถานพยาบาล
และการประกอบ
โรคศิลปะ

สถาบัน
เพิ่ม
ผลผลิต

กรมบัญชี
กลาง

Accountability Pariticipation Diversity

A

P

สรอ./
สมอ.

D

Equilibrium

E

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ และก�ำหนดมาตรการในการด�ำเนินงาน
เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ ก�ำหนดประเภทและขอบเขตในการ
ให้บริการสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ ก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและ
การบริหารจัดการกองทุน และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 เป็นต้น
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการ
ควบคุมก�ำกับและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและการควบคุมก�ำกับหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
เป็นต้น
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ตารางที่ 3

ความเชื่อมโยงการท�ำงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการหลัก
คณะกรรมการ
คณะกรรมการควบคุม ควบคุมคุณภาพและ
ประกันสุขภาพระดับ หลักประกันสุขภาพ คุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐานบริการ
เขตพื้นที่ (อปสข.)
แห่งชาติ
บริการสาธารณสุข
สาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.)
1. การก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ ประเภทขอบเขตบริการสาธารณสุข และการควบคุมส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ
มาตรา 18 (1) ก�ำหนด มาตรา 50 (1) ควบคุม • ควบคุม และก�ำกับ
คุณภาพและมาตรฐาน
มาตรฐานการให้บริการ คุณภาพและมาตรฐาน
สาธารณสุขของ
หน่วยบริการและเครือข่าย หน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการ
หน่วยบริการและ
หน่วยบริการสาธารณสุข
ในเขตพืน้ ที่
เครือข่ายหน่วยบริการ ตามมาตรา 45 ของ
ทีร่ บั ผิดชอบ
และก�ำหนด มาตรการ พระราชบัญญัติหลัก
ในการด�ำเนินงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ • ก�ำหนดมาตรการ
ควบคุมและส่งเสริม
เกีย่ วกับหลักประกัน พ.ศ. 2545
คุณภาพและ
สุขภาพแห่งชาติ
มาตรฐานหน่วย
ให้มีประสิทธิภาพ
มาตรา 18 (3) ก�ำหนด มาตรา 50 (2) ก�ำกับดูแล บริการและเครือข่าย
ประเภทและขอบเขต การให้บริการสาธารณสุข หน่วยบริการในเขต
ในการให้บริการ
ของหน่วยบริการให้มี
พืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ
สาธารณสุขที่จ�ำเป็นต่อ คุณภาพ และมาตรฐานใน • ตรวจตราคุณภาพ
สุขภาพและการด�ำรง กรณีที่หน่วยบริการนั้น ๆ
และมาตรฐาน
มีการให้บริการในส่วนที่
ชีวิต และอัตราค่า
หน่วยบริการและ
สูงกว่าบริการสาธารณสุข เครือข่ายหน่วย
บริการสาธารณสุข
ตามมาตรา 5
ตามมาตรา 5
บริการในเขตพื้นที่
มาตรา 18 (11)
มาตรา 50 (3) ก�ำหนด
ที่รับผิดชอบ พร้อม
ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยว มาตรการควบคุมและ
ทั้งแจ้งหน่วยบริการ
กับการลงโทษปรับทาง ส่งเสริมคุณภาพและ
และหน่วยงาน
ปกครองและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
ต้นสังกัดเพือ่ ปรับปรุง
การเพิกถอน
และเครือข่ายหน่วยบริการ แก้ไขและติดตาม
การขึ้นทะเบียน
ประเมินผลในเรื่อง
การปรับปรุง
คุณภาพและ
มาตรฐาน
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บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

คณะอนุกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
เขตพื้นที่ (อปสข.)

คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

2. การบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ก�ำหนดกรอบและ มาตรา 18 (4) ก�ำหนด มาตรา 50 (4) เสนอแนะ
แนวทางการบริหาร หลักเกณฑ์การด�ำเนิน อัตราราคากลางของโรค
งานหลักประกัน
งานและการบริหาร ทุกโรคต่อคณะกรรมการ
สุขภาพในเขตพื้นที่ จัดการกองทุน
เพื่อประกอบการวางหลัก
ให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ก�ำหนดค่าใช้จ่าย
นโยบายและมติของ
เพื่อบริการสาธารณสุขให้
คณะกรรมการและ
แก่หน่วยบริการตาม
ส�ำนักงาน
มาตรา 46
• ก�ำหนดแนวทางการ มาตรา 18 (6) ออก
บริหารกองทุน
ระเบียบเกี่ยวกับการ
หลักประกันสุขภาพ รับเงิน การจ่ายเงิน
แห่งชาติ ในส่วนที่ และการรักษาเงิน
เกี่ยวข้อง เช่น
กองทุน รวมทั้งการ
งบลงทุน บริการ จัดหาผลประโยชน์ตาม
ผู้ป่วยในงบส่งเสริม มาตรา 40
สุขภาพและ
ป้องกันโรค เป็นต้น
• ก�ำหนดแนวทางการ
ขึ้นทะเบียนเครือข่าย
หน่วยบริการ ระบบ
ส่งต่อผู้ป่วย และ
แบ่งพื้นที่ รวมทั้ง
จัดสรรจ�ำนวน
ผู้ลงทะเบียนของ
แต่ละหน่วยบริการ
เพื่อให้ประชาชน
ในเขตพื้นที่ ได้รับ
ความสะดวกและ
เข้าถึงการบริการ
สาธารณสุขได้มาก
ยิ่งขึ้น

คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.)
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คณะอนุกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
เขตพื้นที่ (อปสข.)

คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

3. การให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการรักษาพยาบาล

มาตรา 18 (7) ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการจ่าย
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ในกรณีที่ผู้รับบริการได้
รับความเสียหายที่เกิด
ขึ้นจากการรักษา
พยาบาลโดยหาผูก้ ระท�ำ
ผิดมิได้ หรือหาผูก้ ระท�ำ
ผิดได้แต่ผู้รับบริการ
ไม่ได้รับค่าเสียหาย
ภายในระยะเวลา
อันสมควรตาม
มาตรา 51
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คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.)

มาตรา 50 (5) ก�ำหนด • น�ำข้อมูลการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ร้องเรียน ข้อมูลการ
เงื่อนไขในการร้องเรียน
พิจารณาการจ่ายเงิน
ของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
จากการใช้บริการ และวิธี และข้อมูลอื่นๆ ใน
พิจารณาเรื่องร้องเรียน
เขตพื้นทีท่ ี่รับผิดชอบ
ดังกล่าว รวมทัง้ หลักเกณฑ์ ไปสรุป วิเคราะห์
และวิธีการให้ความ
ปัญหาข้อจ�ำกัดของ
ช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิด ระบบการให้บริการ
สิทธิจากการใช้บริการ
สาธารณสุข รวมทั้ง
และก�ำหนดหน่วยรับเรื่อง จัดท�ำข้อเสนอ
ร้องเรียนเพื่อให้ประชาชน เชิงป้องกันแก้ไข
สามารถเสนอเรื่องร้อง
และพัฒนากลไกการ
เรียนได้โดยสะดวก
จัดการเรื่องร้องเรียน
และเป็นอิสระจาก
ให้เหมาะสม รวมถึง
ผู้ถูกร้องเรียน
พัฒนาระบบบริการ
มาตรา 50 (8) จ่ายเงิน
ให้สอดคล้องกับ
ช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณี สภาพหน่วยบริการ
ที่ผู้รับบริการได้รับความ
ในเขตพื้นที่
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการ
รักษาพยาบาลโดยหา
ผู้กระท�ำผิดมิได้ หรือหา
ผู้กระท�ำผิดได้แต่
ผู้รับบริการไม่ได้รับ
ค่าเสียหายภายในระยะเวลา
อันสมควรตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก�ำหนด

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

คณะอนุกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
เขตพื้นที่ (อปสข.)

คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

4. การส่งเสริมบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/ภาคประชาชน

มาตรา 18 (8)
สนับสนุนและประสาน
กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
ด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ได้
ตามความพร้อม
ความเหมาะสมและ
ความต้องการเพื่อ
สร้างหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้แก่บุคคล
ในพื้นที่ตามมาตรา 47
มาตรา 18 (9)
สนับสนุนและก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในองค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน
และภาคเอกชนที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพือ่ ด�ำเนิน
การแสวงหาผลก�ำไร
ด�ำเนินงานและบริหาร
จัดการเงินทุนในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้
ตามความพร้อม
ความเหมาะสมและ
ความต้องการ
โดยส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติให้แก่บคุ คล
ในพืน้ ทีม่ าตรา 47

คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.)

มาตรา 50 (7) สนับสนุน • ส่งเสริมความเข้าใจ
การมีส่วนร่วมของ
และสร้างการมีส่วน
ประชาชนในการตรวจตรา ร่วมของประชาชน
และการควบคุมก�ำกับ
ในเขตพืน้ ที่
หน่วยบริการและเครือข่าย ที่รับผิดชอบ
หน่วยบริการ
ในการตรวจตรา
และการควบคุม
ก�ำกับหน่วยบริการ
และเครือข่าย
หน่วยบริการ

มาตรา 50 (9) สนับสนุน
ให้มีการพัฒนาระบบการ
เผยแพร่ข้อมูลแก่
ประชาชนเพื่อใช้ประกอบ
การตัดสินใจในการ
เข้ารับบริการสาธารณสุข
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คณะอนุกรรมการหลัก
ประกันสุขภาพระดับ
เขตพื้นที่ (อปสข.)

คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

มาตรา 18 (10)
ก�ำหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการรับฟัง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเพื่อ
ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพ
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
มาตรา 18 (13)
จัดประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการรับฟัง
ความคิดเห็นโดยทั่วไป
จากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการเป็นประจ�ำ
ทุกปี
5. การรายงานผลการด�ำเนินการ
• สนับสนุนและก�ำกับ มาตรา 18 (12) จัดท�ำ
การด�ำเนินงานของ รายงานเกี่ยวกับผลงาน
ส�ำนักงานสาขาเขต และอุปสรรคในการ
พื้นที่ ให้เป็นไปตาม ด�ำเนินงาน รวมทั้ง
กรอบและแนวทางที่ บัญชีและการเงิน
ก�ำหนด
ทุกประเภทของคณะ
กรรมการแล้วรายงาน
ต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผู้แทน ราษฎร
และวุฒิสภาเป็นประจ�ำ
ทุกปีภายในหกเดือนนับ
แต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข

คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขต
พื้นที่ (อคม.)

มาตรา 50 (6) รายงานผล • รายงานผลการปฏิบัติ
การตรวจตราและการ
งานให้คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและ
ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหน่วยบริการ
มาตรฐานบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ สาธารณสุขทราบ
ต่อคณะกรรมการ พร้อม
เป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งแจ้งหน่วยบริการและ
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตาม
ประเมินผลในเรื่องการ
ปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐาน

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

2.2.2 กลไกการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับเขตพื้นที่
ก. กลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ของ คณะ 1 - 12

กลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพในระดับเขตพื้นที่ ของ สปสช.เขต 1 - 12 สามารถจ�ำแนก
ออกได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (แผนภาพที่ 16)
ส่วนที่ 1 กลไกขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ส่วนที่ 2 กลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพที่ 16

กลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ที่มีอยู่ในระดับเขตพื้นที่
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ส่วนที่ 1 กลไกขับเคลือ่ นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในพืน้ ที่ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบด้วย
1.1 คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) แต่งตั้งขึ้นตามมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ท�ำหน้าที่ ในด้านการบริหารกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพืน้ ที่ และติดตามก�ำกับการด�ำเนินงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตพื้นที่
1.2 คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
(อคม.) แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ให้ท�ำหน้าที่ควบคุม และก�ำกับคุณภาพ และมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
รวมถึงส่งเสริมความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วม
1.3 คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
เป็นกลไกที่ประธานกรรมการควบคุมคุณ ภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขแต่งตั้งขึ้น
มีหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
1.4 คณะอนุ ก รรมการพิ จารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น กรณี
ผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย เป็นกลไกที่เลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่งตัง้ จากบุคคลทีม่ ปี ระสบการณ์และมีความรูค้ วามสามารถเหมาะสม จ�ำนวน 5 - 7 คน กลไกนี้
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน
และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการ
สาธารณะและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
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บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่

1.5 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทีก่ ำ� หนดให้มหี น่วยรับเรือ่ งร้องเรียน
เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ทั้งนี้
เจตนารมณ์ แ ละวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องมาตราดั ง กล่ า ว ก็ เ พื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการให้บริการสาธารณสุขเท่าทีจ่ ะกระท�ำได้
ดั ง นั้ น การขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นอื่ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย นตาม
มาตรา 50(5) จึงถือเป็นหน่วยงานที่เชื่อมโยงและประสานการคุ้มครองสิทธิของประชาชน
มีบทบาทหน้าที่ ในเผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ค�ำปรึกษาเบื้องต้น ประสาน ชี้แจง
การรับเรื่องร้องเรียน ช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิ หรือประสาน ส่งต่อเรื่องร้องเรียน
ไปตามกระบวนการในระบบที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก�ำหนดไว้
1.6 ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกลไกส�ำคัญของการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน ที่เริ่มต้นด�ำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2547 มีบทบาทหน้าที่ ในการเผยแพร่ข้อมูล
ความรู้ สร้างความเข้าใจ รับเรื่องร้องทุกข์ ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา ประสานงานแก้ไขปัญหา
การใช้บริการ ติดตามและพัฒนาคุณภาพบริการในระดับพืน้ ที่ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมขององค์กร
ชุมชน องค์กรประชาชนในการจัดกิจกรรม การจัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการพัฒนา
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพด้ ว ยประสบการณ์ และองค์ ค วามรู ้ ความสามารถผู ้ แ ทนของ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จึงถูกก�ำหนดให้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) ซึ่งถือเป็นกลไกนโยบายที่ส�ำคัญ
ในระดับเขต
ส่วนที่ 2 กลไกขับเคลื่อนระบบสุขภาพในพื้นที่อื่น ประกอบด้วย
2.1 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เป็นกลไกที่เกิดขึ้นตามระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการจัดตัง้ เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน พ.ศ. 2559 เป็นกลไกทีม่ หี น้าที่ ดังนี้
1) ก�ำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินการและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบสุขภาพในเขตพื้นที่ โดยบูรณาการภารกิจและอ�ำนาจหน้าที่ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เพื่อให้เกิดระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและ
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2)

3)
4)
5)
6)

ประสิทธิผล สอดคล้องตามความจ�ำเป็นของประชาชน และชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะ
ต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และ
นโยบายยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ด�ำเนินการหรือประสานงานให้เกิดการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์ตามข้อ 1 ประสานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ภายในและภายนอกเขตพื้น ที่รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพในเขตพื้นที่
เสนอแนะและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งานด้ า นสุ ข ภาพในเขตพื้ น ที่
ต่อหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับ กขป. ในเขตพื้นที่อื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานด้านสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์
ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
รายงานผลการด�ำเนินการต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
กลไกนี้มีการแบ่งพื้นที่ในการด�ำเนินงานเป็น 13 เขต สอดคล้องกับพื้นที่ในความ
รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับพื้นที่ (อปสข.)
โดยมีองค์ประกอบ คือ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิชาชีพ ภาคเอกชนและประชาสังคม โดยมีเลขานุการร่วมของ 4 หน่วยงานในพืน้ ที่
เขต 1 - 12 ได้แก่ ส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส�ำนักงาน
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(สป.สธ.) และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในพื้นที่
เขต 13 มอบหมายกรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการร่วมอีกหนึ่งหน่วยงาน

2.2 คณะท�ำงานก�ำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
หน่วยบริการสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับเขต (คณะท�ำงาน 5 x 5)
เป็นค�ำสั่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้ง ตามค�ำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่
1679/2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน
มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต เป็นประธานร่วม มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
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1) จัดท�ำข้อเสนอแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
หน่วยบริการสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในระดับเขต ตามมติ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและตามแนวทางของคณะกรรมการ
ก�ำหนดแนวทางการใช้จา่ ยเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ
สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระดับประเทศ ในการจัดท�ำข้อเสนอ
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) จัดท�ำข้อเสนอในการพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดท�ำแนวทาง
การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการใช้ข้อมูลร่วมกันในระดับเขต
3) จัดท�ำข้อเสนอเพือ่ การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ในระดับเขต
4) ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ และระบบสุขภาพอ�ำเภอ (District Health Board)
(พชอ.) ซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และสุขภาพประชาชน โดยมีองค์ประกอบ คือ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นทีป่ รึกษา
นายอ�ำเภอ เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ผูแ้ ทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนก�ำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและประชาสังคม โดยมีสาธารณสุขอ�ำเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ
2.4 เขตบริการสุขภาพ มีทั้งหมด 12 เขต สอดคล้องกับเขตของ สปสช. จึงเป็นทั้งการ
สร้างความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และสปสช. ในการกระจายและบริหารงบประมาณ
สู่สถานบริการและเป็นทั้งการสร้างความร่วมมือในกลุ่มจังหวัดที่จะพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบควบคุมป้องกันโรคและระบบยาและการคุ้มครองผู้บริโ ภค
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก ขณะที่สถานบริการก็ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ส�ำเร็จ
การช่ ว ยเหลื อ และวางยุ ท ธศาสตร์ ร ่ ว มกั น ยั ง เป็ น กลไกผลั ก ดั น ให้ โ รงพยาบาลแต่ ล ะแห่ ง
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มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านอีกด้วย ซึง่ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ยมีผเู้ ชีย่ วชาญครบทุกสาขาในพืน้ ที่ใกล้เคียง
ต่อไป ซึ่งคณะกรรมการเขตบริการสุขภาพมีผู้แทนหลายฝ่าย ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(นพ.สสจ.) ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลทัว่ ไป (รพท.) ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) ตัวแทน
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เป็นต้น
2.5 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) กระทรวงสาธารณสุข
จ�ำนวน 19 สาขา ได้แก่
1) สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด
2) สาขาโรคมะเร็ง
3) สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
4) สาขาทารกแรกเกิด
5) สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
6) สาขาสูติกรรม (แม่และเด็ก)
7) สาขาออร์โธปิดิกส์
8) สาขาระบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ�ำเภอ
9) สาขาสุขภาพช่องปาก
10) สาขาไต
11) สาขาตา
12) สาขาโรคไม่ติดต่อ
13) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
14) สาขาการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ
15) สาขาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
16) สาขาการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
17) สาขาศัลยกรรม
18) สาขายาเสพติด
19) สาขาอายุรกรรม
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2.6 กลไกอื่น ๆ ได้แก่หน่วยงาน องค์กรทั้งในส่วนที่เป็นภาครัฐ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
ศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ภาควิชาการ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบัน
การศึกษา เป็นต้น และภาคประชาสังคม เช่น เครือข่าย 9 ด้าน สมาคม มูลนิธิและเครือข่าย
ด้านสุขภาพ และภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมเป็นหน่วยบริการ เป็นต้น

ข. กลไกในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ภายหลังจากที่ได้มกี ารประกาศใช้พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้เริ่มด�ำเนินการ
อย่างเป็นทางการและในปีถัดมา (พ.ศ.2546) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้เริ่มจัดตั้งส�ำนักงานสาขาแห่งแรกคือ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
กรุ ง เทพมหานคร (สปสช.กทม.) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากกรุ ง เทพมหานครเป็ น ท้ อ งถิ่ น พิ เ ศษที่ มี
พระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมากที่สุดและมีบริบทต่างๆ
ที่ซับซ้อนท้าทายต่อการจัดระบบบริการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร เป็นเขตปกครองพิเศษมีบริบททีแ่ ตกต่างจากจังหวัดอืน่ ๆ ของประเทศไทย
เป็นอย่างมาก เนื่องมาจากความเป็นเมืองหลวงและความเป็น “มหานคร” มีประชากรหนาแน่น
ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย โดยมีประชากรประมาณหนึ่งในหกของ
ประชากรทัง้ หมดของประเทศไทย จ�ำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบได้หกจังหวัด
แต่ มี พื้ น ที่ เ พี ย งแค่ ห นึ่ ง ในสามร้ อ ยของพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของประเทศไทยเท่ า นั้ น บริ บ ทของ
กรุงเทพมหานครมีความเป็นชุมชนเขตเมืองกว่าเขตชนบท ประชากรมีการเคลือ่ นย้ายสูงทีส่ ดุ และ
มีประชากรอยูอ่ าศัยหรือท�ำงานโดยทีท่ ะเบียนราษฎร์อยูน่ อกกรุงเทพมหานครเป็นจ�ำนวนมาก และ
ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพหลายสังกัด ได้แก่
โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุข
(68 แห่ง) สังกัดส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หน่วยบริการภาคเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาล
เอกชน คลินิกชุมชนอบอุ่น (แผนภาพที่ 17)
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แผนภาพที่ 17

บริบทพื้นฐานด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนั้น กรุงเทพมหานครยังมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือ ไม่มี “ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด” มีเพียง “กรุงเทพมหานคร” ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ ดังนั้น สปสช.จึงได้จัดตั้ง “ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่
(กรุงเทพมหานคร)” ตัง้ แต่ยคุ แรกของการก่อตัง้ สปสช.ตามประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2546 โดยก�ำหนดบทบาทให้ส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้น ที่
(กรุงเทพมหานคร) มีหน้าทีห่ ลักคือบริหารงานประกันสุขภาพและประสานเครือข่ายหน่วยบริการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ภารกิ จ หนึ่ ง ของส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร คือ การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการ
ที่กรุงเทพมหานคร มีหน่วยบริการหลากหลายสังกัดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีการส่งต่อ
ออกนอกเขตกรุงเทพมหานครน้อยมาก ส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 13
กรุงเทพมหานคร จึงได้รบั มอบอ�ำนาจให้สามารถออกแบบการบริหารกองทุนตามสภาพปัญหาของ
พืน้ ที่ได้เอง ทัง้ นีต้ อ้ งอยูภ่ ายใต้ระเบียบและแนวทางทีค่ ณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก�ำหนด กองทุนที่บริหารจัดการภายใต้เขตกรุงเทพมหานคร เช่น กองทุนผู้ป่วยใน กองทุน
ผู้ป่วยนอก งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การแสวงหาความร่วมมือ เช่น การมีสว่ นร่วมของกรุงเทพมหานคร ผ่านส�ำนักอนามัยและ
ส�ำนักการแพทย์ ที่ดูแลโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข
68 แห่ง ร่วมท�ำหน้าที่ “หน่วยบริการประจ�ำ / หน่วยบริการรับส่งต่อ” รวมถึง โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 3 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดกรมอนามัยจ�ำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จ�ำนวน 4 แห่ง โรงพยาบาลทีเ่ ป็นโรงเรียนแพทย์จำ� นวน 7 แห่ง
โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่น ๆ จ�ำนวน 5 แห่ง และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน เขตพื้น ที่
กรุงเทพมหานครมีหน่วยบริการภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมเป็นอย่างมากเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงบริการ
ของประชาชนกทม.ให้ครอบคลุมทั้ง 50 เขตปกครอง คือ คลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งการบริหารจัดการต่าง ๆ จ�ำเป็นต้องรองรับ/สอดคล้องกับการท�ำงานกับภาคเอกชน
เป็นอย่างมาก
เครื่องมือที่ส�ำคัญในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ สปสช. และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ได้พัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการรายบุคคลของผู้มาใช้บริการในหน่วยบริการกรุงเทพมหานคร
ข้ อ มู ล จากฐานข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเป็ น ประโยชน์ ใ นการใช้ ว างแผนและประเมิ น ผลการบริ ห าร
ระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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กลไกการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานต่าง ๆ เพือ่ การมีสว่ นร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารระดับ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้แก่
1) คณะอนุ ก รรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพระดั บ เขตพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร
(อปสข.กทม.) ซึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
คือ ผู้แทนจากหน่วยบริการภาครัฐสังกัดต่าง ๆ หน่วยบริการภาคเอกชน องค์กร
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ภาคประชาชน เพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมในการบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพ อปสข.จะมีการประชุมอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยทุก 2 เดือน
กรณีมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในพื้นที่อาจมีการประชุมทุกเดือนเพื่อแก้ปัญหา
เชิงนโยบายและมีข้อเสนอแนวทางปฏิบัติส�ำหรับหน่วยบริการในพื้น ที่ กทม.
อย่างต่อเนื่อง มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินงานตามภารกิจ ดังนี้
1.1 คณะท�ำงานบริการกองทุน
1.2 คณะท�ำงานพัฒนาระบบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
1.3 คณะท�ำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
1.4 คณะท�ำงานพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ
1.5 คณะท�ำงานพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการของกลุ่มเปราะบางและชายขอบ
1.6 คณะท�ำงานพัฒนาระบบการตรวจสอบการด�ำเนินการของระบบสนับสนุน
ทางการเงินและคุณภาพระบบบริการ
1.7 คณะท�ำงานพัฒนาระบบข้อมูลหลักประกันสุขภาพ เขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
1.8 คณะท�ำงานพัฒนาระบบการด�ำเนินงานการขึ้นท�ำเบียนหน่วยบริการและ
ลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
1.9 คณะท�ำงานติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ของ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
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2) คณะอนุ ก รรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานสาธารณสุ ข ระดั บ พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร (อคม.กทม.) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข เป็นกลไกก�ำกับควบคุมมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับพืน้ ที่ องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประกอบด้วยผูแ้ ทนจากทุกภาคส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ได้แก่ ผูแ้ ทนหน่วยบริการสังกัดมหาวิทยาลัย สังกัดกองทัพและ
ต�ำรวจ สังกัดกรมการแพทย์ ผู้แทนหน่วยบริการส่วนท้องถิ่น (ส�ำนักอนามัย
ส�ำนักการแพทย์) ผู้แทนคลินิกชุมชนอบอุ่น ผู้แทนหน่วยบริการภาคเอกชน ผู้แทน
สถานพยาบาล และส�ำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภาคส่วนงานกฎหมาย พนักงานอัยการ
สังกัดคดีปกครอง ส่วนด้านวิชาการจากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทางต่าง ๆ
สภาวิ ช าชี พ ต่ า ง ๆ และผู ้ แ ทนองค์ ก รเอกชน 9 ด้ า นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3) คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ค� ำ ร้ อ งขอรั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ เบื้ อ งต้ น
กรุงเทพมหานคร เป็นคณะอนุกรรมการทีส่ นับสนุนให้งานคุม้ ครองสิทธิเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล โดยมีหน้าที่พิจารณาค�ำร้องขอรับเงิน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ
นอกจากนี้ ยังมีการแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านต่าง ๆ เป็นกลไกร่วมบริหารระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล
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2.2.3 ระบบข้อมูลคุณภาพบริการ
สปสช. ได้มกี ารจัดท�ำระบบข้อมูลคุณภาพบริการเป็นรายงานน�ำเสนอข้อมูลผลการด�ำเนิน
งานสร้างหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลในระบบข้อมูลคุณภาพมีทงั้ ข้อมูลจากภายในและภายนอก สปสช.
โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่
1) การเข้าถึงบริการและเท่าเทียมบริการสาธารณสุข
2) คุณภาพและมาตรฐานบริการ
3) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
4) การคุ้มครองสิทธิ
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1. ข้อมูลเพื่อการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐาน จ�ำแนกเป็น 2 ส่วน คือ
1) ข้อมูลเพือ่ การก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ ได้แก่ ข้อมูลผลการตรวจ
ประเมินเพือ่ ขึน้ ทะเบียนในหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูล
ผลการรับรองคุณ ภาพสถานพยาบาล (HA) และข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
(Contracting ProviderProfile) เป็นต้น
2) ข้อมูลเพื่อการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข ได้แก่
2.1) ข้อมูลค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นกรณีผรู้ บั บริการได้รบั ความเสียหาย
ที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (มาตรา 41)
2.2) ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57 และมาตรา 59
2.3) ผลลัพธ์การให้บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2.4) ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
2.5) ผลการก�ำกับติดตามคุณภาพบริการโดยอาศัยตัวชีว้ ดั คุณภาพบริการ
(Quality Indicator: QI)
2.6) ผลการตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ (Audit)
2.7) ข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
และข้อมูลจากผลส�ำรวจความคิดเห็นประชาชน ผู้ให้บริการและองค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้องต่อการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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ตารางที่ 4

ชุดข้อมูลคุณภาพและแหล่งที่มาของชุดข้อมูล
ข้อมูลคุณภาพ
1. ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

•
•
•
•

แหล่งที่มา
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
สายงานบริหารกองทุน
ส�ำนักบริหารงานทะเบียน สปสช.
ระบบข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (Contracting
Provider Profile: CPP)
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สายด่วน สปสช.1330
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50(5)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ สปสช. ก�ำหนด
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
สายด่วน สปสช.1330
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ตามมาตรา 50(5)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน

2. ข้อมูลค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น •
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่ •
เกิดจากการรักษาพยาบาลของ
•
หน่วยบริการ (มาตรา 41)
•
•
•
•
•
•
3. ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตามมาตรา 57
ด้านมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข •
และตามมาตรา 59 กรณีไม่ได้รับ
•
ความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิ •
ที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่ก�ำหนด
หรือหน่วยบริการเรียกเก็บเงินค่าบริการ •
โดยไม่มีสิทธิหรือเกินกว่าอัตราที่
•
คณะกรรมการก�ำหนด หรือไม่ได้
รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษา
พยาบาลของหน่วยบริการ
ภายในระยะเวลาอันสมควร
4. ผลลัพธ์การให้บริการสาธารณสุข
• หน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ • กลุ่มภารกิจก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล (M&E)
• สายงานบริหารกองทุน
(ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ)
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ข้อมูลคุณภาพ
5. ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดงบจ่ายตามเกณฑ์
คุณภาพผลงานบริการ

•
•
•
•
6. ผลการก�ำกับติดตามคุณภาพบริการโดย •
อาศัยตัวชี้วัดคุณภาพบริการ
•
(Quality Indicator: QI)
•
•
7. ผลตรวจสอบการชดเชย
•
และคุณภาพบริการ (Audit)
•

แหล่งที่มา

หน่วยบริการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
กระทรวงสาธารณสุข
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
สายงานบริหารกองทุน
(ตรวจสอบการชดเชยและคุณภาพบริการ)

ค. การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานและคุ้มครองสิทธิ

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ที่ (อคม.)
มีส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้น ที่เป็นเลขานุการตามกฎหมายก�ำหนด
ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ รวมถึงการสรุปรวบรวม สังเคราะห์
วิเคราะห์ขอ้ มูลคุณภาพในพืน้ ที่ จากข้อมูลคุณภาพข้างต้นแล้วจัดท�ำข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข และ
น�ำรายงานต่อคณะอนุกรรมการ เพื่อวางแนวทางการป้องกันแก้ไขการเกิดซ�้ำและให้สอดคล้อง
ตามบริบทในพื้นที่ด้วย คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ระดับจังหวัด
โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดท�ำหน้าทีเ่ ป็นเลขานุการ ทัง้ นี้ การรับค�ำร้องและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายและหน่วยบริการที่ ให้บริการ ด�ำเนินการ
รวบรวมข้อมูลสูก่ ระบวนการพิจารณาและแจ้งผลผูเ้ กีย่ วข้องทราบ ข้อมูลดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย
เอกสารเวชระเบียนการรักษาผู้รับบริการจากหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์มยื่นค�ำร้อง
รายงานการประชุมและผลการพิจารณาระดับจังหวัด เป็นต้น เพื่อความเชื่อมโยงการท�ำงาน
ร่วมกัน ข้อมูลคุณภาพนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการสังเคราะห์ วิเคราะห์ในประเด็นคุณภาพบริการและ
น�ำรายงานต่อคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่
(อคม.) เพื่อด�ำเนินการตามบทบาทหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังกล่าวจ�ำเป็นต้องจัดท�ำรายงานต่อ คณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริม
คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ ทัง้ นี้ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ รายงาน
กลับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามล�ำดับและหากพื้น ที่ ใดพบว่ามีประเด็นด้านคุณ ภาพและ
มาตรฐานบริการหรือสถิติเรื่องร้องเรียนสูง อาจพิจารณาการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการนั้น
เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณ ภาพและมาตรฐานบริการ
สอดคล้องกับข้อจ�ำกัดการให้บริการ ที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป (แผนภาพที่ 18)
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ความคิดเห็น
จากผูใหบริการ
และผูรับบริหาร

ผลการตรวจ
ประเมินขึ้นทะเบียน
ผลการ Audit

ผลลัพธบริการ

เรื่องรองเรียน
หนวยบริการ

คํารอง ม.41

ขอมูลคุณภาพ

• ผล POLL
• ผลการรับฟงความคิดเห็นทั่วไปฯ
• ความพึงพอใจของผูใหบริการ/ผูรับบริการ

• ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียน
หนวยบริการ
• สถานะการรับรองคุณภาพหนวยบริการ (HA)
• ผลการ Audit

• รายงานผลขอมูลประกอบการบริหารงบกองทุน
• ผลลัพธการใหบริการตามตัวชี้วัด QOF, QI

• สปสช.เขต และสายดวน 1330
• หนวยรับเรื่องอิสระ ม.50(5)
• ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ
• ศูนยประสานงานฯ ประชาชน

• สปสช.เขต และสายดวน 1330
• หนวยรับเรื่องอิสระ ม.50(5)
• ศูนยหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ
• ศูนยประสานงานฯ ประชาชน

• สรุป วิเคราะห ขอมูลประเด็น
คุณภาพ
• จัดทําขอเสนอเชิงปองกัน
เพื่อปองกันเหตุไมพึงประสงค
เกิดซํ้า กําหนดมาตรการควบคุม
และสงเสริมคุณภาพในเขตพื้นที่
ที่รับผิดชอบ

คณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข
ระดับพื้นที่ (อคม.)

การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและการคุ้มครองสิทธิ

แผนภาพที่ 18

หนวยบริการ
พัฒนาระบบบริการ
ใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน

คณะกรรมการ SP, 5x5
พัฒนาระบบบริการ
ปรับปรุงโครงสรางและจัดหา
ทรัพยากร เพื่อใหการบริการ
มีคุณภาพมาตรฐาน

อปสข.
ปรับหลักเกณฑ/เงื่อนไข
การบริหารจัดการกองทุน
เพื่อเพิ่มการเขาถึงบริการที่มี
คุณภาพ/สงเสริมคุณภาพ

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพฯ
กําหนดมาตรการควบคุม
และสงเสริมมาตรฐาน
หนวยบริการ

การสะทอนกลับขอมูล

บทที่ 2 บทบาทภารกิจของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่
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ง. กลยุทธ์การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ ดังนี้ (แผนภาพที่ 19)
1) การเชือ่ มโยงข้อมูลผลลัพธ์การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ กับมาตรฐาน
หน่วยบริการและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขที่ก�ำหนด เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์และประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขทีเ่ ป็นปัญหา
ในพื้นที่
2) คัดเลือกประเด็นด้านคุณ ภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขที่พบบ่อยหรือ
มีความส�ำคัญในพื้นที่ หรือประเด็นคุณภาพบริการที่ท�ำให้เกิดผลกระทบท�ำให้
ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
3) รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล ข้อจ�ำกัด แยกรายประเด็น
4) ประชุมระดมสมอง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อให้ได้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทแต่ละพื้นที่
5) ล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา ให้เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์จริงในปัจจุบัน
6) จัดท�ำข้อเสนอแนวทางหรือมาตรการการเฝ้าระวังความเสีย่ ง และการป้องกันปัญหา
เกิดซ�้ำด้านคุณภาพบริการ ในรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ที่เป็นรูปธรรมสามารถด�ำเนินการได้ภายใต้ข้อจ�ำกัดทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้อง และสะท้อนข้อมูลกลับไปยังหน่วยงาน คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และภาคส่ว นที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับก�ำกับติดตามและประเมินผลและรายงาน
ตามระบบต่อไป
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แผนภาพที่ 19

กลยุทธ์การใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการ

การ
เชื่อมโยง
ข้อมูลกับ
มาตรฐาน
บริการ

เลือกปัญหา
ที่พบบ่อย
มีความ
ส�ำคัญ
เสียหาย
มาก

วิเคราะห์
ข้อมูล
ข้อจ�ำกัด

ระดมสมอง
แลกเปลี่ยน
ความ
คิดเห็น

จัดระดับ
ปัญหา
เร่งด่วน
ส�ำคัญ

จัดท�ำ
ข้อเสนอ

การ
สะท้อน
ข้อมูลกลับ
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บทที่ 3

ระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

3.1

ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
และการพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการสาธารณสุข

3.1.1 ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ก�ำหนดให้บคุ คลทุกคน
มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
นี้ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังนั้นผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ คือ บุคคลสัญชาติไทย มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองสิทธิ
สวัสดิการด้านสุขภาพอื่น ๆ จากรัฐ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นๆจากรัฐ โดยมีส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการระบบ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน เพื่อส่งเสริม
ให้คนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานทัว่ ถึง ทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล และการฟื้น ฟูสมรรถภาพ ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและ
การด�ำรงชีวิต ผู้ที่มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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3.1.2 ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
บริการสาธารณสุขที่อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขหรือชุดสิทธิประโยชน์
ที่บุคคลมีสิทธิได้รับนั้น ครอบคลุมบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิตทุกกรณี ใช้หลักการจัดชุดบริการ
เบ็ดเสร็จ (Comprehensive Package) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีก่ ำ� หนด
เป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข ประกอบด้วย ค่าสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ค่าตรวจ
วินิจฉัยโรค ค่าตรวจและรับฝากครรภ์ ค่าบําบัดและบริการทางการแพทย์ ค่ายาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าท�ำคลอด ค่ากินอยู่
ในหน่วยบริการ ค่าบริบาลทารกแรกเกิด ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย ค่าพาหนะ
รับส่งผูท้ พุ พลภาพ ค่าฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ การบริการ
สาธารณสุขตามที่คณะกรรมการก�ำหนด นอกจากนั้น ยังได้ก�ำหนด “บริการที่ไม่ครอบคลุม”
(Exclusive List) ประกอบด้วย
1) การรักษาภาวะมีบุตรยาก
2) การผสมเทียม
3) การแปลงเพศ
4) การกระท�ำการใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
5) การตรวจวินิจฉัยและรักษาใดๆ ที่เกินความจ�ำเป็นและข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
6) การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
7) การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด ยกเว้น
ผู้ติดยาเสพติดประเภทเฮโรอีน ที่สมัครใจเข้ารับการรักษาและไม่ต้องโทษคดี
ยาเสพติด ให้ได้รบั สารทดแทนยาเสพติด (เมทาโดน) จากหน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียน
ได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
8) การบาดเจ็บจากการประสบภัยจากรถ ซึง่ อยู่ในความคุม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (เฉพาะส่วนที่บริษัทหรือกองทุนตามกฎหมายนั้น
ต้องเป็นผู้จ่าย)

95

9) โรคเดี ย วกั น ที่ ต ้ อ งใช้ ร ะยะเวลารั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาลประเภทผู ้ ป ่ ว ยใน
เกิน 180 วัน ยกเว้นกรณีที่จ�ำเป็นต้องรักษาต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือ
มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
10) การปลูกถ่ายอวัยวะ ยกเว้นการปลูกถ่ายไตเพือ่ รักษาโรคไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้าย
การปลูกถ่ายหัวใจ และการปลูกถ่ายตับในเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ที่มีภาวะตับวาย
จากท่อน�ำ้ ดีตบี ตัน แต่กำ� เนิดหรือตับวายจากโรคอืน่ ๆ การปลูกถ่ายเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
เม็ดโลหิต ตามข้อบ่งใช้ และเงื่อนไขบริการที่ก�ำหนด

3.1.3 สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Benefit Package of Universal Coverage Scheme)
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการพัฒนาปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง
เพือ่ ขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น ตั้งแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546 - 2550) ถึงแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้
ในช่วงยุทธศาสตร์ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546 - 2550) นอกจากสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานแล้ว
มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงบริการในกลุ่มเฉพาะที่มีข้อจ�ำกัดเรื่องการเข้าถึงบริการ
เช่น การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เพิ่มการเข้าถึงโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง อาทิ การผ่าตัด
โรคหัวใจ ผ่าตัดต้อกระจก การเข้าถึงยาจ�ำเป็นและราคาแพง
ยุทธศาสตร์ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2554) เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงบริการบ�ำบัด
ทดแทนไต บริการสารทดแทนยาเสพติด บริการบ�ำบัดโรคจิตเวช ขยายสิทธิประโยชน์หลักประกัน
สุขภาพไปสู่คนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ คัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง
ยุทธศาสตร์ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงการปลูกถ่าย
ตับในเด็ก การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล การปลูกถ่ายเซลล์ต้นก�ำเนิด
ในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว/มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง บูรณาการรักษามะเร็งมาตรฐานเดียว
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เพิ่มการเข้าถึงยา จ(2) อีก 4 รายการ การรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์ด้วยยาต้านไวรัส
(ARV) โดยไม่จำ� กัดระดับภูมคิ มุ้ กัน (CD4) การเลือกเปลีย่ นหน่วยบริการได้ 4 ครัง้ ต่อปี คลอดบุตร
ไม่จำ� กัดจ�ำนวนครัง้ บูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 3 กองทุน การดูแลผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รัง
ในชุมชน การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเสี่ยง การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC)
ยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อให้เข้าถึงบริการ
ระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ�ำครอบครัว (PCC) วัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกส�ำหรับ
นักเรียนหญิงชั้น ป.5 การตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ การตรวจคัดกรองและเพิ่มยารักษา
ไวรัสตับอักเสบซี ผ่าตัดวันเดียวกลับบ้านได้ (ODS) ผ่าตัดส่องกล้องแผลเล็ก (MIS) วัคซีนรวม
5 ชนิด คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ วัคซีนป้องกันโรคอุจจาระ
ร่วงโรต้าไวรัสในเด็กทารก ดูแลผู้ป่วยโรคหายาก 24 โรคจากความผิดปกติของสารโมเลกุลเล็ก
ขยายความครอบคลุมบริการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในชุมชน ทุกสิทธิ ทุกกลุ่มอายุ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดในหน่วยบริการและด�ำเนินตาม
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ได้แก่
รับยาทีร่ า้ นขายยาแผนปัจจุบนั จัดส่งยา/เวชภัณฑ์ให้ผปู้ ว่ ยทีบ่ า้ นทางไปรษณีย์ บริการสาธารณสุข
ระบบทางไกล (Tele Health/Tele Medicine) บริการพยาบาลที่บ้าน กายภาพบ�ำบัดที่บ้าน
ตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ บริการเคมีบ�ำบัดที่บ้านในผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
เป็นต้น (แผนภาพที่ 20)
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แผนภาพที่ 20

สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545-2563

คนไทยทุกคนมีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา ไดรับการสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค
วินิจฉัย รักษา ฟนฟูสมรรถภาพ
และยาตามบัญชีหลักแหงชาติ

ลดคิวผาตัดตาตอกระจก

เพิ่มงบกองทุนฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ
จัดตั้งศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร
ระยะที่ 1

2545

2546

2547

2555

2554
ยุทธศาสตร
ระยะที่ 3

คัดกรองภาวะแทรกซอน
โรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง

ปลูกถายตับในเด็ก<18 ป
ที่มีภาวะทอน้ำดีอุดตันตั้งแตกำเนิด
ผาตัดเปลี่ยนหัวใจ
เจ็บปวยฉุกเฉิน 3 กองทุน (EMCO)
เปลี่ยนหนวยบริการได 4 ครั้ง/ป

2556
ขยายความครอบคลุมวัคซีน
ไขหวัดใหญตามฤดูกาล
ปลูกถายเซลลตนกำเนิด
ผูปวยมะเร็งเม็ดเลือดขาว/
มะเร็งตอมน้ำเหลือง
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2557

ระบบเบิกจายกลาง
ของประเทศ (NCH)
บูรณาการบริการรักษา
มะเร็งมาตรฐานเดียว
งบเพิ่มประสิทธิภาพ
หนวยบริการพื้นที่กันดาร
เสี่ยงภัย

2558

เพิ่มการเขาถึงบัญชียา จ(2) 4 รายการ ไดแก
ยา Trastuzumab ในมะเร็งเตานมระยะเริ่มตน
ยา Peginterferon ในผูปวยติดเชื้อตับอักเสบซี
สายพันธุ 2,3 สายพันธุ 1, 6 และที่ติดเชื้อเอชไอวี
ยา Nilotinib และยา Dasatinib ในผูปวยมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวและตอมน้ำเหลือง
ผูติดเชื้อเอชไอวีผูปวยเอดสเขาถึงยาตานไวรัส (ARV)
โดยไมจำกัดระดับภูมิคุมกัน (CD4)
คลอดบุตรไมจำกัดจำนวนครั้ง

2559

บูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
(3 กองทุน)เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเสี่ยง
ไดแก กลุมชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM),
สาวประเภทสอง (TG), พนักงานบริการ
ชาย (MSW), พนักงานบริการหญิง (FSW),
ผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID)
ดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสำหรับ
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (LTC)
ดูแลผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
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ดูแลผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดส
(ยาตานไวรัส, ตรวจ LAB,
ใหคำปรึกษาตรวจเลือด
แบบสมัครใจ,
บริการถุงยางอนามัย )

2548

จัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่
รวมกับอปท.
จัดตั้งศูนยบริการหลักประกันสุขภาพ
ในหนวยบริการ
บริการยาจำเปนราคาแพง (ยา CL)

ลดคิวผาตัดหัวใจ (จาก 2 ป เปน 6 เดือน)
บริการแพทยแผนไทย
เพิ่มการเขาถึงโรคที่มีคาใชจายสูง

2549

2550
ยุทธศาสตร
ระยะที่ 2

2553

บำบัดทดแทนไตผูปวยไตวายเรื้อรัง
(ลางไตผานชองทอง,
ฟอกไต, ปลูกถายไต)
บริการสารทดแทนยาเสพติด
(เมทาโดน)

2552

ขยายสิทธิ UC
เพิ่มการเขาถึงยาราคาแพงบัญชียา จ(2)
ในคนที่มีปญหา
ลดรอคิวผาตัดนิ่วในทางเดินปสสาวะ
สถานะและสิทธิ
วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
เพิ่มการเขาถึง
จัดตั้งหนวยรับเรื่องรองเรียนอื่นที่เปน
ยากำพรา /
อิสระจากผูถูกรองเรียน ม.50(5)
ยาแพทยแผนไทย
ตออายุยา CL
ขยายการบำบัดโรคทางจิตเวช โดยไมจำกัดเวลา
รับไวรักษาเปนผูปวยใน

2560
แผนปฎิบบัตัติ ิ
แผนปฎิ
ราชการ
ราชการ
ระยะ 5 ป

ขยายการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
ประกาศนโยบาย
“เจ็บปวยฉุกเฉินวิกฤติ
มีสิทธิทุกที่” (UCEP)
เริ่ม 1 เม.ย. 2560
ตอยอดจากนโยบาย
เจ็บปวยฉุกเฉิน 3 กองทุน

2551

2561

บริการระดับปฐมภูมิที่มี
คลินิกหมอครอบครัว(PCC)
เพิ่มวัคซีน HPV ปองกัน
มะเร็งปากมดลูก สำหรับ
นักเรียนหญิงชั้น ป. 5
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไสใหญ
ตรวจคัดกรองและเพิ่มยารักษา
ไวรัสตับอักเสบซี
ผาตัดวันเดียวกลับบานได

2562

ผาตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) เปน 24 รายการ และเพิ่มผาตัดผานกลอง
(MIS) 3 รายการ
ดูแลผูปวยโรคหายาก (Rare Diseases) ใน 24 โรค
เพิ่มการปลูกถาย Stem cell ในผูปวยธาลัสซีเมีย
เพิ่มวัคซีนปองกันโรคอุจจาระรวงในเด็ก 2-6 เดือน
(Rotavirus Vaccine)
คัดกรองภาวะ Down Syndrome ในหญิงตั้งครรภอายุไมเกิน 35 ป
คัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวย HPV DNA Test
เคลือบฟลูออไรดในเด็กอายุ 4-12 ป เคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุ 6-12 ป
ขยายความครอบคลุมผูปวยติดบานติดเตียงในชุมชน ทุกสิทธิและทุกกลุมอายุ
นำรองบริการเคมีบำบัดที่บานผูปวยมะเร็งลำไสใหญ
นำรองยาปองกันกอนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ในกลุมเสี่ยงสูง
นำรองลางไตผานเครื่องลางไตอัตโนมัติ (APD) ในผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
รับยาที่รานขายยาใกลบาน จัดสงยา/เวชภัณฑใหผูปวยทางไปรษณีย
บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth/Telemedicine)
บริการพยาบาล/กายภาพบำบัดที่บาน ตรวจ LAB นอกหนวยบริการ

เพิ่มสิทธิประโยชนดานวัคซีนและยา จ(2)
วัคซีนรวม 5 ชนิด คอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี
และเยื่อหุมสมองอักเสบ (DTP-HB-Hib)
วัคซีนพิษสุนัขบา
เพิ่มยาตานไวรัสเอชไอวี: Raltegravir
ปองกันถายทอดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสูทารก
เพิ่มยา Bevacizumab
สำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน
เพิ่มสิทธิประโยชนสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค 8 รายการในหญิงตั้งครรภและทารก
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อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
มอบหมายให้ความส�ำคัญในการก�ำกับติดตามและพัฒนาประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
ที่ ป ระชาชนผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ระบวนการพั ฒ นาชุ ด สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ น
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อคุ้มครองการเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น และครัวเรือนไม่เกิด
ภาวะวิกฤติทางการเงิน จากการเจ็บป่วย โดยยึดหลักความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และมีข้อมูล
หลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุม่ ต่าง ๆ รวมทัง้ ภาคประชาชน
จ�ำนวน 9 กลุม่ ได้แก่ ผูก้ ำ� หนดนโยบาย, ผูเ้ ชีย่ วชาญทางการแพทย์, นักวิชาการด้านสาธารณสุข,
ภาคอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์, กลุ่มนวัตกรรมทางการแพทย์, กลุ่มผู้ป่วย, ภาคประชาสังคม,
ประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม
ในการเสนอและคัดเลือกหัวข้อปัญหา/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อพิจารณาเพิ่มหรือปรับปรุง
ชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาและกระบวนการ
ดังนี้ (แผนภาพที่ 22)
1) เกณฑ์คัดออก (Exclusion Criteria)
1.1) เป็นข้อเสนอเรื่องยา หรือวัคซีน หรืออาหารเสริม (เนื่องจากอยู่ในกระบวนการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ)
1.2) เป็นข้อเสนอที่ขาดหลักฐานที่แสดงว่ามี Efficacy และ Accuracy
1.3) เคยมีการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อถือได้ และได้รับการ
พิจารณาในกระบวนการมาแล้ว และยังไม่มีข้อมูลที่ควรพิจารณาใหม่ หัวข้อ
ปัญหา/เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ ทีผ่ า่ นการกลัน่ กรองเบือ้ งต้นจะเข้าสูก่ ระบวนการ
ทบทวนวรรณกรรมตามเกณฑ์คัดเลือกเพื่อให้คะแนนและจัดล�ำดับความส�ำคัญ
2) เกณฑ์คัดเลือก (Selection Criteria)
2.1) จ�ำนวนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Size of Population
Affected by Disease or Health Problem)
2.2) ความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพ (Severity of Disease or Health
Problem)
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2.3) ประสิทธิผลของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Effectiveness of Health Technology)
2.4) ความแตกต่างในทางปฏิบตั ริ ะหว่างชุดสิทธิประโยชน์ และการกระจายเทคโนโลยี
(Variation in Practice)
2.5) ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Economic Impact on Household
Expenditure)
2.6) ความเป็นธรรมและประเด็นทางสังคมและจริยธรรม (Equity Ethical and Social
Implication)
หัวข้อปัญหา/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ที่ผ่านการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามเกณฑ์คัดเลือก
ข้างต้น จะเข้าสู่การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (Health Technology Assessment, HTA)
การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเข้าถึงบริการสุขภาพ ประสิทธิผลของความ
ครอบคลุม (Effective Coverage) รวมทั้งความจ�ำเป็นและผลกระทบเบื้องต้น
3) แนวทางการพิจารณาเป็นสิทธิประโยชน์
3.1 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
3.2 มีแนวทางเวชปฏิบัติ
3.3 ความพร้อมของระบบบริการ
3.4 ภาระงบประมาณของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3.5 ข้อพิจารณาความเป็นไปได้เชิงสังคมและจริยธรรม
ผลการประเมินทีเ่ ป็นข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์จะถูกน�ำเสนอเข้าสูก่ ระบวนการพิจารณา
ตัดสินใจของคณะท�ำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ต่อไป (แผนภาพที่ 21)
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แผนภาพที่ 21

กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผูรับผิดชอบ
• คณะอนุกรรมการกําหนดประเภท

ขอเสนอสิทธิประโยชน
และการเขาถึงบริการ
จาก
• คณะทํางานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข • ผูกําหนดนโยบาย
• ผูเชี่ยวชาญทาง
การแพทย
• นักวิชาการดาน
• หนวยงานวิชาการที่เกี่ยวของ
สาธารณสุข
ที่ไมมีสวนไดสวนเสียโดยตรง
• ภาคอุตสาหกรรม
• สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
เครื่องมือแพทย
และสํานักอื่นที่เกี่ยวของ
• กลุมเครือขายผูปวย
• คณะอนุกรรมการกําหนดประเภท
• ภาคประชาสังคม
• ประชาชนทั่วไป
• คณะทํางานเศรษฐศาสตรฯ
• กลุมนวัตกรรม
• คณะทํางานคัดเลือกหัวขอ
ทางการแพทย
• สํานักพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร
• คณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ/
• คณะอนุกรรมการกําหนดประเภท
คณะทํางานที่
• คณะทํางานเศรษฐศาสตร
เกี่ยวของ
สาธารณสุข
• สวรส.
• หนวยงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวของ/
อางอิง

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน

- แผนยุทธศาสตรประเภท
และขอบเขตบริการสาธารณสุข
ป 2560-2564

2. กําหนดหลักเกณฑ วิธกี ารคัดเลือก
หัวขอ ปญหา และการเขาถึงบริการ
3. จัดกระบวนการเสนอหัวขอ/ประเด็น
สิทธิประโยชน/การเขาถึงบริการโดยใหมี
กลไกพิจารณาอยางมีสว นรวม
4. จัดลําดับและคัดเลือก
หัวขอ/ประเด็นทีจ่ ะ
ดําเนินการ**

- เกณฑการคัดเลือกหัวขอ
เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน
- เกณฑการคัดเลือกหัวขอ
เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน

ไมผาน

ผาน

5. การประเมินความจําเปนและ
ผลกระทบเบือ้ งตนทัง้ หัวขอเกาและใหม

ประเมินทางดาน
เศรษฐศาสตรและความ
เปนธรรม: สิทธิ
ประโยชนใหม

วิจยั /ศึกษาระยะสัน้
R&D/Quick study to
synthesize recommendation:
สิทธิประโยชนที่
เขาไมถงึ บริการ

**Green channel
กรณีโรคระบาด
โรคอุบัติใหม
หรือปญหาสุขภาพ
ที่เปนภาวะเรงดวน
รุนแรง Emerging
Infectious Diseases

วิจยั ประเมินผล
Implementation research:
สิทธิประโยชนทตี่ อ ง
ทบทวน/ติดตาม
ประเมินผล

6. พัฒนาโครงรางการวิจยั
Reformulation
7.
สรุปความคุม คาทาง
เศรษฐศาสตรผลกระทบ
และความเปนไปได (HTA&Feasibility)
และการเขาถึง
บริการ

• คณะทํางานเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข
ผลการพิจารณายา
และวัคซีนจาก
คณะกรรมการบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
• คณะอนุกรรมการกําหนด
หลักเกณฑการดําเนินงาน
และบริหารจัดการกองทุน
• คณะกรรมการหลักประกันฯ
• สํานักกฎหมายของ สปสช.
• สปสช. และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

8a.
พิจารณาตัดสินใจ
(เบือ้ งตน) (อนุกรรมการ
กําหนดประเภท)

ผาน

9. พิจารณา
ตัดสินใจ (สุดทาย)

10.1 ประกาศประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุข (สิทธิประโยชนใหม
และ/หรือสิทธิประโยชนเดิมทีข่ ยาย
ขอบเขตหรือเงือ่ นไขบริการ)

ผาน

ไมผาน

8b.
พิจารณาตัดสินใจ ไมผาน
(เบือ้ งตน) (อนุกรรมการ
กองทุนฯ)

ไมผาน

10.2 ปรับปรุงการบริหารจัดการ
เพือ่ เพิม่ การเขาถึงบริการสาธารณสุข
ภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

- พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
พ.ศ.2545

- กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
ประกาศ
และแนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ

** หมายถึง กรณีหัวขอที่มีผลการวิจัยแลวสามารถเขาสูกระบวนการพิจารณาในลําดับที่ 7 ไดเลย
** หมายถึง ในกรณีโรคระบาด โรคอุบัติใหมหรือปญหาสุขภาพที่เปนภาระเรงดวนรุนแรง Emerging Infectionus Diseases สามารถเขาสูกระบวนการพิจารณาในลําดับที่ 5
การประเมินความจําเปนและผลกระทบเบื้องตนไดเลย
หมายเหตุ
- ปรับจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกําหนดประเภทและขอบเขตในการใหบริการสาธารณสุขที่จําเปนตอสุขภาพ และการดําเนินชีวิต ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
- WI-151-01-005 กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชนใระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ วันที่ 3 กันยายน 2561
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3.2

การจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ (มาตรา 18(1)) และก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ(มาตรา 44) โดยให้ส�ำนักงานจัดให้มีการ
ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการแล้วประชาสัมพันธ์ให้ประชาชาชนทราบ
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจในคุ ณ ภาพและมาตรฐานและความเพี ย งพอของบริ ก ารสาธารณสุ ข
ให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณ ภาพ ส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ จึงได้ออกข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ จ�ำนวน 2 ฉบับประกอบด้วย
1) ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. 2548
2) ข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2558
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3.2.1 มาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ก. ประเภทของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไข
การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2564 ได้ก�ำหนดมาตรฐาน
หน่วยบริการ โดยก�ำหนดนิยาม สถานบริการ หน่วยบริการและประเภทของหน่วยบริการ ไว้ดังนี้
สถานบริการ หมายถึง สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชนและของสภากาชาดไทย
หรือหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการสาธารณสุขอืน่ ทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนดเพิ่มเติม (ซึ่งในปัจจุบัน “ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”
ได้รับการประกาศเป็นสถานบริการที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม)
หน่วยบริการ หมายถึง สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.1) หน่วยบริการประจ�ำ หมายความว่า สถานบริการหรือเครือข่ายสถานบริการที่ได้
ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจ�ำ ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมทิ จี่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ ได้อย่างเป็นองค์รวม ทัง้ การสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพ โดยต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง และมีเครือข่าย
หน่วยบริการเพื่อการส่งต่อผู้รับบริการไปรับการบริการสาธารณสุข
1.2) หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ ในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมิได้อย่างเป็นองค์รวม ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
1.3) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หมายความว่า สถานบริการที่ขึ้น ทะเบียนเป็น
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปหรือหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้าน
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และได้ก�ำหนดนิยาม เครือข่ายหน่วยบริการ หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกัน
โดยประกอบด้วยหน่วยบริการประจ�ำหนึง่ หน่วยเป็นแกนกลาง รวมตัวกับหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ
และหน่วยบริการปฐมภูมิ และได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายหน่วยบริการตามที่ส�ำนักงานประกาศ

ข. มาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะผู้จัดหาบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานให้แก่ประชาชน ได้มกี ารก�ำหนดมาตรฐานหน่วยบริการ โดยจัดท�ำเป็น เกณฑ์การตรวจ
ประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประเภทต่างๆ ซึ่งมีคณะอนุกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายบริการ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่ง ชาติให้ความเห็น ชอบ เพื่อใช้ในการตรวจคุณสมบัติพื้นฐานของสถานบริการ
สาธารณสุขที่เข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเน้นปัจจัยน�ำเข้าเป็นหลัก คือ ศักยภาพ
การจัดบริการ (ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ) และการบริหารจัดการ
ในองค์กร เพือ่ ใช้ประเมินสถานบริการแห่งใหม่ทปี่ ระสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติและประเมิน สถานบริการที่เป็น หน่วยบริการเดิมในระบบเพื่อ
ต่อสัญญาการเป็นหน่วยบริการ ทัง้ นี้ หน่วยบริการที่ได้รบั การขึน้ ทะเบียน มีหน้าที่ในการให้บริการ
สาธารณสุขแก่ผู้รับบริการ จัดท�ำข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข (มาตรา 45) และมีสิทธิได้รับ
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
ประกาศส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจประเมิ น
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ มีดังนี้
1) ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี าร และ
เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ พ.ศ. 2564
2) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ พ.ศ. 2560
3) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านการท�ำหัตถการรักษา
โรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน พ.ศ. 2561
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4) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อระดับตติยภูมเิ ฉพาะทางศัลยกรรม
หัวใจ
5) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การตรวจประเมินเพื่อ
ขึ้น ทะเบียนเป็น หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วย
เครือ่ งไตเทียม พ.ศ. 2559
6) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ เฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
พ.ศ. 2559
7) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้น ทะเบียนเป็น หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
8) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการปลูกถ่ายเซลล์
ต้นก�ำเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic Stem Cell Transplantation HSCT) พ.ศ. 2560
9) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาส�ำหรับผู้ป่วย
โรคมะเร็ง พ.ศ. 2561
10) ประกาศส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การตรวจประเมิน
เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563

ค. การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ เป็นการด�ำเนินการตามมาตรา 44
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ จึ ง ก� ำ หนดให้ มี ก ารตรวจประเมิ น หน่ ว ยบริ ก าร โดยเป็ น การตรวจคุ ณ สมบั ติ ข อง
สถานบริการสาธารณสุขทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความส�ำคัญและเป็นจุดเริ่มต้น
ในการบริหารจัดการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะให้บริการแก่ประชาชน
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ผลการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการประจ�ำปี ส�ำนักงาน หน่วยบริการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการ การวางแผน
การจัดระบบบริการ โดยเชื่อมโยงกับการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ

ง. สถานบริการหรือหน่วยบริการที่ต้องตรวจประเมิน
การตรวจประเมินหน่วยบริการตามประเภทที่ขอขึ้นทะเบียน และด�ำเนินการในกรณี
ดังต่อไปนี้
1) สถานบริการที่ผ่านการพิจารณารับสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการใหม่ ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
2) หน่วยบริการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงประเภทการขึน้ ทะเบียน เช่น หน่วยบริการ ปฐมภูมิ
เพิ่มประเภทเป็นหน่วยบริการประจ�ำ หรือ หน่วยบริการประจ�ำที่ขอขึ้นทะเบียน
เพิม่ เป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ เป็นต้น
3) หน่วยบริการเดิมที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งภาครัฐและเอกชน
จะได้รบั การตรวจประเมินอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครัง้ เพือ่ ขึน้ ทะเบียนต่อเนือ่ ง
ในประเภทนัน้ ๆ
4) หน่วยบริการทีเ่ ปลีย่ นผูป้ ระกอบกิจการหรือเปลีย่ นทีต่ งั้ ต้องได้รบั การตรวจประเมิน
เพือ่ ก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานภายหลังการเปลี่ยนแปลง

จ. คณะตรวจประเมินหน่วยบริการ

คณะตรวจประเมินหน่วยบริการ หมายถึง ผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ จากส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสว่ นกลาง และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ประกอบด้วย บุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยบริการภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีความรู้ประสบการณ์
ในการให้บริการในหน่วยบริการ ทั้งนี้ ส�ำนักงานอาจพิจารณาเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะตรวจ
ประเมิน จากผู้แทนภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน จากคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพืน้ ที่ (อปสข.) หรือคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพืน้ ที่ (อคม.) ตามความเหมาะสม และ ต้องได้รบั การชีแ้ จงเกณฑ์และแนวทางการตรวจ
ประเมินจากส�ำนักงานเพื่อท�ำความเข้าใจเกณฑ์การตรวจประเมิน วิธีการตรวจและการแปรผล
ก่อนออกตรวจประเมินหน่วยบริการ
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ฉ. การเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการและการตรวจประเมินหน่วยบริการ
1) กรณีหน่วยบริการเดิมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องได้รับการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ตรวจประเมิน อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครัง้ ด้วยการประเมิน
ตนเองผ่านโปรแกรมการประเมินที่ส�ำนักงานก�ำหนด หรือคณะกรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน ทัง้ นีร้ ะยะเวลาในการตรวจประเมินหน่วยบริการประจ�ำปี คือ ระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน ถึงเดือนสิงหาคมของทุกปี
2) กรณี ห น่ ว ยบริ ก ารใหม่ หรื อ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงประเภทการขึ้ น ทะเบี ย น
กรณีสถานบริการภาครัฐจะต้องได้รับการก�ำหนดรหัสสถานพยาบาล จากส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กรณีสถานบริการภาคเอกชน
จะต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลจาก ส�ำนักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และกรณีร้านยาต้องเป็นร้านยา
ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GPP ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สมัครเข้าร่วมโดยการยืน่ แบบค�ำขอ/แจ้ง เพือ่ ขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเอกสาร ณ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตพื้นที่ (สปสช.เขต) ที่อยู่ในพื้นที่ตั้งของสถานบริการนั้น ๆ จากนั้น สปสข.เขต
น�ำเรื่องเสนอให้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการรับสมัครหน่วยบริการใหม่ โดยค�ำนึง
ถึงความพอเพียงของหน่วยบริการในจังหวัด ความหนาแน่นของผู้รับบริการใน
หน่วยบริการ และความสะดวก/ระยะทางในการเข้าถึงหน่วยบริการ หลังจากนั้น
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่ จะประสานสถานบริการ และ
ด�ำเนินการเข้าตรวจประเมินตามเกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินของประเภท
ที่ขอขึ้นทะเบียน สรุปผลและแจ้งหน่วยบริการรับทราบ กรณีหน่วยบริการผ่าน
การประเมิน ส�ำนักงานจะจัดท�ำประกาศรายชื่อหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ
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3.2.2 มาตรฐานบริการสาธารณสุข
มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนดให้บริการ
สาธารณสุข หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึง่ ให้โดยตรงแก่บคุ คลเพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและด�ำรงชีวติ ทัง้ นี้ให้รวมถึงบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้กำ� หนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
(ข้อบังคับ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ปี พ.ศ. 2548) โดยถือปฏิบตั โิ ดยอนุโลมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสาธารณสุข หรือกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล เว้นแต่คณะกรรมการ
จะก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการเป็น
อย่างอื่น
ในการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขส�ำหรับบริการกรณีเฉพาะ เป็นส่วนหนึง่
ของการออกแบบเพื่อการเข้าถึงระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการที่คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยก�ำหนดเป็นแนวปฏิบัติการให้บริการ
สาธารณสุขร่วมกับ ราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรวิชาชีพต่างๆ และจัดท�ำเป็น ประกาศแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการให้บริการเฉพาะเรื่องในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหลักเกณฑ์
เงื่อนไขในด�ำเนินงานและบริหารจัดการส�ำหรับบริการกรณีเฉพาะ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
1) คุณสมบัติของหน่วยบริการทีจ่ ะให้บริการ (ศักยภาพของหน่วยบริการ)
2) ขอบเขตและเป้าหมายของผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับบริการ
3) แนวทางและเงือ่ นไขการให้บริการ (ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม)
4) การก�ำหนดอัตราและวิธกี ารรับค่าใช้จา่ ย
5) การก�ำกับติดตามคุณภาพบริการ (Audit)
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การก�ำหนดคุณสมบัติของหน่วยบริการที่จะให้บริการ (ศักยภาพของหน่วยบริการ)
บริการนั้นต้องเป็นบริการที่ยังมีปัญหาการเข้าถึงบริการ หรือหน่วยบริการในระบบมีจ�ำนวน
ไม่เพียงพอ และต้องการควบคุมคุณภาพการบริการเป็นกรณีเฉพาะ ซึง่ หน่วยบริการทีจ่ ดั บริการ
ดังกล่าวจะต้องเป็นหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อทั่วไปด้วย

ก. มาตรฐานและคุณภาพในระบบบริการสาธารณสุขความหมายของ “มาตรฐาน”
และ “คุณภาพ”
1) มาตรฐาน มาจากค�ำว่า “มาตร” หมายถึง วัด และค�ำว่า “ฐาน” หมายถึง ทีต่ งั้
ดังนัน้ มาตรฐาน หมายถึง สิง่ ทีถ่ อื เอาเป็นเกณฑ์ทรี่ บั รองกันทัว่ ไป เป็นสิง่ ทีว่ ดั ได้
2) คุณภาพ มาจากค�ำว่า “คุณ” หมายถึง ดี และค�ำว่า “ภาพ” มาจากค�ำว่า “ภาวะ”
หมายถึง ความเป็น ดังนัน้ คุณภาพ หมายถึง ลักษณะทีด่ เี ด่นของบุคคล หรือสิง่ ของ
เป็นสิง่ ที่ “วัดไม่ได้”

ข. มิติคุณภาพ
การวัดคุณภาพสามารถวัดตามมิติต่างๆ ได้ดังนี้
1) Acceptability (เป็นทีย่ อมรับ)
2) Accessibility (เข้าถึง มีบริการในสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสม)
3) Appropriateness (ถูกต้องเหมาะสมทางวิชาการ)
4) Competency (ศักยภาพในการให้บริการ)
5) Continuity (ความต่อเนือ่ ง การประสานงาน)
6) Equity (ความเท่าเทียม)
7) Effectiveness (ผลลัพธ์ด)ี
8) Efficiency (ใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า)
9) Patient’s Right and Dignity (พิทกั ษ์สทิ ธิและศักดิศ์ รี)
10) Safety (มีความเสีย่ งน้อย)
11) Timeliness (ระยะเวลาที่เหมาะสม)
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ค. การวัดคุณภาพบริการในระบบบริการสาธารณสุข
การวัดคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข สามารถวัดตามกระบวนตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า
(Input) กระบวนการให้บริการ (Process) และผลลัพธ์การให้บริการ (Output) โดยน�ำมิตคิ ณ
ุ ภาพ
มาวัดแต่ละกระบวนการได้ดังนี้ (แผนภาพที่ 22)
1) ปัจจัยน�ำเข้า (Input) มิตคิ ณ
ุ ภาพทีน่ ำ� มาวัด ได้แก่ Competency (ศักยภาพในการ
ให้บริการ) และ Accessibility (เข้าถึง มีบริการในสถานทีแ่ ละเวลาทีเ่ หมาะสม)
2) กระบวนการให้บริการ (Process) ตัง้ แต่การเข้ารับบริการจนถึงจ�ำหน่ายออกจาก
โรงพยาบาล) มิตคิ ณ
ุ ภาพทีน่ ำ� มาวัด ได้แก่ Appropriateness (ถูกต้องเหมาะสม
ทางวิชาการ), Continuity (ความต่อเนื่อง การประสานงาน), Patient’s Right
and Dignity (พิทกั ษ์สทิ ธิและศักดิศ์ รี) และ Timeliness (ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม)
3) ผลลัพธ์การให้บริการ (Output) มิติคุณภาพที่น�ำมาวัด ได้แก่ Acceptability
(เป็นทีย่ อมรับ), Equity (ความเท่าเทียม), Effectiveness (ผลลัพธ์ด,ี ) Efficiency
(ใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า) และ Safety (มีความเสีย่ งน้อย)
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แผนภาพที่ 22

มิติคุณภาพกับระบบบริการสาธารณสุข

INPUT

Process

(Assess-Plan-Care-Discharge)

Output

Competency

Appropriateness

Accepability

Assessibility

Continuity

Equity

Patient’s Right & dignity

Effectiveness

Timeliness

Efficiency

ศักยภาพในการใหบริการ

เขาถึงบริการ มีบริการ
ในสถานที่และเวลา
ที่เหมาะสม

ถูกตองเหมาะสมทางวิชาการ

ความตอเนื่อง/การประสานงาน

พิทักษสิทธิและศักดิ์ศรี

ระยะเวลาที่เหมาะสม

เปนที่ยอมรับ

ความเทาเทียม

ผลลัพธดี

ใชทรัพยากรคุมคา

Safety

มีความเสี่ยงนอย
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3.3

กรอบแนวทางการจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และกลไกที่เกี่ยวข้อง

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างหลักประกันให้กับทุกคน
ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้ตามความจ�ำเป็น และไม่ล้มละลาย
จากการเจ็บป่วย ด้วยบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน ประชาชนและผูใ้ ห้บริการมีความพึงพอใจ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง เกี ย รติ แ ละศั ก ดิ์ ศ รี ข องทุ ก คนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น สอดคล้ อ งกั บ มาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ระบุให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับ
บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่ก�ำหนด
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีเป้าหมายเพือ่ ให้
ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม โดยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย กลไกการก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข และ
การก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข โดยพิจารณาจากบทบาท อ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยบริการ ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ ดังนี้ (แผนภาพที่ 23)
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1) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� หนดมาตรฐานการให้
บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ และก�ำหนด
มาตรการในการด�ำเนินงานเกีย่ วกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามมาตรา 18(1)
2) คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีอำ� นาจหน้าที่ในการ
ควบคุมก�ำกับและส่งเสริมคุณ ภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ ตามมาตรา 50 (1) - (10)
3) ส�ำนักงานมีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้
บริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก�ำหนด และอ�ำนวย
ความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 26(8)
4) หน่วยบริการมีหน้าทีต่ ามมาตรา 45 (1) - (5)
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แผนภาพที่ 23

กลไกการก� ำ หนดมาตรฐานการให้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และการก� ำ กั บ คุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545
ประชาชน

บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

หนวยบริการใหบริการสาธารณสุข
1. ใหบริการสาธารณสุข รวมทั้งการใชวัคซีน ยา เวชภัณฑ อุปกรณในการรักษาที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
2. ใหขอมูลการบริการสาธารณสุขของผูรับบริการตามที่ผูรับบริการรองขอและตามประกาศที่มีการกําหนดเกี่ยวกับ
สิทธิของผูปวยและผูรับบริการโดยไมบิดเบือน
3. ใหขอมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข หรือผูรับผิดชอบในการดูแล
4. รักษาความลับของผูรับบริการ
5. จัดทําระบบขอมูลการใหบริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบคุณภาพและบริการ รวมทั้งการขอรับ
คาใชจายเพื่อบริการสาธารณสุข
กําหนดการมาตรฐาน
สาธารณสุข

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ
กําหนดมาตรฐานการ
ใหบริการสาธารณสุข
ของหนวยบริการและเครือขาย
หนวยบริการ ...*

กํากับมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุข/ควบคุมคุณภาพ
สปสช.
กํากับดูแล
หนวยบริการและ
เครือขายหนวย
บริการใหบริการ
สาธารณสุข
ตามมาตรฐานที่
คณะกรรมการ
กําหนด

*ขอบังคับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติวาดวยมาตรฐาน
การใหบริการสาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
พ.ศ. 2548

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุข
- ควบคุมมาตรฐาน และคุณภาพหนวยบริการ
- กํากับดูแลการใหบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
- กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพ
และมาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
- เสนอแนะอัตราราคากลางของโรคทุกโรคประกอบการ
วางหลักเกณฑกําหนดคาใชจายใหแกหนวยบริการ
ตามมาตรา 46
- กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการ รองเรียนละเมิด
สิทธิจากการใชบริการพิจารณา เรื่องรองเรียนตามมาตรา 41
- รายงานผลการตรวจตราและควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
หนวยบริการตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
- การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณากรณีที่
สํานักตรวจสอบพบวาหนวยบริการไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข
- ตักเตือน/ ปรับ กรณีหนวยบริการใดไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
- กํากับมาตรฐานหนวยบริการในกรณีที่ผูรับบริการ
ไมไดรับความสะดวกตามสิทธิ
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ทั้ ง นี้ ก ลไกการจั ด การคุ ณ ภาพและมาตรฐานในระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
(แผนภาพที่ 24)
1. การก�ำหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
(คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ ในการ
จัดท�ำข้อเสนอการก�ำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพ
และการด�ำรงชีวติ ตามมาตรา 18(3) และอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา 5 ภายใต้ระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและจัดท�ำข้อเสนอในการ
พัฒนาประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งยาและเวชภัณฑ์ ที่ประชาชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพยังมีปัญหาในการเข้าถึงบริการ
2. การก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข โดยคณะอนุกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ (คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำข้อเสนอการก�ำหนด
มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุ ข ของหน่ ว ยบริ ก ารทุ ก ระดั บ และเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยบริ ก าร
ตามมาตรา 18(1) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการและ
เครือข่ายหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่ก�ำหนด
3. การก�ำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุน โดยคณะอนุกรรมการก�ำหนด
หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ) ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่ ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงาน
และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 18(4) รวมทัง้ การวิเคราะห์
ปัญหาและจัดท�ำข้อเสนอในการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง
และความเป็นธรรม
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4. การก�ำกับคุณ ภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ โดย
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 45 (มาตรา 50(1))
การก�ำกับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ในกรณีที่
หน่วยบริการนัน้ ๆ มีการให้บริการในส่วนทีส่ งู กว่าบริการสาธารณสุขตามมาตรา 5 (มาตรา 50(2))
รวมถึงการก�ำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการตามมาตรา 50(3) และการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น ในกรณีทผี่ รู้ บั บริการ
ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ตามมาตรา 50(8) ผ่านกลไกคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ได้แก่ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ที่ 13 เขต
คณะอนุกรรมการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการคุม้ ครองสิทธิ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม คณะกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ผลการวินจิ ฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดยมีกระบวนการก�ำกับคุณภาพและมาตรฐาน
ได้แก่ การตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ การก�ำหนดแนวทางการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ในบริการหรือกลุ่มโรคที่มีความส�ำคัญหรือมีประเด็นด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้ข้อเสนอ
เรื่องตัวชี้วัดผลลัพธ์บริการและก�ำกับผลลัพธ์บริการ
5. การคุม้ ครองสิทธิผรู้ บั บริการ โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข มีอ�ำนาจหน้าที่ ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของ
ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และก�ำหนดหน่วยรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย นเพื่ อให้ ป ระชาชนสามารถเสนอเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นได้ โ ดยสะดวกและเป็ น อิ ส ระจาก
ผูถ้ กู ร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) และการสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการตรวจตรา
และควบคุมคุณภาพ ผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการควบคุม
คุ ณ ภาพและมาตรฐานบริ ก ารสาธารณสุ ข ได้ แ ก่ คณะอนุ ก รรมการก� ำ กั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานบริการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น
และการก�ำกับมาตรฐานหน่วยบริการ คณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
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6. หน้าทีข่ องหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หน่วยบริการทีข่ นึ้ ทะเบียน
เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ ตามข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ พ.ศ.2558 และตามเกณฑ์การตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ตามประกาศส�ำนักงาน และให้บริการสาธารณสุขตามหน้าที่ที่ก�ำหนดไว้ตามมาตรา 45 ดังนี้
(1) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษา
ที่ ได้มาตรฐานและมีคุณ ภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ�ำนวยความสะดวก
ในการให้บริการสาธารณสุขทีจ่ ำ� เป็นตลอดจนเคารพในสิทธิสว่ นบุคคล ในศักดิศ์ รี
ความเป็นมนุษย์และความเชือ่ ทางศาสนา
(2) ให้ข้อมูลการบริการสาธารณสุขของผู้รับบริการตามที่ผู้รับบริการร้องขอและตาม
ประกาศทีม่ กี ารก�ำหนดเกีย่ วกับสิทธิของผูป้ ว่ ยและผูร้ บั บริการโดยไม่บดิ เบือน ทัง้ ใน
เรื่องผลการวินิจฉัย แนวทาง วิธีการ ทางเลือกและผลในการรักษา รวมทั้ง
ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือ
ถูกส่งต่อ
(3) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
อย่างต่อเนือ่ งทางด้านสุขภาพกายและสังคมแก่ญาติหรือผูท้ ี่ใกล้ชดิ กับผูร้ บั บริการ
อย่า งเพียงพอก่อนจ�ำหน่วยผู้รับบริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่าย
หน่วยบริการ
(4) รักษาความลับของผูร้ บั บริการจากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย
(5) จัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพือ่ สะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ
และบริการรวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในการให้บริการ
สาธารณสุขแก่ผู้รับบริการและการจัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข
ให้หน่วยบริการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขก�ำหนด
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คณะอนุกรรมการการ
กําหนดมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข

กําหนดมาตรฐาน

คณะอนุกรรมการ
การกําหนดหลักเกณฑ
การดําเนินงานและ
บริการจัดการ
กองทุน

กําหนดหลักเกณฑ
การบริหารจัดกองกองทุน

คณะอนุกรรมการ
กําหนดประเภท
และขอบเขต

ประเภทและขอบเขต
บริการสาธารณสุข

2
1

3
- ขอเสนอเรื่อง
ตัวชี้วัดผลลัพธบริการ

- กําหนดเกณฑ
- การขึ้นทะเบียนฯ
- ตรวจเยี่ยมหนวยบริการ

- กําหนดหลักเกณฑ
การบริหารจัดการ
กองทุน

2

- กําหนดประเภทและ
ขอบเขตบริการสาธารณสุข
- กําหนดสิทธิประโยชน
รายการกรณีเฉพาะ

1

มาตรฐานหนวยบริการ

ใหบริการสาธารณสุข
ตามมาตรฐาน

ผลลัพธการใหบริการ
สาธารณสุข

- ผลลัพธบริการ (QOF, QI)
- ผล Audit
- ขอมูลการเบิกจายชดเชย
- ขอมูล ม.41, ขอมูลรองเรียน
ม.57, 59

3

- CPG/SHSPG
- คูมือกองทุน/แนวทางการจาย
ชดเชยคาบริการ

2

เกณฑการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ

1

หนวยบริการ

ใหบริการสาธารณสุขตาม ม.45

กํากับคุณภาพและมาตรฐาน

- พัฒนากลไกการ
คุมครองสิทธิ/การรองเรียน
- สนับสนุนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจตราและ
ควบคุมคุณภาพ

4

- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน
- คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิ
และสงเสริมการมีสวนรวม

คุมครองสิทธิ

- ขอเสนอเรื่องตัวชี้วัดผลลัพธบริการ
- กํากับผลลัพธบริการ (QOF, Audit)
- พิจารณาคํารอง ม.41, เรื่องรองเรียนตามมาตรา 57,59

3

- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
- คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ
2
ระดับเขตพื้นที่
- ตรวจเยี่ยมหนวยบริการ - คณะอนุกรรมการกํากับคุณภาพฯ
- กําหนดแนวทางการ
- คณะกรรมการสอบสวน
ควบคุมคุณภาพมาตรฐาน - คณะกรรมการ ม.41
ในกลุมโรคที่มีความ
ระดับจังหวัด
สําคัญ/มีประเด็นดาน
คุณภาพมาตรฐาน

ตรวจเยี่ยมหนวยบริการ

1

กลไกการจัดการคุณภาพและมาตรฐานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
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3.4

การลงทะเบียน และการเลือกหน่วยบริการการ
หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ

ก. การลงทะเบียนประชาชนผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 5 ก�ำหนด
ให้บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งตามมาตรา 6
ก�ำหนดให้บคุ คลทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ให้ยนื่ ค�ำขอลงทะเบียน
ต่อส�ำนักงานหรือหน่วยงานทีส่ ำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำ� หนด และเลือกหน่วยบริการ
เป็นหน่วยบริการประจ�ำของตน เพื่อมีหน่วยบริการประจ�ำให้การดูแลสุขภาพอย่างผสมผสาน
ทัง้ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ดังนัน้
การด�ำเนินการเพือ่ ให้ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิได้รบั การลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการประจ�ำ จึงเป็น
ขั้นตอนส�ำคัญขั้นตอนหนึ่งที่จะท�ำให้ประชาชนผู้มีสิทธิ ได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติอย่างครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ก�ำหนด และเพิ่ม
ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประเทศ
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ข. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1) เป็นบุคคลสัญชาติไทย *
2) มีเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมีข้อมูลอยู่ใน
ฐานข้อมูลประชากรของส�ำนักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย
3) ไม่มสี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพอืน่ ทีร่ ฐั จัดให้ ได้แก่
3.1) ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
3.2) ข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการทุกประเภท
3.3) พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และเทศบาล
3.4) พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ
3.5) คู่สมรส บุตร หรือ บิดา มารดา หรือ บุคคลอื่นใดที่ได้รับสวัสดิการการรักษา
พยาบาล โดยอาศัยสิทธิของบุคคลตาม (3.2) (3.3) (3.4)
3.6) ครูโรงเรียนเอกชน
3.7) ข้าราชการการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
รัฐมนตรีช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และนายกเทศมนตรี
ซึ่งรัฐได้จัดหาสวัสดิการ ด้านการรักษาพยาบาลให้อยู่แล้ว
3.8) ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่นของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิได้รับการรักษา
พยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณของรัฐ

* การประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 52 และมาตรา 82 โดยมาตรา 52 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ “ชนชาวไทย” ย่อมมีสทิ ธิเสมอกัน
ในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน ดังนั้น การก�ำหนดให้ “บุคคล” มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงหมายถึง “บุคคลที่มีสัญชาติไทย” เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทีร่ ะบุในรัฐธรรมนูญ (มาตรา 82 บัญญัตใิ ห้ รัฐต้องจัดและส่งเสริมการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รบั บริการที่ได้มาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง)
121

แผนภาพที่ 25

วิธีการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

122

บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ค. การเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
ผู้มีสิทธิที่ยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียน จะต้องเลือกหน่วยบริการเพื่อเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
ของตน ซึ่งตามข้อบังคับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไข การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ หรือการขอเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำ
พ.ศ. 2562 ก�ำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่หรือต�ำบลหรืออ�ำเภอที่ตนมีชื่ออยู่
ตามทะเบียนบ้าน หรือที่ตนพักอาศัยอยู่จริง หรือที่อยู่ต่อเนื่อง เป็นหน่วยบริการประจ�ำ โดยให้
ค�ำนึงถึงความสะดวกหรือความจ�ำเป็นของตนเป็นส�ำคัญ การก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธิเลือกหน่วยบริการ
ที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบลหรืออ�ำเภอ ที่ตนพักอาศัยอยู่จริงและที่ตนเองสะดวก เป็นหน่วยบริการประจ�ำ
ก็เพื่อให้เป็นไปตามแนวคิดในการจัดให้มี “หน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจ” ไว้ส�ำหรับดูแลสุขภาพ
ของผู้มีสิทธิ อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ผู้มีสิทธิต้องเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
ตามรายการเครือข่ายหน่วยบริการที่ส�ำนักงานก�ำหนดไว้การเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการ
ประจ�ำ เป็นการเลือกโดยความสมัครใจของประชาชน ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนด
หลักเกณฑ์ในการเลือกหน่วยบริการ ที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน โดยที่
ไม่สง่ ผลกระทบต่อระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึง่ เป็นหัวใจของภารกิจในการสร้าง
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีกรอบแนวคิดในการเลือกหน่วยบริการประจ�ำ ดังนี้
1) เพิ่มทางเลือกในการเลือกหน่วยบริการประจ�ำให้กบั ประชาชน โดยเน้นหลักการเลือก
หน่วยบริการใกล้บา้ นใกล้ใจ
2) ค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นและความสะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการของประชาชน
3) ให้ประชาชนเลือกโดยเน้นหลักการเรือ่ งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคน�ำการรักษา
4) ให้ความส�ำคัญกับหน่วยบริการปฐมภูมิและสนับสนุนให้ประชาชนไปใช้บริการ
ทีห่ น่วยบริการปฐมภูมิ
5) สนั บ สนุ น ให้ ค ณะกรรมการท้ อ งถิ่ น มี ส ่ ว นร่ ว มในการก� ำ หนดรายการเครื อ ข่ า ย
หน่วยบริการที่ ให้ประชาชนเลือก โดยเน้นหลักการเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคน�ำการรักษา
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ง. การก�ำหนดจ�ำนวนครั้งในการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
ผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำเรียบร้อยแล้ว หากมีความประสงค์จะขอ
เปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำ สามารถกระท�ำได้โดยยืน่ แบบค�ำร้องเพือ่ ขอเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำ
พร้อมแสดงหลักฐานประกอบการลงทะเบียน เช่นเดียวกับการลงทะเบียนปกติได้ที่หน่วยงาน
รับค�ำขอลงทะเบียน แต่ต้องไม่เกิน 4 ครั้ง ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่นับรวมครั้งแรกของ
การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำอันเนื่อง
มาจากการจัดแบ่งพืน้ ที่ในการดูแลประชากรใหม่ตามมติของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพืน้ ที่ (อปสข.) การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำ อันเนือ่ งมาจากมีหน่วยบริการ
เข้าใหม่หรือหน่วยบริการลาออกจากโครงการ การลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำตาม
โครงการโรงพยาบาลลดความแออัด และการลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำครั้งแรก
ในกรณีที่หน่วยบริการประจ�ำที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงทะเบียนแทนตามมติ
ของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ตรงตามพื้นที่พักอาศัยอยู่จริง
การยื่นค�ำขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำในระหว่างการรับบริการเป็นผู้ป่วยใน (Admit)
จะมีผลให้เปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำได้ ต่อเมือ่ สิน้ สุดการรับบริการในหน่วยบริการ (Discharge)
ในครั้งนั้นแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อการจ่ายค่าชดเชยให้หน่วยบริการที่ ให้
การรักษาในครั้งนั้น

จ. แนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือขอเปลี่ยนแปลง
หน่วยบริการประจ�ำ

1) การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำหรือการขอเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำ
1.1) การลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ การประจ� ำ บุ ค คลใดประสงค์ จ ะรั บ บริ ก าร
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ให้บุคคลนั้นยื่นแบบค�ำร้องขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ ณ ส�ำนักงาน
หรือหน่วยงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด โดยให้เลือกหน่วยบริการที่อยู่ในพื้นที่ต�ำบล
หรื อ อ� ำ เภอที่ ต นมี ชื่ อ อยู ่ ต ามทะเบี ย นบ้ า นหรื อ หน่ ว ยบริ ก ารในพื้ น ที่ ต� ำ บล
หรืออ�ำเภอที่อยู่ต่อเนื่องโดยให้ค�ำนึงถึงความสะดวกและความจ�ำเป็นของตน

124

บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เป็นส�ำคัญ ในกรณีที่บุคคลใด มีถิ่นที่อยู่หรือที่พักอาศัยไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน
บุคคลดังกล่าวอาจลงทะเบียนและเลือกหน่วยบริการในพื้นที่ต�ำบลหรืออ�ำเภอ
ที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หรือพักอาศัยอยู่นั้นก็ได้
1.2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ บุคคลที่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
ประจ�ำแล้ว หากประสงค์จะเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�ำ ให้ด�ำเนินการตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ 1.1) ทัง้ นีจ้ ะขอเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำได้ ไม่เกิน 4 ครัง้
ในแต่ละปีงบประมาณ การเปลีย่ นแปลงหน่วยบริการประจ�ำ ระหว่างการรับบริการ
ในหน่วยบริการ ให้มผี ลหลังจากสิ้นสุดการรับบริการในหน่วยบริการครั้งนั้นแล้ว
1.3) กรณีทบี่ คุ คลใดมีถนิ่ ทีอ่ ยูห่ รือพักอาศัยตรงกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน ให้แสดง
หลักฐานเพื่ออ้างอิงตัวบุคคล ต่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียน
ดังนี้
(1) แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการ
ออกให้ ซึ่งมีเลขประจ�ำตัวประชาชน หรือ
(2) กรณีลงทะเบียนแบบ E-FORM ให้ประชาชนแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) พร้อมแบบค�ำร้องลงทะเบียนที่กรอกและ
ลงนามสมบูรณ์แล้ว หรือ
(3) แสดงสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่ ไม่มีบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน) พร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ
(4) แสดงใบคัดส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทร. 14/1 (กรณีไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน)
ใช้ส�ำหรับอ้างอิงตัวบุคคล ไม่สามารถอ้างอิงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้
การอ้างอิงทีอ่ ยู่ให้ใช้หลักฐานอ้างอิงถิน่ ทีอ่ ยูห่ รือพักอาศัยอยู่ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ หรือ
(5) แสดงใบคัดทะเบียนประวัตบิ คุ คล ทร. 12 (กรณีไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน)
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1.4) กรณีที่บุคคลใดมีถิ่น ที่อยู่หรือพักอาศัยไม่ตรงกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน
หรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ให้แสดงหลักฐานอย่างหนึ่ง
อย่างใด ที่แสดงว่าตนมีถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ดังนี้
(1) หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน
(2) หนังสือรับรองของผู้น�ำชุมชน
(3) หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง
(4) เอกสารหรือหลักฐานอืน่ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าสาธารณูปโภค ใบเสร็จรับเงิน
ค่าเช่าที่พัก สัญญาเช่าที่พัก เป็นต้น ที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือ
พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ
1.5) กรณี ไม่สามารถยื่นค�ำร้องลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอ�ำนาจ
และแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้มอบอ�ำนาจ หรือส�ำเนาบัตรประชาชน
ของผู้มอบอ�ำนาจ พร้อมเซ็นชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง และผู้รับมอบอ�ำนาจ
แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียน
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แผนภาพที่ 26

รายละเอียดของเอกสารการเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ (กรณีที่พักอาศัยตรงตาม
บัตรประชาชนและไม่ตรงตามบัตรประชาชน)
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แผนภาพที่ 27

สถานที่ที่รับแจ้งเปลี่ยนหน่วยบริการประจ�ำ
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2) ผูม้ สี ทิ ธิทยี่ งั ไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 (สิทธิวา่ ง) อาจเข้ารับบริการสาธารณสุข
ครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ โดยหน่วยบริการที่ ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิต้องจัดให้ผู้มีสิทธินั้น
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ และแจ้งให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทราบภายใน 30 วันนับแต่ให้บริการ ตามข้อก�ำหนดในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งนี้หน่วยบริการที่ให้บริการและลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิ
ดังกล่าว ต้องเก็บแบบค�ำร้องลงทะเบียนและเอกสารหลักฐานการขอลงทะเบียนของผู้มีสิทธิไว้
เป็นหลักฐาน
3) ส� ำ นั ก งานอาจมี ก ารลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ แทนบุ ค คลได้
(ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในกรณีดังต่อไปนี้
3.1) การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผู้มีสิทธิที่เป็นเด็กแรกเกิด
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง สิทธิของเด็กแรกเกิด
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 ได้ก�ำหนดให้เด็กแรกเกิดมีสิทธิรับบริการทางการ
แพทย์ได้ตั้งแต่แรกเกิด และให้หน่วยบริการที่ ให้บริการจัดให้เด็กแรกเกิดได้รับ
การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำด้วยนัน้ เพือ่ ลดภาระหน่วยบริการและ
เพื่ อให้ เ ด็ ก แรกเกิ ดได้ รั บ การบริ ก ารสาธารณสุ ข อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั่ ว ถึ ง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงมีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2549
เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2549 ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนเด็กแรกเกิด ที่ ไม่มีสิทธิอื่นใดที่รัฐจัดให้และ
ยังไม่ได้รบั การลงทะเบียน โดยด�ำเนินการลงทะเบียนแทนในเด็ก กลุม่ เด็กแรกเกิด
ที่มีมารดาเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิตามกฎหมายว่าด้วย
ประกันสังคมตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำ
ที่ เ ลื อ กให้ ก็ ส ามารถเปลี่ ย นหน่ ว ยบริ ก ารได้ โ ดยไม่ นั บ ครั้ ง การเปลี่ ย น
(ปกติเปลีย่ นแปลงได้ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปีงบประมาณ) โดยก�ำหนดลงทะเบียนแทน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2549 เป็นต้นมา

129

3.2) การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผูห้ มดสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานรัฐ
ต่าง ๆ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผูท้ หี่ มดสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /หน่วยงานรัฐต่าง ๆ และยังไม่ได้
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำให้ผู้มีสิทธิเป็นการชั่วคราว
ก่อนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำที่เลือกให้
ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยน (ปกติเปลี่ยนแปลงได้
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ) โดยก�ำหนดลงทะเบียนแทนอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2554 เป็นต้นมา
3.3) การลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ แทนผู ้ ห มดสิ ท ธิ ป ระกั น สั ง คม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 8/2554
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผูห้ มดสิทธิประกันสังคมทีย่ งั ไม่ได้ลงทะเบียนเลือก
หน่วยบริการประจ�ำ โดยมอบหมายให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำให้ผู้มีสิทธิเป็นการชั่วคราวก่อนตามเงื่อนไข
ที่ก�ำหนด หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำที่เลือกให้ ก็สามารถเปลี่ยน
หน่วยบริการได้โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยน (ปกติเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 4 ครั้ง
ต่อปีงบประมาณ) ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2554
เป็นต้นมา
3.4) กรณีหน่วยบริการประจ�ำที่บุคคลได้ลงทะเบียนไว้แล้ว ถอนตัวหรือพ้นจากการ
เป็นหน่วยบริการประจ�ำ
3.5) การลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผูท้ เี่ ข้ารับบริการและหน่วยบริการ
เบิกค่าใช้จ่ายตามมาตรา 8 แล้ว และตรวจสอบภายหลังพบว่าหน่วยบริการ
ยังไม่ได้จัดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ คณะกรรมการ
หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวัน ที่
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2 มี นาคม 2558 ให้ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ล งทะเบี ย น
เลือกหน่วยบริการประจ�ำแทน ผู้ที่เข้ารับบริการและหน่วยบริการเบิกค่าใช้จ่าย
ตามมาตรา 8 แล้ว และตรวจสอบภายหลังพบว่า หน่วยบริการยังไม่ได้จัดให้ผู้มี
สิทธิลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ โดยมอบหมายให้สำ� นักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำให้ผู้มีสิทธิเป็นการชั่วคราว
ก่อนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด หากผู้มีสิทธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำที่เลือกให้
ก็สามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้โดยไม่นับครั้งการเปลี่ยน (ปกติเปลี่ยนแปลงได้
ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ) โดยก�ำหนดลงทะเบียนแทนอย่างน้อยเดือนละ
1 ครัง้ ซึง่ ได้เริม่ ด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา
3.6) การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำแทนทหารเกณฑ์ทปี่ ลดประจ�ำการแล้ว
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครัง้ ที่ 5/2558
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนทหารเกณฑ์ที่ปลดประจ�ำการแล้ว แต่เจ้าตัวยัง
ไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการกลับไปยังภูมิล�ำเนา โดยมอบหมายให้ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำให้ผู้มีสิทธิ
เป็นการชั่วคราวก่อนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด ทั้งนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้มีสิทธิในการรับการดูแลสุขภาพและรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
หากผูม้ สี ทิ ธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำทีเ่ ลือกให้ ก็สามารถเปลีย่ นหน่วยบริการ
ได้โดยไม่นบั ครัง้ การเปลีย่ น (ปกติเปลีย่ นแปลงได้ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปีงบประมาณ)
โดยได้เริ่มด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา
3.7) การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำแทนผูพ้ ำ� นักในราชทัณฑ์ทพี่ น้ โทษแล้ว
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ให้ส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแทนผู้พ�ำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษแล้ว
แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการกลับไปยังภูมิล�ำเนา โดยมอบหมายให้
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ
ให้ผมู้ สี ทิ ธิเป็นการชัว่ คราวก่อนตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด ทัง้ นีเ้ พือ่ อ�ำนวยความสะดวก
แก่ผมู้ สี ทิ ธิในการรับการดูแลสุขภาพและรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง
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หากผูม้ สี ทิ ธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำทีเ่ ลือกให้ ก็สามารถเปลีย่ นหน่วยบริการ
ได้โดยไม่นบั ครัง้ การเปลีย่ น (ปกติเปลีย่ นแปลงได้ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปีงบประมาณ)
โดยได้เริ่มด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา
3.8) การลงทะเบียนเปลีย่ นหน่วยบริการประจ�ำแทนนักศึกษาทีส่ ำ� เร็จการศึกษาแล้ว
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวัน ที่ 11 พฤษภาคม 2558 ให้ส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ
ลงทะเบี ย นเลื อ กหน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ แทนนั ก ศึ ก ษาที่ ส� ำเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว
แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เปลี่ยนหน่วยบริการกลับไปยังภูมิล�ำเนา ทั้งนี้ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิในการรับการดูแลสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
อย่างต่อเนือ่ ง โดยมอบหมายให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงทะเบียน
เลือกหน่วยบริการประจ�ำให้ผู้มีสิทธิเป็นการชั่วคราวก่อน ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
หากผูม้ สี ทิ ธิไม่พอใจหน่วยบริการประจ�ำทีเ่ ลือกให้ ก็สามารถเปลีย่ นหน่วยบริการ
ได้โดยไม่นบั ครัง้ การเปลีย่ น (ปกติเปลีย่ นแปลงได้ไม่เกิน 4 ครัง้ ต่อปีงบประมาณ)
โดยได้เริ่มด�ำเนินการลงทะเบียนแทนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นมา
3.9) กรณีบุคคลซึ่งยังไม่ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำไปใช้สิทธิรับบริการ
ทีส่ ถานบริการอืน่ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 เพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิรับบริการ กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณี
อุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ส�ำนักงานก�ำหนดให้บุคคลตามวรรคหนึ่ง
เป็น บุคคล ซึ่งลงทะเบียนเลือกหน่วยประจ�ำไว้แล้วนับแต่วัน ที่เข้ารับบริการ
จากสถานบริการอื่น
4) แนวทางการปรับปรุงสิทธิ
4.1) การปรับปรุงสิทธิ กรณีหมดสิทธิจากกองทุนอื่นให้เป็นผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลง
ทะเบียนตามมาตรา 6 (สิทธิว่าง) เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
4.2) การปรับปรุงสิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือกรณีผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ตามมาตรา 6 (สิทธิว่าง) ให้เป็นสิทธิกองทุนอื่น (ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ครู
เอกชน/หน่วยงานรัฐอืน่ ๆ) ในกรณีหน่วยงานนัน้ ยังไม่ได้เชือ่ มโยงข้อมูลสิทธิอย่าง
ต่อเนื่องกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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4.3) การปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ กรณี มี สิ ท ธิ ก องทุ น อื่ น
เพียง 1 เดือน แล้วกลับมาเป็นสิทธิว่าง มติคณะท�ำงานบริหารระบบทะเบียน
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 มอบหมาย ให้ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำ� เนินการคืนสิทธิให้ประชาชนได้รบั สิทธิหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติที่หน่วยบริการเดิม ในกรณีมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วเปลี่ยนเป็นสิทธิอื่นเพียง 1 เดือนกลับมาเป็นสิทธิว่าง เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
เดือนมกราคม 2551
5) การใช้สทิ ธิเข้ารับบริการสาธารณสุข
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นต้นมา ผู้มีสิทธิที่ได้รับการ
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำแล้ว จะได้รับบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)
ซึง่ ในบัตรจะระบุขอ้ มูลพืน้ ฐานของผูม้ สี ทิ ธิ และข้อมูลหน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการทีร่ บั การ
ส่งต่อ หน่วยบริการประจ�ำของผู้มีสิทธิพร้อมค�ำแนะน�ำการใช้บัตร เพื่อให้ผู้มีสิทธิใช้เป็น
หลักฐานในการเข้ารับบริการสาธารณสุข โดยแสดงควบคู่กับบัตรประจ�ำตัวประชาชน แต่เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล “คนไทย 1 ใบ ก็พอ”
ที่ต้องการบูรณาการบัตรประจ�ำตัวประชาชนกับบัตรที่ออกโดยส่วนราชการให้เป็นบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รับบริการ
ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้โดยไม่ต้องพกพาบัตรหลายใบ โดยที่บัตรประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จะมี Memory chip ที่สามารถบรรจุข้อมูลสิทธิ
ประกันสุขภาพกองทุนต่าง ๆ ได้แก่ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิผู้ประกันตนตาม
กฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิพนักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสิทธิหน่วยงานรัฐอื่น โดยข้อมูลที่บรรจุอยู่ใน Memory chip จะถูกปรับปรุงให้
เป็นปัจจุบันทุกครั้ง เมื่อมีการอ่านข้อมูลจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
Card) ผ่านเครือ่ งอ่านบัตร (Card Reader) ทีเ่ ชือ่ มต่ออินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพ
ใน Memory chip จะถูกปรับปรุงให้เป็น ปัจจุบัน เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิใน chip
บัตรประจ�ำตัวประชาชนจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง ซึ่งข้อมูลสิทธิจะ
ตรงกับข้อมูลสิทธิบน Website ตรวจสอบสิทธิของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้
เนื่องจากส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับส�ำนักบริหาร
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การทะเบียน (สน.บท.) กระทรวงมหาดไทย ดังนัน้ ในปีงบประมาณ 2552 ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จึงได้จดั ท�ำ โครงการใช้บตั รประจ�ำตัวประชาชนแทนบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในการเข้ารับบริการสาธารณสุข โดยได้ด�ำเนินการเต็มพื้นที่ในทุกจังหวัด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2552
และมีแนวทางปฏิบัติหลัก ๆ ส�ำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ ดังนี้
1) แสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรหรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมี
เลขประจ�ำตัวประชาชน ในการเข้ารับบริการสาธารณสุขโดยไม่ต้องยื่นบัตรทอง หรือ
2) แสดงสูติบัตร (กรณีเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ที่ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
พร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ปกครอง หรือ
3) แสดงใบคัดส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทร. 14/1 (กรณี ไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
ใช้ส�ำหรับอ้างอิงตัวบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถอ้างอิงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านได้ และ
การอ้างอิงที่อยู่ให้ใช้หลักฐานอ้างอิงถิ่นที่อยู่หรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น ๆ หรือ
4) แสดงใบคัดทะเบียนประวัติบุคคล ทร. 12 (กรณีไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชน)
5) บริหารจัดการความแออัดหน้าแผนกเวชระเบียน ในการตรวจสอบสิทธิประชาชน
เมื่อประชาชนไม่ต้องแสดงบัตรทองแล้ว
6) บริหารจัดการให้ประชาชนจดจ�ำหน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการประจ�ำของ
ตนเองได้ เนื่องจากบัตรประจ�ำตัวประชาชนไม่ได้แสดงข้อมูลหน่วยบริการของ
ประชาชน
7) ร่วมกับส�ำนักทะเบียนอ�ำเภอหรือท้องถิน่ ในการรณรงค์ จัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์ข้อมูลจาก Smart Card ได้เต็มประสิทธิภาพ
8) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบล่วงหน้าอย่างเหมาะสม รวมทั้งจัดท�ำป้าย
“ที่ นี่ ยิ น ดี รั บ บั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ หรื อ Smart Card
แทนบัตรทอง” ไว้ที่หน่วยบริการ
6) การควบคุมคุณภาพการลงทะเบียนประชาชนผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คุณภาพของการลงทะเบียน มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการลงทะเบียนประชาชน
ผู้มีสิทธิการลงทะเบียนอย่างมีคุณภาพโดยมีการให้ค�ำแนะน�ำเรื่องสิทธิแก่ประชาชน มีการ
ตรวจสอบสิทธิประชาชนก่อนการลงทะเบียน มีการให้ผขู้ อลงทะเบียนกรอกแบบค�ำร้องลงทะเบียน
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พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามที่ก�ำหนดทุกราย จะมีผลให้การลงทะเบียนไม่มีการซ�้ำซ้อนกับ
กองทุนอื่น หรือซ�้ำซ้อนระหว่างหน่วยบริการ และไม่มีการลงทะเบียนพลการ ซึ่งเป็นคุณภาพ
การลงทะเบียนที่พึงปรารถนา ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงพัฒนาระบบทะเบียน
โดยการก�ำหนดให้หน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียน และเจ้าหน้าที่ประจ�ำ หน่วยงานรับค�ำขอ
ลงทะเบียนพร้อมบทบาทหน้าที่ ให้ชัดเจน มีการก�ำหนดสิทธิในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลกลาง
ให้ตรงตามบทบาทหน้าที่ในการลงทะเบียน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียน
เป็นผู้ดูแลให้ค�ำแนะน�ำ ตรวจสอบ แก้ไข ควบคุมก�ำกับ การลงทะเบียนภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ทัง้ นี้ หากเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำหน่วยงานรับค�ำขอลงทะเบียนทุกคน ด�ำเนินการลงทะเบียนตามแนวทาง
และบทบาทหน้าที่ที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนแล้ว การลงทะเบียนย่อมมีคุณภาพ
ตามคาดหวัง และสามารถลดการลงทะเบียนซ�้ำซ้อน การลงทะเบียนพลการ และการร้องเรียน
จากประชาชน
7) สถานการณ์การลงทะเบียนผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ณ เดือนกรกฎาคม 2562 มีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) จ�ำนวนทั้งสิ้น
47.59 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 71.04 ของประชากรทั้งประเทศ (66.99 ล้านคน) ส�ำหรับ
ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของประเทศ มีผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่รัฐจัดให้แล้ว
ทัง้ สิน้ 66.48 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของประชากรทั้งประเทศ
8) การสร้างหลักประกันสุขภาพแก่กลุม่ บุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาสถานะและสิทธิ
การด�ำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
หลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2545 เป็ น ต้ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ยั ง มี บุ ค คลกลุ ่ ม หนึ่ ง
ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะในการพิสูจน์
การเป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงไม่ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวที่มีที่พักอาศัยที่ชัดเจน และอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งกลุ่มที่พ�ำนักอยู่ใน
สถานควบคุมของทางราชการ จะได้รับสิทธิตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการ
ประชาชนด้านการรักษาพยาบาล (สปร.) แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีผลให้บคุ คลกลุม่ ดังกล่าวไม่สามารถเข้าสูร่ ะบบหลักประกันสุขภาพ
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แห่งชาติได้ เนื่องจากไม่ได้มีสัญชาติไทยหรือมีปัญหาสถานะทางทะเบียน ดังนั้นเมื่อเกิดการ
เจ็บป่วย จึงเป็นภาระของหน่วยบริการที่ต้องให้การสงเคราะห์ ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากไม่มี
งบประมาณจากภาครัฐสนับสนุน รวมทั้งภาระในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ซึ่งหากละเว้นจะเกิดการแพร่กระจายของโรคได้
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงมีมติ
ในการประชุมครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 เห็นชอบให้บุคคลที่อาศัยอยู่ ใน
ประเทศไทยเป็นเวลานาน หรือที่เกิดในประเทศไทย ที่ยังพิสูจน์สัญชาติไม่ได้และมีข้อมูลอยู่ใน
ฐานทะเบียนราษฎรได้รับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ และในการประชุมครั้งที่ 16/2549
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยังคงยืนยันหลักการ
ตามมติการประชุมครั้งที่ 1/2548 ดังนั้นส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้จัดท�ำ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดสรร
งบประมาณการสร้างหลักประกันสุขภาพให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ สปสช. 05/03130 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มีนาคม 2553 ได้อนุมัติให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแล้วโดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการ ทั้งนี้
เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นมา
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3.5

การรับเรื่องร้องเรียน
และการคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

3.5.1 แนวคิดในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมาประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การเข้ า ถึ ง บริ ก ารสาธารณสุ ข ตาม
ความจ�ำเป็นและความสามารถของประชาชน และมีการจัดสวัสดิการให้กบั ประชาชนกลุม่ เฉพาะที่
ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ ตลอดจนขยายการจั ด บริ ก ารสาธารณสุ ข ในหลายระดั บ
(ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ และระดับต�ำบล) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง
ทั่วถึง แต่เมื่อมีการสร้างหลักประกันสุขภาพในปี 2545 นอกจากยังคงเจตนารมณ์ของการให้
ประชาชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพแล้ว ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบบริการให้ดขี นึ้ ด้วย การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาระบบบริการ
ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีหลายรูปแบบเริ่มตั้งแต่การให้
ความส� ำ คั ญ กั บ เสี ย งสะท้ อ นกลั บ จากประชาชนผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Customer Feedback)
การให้ประชาชนท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียน การร่วมเป็นคณะท�ำงาน คณะอนุกรรมการ
และคณะกรรมการในระดับต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างระบบหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนพึงพอใจและผู้ให้บริการมีความสุข
ในเรือ่ งการรับเรือ่ งร้องเรียนและการคุม้ ครองสิทธิตามพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มีการระบุอยู่ในมาตรา 26 เรื่องอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (8) ก�ำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุข
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด และอ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรือ่ งร้องเรียน
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และมาตรา 50 เรื่องอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข (5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
จากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ความช่ ว ยเหลื อ แก่ ผู ้ ซึ่ ง ถู ก ละเมิ ด จากการใช้ บ ริ ก าร และก� ำ หนดหน่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
เพื่อให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ด้วยเจตนารมณ์เพื่อน�ำเสียงสะท้อนเหล่านั้นมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
ให้บริการและยังเป็นกลวิธีเสริมในการก�ำกับดูแลหน่วยบริการอีกทางหนึ่งด้วย
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดไว้ จึงด�ำเนินการด้วยแนวคิด ดังต่อไปนี้
1) การรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนเป็นกลไกในการพิทกั ษ์สทิ ธิให้ประชาชนได้รบั บริการ
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
2) การรับเรื่องร้องเรียนท�ำให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
ของการบริการ หน่วยบริการสามารถน�ำไปพัฒนาระบบบริการให้มคี ณ
ุ ภาพยิง่ ขึน้
3) การจัดการเรือ่ งร้องเรียน นอกจากท�ำให้เกิดการพัฒนาระบบบริการแล้ว ยังเป็นการด�ำเนิน
การทีห่ ลีกเลีย่ งการเผชิญหน้าระหว่างผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการอีกทางหนึง่ ด้วย
4) การจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ย จะเสริมสร้างความเข้าใจ ช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
5) การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา ก�ำกับคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริการสาธารณสุข ช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ตลอดจนเป็นการสร้างความเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน
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3.5.2 โครงสร้างการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดำ� เนินงานภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
2 คณะ คือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึง่ มีอำ� นาจหน้าที่ในการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติทแี่ ตกต่างกัน แต่คณะกรรมการทัง้ 2 คณะ มีสว่ นช่วยให้การด�ำเนินงานรับเรือ่ งร้องเรียน
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความชัดเจนและมีมาตรฐานยิง่ ขึน้ ทัง้ การก�ำหนดมาตรฐาน
ประเภท และขอบเขต การให้บริการสาธารณสุข การจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริการ
สาธารณสุ ข การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไข ในการร้ อ งเรี ย น การก� ำ หนด
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน การก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้น เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การก�ำกับดูแลมีความทัว่ ถึง สามารถแก้ไขปัญหาได้ทนั สถานการณ์
และมีความเหมาะสมกับพืน้ ทีย่ งั ได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ ทีแ่ ละ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพืน้ ทีจ่ ำ� นวน 13 แห่ง
เพือ่ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับพืน้ ที่ และน�ำข้อมูลการร้องเรียน
ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น และข้อมูลอื่นๆในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบมาสรุป
วิเคราะห์ปัญหา ข้อจ�ำกัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข จัดท�ำข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข
พัฒนากลไกการจัดการเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบบริการให้สอดคล้องกับสภาพพื้น ที่
ตามอ�ำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการมอบหมาย ส่วนระดับจังหวัดจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการที่ ได้รับความ
เสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยการช่วยเหลือดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นการเยียวยาหรือบรรเทา
ความเดือดร้อนเบือ้ งต้น ไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผูร้ บั บริการและผูใ้ ห้บริการในการทีจ่ ะร่วมกันคลีค่ ลายปัญหาต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้บริการ
สาธารณสุข ระดับหน่วยบริการมีการจัดตั้งศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการขึ้น
เพือ่ ให้บริการข้อมูลสิทธิประโยชน์ ให้คำ� แนะน�ำในการใช้บริการ รับเรือ่ งร้องเรียน ประสานแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการและบุคลากรอื่นๆของหน่วยบริการ ตลอดจนการน�ำข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนมาวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระดับประชาชนและ
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ท้องถิ่น จะมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) เพื่อให้
ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มีหน้าที่
ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คำ� ปรึกษา ประสาน ชีแ้ จง รับเรือ่ งร้องเรียน ช่วยเหลือ
เพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิ (แผนภาพที่ 28)

แผนภาพที่ 28

โครงสร้างการจัดการเรื่องร้องเรียนในระดับต่างๆ และคณะกรรมการ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการหลักฯ ม.18
(1,3,4,11,12)

ส่วนกลาง

คณะอนุกรรมการฯ
19 คณะ

(ก�ำหนดมาตรฐานการให้บริการ)

หน่วยรับเรื่อง
คณะอนุกรรมการพิจารณา
ร้องเรียน สายด่วน
อุธรณ์ ม.41 (3 คณะ)
สปสช.1330

เขต

(สปสช.เขต)

จังหวัด
หน่วยบริการ

ปชช.
และท้องถิ่น
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อปสข.
(13 เขต)

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน (ม.50, 57, 58, 59)
(ก�ำกับควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน)

คณะอนุกรรมการตาม
คณะอนุกรรม
ภารกิจ (2 คณะ)
สอบสวน (3 คณะ)

คณะอนุกรรมควบคุมคุณภาพฯ เขตพื้นที่ (13 เขต)

คณะอนุกรรมการฯ ม.41 จังหวัด (77 จังหวัด)
ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อื่นฯ ตามมาตรา 50(5)

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อื่นฯ ตามมาตรา 50(5)

หน่วยรับเรื่องร้องเรียน
อื่นฯ ตามมาตรา 50(5)
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3.5.3 หน้าที่และสิทธิที่ประชาชนและหน่วยบริการพึงปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่ก�ำหนด
หากพิจารณาข้อก�ำหนดตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ในหลายมาตรายังได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของประชาชนและหน่วยบริการที่พึงปฏิบัติ
เพือ่ ให้การสร้างหลักประกันสุขภาพ มีประสิทธิภาพ สามารถทวนสอบ ป้องปราม และร่วมมือกัน
เป็นพันธมิตร เพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขได้ ดังนี้
มาตรา 5 บุคคลทุกคนมีสทิ ธิได้รบั บริการสาธารณสุขทีม่ มี าตรฐานและมีประสิทธิภาพตาม
ที่ก�ำหนดโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ให้ยื่นค�ำขอลงทะเบียนต่อส�ำนักงาน
หรือหน่วยงานที่ส�ำนักงานก�ำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการเป็นหน่วยบริการประจ�ำ
มาตรา 7 บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการ
ประจ�ำของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมใิ นเครือข่ายหน่วยบริการทีเ่ กีย่ วข้อง หรือจากหน่วยบริการ
อื่นที่หน่วยบริการประจ�ำของตน หรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มี
เหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจาก
สถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด โดยค�ำนึงถึงความสะดวก และความจ�ำเป็น
ของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ ให้บริการนั้น มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา 8 ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา 5 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับบริการ
ครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้น
ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�ำ ตามมาตรา 6 และแจ้งให้ส�ำนักงานทราบภายในสามสิบวัน
นับแต่ ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการให้บริการครั้งนั้น
จากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการก�ำหนด
มาตรา 26 ให้ส�ำนักงานมีอ�ำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(8) ก�ำกับดูแลหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการในการให้บริการสาธารณสุขให้เป็น
ไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการก�ำหนด และอ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน
มาตรา 41 ให้คณะกรรมการกันเงินจ�ำนวนไม่เกินร้อยละหนึ่งของเงิน ที่จะจ่ายให้
หน่วยบริการไว้ เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้น
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จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการโดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้ หรือหาผู้กระท�ำผิดได้แต่ยังไม่ได้
รับความเสียหายในระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นีต้ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด
มาตรา 45 ให้หน่วยบริการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการใช้วัคซีน ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในการรักษาที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยให้ความเสมอภาคและอ�ำนวยความสะดวกในการให้
บริการสาธารณสุขที่จ�ำเป็นตลอดจนเคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และความเชื่อทางศาสนา
(2) ให้ขอ้ มูลการบริการสาธารณสุขของผูร้ บั บริการตามทีผ่ รู้ บั บริการร้องขอและตามประกาศ
ที่มีการก�ำหนดเกี่ยวกับสิทธิของผู้ป่วยและผู้รับบริการโดยไม่บิดเบือน ทั้งในเรื่อง
ผลการวินจิ ฉัย แนวทาง วิธกี าร ทางเลือก และผลในการรักษา รวมทัง้ ผลข้างเคียงที่
อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการตัดสินใจในการเลือกรับบริการหรือถูกส่งต่อ
(3) ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับชื่อแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือผู้รับผิดชอบในการดูแล
อย่างต่อเนื่องทางด้านสุขภาพกายและสังคม แก่ญาติหรือผู้ที่ ใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
อย่างเพียงพอก่อนจ�ำหน่ายผูร้ บั บริการออกจากหน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ
(4) รักษาความลับของผู้รับบริการจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) และ (2) อย่างเคร่งครัด
เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
(5) จัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบคุณภาพ
และบริการรวมทั้งการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในการให้บริการให้
บริการสาธารณสุขแก่ผรู้ บั บริการและการจัดท�ำระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข
ให้หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขก�ำหนด
มาตรา 50 คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอำ� นาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(5) ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิ
จากการใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการใช้บริการ และก�ำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน
เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวกและเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
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มาตรา 57 ในกรณีที่ส�ำนักงานตรวจพบว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้
บริการสาธารณสุขที่ก�ำหนด ให้รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข เพือ่ แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนพิจารณา
คณะกรรมการสอบสวนตามวรรคหนึง่ ให้มจี ำ� นวนตามความเหมาะสมประกอบด้วย ผูแ้ ทน
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นการแพทย์ การสาธารณสุ ข และกฎหมาย ผู ้ แ ทน
องค์กรเอกชนหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา มีหน้าที่สอบสวน
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ในการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข อาจแต่งตั้งไว้ล่วงหน้าเป็นจ�ำนวนหลายคณะเพื่อให้ด�ำเนินการสอบสวนโดยเร็วได้
การสอบสวนต้องกระท�ำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน ถ้ายังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ขยายเวลา
ออกไปได้อกี ไม่เกินสามสิบวัน และถ้ายังไม่แล้วเสร็จอีก ให้รายงานคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข เพื่อพิจารณามีค�ำสั่งให้ขยายเวลาได้เท่าที่จ�ำเป็น
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา และให้มอี ำ� นาจขอให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ผูร้ อ้ งเรียน
หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องมีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงมาให้ถ้อยค�ำ หรือส่งเอกสารหลักฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
เมือ่ คณะกรรมการสอบสวนด�ำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จ ให้เสนอเรือ่ งพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาต่อไป
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาออกค�ำสั่ง
ตามมาตรา 58 หรื อ มาตรา 59 แล้ ว แต่ ก รณี ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เรื่ อ ง
จากคณะกรรมการสอบสวน
มาตรา 58 ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา 57 ปรากฏว่าหน่วยบริการใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เป็นการกระท�ำโดยไม่เจตนาให้มีค�ำสั่งเตือนให้ปฏิบัติโดยถูกต้อง
(2) ในกรณีที่มีเจตนากระท�ำผิด ให้มีค�ำสั่งให้หน่วยบริการนั้นช�ำระค่าปรับทางปกครอง
เป็นจ�ำนวนไม่เกินหนึง่ แสนบาท ส�ำหรับการกระท�ำผิดแต่ละครัง้ และให้นำ� บทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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มาใช้บงั คับ และกรณีที่ไม่มเี จ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการบังคับตามค�ำสัง่ ให้เลขาธิการมีอำ� นาจ
ฟ้องต่อคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับช�ำระค่าปรับ ในการนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่า
ค�ำสัง่ ใช้ชำ� ระค่าปรับนัน้ ชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้ศาลปกครองมีอำ� นาจพิจารณาพิพากษา
และบังคับคดีให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพื่อช�ำระค่าปรับได้
(3) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหาหรือ
ข้อกล่าวโทษผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขซึง่ อาจมีสว่ นรับผิดชอบในการกระท�ำผิด
ของหน่วยบริการและให้มีการด�ำเนินการทางวินัยในกรณีที่ผู้กระท�ำผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
มาตรา 59 กรณีทผี่ รู้ บั บริการผูใ้ ดไม่ได้รบั ความสะดวกตามสมควรหรือตามสิทธิทจี่ ะได้รบั
บริการสาธารณสุขที่ก�ำหนดตามพระราชบัญญัตินี้จากหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการเรียกเก็บ
ค่าบริการจากตน โดยไม่มีสิทธิที่จะเก็บหรือเรียกเก็บเกินกว่าอัตราที่คณะกรรมการก�ำหนด
หรือไม่ได้รับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการภายในระยะเวลา
อันสมควรให้ผนู้ นั้ มีสทิ ธิรอ้ งเรียนต่อส�ำนักงานเพือ่ ให้มกี ารสอบสวน และให้นำ� ความในมาตรา 57
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ถ้าผลการสอบสวนปรากฏว่า หน่วยบริการไม่ได้กระท�ำตามที่ถูกร้องเรียน ให้เลขาธิการ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีผลการสอบสวนดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผ ลการสอบสวนปรากฏว่ า หน่ ว ยบริ ก ารมี ก ารกระท� ำ ตามที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย น
ให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีอำ� นาจด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ตั ก เตื อ นเป็ น หนั ง สื อให้ ห น่ ว ยบริ ก ารนั้ น ปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ร ้ อ งเรี ย นให้ เ หมาะสมหรื อ
ถูกต้องตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียนนั้น ส�ำหรับกรณีร้องเรียนว่าหน่วยบริการ
ไม่อ�ำนวยความสะดวกหรือไม่ปฏิบัติตามสิทธิประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
(2) ออกค�ำสัง่ เป็นหนังสือให้หน่วยบริการนัน้ คืนเงินค่าบริการส่วนเกินหรือที่ไม่มสี ทิ ธิเรียก
เก็บให้แก่ ผูร้ อ้ งเรียนพร้อมดอกเบีย้ ร้อยละสิบห้าต่อปีนบั แต่วนั ทีเ่ ก็บค่าบริการนัน้ จนถึง
วันที่จ่ายเงินคืน และในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค�ำสั่งให้น�ำความในมาตรา 58(2)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 60 ในกรณีทกี่ ารกระท�ำผิดของหน่วยบริการตามมาตรา 58 หรือมาตรา 59 เป็นการ
กระท�ำผิดร้ายแรงหรือเกิดซ�้ำหลายครั้ง ให้เลขาธิการรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
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(1) สั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของหน่วยบริการนั้น
(2) แจ้งต่อรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(3) แจ้งต่อรัฐมนตรีผกู้ ำ� กับดูแลเพือ่ ให้มกี ารด�ำเนินการทางวินยั แก่ผบู้ ริหารของหน่วยบริการ
ในกรณีที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
(4) แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการสอบสวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อกล่าวหา หรือ
ข้อกล่าวโทษ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขซึง่ มีสว่ นรับผิดชอบในการกระท�ำ
ของหน่วยบริการ และให้มกี ารด�ำเนินการทางวินยั ในกรณีทผี่ กู้ ระท�ำผิดเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.5.4 กรอบการบริหารจัดการเรือ่ งร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้วยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข มีอ�ำนาจหน้าที่
ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องเรียนของผู้ซึ่งถูกละเมิดสิทธิจากการ
ใช้บริการ และวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองสิทธิและส่งเสริม การมีส่วนร่วมขึ้น ให้มีหน้าที่ในการพัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก จัดท�ำข้อเสนอแนวทาง วิธีการและเงื่อนไขการจัดการ
เรื่องร้องเรียน การก�ำหนดหน่วยรับเรื่องร้องเรียน การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
จากการใช้บริการ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจตราและควบคุมก�ำกับ
คุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ ตลอดจนการพัฒนากลไกการไกล่เกลี่ย และการท�ำความ
เข้าใจระหว่างผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้บริการ โดยคณะอนุกรรมการได้ก�ำหนด
กรอบการด�ำเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (แผนภาพที่ 29)
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กรอบการด�ำเนินงานคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• ประชาชนเขารับบริการตาม
สิทธิที่กําหนด
• หนวยบริการจัดบริการตาม
ชุดสิทธิประโยชนครอบคลุม
ทั้งดานการสงเสริม การปองกัน
การรักษาและการฟนฟู
• เพิ่มการเขาถึงบริการใหกับ
กลุมผูดอยโอกาส กลุมที่สังคม
ควรชวยเหลือ เกื้อกูลฯ ฯลฯ
• การกํากับคุณภาพมาตรฐาน
การแกไขเรื่องรองเรียน
• การวิเคราะหเรื่องรองเรียน
เพื่อการปองกัน ลดการเกิดซํ้า
• สงเสริม สนับสนุน
การใชขอมูลเรื่องรองเรียน
เพื่อการพฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการบริการ

รับรูสิทธิ
เขาถึงสิทธิ
ไดรับการคุมครองสิทธิ

การสื่อสารประชาสัมพันธ
ผานชองทางตางๆ
ใหประชาชน หนวยบริการ
รับรูสิทธิและหนาที่ในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
• การจัดระบบ และกลไก
การรับเรื่องรองเรียน
• การพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาที่คุมครองสิทธิ
• การสนับสนุนการ
มีสวนรวมของประชาชน
และทุกภาคสวนในการ
คุมครองสิทธิ
• การใหความชวยเหลือ
แกผูถูกละเมิดสิทธิ

ประกันคุณภาพ

3.5.5 การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่าพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมาย
ที่มีความทัน สมัยที่ ให้ความส�ำคัญกับเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้เจตนารมณ์ส�ำคัญคือ การน�ำเสียงสะท้อนนั้น มาเพื่อการปรับปรุงบริการสาธารณสุข
ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ผูใ้ ห้บริการได้รบั ทราบข้อมูลการให้บริการทีอ่ าจเกิดผลอันไม่พงึ ประสงค์
เพื่อหาแนวทางป้องกันหรือปรับปรุงการให้บริการ และการที่จะได้มาซึ่งเสียงสะท้อนดังกล่าว
จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องมีชอ่ งทางการรับข้อมูล เรือ่ งร้องเรียน ทีห่ ลากหลายและประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
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บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ช่องทางและเครือข่ายการรับเรื่องร้องเรียน
ช่องทางที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพัฒนาและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ ได้แก่
• สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
• E-mail 1330 @ nhso.go.th
• Face book @NHSO.Thailand
• Face book ก้าวใหม่ สปสช.
• www.nhso.go.th
• ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต 13 เขต
• หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
• ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
• ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถร้องเรียนได้ทหี่ น่วยงานต่าง ๆ ทัง้ รัฐ และเอกชน ทีม่ กี าร
ประสานงาน กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่
• กระทรวงสาธารณสุข
• สายด่วน 1111 / WWW.1111.go.th
• ส�ำนักราชเลขาธิการ
• ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
• ศูนย์ด�ำรงธรรม
• สื่อต่างๆ
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3.5.6 ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
งานรับเรือ่ งร้องเรียนเป็นงานบริการทีม่ คี วามหลากหลาย เรือ่ งทีเ่ ข้ามา มีทงั้ กรณีทเี่ ป็นเรือ่ ง
สอบถามทั่วไป เรื่องร้องเรียนที่สามารถประสาน-ชี้แจง ท�ำความเข้าใจได้ทันทีหรือแก้ไขปัญหา
ได้ในระยะสั้น ไปจนถึงเรื่องที่มีความซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาในการประสานงาน ตรวจสอบข้อมูล
และการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ดังนัน้ จึงได้กำ� หนดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
รับเรือ่ งร้องเรียนไว้ดงั นี้ (แผนภาพที่ 30)
1) รับเรื่องที่เข้า มาตามช่องทางต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมาย e-mail และ
จากหน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ สือ่ มวลชน และบันทึกในระบบโปรแกรม UniXcape ระบบ
บริการลูกค้าสัมพันธ์
2) ตอบรับเบื้องต้น เพื่อเป็นการแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบว่าเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามานั้น
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการแก้ไขอยู่
3) กรณีเรือ่ งร้องเรียน หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนจะประสานหาข้อมูล / ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากผูเ้ กีย่ วข้องซึง่ จะประสานหาข้อมูลทางโทรศัพท์ กฎหมาย-เอกสาร / หนังสือราชการ
/ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกหน่วยงาน
4) วิเคราะห์ข้อมูล / พิจารณา / ไกล่เกลี่ย โดยอ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กรณีที่ไกล่เกลี่ยแล้วยุติเรื่องไม่ได้หรือต้องการหารือ
เพิ่มเติม จะน�ำเรื่องเสนอคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง
5) กรณีทคี่ ณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องยุตไิ ม่ได้จะเสนอเรือ่ งต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขเพื่อพิจารณาวินิจฉัยตัดสิน
6) ประสานงาน / แจ้งผลการพิจารณาแก่ผรู้ อ้ งเรียน หน่วยบริการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยยึดหลักว่ารับเรื่องมาจากที่ใดต้องแจ้งกลับที่นั้น
7) สรุปและบันทึกโปรแกรม UniXcape ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล
ที่ให้บริการรับเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ งร้องทุกข์ รวมทัง้ ผลการด�ำเนินงาน น�ำมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ จัดท�ำรายงานให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการอย่างต่อเนื่องและป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ�้ำอีก
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สรุป/
รายงานผล

แจ้งกลับผู้
ที่เกี่ยวข้อง

ไกล่เกลี่ย

พิจารณา
ข้อเท็จจริง

รวบรวมข้อมูล/
พยานหลักฐาน

จ�ำแนก

รวบรวม/
บันทึก

รับเรื่อง

จ�ำแนก
เรื่อง(ร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นฯ)

จ�ำแนก
เรื่อง(ร้องเรียน/ร้องทุกข์/
ขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นฯ)

สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล
จัดท�ำรายงาน

แจ้งกลับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ภายใน 7 วัน

ยุติ

ชี้แจงท�ำความเข้าใจ/
ประสานให้ความช่วยเหลือ

ม.59

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

สปสช.เขต

รายงานผลการตรวจตราและ
แจ้งหน่วยบริการเพื่อปรับปรุง
แก้ไขและติดตามประเมินผล

สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล
จัดท�ำรายงานเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการควบคุมฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สรุป/วิเคราะห์ข้อมูล
จัดท�ำรายงานเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการควบคุมฯ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายใน 30 วัน

เห็นด้วย

วินิจฉัย

แจ้งกลับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ภายใน 15 วัน
ข้อมูลข้อมูล วางแผน
ป้องกันการเกิดซ�้ำ รายงานต่อ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐาน

ยุติไม่ได้

รับเรื่องมอบหมาย
ให้อนุกรรมการกลั่นกรองฯ

สนย.

คณะกรรมการหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

ยุติ/สรุปผล

แจ้งกลับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ภายใน 15 วัน

วินิจฉัย

คณะกรรมการสอบสวน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ
รวบรวมข้อมูล/ ไม่เห็นด้วย
พิจารณาเรื่อง
พยานหลักฐานพิจารณา
ให้ความเป็น

รับเรื่อง และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการสอบสวน

สกม.

แจ้งกลับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ภายใน 7 วัน

ยุติ

ไกล่เกลี่ย

ม.59

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

หน่วยบริการอาจไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการให้
บริการ (ม.57)

หน่วยปฏิบัติการอาจ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ให้บริการ (ม.57)

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน

แจ้งกลับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
ภายใน 7 วัน

ยุติ

ไกล่เกลี่ย

ม.59

พิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง

รวบรวมข้อมูล
พยานหลักฐาน

รวบรวมและบันทึกใน
Data Center

บันทึกข้อมูล

ยุติไม่ได้

รับเรื่อง

รับเรื่อง

รวบรวมข้อมูล
พยานหลักฐาน

สบค., สสร., สปสช.เขต

สบค., สสร., สปสช.เขต

และอื่นๆ)

สบค.

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนตามมาตรา สปสช. (คณะท�ำงานคุ้มครองสิทธิ คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
ประชาชนในระบบหลักประกัน และมาตรฐานบริการสาธารณสุข
สุขภาพแห่งชาติ)
ระดับเขตพื้นที่
อิสระฯ)

ขั้น ประกันสุขภาพในหน่วยบริการ,
50(5) (สปสช., สปสช.เขต
ตอน ศูนย์ประสานงานภาคประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็น

ช่องทางรับเรื่องอื่น (ศูนย์หลัก

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แผนภาพที่ 30

บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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3.5.7 ระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียน
เจตนารมณ์ของการรับเรือ่ งร้องเรียนอีกประการหนึง่ คือ การทีห่ น่วยบริการเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์เรือ่ งร้องเรียนที่ได้รบั และน�ำไปปรับปรุงแก้ไขเพือ่ ไม่ให้เกิดซ�ำ้ กับผูป้ ว่ ยรายอืน่ ๆ
และพัฒนาระบบบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการบันทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียนจึงมีความส�ำคัญ ปัจจุบัน
การบัน ทึกข้อมูลเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ โปรแกรม
UniXcape ระบบบริการลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนสามารถบันทึกข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียน ได้แก่ ข้อมูลที่เป็นประวัติของผู้รับบริการ ข้อมูลการรับบริการ หน่วยบริการ สถานที่
เกิดเหตุวันและเวลาที่เกิดเหตุ รายละเอียดการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ผลการยุติ
เรื่องร้องเรียน และเมื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงสรุปประเด็น
ให้เรียบร้อย เพื่อจัดท�ำเป็นสถิติและรายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน และน�ำเรื่องร้องเรียนที่ ได้รับ เข้าสู่กระบวนการระบบคุณ ภาพของหน่วยบริการ
เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบต่อไป

3.5.8 ค�ำจ�ำกัดความของเรื่องร้องเรียน
เรื่องร้องทุกข์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องร้องเรียน หมายถึง เรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2545 ใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข (มาตรา 57)
2) ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร (มาตรา 59)
3) ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่ก�ำหนด (มาตรา 59)
4) ถูกเรียกเก็บเงินโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บหรือเรียกเก็บเงินเกินกว่าอัตราที่ก�ำหนด
(มาตรา 59)
เรื่องร้องทุกข์ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกจากการบริหาร
จัดการของส�ำนักงาน เรื่องขอความช่วยเหลืออื่น ที่ ไม่ ใช่เรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
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บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.6

การด�ำเนินงานจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีที่ผู้รับบริการได้รับความเสียหาย
จากการรักษาพยาบาล (มาตรา 41)

มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ก�ำหนด
ให้ สิ ท ธิ แ ก่ ผู ้ รั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายจากการรั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ห น่ ว ยบริ ก าร
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนด
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้น ที่ (อคม.) เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมจังหวัดละ 5 - 7 คน
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 คน ตัวแทนหน่วยบริการ และตัวแทนประชาชน
ผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร ฝ่ า ยละเท่ า ๆ โดยให้ ด� ำ เนิ น การคั ด เลื อ กตามวิ ธี ก ารที่ ส� ำ นั ก งานหลั ก ประกั น
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ก� ำ หนด และให้ น ายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เป็ น เลขานุ ก ารของ
คณะอนุกรรมการจังหวัดนั้น โดยอนุกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี และ
อาจได้รับเลือกใหม่อีกได้แต่จะด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่าสองวาระติดต่อกันไม่ได้
เมื่อครบก�ำหนดวาระหากยังมิได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการ
ซึ่งพ้นต�ำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ ในต�ำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานอนุกรรมการ

151

3.6.1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน
ตามมาตรา 41 ก�ำหนดว่า “ให้คณะกรรมการกันเงินจ�ำนวนไม่เกินร้อยละหนึง่ ของเงินทีจ่ ะ
จ่ายให้หน่วยบริการไว้เป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการ ในกรณีที่ผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยหาผู้กระท�ำผิดมิได้หรือ
หาผูก้ ระท�ำผิดได้ แต่ยงั ไม่ได้รบั ค่าเสียหายภายในระยะเวลาอันสมควร ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด” นัน้ มีเจตนารมณ์มงุ่ หวังเพือ่ ให้ความช่วยเหลือแก่ผรู้ บั บริการ
ที่ได้รบั ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล โดยการช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
เบื้องต้น โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิด เพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้รับบริการ
และผูใ้ ห้บริการในอันทีจ่ ะร่วมกันคลีค่ ลายปัญหาต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการให้บริการสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นยังคงใช้ตามทีค่ ณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติก�ำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้รับบริการได้รับ
ความเสียหายจากการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีสาระส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้
1) ผู้รับบริการ ที่ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการมีสิทธิ
ยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น โดยต้องใช้สทิ ธิยนื่ ค�ำร้องภายใน 2 ปี นับจาก
วันทีท่ ราบความเสียหาย ทั้งนี้ ทายาท หรือผู้อุปการะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ
มีสิทธิยื่นค�ำขอได้ด้วย
2) การยืน่ ค�ำร้องจะตามแบบที่ได้กำ� หนดไว้ หรือจะยืน่ โดยเขียนเป็นหนังสือก็ได้ แต่ขอ้ ความ
ในหนังสือดังกล่าวอย่างน้อย ควรต้องระบุเรื่องดังต่อไปนี้
1. ชื่อผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหาย
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุข
3. ชื่อของหน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุข
4. วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือวันที่ทราบถึงความเสียหาย
5. สถานที่ที่สามารถติดต่อกับผู้รับบริการหรือผู้ยื่นค�ำร้องได้โดยรวดเร็ว
6. สถานภาพของผูร้ บั บริการ เช่น ภาระความรับผิดชอบ อาชีพ รายได้ หรือเป็นหัวหน้า
ครอบครัว เป็นต้น เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามเศรษฐานะของ
ผู้รับบริการ
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		การยื่นค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือท�ำได้ 2 วิธี คือ
(1) มายื่นค�ำร้องด้วยตัวเองที่หน่วยรับค�ำร้อง
(2) ส่งค�ำร้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปหน่วยงานข้างต้น ซึ่งการยื่นค�ำร้องโดย
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันยื่นค�ำร้อง
เพื่อประโยชน์ในการนับระยะเวลาในการใช้สิทธิยื่นค�ำร้อง ภายใน 2 ปี
3) หน่ว ยรับค�ำร้อง ผู้รับบริการที่ ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของ
หน่วยบริการ ทายาทหรือผูอ้ ปุ การะ หรือหน่วยบริการที่ให้บริการ มีสทิ ธิยนื่ ค�ำร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นได้ที่
(1) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต
(3) หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)
(4) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(5) หน่วยบริการ
(6) หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ก�ำหนด
4) คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนผู้ให้บริการ ผู้แทนผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจ�ำนวน
5 - 7 คน จะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้น ว่าเข้าเกณฑ์
ที่จะได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือไม่ และถ้าเห็นว่าเข้าเกณฑ์
การจ่ายเงินช่วยเหลือก็ต้องพิจารณาว่าควรจะจ่ายเงินเป็นจ�ำนวนเท่าใด ทั้งนี้
ให้ค�ำนึงถึงความรุนแรงของความเสียหายและเศรษฐานะของผู้เสียหายด้วย และ
ให้พิจารณาค�ำขอรับเงินช่วยเหลือให้เสร็จภายใน 30 วัน
5) ประเภทความเสียหายและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แบ่งเป็น
(1) เสียชีวติ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร (หรือเจ็บป่วยเรือ้ รังทีต่ อ้ งได้รบั การรักษา
ตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการด�ำรงชีวิต) จ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
(2) สูญเสียอวัยวะหรือพิการ (ทีม่ ผี ลกระทบต่อการด�ำเนินชีวติ ) จ่ายเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นได้ ตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 240,000 บาท
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(3) บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนือ่ ง จ่ายเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นได้ไม่เกิน 100,000 บาท
กรณีที่มีการฝากครรภ์อย่างสม�่ำเสมอต่อเนื่องและได้รับการดูแลตามมาตรฐาน
การฝากครรภ์จนอายุครรภ์ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไป และทารกเสียชีวิตในครรภ์ ระหว่าง
การดูแลในหน่วยบริการให้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้เท่ากับอัตราที่ก�ำหนด (กรณี
เสียชีวติ ) และหากมารดาได้รบั ความเสียหายอืน่ ด้วย ก็ให้ได้รบั เงินช่วยเหลือตามประเภท
ความเสียหายที่ได้รับนั้นเช่นกัน กรณีความเสียหายไม่อาจจัดเป็นประเภทใดประเภทหนึง่
ได้ให้เป็นของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขทีจ่ ะพิจารณา
เทียบเคียงกับประเภทความเสียหายที่ก�ำหนดไว้ได้ตามความเหมาะสม
6) เงื่ อ นไขการจ่ า ยเงิ น ต้ อ งเป็ น ความเสี ย หายที่ เ กิ ด จากการรั ก ษาพยาบาลของ
หน่วยบริการ ที่จะเป็นเหตุให้ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามข้อบังคับ ให้รวมถึง
เหตุสุดวิสัยในระบบการรักษาพยาบาล แต่มิใช่เป็นความเสียหายที่เกิดจากการ
ด�ำเนินไปตามพยาธิสภาพ หรือเหตุแทรกซ้อนของโรคทีเ่ ป็นไปตามสภาพปกติธรรมดา
ของโรคนั้นอยู่แล้ว
7) การพิจารณาค�ำร้อง เมือ่ คณะอนุกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบื้องต้นระดับจังหวัด พิจารณาแล้วมีมติ ว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
เลขานุการของคณะอนุกรรมการก็จะแจ้งมติให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตพื้นที่ เพื่อด�ำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ยื่นค�ำร้องต่อไป
8) สิทธิอุทธรณ์ กรณีผู้ยื่นค�ำร้อง ที่ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการ
พิจารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบือ้ งต้นระดับจังหวัด (1) กรณีที่ไม่สงั่ จ่าย
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น หรือ (2) กรณีที่สั่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไม่เต็มตามอัตรา
ที่ก�ำหนดในแต่ละประเภท หรือ (3) กรณีเห็นว่าจัดประเภทของความเสียหาย
ไม่ถูกต้อง มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข โดยต้องยืน่ อุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั ทราบผลการวินจิ ฉัยนั้น
ซึง่ การยืน่ อุทธรณ์ ผูอ้ ทุ ธรณ์สามารถยืน่ ได้ ณ หน่วยงานทีย่ นื่ ค�ำร้องตาม ข้อ 1.3 แล้ว
หน่วยงานดังกล่าวจะส่งเรื่องไปให้ สปสช. เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขพิจารณาต่อไป
9) การพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
จะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลการวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงิน
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ช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งแต่งตั้งไว้ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
อุทธรณ์แยกตามประเภทการรับบริการนั้น เพื่อช่วยพิจารณาเสนอความเห็น และ
เมื่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขได้วินิจฉัยชี้ขาด
แล้วให้เป็นที่สุด
10) ระยะเวลาในการพิจารณา ด้วยในข้อบังคับที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติก�ำหนด ได้เร่งรัดเวลาในการพิจารณาไว้ โดยให้การพิจารณาวินิจฉัยของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
กระท�ำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงต้องเร่ง
ด�ำเนิ น การเพื่ อให้ ก ารพิ จ ารณาเสร็ จ ทั น ภายในเวลาที่ ก� ำ หนด และเพื่ อ ช่ ว ยให้
การพิจารณาวินจิ ฉัยของคณะอนุกรรมการพิจารณาวินจิ ฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
เบือ้ งต้นระดับจังหวัด มีขอ้ มูลประกอบการพิจารณา และการพิจารณาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ฝ่ายเลขานุการควรมีการบันทึกผลการพิจารณาในโปรแกรมพิทักษ์สิทธิ
http://callcenter.nhso.go.th/webks/ โดยฐานข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการ
สามารถเข้าไปค้นหาผลการพิจารณากรณีที่มีความเสียหายในลักษณะเดียวกันของ
คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นระดับจังหวัด
จังหวัดอื่นได้ ซึ่งจะท�ำให้การพิจารณาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
นอกจากนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยค�ำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ระดับจังหวัด หรือผู้รับผิดชอบของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ใช้ดุลพินิจพิจารณาค�ำร้อง
ขอรับเงินช่วยเหลือเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส�ำนักกฎหมาย ร่วมกับคณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการจึงได้จัดท�ำ “แนวทางการพิจารณาจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบือ้ งต้น มาตรา 41” ไว้เพือ่ เป็นคูม่ อื ในการด�ำเนินงานด้วย ซึง่ สามารถ Download ได้ที่
ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย สปสช. http://law.nhso.go.th
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การสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคี
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เจตนารมณ์ของ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามที่ก�ำหนด
ในหมายเหตุท้ายเล่มที่ว่า “..........รัฐต้องจัดและส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ที่จ�ำเป็นต่อ
สุขภาพและการด�ำรงชีวิต ให้มีการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ด�ำเนินการโดยการมีสว่ นร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพือ่ จัดการให้มรี ะบบการรักษา
พยาบาล ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ประเทศ.......” ดังนัน้ ในการน�ำกฎหมายมาสูก่ ารปฏิบตั ทิ เี่ ป็นรูปธรรม
การด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นหลักการที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถือปฏิบัติมาโดยตลอด
นับตั้งแต่เริ่มด�ำเนินงาน
การมีส่วนร่วมจึงเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศไทยบรรลุหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
และยังท�ำให้การด�ำเนินงานในระบบหลักประกันประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นไปตามหลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) กระบวนการมีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่การก่อร่างนโยบาย
จนถึงการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ จึงเป็นลักษณะเด่นของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับการให้ข้อมูล ระดับการปรึกษา
หารือรับฟังความคิดเห็น ระดับการวางแผนร่วมกัน ระดับสร้างความร่วมมือ ไปจนถึงขัน้ สูงสุดคือ
การให้อำ� นาจแก่ประชาชน ซึง่ ท�ำให้ประชาชนมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของหลักประกันสุขภาพ การเข้า
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในเชิงโครงสร้างจะเกิดขึน้ ทัง้ ในระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติการ
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ระดับนโยบาย คือ การมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดโยบายทัง้ ในระดับชาติ ระดับพืน้ ที่ ซึง่ เป็น
ไปตามกฎหมายมาตรา 18 และ 48 ก�ำหนดให้มผี แู้ ทนจากทุกภาคส่วนในคณะกรรมการระดับชาติ
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุข และในระดับพื้นที่ได้แก่ คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพืน้ ที่ (อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.) หรือในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
ซึ่งเป็นคณะกรรมการในระดับต�ำบล การที่ทุกภาคส่วน ทั้งผู้แทนองค์กรภาคประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ หน่วยงาน นักวิชาการ นับได้ว่าเป็นการเข้ามาร่วมก�ำหนด
นโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และพิจารณา
การด�ำเนินการ ตลอดจนช่วยปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ทุกระดับ การก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานในทุกระดับของระบบจะประกอบด้วยความเห็น
และการตัดสินใจร่วมจากทุกภาคส่วน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ด�ำเนินงาน และนับเป็นกฎหมายฉบับแรก ๆ ที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ระดับปฏิบัติการ สปสช. ซึ่งท�ำหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
บริหารกองทุนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย สปสช. จะท�ำงานร่วมกับองค์กรภาคีทงั้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคตัง้ แต่การให้ความรู้
ความเข้าใจเรื่องหลักประกันสุขภาพ การสร้าง ขยาย และพัฒนาเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วม
ในระบบหลักประกันสุขภาพ จนถึงการคุ้มครองสิทธิของประชาชนผ่านกลไกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ผูใ้ ห้บริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูร้ บั บริการ และองค์กรภาคประชาชน เพือ่ ให้องค์กรภาคี
มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ และประชาชนมีความเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการคุ้มครองสิทธิ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (พ.ศ. 2546 - 2560) หรือแผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(พ.ศ. 2561 - 2565) เป็นกรอบแนวทางการด�ำเนินงาน ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน โดยที่การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์ภาคี และภาคประชาชน เป็น หนึ่งในกลยุทธ์หรือมาตรการ
มาโดยตลอด ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 5

ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
องค์ภาคี และภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
พ.ศ. 2546 - 2550 พ.ศ. 2551 - 2554 พ.ศ. 2555 - 2559
ประเด็น เน้นการสร้าง
เน้นการเพิ่ม
เน้นความยั่งยืนของ
ส�ำคัญ
ความครอบคลุม ประสิทธิภาพการ
ระบบหลักประกัน
ด้านหลักประกัน บริหารงบประมาณ
สุขภาพ ครอบคลุม
สุขภาพให้กับ
โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกคน บนผืนแผ่นดิน
คนไทย
ทุกภาคส่วน รวมถึง ไทย (Universal
ผ่านกลไกการ
การคุ้มครองสิทธิ และ Coverage)
มีส่วนร่วม
การพัฒนาระบบการ ทุกภาคส่วน
พร้อมหนุนเสริม บริหารจัดการภายใน มีส่วนร่วมและ
การจัดระบบ
ของส�ำนักงาน
เป็นเจ้าของ
บริการที่ประชาชน หลักประกันสุขภาพ (Ownership)
เข้าถึงได้สะดวก แห่งชาติให้เข้มแข็ง สอดคล้องกลมกลืน
และทั่วถึง
มากขึ้น
กันในระบบประกัน
สุขภาพภาครัฐ
(Harmonization)
สนับสนุนระบบ
บริการปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสนับสนุน ทุกภาคีมีส่วนร่วม
พัฒนากระบวนการ
ด้านการมี ประชาชน องค์กร ในการบริหารจัดการ ท�ำงานร่วมกัน
ส่วนร่วม ประชาชน องค์กร และพัฒนาระบบ
อย่างสร้างสรรค์/
ปกครองส่วน
หลักประกันสุขภาพ ปราศจากช่องว่างกับ
ท้องถิ่นให้มี
องค์กรด้านสุขภาพ/
ส่วนร่วมและ
ภาคีทุกภาคส่วน เพื่อ
เป็นเจ้าของการ
น�ำไปสู่การเป็น
พัฒนาระบบ
เจ้าของระบบร่วมกัน
หลักประกัน
(Ownership)
สุขภาพ

ระยะที่ 4
พ.ศ. 2560 - 2565
ให้ความส�ำคัญกับ
การมองความ
เชื่อมโยงของ
นโยบาย/เป้าหมาย
การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
การปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข
การปฏิรูประบบ
สุขภาพและระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องด้านสุขภาพ
สร้างความมั่นใจ
ในการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน (Ensure
participation and
ownership of all
stakeholders)

ทีม่ า แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2564 - 2565)
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ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส�ำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน 2564 - 2565) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการสร้างหลักประกันสุขภาพ (ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)
และคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมการมีส่วนร่วม (ภายใต้คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข) ได้ก�ำหนดแผนงาน มาตรการ และผลลัพธ์ เพื่อเป็น
แนวทางให้ สปสช. และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ให้บริการ องค์กรวิชาชีพ นักวิชาการ และภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ด�ำเนินการให้บรรลุ
ตามเป้าหมายของแผนงานตามที่ก�ำหนดไว้ ดังนี้
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แผนภาพที่ 31

โครงสร้างการจัดการเรือ่ งร้องเรียนในระดับต่างๆ และคณะกรรมการ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
วิสัยทัศน์: ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม
และเป็นเจ้าของระบบหลักประกันสุขภาพ
พันธกิจ: สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
เป้าประสงค์: เครือข่ายองค์กรประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้รบั การพัฒนาศักยภาพ และเข้ามีส่วนร่วมในระบบ
หลักประกันสุขภาพอย่างเข้มแข็ง

แผนงาน

แผนงานที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพฯ

แผนงานที่ 2 พัฒนา สนับสนุน การมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณสุข และก�ำกับติดตาม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
สุขภาพท้องถิ่น

แผนงานที่ 2 พัฒนา สนับสนุน การมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณสุข และก�ำกับ
ติดตามประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กองทุนสุขภาพท้องถิ่น

มาตรการ

1. วิเคราะห์/ประเมินระดับการมีส่วนร่วม และ
ก�ำหนดเป้าหมายงานของเครือข่ายประชาชน
9 ด้านให้ชดั เจน
2. จัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาชน
ให้มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนอย่างมีเป้าหมาย
3. พัฒนา สนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
ภาคประชาชน พื้นที่ กทม.ให้เกิดประสิทธิผล
ตามบริบทพื้นที่
4. สนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศ/องค์กรความรู้
แก่เครือข่ายประชาชนในการขับเคลื่อนและ
มีส่วนร่วมฝนระบบหลักประกัน เช่น การเขียน
โครงการรายงานฯ การก�ำกับติดตามฯ
5. สนับสนุนและพัฒนาให้เครือข่ายองค์กร
ประชาชน และท้องถิ่น มีศักยภาพเป็น
หน่วยบริการร่วมให้บริการด้าน PP&Rehad. ได้
รวมถึงเพิ่มประเภทบริการที่เครือข่ายประชาชน
สามารถจัดบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาและขยายการมีส่วนร่วมประชาชน
ในการบริหารจัดการกองทุน โดยเฉพาะ
กองทุนฟื้นฟู (อบจ.) เพื่อเพิ่มการเข้าถึง
บริการ
2. ค้นหานวัตกรรมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาชนในระบบบริการ
สุขภาพระดับท้องถิ่น/พื้นที่
3. พัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายประชาชน
และภาคีทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม
การก�ำกับติดตามบริหารระบบ
หลักประกันสุขภาพ
4. สนับสนุนการก�ำกับติดตามประเมินผล
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
กองทุนสุขภาพพื้นที่ทุกกองทุน
5. สังเคราะห์ขอ้ มูล/จัดท�ำข้อเสนอพัฒนาการ
มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารกองทุนท้องถิ่นฯ

1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี
ทุกภาคส่วน ให้เข้าร่วมด�ำเนินงาน
ตามแผนที่ก�ำหนดเป็นรูปธรรม
2. ปรับปรุง ระเบียบ แนวปฏิบัติ แบบฟอร์ม
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการท�ำงานของภาคี
เครือข่าย
3. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ องค์ความรู้
และงบประมาณที่เหมาะสม สอดคล้อง
ให้บรรลุเป้าหมาย
4. จัดท�ำ/อผยแพร่แนวทางสนับสนุน
เครือข่ายประชาชนที่มีมาตรฐานเดียวกัน
แก่ผู้เกี่ยวข้องน�ำไปปฏิบัติ
5. พัฒนามาตรการการท�ำงานแบบ
บูรณาการ และน�ำไปใช้สนับสนุน
ผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายได้สะดวกและ
ประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์

1. เครือข่ายองค์กร ปชช. มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบหลักประกันฯ ในทุกระดับอย่างเข้มแข็ง
2. เครือข่ายองค์กร ปชช. มีศักยภาพเข้าเป็น
หน่วยบริการ ร่วมจัดบริการด้านส่งเสริมป้องกัน
โรค-ฟื้นฟูฯ ได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน
3. มีโครงการฯ ขององค์กรประชาชน ที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท./อบจ.) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 15

1. มีโครงสร้างการติดตามประเมินผล
การบริหารจัดการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น
ที่มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ร่วมการ
ประเมินติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

1. มีระบบการสนันสนุนที่มีมาตรฐาน และ
เอื้ออ�ำนวยให้มกี ารท�ำงานร่วมกันระหว่าง
สปสช. กับองค์การภาคีทุกภาคส่วนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น งบประมาณ
เทคนิค วิชาการ องค์ความรู้)

หมายเหตุ ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ 4/2563
เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
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แผนภาพที่ 32

โครงสร้างการจัดการเรือ่ งร้องเรียนในระดับต่างๆ และคณะกรรมการ/หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน
พันธกิจ

พัฒนากลไกคุ้มครองการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนได้รบั บริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด

แผนงาน

แผนงานที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมกลไกคุ้มครองสิทธิ

2. องค์กรภาคีมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิ
แผนงานที่ 2 พัฒนาและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิ
ด้านหลักประกันสุขภาพ

มาตรการ 1. เพิ่มช่องทางและรูปแบบในการคุ้มครองสิทธิ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
องค์กรภาคี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน
ในการคุ้มครองสิทธิ
2. สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงการท�ำงาน
ของภาคีเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อช่วยกัน
ขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิ
3. พัฒนาและสนับสนุนประชากรมีส่วนร่วมในการ
ตรวจตราและควบคุมก�ำกับคุณภาพมาตรฐาน
หน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ

ผลลัพธ์/
ผลผลิต

ระดับการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ด้านการคุ้มครองสิทธิ

ให้ประชาชนรับรู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิ
และได้รบั การคุ้มครองสิทธิ
2. พัฒนาและสนับสนุนระบบการคุ้มครองสิทธิ
ให้เป็นมาตรฐาน
3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการ
คุ้มครองสิทธิให้มีสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่และ
สามารถเป็นต้นแบบได้
4. พัฒนาและสนับสนุนการใช้ข้อมูลเพื่อการประเมิน
และพัฒนาคุณภาพบริการ
1. ประชาชนรับรูส้ ทิ ธิ เข้าถึงสิทธิและพิทกั ษ์สทิ ธิตนเองได้
2. มีช่องทางและภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิที่
ประชาชนเข้าถึงง่าย
3. บุคลากร องค์กร ด้านการกระตุ้นสิทธิมีศักยภาพ
และเป็นต้นแบบด้านการคุ้มครองสิทธิ
4. มีข้อเสนอเพื่อการพัฒนาระบบบริการจากการ
คุ้มครองสิทธิ

หมายเหตุ  :  ตามมติการประชุมคณะอนุกรรมการคุม้ ครองสิทธิและส่งเสริมการมีสว่ นร่วม ครัง้ ที่ 3/2563 เมือ่ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
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ก. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้ก�ำหนดระดับความส�ำเร็จของการมีส่วนร่วมไว้ 5 ระดับ
ได้แก่

ระดับที่ 1 การได้รบั ข้อมูลข่าวสาร (Inform) : การมีสว่ นร่วมแบบตัง้ รับ บุคคลหรือองค์กร
ภาคีได้รับข้อมูลข่าวสารทางเดียว เช่น การรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ เว็บไซต์ นิทรรศการต่าง ๆ
จดหมายข่าว ทัง้ นีข้ อ้ มูลนัน้ อาจเป็นข้อมูลจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน
ระดับที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) : เป็นกระบวนการมีสว่ นร่วมในการให้ขอ้ มูล
ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ การเสนอแนะปัญหาความต้องการ เช่น
การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอในการประชุมต่าง ๆ การประชุมรับฟังความคิดเห็นประจ�ำปี
การยื่นข้อเสนอต่อการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ หรือการส�ำรวจความคิดเห็น
ระดับที่ 3 ความร่วมมือ (Collaboration) : เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันในระดับปฏิบัติการ
ที่รวมถึงการร่วมวางแผนการด�ำเนินงาน อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา และ/หรือการบริหารจัดการ
ระบบร่วมกันกับ สปสช. หรือองค์กรภาคีอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การมีบทบาทหน้าที่
ในการสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจ การคุ้มครองสิทธิ การร่วมจัดบริการ
ระดับที่ 4 การร่วมตัดสินใจ ติดตาม ตรวจสอบ (Decision Follow up and Monitor) :
การที่บุคคลหรือผู้แทนองค์กรภาคี ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การติดตาม และ
ตรวจสอบการด�ำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ร่วมเป็นผูแ้ ทนในคณะกรรมการ
คณะอนุกรรมการ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ ผู้แทนคณะกรรมการของหน่วยบริการ
ในระบบ มีบทบาทหรือท�ำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบการด�ำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ
ระดับที่ 5 การดูแลรักษาผลประโยชน์ (Protect) : การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ผลประโยชน์ ปกป้องระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบได้ด้วยความมั่นใจ
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ข. กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้ค�ำนิยามขององค์กรภาคประชาชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน ทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ ไว้วา่ องค์กรที่
ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ด้านพัฒนาสังคม คุ้มครองสิทธิ และไม่แสวงหาผลก�ำไร โดยองค์กรเหล่านี้ต้องมีสถานที่หรือ
ทีต่ งั้ ชัดเจน มีผปู้ ระสานงานหรือผูร้ บั ผิดชอบด�ำเนินงานทีช่ ดั เจน มีโครงสร้างการด�ำเนินงานทีเ่ น้น
การมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการ ทีมงานชัดเจน มิใช่ด�ำเนินงานโดยคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน จะด�ำเนินการเพื่อตอบสนองต่อ
แผนปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และแผนการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การมีสว่ นร่วมตามทีค่ ณะกรรมการ คณะอนุกรรมการในระดับประเทศ และระดับพืน้ ที่ได้กำ� หนดไว้
โดยกลวิธีที่ส�ำนักงานใช้ในการบุกเบิกงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เริ่มจากการประสาน
เครือข่ายภาคประชาชนต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายเหล่านั้นในการสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถขยายผลให้แก่สมาชิกขององค์กรหรือเครือข่ายต่อไป รวมถึงการ
เชื่อมโยงองค์กรต่าง ๆ มาร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
ร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน 9 ด้าน ตามทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 หรือเครือข่ายที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น เครือข่าย
ผู้ป่วยโรคหัวใจ มะเร็ง ไต เอชไอวี/เอดส์ คนพิการ ฮีโมฟีเลีย ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังและ
ค่าใช้จา่ ยสูง รวมถึงกลุม่ เครือข่ายพลเมืองขับเคลือ่ นสิทธิดา้ นสุขภาพ หรือทีเ่ รียกว่า Healthy Forum
เครือข่ายผู้น�ำศาสนาหรือเครือข่ายพระสงฆ์ เครือข่ายวิทยุชุมชน เป็นต้น และให้การสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามเป้าหมาย แผนงานที่มีการก�ำหนดร่วมกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน
กับส�ำนักงาน และ/หรือนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
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ค. การด�ำเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายภาคประชาชน
ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาและบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ได้ในหลายรูปแบบ หรือหลายประเด็น ซึง่ ระบุไว้ในกฎหมายมาตรา 13(4) มาตรา 18(9)
และ (13) มาตรา 47 มาตรา 48(8) มาตรา 50(5) (7) หรือในมาตราที่เกี่ยวข้องกับอ�ำนาจหน้าที่
ของส�ำนักงาน ในมาตรา 26 สามารถมอบให้องค์กรอื่นด�ำเนินกิจกรรมแทนได้ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลหน่วยบริการ สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
การอ�ำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียน เป็นต้น ในการด�ำเนินงานเพื่อสนับสนุน
และส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มสี ว่ นร่วม ในบางประเด็นอาจเป็นไปตามประกาศต่าง ๆ
ทีค่ ณะกรรมการ และส�ำนักงาน ได้ก�ำหนดไว้
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผ่านกลไกขององค์ประกอบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ในระดับประเทศและ
ระดับพื้น ที่ โดยมีหลักการส�ำคัญคือ การมีส่วนร่วมไม่ ใช่เพียงการเป็นตัวแทน
ในกรรมการ แต่ต้องท�ำหน้าที่แทนประชาชนในทุกกลุ่ม ทุกเครือข่าย และต้องมี
กระบวนการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือพื้นที่ เพื่อการเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ
และจากระดับปฏิบัติสู่การท�ำงานในเชิงนโยบาย
2) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการสร้างความรูค้ วามเข้าใจระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ปรัชญา เจตนารมณ์ และหลักการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
การบริหารจัดการระบบในด้านการเงินการคลัง แนวทางการด�ำเนินงานแต่ละกองทุน
ย่อย การบริหารจัดการงบประมาณ ล้วนแต่เป็นเรือ่ งส�ำคัญทีภ่ าคประชาชนจะเข้ามา
ร่วมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานจะท�ำหน้าที่ ในการสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจให้แก่แกนน�ำเครือข่ายองค์กรประชาชน เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการมีส่วนร่วม และช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพ
และบทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ต่อไป
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคุ้มครองสิทธิ
3.1) การด�ำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและจัดการเรื่องร้องเรียน ของหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระจากผูถ้ กู ร้องเรียน (เป็นการด�ำเนินงานตามมาตรา 50(5))
ซึ่งหน่วยงานที่จะท�ำหน้าที่เป็น หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่น ที่เป็นอิสระจาก
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ผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) จะต้องผ่านการพิจารณา และได้รับการ
ประกาศขึ้นทะเบียนและด�ำเนินงานตามประกาศของคณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข โดยเป็นกลไกการรับและจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่เป็นอิสระจากหน่วยบริการ ในปัจจุบัน (กันยายน 2563)
มีจำ� นวน 125 แห่ง ทัง้ นีห้ วั ใจของการเป็นหน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) คือการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการ
และผูร้ บั บริการ เมือ่ ไม่ได้รบั บริการตามสิทธิทกี่ ฎหมายหมายก�ำหนด ส�ำนักงาน
มุ่งเน้นให้กลไกต่างๆ ในการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิได้ท�ำหน้าที่
ร่วมกันเพื่อท�ำความเข้าใจ แก้ไข เรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน และน�ำไปสู่การ
แก้ไขในเชิงระบบ
3.2) การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงระบบบริการของประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น
เครือข่ายผู้น�ำศาสนา/พระสงฆ์ ที่ได้รับการถวายความรู้ และร่วมกับ สปสช.
ในการท�ำความเข้าใจเรื่องระบบหลักประกัน สุขภาพ และขยายความรู้ให้
พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ได้เข้าถึงระบบบริการ หรือการช่วยค้นหาประชาชน
ในชุมชน โดยเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆ ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ
และสวัสดิการด้านต่างๆ ทัง้ นี้ในการด�ำเนินงานในพืน้ ทีม่ กี ลไกการคุม้ ครองสิทธิ
ในหลายส่วน ได้แก่ หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ
ในหน่วยบริการ ศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพวิถีพุทธ สิ่งส�ำคัญ
ของการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิ คือการเชื่อมโยงกลไกการด�ำเนินงาน
ของทุกภาคส่วนให้เกิดความร่วมมือในพื้น ที่ ท�ำให้ประชาชนผู้รับบริการ
ได้มีความรูค้ วามเข้าใจ เมือ่ ถูกละเมิดสิทธิตอ้ งได้รับการคุม้ ครอง และสามารถ
เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพอย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน โดยการด�ำเนินงาน
จะต้องน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการอย่างเป็นระบบ
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ความเชื่อมโยงของกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หนวยงาน/องคกร
รับเรื่องรองเรียนตามมาตรา 50(5)
เขต
จังหวัด
ช.
สปสกลาง
สวน 330
1
หนวย
50
ภา (5)
ประชาคช
น

ศูนยบริการหลักประกัน
สุขภาพในหนวยบริการ

166

ศูนยประสานงาน
หลักประกันสุขภาพ
ประชาชน
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4) การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
การเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทนี้จะเป็นไปตามกฎหมาย มาตรา 50(5) การท�ำหน้าที่
ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ในการตรวจตราและ
การควบคุมก�ำกับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ มาตรา 50(7) ทัง้ นี้ในรูปธรรม
ของการท� ำ งาน เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนสามารถด� ำ เนิ น การผ่ า นการจั ด การ
เรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เรื่องร้องเรียน และเสนอคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ในประเด็นที่เป็นปัญหา
เรื่องคุณภาพและมาตรฐานในระดับเขต หรือคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานสาธารณสุขก�ำหนดเป็นประเด็นปัญหาระดับประเทศ
5) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบบริการและชุดสิทธิประโยชน์
ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการ และสิทธิประโยชน์
ผ่านการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ที่ส�ำนักงาน
จัดเป็นประจ�ำทุกปีตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดในมาตรา 18(13) ซึง่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลที่มาจากความต้องการของทุกฝ่าย ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน เช่น การให้ความคุ้มครองผู้ติดเชื้อ/เอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์
(ยาต้านไวรัส เอชไอวี ตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารให้คำ� ปรึกษา ตรวจเลือดแบบสมัครใจ
ถุงยางอนามัย) การขยายบริการทดแทนไต ส�ำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย
ตรวจคัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ หรือการตัง้ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพื้นที่ ทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ที่ท�ำให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง หรือการมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด�ำเนินงาน
จากกองทุน (PPA)
6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
6.1) กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ที่ด�ำเนินงานตาม
กฎหมายมาตรา 47 โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
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กองทุน ในองค์ประกอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในท้องถิ่น
ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชน และผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกัน สุขภาพ
ประชาชนหรื อ หน่ ว ยรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นอื่ น ที่ เ ป็ น อิ ส ระจากผู ้ ถู ก ร้ อ งเรี ย น
ตามมาตรา 50(5) และการโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุนจาก กปท. เพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามวัตถุประสงค์ทกี่ องทุนหลักประกันสุขภาพ
ท้องถิ่น (กปท.) ก�ำหนด และสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน
6.2) งบบริ ก ารสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาพื้ น ที่ ร ะดั บ เขต
เป็นงบประมาณด�ำเนินการที่ต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตามนโยบาย
หรือแก้ปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัดตามความจ�ำเป็นทางสุขภาพ ภายใต้
สิทธิประโยชน์หรือประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ประชาชนมีสิทธิ
ได้รับตามประกาศคณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
โดยองค์กรภาคประชาชนสามารถจัดบริการหรือกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคได้ในบางกิจกรรม เช่น การให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ การให้ความรู้
การสาธิตการค้น หา และการติดตามเยี่ยมบ้าน ทั้งนี้ต้องเสนอโครงการ
ตามเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาด�ำเนินโครงการจากคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
7) การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการเป็ น หน่ ว ยบริ การร่ ว มให้ บ ริ การในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตาม มาตรา 3* แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ก�ำหนดนิยามของ “บริการสาธารณสุข” และ “สถานบริการ” ซึ่งหนึ่ง
ในสถานบริการคือ สถานบริการสาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติกำ� หนดเพิม่ เติม พร้อมทัง้ ได้กำ� หนดสถานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
ไว้ 3 ประเภท ได้แก่

* “บริการสาธารณสุข” หมายความว่า บริการด้านการแพทย์ ซึ่งต้องให้โดยตรงแก่บุคคลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิต
ทั้งนี้ ให้รวมถึงการบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตากฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
“สถานบริการ” หมายความว่า สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ของเอกชน และของสภากาชาด หน่วยบริการการ
ประกอบโรคศิลปะสาขาต่างๆ และสถานบริการสาธารณสุขอื่น ที่คณะกรรมการก�ำหนดเพิ่มเติม
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(1) หน่วยบริการประจ�ำ
(2) หน่วยบริการปฐมภูมิ
(3) หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
ดังนั้นองค์กรภาคประชาชนจึงสามารถมีส่วนร่วมในการจัดบริการได้ในหน่วยบริการ
ประเภทที่ 3 หน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อ ในบริการประเภทการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การบริ ก ารฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการด� ำ รงชี วิ ต ของคนพิ ก าร และ
การบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
องค์กรภาคประชาชนที่ได้รับการประกาศเป็นองค์กรด้านแรกคือ องค์กรคนพิการ
ทัง้ นี้ในการด�ำเนินการเรือ่ งนี้ องค์กรภาคประชาชน ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านองค์กร
และการให้บริการร่วมกับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
1) การสร้างความเข้าใจในแนวทางการเข้าร่วมเป็น สถานพยาบาลสาธารณสุขอื่น
ตามมาตรา 3 ให้กับองค์กรภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาบริการของภาคประชาชนให้มีรูปแบบบริการที่ชัดเจน
2) การสนับสนุน การสรุปถอดบทเรียน การให้บริการของภาคประชาชน ประเภทต่าง ๆ
อาทิ งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค งานฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมกันคัดเลือกประเด็น
งานบริการ และพัฒนาบริการ ให้เป็นรูปแบบ/package รวมทัง้ ร่วมกันพัฒนาบริการ
โดยภาคประชาชนให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
3) น�ำเสนอรูปแบบบริการ/Packageบริการชองประชาชน โดยองค์กรภาคประชาชน
เข้าสูก่ ระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ และกระบวนการขึน้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ร่วมให้บริการโดยองค์กรภาคประชาชน โดยจัดท�ำเป็นข้อเสนอของภาคประชาชน
ผ่านเวทีรบั ฟังความคิดเห็น หรือกระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติต่าง ๆ
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นอกจากนีก้ ารด�ำเนินงานร่วมให้บริการในลักษณะของการได้รบั การสนับสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คือการด�ำเนินงานของเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผ่านการ
ด�ำเนินการของ “ศูนย์องค์รวม” ที่ ให้บริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวี/ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเอชไอวี และบริการติดตามสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์เข้ารับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ส่งเสริมการกินยาอย่างต่อเนื่อง
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนภาคประชาชนให้สามารถแสดงศักยภาพ
ที่มีอยู่ในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ การช่วยเหลือกันและกันในการจัดการด้านสุขภาพ และการด�ำเนินงาน
การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ ดังที่กล่าวข้างต้น ซึ่งบทเรียนที่ ได้จากการด�ำเนินกิจกรรมเหล่านี้
เป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอันน�ำไปสู่การพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพที่ยั่งยืนและเหมาะสม
การมีสว่ นร่วมทีต่ อ่ เนือ่ งในทุกระดับนี้ ท�ำให้การมีสว่ นร่วมของประชาชนในหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเป็น “การมีส่วนร่วมที่ประชาชนเป็นเจ้าของ” อย่างแท้จริง
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3.8

การรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.8.1. ที่มาและความส�ำคัญ
จากเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่ก�ำหนดให้
“...รัฐต้องจัดและส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุข ทีจ่ ำ� เป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวติ ให้มกี าร
รักษาพยาบาลทีม่ มี าตรฐาน โดยมีองค์กรก�ำกับดูแล ซึง่ จะด�ำเนินการโดยการมีสว่ นร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน เพือ่ จัดการให้มรี ะบบการรักษาพยาบาล ทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ประเทศ...”
การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการมีสว่ นร่วมกระบวนการหนึง่ ทีถ่ กู ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องด�ำเนินงาน
ดังปรากฏในมาตราต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มาตรา 18 (10) คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ “ก�ำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข”
มาตรา 18 (13) ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่ “จัดประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการ รับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นประจ�ำทุกปี”
มาตรา 46 ความว่า “หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการตามมาตรา 44 และ
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจากกองทุน
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด ...และหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าใช้จา่ ย
เพื่อบริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 18 (13) ก่อน”
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สรุปความหมายตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวคือ
การก� ำ หนดให้ ร ะบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ต้ อ งมี ก ารขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาไปด้ ว ย
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยประบวนการต่าง ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของ
การรับฟังความคิดเห็น ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการหลักสุขภาพแห่งชาติ มีหน้าที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้ให้บริการ ได้แก่
บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข และผู้รับบริการ ได้แก่ ประชาชนผู้รับบริการโดยทั่วไป
โดยก�ำหนดให้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้องจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น
เป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ น�ำความคิดเห็นที่ได้ มาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของบริการสาธารณสุข
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ำหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นนัน้ จะต้องมีเรื่องเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ให้กับหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการด้วยเสมอ

3.8.2. หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ
จากมาตรา 18 (10) ทีก่ ำ� หนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการก�ำหนดหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นโดยทัว่ ไปจากผูใ้ ห้บริการ และผูร้ บั บริการเป็นประจ�ำ
ทุกปี คณะกรรมการจึงได้ด�ำเนินการก�ำหนดหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานดังกล่าว ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ ในข้อ 4 ความว่า
“ให้คณะกรรมการและส�ำนักงาน จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขและค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขให้กบั หน่วยบริการ
และเครือข่ายหน่วยบริการ ในประเด็น หรือปัญหาตามพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.2545” ทั้งนี้ โดยในข้อบังคับ ได้ก�ำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นครอบคลุม
การด�ำเนินงานระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทั้งฉบับ รวมถึง การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมเสนอความคิดเห็น, วิธีการ
ด�ำเนินงาน รวมทั้ง ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการด�ำเนินงาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
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ด�ำเนินงานจัดรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก�ำหนด
ให้มีการปรับปรุง แก้ไข ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) โดยได้ก�ำหนดกรอบระยะเวลาด�ำเนินการจัดรับฟัง
ความคิดเห็น ประจ�ำปี ให้มีการด�ำเนินงานภายในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน และ
รายงานผลการรับฟังความเห็นต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการประชุม
ประจ�ำเดือนสิงหาคมของทุกปี

3.8.3 กระบวนการรับฟังความคิดเห็น
ก. การก�ำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
จาก มาตรา 18 (13) ทีก่ ำ� หนดให้สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมหี น้าที่ “จัดประชุม
เพื่อให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ และผู้รับบริการเป็นประจ�ำ
ทุกปี” โดยส�ำนักงานได้น�ำหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุนและก�ำกับติดตาม
จาก “คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็น” ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการที่ ได้
รับมอบหมายภารกิจทั้งในด้านการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพื่อให้การด�ำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความครอบคลุมในทุกประเด็นตามที่ก�ำหนดตามข้อบังคับฯ ในการด�ำเนินงาน
จัดรับฟังความคิดเห็นประจ�ำปี จึงได้มีการก�ำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและความสะดวกในการเสนอความคิดเห็นของผูเ้ สนอในแต่ละกลุม่ เป้าหมายเป็น 7 ด้าน
โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็น ในแต่ละปีดังนี้
ด้านที่ 1 ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข
ด้านที่ 2 มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ด้านที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ด้านที่ 4 การบริหารจัดการส�ำนักงาน และประเด็นอื่น ๆ
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่
ด้านที่ 6 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ด้านที่ 7 การรับรู้และคุ้มครองสิทธิ
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นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มี คณะอนุกรรมการ อาจมีการก�ำหนดประเด็นการรับฟัง
ความเห็นเพิ่มเติมในด้านที่ 8 (ประเด็นอื่นๆ) ตามสถานการณ์และบริบทความจ�ำเป็นของการ
รับฟังความคิดเห็นในระดับเขตพื้นที่ อีกด้วย
ทั้งนี้ ในปี 2563 ส�ำนักงานได้มีการจัดท�ำ นิยาม ขอบเขตของข้อเสนอในแต่ละด้าน
โดยพิจารณาจากข้อก�ำหนดตามมาตราต่างๆ ในพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ.2545 เพื่อให้สะดวกต่อการพิจารณาจ�ำแนกข้อเสนอความคิดเห็นเพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาและมอบหมายให้มีการด�ำเนินงานในแต่ละด้านอีกด้วย

ข. การก�ำหนดกลุ่มเป้าหมาย
จากหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามข้อบังคับฯ
ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมเสนอความคิดเห็นไว้ดังนี้
1) ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนทั่วไป ทั้งที่มีหรือไม่มีสิทธิหลักประกัน สุขภาพ
ถ้วนหน้า และทั้งที่เคยหรือไม่เคยใช้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2) ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ให้บริการจากหน่วยบริการ บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขสาขาวิชาชีพต่าง ๆ (ผู้บริหารสถานพยาบาลหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ให้ความเห็นในฐานะสถานพยาบาล และผู้แทนบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขวิชาชีพต่าง ๆ เป็นผู้ให้ความคิดเห็นในฐานะบุคลากร
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ คัดเลือกผู้แทนได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยหมายรวมถึง ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีบทบาทร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
4) นักวิชาการ หมายถึง ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิชาการต่าง ๆ รวมถึง
นักวิชาการอิสระที่มีความสนใจหรือมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานระบบหลักประกัน
สุขภาพ ในทุกระดับ
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นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดรับฟังความคิดเห็น เพือ่ ให้มอี งค์ประกอบครบถ้วน ทัง้ ผูเ้ สนอ
ความเห็นและผูร้ บั ฟังความเห็น ซึง่ มีหน้าที่ในการรับข้อเสนอความเห็น ไปพิจารณาเพือ่ ให้เกิดการ
ด�ำเนินงานหรือการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ทั้งในระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
บริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) และคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง และในระดับนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ คณะอนุกรรมการสือ่ สารสังคมและรับฟังความคิดเห็น ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข คณะอนุกรรมการและคณะท�ำงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพือ่ ให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจในข้อเสนอจากผูเ้ สนอความคิดเห็นโดยตรง เกิดความคิดเชือ่ มโยง
กับความเป็นจริงเมื่อต้องมีการพิจารณาด�ำเนินการในประเด็นต่างๆหรือในการประชุมพิจารณา
ข้อเสนอความคิดเห็นในการประชุมคณะท�ำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ในล�ำดับ
การด�ำเนินงานต่อไป

ค. การออกแบบรูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ. 2556 ได้ก�ำหนด
รูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นไว้อย่างกว้างขวาง ซึ่งในการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไป
สามารถใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีผสมผสานกัน ดังนี้
1) การจัดกระบวนการเครือข่ายสุขภาพ
2) การประชาพิจารณ์ หรือวิธีการอื่นในท�ำนองเดียวกัน
3) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การสนทนากลุ่มย่อย
5) การสัมภาษณ์รายบุคคล หรือทางโทรศัพท์
6) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือทางระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
7) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับฟังข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
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ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงช่องทางหรือสามารถเสนอ
ความเห็นได้อย่างกว้างขวาง ในการด�ำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์
การเชิญชวนให้ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น สามารถท�ำได้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน เช่น
การส่งหนังสือเชิญไปยังบุคคลหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง การจัดให้มปี ระกาศในหนังสือพิมพ์รายวัน
การเผยแพร่การเชิญใน Website ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) การสือ่ สาร
ในระบบสื่อออนไลน์ทั้งระดับเขตพื้นที่และส่วนกลางหรือวิธีใดวิธีหนึ่งตามสมควร

ง. การสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังและรับข้อเสนอความคิดเห็น
เพื่อให้การเสนอความคิดเห็นของผู้เสนอเป็นไปอย่างอิสระ แต่ยังคงอยู่ในกรอบประเด็น
ทีค่ ณะกรรมการก�ำหนด การจัดกระบวนรับฟังความคิดเห็นจึงมีความจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีสว่ นร่วม
ในการสื่อสารข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและแนวทาง
การเสนอข้อคิดเห็น การรวบรวม วิเคราะห์ข้อเสนอความคิดเห็น การพัฒนาข้อเสนอการ
มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานตามข้อเสนอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนข้อเสนอไปสู่การพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างการมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานการจัดรับฟัง
ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ จึงมีความส�ำคัญต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน ซึ่งส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่ สามารถตั้งทีมท�ำงาน คณะท�ำงาน หรือ
กลุ่มขับเคลื่อนการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นได้ตามสมควร

จ. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรับฟังความคิดเห็น
ส�ำนักงาน ได้ก�ำหนดให้มีการด�ำเนินงานรับฟังความคิดเห็นประจ�ำปี ทั้งในส่วนกลางและ
ในภูมภิ าค โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ทัง้ 13 เขต เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้องสามารถ
เสนอข้อคิดเห็นได้อย่างครอบคลุม รวมทั้ง สามารถน�ำข้อเสนอความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินงานในระดับพืน้ ทีม่ าใช้ในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในพืน้ ที่ได้อย่างตรงประเด็น
โดยส�ำนักงานได้ก�ำหนดแผนการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปประจ�ำปี ภายใต้ความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็น และคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เพือ่ เป็นกรอบการด�ำเนินงานของส�ำนักงานส่วนกลางและส�ำนักงานเขตเป็นประจ�ำทุกปี
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ทัง้ นี้ หลังจากทีม่ กี ารด�ำเนินงานรับฟังความคิดเห็น ตามแผนการด�ำเนินงานแล้ว ส�ำนักงาน
และคณะท�ำงานหรือทีมท�ำงานที่เกี่ยวข้อง จะด�ำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลรับฟัง
ความคิดเห็น จัดหมวดหมู่ ประเด็นตามที่คณะกรรมการก�ำหนด และด�ำเนินการดังนี้
1) ข้อเสนอความคิดเห็นที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเขตของแต่ละสาขาเขต
ส�ำนักงานเขต จะน�ำมาวิเคราะห์แยกประเด็น โดยในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงาน
ในระดับเขต จะมีการน�ำเสนอให้การบริหารจัดการในระดับเขต โดย คณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นนโยบายในระดับประเทศ ก็จะมีการส่งมอบข้อเสนอส�ำนักงาน
ส่วนกลาง เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป
2) ข้ อ เสนอความคิ ด เห็ น ที่ ร วบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากกระบวนการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น โดยส�ำนักงานจะน�ำมาวิเคราะห์แยกประเด็น โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินงานในระดับเขตและสามารถบริหารจัดการได้ระดับเขต จะด�ำเนินการ
น�ำส่งไปยังส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตพื้นที่เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ
และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น นโยบายในระดับประเทศ จะมีการรวบรวม
พร้อมด้วยข้อเสนอในประเด็นนโยบายระดับประเทศจากส�ำนักงานเขต เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป
ทั้งนี้ ส�ำหรับข้อเสนอความคิดเห็น ในประเด็นนโยบายระดับประเทศทั้งที่รวบรวมได้จาก
ส� ำ นั ก งานเขตและส่ ว นกลาง ส� ำนั ก งานได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำงานเพื่ อ พั ฒ นางานรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรองประเด็นข้อเสนอ
ในประเด็นต่างๆทั้ง 7 ด้าน โดยจัดท�ำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปประจ�ำปี เพื่อเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตามกรอบระยะเวลาด�ำเนินงานตามข้อบังคับฯ ต่อไป
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ฉ. การตอบสนองต่อข้อเสนอความคิดเห็น
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะเป็นผู้รับเสนอข้อคิดเห็นจากผู้ให้และ
ผู้รับบริการมาเพื่อพิจารณาด�ำเนินการ พัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานภายใต้ระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตามบทบาทและหน้ า ที่ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด โดยอาจพิ จ ารณามอบให้
คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งด�ำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึง่ จะน�ำประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข ไปพิจารณาด�ำเนินการหรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ควบคุมพิจารณาด�ำเนินการ ทั้งนี้ โดยมีส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเลขานุการ
ของคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกคณะ เป็นผูส้ นับสนุนและด�ำเนินงานตามผลการพิจารณา
ส�ำหรับข้อเสนอความคิดเห็นประจ�ำปี ที่ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆแล้ว ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำ� หนดให้มกี ารรายงาน
ความก้าวหน้า หรือผลการตอบสนองต่อข้อเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะ เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
โดยสามารถติดตามผลการด�ำเนินงานได้ทาง website ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตาม link https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-contentdetail.aspx?CatID=MTI5MA
และในหน้าโปรแกรม Hearing Online ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://
hearing.nhso.go.th/?redirect=True

ช. บทสรุป
การรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นกลไกที่ส�ำคัญของ
ระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ผ ลจากการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ท� ำ ให้ มี ก ารพั ฒ นาชุ ด
สิทธิประโยชน์ที่มาจากความต้องการของประชาชน มีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
โดยสามารถสรุปการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ตามข้อเสนอ
จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งจะมีอยู่ ใน
สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นเป็นประจ�ำทุกปี
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3.9

ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูลของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นั้น จัดท�ำขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 3 ประการได้แก่
1) เพือ่ การวางแผน และการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามภารกิจหลัก
ของส�ำนักงาน
2) เพื่อการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์แก่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
3) เพือ่ การก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เพื่อให้การจัดท�ำระบบฐานข้อมูลเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น ท�ำให้ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีความจ�ำเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและฐานข้อมูล
จากหน่วยบริการและหน่วยราชการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังสรุปในแผนผังระบบข้อมูลงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจ�ำแนกประเภทของข้อมูลและฐานข้อมูลออกเป็น 5 หมวดหลัก ๆ ได้แก่
(แผนภาพที่ 35)
1) ระบบข้อมูลทะเบียนประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ เป็นระบบข้อมูลเพือ่ การบริหารจัดการทะเบียน
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยใช้ฐานข้อมูลประชากรไทยจากส�ำนักบริหาร
การทะเบียน (สนบท.) สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นฐานข้อมูล
ตั้งต้นที่ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลที่จ�ำเป็น เพื่อระบุจ�ำนวนประชากร
ทั้งหมด ประกอบกับข้อมูลและฐานข้อมูลสิทธิประกันสุขภาพอื่น ๆ ของรัฐ เช่น
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ส�ำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
(อปท.) หน่วยงานราชการอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ รวมทัง้ กระทรวงต่างประเทศ เพือ่ ให้สามารถจ�ำแนก
ประชากรผู้มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข ที่ระบุในมาตรา 5 ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ส�ำหรับการลงทะเบียน และการให้บริการ
แก่ประชาชน ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน ตามมาตรา 6 และ มาตรา 7 ต่อไป
2) ระบบข้อมูลทะเบียนหน่วยบริการ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และเอกชน และ
ของสภากาชาดไทย สถานพยาบาลภาคเอกชน และสถานบริการสาธารณสุขอื่น
ที่ ค ณะกรรมการหลั ก ประกั น สุ ข ภาพก� ำ หนด สามารถยื่ น ค� ำ ขอขึ้ น ทะเบี ย น
เป็นหน่วยบริการที่ ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ หน่วยบริการประจ�ำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และหน่วยบริการรับส่งต่อ เป็นต้น
แต่ทงั้ นี้ สถานบริการทีจ่ ะขอขึน้ ทะเบียนจ�ำเป็นต้องผ่านการรับรองการตัง้ สถานบริการ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพที่ออกให้โดยกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อใช้ในการอ้างอิงในการวิเคราะห์และจัดท�ำฐานข้อมูล ทะเบี ย น
หน่วยบริการต่อไป
3) ระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์ สถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านการ
ขึ้นทะเบียนเพื่อให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถให้บริการ
ทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ
ด�ำเนินการจัดส่งเอกสาร ข้อมูลเพือ่ การขอรับการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์
ให้กับส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยตรง หรือส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัด
ที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและแนวทางการด�ำเนินงานที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ข้อมูลและฐานข้อมูลทีร่ วบรวมจาก หน่วยบริการทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ที่ขึ้นทะเบียนให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้ โดยจะถูกใช้
เพื่อการบริหารการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงการวิเคราะห์และ
การวางแผนเพื่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต่อไป
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		 เนื่องจากปริมาณของข้อมูล รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการจ่ายชดเชย
ทีแ่ ตกต่างกัน ท�ำให้มกี ารจ�ำแนกระบบข้อมูลบริการทางการแพทย์ ออกเป็นหลายส่วน
ได้ แ ก่ ระบบฐานข้ อ มู ล บริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยนอก ระบบฐานข้ อ มู ล บริ ก ารผู ้ ป ่ ว ยใน
ระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระบบฐานข้อมูลรายโรค หรือ
บริการเฉพาะ เป็นต้น
4) ระบบข้อมูลทางการเงินและการจ่ายชดเชย ข้อมูลและฐานข้อมูลที่รวบรวมจาก
หน่วยบริการทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทีข่ นึ้ ทะเบียนให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ จะถูกประมวลผลเพื่อการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ ตามระเบียบ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการประมวลผลการจ่ายชดเชย จะถูกจัดเก็บเข้าระบบข้อมูล
การเงินและการจ่ายชดเชย เพื่อการออกรายงานและการโอนเงินให้กับหน่วยบริการ
ต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์งบประมาณและผลงานการจ่ายชดเชยงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5) ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบข้อมูล และ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะถูกวิเคราะห์และประมวลผล
เพื่อออกรายงานผลการด�ำเนินงาน และเผยแพร่แก่หน่วยบริการ นักวิชาการ
หน่วยราชการต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ต้อง
ไม่ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีก่ ำ� หนด
เช่น ข้อมูลการให้บริการข้อมูลการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข โปรแกรม หรือ
ระบบงานเฉพาะของแต่ละส่วนงาน ผ่านระบบออนไลน์ในหน้า Web site ของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (https://www.nhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx)
โดยมีข้อมูลบริการดังนี้
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5.1) ข้อมูลส�ำหรับประชาชน
มีข้อมูลเผยแพร่ส�ำหรับประชาชนทั่วไป ดังนี้
(1) การตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ
(2) แบบค�ำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ
(3) ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ
(4) ความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 เรื่อง
ควรรู้ คู่มือใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้อมูลเกี่ยวกับส�ำนักตรวจสอบ
ค�ำถามที่พบบ่อย สื่อประชาสัมพันธ์ส�ำหรับคนหูหนวกและคนตาบอด
(5) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
(6) อื่น ๆ ได้แก่ โปรแกรมพยากรณ์สุขภาพ ค�ำถามที่พบบ่อย
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5.2) ข้อมูลส�ำหรับหน่วยบริการ
มีข้อมูลเผยแพร่ส�ำหรับหน่วยบริการ ดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยบริการ ได้แก่ ความหมายหน่วยบริการ การเข้า-ออก
ของหน่วยบริการในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยบริการ
(2) บริการออนไลน์
(3) คุณภาพและมาตรฐาน
(4) การตรวจสอบคุณภาพการรักษา
(5) การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การบริหารกองทุนย่อย
(6) ข้ อ มู ล วิ ช าการ ได้ แ ก่ สถิ ติ แ ละรายงานซึ่ ง มี ข ้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ รายงาน
การลงทะเบียนประชาชน รายงานการขึน้ ทะเบียนหน่วยบริการ สรุปรายงาน
การสร้างหลักประกันสุขภาพประจ�ำปี
(7) เอกสารประกอบการชดเชยสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
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5.3) ข้อมูลส�ำหรับเครือข่ายต่างๆ
มีขอ้ มูลเผยแพร่สำ� หรับเครือข่ายต่าง ของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) ดังนี้
(1) ความเป็นมาของการด�ำเนินการด้านมีส่วนร่วม
(2) ข้อมูลเกีย่ วกับเครือข่าย ได้แก่ รายชือ่ หน่วยรับเรือ่ งร้องเรียนอืน่ ทีเ่ ป็นอิสระ
จากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) รายชื่อเครือข่ายประชาชน 9 ด้าน
รายชื่อเครือข่าย Healthy Forum ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ประชาชน เครือข่ายศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบ�ำบัด มูลนิธิมิตรภาพบ�ำบัด
ท�ำเนียบเครือข่ายสหวิชาชีพ ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ
เครือข่ายสื่อท้องถิ่น และ เครือข่าย อสม.
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5.4) สื่อสารองค์การ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการบริการข้อมูลในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(1) ข่าวสารประชาสัมพันธ์
(2) NHSO Media แฟ้มภาพข่าว
(3) ข่าวสารส�ำหรับผู้พิการ
(4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.
(5) จัดซื้อ-จัดจ้าง
(6) ประกาศรับสมัครงาน
(7) ดาวน์โหลดเอกสาร
(8) เว็บบอร์ดสนทนา
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นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแพร่
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขององค์กร โครงสร้างองค์กร ผู้บริหาร ให้กับประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบอีกด้วย
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ประชาชน/ผูมีสิทธิ์
การขึ้นทะเบียน
หนวยบริการ

หนวยบริการ

หนวยงาน
ภายนอกอื่นๆ
3.4
ฐานขอมูลบริการ
ทางการแพทย/
สาธารณสุข

ขอมูลบริการ
ทางการแพทย/
สาธารณสุข

ฐานขอมูลกลาง และระบบคลังขอมูล

ฐานขอมูล
หนวยบริการ

ขอมูลรหัส
สถานพยาบาล

3.3

ฐานขอมูลทางการเงิน
และการจายชดเชย

4.2

รายงานการโอนเงิน
และการจายชดเชย

หนวยงาน
ภายนอกอื่นๆ

6

ฐานขอมูลประชากร
และทะเบียนผูมีสิทธิ

2.3

2.2

4.1

5.1

5.2

5. ขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
เผยแพรและประชาสัมพันธ

หนวยบริการ

1.5

1.3
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนประชากร
1.4
ขอมูลการเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนผูมีสิทธิ

การใหบริการฯ
และบันทึกขอมูลบริการฯ

3.2

4. ขอมูลทางการเงินและการจายชดเชย

ประชาชน/ผูมีสิทธิ์

ตรวจสอบ
และลงทะเบียนสิทธิ
ผูมีสิทธิ

1.2

3.1

3. ขอมูลบริการทางการแพทย

เขารับบริการทางการแพทย/
สาธารณสุข

2.1

2. ขอมูลทะเบียนหนวยบริการ

ตรวจสอบ
และลงทะเบียนสิทธิ
ณ หนวยบริการ

1.1

1. ขอมูลทะเบียนประชาชนผูมีสิทธิ

แผนผังระบบข้อมูลงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

แผนภาพที่ 34

บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สปสช.

• เว็บไซด สปสช. http://www.hhso.go.th/FrontEnd/Index.aspx
• บริการขอมูลสําหรับนักวิชาการ และหนวยงานราชการอื่นๆ ตามรองขอโดยไมขัดกับระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายงานผลการดําเนินผานระบบงานที่เกี่ยวของ

สปสช.
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การด�ำเนินงานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการประมวลผลข้อมูลและ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงจ�ำเป็นต้องอาศัยการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการ
เชือ่ มโยงข้อมูลและฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ในกระบวนการเก็บรวบรวม รวมทัง้ การเผยแพร่
ข้อมูลและรายงานผลการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และประชาชนทัว่ ไป โดยที่
ผ่านมาส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีความพยายามในการบูรณาการ
ช่องทางการบันทึกและส่งข้อมูลในโครงการต่าง ๆ ให้สามารถใช้รว่ มกันให้มากทีส่ ดุ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ภาระในการบันทึกและส่งข้อมูลซ�ำ้ ซ้อนของหน่วยบริการ นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้มกี าร
ใช้ข้อมูลบริการสาธารณสุขที่ สปสช. เก็บรวบรวมได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพและสาธารณสุขของไทยต่อไป นักศึกษา นักวิชาการ และหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ สามารถขอใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ โดยการท�ำหนังสือเพื่อขอใช้
บริการข้อมูล โดยเรียนเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และส่งผ่านตามสาย
การบังคับบัญชาตามล�ำดับ
ทั้งนี้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการ
จัดท�ำข้อมูลหรือรายงาน ตามบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงาน โดยไม่ให้ขดั ต่อระเบียบข้อบังคับ และ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเดือนตุลาคม 2562 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระหว่างส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย 4.0 ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีที่มีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิตอล โดยมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาให้เกิดการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ หรือ Big Data ด้านโครงสร้างข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลของภาครัฐ โดยการน�ำเทคโนโลยี Big Data เข้ามาช่วย
ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องส�ำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย
เพือ่ น�ำมาพัฒนาการบริการให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ให้เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท�ำหน้าที่บริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับประชาชนไทยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีอยู่

188

บทที่ 3 ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประมาณ 48 ล้านคนทั่วประเทศ โดยมีสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมบริการสุขภาพทั้งด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษา รวมทัง้ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ ซึง่ มีขนาดข้อมูลของ
การใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลบริการสุขภาพด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการรักษา
ส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 70 อยู่ที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งรับผิดชอบดูแลข้อมูล
สุขภาพของประชาชนสิทธิหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า การลงนามความร่วมมือกันจะเป็น
การส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยเฉพาะมิติด้านสาธารณสุข
การแพทย์ และระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
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บทที่ 4

สถานการณ์
และผลการด�ำเนินงาน
การสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

4.1

ความครอบคลุมค่าใช้จ่ายสุขภาพ
(Financial Coverage)

4.1.1 การคลังด้านสุขภาพ
ความยั่งยืนด้านการคลังสุขภาพ แสดงถึงแหล่งการคลังซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ
เงินสมทบ และรายจ่ายของครัวเรือน ทีอ่ ยู่ในวิสยั ทีป่ ระเทศ รัฐบาล และครัวเรือนสามารถลงทุน
ด้านสุขภาพได้ในระยะยาว งบประมาณส�ำหรับการจัดบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคน
เข้าถึงบริการสุขภาพ รวมถึงยาและเทคโนโลยีที่จ�ำเป็น และป้องกันไม่ให้ครัวเรือนประสบภาวะ
ล้มละลายหรือกลายเป็นครัวเรือนยากจนจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ดัชนีส�ำคัญที่ติดตาม
สถานการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายด้านสุขภาพ และแสดงขนาดของทรัพยากรที่ใช้ไปทั้งโดยภาครัฐ
และเอกชนของประชากรในประเทศ คือ
(1) รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (Total Health Expenditure: THE) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 และ
ไม่เกิน ร้อยละ 5
(2) รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ (General Government Health Expenditure:
GGHE) ต่อรายจ่ายภาครัฐทัง้ หมด (General Government Expenditure: GGE) ต้อง
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 17 และไม่เกินร้อยละ 20
(3) ครัวเรือนทีเ่ กิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล (Catastrophic health
expenditure) ไม่เกินร้อยละ 2.3
(4) ครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(Health impoverishment) ไม่เกินร้อยละ 0.47
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พบว่า รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (THE) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 127,655 ล้านบาท
ในปี 2537 เป็น 677,740 ล้านบาท ในปี 2562 โดยร้อยละรายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (THE)
เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ 3.46 ในปี 2537 และ
เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 3.91 ในปี 2562 ซึ่งยังต�่ำกว่าเป้าหมาย (แผนภาพที่ 35) ร้อยละ
รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ (GGHE) ต่อรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด (GGE) เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ
จากร้อยละ 14.46 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 16.36 ในปี 2562 ซึ่งต�่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย
(แผนภาพที่ 36)

แผนภาพที่ 35

พ.ศ. (ค.ศ.)
B.E. (A.D.)

2537 (1994)
2538 (1995)
2539 (1996)
2540 (1997)
2541 (1998)
2542 (1999)
2543 (2000)
2544 (2001)
2545 (2002)
2546 (2003)
2547 (2004)
2548 (2005)
2549 (2006)
2550 (2007)
2551 (2008)
2552 (2009)
2553 (2010)
2554 (2011)
2555 (2012)
2556 (2013)
2557 (2014)
2558 (2015)
2559 (2016)
2560 (2017)
2561 (2018)
2562 (2019)

ร้อยละ (%)

ล้านบาท (Million Baht)
56,885
3.46
127,655
69,407
3.51
147,837
83,522 177,103
3.82
101,937
4.02
189,143
94,656
3.68
172,811
88,941
162,124
3.38
93,774
3.30
167,147
95,779
170,203
3.18
127,534
201,679
3.50
134,670
211,957
3.36
147,459
228,041
3.28
161,282
3.31
251,693
198,407
274,055
3.26
231,034
3.35
303,853
269,323
356,275
3.67
274,987
3.85
371,832
285,934
384,902 3.56
335,519
434,237 3.84
368,913
474,301 3.84
366,875
476,430 3.69
397,377
518,799 3.92
405,916
534,544 3.89
460,979
593,946 4.07
474,273
612,880 3.96
501,273
646,957 3.95
528,802
4.02
677,740

จ� ำ นวนและร้ อ ยละรายจ่ า ยสุ ข ภาพทั้ ง หมด (THE) เที ย บกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ภายในประเทศ (GDP) ปี 2537-2562

รายจ่ายสุขภาพจากภาคเอกชนไม่รวมครัวเรือน (Private Health Expenditure exclude OOP)
รายจ่ายสุขภาพจากครัวเรือน (Household Health Expenditure/Out of Pocket: OOP)
รายจ่ายสุขภาพภาครัฐ (Public Health Expenditure)
รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด (Total Health Expenditure: THE)
ร้อยละรายจ่ายสุขภาพทั้งหมดต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในระเทศ (% of THE to GDP)

ที่มา: บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP),
กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2560-2562 เป็นการคาดประมาณจ�ำนวนรายจ่ายด้านสุขภาพ  
Note: Data of Total Health Expenditure in 2017-2019 use forecasted data
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แผนภาพที่ 36

14.33
11.95
11.39
14.91
14.21
14.32
16.36
16.00
16.83
15.93
15.67
15.74
16.43
15.29
15.90
16.30
17.23
17.20
17.19
16.56
2560 (2017)
2561 (2018)
2562 (2019)

2552 (2009)
2553 (2010)
2554 (2011)
2555 (2012)
2556 (2013)
2557 (2014)
2558 (2015)
2559 (2016)

2546 (2003)
2547 (2004)
2548 (2005)
2549 (2006)
2550 (2007)
2551 (2008)

2543 (2000)
2544 (2001)
2545 (2002)

93,556
98,114
100,556
132,648
139,897
153,078
166,993
207,101
240,352
278,725
283,348
294,956
345,489
377,971
377,021
406,088
418,391
475,861
489,549
518,365
543,762
2542 (1999)

87,934

2539 (1996)
106,083
2540 (1997)
98,880
2541 (1998)

59,892

2537 (1994)
72,911
2538 (1995)

9.99

ล้านบาท (Million Baht)
พ.ศ. (ค.ศ.)
B.E. (A.D.)

รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ (General Government Health Expenditure: GGHE)
ร้อยละรายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ ต่อรายจ่ายภาครัฐทั้งหมด (% of GGHE to GGE)

ที่มา: บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP),
กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2560-2562 เป็นการคาดประมาณจ�ำนวนรายจ่ายด้านสุขภาพ  
Note: Data of Total Health Expenditure in 2017-2019 use forecasted data

เมื่อพิจารณาสัดส่วนระหว่างรายจ่ายสุขภาพจากภาครัฐ (Public health expenditure)
รายจ่ายสุขภาพจากครัวเรือน (Household Health Expenditure/ Out of pocket: OOP) และ
รายจ่ายสุขภาพจากภาคเอกชนไม่รวมรายจ่ายจากครัวเรือน (Private health expenditure
exclude OOP) พบว่าสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพจากภาครัฐ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 45
ในปี 2537 เป็นร้อยละ 78 ในปี 2562 หรือเพิ่มขึ้นจาก 56,885 ล้านบาท เป็น 528,802 ล้านบาท
ในทางกลั บ กั น รายจ่ า ยสุ ข ภาพจากครั ว เรื อ น (OOP) มี สั ด ส่ ว นที่ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากร้อยละ 44 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 10 ในปี 2562 (แผนภาพที่ 37)
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ร้อยละ (%)

14.46
16.00
16.95
17.02
12.78

จ�ำนวนและร้อยละรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ (GGHE) เทียบกับ รายจ่ายภาครัฐทั้งหมด
(GGE) ปี 2537-2562
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แผนภาพที่ 37

2562 (2019)

2561 (2018)

2554 (2011)
2555 (2012)
2556 (2013)
2557 (2014)
2558 (2015)
2559 (2016)
2560 (2017)

2553 (2010)

2545 (2002)
2546 (2003)
2547 (2004)
2548 (2005)
2549 (2006)
2550 (2007)
2551 (2008)
2552 (2009)

2543 (2000)
2544 (2001)

2539 (1996)
2540 (1997)
2541 (1998)
2542 (1999)

พ.ศ. (ค.ศ.)
B.E. (A.D.)

2537 (1994)
2538 (1995)

45
47
47
54
55
55
56
56
63
64
65
64
72
76
76
74
74
77
78
77
77
76
78
77
77
78

44
43
42
37
35
35
34
33
27
27
26
27
17
14
15
15
14
12
13
12
13
12
11
10
10
10

11
10
10
9
10
11
10
11
10
10
9
9
10
9
10
11
12
10
10
11
11
12
12
12
13
12

ร้อยละ (%)

สัดส่วนรายจ่ายสุขภาพของประเทศ จ�ำแนกตามแหล่งที่มา (ภาครัฐ ภาคครัวเรือน และ
ภาคเอกชน ไม่รวมครัวเรือน) ปี 2537-2562

ร้อยละรายจ่ายสุขภาพจากภาคเอกชนไม่รวมครัวเรือน (% of Private Health Expenditure (exclude OOP) to THE)
ร้อยละรายจ่ายสุขภาพจากครัวเรือน (% of Household Health Expenditure: OOP to THE)
ร้อยละรายจ่ายสุขภาพจากภาครัฐ (% of Public Health Expenditure to THE)

ที่มา: บัญชีรายจ่ายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP),
กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: ข้อมูลปี 2560-2562 เป็นการคาดประมาณจ�ำนวนรายจ่ายด้านสุขภาพ  
Note: Data of Total Health Expenditure in 2017-2019 use forecasted data

ส่วนดัชนีการลดภาระรายจ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลของครัวเรือน (Household Health
Expenditure) จากการวิเคราะห์ข้อมูลการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนที่เกิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(Catastrophic health expenditure: รายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 10
ของรายจ่ายทัง้ หมดของครัวเรือน) มีแนวโน้มลดลงเรือ่ ย ๆ จากร้อยละ 7.94 (7.1 แสนครัวเรือน)
ในปี 2531 เหลือร้อยละ 2.26 (4.8 แสนครัวเรือน) ในปี 2560 เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 2.3
(แผนภาพที่ 38) และครัวเรือนทีก่ ลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
(Health impoverishment: ครัวเรือนที่ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน หลังจ่ายค่ารักษาพยาบาล)
ลดลงจากร้อยละ 2.36 (2.5 แสนครัวเรือน) ในปี 2531 เหลือร้อยละ 0.24 (5.2 หมื่นครัวเรือน)
ในปี 2560 เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 0.47 (แผนภาพที่ 39)
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แผนภาพที่ 38

3.24 3.13 3.29
2.88 2.47 2.63 2.28
2.23 2.01 2.06 2.26 2.11
1.97 431,000
ครัวเรือน
แผน
แผนยุทธศาสตร์
ระยะ3

2562 (2019)

2561 (2018)

ปฏิบัติราชการ
ระยะ 5 ปี

2560 (2017)

แผนยุทธศาสตร์
ระยะ2

2551 (2008)

2550 (2007)

2549 (2006)

2547 (2004)

2545 (2002)

2543 (2000)

2541 (1998)

2539 (1996)

2537 (1994)

2535 (1992)

2533 (1990)

พ.ศ. (ค.ศ.)
B.E. (A.D.)

2531 (1988)

แผนยุทธศาสตร์
ระยะ1

2559 (2016)

3.85

2558 (2015)

4.06 4.08

2557 (2014)

5.30

เริ่ม

2556 (2013)

709,000
ครัวเรือน

5.74

2555 (2012)

5.97

663,000
ครัวเรือน

2554 (2011)

7.07 6.82 6.79

2553 (2010)

7.94

2552 (2009)

ร้อยละ (%)

ร้อยละครัวเรือนทีเ่ กิดวิกฤติทางการเงินจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี พ.ศ. 2531-2562

ที่มา: การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ.2531-2562,
วิเคราะห์โดย ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: 1) ค�ำนวณจาก ครัวเรือนที่มีรายจ่ายด้านสุขภาพของครัวเรือน มากกว่าร้อยละ 10 ของรายจ่ายทั้งหมดของ
ครัวเรือน
2) หลังปี พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (การใช้จ่าย
ของครัวเรือน) ทุกปี
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แผนภาพที่ 39

2562 (2019)

2561 (2018)

2560 (2017)

2551 (2008)

2550 (2007)

2549 (2006)

2547 (2004)

2545 (2002)

2543 (2000)

2541 (1998)

2539 (1996)

2537 (1994)

2535 (1992)

2533 (1990)

2531 (1988)

2559 (2016)

0.55 0.52 0.50 0.46
0.32 0.23 0.22 0.32
0.20 44,000
แผนยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
ระยะ2
ระยะ3
ครัวเรือน

แผนยุทธศาสตร์
ระยะ1

พ.ศ. (ค.ศ.)
B.E. (A.D.)

แผน
ปฏิบัติ
ราชการ
ระยะ
5 ปี

0.99 0.91
0.79 0.79 0.71

2558 (2015)

1.10

2557 (2014)

1.32

2556 (2013)

253,000
ครัวเรือน

เริ่ม

2555 (2012)

1.67

216,000
ครัวเรือน

2554 (2011)

2.01

2553 (2010)

2.44
2.36 2.33
2.31
2.18

2552 (2009)

ร้อยละ (%)

ร้อยละครัวเรือนที่ต้องกลายเป็นครัวเรือนยากจนภายหลังจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2531-2562

ที่มา: การส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2531-2562,
วิเคราะห์โดย ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP), กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ: 1) ค�ำนวณจาก ครัวเรือนที่อยู่เหนือเส้นความยากจน แต่ภายหลังจากจ่ายค่ารักษาพยาบาลครัวเรือน
ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน
2) ค�ำนวณใหม่ให้เป็นปัจจุบนั โดยใช้เส้นความยากจน (Poverty line) จากการส�ำรวจในแต่ละปี ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3) หลังปี พ.ศ. 2549 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (การใช้จ่าย
ของครัวเรือน) ทุกปี

197

4.1.2 งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สัดส่วนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเ มื่อเทียบกับงบประมาณของ
ประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 - 2562 อยู่ ในระดับที่ค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อยู่ในช่วงร้อยละ 5.26 - 6.94 โดยในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 6.05 (แผนภาพที่ 40)

แผนภาพที่ 40

จ�ำนวนและร้อยละงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทียบกับ งบประมาณ
ประเทศ ปีงบประมาณ 2546-2562
6.25

5.91 5.90 6.11 5.95 6.00 6.21 6.05 6.05

1,022,300
51,408
999,900
56,091
1,163,500
61,212
1,250,000
67,583
1,360,000
82,023
1,566,200
91,369
1,660,000
101,984
1,951,700
108,065
1,700,000
117,969
2,070,000
129,281
2,380,000
140,609
2,400,000
141,540
2,525,000
154,258
2,575,000
153,152
2,720,000
163,152
2,733,000
169,752
2,900,000
175,560
3,000,000
181,584

6.03 5.83 6.14
5.54
5.61 5.26 5.41
5.03

ร้อยละ (%)

ล้านบาท (Million Baht)

6.94

พ.ศ. (ค.ศ.) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
B.E. (A.D.) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019)

งบประมาณของประเทศ (Goverment Budget)
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รวมเงินเดือนผู้ให้บริการที่หน่วยบริการ) (UCS Budget with healthcare
providers salary)
ร้อยละงบประมาณ UCS เทียบกับงบประมาณประเทศ (% of UCS Budget to Goverment Budget)

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ: กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบกลางที่จัดสรรเพิ่มเติมในปี 2546-2549 จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท,
3,845.33 ล้านบาท, 4,993.33 ล้านบาท และ 14,761.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในปี 2560-2561 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี อนุมตั งิ บกลางเงินส�ำรองจ่ายกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นเพือ่ ชดเชยการจัดบริการสาธารณสุขของ
หน่วยบริการสังกัดกระทรวง สาธารณสุ ข จ� ำ นวน 3,979.41 ล้ า นบาท (ไม่ ร วมค่ า ตอบแทนก� ำ ลั ง คน
ด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) และจ�ำนวน 4,186.13 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนก�ำลังคนด้านสาธารณสุข
1,000 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
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สัดส่วนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเ มื่อเทียบกับงบประมาณของ
ประเทศ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546-2563 อยู่ ในระดับที่ค่อนข้างคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
อยู่ในช่วงร้อยละ 5.26-6.94 โดยในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 5.95 (แผนภาพที่ 41)

แผนภาพที่ 41

จ�ำนวนและร้อยละงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เทียบกับ งบประมาณ
ประเทศ ปีงบประมาณ 2546-2563
6.03 5.83 6.14
5.54

6.25

5.91 5.90 6.11 5.95 6.00 6.21 6.05 6.05 5.95

1,022,300
51,408
999,900
56,091
1,163,500
61,212
1,250,000
67,583
1,360,000
82,023
1,566,200
91,369
1,660,000
101,984
1,951,700
108,065
1,700,000
117,969
2,070,000
129,281
2,380,000
140,609
2,400,000
141,540
2,525,000
154,258
2,575,000
153,152
2,720,000
163,152
2,733,000
169,752
2,900,000
175,560
3,000,000
181,584
3,200,000
190,366

5.61 5.26 5.41
5.03

ร้อยละ (%)

ล้านบาท (Million Baht)

6.94

พ.ศ. (ค.ศ.) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
B.E. (A.D.) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

งบประมาณของประเทศ (Goverment Budget)
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (รวมเงินเดือนผู้ให้บริการที่หน่วยบริการ) (UCS Budget with healthcare
providers salary)
ร้อยละงบประมาณ UCS เทียบกับงบประมาณประเทศ (% of UCS Budget to Goverment Budget)

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ: 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รบั งบกลางทีจ่ ดั สรรเพิม่ เติมในปี 2546-2549 จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท,
3,845.33 ล้านบาท, 4,993.33 ล้านบาท และ 14,761.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในปี 2560-2561
ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางเงินส�ำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเพื่อชดเชยการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 3,979.41 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทน
ก�ำลังคนด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) และจ�ำนวน 4,186.13 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนก�ำลังคน
ด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
2) ปี 2563 ไม่นับรวมงบกลาง รายการส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นส�ำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จ�ำนวน 2,282.088 ล้านบาท
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ในปีงบประมาณ 2563 งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 190,366 ล้านบาท
ส�ำหรับดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 48.264 ล้านคน ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ ส่วนที่เป็นเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ จ�ำนวน 49,833 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2545
ประมาณ 2.09 เท่า และส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุข จ�ำนวน 140,533 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2545 ประมาณ 5.09 เท่า (แผนภาพที่ 42) และงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติจ�ำแนกตามรายการ (แผนภาพที่ 43)

แผนภาพที่ 42
140,533

134,269

49,833

130,719

47,315

44,841

23,796
27,612
25,553
30,538
27,640
33,573
26,693
40,890
27,594
54,429
24,003
67,366
25,385
76,599
27,467
80,598
28,584
89,385
28,223
101,058
32,795
107,814
32,795
108,744
38,381
115,877
38,188
114,964
40,143
123,009
42,307
127,445

ล้านบาท (Million Baht)

จ�ำนวนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2546-2563

พ.ศ. (ค.ศ.) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
B.E. (A.D.) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

เงินเดือนผู้ให้บริการที่หน่วยบริการ UCS (Salary of UCS healthcare provider)
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่รวมเงินเดือนผู้ให้บริการที่หน่วยบริการ (UCS Budget exclude salary of healthcare
providers)

ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ: 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รบั งบกลางทีจ่ ดั สรรเพิม่ เติมในปี 2546-2549 จ�ำนวน 5,000 ล้านบาท,
3,845.33 ล้านบาท, 4,993.33 ล้านบาท และ 14,761.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในปี 2560-2561
ตามมติคณะรัฐมนตรีอนุมตั งิ บกลางเงินส�ำรองจ่ายกรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นเพือ่ ชดเชยการจัดบริการสาธารณสุข
ของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 3,979.41 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนก�ำลังคน
ด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) และจ�ำนวน 4,186.13 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนก�ำลังคนด้านสาธารณสุข
1,000 ล้านบาท)
2) หักเงินเดือน หมายถึง การค�ำนวณเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่ามีภาระเงินเดือนของบุคลากรเป็นเท่าใด โดยมีการทบทวนการหักเงินเดือนเป็นระยะ
3) ปี 2563 ไม่นบั รวมงบกลาง รายการส�ำรองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉินหรือจ�ำเป็นส�ำหรับโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID-19) จ�ำนวน 2,282.088 ล้านบาท
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แผนภาพที่ 43
งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำแนกตามรายการ ปีงบประมาณ 2563

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ 1) งบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 166,445.23 ล้านบาท รวมเงินเดือนผู้ให้บริการหน่วยบริการ
ภาครัฐในระบบ UC จ�ำนวน 47,314.96 ล้านบาท ส�ำหรับผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ�ำนวน 48.575
ล้านคน
2) ไม่นับรวมงบกลาง รายการส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นส�ำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) จ�ำนวน 2,282.088 ล้านบาท
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ส�ำหรับอัตราเหมาจ่ายรายหัวในงบกองทุน หลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ต่อผู้มีสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มจากอัตรา 1,202.40 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ ในปี 2546
เป็น 3,600 บาทต่อผู้มีสิทธิ ในปี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 2.99 เท่า (แผนภาพที่ 44)

แผนภาพที่ 44

บาท/ผู้มีสิทธิ
(baht per capita)

อัตราเหมาจ่ายรายหัว จ�ำแนกตามประเภทบริการ ปีงบประมาณ 2546-2563

150

1,396
1,202 1,309

1,659

175
175
303

196
206
418

218
210
435

391
225
460

574

488

533

583

1,900
492
248
514
646

2,401
2,100 2,202

2,546
484
313

356
253

436
262

489
272

845

837

886

955

646

667

755

795

2,756 2,756 2,895 2,895

3,283
3,029 3,189
466

486
405

500
416

3,427
521
431

3,600
525
453

427
384

456
384

1,028

998

1,060

1,160

1,200

1,295

1,371

976
983

1,057

1,057

1,104

1,138

1,167

1,179

1,252

484
314

483
314

972
986
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พ.ศ. (ค.ศ.) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
B.E. (A.D.) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

บริการอื่นๆ (Other Services)
บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค (PP Services)
บริการผู้ป่วยใน (In-patient Services)
บริการผู้ป่วยนอก (Out-patient Services)
อัตราเหมาจ่ายรายหัว (บาท/ผู้มีสิทธิ) (UCS Medical service Budget per capita : baht per person)

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การด�ำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หมายเหตุ: 1) กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับงบกลางที่จัดสรรเพิ่มเติมในปี 2546-2549 จ�ำนวน 5,000
ล้านบาท, 3,845.33 ล้านบาท, 4,993.33 ล้านบาท และ  14,761.83 ล้านบาท ตามล�ำดับ และในปี 25602561 ตามมติคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางเงินส�ำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นเพื่อชดเชยการจัดบริการ
สาธารณสุขของหน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ�ำนวน 3,979.41 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทน
ก�ำลังคนด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) และจ�ำนวน 4,186.13 ล้านบาท (ไม่รวมค่าตอบแทนก�ำลังคน
ด้านสาธารณสุข 1,000 ล้านบาท) ตามล�ำดับ
2) บริการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก บริการผูป้ ว่ ยใน บริการผูป้ ว่ ยนอก บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่  
บริการกรณีเฉพาะ บริการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ บริการแพทย์แผนไทย งบค่าเสือ่ ม (งบลงทุน) บริการช่วยเหลือ
เบื้องต้น ผู้รับบริการ และงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ  
3) ปี 2563 ไม่นับรวมงบกลาง รายการส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็นส�ำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จ�ำนวน 2,282.088 ล้านบาท
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รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมนอกเหนืองบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อจัดหาบริการส�ำหรับ
กลุ ่ ม เฉพาะเข้ า ถึ ง บริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ประกอบด้ ว ย บริ ก ารผู ้ ติ ด เชื้ อ เอชไอวี แ ละผู ้ ป ่ ว ยเอดส์
(ปีงบประมาณ 2549) บริการบ�ำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (ปีงบประมาณ 2552)
บริการเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ปีงบประมาณ
2553) บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
และสาวประเภทสอง กลุ่มพนักงานบริการชาย-หญิง และกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด)
บริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในผูส้ งู อายุทมี่ ภี าวะพึง่ พิง บริการผูป้ ว่ ยจิตเวชเรือ้ รังในชุมชน
(ปีงบประมาณ 2559) และบริการระดับปฐมภูมิในหน่วยบริการที่มีแพทย์ประจ�ำครอบครัว
(ปีงบประมาณ 2561) ตามล�ำดับ ส่งผลให้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถเพิ่ม
สิทธิประโยชน์และสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
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4.2

ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของประชาชนไทย

ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยประกอบด้วย สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ของข้าราชการ สิทธิประกัน สังคม สิทธิหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ และสิทธิสวัสดิการ
รักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ (รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรมหาชน หน่วยงาน
ทีม่ พี ระราชบัญญัตเิ ฉพาะ เป็นต้น) ในปี 2562 ประชากรไทยผูม้ สี ทิ ธิในระบบหลักประกันสุขภาพ
ทั้งประเทศมี 66.564 ล้านคน ลงทะเบียนสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ�ำนวน
66.508 ล้านคน คิดเป็นความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal
Health Coverage: UHC) ร้อยละ 99.92 เป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.523 ล้านคน
สิทธิประกันสังคม 12.584 ล้านคน สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.149 ล้านคน
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ 0.729 ล้านคน และสิทธิส�ำหรับผู้มีปัญหาสถานะ
และสิทธิ 0.522 ล้านคน และความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal
Coverage Scheme: UCS) ร้อยละ 99.88 (แผนภาพที่ 45 และแผนภาพที่ 46)
เมื่อพิจารณาตามโครงสร้างอายุ จ�ำแนกในแต่ละสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พบว่า
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นเด็ก (อายุ 0-19 ปี) และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
สิทธิประกันสังคมเป็นวัยแรงงาน (อายุ 25-49 ปี) ส่วนสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กระจายในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะอายุ 40 ปีขึ้นไป (แผนภาพที่ 47)
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แผนภาพที่ 45

จ�ำนวนประชากรไทย จ�ำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

ที่มา: ส�ำนักบริหารงานทะเบียนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563
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แผนภาพที่ 46

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2545-2563

ร้อยละ (%)

99.95 99.90 99.87 99.84 99.92 99.95 99.95 99.94 99.92 99.73
99.47 99.36
98.75 99.16
99.93 99.87 99.83 99.78 99.90 99.93 99.93 99.92 99.88 99.85
97.82
99.31 99.15
98.90
98.36
96.25
95.47
97.22
92.47
90.79

93.01

94.33
91.33

95.26

ร้อยละความครอบคลุมสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(Universal Health Coverage :UHC)
ร้อยละความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(Universal Coverage Scheme :UCS)

พ.ศ. (ค.ศ.) 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
B.E. (A.D.) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

ที่มา: ส�ำนักบริหารงานทะเบียนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563
หมายเหตุ: 1) ร้อยละความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage: UHC)  
ในปี 2563 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการค�ำนวณ
             จากเดิม จ�ำนวนผู้มีสิทธิ UC + สิทธิประกันสุขภาพกองทุนอื่น + บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ x 100   
  
จ�ำนวนผู้มีสิทธิUC + สิทธิประกันสุขภาพกองทุนอื่น  + บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ +
บุคคลทียังไม่ลงทะเบียนสิทธิ
เปลี่ยนเป็น จ�ำนวนผู้มีสิทธิ UC + สิทธิประกันสุขภาพกองทุนอื่น + บุคคลที่มีปัญหาสถานะสิทธิ x 100    
                  
จ�ำนวนผู้มีสิทธิ UC + สิทธิประกันสุขภาพกองทุนอื่น + บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ +
บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ + บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน + คนไทยในต่างประเทศ
2) ร้อยละความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS)
               =           จ�
ำนวนผู้มีสิทธิ UC x 100   
            
                   
จ�ำนวนผู้มีสิทธิ UC + บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ
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แผนภาพที่ 47

สั ด ส่ ว นประชากรไทย จ� ำ แนกตามเพศ กลุ ่ ม อายุ และสิ ท ธิ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ปีงบประมาณ 2563

ที่มา: ส�ำนักบริหารงานทะเบียนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ข้อมูล ณ สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการรายงานการสร้างระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติประจ�ำปี ซึ่งเป็นการสรุปผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี ง บประมาณ จั ด ท� ำ เป็ น เอกสารรู ป เล่ ม และเอกสารให้ ด าวน์ โ หลด
โดยอนุกรรมการสามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ เว็บไซด์สำ� นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
https://www.nhso.go.th/FrontEnd/page-about_result.aspx
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4.3

การใช้บริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

ผูม้ สี ทิ ธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช้บริการผูป้ ว่ ยนอก ระหว่างปีงบประมาณ 2546-2563
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ จาก 111.95 ล้านครัง้ ในปี 2546 เป็น 164.06 ล้านครัง้ ในปี 2563 โดยอัตรา
การใช้บริการผูป้ ว่ ยนอก เพิ่มขึ้นจาก 2.450 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546 เป็น 3.452 ครั้งต่อคน
ต่อปี ในปี 2563
ส�ำหรับการใช้บริการผูป้ ว่ ยในเพิม่ ขึน้ จาก 4.304 ล้านครัง้ ในปี 2546 เป็น 5.853 ล้านครัง้
ในปี 2563 โดยอัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้นจาก 0.094 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2546
เป็น 0.123 ครั้งต่อคนต่อปี ในปี 2563 (แผนภาพที่ 48)
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แผนภาพที่ 48

ร้อยละ (%)

จ�ำนวนและอัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยในของผู้มีสิทธิหลักประกัน สุขภาพ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2546-2563
111.95
ล้านครั้ง

2.749
2.450 2.407 2.367 2.416 2.554

3.123 3.061 3.068 3.072 3.119 3.340

3.522 3.618

3.821 3.693 3.745
3.452

164.06
ล้านครั้ง

0.125 0.130 0.132 0.123 5.853
0.110 0.112 0.116 0.116 0.116 0.120 0.118 0.120 0.126
ล้านครั้ง
4.304 0.094 0.089 0.092 0.100 0.105

ล้านครั้ง

พ.ศ. (ค.ศ.) 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
B.E. (A.D.) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020)

อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก (ครั้ง/คน/ปี) (UR-OP,visits/person/year)
อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน (ครั้ง/คน/ปี) (UR-IP,admits/person/year)

ที่มา: ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน รายบุคคล สิทธิ UC ส�ำนักบริหารสารสนเทศการประกัน ณ 30 กันยายน 2563
โดยประมวลผลข้อมูล ณ 20 ธันวาคม 2563 (ผู้ป่วยใน) และ 9 มกราคม 2564 (ผู้ป่วยนอก)
วิเคราะห์โดย ส�ำนักบริหารแผนและงบประมาณ สปสช.
หมายเหตุ: 1. อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก สิทธิ UC = ผลรวมจ�ำนวนครั้งการรับบริการผู้ป่วยนอก สิทธิ UC ในรอบปี
ที่รายงาน จ�ำนวนประชากรสิทธิ UC เฉลี่ย 12 เดือน ในปีที่รายงาน
2. อัตราการใช้บริการผู้ป่วยใน สิทธิ UC = ผลรวมจ�ำนวนครั้งการรับบริการผู้ป่วยใน สิทธิ UC ในรอบปี
ที่รายงาน จ�ำนวนประชากรสิทธิ UC เฉลี่ย 12 เดือน ในปีที่รายงาน
3. ผลงานต�ำ่ กว่าเป้าหมาย เนือ่ งจาก ช่วงเดือนมีนาคม-มิถนุ ายน 2563 รัฐบาลประกาศมาตรการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) จากสถานการณ์ระบาดโควิด-19   
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ค�ำอธิบายศัพท์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Accountability (อ่าน : อะ เค้า ทะ บิ ลิ ตี้) ภาระรับผิดชอบ หมายถึง การรับผิดชอบ
ต่อผลการกระท�ำของตัวเอง มีความส�ำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ
Adj. RW (อ่าน : แอ๊ด จัสต์ - อาร์ ดับ บลิว : เป็นค�ำย่อมาจาก Adjusted Relative
Weight อ่าน : แอ๊ด จัสต์ -รี เล ทีฟ - เวจท์) คือ การปรับค่าน�ำ้ หนักสัมพัทธ์ตามจ�ำนวนวันทีน่ อน
รักษาในโรงพยาบาล มีโรคหลายโรคทีแ่ ม้มคี วามซับซ้อนมาก แต่เมือ่ นอนพักในโรงพยาบาลนาน
เกินกว่าค่าเฉลีย่ โดยทัว่ ไป ก็มกั จะไม่ได้ใช้ทรัพยากร หรือยา หรือการผ่าตัดอะไรเพิม่ เติมอีกมาก
ดังนั้นในการค�ำนวณ ถ้าหากพบจ�ำนวนวัน นอนของกลุ่มโรคเดียวกันยาวนานกว่าค่าเฉลี่ย
มากเกินไป ก็จะมีการปรับค่า RW
AE (อ่าน : เออี : เป็นค�ำย่อมาจาก Accident and Emergency : แอ๊ค ซิ เด้นต์ - แอนด์ อีเมอร์ เจน ซี่) หมายถึง บริการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
Age adjusted capitation (อ่าน: เอจ - แอ๊ด จัสต์ - แค้ป ปิ เท ชัน่ หรือ Diff. Cap. by
age อ่าน : ดิ้ฟฟ์-แค้ป-บาย-เอจ) เป็นการจ่ายเงินงบประมาณให้แก่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แบบเหมาจ่ายรายหัว ในอัตราที่แตกต่างกันตามสัดส่วน
อายุของประชากร ในพื้นที่ที่รับดูแล การที่มีผู้สูงอายุและเด็กจ�ำนวนมาก สะท้อนว่าจะต้องใช้ยา
วัคซีน การฟื้นฟูสภาพร่างกายอื่น ๆ ซึ่งใช้เงินจ�ำนวนมาก “อายุประชากร” จึงเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ
ในการค�ำนวณเพื่อจ่ายงบประมาณแบบ Diff. Cap. แก่หน่วยบริการ
ANC (อ่าน : เอ เอน ซี ย่อมาจาก : Antenatal care: แอน ที เน ทอล - แคร์)
การฝากครรภ์ คือการไปพบแพทย์/สูตินรีแพทย์หรือบุคคลากรทางสาธารณสุขอย่างสม�่ำเสมอ
ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เพื่อดูแลสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มารดา
และทารกในครรภ์มีความสมบูรณ์มากที่สุด มารดาสามารถคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย ทารก
มีสุขภาพแข็งแรงดี และหากตรวจพบความผิดปกติระหว่างฝากครรภ์ แพทย์/บุคคลากรทาง
สาธารณสุขสามารถรักษาหรือให้ค�ำแนะน�ำที่สมควรกับมารดาได้
Authorized system (อ่าน : ออ โท ไรซ์ - ซิส เต็ม) หมายถึง ระบบก�ำกับและอนุมัติ
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CG (อ่าน ซีจี ย่อมาจาก Care Giver อ่านว่า แคร์ - กิฟ เวอร์) หมายถึง ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
Clearing house (อ่าน : เคลีย ริ่ง - เฮ้าส์) หมายถึง การที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ท�ำหน้าที่หักช�ำระบัญชีระหว่างกัน แทนหน่วยบริการประจ�ำ
Co-payment (อ่าน : โค - เพย์ เม้นท์) คือ การให้ผู้เอาประกันต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้คงที่ในแต่ละครัง้ ทีเ่ ข้ารับการบริการ โดยไม่คำ� นึงถึงค่าใช้จา่ ย
ในการบริการสาธารณสุขแต่ละครั้งนั้น ซึ่งอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้ก็ได้
ตัวอย่างเช่น ในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติระยะแรก ได้ก�ำหนดให้ผู้เข้ารับบริการ
สาธารณสุข ต้องจ่าย 30 บาทในแต่ละครั้งที่เข้ารับบริการ
Coverage (อ่าน : คอฟ เวอร์ เรจ) หมายถึง ความครอบคลุมของประชากรในด้าน
หลักประกันสุขภาพ องค์การอนามัยโลกให้ข้อแนะน�ำว่าการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ดี
ต้องมีใน 3 มิติ คือ
1) มิติด้านความกว้าง เช่น การคลอบคลุมประชากร (ประเทศไทยร้อยละ 99 ในระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
2) มิตดิ า้ นสถานะทางด้านสุขภาพของประชากร ซึง่ ใช้เป็นตัวชีว้ ดั คุณภาพของประชากร
ในสังคมนั้น ตัวอย่างที่ส�ำคัญเช่น อัตราการตายของแม่และเด็กอายุ 0-1 ปี หรือ
อายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศ
3) มิติด้านความลึก เช่น ชนิดของบริการที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างบริการในการให้บริการ
ด้านสร้างเสริมป้องกันโรค ด้านการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ การรักษาโรค
ที่มีคุณภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่ครอบคลุม
CM (อ่าน : ซีเอ็ม ย่อมาจาก Care manager อ่านว่า แคร์ - เม แน เจอร์) หมายถึง
ผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขในพื้นที่
DHML (อ่าน : ดี เฮช เอ็ม แอล เป็นค�ำย่อมาจาก District Health System Management
Learning : ดิส ตริก - เฮลท์ - ซิส เต็ม - แม เนจ เม้น - เลิน นิ่ง) หมายถึง การจัดการเรียน
เพื่อเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ ระบบสุขภาพอ�ำเภอ
DHS (อ่าน : ดี เฮช เอส เป็นค�ำย่อมาจาก District Health System : ดิส ตริก - เฮลท์ ซิส เต็ม) คือ ระบบการท�ำงานด้านสุขภาพระดับอ�ำเภอร่วมกันของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการ
ทรัพยากรภายใต้บริบทของพื้นที่ โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อสุขภาวะของประชาชน
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DMI (อ่าน : ดี เอ็ม ไอ : เป็นค�ำย่อมาจาก Diseases management initiative: ดี ซีส แมเนจ เม้นต์ - อิน นิ เทีย ทีฟ) หมายถึง การบริหารจัดการโรคเฉพาะที่ก�ำหนดเป็นรายโรค
และให้ ก ารดู แ ลตลอดกระบวนการในการรั ก ษาพยาบาล เช่ น โรคมะเร็ ง เม็ ด เลื อ ดขาว
โรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลีย โรคธาลัสซีเมีย โรคทีเ่ กีย่ วกับการอุดตันของหลอดเลือดสมอง เป็นต้น
DRG (อ่าน : ดี-อาร์-จี : เป็นค�ำย่อมาจาก Diagnostic Related Group : ได แอ๊ก โน้ส ติก
- รี เลท เต็ด - กรุ๊ป) ภาษาไทยใช้ค�ำว่า “กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม” การจัดกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะ
ทางคลินิก และการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลใกล้เคียงกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน และ
ให้คา่ คะแนนว่าแต่ละกลุม่ โรคมีนำ�้ หนักคะแนนเท่าไหร่ โดยอาศัยข้อมูลเกีย่ วกับโรคหลัก โรคร่วม
และภาวะแทรกซ้อน มาจัดกลุ่มผู้ป่วย เพื่อบอกว่า ผู้ป่วยในกลุ่มเดียวกันจะใช้เวลานอน
ในโรงพยาบาลใกล้เคียงกัน และสิ้นเปลืองค่ารักษาหรือทรัพยากรใกล้เคียงกัน
DRG with Global Budget (อ่าน : ดี อาร์ จี - วิท - โกล บอล - บัต เจต) หมายถึง
วิธคี �ำนวณการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ผู้ป่วยใน โดยใช้ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ตามกลุ่มวินิจฉัย
โรคร่วม (DRG Sum Adjusted RW อ่าน : ดีอาร์จี-ซัม-แอ๊ดจัสต์-อาร์ดับบลิว) ซึ่งเปรียบเทียบ
ต้นทุนที่ ใช้ในการรักษาพยาบาลตามประเภทกลุ่มโรค ผู้ป่วยกลุ่มเดียวกัน และจะต้องเบิกจ่าย
ในวงเงินงบประมาณทีก่ ำ� หนดช่วงเวลางวดงบประมาณหนึง่ เมือ่ เอาค่าน�ำ้ หนักคะแนนสัมพัทธ์รวม
ทีป่ รับค่าแล้วของแต่ละหน่วยบริการ ในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น โรงพยาบาล ก. ช่วง 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมาณ รักษาโรคแบบผู้ป่วยใน ผ่าตัดด้วย รวมออกมาเป็นค่า Sum Adjusted RW เท่ากับ
เท่าไหร่ โรงพยาบาล ข. ก็ใช้วิธีการค�ำนวณ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันแบบเดียวกัน แล้วเอาไป
เทียบกับงบประมาณที่มีไว้เป็นก้อนรวม (Global) ส�ำหรับงวดนั้น จะได้เป็นจ�ำนวนเงินให้แก่
โรงพยาบาล ก. และโรงพยาบาล ข. .....ไปจนถึง โรงพยาบาลทั้งหมดที่มีอยู่ในเขต
E-claim (อ่าน อี - เคลม) หมายถึง โปรแกรมส�ำเร็จรูปที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาขึน้ มาเพือ่ ใช้ในการรับข้อมูลการให้บริการผูป้ ว่ ยใน และบริการกรณีเฉพาะ
จากหน่วยบริการ และจะประมวลผลเพื่อการจ่ายเงินตามผลงานแก่หน่วยบริการ
Equality (อ่าน : อี ควอ ลิ ตี้) หมายถึง ความเท่าเทียม การที่บุคคลได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรหรือได้รับการช่วยเหลือเหมือนกัน โดยมิได้ค�ำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลเลย
ท�ำให้มีบุคคลบางคนเข้าไม่ถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนควรจะได้รับ
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Equity (อ่าน : อี ควิ ตี้) หมายถึง ความเสมอภาค ซึ่งถือว่าเป็นหลักพื้นฐานของศักดิ์ศรี
และความเป็นมนุษย์ โดยต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลก่อน ซึ่งถ้าหากบุคคล
แต่ละคนมีความแตกต่างกันแล้วการจัดสรรทรัพยากรหรือการได้รบั ความช่วยเหลือย่อมแตกต่าง
กันไปด้วย เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันอย่างทั่วถึง
HC (อ่าน : เฮชซี : เป็นค�ำย่อมาจาก High Cost : ไฮ - คอสต์) หมายถึง ค่าใช้จ่าย
ในการบริการรักษาพยาบาลที่มีลักษณะเฉพาะหรือราคาแพง ตามรายการและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
HNA (อ่าน : เอ็ช-เอ็น-เอ เป็นค�ำย่อมาจาก Health Needs Assessments : เฮลท์ - นีด แอส เซซ เม้นท์) คือ วิธีการหรือกระบวนการที่เป็นระบบในการทบทวนประเด็นปัญหาสุขภาพ
ทีป่ ระชากรหรือประชาชนกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เผชิญอยู่ ด�ำเนินการโดยทีมซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนของ
ชุมชน ผู้ให้บริการสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการนี้น�ำไปสู่ข้อตกลง
ร่วมกันเกีย่ วกับการจัดล�ำดับของประเด็นปัญหา และการจัดสรรงบประมาณเพือ่ พัฒนาหรือแก้ไข
ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชน เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ /ความไม่ เ ป็ น ธรรมในด้ า นสุ ข ภาพ
(คู่มือการประเมินความจ�ำเป็นด้านสุขภาพ, 2552)
INST (อ่าน : ไอ เอ็น เอส ที : เป็นค�ำย่อมาจาก Instruments : อิน สะ ทรู เม้นต์)
หมายถึง รายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ที่ผู้ป่วยต้องใช้ในการบ�ำบัดรักษาโรค (บริการ
ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน) รายการ INST ทีป่ ระกาศในคูม่ อื บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ�ำปี
หน่วยบริการสามารถเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมได้อกี ในอัตราที่ไม่สงู เกินกว่าทีก่ ำ� หนดในประกาศ
และใช้โดยมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสม
IP ( อ่าน : ไอ พี : เป็นค�ำย่อมาจาก In Patient : อิน-เพ เที่ยนต์) หมายถึง ผู้ป่วยใน
หรือ คนไข้ที่มารับการรักษาพยาบาลในหน่วยบริการและต้องนอนค้างคืนเพื่อรับการรักษา
IPHC (อ่าน : ไอพีเอชซี : เป็นค�ำย่อมาจาก In Patient High Cost : อิน - เพ เทียนต์ - ไฮจ์
- คอสต์) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการบริการรักษาพยาบาล ผูป้ ว่ ยในทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะหรือราคาแพง
ตัวอย่าง เช่น การผ่าตัด ตา หู จมูก ศัลยกรรมทั่วไป การตรวจด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
การเจาะเลือดเพือ่ พิสจู น์โรคหลายชนิด และการนอนในโรงพยาบาลโดยรักษาด้วยเครือ่ งฉายแสง
การผ่าตัดที่ซับซ้อน รายการค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ จึงต้องมีการคิดแยกรายการออกมา เพื่อให้
หน่วยบริการได้รับการชดเชยเงินที่เพียงพอ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการด้วยเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่เหมาะสม
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Insurance benefits (อ่าน : อิน ชัว รันซ์ - เบน เน ฟิท) หมายถึง สิทธิประโยชน์
ขั้นพื้นฐานด้านระบบบริการสุขภาพ ซึ่งสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายสิทธิประโยชน์นั้นๆ พึงได้รับ
LTC (อ่าน : แอล ที ซี ย่อมาจาก Long Term care อ่าน ลอง - เทอม - แคร์) หมายถึง
การจัดบริการสาธารณสุข และบริการสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการความช่วยเหลือ
ของผู้ที่ประสบภาวะยากล�ำบาก อันเนื่องมาจากภาวการณ์เจ็บป่วยเรื้อรัง การประสบอุบัติเหตุ
ความพิการต่าง ๆ ตลอดจนผู้สูงอายุที่ชราภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ�ำวัน
โดยมีรปู แบบทัง้ ทีเ่ ป็นทางการ (ดูแลโดยบุคลากรด้านสาธารณสุขและสังคม) และไม่เป็นทางการ
(ดูแลโดย ครอบครัว อาสาสมัคร เพื่อน เพื่อนบ้าน) ซึ่งบริการทดแทนดังกล่าวมักเป็นบริการ
สังคม เพื่อมุ่งเน้นในด้านการฟื้น ฟูบ�ำบัด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มคนเหล่านี้
อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เขามีคุณ ภาพชีวิตที่ดีสามารถด�ำเนินชีวิตให้เป็นอิสระ
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ODS (อ่าน : โอ ดี เอส เป็นค�ำย่อมาจาก One day surgery : วัน - เดย์ - เซอร์ เจอ รี่)
หมายถึง การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับไม่ต้องรับเป็นผู้ป่วยใน และพักอยู่หน่วยบริการไม่เกิน
24 ชั่วโมง ผู้ป่วยไม่ต้องนอนพักค้างคืน
On Top (อ่าน : ออน-ทอป) หมายถึง งบค่าชดเชยบริการเพิม่ เติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว
ตามปกติที่จ่ายให้แก่หน่วยบริการ เช่น งบบริการควบคุมป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง (เบาหวาน
และความดันโลหิตสูง) งบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผู้ป่วยเอดส์และผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น
O&M (อ่านว่า โอ แอนด์ เอ็ม เป็นค�ำย่อมาจาก Orientation and Mobility: โอ เรน เต ชัน่
- แอนด์ - มอ บิ ลิ ตี้) “การท�ำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว” เป็นวิชาที่
สอนให้คนตาบอดรู้จักใช้ประสาทสัมผัสที่เขามีอยู่ ซึ่งได้แก่ สายตาบางส่วน การฟังเสียง
การสัมผัส การดมกลิ่น การชิมรส และประสบการณ์เดิม เพื่อท�ำให้เขาทราบว่า 1) ตัวเขา
อยู่ที่ ไหน 2) สถานที่และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเขามีอะไรบ้าง 3) สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเขา
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 4) ตัวเขากับสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กันอย่างไร จึงเป็นการง่ายที่เขาจะ
เคลือ่ นไหว หรือเดินโดยใช้ไม้เท้าขาวไปยังสถานทีต่ า่ ง ๆ ทีเ่ ขาต้องการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
สง่างาม และปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
OP (อ่าน : โอ พี : เป็นค�ำย่อมาจาก Out Patient : เอ๊าต์-เพ เทีย่ นต์) หมายถึง ผูป้ ว่ ยนอก
หรือคนไข้ที่มารับบริการรักษาพยาบาลที่หน่วยบริการไม่ต้องค้างคืน
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OPAE (อ่าน : โอ พี เอ อี : เป็นค�ำย่อมาจาก Out Patient Accident and Emergency :
เอ๊าต์ - เพ เที่ยนต์ - แอ๊ค ซิ เด้นต์ - แอนด์ - อี เมอร์ เจน ซี่) หมายถึง ผู้ป่วยนอก
ที่มารับบริการรักษาพยาบาลจากกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน
OPHC (อ่าน : โอ พี เอช ซี : เป็นค�ำย่อมาจาก Out Patient High Cost : เอ๊าต์ - เพ เทีย่ นต์
- ไฮจ์ - คอสต์) หมายถึง ค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอกทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะหรือราคาแพง
P&P (อ่าน : พี แอนด์ พี : เป็นค�ำย่อมาจาก Promotion and Prevention : โปร โม ชั่น
- แอนด์ - พรี เว้น ชั่น) หมายถึง การบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเป็นบริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส�ำหรับบุคคลและครอบครัว เช่น บริการวางแผนครอบครัว
การดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์ ทารกแรกเกิดและพัฒนาการของเด็ก บริการวัคซีนเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค การตรวจคัดกรองความเสี่ยงจากการเป็นโรค การดูแลสุขภาพช่องปาก เป็นต้น
โดยครอบคลุมบริการแก่ประชาชนคนไทยทุกคน ทุกสิทธิ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยการ
บริหารจัดการได้แยกเป็นประเภทบริการย่อย 5 รายการ ได้แก่
1) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ (P&P National Priority
Program and Central Procurement อ่าน : พี แอนด์ พี - เน ชัน่ นัล - ไพ ออ ริ ตี้
- แอนด์ - เซ็น ทรัล - โพ เคียว เม้นท์) หมายถึง การจัดการปัญหาสาธารณสุขหรือ
ภาระโรคที่ส�ำคัญของประเทศ การจัดบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ใหม่
ยั ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารน� ำร่ อ งและบริ ห ารจั ด การในระดั บ ประเทศ เพื่ อ เป็ น การ
เตรียมความพร้อมของระบบก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศ งบส่วนนี้โดยส่วนใหญ่
ใช้ในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานและวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สนับสนุนการบริการ
โรคที่เป็นปัญหาระดับประเทศ เช่น TSH, Thalassemia, Child development,
Teenage pregnancy เป็นต้น
2) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ด�ำเนินการในชุมชน (P&P community
อ่าน : พี แอนด์ พี - คอม มิว นิ ตี)้ หมายถึง บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ที่ด�ำเนินงานในชุมชน เป็นการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วย
รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจั ด การและด� ำ เนิ น งานให้ ป ระชาชนในพื้ น ที่ เ ข้ า ถึ ง บริ ก าร
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยเป็นไปตามความพร้อมความเหมาะสม
และความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น หรื อ พื้ น ที่ ต ามเจตนารมณ์ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(8) และ (9) และมาตรา 47
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3) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (PPA : อ่าน พี พี เอ
เป็นค�ำย่อมาจาก PP Area-Based : พี พี - แอ เรีย - เบส) หมายถึง บริการ
สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่จัดสรรเพื่อใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคที่เป็นปัญหาเฉพาะในระดับพื้นที่
4) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคส�ำหรับบริการพืน้ ฐาน (P&P basic services
อ่าน : พี แอนด์ พี - เบ สิค - เซอร์ วิส) หมายถึง บริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคส�ำหรับบริการพื้นฐานตามชุดสิทธิประโยชน์ (รวมถึงบริการทันตกรรม
ส่งเสริมป้องกัน)
5) บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
P4P (อ่าน : พี โฟร์ พี : เป็นค�ำย่อมาจาก Pay for Performance : เพย์ - ฟอร์ - เพอร์
ฟอร์ แมนซ์) หมายถึง งบที่จัดสรรให้หน่วยบริการรับส่งต่อตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ
ที่ก�ำหนด หน่วยบริการจะได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มตามสัดส่วนคะแนนที่ได้ วิธีการจ่ายเงินแบบนี้
จะจ่ายเมื่อ “มีผลงานแล้ว” ตามตัวชี้วัดที่ตกลงกัน หน่วยบริการที่มีผลงานก็จะได้เงินมาก
ข้อดีคือจะท�ำให้เร่งผลิตผลงาน ข้อเสีย คือ หน่วยบริการที่มีความพร้อมพื้นฐานน้อยก็จะ
ผลิตผลงานได้น้อยและได้รับเงินน้อยไปด้วย
Palliative Care (อ่าน พา ลิ เอ ทีพ - แคร์) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน
หรือระยะประคับประคอง เป็นวิธีการดูแลผู้ป่วยที่ป่วยเป็นระยะสุดท้ายของโรคและครอบครัว
โดยให้การป้องกันและบรรเทาอาการตลอดจนความทุกข์ทรมานด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
การดูแลจะเน้นการดูแลทีเ่ ป็นองค์รวมครอบคลุมทุกมิตขิ องสุขภาพ อันได้แก่ กาย ใจ สังคม และ
จิตวิญญาณของผู้ป่วย ทั้งนี้เป้าหมายหลักของการดูแลคือ การลดความทรมานของผู้ป่วย
เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว และท�ำให้ผู้ป่วยได้เสียชีวิตอย่างสงบหรือ “ตายดี”
Point System with Ceiling with Global Budget (อ่าน : พ้อยต์ - ชีส เต็ม - วิท - ซิล ลิง่
- วิท - โกล บอล - บัด เจ็ต) หมายถึง การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการรูปแบบหนึ่งคล้ายกับ
Point System with Global Budget จะแตกต่างตรงที่การให้คะแนนค่าบริการแต่ละเรื่อง
จะมีการก�ำหนดเพดานของคะแนนว่าไม่เกินเท่าไหร่ในบริการเรื่องนั้น ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์และ
อวัยวะเทียมทางการแพทย์ เนื่องจาก “ราคา” ของอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในพื้นที่ต่าง ๆ
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ของประเทศแตกต่างกันมาก จึงต้องตกลงกันก�ำหนด “ค่าเพดาน หรือ Ceiling” ของการ
มาคิดแต้มคะแนนก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการแกว่งตัวของการจัดสรรงบประมาณที่จะต้องจ่ายให้แก่
กันมาก
Population-based (อ่าน ป็อบ ปู เล ชั่น - เบส) คือ การใช้ประชากรเป็นฐาน
ในการคิด ค�ำนวณ หรือท�ำวิจัย
Pre-authorization (อ่าน พรี-ออ โท ไรซ์ เซ ชั่น) หมายถึง กระบวนการตรวจสอบ
ที่ท�ำก่อนรับผู้ใช้บริการไว้ในการดูแล
Provider-based (อ่าน : โพร ไว เดอร์ - เบส) คือ การให้หน่วยบริการหรือผู้ให้บริการ
เป็นฐานในการคิด ค�ำนวณ หรือท�ำวิจัย
QOF (อ่าน : คิว โอ เอฟ : เป็นค�ำย่อมาจาก Quality and Outcome Framework :
ควอ ลิ ตี้ -แอนด์ - เอ๊าท์ คัม - เฟรมเวิร์ค) คือ กรอบแนวคิดที่น�ำคุณภาพและผลลัพธ์ของ
การให้บริการมาเชือ่ มโยงกับกลไกการเงิน เป็นส่วนหนึง่ ของพัฒนาการของกลไกการจ่ายทีส่ ะท้อน
ถึงสมรรถนะของการให้บริการที่สามารถให้บริการ จนกระทั่งบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
เช่น สามารถควบคุมระดับความรุนแรงของโรคหรือปัญหาสุขภาพของผู้รับบริการ สามารถ
ลดภาวะแทรกซ้อน สามารถท�ำให้เกิดความครอบคลุมของการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค เป็นต้น
Risk-Pooling (อ่าน: ริส - พูล ลิ่ง) หมายถึง การรวบรวมความเสี่ยงที่ ใช้ค่าเฉลี่ย
ไม่ว่าจะเป็น ตัวเลข งบประมาณ หรือค่าอื่น ๆ ที่ได้มาจากประชากรทุกกลุ่มทั้งหมด เพื่อประกัน
การเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรือมีผู้ป่วยไม่มาก
UC (อ่าน : ยู ซี เป็นค�ำย่อมาจาก Universal Coverage : ยู นิ เวอร์ แซล - คอฟ เวอร์
เรจ) หรือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หมายถึง การสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่
คนในประเทศทุกคน
UCEP (อ่าน : ยู เซ็พ เป็นค�ำย่อมาจาก Universal Coverage for Emergency Patients :
ยู นิ เวอร์ แซล - คอฟ เวอร์ เรจ - ฟอร์ - อี เมอร์ เจน ซี่ - พา เทีย่ น) นโยบายรัฐบาล
“เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา
3 กองทุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, กองทุนประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษา
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พยาบาลข้าราชการ) และในอนาคตจะขยายไปยังกองทุนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม
ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตอันจะท�ำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงบริการอย่างปลอดภัย โดยไม่มีเงื่อนไขในการเรียกเก็บ
ค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้ไม่เป็น อุป สรรคและความเสี่ยงของการดูแลรักษา โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงหรือพ้นภาวะวิกฤต ผู้ที่จะใช้สิทธินี้ได้ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ก�ำหนด
กรณีกลุ่มอาการฉุกเฉินวิกฤต คือ หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง
หายใจติดขัด มีเสียงดัง ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน
รุนแรง แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัด แบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด หรือ
มีอาการอืน่ ร่วมทีม่ ผี ลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองทีอ่ าจเป็นอันตราย
ต่อชีวิต
UHOSNET (อ่าน : ยู ฮอส เน็ท เป็นค�ำย่อมาจาก University Hospital Network : ยู นิ เวอร์
ซิ ตี้ - ฮอส พิ ทอล - เน็ต เวิร์ค) หมายถึง เครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย โดยมีสถาบันที่เป็นสมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลศิริราช 2. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ 3. โรงพยาบาลรามาธิบดี 4. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 5. โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ขอนแก่น 6. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 7. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 8. โรงพยาบาล
วชิรพยาบาล 9. โรงพยาบาลราชวิถี (วิทยาลัยแพทย์รังสิต) 10. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มศว.) 11. ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 12. โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปัจจุบันมีสถาบันสมทบ ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มกระทรวงสาธารณสุข สถาบันสมทบของสถาบันเจ้าภาพ
ที่เป็นผู้จัดการประชุม และคณะแพทยศาสตร์แห่งใหม่ที่มีโรงพยาบาลในสังกัด
Virtual account (อ่าน : เวอร์ ช่วล - แอค เค้าท์) หมายถึง บัญชีเสมือน ซึ่งเป็นการ
กันเงินค่าบริการผู้ป่วยไว้จ�ำนวนหนึ่ง ส�ำหรับหน่วยบริการเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ
กองทุ น ประกั น สั ง คม หรื อ ระบบประกั น สั ง คม หมายถึ ง การสร้ า งหลั ก ประกั น
ในการด�ำรงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่มีรายได้ และมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
จุดประสงค์ของการท�ำประกันสังคม คือ เพื่อให้ผู้ประกันตนมีหลักประกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการเจ็บป่วย การคลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บตุ ร ชราภาพ และว่างงาน และ
ให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาพยาบาล และได้รับการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง
220

ภาคผนวก 1

กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หรือ สวัสดิการข้าราชการ สวัสดิการ คือ
ค่าตอบแทนที่ทางราชการจัดให้แก่ราชการในฐานะที่เป็น สมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มี
ความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจให้ข้าราชการ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
มีทั้งที่ก�ำหนดให้เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ดังนี้
		 1) การลา
		 2) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
		 3) เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
		 4) เงินสวัสดิการส�ำหรับการปฏิบัติงานประจ�ำส�ำนักงานในพื้นที่พิเศษ
		 5) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
		 6) บ�ำเหน็จบ�ำนาญ
การจ่ายตามปริมาณบริการ (Fee for Service อ่าน : ฟี - ฟอร์ - เซอร์ วิส) หมายถึง
การเบิกจ่ายการบริการตามค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ บางกรณีจะเป็นการเบิกจ่ายโดยตรงจาก
สถานพยาบาล เช่น กรณีผปู้ ว่ ยในของสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการและประกันสุขภาพ
ภาคเอกชน บางกรณีเป็นเบิกเป็นสินไหมชดเชยจากผูม้ สี ทิ ธิโดยตรงกับต้นสังกัดหรือบริษทั ประกัน
โดยตรง เช่น กรณีค่ายาและเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอกของสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในหลายกรณี จ ะมี ก ารก� ำ หนดเพดานวงเงิ น สู ง สุ ด ที่ จ ะให้ คุ ้ ม ครองไว้ ด ้ ว ย เช่ น กรณี ข อง
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ และประกันสุขภาพภาคเอกชน เป็นต้น
การจ่ายตามรายป่วยหรือประเภทความเจ็บป่วย (Case-based payment อ่าน : เคส เบส - เพ เม้น) เป็นการจ่ายล่วงหน้าตามชนิดของการรักษาหรือโรคที่ให้บริการในครัง้ หนึง่ ๆ หรือ
อาจเป็นการจ่ายตลอดช่วงของการดูแลจนเสร็จสิน้ เช่น การคลอดบุตร เป็นการจัดกลุม่ ค่าใช้จา่ ย
ปลีกย่อยของผู้ป่วยให้เป็นกลุ่มเดียวกัน และจ่ายในอัตรากลางเท่าเทียมกัน
การจ่ายเงินล่วงหน้า (Pre paid อ่าน : พรี-เพด) หมายถึง การจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับ
หน่วยบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยบริการมีสภาพคล่องทางการเงินในการใช้จ่ายเพื่อ
บริการ เช่น การจัดสรรงบประมาณค่าบริการผูป้ ว่ ยนอกแบบเหมาจ่ายรายหัวงวดแรกไปล่วงหน้า
ให้กับหน่วยบริการ การจ่ายเงินลักษณะนี้คล้ายคลึงกับการจ่ายเงินมัดจ�ำ หรือเงินประเดิม
ในบริการทัว่ ไปนัน้ เอง คือให้งบประมาณไปก่อน ตามการค�ำนวณว่าบริการสาธารณสุขในอนาคต
คาดว่าจะให้บริการแก่ประชาชน เพื่อให้หน่วยบริการนั้น ๆ มีเงินสดไปใช้จัดบริการก่อน แล้วจึง
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มาพิจารณากันในตอนกลางปีงบประมาณหรือปลายปีงบประมาณว่าได้ให้บริการจริงกับประชาชน
มาก หรือน้อย หนัก หรือเบาประการใด ถ้าหากให้บริการจริงมากกว่าและรักษาอาการหนักกว่า
ที่จ่ายไปแล้ว ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แก่หน่วยบริการ
การจ่ายเงินภายหลัง (Post paid อ่าน : โพส-เพด) หมายถึง การจ่ายเงินหลังจาก
เกิดการบริการจริงแล้วตามผลงาน/ข้อมูลที่ส่งมา
การค�ำนวณจ่ายโดยระบบคะแนน (Point System with Global Budget (อ่าน : พ้อยต์
- ชีสต์ เต็ม - วิท - โกล บอล - บั๊ด เจ็ต) หมายถึง การจ่ายเงินชดเชยค่าบริการรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งมีวิธีการค�ำนวณด้ว ยการให้คะแนนค่าบริการและใช้ผลรวมคะแนนทั้งหมดมาหารด้วย
วงเงินงบประมาณคงที่ เพื่อจะได้ผลว่าจะจ่ายเงินกี่บาทต่อ 1 คะแนน การค�ำนวณจ่ายโดยระบบ
คะแนน เช่น การจ่ายชดเชยผู้ป่วยนอกข้ามเขต กรณีฉุกเฉิน การไปใช้บริการของประชาชนไทย
ผู้มีสิทธิ มีความเป็นไปได้มากว่าอาจจะไปตรวจรักษาในต่างจังหวัดไกล ๆ จากจังหวัดที่ตนเอง
มีสิทธิในบัตรอยู่ ซึ่งอาจจะเพราะแพทย์นัด หรืออาจเพราะโรคฉุกเฉิน อย่างไรก็ตามโรคก็มมี าก
แตกต่างกันไป กระบวนการรักษาก็ใช้เทคโนโลยี การชันสูตรโรค ยา และเครือ่ งมือหลากหลาย
จึงมีการก�ำหนดเป็นค่าคะแนนร่วมกัน และก�ำหนดงบประมาณเป็นวงเงินรวมไว้ เมือ่ ให้การรักษา
แบบผู้ป่วยนอกก็เริ่มแทนเป็นค่าคะแนนก่อน แล้วจึงเทียบเป็นบาทของงบประมาณที่จะต้องจ่าย
ให้แก่กัน
การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัว (Capitation อ่าน : แคป ปิ เท ชั่น) หมายถึง
วิธกี ารจ่ายเงินทีเ่ หมาจ่ายตามจ�ำนวนประชากรทีม่ าลงทะเบียนกับหน่วยบริการ ซึง่ จะมีการก�ำหนด
อัตราเหมาจ่ายต่อประชากรหนึง่ คน คูณกับจ�ำนวนประชากรเป้าหมาย เหมาจ่ายเป็นรายปี
การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวปรับตามเงื่อนไข (Differential Capitation อ่าน : ดิ้ฟ
เฟอร์ เร็นต์ เชี่ยล - แค้ป ปิเต ชั่น) เรียกสั้น ๆ ว่า Diff. Cap. (อ่าน : ดิ้ฟ - แค้ป ) หมายถึง
การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวที่ปรับค่ากลางให้ผลลัพธ์ออกมามากน้อยต่างกัน โดยค�ำนึงถึง
ปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพของประชาชน เช่น อายุของประชากร การเจ็บป่วยด้วยโรคเรือ้ รัง เป็นต้น
จึงท�ำให้อัตราเหมาจ่ายรายหัวแตกต่างกัน การจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายรายหัวเท่ากัน หมด
เป็นการไม่เป็นธรรมแก่จังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมทั่วไปที่แตกต่างกัน จังหวัดที่มีผู้สูงอายุและเด็ก
ที่มีอยู่จ�ำนวนมาก หรือมีโรคเรื้อรังจ�ำนวนมาก ก็ย่อมจะต้องใช้งบประมาณมากกว่า จึงมี
การค�ำนวณงบประมาณจากค่าเหมาจ่ายรายหัวค่ากลางอีกครั้ง แต่ละจังหวัดจะมีค่า Diff. Cap.
แตกต่างกัน
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การตรวจสอบเวชระเบียน ชนิดของการตรวจสอบเวชระเบียนของส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แบงออกเป็นเรื่องหลัก ๆ 4 แบบ คือ
1) Financial Audit (อ่าน : ไฟ แนน เชียล - ออดิต หรือบางครั้งเรียกว่า Billing Audit
: บิลลิ่ง - ออ ดิต) หมายถึง การตรวจสอบทางด้านการเงิน โดยแบ่งการตรวจสอบ
ออกได้เป็น 2 สว น คือ ตรวจสอบตน ทุน วา มีการใชท รัพยากรไปมากน้อยเพียงใด ทัง้
อาคารสถานที่ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เป็นไปอย่างเหมาะสมหรือไม่ และการ
ตรวจสอบการเรียกเก็บค่าบริการวามีการบันทึกเพื่อการเรียกเก็บครบถ้วนถูกตอง
หรือไม่ เรียกเก็บในราคาที่เหมาะสมหรือไม่ มีการเรียกเก็บในสิ่งที่ไม่ได้ท�ำหรือไม่
และเมื่อเรียกเก็บค่าบริการแลว สามารถเก็บค่าบริการได้จริงเทาใด
2) Coding Audit (อ่าน : โค๊ด ดิ้ง - ออ ดิต) หมายถึง การตรวจสอบรหัสโรค
รหัส หัตถการที่หน่ว ยบริการบัน ทึกลงคอมพิวเตอร์ เพื่อน�ำไปประมวลผลตาม
กลไกการจายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม DRGs ว่าถูกตองตามหลักการสากลการให
รหัสโรคและหัตถการหรือไม่
3) Quality Audit (อ่าน : ควอ ลิ ตี้ - ออ ดิต หรือบางครั้งเรียกว่า Clinical Audit :
คลิ นิ คอล - ออ ดิต) หมายถึง การทบทวนกระบวนการดูแลผู้รับบริการทั้งหมด
วาเป็นไปอย่างถูกตองหรือไม่ ตั้งแต่สิทธิของผู้รับบริการและจริยธรรม การประเมิน
สภาพผู้รับบริการ การวินิจฉัยโรค การใหการรักษา การติดตามความเปลี่ยนแปลง
การใหความรูแก ผู้รับบริการและญาติ และการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
โดยอาจเปรียบเทียบกับมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ยอมรับกันในวงการวิชาชีพ
4) Medical Record Audit (อ่าน : เมด ดิ คอล - เรค คอร์ด - ออ ดิต) หมายถึง
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ถูกบันทึกในเวชระเบียน
การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม (Hemodialysis อ่าน : ฮี โม - ได อะ ไล ซิส หรือ HD
อ่าน เอช ดี) หมายถึง การฟอกเลือดด้วยเครื่อง เพื่อบ�ำบัดทดแทนไต ต้องมารับบริการที่
โรงพยาบาลสัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง การล้างไตผ่านทางช่องท้อง (Continuous Ambulatory
Peritoneal Dialysis อ่าน : คอน ทิ นิว อัส - แอม บู ลาทอรี่ - เพอ ริ โต เนียล - ได อะ ไล ซิส
หรือ CAPD อ่าน ซี เอ พี ดี) หมายถึง การบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับ
การฝึกและกลับไปท�ำเองได้ที่บ้าน โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดส่ง
น�้ำยาล้างไตให้ถึงบ้าน
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การป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ (Primary prevention อ่าน : ไพร มา รี่ - พรี เวน ชั่น)
หรือการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีสุขภาพดีอยู่แล้ว ให้มี
ภาวะสุขภาพที่ดีให้นานที่สุด
การป้องกันโรคในระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary prevention อ่าน เซ คัน ดา รี่ - พรี เวน ชัน่ )
เป็นการตรวจคัดกรองโรคทีเ่ ริม่ เกิดขึน้ แล้วในระยะแรก แต่ยงั ไม่มอี าการ เช่น การตรวจคัดกรอง
โรคประจ�ำปี เพือ่ ให้การรักษาได้ทนั ที ก่อนทีจ่ ะเกิดพยาธิสภาพรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซ้อนแล้ว
การป้องกันโรคในระดับตติยภูมิ (Tertiary prevention อ่าน : เทอ เทีย รี่ - พรี เวน ชั่น)
เป็นการดูแลผู้ป่วยที่แม้จะเกิดพยาธิสภาพชัดเจนแล้ว แต่แพทย์ยังให้การป้องกันภาวะแทรกซ้อน
หรือความพิการ หรือการมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี
กลไกกลางเพือ่ การเบิกจ่ายบริการสาธารณสุข (National Clearing House อ่าน : เน ชัน่
แนล - เคลีย ริ่ง - เฮ้าส์ หรือ NCH อ่าน เอ็น ซี เอช) หมายถึง การท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
ในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่าย และระบบข้อมูลบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการ หรือ
สถานพยาบาลที่ ให้บริการ ทั้งสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม
ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์ (RW อ่าน : อาร์-ดับบลิว เป็นค�ำย่อมาจาก : Relative Weight : รี เล
ทีฟ - เวจท์) หมายถึง เป็นค่าคะแนนของกลุ่มโรคแต่ละกลุ่มตามระบบ DRG ซึ่งค่าคะแนนนี้
เป็นตัวเลขที่สามารถใช้เปรียบเทียบการใช้ต้น ทุนเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคหนึ่ง
ว่าเป็นกี่เท่าของต้นทุนเฉลี่ยของผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค และมีการใช้ค่าน�้ำหนักสัมพัทธ์นี้เป็นตัวแทน
ภาวะความรุนแรงของโรคที่เจ็บป่วยได้ระดับหนึ่ง กลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนมากและที่ต้อง
มีผ่าตัดหัตถการด้วย ก็จะมี RW สูงมาก
เครือข่ายหน่วยบริการ หมายความว่า หน่วยบริการที่รวมตัวกัน โดยประกอบด้วย
หน่วยบริการประจ�ำหนึ่ง หน่ว ยเป็น แกนกลาง รวมตัวกับหน่วยบริการที่รับการส่งต่อและ
หน่วยบริการปฐมภูมิ ทั้งนี้ อาจมีหน่วยบริการร่วมให้บริการเข้าร่วมก็ได้ และได้ขึ้นทะเบียนเป็น
เครือข่ายหน่วยบริการตามที่ส�ำนักงานประกาศ ทั้งนี้เครือข่ายหน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
งบประมาณยอดรวม (Global Budget อ่าน : โกล บอล - บัด เจ็ต) หมายถึง รูปแบบ
การสนับสนุนด้านการเงิน โดยใช้วิธีจัดสรรยอดเงินรวม มีเกณฑ์หรือข้อก�ำหนดเฉพาะที่จะใช้
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ตัดสินว่า จะมอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลใช้จา่ ยเงินยอดรวมนี้อย่างไร โดยไม่มีการเพิ่มเติม
งบประมาณให้อีก หรือเรียกว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบมีเพดานก�ำหนดวงเงินที่ชัดเจน
หรือแบบปลายปิด เนื่องจากงบประมาณที่รัฐให้มา เป็นงบประมาณรายปี มีข้อตกลงจ�ำนวนเงิน
งบประมาณในจ�ำนวนบาทที่แน่ชัด ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงต้องจัดให้
แก่หน่วยบริการแบบปลายปิด ข้อดีคือการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของประเทศ
ข้อเสียคือถ้าหน่วยบริการไม่บริหารต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพจะมีความเสีย่ งทางการเงิน
ช่องทางด่วน (Fast tract อ่าน ฟาสท์ - แทรค) เป็นการจัดบริการส�ำหรับโรคที่ต้องใช้
ความรวดเร็วในการวินิจฉัย และรักษาอย่างเร่งด่วน มักเป็นโรคที่มีอัตราตายสูง หรือต้องใช้
ความพร้อมของทีมบุคลากรทางการแพทย์และเทคโนโลยี
ทีมหมอครอบครัว (FCT อ่าน : เอฟ-ซี-ที ย่อมาจาก Family Care Team : แฟมมิลี่ ทีม)
หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพ ทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งในหน่วยบริการ
ใกล้บ้านและในโรงพยาบาล รวมถึงอาสาสมัคร (อสม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อดูแลปัญหา
ด้านกายครอบคลุมทั้งรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และดูแลด้านจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข์ พัฒนา
คุณภาพ ชีวติ ของผูป้ ว่ ย ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชดิ เข้าใจ
บริการสาธารณสุข หมายความว่า บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึง่ ให้โดยตรงแก่
บุคคลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การพื้ น ฟู ส มรรถภาพ ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ สุ ข ภาพและการด� ำรงชี วิ ต ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง การบริ ก าร
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
ประชากร UC/ประชากรสิทธิ UC หมายถึง บุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติไทย มีเลขประจ�ำตัวประชาชน
13 หลั ก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลตามกฎหมายประกัน สังคม และสิทธิ
การรักษาพยาบาล หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสวัสดิการอย่างอื่นที่รัฐจัดให้
ประชากร สิทธิ Non UC (อ่าน : นอน ยู ซี เป็นค�ำย่อมาจาก Non Universal Coverage :
นอน - ยู นิ เวอร์แซล - คอฟ เวอร์ เรจ) หมายถึง ประชาชนไทยที่ไม่ใช่สทิ ธิ UC ได้แก่ ข้าราชการ
รวมทั้งครอบครัวที่ได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือ
ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ครูเอกชน
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รพศ. (ย่อมาจาก โรงพยาบาลศูนย์) คือ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีเครือ่ งไม้เครือ่ งมือพร้อม มีแพทย์เฉพาะทางเกือบทุกสาขา โรงพยาบาลนี้
มักจะเป็นศูนย์กลาง ให้โรงพยาบาลในจังหวัดใกล้เคียงส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการยุ่งยากซับซ้อน
เพื่อรักษาต่อ มีจ�ำนวนเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาลมากกว่า 500 เตียง ขึ้นไป
รพท. (ย่อมาจาก โรงพยาบาลทั่วไป) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยเป็ น โรงพยาบาลประจ� ำ จั ง หวั ด ทั่ ว ไป หรื อโรงพยาบาลประจ� ำ อ� ำ เภอขนาดใหญ่
มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาล จ�ำนวนเตียง 120 - 500 เตียง รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป
(Common problem) ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เวชปฏิบัติครอบครัว
เวชศาสตร์ป้องกัน อาชีวเวชศาสตร์ หรือระบาดวิทยา
รพช. (ย่อมาจาก โรงพยาบาลชุมชน) เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีเตียงรับผู้ป่วยไว้นอนรักษาพยาบาล จ�ำนวนเตียงตั้งแต่ 10 -120 เตียง โดยเป็นโรงพยาบาล
ประจ�ำอ�ำเภอ ใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น มีภารกิจด้านงานส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ ป้องกัน
โรค และการรักษาพยาบาล
รพ.สต. (ย่อมาจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล) หรือเดิมเรียก สถานีอนามัย เป็น
สถานพยาบาลประจ�ำต�ำบลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ได้รับการยกฐานะจากสถานีอนามัย หรือ
ศูนย์สขุ ภาพชุมชน ซึง่ ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตรับผิดชอบ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Excellent Center อ่านว่า เอ็กซ์ เซล เลนซ์ - เซ็น เตอร์)
เป็นสถานบริการที่มีขีดความสามารถสูง เพื่อการดูแลโรคเฉพาะทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคที่มี
อัตราการตายสูง เช่น ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง เป็นต้น
สิ ท ธิ ว ่ า ง หมายถึ ง ผู ้ มี สิ ท ธิ ที่ ยั งไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นตามมาตรา 6 ซึ่ ง อาจเกิ ด จาก
การปลดสิทธิจากกองทุนอืน่ ทีร่ ฐั จัดให้ เช่น หมดสิทธิขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ หมดสิทธิประกันสังคม
กลุม่ เด็กแรกเกิด (อายุ 0 - 5 ปี) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ กลุ่มทหารเกณฑ์ปลดประจ�ำการ
ผู้พ�ำนักในราชทัณฑ์ที่พ้นโทษ
สถานบริ ก าร หมายความว่ า สถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ของรั ฐ ของเอกชนและ
ของสภากาชาดไทยหรือหน่วยบริการการประกอบโรคศิลปะสาขาต่าง ๆ และสถานบริการ
สาธารณสุขอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
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สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หมายความว่า ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีกฎหมายหรือกฎก�ำหนดหน้าที่ ให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟู
สมรรถภาพ การหนึง่ การใด หรือเป็นสถานบริการสาธารณสุขของรัฐอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
สถานบริการสาธารณสุขของเอกชน หมายความว่า สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
กฎหมายสถานพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขของเอกชนอื่นที่คณะกรรมการก�ำหนด
หน่วยบริการ หมายความว่า สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
พ.ศ. 2558 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และให้หมายความรวมถึงหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ
ของรัฐได้รับมาตรฐานและได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ด้วย
หน่วยบริการประจ�ำ หรือ CUP (อ่าน : คัพ : เป็นค�ำย่อมาจาก Contracting Unit for
Primary Care : คอน แทร็ค ติ้ง - ยู นิต - ฟอร์ - ไพร มา รี่ - แคร์) หมายความว่า
สถานบริ ก ารหรื อ กลุ ่ ม สถานบริ ก ารที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ ซึ่ ง สามารถ
จัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จ�ำเป็นต่อสุขภาพและการด�ำรงชีวิตได้อย่างเป็นองค์รวม
ทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยต้องให้บริการด้านเวชกรรมด้วยตนเอง และมีเครือข่ายหน่วยบริการ
เพือ่ การส่งต่อผูร้ บั บริการไปรับการบริการสาธารณสุข ในกรณีทเี่ กินขีดความสามารถ ซึง่ ผูม้ สี ทิ ธิ
สามารถเลือกลงทะเบียนเป็น หน่วยบริการประจ�ำของตน ทั้งนี้ หน่วยบริการประจ�ำมีสิทธิ
ได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในลักษณะเหมาจ่ายรายหัวและค่าใช้จ่าย เพื่อบริการ
สาธารณสุขอื่นจากกองทุนตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
หน่วยบริการปฐมภูมิ หรือ PCU (อ่าน : พีซียู : เป็นค�ำย่อมาจาก Primary Care Unit :
อ่าน : ไพร มา รี่ - แคร์ - ยู นิต) หมายความว่า สถานบริการที่ ได้ขึ้น ทะเบียนเป็น
หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของหน่วยบริการประจ�ำ ซึ่งสามารถจัดบริการสาธารณสุข
ระดับปฐมภูมไิ ด้อย่างเป็นองค์รวม ทัง้ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินจิ ฉัยโรค
การรักษาพยาบาล และการฟืน้ ฟูสมรรถภาพ โดยผูม้ สี ทิ ธิของหน่วยบริการประจ�ำดังกล่าวสามารถ
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ใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายได้ ทั้งนี้หน่วยบริการปฐมภูมิมีสิทธิ
ได้รบั ค่าใช้จา่ ยเพือ่ บริการสาธารณสุขจากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุนตามทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนด จัดเป็น PCU แม่ข่าย และมี PCU เครือข่ายมาร่วมกันจัดบริการในต�ำบล ที่มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลมากกว่า 1 แห่ง
หน่วยบริการรับส่งต่อ หมายความว่า สถานบริการที่ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
ทีร่ บั การส่งต่อทัว่ ไปหรือหน่วยบริการทีร่ บั การส่งต่อเฉพาะด้าน ซึง่ สามารถจัดบริการสาธารณสุข
ระดับทุตยิ ภูมิ ตติยภูมิ หรือเฉพาะด้าน โดยผูม้ สี ทิ ธิสามารถใช้บริการสาธารณสุข ณ หน่วยบริการ
ที่ รั บ การส่ ง ต่ อได้ เ มื่ อได้ รั บ การส่ ง ต่ อ หรื อได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยบริ ก ารประจ� ำ
หรือส�ำนักงาน ทั้งนี้หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข
จากหน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุน ตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
หน่วยบริการร่วมให้บริการ หมายความว่า สถานบริการที่จัดบริการสาธารณสุขระดับ
ปฐมภูมเิ ฉพาะด้านตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานก�ำหนด และได้ขนึ้ ทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการ
โดยมีข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยบริการประจ�ำหรือส�ำนักงาน ในการให้บริการสาธารณสุขแก่
ผู้มีสิทธิ ทั้งนี้หน่วยบริการร่วมให้บริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก
หน่วยบริการประจ�ำหรือจากกองทุนตามที่คณะกรรมการก�ำหนด
หน่วยส�ำรองเตียง หมายถึง โรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการให้บริการเฉพาะบางโรค
แก่ผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งมีข้อจ�ำกัดในการ
ให้บริการ เช่น โรคทางระบบสมอง โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ และปัญหาทารกแรกคลอด
เป็นต้น
หมอครอบครัว หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ที่รับผิดชอบของ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)/อาสาสมัคร (อสม.)/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ
หน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัด โดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 - 2,500 คนต่อ
หมอครอบครัว ร่วมกับทีมหมอครอบครัวในโรงพยาบาล
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