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คำนำ 
 

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้กับคนไทย เพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพ
อย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ ถือเป็นนโยบายและภารกิจสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.
2564-2565) โดยมุ่งเน้นการสร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพ การพัฒนาการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขของกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการ ภายใต้การบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การสร้าง
ความมั่นใจในระบบหลักประกันสุขภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุน รวมถึงการสนับสนุนให้เครือข่าย
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพในพ้ืนที่ และการสร้างความเป็นเจ้าของใน
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

ในปีงบประมาณ 2564 การระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (โควิด 19) ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจากปี
ที่แล้ว  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่ จึงนำไปสู่การพัฒนา 
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของสำนักงาน เช่น ใช้ช่องทางการประชุมสื่อสารผ่านระบบสื่ออิเลกทรอนิกส์  (Zoom, 
WebX) แทนการประชุมในห้องประชุมแบบปกติทั่วไป การพัฒนาระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
(Facebook, Youtube) รวมทั้งการพัฒนาบริการแก่ประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพ ผ่านระบบกองทุนต่าง ๆ ที่
เชื่อมประสานกับหน่วยบริการ หน่วยงานหรือคณะทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์, การให้ผู้ป่วยรับ
ยาที่ร้านยาแทนการรับยาที่ห้องยาโรงพยาบาล, การมีห้องฉุกเฉินแยกโรคเป็นการเฉพาะ, การสนับสนุนบริการคัดกรอง
เชิงรุก, การสนับสนุนจัดบริการวัคซีนโควิด19, การกระจายชุดตรวจ ATKทั้งหน่วยบริการและร้านยาที่เข้าร่วมผ่าน 
Application เป๋าตังของธนาคารกรุงไทย, การกักตัวกลุ่มเสี่ยงสูง, การจัดบริการรักษาผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนาม 
(Hospitel), ในชุมชุม (CI: Community Isolation), การจัดบริการรักษาตัวที่บ้าน (HI: Home Isolation) และ การใช้
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อการป้องกันการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 ได้ เป็นต้น  

 รายงานฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานและผลการพัฒนากระบวนการดำเนินงานด้าน
สุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในพ้ืนที่เขต10 อุบลราชธานี ในรอบปีงบประมาณ 2564  ที่เกิดจาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระบบ ทั้งหน่วยบริการทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  องค์กรภาคเอกชน
และภาคีเครือข่ายภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ทุกฝ่าย  ซึ่งสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้รวบรวมและนำเสนอไว้โดยสังเขป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษา เรียนรู้ ผลการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในพ้ืนที่  หากผู้สนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้
จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ทั้งนี้หากมีความผิดพลาดที่เกิดข้ึนในเอกสาร
ฉบับนี้คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และจะได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธาน ี
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ตารางที่ 7 บริการผู้ป่วยนอก 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564  10 
ตารางที่ 8 บริการผู้ป่วยใน 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564  11 
ตารางที่ 9   แสดงจำนวนผู้มีสทิธิในระบบหลักประกันสุขภาพจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล และจังหวัดในพืน้ที่รับผิดชอบ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี (ข้อมูล ณ กันยายน 2564)    14 
ตารางที่ 10 แสดงผลการลงทะเบียนผูต้้องขังในเรือนจำ จำแนกตามเขตพื้นที่ ปี 2564 (ตรวจสอบสิทธิ ณ 30 กันยายน 
2564)             15 
ตารางที่ 11   แสดงผลการลงทะเบียนผูต้้องขังในเรือนจำ จำแนกตามหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 15 
ตารางที่ 12 ผลการตรวจประเมนิหน่วยบริการจำแนกตามประเภทการข้ึนทะเบียนและผลการประเมิน ปี2564  17 
ตารางที่ 13 ผลการประเมินหนว่ยบริการจำแนกตามสังกัดและประเภทของหน่วยบริการ ปี 2564   17 
ตารางที่ 14 รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปงีบประมาณ 2564     20 
ตารางที่ 15 รายการบริการผู้ตดิเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปงีบประมาณ 2564     20 
ตารางที่ 16 รายการบริการผู้ป่วยไตวายเร้ือรัง ปีงบประมาณ 2564      21 
ตารางที่ 17 รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเร้ือรัง ปีงบประมาณ 2564a    21 
ตารางที่ 18 หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุนปงีบประมาณ 2564 มีการเปลี่ยนแปลง   23 
ตารางที่ 19 การปรบัเกลี่ยช่วยจังหวัดที่หน่วยบริการมี ความเสี่ยงทางการเงิน     34 
ตารางที่ 20  สรุปการจัดสรร Basic Payment สังกัด สป.สธ. เขตสุขภาพที่ 10     35 
ตารางที่ 21  ตารางการปรบัลดค่าแรง(หักเงินเดือน) จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหนว่ยบริการสงักัด 
สป.สธ. ปงีบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด      35 
ตารางที่ 22  ตารางประมาณการรายรับ (Sheet 0) เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ปงีบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด      35 
ตารางที่ 23  ตารางสรปุยอดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีโ่อน(จา่ยจริง) ให้กับหน่วยบริการสงักัด สป.สธ. 
ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด       36 
ตารางที่ 24  ตารางสรปุยอดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทีโ่อน(จา่ยจริง) ให้กับหน่วยบริการสงักัด สป.สธ. 
ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด-ต่อ       36 
ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละ บริการผู้ป่วยนอก(OP) จำแนกตาม 21 กลุ่มโรค เขต10 ปีงบประมาณ 2564  41 
ตารางที่ 26 กิจกรรมบริการและรหัสโรคหลักวินิจฉัยผู้ปว่ยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564  42 
ตารางที่ 27 โรคหลักวินิจฉัยผู้ปว่ยนอก(OP) 20 อันดับแรก เปรียบเทียบปี 2560-2564 เขตสุขภาพที่ 10  42 
ตารางที่ 28 ร้อยละและจำนวนAdmit(คร้ัง) 20 อันดับแรก ของโรคหลักผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564  46 
ตารางที่ 29 ร้อยละและจำนวนคน 20 อันดับแรกของโรคหลักที่ Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564  47 
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ตารางที่ 30 ร้อยละและจำนวนวันนอน 20 อันดับแรกของโรคหลักท่ี Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564 47 
ตารางที่ 31 ร้อยละและจำนวน RW 20 อันดับแรกของโรคหลักท่ี Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564 48 
ตารางที่ 32  กระบวนการดำเนนิงาน PPA         50 
ตารางที่ 33  ตารางวงเงนิที่ได้รับจัดสรร         51 
ตารางที่ 34  โครงการทีไ่ด้รับความเห็นชอบจาก คกก.PPA       51 
ตารางที่ 35  ผลงานการให้บริการแยกตามรายการให้บริการที่ได้รับการจ่ายชดเชย รายจงัหวัด   53 
ตารางที่ 36 ตัวชี้วัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธาน ี     56 
ตารางที่ 37 การกำหนดคา่คะแนนตัวชี้วัด         57 
ตารางที่ 38 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายเกณฑ์   57 
ตารางที่ 39 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ACSC 5 โรค ปีงบประมาณ 2564   58 
ตารางที่ 40 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 รายจังหวัด    58 
ตารางที่ 41 การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 รายจังหวดั   58 
ตารางที่ 42 จำนวนผู้พิการ สทิธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกรายจังหวัด     61 
ตารางที่ 43 จำนวนหน่วยบริการที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และกองทุนฟืน้ฟูฯจังหวัด    61 
ตารางที่ 44 เปรียบเทียบอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ย (คน/ครัง้) จำแนกตามกลุ่มเปา้หมาย รายจังหวัดฟ  62 
ตารางที่ 45 เปรียบเทียบผลงานบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ ตามประเภทบริการ รายจังหวัด   62 
ตารางที่ 46 เปรียบเทียบผลงานบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ ย้อนหลัง 3 ปี ตามประเภทบริการ  62 
ตารางที่ 47 ผลงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ที่หน่วยบริการ    63 
ตารางที่ 48 ผลงานบริการฟืน้ฟสูมรรถภาพฯ ระยะกลาง (IMC) เฉพาะคลินิกกายภาพบำบัด ที่เข้าร่วมจัดบริการ  63 
ตารางที่ 49 ผลงานบริการอุปกรณ์เคร่ืองช่วยความพิการ จำแนกตามประเภทและรายจังหวัด    66 
ตารางที่ 50 เปรียบเทียบผลงานบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ย้อนหลัง 3 ปี ตามประเภทอุปกรณ์  67 
ตารางที่ 51 การจัดสรรตามผลงานบริการฟื้นฟสูมรรถภาพด้านการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  67 
ตารางที่ 52 การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดบัจังหวัด ปีงบประมาณ 2564    68 
ตารางที่ 53 รายการบริการ (Fee schedule) และอัตราจา่ย       70 
ตารางที่ 54 สรุปการประเมินขึน้ทะเบียนหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย     71 
ตารางที่ 55 สรุปอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาส   72 
ตารางที่ 56 ผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธาน ี     72 
ตารางที่ 57 การจัดสรรตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี   73 
ตารางที่ 58 หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพการให้บริการฝังเข็ม  73 
ตารางที่ 59 ผลงานบริการฝงัเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟา้ ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธาน ี 74 
ตารางที่ 60 วงเงนิจัดสรรงบคา่เสื่อม สังกัด สป.สธ. ปงีบ 2565 เขต 10 อุบลราชธาน ี    77 
ตารางที่ 61 รายการแผนงบค่าเสื่อม ปี2564 ที่คณะกรรมการงบค่าเสื่อม พิจารณาตัดออกและให้หน่วยบริการแก้ไข 78 
ตารางที่ 62 สรุปรายการแผนงบค่าเสื่อมปี 2564 และวงเงินงบประมาณ ที่ผา่นการพิจารณาจากคณะทำงานงบคา่เสื่อม
จำนวนรายการแผนและวงเงินจดัสรร งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ.     79 
ตารางที่ 63 สรุปการดำเนนิการตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564      79 
ตารางที่ 64 ผา่นทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ในระบบสทิธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พืน้ที่เขต 10 อุบลราชธานี  81 
ตารางที่ 65 แสดงรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเปน็หน่วยรับสง่ต่อเฉพาะดา้นการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง
ไตเทียม ในระบบสทิธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564    82 
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ตารางที่ 66 แสดงรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเปน็หน่วยรับสง่ต่อด้านบริการผา่ตดัเปลี่ยนถ่ายไต (KT) เขต 10 
อุบลราชธาน ี            83 
ตารางที่ 67 แสดงการลงทะเบียนเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไต(หน่วยบริการRRT)แยกตามประเภท สปสช. เขต 10 
อุบลราชธานี  ปี 2564           85 
ตารางที่ 68 แสดงจำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโปรแกรมกรมอนามัย ปี 2564 แยกรายจังหวัด    99 
ตารางที่ 69 แสดงจำนวนผู้สูงอายุลงทะเบียนที่โปรแกรม LTC ปี 2564 แยกรายจังหวัด    99 
ตารางที่ 70 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 แยกรายเขต             100 
ตารางที่ 71 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 แยกรายจังหวัด             100 
ตารางที่ 72 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดอุบลราชธาน ี             100 
ตารางที่ 73 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ             101 
ตารางที่ 74 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดยโสธร             101 
ตารางที่ 75 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดอำนาจแจริญ             101 
ตารางที่ 76 แสดงการเปรียบเทยีบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร             102 
ตารางที่ 77 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์คณุภาพบริการ                  108 
ตารางที่ 78 จำนวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑผ์ลลัพธ์คุณภาพบริการ ปี 2564              109 
ตารางที่ 79 ค่าเฉลี่ยงบ PCC  ปีงบประมาณ 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ               109 
ตารางที่ 80 ยอดจัดสรรงบ PCC เขต 10 ทั้งปี 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ               110 
ตารางที่ 81 ผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายหน่วยบริการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี            118 
ตารางที่ 82 ผลการดำเนนิงาน OP Walkin ปีงบประมาณ 2564 รายเขตภาคอิสาน              121 
ตารางที่ 83 ผลการดำเนนิงาน OP Walkin ปีงบประมาณ 2564 รายหน่วยบริการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี           121 
ตารางที่ 84 หน่วยบริการที่จะให้บริการผ่าตัดต้อกระจก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี              122 
ตารางที่ 85 อัตราจ่ายต่อราย ตามระยะเวลาที่ผูป้่วยระยะสุดทา้ยได้รับการดูแลทีบ่้าน                  125 
ตารางที่ 86 หน่วยบริการที่ผา่นการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่สามารถจ่ายยากลุ่มอนพุันธฝ์ิน่            126 
ตารางที่ 87 ผลการดำเนนิงานลงทะเบียนผู้ปว่ยจิตเวชเรื้อรัง รายโรงพยาบาล ปี2564             129 
ตารางที่ 88 ผลการดำเนนิงานตดิตามเยี่ยมบริการผูป้่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2564            129 
ตารางที่ 89 การจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564            130 
ตารางที่ 90 รายการบัญชียา จ(2) และข้อบ่งใช้                 131 
ตารางที่ 91  แสดงรายการยา 10 อันดับแรกที่มูลค่าการชดเชยสะสมสูงสุดในเขตพื้นที่ ปี 2553 -2564            138 
ตารางที่ 92  แสดงการจัดสรรวคัซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละรอบจำแนกรายเขต  ในปี 2564             143 
ตารางที่ 93 แสดงรายการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้ง 2 รอบในปี 2564               144 
ตารางที่ 94  แสดงจำนวนคำร้องที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ปี 2564               149 
ตารางที่ 95  ผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ปงีบประมาณ 2564              150 
ตารางที่ 96  จำนวนเร่ืองชดเชย จำแนกแผนกที่เกิดความเสียหาย ปีงบประมาณ 2564             150 
ตารางที่ 97  สาเหตุความเสียหาย 10 อันดับแรก ที่ได้รับการชดเชย(ม.41) ปีงบประมาณ 2564            151 
ตารางที่ 98  แสดงรายละเอียดการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคำรอ้งรายสัปดาห์ในเขตพื้นที่ ปี 2564            156 
ตารางที่ 99  จัดสรรงบสนับสนนุโครงการดำเนนิงาน ของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564             160 
ตารางที่ 100 ผลงานผู้แทนหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืนฯ และศูนย์ประสานงานฯ เป็นกรรมการกปท. เพิ่มข้ึน 100 คน     161 
ตารางที่ 101  ผลงานการบนัทกึเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรายงานผ่านโปรแกรม Data Center7 รายเดือน           161 
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ตารางที่ 102 จำนวนเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน ที่ส่งเร่ืองผ่านหน่วยฯ 50(5) ปีงบประมาณ 2564             164 
ตารางที่ 103  ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธด์้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (On-air)             167 
ตารางที่ 104  รายชื่อจังหวัดตวัอย่าง จำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ               168 
ตารางที่ 105  พื้นที/่กลุ่มเป้าหมาย/วัน เวลาและสถานที่                170 
ตารางที่ 106  สดงรายละเอียดการชดเชยบริการตาม Model แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและร้านยาในเครือข่ายปี 2564     174 
ตารางที่ 107  แสดงอัตราการจา่ยค่าบริการแก่โรงพยาบาลแมข่่าย กรณีขึ้นทะเบียนบริการแบบ Medel 1และ 2         174 
ตารางที่ 108  แสดงอัตราการจา่ยค่าบริการแก่โรงพยาบาลแมข่่าย กรณีขึ้นทะเบียนบริการแบบ Medel 3           174 
ตารางที่ 109  แสดงอัตราการจา่ยค่าบริการแก่ร้านยา  กรณีเครือข่าย Medel 1, 2 และ 3             175 
ตารางที่ 110  แสดงจำนวนโรงพยาบาลสะสมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศ  จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล         176 
ตารางที่ 111  แสดงจำนวนผูป้ว่ยสะสมและจำนวนคร้ังที่ไปรับยาที่ร้านยา รายโรงพยาบาลสงูสุด 10 อันดับแรกของทั้ง
ประเทศ                      177 
ตารางที่ 112  แสดงจำนวนคร้ังต่อคน ที่ไปรบัยาที่รา้นยา รายโรงพยาบาลสงูสุด 10 อันดับแรก ณ 1 ส.ค. 64           178 
ตารางที่ 113 แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานรายหน่วยบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ 2564        179 
ตารางที่ 114 จำนวนท้องถิ่นที่เข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) ตั้งแตป่ี 2549-2559 เขต10           182 
ตารางที่ 115 ข้อมูลกองทุนหลกัประกันสุขภาพท้องถิน่(กปท.) แยกตามประเภทกองทุน  (ตำบล/เทศบาล)           182 
ตารางที่ 116 ข้อมูลการจัดสรรงบกองทุนหลักประกนัสุขภาพทอ้งถิ่น(กปท.) ปงีบประมาณ 2564 จาก สปสช.           182 
ตารางที่ 117  ผลการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น(กปท.) เปรียบเทียบรายเขต ประจำปี           183 
ตารางที่ 118  ผลการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพทอ้งถิ่น(กปท.) เปรียบเทียบรายจงัหวัดในเขต10 ประจำปี
งบประมาณ 2564                     183 
ตารางที่ 119  แสดงพืน้ที่ตน้แบบการดำเนนิงานและการบริหารจัดการกองทุน ปี 2564             186 
ตารางที่ 120 แสดงจำนวนวาระเพื่อทราบ และวาระขอมติอนมุัติหรือเห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ
ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 ปีงบประมาณ  2564                  192 
ตารางที่ 121 แสดงวาระสำคัญที่ อคม. ได้รับทราบ และพิจารณา ระหว่างปี  2564              201 
ตารางที่ 122 ตารางกำหนดการกำกับติดตาม เยี่ยมพืน้ที่เหตุเกิดซ้ำ ปี2564              205 
ตารางที่ 123  จำนวนและร้อยละ สาเหตุความเสียหายของผู้ให้บริการที่ได้รับการชดเชย             206 
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สารบัญแผนภาพ 
 
แผนภาพที่ 1 แสดงการแบ่งเขตพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตสิาขาเขต     2 
แผนภาพที่ 2 แสดงเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธาน ี  3 
แผนภาพที่ 3 แสดงลักษณะโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ พืน้ที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564  5 
แผนภาพที่ 4  แสดงจำนวนประชากร เขต10 อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2558-2564     6 
แผนภาพที่ 5  แสดงจำนวนและร้อยละประชากรผู้สงูอายุ คาดการณ์10ปีข้างหน้า ปี2564-2574 จำแนกตามเพศ 7 
แผนภาพที่ 6 แสดงจำนวนการเกิดมีชีพ ปี พ.ศ.2558-2564 จำแนกรายจังหวัดและภาพรวม เขต10 อุบลราชธานี 8 
แผนภาพที่ 7 แสดงจำนวนการเสียชีวิต ปี พ.ศ.2558-2564 จำแนกรายจังหวัดและภาพรวม เขต10 อุบลราชธาน ี 8 
แผนภาพที่ 8 แสดงจำนวนเกิด,จำนวนตาย และ อัตราเกิด,อัตราตาย,อัตราเพิ่ม(ต่อพัน ปชก.) เปรียบเทียบ ปี2558-2564 เขต
10 อุบลราชธาน ี            9 
แผนภาพที่ 9 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกตามเพศ เปรียบเทียบ ปี2553-2583 เขต10 อุบลราชธาน ี  9 
แผนภาพที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละ ของประชากรประเทศไทย จำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล   12 
แผนภาพที่ 11 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล และเขตพืน้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใน
ประเทศไทย  (ข้อมูล ณ กนัยายน 2564)         13 
แผนภาพที่ 12  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสทิธิรักษาพยาบาล และช่วงอายุในประเทศไทย (ข้อมูล ณ กันยายน 2564)
             13 
แผนภาพที่ 13  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสทิธิรักษาพยาบาล สำนักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติเขต 10 
อุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ กันยายน 2564)         14 
แผนภาพที่ 14  แสดงจำนวนหน่วยบริการ แยกตามสังกัดและประเภทการข้ึนทะเบียน ปี2564 เขต10 อุบลราชธานี 16 
แผนภาพที่ 15  ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบ UC สำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2564    29 
แผนภาพที่ 16  เปรียบเทียบผลการจัดสรร ปี 2564 และข้อเสนอการจัดสรรปี 2563    30 
แผนภาพที่ 17  คำนวณจัดสรรระดับเขต/จังหวัด ปี 2564       31 
แผนภาพที่ 18  ผลการจัดสรร Step ladder และถ่วงนำ้หนักค่า K ตามเกณฑ์กลางประกาศ    32 
แผนภาพที่ 19  Timeline จัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด      32 
แผนภาพที่ 20  มติเดิม คกก.CFO จัดสรรเงินกันระดบัเขต/จังหวัด ปี 2563     33 
แผนภาพที่ 21  ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด ปี 2564    33 
แผนภาพที่ 22 ปริมาณการใชบ้ริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560-2564   38 
แผนภาพที่ 23 การใชบ้ริการผู้ปว่ยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2564   38 
แผนภาพที่ 24 การใชบ้ริการผู้ปว่ยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564 39 
แผนภาพที่ 25 การใชบ้ริการผู้ปว่ยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564 39 
แผนภาพที่ 26 การใชบ้ริการผู้ปว่ยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564 40 
แผนภาพที่ 27 แสดงวงเงินงบประมาณผูป้่วยใน(GB) จำแนกรายเขต ปีงบประมาณ 2564    43 
แผนภาพที่ 28 อัตราจา่ยตามเงือ่นไข บริการผู้ปว่ยในทั่วไป ปีงบประมาณ 2564     43 
แผนภาพที่ 29 อัตราจา่ยบริการผู้ป่วยในบริการในเขต ปิดวงเงนิ ปี 2564 จำแนกรายเขต    44 
แผนภาพที่ 30 ผลงานบริการผูป้่วยใน บางบริการเฉพาะเขต สปสช.เขต 10  ปี 2564    44 
แผนภาพที่ 31  สรปุผลงานค่าน้ำหนักสัมพทัธ์และเงนิชดเชย ปีงบ 2564      45 
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แผนภาพที่ 32 ผลงานความทันเวลาการส่งข้อมูล IPD รายเดือน       45 
แผนภาพที่ 33 สรปุข้อมูลที่ไม่ผา่นการตรวจสอบ(ติด C)การส่งข้อมูล ปี 2564     45 
แผนภาพที่ 34 ปริมาณการใชบ้ริการผู้ป่วยใน ของสิทธิUC เปรยีบเทียบปี 2560-2564    46 
แผนภาพที่ 35  กรอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ปีงบ 2564     50 
แผนภาพที่ 36 อัตราจา่ยรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปีงบ 2564     52 
แผนภาพที่ 37 สรปุผลการดำเนินงานภาพรวมตามรายการ Fee Schedule ปงีบประมาณ 2564   53 
แผนภาพที่ 38 Time line การดำเนินงานงบจา่ยตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ในปีงบประมาณ 2564  56 
แผนภาพที่ 39 กรอบแนวทางการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564  60 
แผนภาพที่ 40 ผลงานบริการฟืน้ฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธาน ี   62 
แผนภาพที่ 41 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP ปีงบ 2564     63 
แผนภาพที่ 42 เปรียบเทียบจำนวน/อัตรา การลงทะเบียนและรับบริการ IMC-OP กลุ่ม Stroke   64 
แผนภาพที่ 43 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม Stroke     64 
แผนภาพที่ 44 เปรียบเทียบจำนวน/อัตราการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม TBI    65 
แผนภาพที่ 45 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม TBI     65 
แผนภาพที่ 46 เปรียบเทียบจำนวน/อัตรา การลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม SCI    66 
แผนภาพที่ 47 เปรียบเทียบ การลงทะเบียนและจดับริการ IMC-OP กลุ่ม SCI     66 
แผนภาพที่ 48 เปรียบเทียบการจัดสรรงบฟื้นฟูฯ เขต 10 รายจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง     68 
แผนภาพที่ 49 เปรียบเทียบอัตราการเบิกจ่ายกองทุนฟืน้ฟูฯ เขต 10 รายจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง    68 
แผนภาพที่ 50 กรอบแนวทางการบริหารจัดการบริการการแพทย์แผนไทย      70 
แผนภาพที่ 51 เปรียบเทียบร้อยละหน่วยบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ เขต 10 3 ปีย้อนหลัง   72 
แผนภาพที่ 52 กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทนุ   75 
แผนภาพที่ 53 Time line การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   78 
แผนภาพที่ 54 การรายงานผลการดำเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   79 
แผนภาพที่ 55 แสดงจำนวนผู้ปว่ยโรคไตวายเรื้อรัง เปรียบเทียบระดับเขตสุภาพ    ปี 2561-2563   84 
แผนภาพที่ 56 แสดงจำนวนผู้ปว่ยโรคไตวายเรื้อรัง สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  แบ่งตามระยะของโรคเปรียบเทียบ    ปี 
2561-2563            84 
แผนภาพที่ 57 แสดงจำนวนผู้ปว่ยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ  สปสช. เขต 10 
อุบลราชธานี              85 
แผนภาพที่ 58 จำนวนผูป้่วยเบาหวานและความดนัโลหิตสูง จำแนกรายเขต     87 
แผนภาพที่ 59 Admission rate ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น     88 
แผนภาพที่ 60 Admission rate ดว้ยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต     88 
แผนภาพที่ 61 Admission rate ของผู้ป่วยตัดขาจากโรคเบาหวาน      89 
แผนภาพที่ 62 Admission rate ด้วยโรคความดนัโลหิตสูงที่มภีาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง   89 
แผนภาพที่ 63 อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา   90 
แผนภาพที่ 64 แสดงการออกแบบการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC)   92 
แผนภาพที่ 65 แสดงการบูรณาการงบประมาณการจัดบริการดแูลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพงิ  93 
แผนภาพที่ 66 แสดงพัฒนาการการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึง่พิง    93 
แผนภาพที่ 67 แสดงลักษณะประชากรกลางปี 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563     94 
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แผนภาพที่ 68 แสดงแนวโน้มประชากรผู้สงูอายุ เขต 10 อุบลราชธานี ระหว่างปี 2552-2563    94 
แผนภาพที่ 69 แสดงคาดการประชากรผู้สงูอายุ 10ปีข้างหนา้ เขต 10 อุบลราชธาน ี     95 
แผนภาพที่ 70 แสดงจำนวนประชากรผูสู้งอายุ 3ปีย้อนหลัง เขต 10 อุบลราชธาน ี     95 
แผนภาพที่ 71 แสดงจำนวนประชากรผูสู้งอายุที่มีภาวะพึง่พิง เขต 10 อุบลราชธานี ณ 1 กรกฎาคม 2563  95 
แผนภาพที่ 72 แสดงจำนวนผู้สงูอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำแนกตามกลุ่ม ADL  ณ 1 กรกฎาคม 2563   96 
แผนภาพที่ 73 แสดงเป้าหมายการดำเนินงานกองทนุ LTC เขต 10  ปีงบประมาณ 2564    96 
แผนภาพที่ 74 สรปุผลการสมัครเข้าร่วมกองทุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึง่พิง (LTC) ปีงบประมาณ 2563 ณ 
วันที่ 10 มกราคม 2563           97 
แผนภาพที่ 75 แสดงรูปแบบการจัดบริการกองทุนผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564  97 
แผนภาพที่ 76 แสดงระบบการบริการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึง่พิง (LTC) ปี 2564   98 
แผนภาพที่ 77 แสดงผังการบริการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพงิ (LTC) ปงีบประมาณ 2564  98 
แผนภาพที่ 78 แสดงแนวโน้มงบกองทุน LTC และผลการเบิกจ่าย ปี2562-2564     99 
แผนภาพที่ 79 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รบัการดูแลตาม Care Plan แยกรายเขต ปี 2564  102 
แผนภาพที่ 80 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รบัการดูแลตาม Care Plan แยกรายจังหวัด ปี 2564 102 
แผนภาพที่ 81 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รบัการดูแลตาม Care Plan แยกตามการประเมิน ADL ปี64 103 
แผนภาพที่ 82 กรอบแนวคิดสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิในระบบ UC      105 
แผนภาพที่ 83 การออกแบบการจ่ายค่าบริการค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำ
ครอบครัว นอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร(PCC) ปงีบประมาณ 2564       105 
แผนภาพที่ 84 แสดงผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC หน่วยบริการปฐมภูมทิี่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ ราย
เขต ปี 2564            106 
แผนภาพที่ 85 แสดงผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC ของคณะทำงานฯเขต ณ วนัที่ 21 กันยายน 2563 107 
แผนภาพที่ 86 ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC ของคณะทำงานฯเขต ณ วนัที่ 21 กันยายน 2563  107 
แผนภาพที่ 87 ผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบรกิารปฐมภูมิ ปี 2564     108 
แผนภาพที่ 88 Time line การดำเนิงานตามนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนกไ็ด้ที่พร้อม    113 
แผนภาพที่ 89 จำนวนคร้ังที่ผูป้ว่ยมะเร็งเข้ารับบริการ (เคมีบำบัด รังสีรักษา ทัง้ IP/OP)    113 
แผนภาพที่ 90 จำนวนคร้ังของการเข้ารับบริการ STEMI fast track แยกรายเขต     115 
แผนภาพที่ 91 จำนวนคร้ังของการเข้ารับบริการ STEMI fast track แยกรายจังหวัด เขต 10    116 
แผนภาพที่ 92  ผลงานงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายเขต      118 
แผนภาพที่ 93 Time line การดำนเนนิงานบริการปฐมภูมิไปรับบริการทีไหนก็ได้ (OP Walk-in)   121 
แผนภาพที่ 94  ผลการดำเนนิงาน Cataract แยกรายเขต ปี 2564      123 
แผนภาพที่ 95  ผลการดำเนนิงาน Cataract แยกรายจงัหวัดในเขต 10 อุบลราชธาน ี    123 
แผนภาพที่ 96  ผลการดำเนนิงานปงีบประมาณ 2564  แยกรายเขต      126 
แผนภาพที่ 97  ผลการดำเนนิงานปงีบประมาณ 2564  แยกรายจังหวัด สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี   126 
แผนภาพที่ 98 กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบบริการผู้ปว่ยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน    127 
แผนภาพที่ 99  เปรียบเทียบการจัดสรรเป้าหมายย้อนหลัง 3 ป ีจำแนกรายเขต     128 
แผนภาพที่ 100  เปรียบเทียบการจัดสรรเป้าหมายย้อนหลงั 3 ปี จำแนกรายจังหวัด  เขต10 อุบลราชธานี  128 
แผนภาพที่ 101  ผลงานอัตราการลงทะเบียนผู้ป่วยจติเวชเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกเขตพื้นที ่  129 
แผนภาพที่ 102 ผลงานอัตราการติดตามเยี่ยมผูป้่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกเขตพื้นที่ 130 
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แผนภาพที่ 103 การจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจติเวชเรื้อรังในชุมชนของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 3 ปี
ย้อนหลัง จำแนกรายจังหวัด           130 
แผนภาพที่ 104 การเบิกรายการยาบางรายการระหว่างสิทธิ UC และประกนัสังคม     133 
แผนภาพที่ 105 ยาอ่ืนๆที่ชดเชยผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา       134 
แผนภาพที่ 106 กระบวนการจดัซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ จำเป็นตามโครงการพิเศษ    134 
แผนภาพที่ 107 แนวทางกำกบัการใช้ยา         135 
แผนภาพที่ 108 แสดงจำนวนผูป้่วยและมลูค่าการใช้ยาจ (2) รวมทุกรายการ ในพื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี 136 
แผนภาพที่ 109 แสดงมลูค่าการชดเชยยาจ 2 สะสม ปีงบประมาณ 2553 – 2564 จำแนกรายโรงพยาบาล  137 
แผนภาพที่ 110 แสดงข้อมูลจำนวนผูป้่วยทีไ่ด้รับการชดเชยยาจ 2 สะสม ปงีบประมาณ 2553 – 2564   137 
แผนภาพที่ 111 แสดงรายการยาจ 2 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากกว่า 1,000 รายขึ้นไปในเขตพื้นที ่  138 
แผนภาพที่ 112 จำนวนผู้ป่วยทีไ่ด้รับกลุ่มยาต้านพิษ ในเขตพื้นที่ ปีงบประมาณ  2564    139 
แผนภาพที่ 113 การบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไขห้วัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564  140 
แผนภาพที่ 114 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การกระจายบริหารจดัการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 141 
แผนภาพที่ 115  Timeline การบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564      142 
แผนภาพที่ 116 แสดงภาพรวมการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021 ทั้งประเทศ ตั้งแต่วันเร่ิมให้บริการ จนถึง 
วันที่ 5 กพ 64            145 
แผนภาพที่ 117 แสดงภาพรวมการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021ในเขตพื้นที่  ตั้งแต่วันเร่ิมให้บริการ จนถึง 
วันที่ 5 กพ 64            145 
แผนภาพที่ 118 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรควัคซนีโควิด 19 กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 
ในพื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  ตั้งแตว่ันเร่ิมให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64     146 
แผนภาพที่ 119 แสดงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซนีไข้หวัดใหญ่ 2021 ของหน่วยบริการในพื้นที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  
ภาพรวมรายจังหวัด ตั้งแต่วนัเร่ิมให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64       146 
แผนภาพที่ 120 ข้อมูลกรณีผู้รับบริการได้รบัความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41) ปี 2559-2564  149 
แผนภาพที่ 121 แสดงกระบวนการในภาพรวมของการบริหารจัดการคำร้องฯในเขตพื้นที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 
10 อุบลราชธานี   ปงีบประมาณ 2564         154 
แผนภาพที่ 122 แสดงกระบวนการย่อย งานธุรการหลังจากรับคำร้องฯจากผู้ยื่นในเขตพื้นที่ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
เขต 10 อุบลราชธานปีีงบประมาณ 2564         154 
แผนภาพที่ 123 แสดงกระบวนการย่อย งานธุรการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการฯในเขตพื้นที่ของสำนักงานหลักประกนั
สุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีปงีบประมาณ 2564        155 
แผนภาพที่ 124 แสดงกระบวนการย่อยการตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักบริหาร
การชดเชยงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564         155 
แผนภาพที่ 125 สรุปผลการพิจารณาชดเชยคำร้องตามประเภทความเสียหาย     157 
แผนภาพที่ 126 แสดงจำนวนวนัโอนเงินชดเชยเยียวยา ( เปา้หมาย ภายใน 5 วนัทำการ  )    157 
แผนภาพที่ 127 จำนวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพโดยภาคประชาชน จำแนกรายจังหวัด 159 
แผนภาพที่ 128 ผลงานหน่วยรบัเร่ืองร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5)   161 
แผนภาพที่ 129 จำนวนหน่วยรบัเร่ืองร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน แยกรายเขต    163 
แผนภาพที่ 130 จำนวนหน่วยรบัเร่ืองร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  163 
แผนภาพที่ 131 บทบาทการดำเนินงานของหน่วยรับเร่ืองร้องเรียนอ่ืนที่เปน็อิสระจากผู้ถูกร้องเรียน   164 
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แผนภาพที่ 132 จำแนกประเดน็เร่ืองร้องทุกข์/ร้องเรียน จากหน่วยฯ 50(5)     165 
แผนภาพที่ 133 ผลการตรวจประเมิน sop ปีงบประมาณ 2564  เปรียบเทียบรายจังหวัด    166 
แผนภาพที่ 134 ผลการสำรวจการรับรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2564     168 
แผนภาพที่ 135 ช่องทางการรับรู้การสื่อสารของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ช่องทาง  169 
แผนภาพที่ 136 ขอบเขตและเงือ่นไขการบริการที่ร้านยา       173 
แผนภาพที่ 137 FLOW ของกระบวนการส่งต่อผูป้่วยไปรับยาทีร่้านยาในเครือข่าย ปี 2564    173 
แผนภาพที่ 138 แสดงข้อมูลผูป้ว่ยที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ ปงีบ 2564 ณ เดือนสิงหาคม 2564  176 
แผนภาพที่ 139 แสดงข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศ      177 
แผนภาพที่ 140 แสดงร้อยละผูป้่วยไปรับยาที่ร้านยาเมื่อเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 แยกตาม สปสช.เขต 178 
แผนภาพที่ 141  แสดงจำนวน และ ร้อยละร้านยาที่มผีู้ป่วยไปใช้บริการเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2564  
แยกตาม สปสช.เขต ณ 1 ส.ค. 64          179 
แผนภาพที่ 142  จำนวนและรอ้ยละโครงการ จำแนกตามประเภทการใช้จ่ายงบ ปี2564 เขต10 อุบลราชธาน ี  183 
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     ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
สรุปโดย : นายศรชัย ผลจันทร์ นกัวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0982797699  

     ลักษณะสำคัญของพื้นที่และประชากร 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 10 อุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขท่ี 145 อาคารที่ทำ

การไปรษณีย์ (ชั้น3) ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เว็บไซต์ 
https://ubon.nhso.go.th รับผิดชอบพื้นท่ีจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนล่าง จำนวน 5 จังหวัด 
ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร มีพ้ืนที่ 
55,359 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 70 อำเภอ 613 ตำบล 7,355 หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทุกประเภท 663 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 9 แห่ง 
เทศบาลตำบล 159 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 489 แห่ง มีหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รวมทุกประเภท 1,108 แห่ง แบ่งเป็น หน่วยรับส่งต่อทั่วไป 76 แห่ง หน่วยบริการประจำ 77 แห่ง หน่วยบริการปฐม
ภูมิ 955 แห่ง สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี มีพ้ืนที่ติดเขตชายแดนประเทศเพ่ือนบ้าน 2 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา
ที่จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่จังหวัดอุบลราชธานี 
จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพ้ืนที่ห่างไกลที่สุดที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ห่างจากที่ตั้ง
สปสช. 10 อุบลราชธานี เป็นระยะทาง 200 กิโลเมตร รองลงมาคือ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นระยะทาง 
186 กิโลเมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหาร 

อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ จังหวัดนครพนมและจังหวัดสกลนคร  
  ทิศใต้  ประเทศกัมพูชาและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ทิศตะวันตก จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์ 
แผนภาพที่ 1 แสดงการแบ่งเขตพ้ืนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ubon.nhso.go.th/
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แผนภาพที่ 2 แสดงเขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปกครอง 

จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอยางชุม
น้อย อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอปรางค์กู่ อำเภอขุนหาญ อำเภอราษีไศล 
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอบึงบูรพ์ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอโนนคูณ อำเภอศรีรัตนะ อำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอวังหิน 
อำเภอภูสิงห์ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอเบญจลักษ์ อำเภอพยุห์ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ และอำเภอศิลาลาด 

จังหวัดอุบลราชธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอ
ศรีเมืองใหม่ อำเภอโขงเจียม อำเภอเขื่องใน อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำยืน อำเภอ
บุณฑริก อำเภอตระการพืชผล อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอ
ตาลสุม อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาเยีย อำเภอนาตาล 
อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอน้ำขุ่น 

จังหวัดยโสธร แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร อำเภอทรายมูล อำเภอกุด
ชุม อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ 

จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอ
ชานุมาน อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา อำเภอเสนางคนิคม อำเภอหัวตะพาน และอำเภอลืออำนาจ 

จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร อำเภอนิคมคำ
สร้อย อำเภอดอนตาล อำเภอดงหลวง อำเภอคำชะอี อำเภอหว้านใหญ่ และอำเภอหนองสูง 

 
 
 
 

ประเทศ 
สปป.ลาว 

จ.สุรินทร์ 

ประเทศ 
กัมพูชา 

จ.ร้อยเอ็ด 

จ.กาฬสินธุ์ 

จ.สกลนคร 

จ.นครพนม 



หน้า | 4 
 

 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนอำเภอ, ตำบล, หมู่บ้าน  แยกรายจังหวัด ในพ้ืนที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

จังหวัด   อำเภอ   ตำบล   หมู่บ้าน  

 มุกดาหาร   7   53   526  
 ยโสธร   9   79   885  

 ศรีสะเกษ   22   206   2,633  
 อำนาจเจริญ   7   56   607  
 อุบลราชธานี   25   219   2,704  

 รวม   70   613   7,355  
ที่มา : https://multi.dopa.go.th/pab/news/cate9/view46  (26 สิงหาคม 2564) 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกรายจังหวัด ในพ้ืนที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

  จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน รวม 

จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร 
เทศบาล
เมือง 

เทศบาลตำบล อบต.   

  (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) (แห่ง) 

มุกดาหาร 1 - 1 24 29 55 
ยโสธร 1 - 1 23 63 88 

ศรีสะเกษ 1 - 2 35 179 217 
อุบลราชธาน ี 1 1 4 54 179 239 
อำนาจเจริญ 1 - 1 23 39 64 

รวม 5 1 9 159 489 663 
ที่มา : http://www.dla.go.th/work/abt/summarize.jsp (9 กันยายน 2563) 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจำนวนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

จังหวัด หน่วยรับส่งต่อ หน่วยบริการ หน่วยบริการ 
  ทั่วไป (แห่ง) ประจำ (แห่ง) ปฐมภูมิ (แห่ง) 

ศรีสะเกษ 22 23 285 
อุบลราชธาน ี 30 30 366 

ยโสธร 10 10 128 
อำนาจเจริญ 7 7 90 
มุกดาหาร 7 7 86 

รวม 76 77 955 
ที่มา : https://reghosp.nhso.go.th/hospital_search/index.xhtml  (22 เมษายน 2564) 
 
 
 
 

https://multi.dopa.go.th/pab/news/cate9/view46
https://reghosp.nhso.go.th/hospital_search/index.xhtml
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       สถิติสาธารณสุขสำคัญในพื้นที่ 
สรุปโดย : นายประสิทธ์ิ  บุญเกิด ผู้จัดการกลุ่มภารกจิ โทร 0847512773  

สถิติประชากร 
สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี รับผิดชอบดูแลประชากรในพ้ืนที่ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัด
มุกดาหาร จำนวนทั้งสิ้น 4,838,063 คน (ข้อมูลประชากร ณ1 กรกฎาคม 2564 จากข้อมูลCardbase สปสช.) จังหวัด
ที่มีประชากรมากทีสุ่ดคือ จังหวัดอุบลราชธานี 1,959,256 คน รองลงมาคือ จังหวัดศรีสะเกษ 1,550,493 คน, จังหวัด
ยโสธร 560,063 คน, จังหวัดอำนาจเจริญ 396,537 คน และ  จังหวัดมุกดาหาร 371,714 คนตามลำดับ หากดู
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ จะพบว่า กลุ่มเด็กปฐมวัย(0-5ปี) มีจำนวน 221,762 คน(4%) กลุ่มเด็กวัยเรียน(6-
14ปี) มีจำนวน 469,552 คน(10%) กลุ่มวันรุ่น/นักศึกษา(15-21ปี) มีจำนวน 416,451 คน(9%) กลุ่มวัยทำงาน(22-
59ปี) 2,827,548 คน(58%) และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวน 902,750(19%) ซึ่งโครงสร้างประชากรของเขต 10 
อุบลราชธานี มีรูปแบบของฐานพีระมิดแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อยๆ แคบเข้าคล้ายรูปดอกบัวตูม แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบของอัตราการเกิดและอัตราการตายที่ต่ำ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ มีโครงสร้างประชากรลดลง ซึ่งสอดคล้อง
กับลักษณะโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุระดับประเทศ และจะพบโครงสร้างประชากรลักษณะนี้ ในประเทศ
สาธารณรัฐเยอรมนี ญี่ปุ่น บัลแกเรีย สวีเดน และสิงคโปร์ 

 
แผนภาพที่ 3 แสดงลักษณะโครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุ พื้นที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลประชากรลงทะเบียนสิทธิ สปสช. (Cardbase) 
 
  สถิติจำนวนประชากรในพื้นที่ เขต10 อุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปี 2564 พบว่า ประชากร
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในแต่ละป ีโดยมีจำนวนประชากรตามฐานข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ สปสช.(Cardbase) อยู่
ระหว่าง 4.690-4.838 ล้านคน สำหรับปี พ.ศ.2564 ประชากร ประมาณ 4,838,063 คน แยกเป็น เพศชาย 
2,414,331 คน(49.90%) เพศหญิง 2,423,732 คน(50.10%)รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4 
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แผนภาพที่ 4  แสดงจำนวนประชากร เขต10 อุบลราชธานี ปี พ.ศ.2558-2564 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลประชากรลงทะเบียนสิทธิ สปสช. (Cardbase) 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจำนวนประชากร รายจังหวัด แยกเพศ ปี พ.ศ.2554-2564 เขต 10 อุบลราชธานี  

 
ที่มา: ฐานข้อมูลประชากรลงทะเบียนสิทธิ สปสช. (Cardbase) 
 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนประชากร แยกเพศ, จำนวนผู้สูงอายุและกลุ่มเด็ก 0-14 ปี แยกรายจังหวัด ปี 2564 
จังหวัด ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) ผู้สูงอาย ุ % เด็ก(0-14ปี) % 

ศรีสะเกษ 773,397 777,096 1,550,493 298,600 19.26 212,002 13.67 
อุบลราชธาน ี 977,905 981,351 1,959,256 349,658 17.85 298,316 15.23 
ยโสธร 279,816 280,247 560,063 111,950 19.99 70,703 12.62 
อำนาจเจริญ 197,817 198,720 396,537 76,899 19.39 53,910 13.60 
มุกดาหาร 185,396 186,318 371,714 65,643 17.66 56,383 15.17 

รวม 2,414,331 2,423,732 4,838,063 902,750 18.66 691,314 14.29 
ที่มา: ฐานข้อมูลประชากรลงทะเบียนสิทธิ สปสช. (Cardbase) 

จงัหวดั 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ศรสีะเกษ 1,517,500 1,524,990 1,513,559 1,521,142 1,521,675 1,525,053 1,509,789 1,540,925 1,541,093 1,537,026 1,550,493

ชาย 759,411 763,283 756,821 760,411 760,384 761,788 752,920 769,369 768,738 766,310 773,397

หญงิ 758,089 761,707 756,738 760,731 761,291 763,265 756,869 771,556 772,355 770,716 777,096

อุบลราชธานี 1,870,603 1,886,371 1,873,031 1,890,532 1,895,771 1,905,842 1,890,645 1,935,728 1,940,645 1,938,270 1,959,256

ชาย 937,505 945,271 937,615 945,675 947,929 952,723 943,456 967,003 969,015 967,340 977,905

หญงิ 933,098 941,100 935,416 944,857 947,842 953,119 947,189 968,725 971,630 970,930 981,351

ยโสธร 559,100 561,035 556,503 558,673 558,062 558,399 551,309 559,727 558,011 555,062 560,063

ชาย 280,743 281,608 279,056 280,038 279,552 279,585 275,441 280,067 278,885 277,218 279,816

หญงิ 278,357 279,427 277,447 278,635 278,510 278,814 275,868 279,660 279,126 277,844 280,247

อ านาจเจรญิ 388,808 390,522 387,683 389,788 389,818 390,784 386,977 394,556 394,467 393,498 396,537

ชาย 195,176 195,952 194,353 195,326 195,132 195,418 193,154 197,148 196,960 196,341 197,817

หญงิ 193,632 194,570 193,330 194,462 194,686 195,366 193,823 197,408 197,507 197,157 198,720

มกุดาหาร 354,108 356,553 353,979 356,824 357,589 359,262 356,085 365,694 367,232 367,845 371,714

ชาย 177,454 178,632 177,189 178,514 178,709 179,441 177,533 182,456 183,139 183,304 185,396

หญงิ 176,654 177,921 176,790 178,310 178,880 179,821 178,552 183,238 184,093 184,541 186,318

รวม 4,690,119 4,719,471 4,684,755 4,716,959 4,722,915 4,739,340 4,694,805 4,796,630 4,801,448 4,791,701 4,838,063
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ประชากรกลุ่มเด็ก 0-14 ปี เขต10 อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2564 พบว่ามีจำนวน 691,314 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.29 ของประชากรทั้งหมด  โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีสัดส่วนประชากรกลุ่มเด็ก 0-14 ปีมากที่สุด ร้อย
ละ 15.23 รองลงมาคือจังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 15.17 จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร ที่
ร้อยละ 13.67, 13.60 และ 12.62 ตามลำดับ  ซึ่งตามโครงสร้างพีรามิดประชากรพบว่ากลุ่มเด็ก 0-14 ปีแนวโน้ม
ลดลง 

สำหรับประชากรผู้สูงอายุ เขต10 อุบลราชธานี ในปี พ.ศ.2564 พบว่ามีจำนวน 902,750 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.66 โดยจังหวัดยโสธร มีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด ที่ร้อยละ 19.99 รองลงมาคือจังหวัด
อำนาจเจริญ ร้อยละ 19.39 จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ที่ร้อยละ 19.26, 17.85 
และ 17.66 ตามลำดับ โดยคาดการณ์ประชากรผู้สูงอายุ 10 ปีข้างหน้า พบว่า เขต10 จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ (Completely Aged Society) ร้อละ 20 ในปี พ.ศ.2566  และ สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super-Aged 
Society) ร้อละ 28 ในปี พ.ศ.2574  รายละเอียดตามแผนภาพที่ 5 

 
แผนภาพที่ 5  แสดงจำนวนและร้อยละประชากรผู้สูงอายุ คาดการณ์10ปีข้างหน้า ปี2564-2574 จำแนกตามเพศ  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลลงทะเบียนสิทธิ สปสช. (Cardbase) 
 
 

สถิติการเกิด, การตาย และ อัตราเพ่ิมของประชากร 
  สถิติการเกิดของประชากร ในพื้นที่เขต10 อุบลราชธานี จากฐานข้อมูลใบรับรองการเกิด Online 
(http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2564 พบว่า มีจำนวนการเกิดอยู่ระหว่าง 
3.0-3.9 หมื่นคนต่อปี และการเกิดมีแนวโน้มลดลง โดยเฉลี่ยลดลงปีละ 1.35 พันคน รายละเอียดตามแผนภาพที่ 6 
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แผนภาพที่ 6 แสดงจำนวนการเกิดมีชีพ ปี พ.ศ.2558-2564 จำแนกรายจังหวัดและภาพรวม เขต10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลใบรับรองการเกิด Online สนบท. (http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/) 
 
  สถิติการตายของประชากร ในพื้นที่เขต10 อุบลราชธานี จากฐานข้อมูลการลงทะเบียนสิทธิ สปสช.
(Cardbase) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2564 พบว่า จำนวนประชากรเสียชีวิตอยู่ระหว่าง 3.0-3.7 หมื่นคนต่อปี โดยจำนวน
การเสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย 1 พันคนต่อป ีรายละเอียดตามแผนภาพที่ 7 
 
แผนภาพที่ 7 แสดงจำนวนการเสียชีวิต ปี พ.ศ.2558-2564 จำแนกรายจังหวัดและภาพรวม เขต10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลทะเบียนสิทธิ สปสช.(Cardbase) อัพเดตข้อมูลการตายจาก สนบท. รายวัน 
 

สถิติอัตราการเกิด, อัตราตายและอัตราการเพิ่มประชากรในพื้นที่เขต10 อุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2558-2564 พบว่า อัตราการเกิดลดลงลดลงจาก 9.24 ต่อพันประชากรในปี 2558 ลงลงเป็น 7.05 ต่อพันประชากร
ในปี 2564 ในขณะที่อัตราตายมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก 7.09 ต่อพันประชากรในปี 2558 เพิ่มขึ้นเป็น 8.60 ต่อพัน
ประชากรในปี 2564 ทำให้อัตราเพิ่มของประชากรในเขต10 มีแนวโน้มลดลง จากปี2558 มีอัตราเพิ่มที่ 2.15 ต่อพัน
ประชากร ลดลงมาเป็น 1.53, 1.25, 0.86, 0.05 ในปี พ.ศ.2559, 2560, 2561, 2562 ตามลำดับ และเริ่มมีอัตราเพ่ิม
ติดลบในปี พ.ศ.2563 (-0.32) ส่วนปี พ.ศ.2564 อัตราเพิ่มติดลบที่ -1.55 ต่อพันประชากร รายละเอียดตามแผนภาพ
ที่ 8 

http://e-registration.dopa.go.th/Nbirth_cer/
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แผนภาพที่ 8 แสดงจำนวนเกิด,จำนวนตาย และ อัตราเกิด,อัตราตาย,อัตราเพิ่ม(ต่อพัน ปชก.) เปรียบเทียบ ปี2558-
2564 เขต10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา: ฐานข้อมูลทะเบียนสิทธิ สปสช.(Cardbase) อัพเดตข้อมูลการตายจาก สนบท. รายวัน 
 

สถิติอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด 
สำหรับ สถิติอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด แยกตามเพศ ของเขต10 อุบลราชธานี จากข้อมูล รายงานการ

คาดประมาณประชากร ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในช่วงระยะเวลา 20 ปี พบว่า คนในเขต10 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย 
และ เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยสูงกว่าอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดของระดับประเทศโดยมีแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดเพ่ิม
สูงขึ้น ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าว คนเขต10 ที่เกิดในปี พ.ศ.2553 เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด 71.80 ปี(ค่าประเทศ 
70.52 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 74.10 ปี(ค่าประเทศ 73.23 ปี)ในปี พ.ศ.2563 ส่วนเพศหญิง ในปี พ.ศ.2553มีอายุคาดเฉลี่ย
แรกเกิด 71.80 ปี(ค่าประเทศ 70.52 ปี) เพิ่มขึ้นเป็น 78.80 ปี(ค่าประเทศ 80.35 ปี)ในปี พ.ศ.2563 ประชากร
รายละเอียดตามแผนภาพที่ 9 
แผนภาพที่ 9 แสดงอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด จำแนกตามเพศ เปรียบเทียบ ปี2553-2583 เขต10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา: รายงานการคาดประมาณประชากร ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 (ฉบับปรับปรุง) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ 
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สาเหตุการเสียชีวิต 10 อันดับแรก 
จากข้อมูล hdc ปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า สาเหตุการตาย 10 อันดับ

แรกของเขต10 ได้แก่ 1.วัยชรา, 2.หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 3.หัวใจล้มเหลว 4.การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่
ระบุชนิด 5.มะเร็งเซลล์ตับ 6.ไตวายเรื ้อรัง ไม่ระบุรายละเอียด 7.เบาหวานชนิดที ่ไม่ต ้องพึ ่งอินซูลิน ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน 8.ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 9.โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มิได้จำแนก 10.สมอง
ฝ่อมีเขตรอบ  
  เมื่อเปรียบเทียบกับ สาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของประเทศ พบว่า สาเหตุการตายของโรคหัวใจ
ล้มเหลว, โรคมะเร็งเซลล์ตับ และ โรคไตวายเรื้อรัง ของเขต10 มีอันดับสูงกว่าอันดับของประเทศ รายละเอียดตาม
ตารางที่ 6 
ตารางท่ี 6  สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 จำแนกตามเพศ 

ที่มา :  https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php  ณ 17 พฤศจิกายน 2564 
 
สาเหตุการเจ็บป่วยด้วยโรคสำคัญในพื้นที่ 
  จากข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก สาหตุการเจ็บป่วย 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลกัผู้ป่วย
นอก พบว่า โรคความดันโลหิตสูง ( I10 Essential (primary) hypertension ) เป็นโรคที่พบมากที่สุด จำนวนบริการทั้งสิ้น 
1,141,177 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 11.51 ของโรคหลักผู้ป่วยนอกทั้งหมด  รองลงมาคือ โรคหวาน มีจำนวนบริการทั้งสิ้น 
960,128 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของโรคหลักผู้ป่วยนอกทั้งหมด รายละเอียดตามตามรางท่ี 7  
ตารางท่ี 7 บริการผู้ป่วยนอก 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก เขตสุขภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ 2564  

ที ่ รหัสโรควินิจฉัย ผู้ป่วยนอก 
ปีงบ2564 

คร้ัง % 
1 I10 hypertension 1,141,177 11.51% 
2 E11 mellitus 960,128 9.68% 
3 M79 Other soft tissue disorders 604,057 6.09% 
4 J00  common cold 579,747 5.85% 
5 N18 Chronic renal failure 442,948 4.47% 
6 K30 Dyspepsia 287,251 2.90% 
7 K02 Dental caries 205,632 2.07% 

ที ่ ชื่อโรค ชาย % หญิง % รวม % อันดับ
ประเทศ 

1 วัยชรา 1,112 5.15  1,528 9.82  2,640 7.11  1 
2 หัวใจล้มเหลว ไม่ระบรุายละเอียด 1,136 5.27  761 4.89  1,897 5.11  2 
3 หัวใจล้มเหลว 954 4.42  637 4.09  1,591 4.28  4 
4 การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบชุนิด 573 2.66  432 2.77  1,005 2.71  3 
5 มะเร็งเซลล์ตับ 436 2.02  200 1.28  636 1.71  9 
6 ไตวายเรื้อรัง ไม่ระบรุายละเอยีด 270 1.25  345 2.22  615 1.66  - 
7 เบาหวานชนิดที่ไมต่้องพึ่งอินซูลิน ไม่มี

ภาวะแทรกซ้อน 
218 1.01 362 2.33 580 1.56 7 

8 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 262 1.21  281 1.80  543 1.46  5 
9 โรคเสื่อมของสมองในวัยชรา มไิดจ้ำแนก 234 1.08  275 1.77  509 1.37  6 
10 สมองฝ่อมีเขตรอบ 180 0.83  220 1.41  400 1.08  -  

รวม 5,375 24.92  5,041  32.38  10,416  28.04    
จำนวนเสียชีวิตทั้งหมด 21,573  100.00 15,568 100.00  37,141  100.00   
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ที ่ รหัสโรควินิจฉัย ผู้ป่วยนอก 
ปีงบ2564 

คร้ัง % 
8 M62 Other disorders of muscle 168,016 1.69% 
9 M54 Dorsalgia 134,035 1.35% 
10 R42 Dizziness and giddiness 130,744 1.32% 
11 K05 Gingivitis and periodontal 121,417 1.22% 
12 U57 โรคที่เกี่ยวกับลม 118,264 1.19% 
13 K04 pulp and periapical tissues 116,372 1.17% 
14 F20 Schizophrenia 115,971 1.17% 
15 A09 Diarrhoea and gastroenteritis 102,665 1.04% 
16 R21 Rash and skin eruption 92,255 0.93% 
17 H10 Conjunctivitis 82,252 0.83% 
18 R51 Headache 82,157 0.83% 
19 R10 Abdominal and pelvic pain 77,374 0.78% 
20 E78 Disorders of lipoprotein 76,386 0.77% 

ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
 

  จากข้อมูลบริการผู้ป่วยใน สาหตุการเจ็บป่วย 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลักผู้ป่วยใน 
พบว่า โรคท้องเดิน (ท้องร่วง ท้องเส ีย อุจจาระร่วง) [A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed 
infectious origin] เป็นโรคที่พบมาที่สุด Admit จำนวน 20,403 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  4.52 ของการ Admit ทั้งหมด 
รองลงมาคือ โรคไตวายเรื้อรัง พบAdmit จำนวน 17,867 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ  3.96 ของการ Admit ทั้งหมด  
รายละเอียดตามตามรางท่ี 8  
ตารางท่ี 8 บริการผู้ป่วยใน 20 อันดับแรก ตามรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564  

ที ่ รหัสโรควินิจฉัย ผู้ป่วยใน 
ปีงบ2564 

คร้ัง % 
1 A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin 20,403 4.78% 
2 N18 : Chronic renal failure 17,867 4.19% 
3 J18 : Pneumonia, organism unspecified 14,208 3.33% 
4 J12 : Viral pneumonia, not elsewhere classified 11,755 2.76% 
5 E11 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus 9,174 2.15% 
6 O80 : Single spontaneous delivery 8,057 1.89% 
7 R50 : Fever of unknown origin 7,845 1.84% 
8 I50 : Heart failure 7,183 1.68% 
9 J44 : Other chronic obstructive pulmonary disease 6,171 1.45% 
10 F10 : Mental and behavioral disorders due to use of alcohol 6,150 1.44% 
11 I63 : Cerebral infarction 6,018 1.41% 
12 N39 : Other disorders of urinary system 5,987 1.40% 
13 T79 : Certain early complications of trauma, not elsewhere classified 5,791 1.36% 
14 D56 : Thalassaemia 5,402 1.27% 
15 K35 : Acute appendicitis 5,242 1.23% 
16 J20 : Acute bronchitis 5,080 1.19% 
17 P59 : Neonatal jaundice from other and unspecified causes 5,027 1.18% 
18 H25 : Senile cataract 4,755 1.11% 
19 S06 : Intracranial injury 4,534 1.06% 
20 L03 : Cellulitis 4,414 1.03% 

ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
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การบริหารงานลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกนัสุขภาพถ้วนหน้า 
สรุปโดย : นางสภุาภรณ์ ก่อตั้งทรพัย์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975239   

1. ความเป็นมา 
การดำเนินงานผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของการลงทะเบียนสิทธิ

หลักประกันสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพทั้งการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาลและรวมถึงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิต มีผลดำเนินงาน ดังนี้ 

2. ผลการดำเนินงาน 
ประเทศไทยมี จำนวนประชากรทั้งหมด 67,254,010 คน เป็นประชากรที่สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพ

ของประเทศ (National Coverage) ที่ความครอบคลุมร้อยละ  99.67 (จากจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศ) ใน
จำนวนนี้เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพคิดเป็นร้อยละความครอบคลุมของประชากรที่มีสิทธิประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า 
(UC Coverage)  ทีค่วามครอบคลุมร้อยละ  99.61 (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) 

แผนภาพที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละ ของประชากรประเทศไทย จำแนกตามสิทธิการรักษาพยาบาล 

 

 
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-6 และ 
https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop 

 

 

 

 

https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-6
https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop
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แผนภาพที่ 11 แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล และเขตพ้ืนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติในประเทศไทย  (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-6  และ https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop 

แผนภาพที่ 12  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล และช่วงอายุในประเทศไทย (ข้อมูล ณ 
กันยายน 2564)  

 
ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-6  และ https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop 

 

 

https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop
https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/registration_pop
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แผนภาพที่ 13  แสดงจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 
อุบลราชธานี  (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) 

 
ที่มา :  สรุปรายงานการลงทะเบียน โดยสำนักบริหารงานทะเบียน  https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-7 

จากแผนภูมิจะพบว่าประชากรในเขตพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี  มีความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า : สิทธิ UC/WELL มากที่สุด 3,383,280 คน คิดเป็นร้อยละ 84.57 รองลงมาสิทธิข้าราชการ (OFC) 310,832 คน ร้อย
ละ 7.77 และเป็นสิทธิประกันสังคม (SSS) 229,148 คน ร้อยละ 5.73  และ ในพื้นที่เขต10 มีผลงานความครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพ (Universal Coverage) คิดเป็นร้อยละ 99.78 ของประชากรทั้งหมด 

ตารางท่ี 9   แสดงจำนวนผู้มีสทิธิในระบบหลักประกันสุขภาพจำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล และจังหวัดในพืน้ที่รับผิดชอบ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 10 อุบลราชธานี (ข้อมูล ณ กันยายน 2564) 

 

ที่มา :  สรุปรายงานการลงทะเบียน โดยสำนักบริหารงานทะเบียน  https://ucinfo.nhso.go.th/ucinfo/RptRegisPop-7 

  

 

 

 

ช่ือจังหวัด สิทธิ UC (ราย) สิทธิ OFC (ราย) สิทธิ SSS (ราย) สิทธิ LGO (ราย) สิทธิ DIS (ราย) สิทธิ STP (ราย) สิทธิว่าง (ราย) สิทธิอ่ืนๆ (ราย) % UC Coverage	
ศรีสะเกษ 1,064,469         90,278               53,863              17,928               65                   343                  2,605              2,001               99.77	
อุบลราชธานี 1,390,173         130,752             113,788            19,883              130                 5,879               3,902              2,988              99.77	
ยโสธร 383,700           37,194               22,876              6,060                21                   44                   1,000              683                 99.74	
อ านาจเจริญ 278,736           26,736               15,680              4,552                7                    556                  623                438                 99.78	
มุกดาหาร 266,202            25,872               22,941              4,001                36                   660                  690                2,279               99.80	
เขต 10 อุบลราชธานี 3,383,280         310,832             229,148            52,424               259                 7,482               8,820             8,389              99.77	
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการลงทะเบียนผูต้้องขังในเรือนจำ จำแนกตามเขตพื้นที่ ปี 2564 (ตรวจสอบสิทธิ ณ 30 กันยายน 
2564) 

 

ตารางท่ี 11   แสดงผลการลงทะเบียนผู้ต้องขังในเรือนจำ จำแนกตามหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักบริหารงานทะเบียน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากการตรวจสอบสิทธิ ณ 28 กันยายน 2564 

หมายเหตุ  กองทุนอื่น  :  สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ (ผู้ประกันตนคนพิการ) , สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น , สิทธิข้าราชการ/
สิทธิหน่วยงานรัฐ , สิทธิครูเอกชน , สิทธิประกันสังคม , สิทธิประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ , บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ 
  

  จากตารางการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในพื้นที่เขต 10 มีความครอบคลุมสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าสิทธิ UC ตรง CUP  88.51% ปัญหาส่วนหนึ่งพบว่า มีการย้ายเรือนจำของผู้ต้องขังระหว่างเรือนจำ และ
บางส่วนเป็นการย้ายเข้ามาระหว่างการประมวลผลข้อมูล ระหว่างนั้นมีการตรวจสอบบุคคล และ เอกสารหลักฐานของ
เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ทำให้เกิดสิทธิ UC นอก CUP ดังกล่าว 

 

 จ านวนรวม
 กองทุนอ่ืน

จ านวน % จ านวน %
เขต 1 เชียงใหม่ 17,510          85.94 2,865             14.06 617                       20,992         37               1,358           22,387              
เขต 2 พิษณุโลก 13,141          91.45 1,229             8.55 391                       14,761         14               279             15,054              
เขต 3 นครสวรรค์ 6,914            85.58 1,165             14.42 298                       8,377           6                 176             8,559               
เขต 4 สระบุรี 26,101          91.53 2,416             8.47 365                       28,882         70               767             29,719              
เขต 5 ราชบุรี 18,901          94.47 1,107             5.53 463                       20,471         21               505             20,997              
เขต 6 ระยอง 26,272          94.98 1,390             5.02 678                       28,340         73               1,017           29,430              
เขต 7 ขอนแก่น 13,344          93.81 880               6.19 394                       14,618         17               275             14,910              
เขต 8 อุดรธานี 16,650          93.09 1,235             6.91 744                       18,629         17               300             18,946              
เขต 9 นครราชสีมา 19,806          90.73 2,024             9.27 674                       22,504         20               386             22,910              
เขต 10 อุบลราชธานี 11,297          88.51 1,466             11.49 544                       13,307         13               201             13,521              
เขต 11 สุราษฎร์ธานี 25,031          93.95 1,613             6.05 545                       27,189         36               560             27,785              
เขต 12 สงขลา 21,663          97.20 624               2.80 638                       22,925         17               390             23,332              
เขต 13 กรุงเทพมหานคร 19,494          80.50 4,723             19.50 1,207                    25,424         242             985             26,651              
รวมท้ังประเทศ 236,124        91.22 22,737           8.78 7,558                    266,419       583             7,199           274,201            

 สิทธิ UC นอก CUP
รับตัวเข้าเรือนจ า

น้อยกว่าเท่ากับ 30 วัน

 สิทธิ UC นอก CUP
รับตัวเข้าเรือนจ า
มากกว่า 30 วัน

รายงานจ านวนผู้ต้องขัง แยกรายเรือนจ า ประจ าเดือนกันยายน 2564

เขตสปสช.
 สิทธิว่าง

 จ านวนข้อมูล(คน)
รวม สิทธิ UCสิทธิ UC ตรง CUP

จ านวน % จ านวน %
22799 สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดมุกดาหาร 10712 รพ.มุกดาหาร 1,466       91.80 131           8.20 64                         1,661          1          30           1,692        
22802 สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดยโสธร 10701 รพ.ยโสธร 1,072       91.16 104           8.84 18                         1,194          -       14           1,208        
22794 สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดศรีสะเกษ 10700 รพ.ศรีสะเกษ 1,732       94.96 92             5.04 123                        1,947          5          41           1,993        
22824 สถานพยาบาลเรือนจ าอ าเภอกันทรลักษ์ 10929 รพ.กันทรลักษ์ 1,140       98.62 16             1.38 93                         1,249          2          14           1,265        
22814 สถานพยาบาลเรือนจ าจังหวัดอ านาจเจริญ 10703 รพ.อ านาจเจริญ 959          76.48 295           23.52 98                         1,352          -       20           1,372        
22767 สถานพยาบาลเรือนจ ากลางอุบลราชธานี 15246 ศสช.ชยางกูร 28 4,928       85.62 828           14.38 148                        5,904          5          82           5,991        

11,297     88.51 1,466        11.49 544                        13,307        13        201         13,521       

 กองทุนอ่ืน รวม สิทธิ UCสิทธิ UC ตรง CUP
 จ านวนรวม
รายเรือนจ า

(คน)
 สิทธิว่าง

 จ านวนข้อมูล(คน)
 สิทธิ UC นอก CUP

รับตัวเข้าเรือนจ า
น้อยกว่าเท่ากับ 30 วัน

 สิทธิ UC นอก CUP
รับตัวเข้าเรือนจ า
มากกว่า 30 วัน

ช่ือ ช่ือ
สถานพยาบาลเรือนจ า

รหัส
CUPเรือนจ า

รหัส

รวมเขต 10 อุบลราชธานี
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หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ 

สรุปโดย : นายคดิณรงค์ โคตรทอง  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0982797701   
 

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความจำเป็นต้องประเมินขึ้นทะเบียนหน่วย
บริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ตามมาตรา 44 แห่ง พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อให้เกิด
ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยความมั่นใจ 
ประกันคุณภาพบริการที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งมีการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทุกระดับเป็นประจำทกุปี 
ในพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี มีหน่วยบริการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวม
จำนวน 1,112 หน่วย  (แบบนับไม่ซ้ำตามประเภทการขึ้นทะเบียน) โดยแบ่งประเภทการข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ  

แผนภาพที่ 14  แสดงจำนวนหน่วยบริการ แยกตามสังกัดและประเภทการข้ึนทะเบียน ปี2564 เขต10 อุบลราชธานี 

จำนวนหน่วยบริการขึน้ทะเบียนระดับต่างๆ 

 
 

สังกัด (แห่ง) 
Affiliation (Unit) 

ปฐมภมู ิ

(Primary Care Units) 
957 

 
 

ประจำ 

(Main contractors) 
79 

  
รับส่งต่อ  (Referral Hospitals) 

79 
Capitation 

76 
Non-capitation 

3 

กรทรวงสาธารณสุข 
(Ministry of Public Health) 

934 74 
 

71 1 

กระทรวงอื่นๆ 
(Other gov affiliation) 

22 4 6 3 

เอกชน 

(Private) 

1 1 1  

 

ผลการประเมินหน่วยบริการ 

  เพื่อให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐานด้วยความมั่นใจ และเป็นการประกันคุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับในบริการระดับต่าง ๆ สำนักงานฯ
ดำเนินการตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการทุกระดับเป็นประจำทุกปี  ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการเป็นไป
ตามตารางท่ี 12 และ ตารางที่ 13 

 

 

 

 

 



หน้า | 17 
 

 

ตารางท่ี 12 ผลการตรวจประเมินหน่วยบริการจำแนกตามประเภทการขึ้นทะเบียนและผลการประเมิน ปี2564 

ผลการประเมิน กลุ่ม หน่วยบริการปฐมภูม ิ หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไป 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ผ่านเกณฑ์ กลุ่ม 1 328 34.27 27 34.18 74 97.37 
กลุ่ม 2 621 64.89 51 64.56 2 2.63 

ผ่านแบบมีเงื่อนไข กลุ่ม 3 1 0.10 0 0 0 0 
กลุ่ม 4 5 0.52 1 1.27 0 0 

ไม่ผ่าน กลุ่ม 5 2 0.21 0 0 0 0 
รวมท้ังหมด  957 100 79 100 76 100 

 

ตารางท่ี 13 ผลการประเมินหน่วยบริการจำแนกตามสังกัดและประเภทของหน่วยบริการ ปี 2564 

หน่วยบริการ
สังกัด 

หน่วยบริการปฐมภูมิ (แห่ง) หน่วยบริการประจำ (แห่ง) หน่วยบริการรับส่งต่อ (แห่ง) 

ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านมี
เงื่อนไข 

ไม่
ผ่าน 

รวม ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านมี
เงื่อนไข 

ไม่
ผ่าน 

รวม ผ่าน
เกณฑ ์

ผ่านมี
เงื่อนไข 

ไม่
ผ่าน 

รวม 

รัฐใน สป.สธ. 930 4 - 934 74 - - 74 70 1 - 71 

รัฐนอก สป.สธ. - - - - - - - - 1 - - 1 
รัฐนอก สธ. 18 2 2 22 3 1 - 4 2 1 - 3 
เอกชน  1 - - 1 1 - - 1 1 - - 1 

รวม 949 6 2 957 78 1 - 79 74 2 - 76 
 

  สำหรับตารางหน่วยบริการที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์และผ่านเกณฑ์แบบมีเงื ่อนไข จะต้องมีการจัดทำ
แผนการพัฒนาเพื่อยกระดับหน่วยบริการให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเงื่อนไขเกณฑ์ขึ้นทะเบียนของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการของรัฐทุกสังกัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สปสช.เขตจะมีการตรวจเยี่ยมและ
ให้คำแนะนำในการพัฒนา ปรับปรุงโดยพิจารณาตามศักยภาพที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ 
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การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาพรวม  

สรุปโดย : นายสมชาติ ทองหิน  ผูจ้ัดการกลุ่มภารกิจ  โทร 0901975234   
 
แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2564 การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวคิดและหลักการ ดังนี้ 
1. การสร้างความเป็นธรรมต่อประชาชนและผู้ป่วยที่จะได้รับบริการสาธารณสุข 
2. การเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภาพผลงานบริการสาธารณสุข 
3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการบริการ 
สาธารณสุข 
4. สนับสนุนการจัดบริการที่สอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) 
และลดความแออัดในหน่วยบริการ ภายใต้สถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เช่น บริการส่งยาไปที่ 
บ้านผู้ป่วย บริการ Telemedicine บริการรับยาที่ร้านยาสุขภาพชุมชน บริการรักษามะเร็งลำไส้ด้วยยาเคมี 
บำบัดที่บ้านผู้ป่วย เป็นต้น 
5. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน โดย 
5.1 ให้มีกรบริหารเป็นวงเงินแบบมีเพดานระดับเขตตามเขตความรับผิดชอบของสำนักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (Global budget ระดับเขต) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพระดับเขต (อปสข.) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการพัฒนาบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ 
หรือมีการกระจายหน่วยบริการอย่างไม่เมาะสม 
5.2 แนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุน เป็นการจ่ายสำหรับการบริการสาธารณสุขและ 
การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ทั้งนี้ การจ่ายเป็นเงินจะจ่ายแบบเมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดจ่ายตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลังการให้บริการ จ่ายตามโครงการที่กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ 
และมีการนำร่องจ่ายตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-based Health Care) ซึ่งอาจบูรณาการจ่าย
ค่าใช้จ่ายร่วมกับรายการบริการประเภทต่างๆ ได้ โดย สปสช.กำหนด การกำกับ การตรวจสอบและ ประเมินผล  

5.3 กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษ 
(ยาและอ่ืนๆ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ) ให้สามารถดำเนินการจัดหาและสนับสนุนยา และอ่ืนๆ ที่จำเป็นตาม
โครงการพิเศษให้หน่วยบริการโดยเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ และหรือ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายยาและอ่ืนๆ 
เช่น การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนรับยา ฯลฯ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ตามการใช้บริการ  
5.4 กำหนดให้มีเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ ทำหน้าที่จัดหาและสนับสนุน ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะ
เทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ให้แก่หน่วยบริการอ่ืน ในเครือข่าย ตามแผนและวงเงิน
การจัดหายา วัคซีน เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น ตามโครงการพิเศษ ที่คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบ (แผนและวงเงินการจัดหาฯ) โดย ให้เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์
มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุน  
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมความต้องการของภาครัฐและแผนปฏิบัติการ บูรณาการจีโนมิกส์
ประเทศไทย ให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุนสำหรับรายการนวัตกรรมและหรือ สิ่งประดิษฐ์และหรือผลงานจาก
การบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย ที่สนับสนุนหรือใช้ในการบริการสาธารณสุข ที่ภาครัฐพัฒนาได้ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ สปสช.กำหนด  
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5.6 การจ่ายค่าใช้จ่ายเงินกองทุนตามปริมาณงานที่เรียกเก็บภายหลังการให้บริการให้เป็นไป ตามมาตรการเพ่ือรักษา
วินัยการเรียกเก็บค่าบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด 
และตามข้อมูลที่ส่งมาในปีงบประมาณ 2564  
5.7 การให้บริการสาธารณสุขที่เป็นโครงการเฉพาะหรือโครงการพิเศษอาจให้หน่วยบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ 
หน่วยบริการที่รับการส่งต่อผู้รับบริการ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือดำเนินการ
แสวงหาผลกำไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐที่ได้รับ มอบหมายให้ทำกิจการในอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามแนวทางท่ี สปสช. กำหนด โดยให้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือโครงการ
ดำเนินงานและผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะส่งมอบกับ สปสช.  
5.8 กำหนดมาตรการกำกับและเร่งรัดการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกระดับ รวมทั้งกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ และกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจำเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด โดยปี 
2564 เพ่ิมมาตรการกรณีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เขตกรุงเทพ มหานครฯ หากมีเงิน
คงเหลือมากกว่าสองเท่าของรายรับของเงินกองทุนฯ ในปีที่ผ่านมา สปสช.อาจงด การจัดสรรเงินสมทบเข้ากองทุนฯ  
5.9 ให้ สปสช.เสนอของบประมาณเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม สำหรับรายการบริการที่มีการ จ่ายแบบระบบ
ปลายเปิด เช่น รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เฉพาะประเภทบริการกรณีเฉพาะ และบริการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage for Emergency Patients: UCEP) และรายการค่าบริการผู้ป่วยไต
วายเรื้อรัง ภายหลังจาก ติดตาม กำกับ และควบคุม/ปรับประสิทธิภาพ การดำเนินงาน และหากมีผลงานบริการ
มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณหรือเงินงบประมาณท่ีได้รับ ในปีงบประมาณ 2564 ไม่เพียงพอ  

5.10 ในระหว่างปีงบประมาณหากเงินที่กำหนดในรายการและประเภทบริการใดไม่เพียงพอ เนื่องจากผลงานบริการ
มากกว่าเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณหรือกรณีจำเป็นอ่ืนให้ สปสช. ใช้เงินกองทุน จากรายการและประเภทบริการอ่ืน
จ่ายไปก่อน และในช่วงปลายปีงบประมาณ หากจ่ายหรือประมาณการจ่าย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เสร็จสิ้น
ตามเป้าหมายของปีงบประมาณ 2564 แล้ว ให้ สปสช.จ่ายเงิน ที่อาจเหลือในภาพรวมทุกรายการและประเภทบริการ
คืนเข้ารายการและประเภทบริการอ่ืนที่ยืมจ่ายในระหว่าง ปีงบประมาณก่อนและหากไม่เพียงพอให้ของบประมาณ
ทดแทนในปีถัดไปหากมีเงินเหลือจึงจ่ายตามผลงาน การใช้บริการหรือตามจำนวนประชากรให้หน่วยบริการ  
 
กรอบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
1. บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว เป็นงบประมาณ สำหรับการบริการ
ตามประเภทและขอบเขตบริการ (สิทธิประโยชน์) ด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรครายบุคคลและครอบครัว การบริการกรณีเฉพาะ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์ บริการ
การแพทย์แผนไทย ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าบริการ ทางการแพทย์สำหรับหน่วย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือสนับสนุนเป็นค่าเสื่อมราคาของ หน่วยบริการ) เงินช่วยเหลือเบื้องต้น
กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือ เบื้องต้นกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตั้งแต่เริ่มการ
ดำเนินงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรเงิน
บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ในอัตราเหมาจ่าย 3,719.23 บาทต่อผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (ผู้มีสิทธิ) สำหรับผู้มีสิทธิ จำนวน 47.6440 ล้านคน โดยค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว 
ปีงบประมาณ 2564 แบ่งเป็น 9 ประเภท บริการ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 14 รายการบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว ปีงบประมาณ 2564 

 

2. บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์  
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เป็นงบประมาณ ที่เพ่ิมเติมจากเงิน
บริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ ประชาชนกลุ่มเฉพาะตามที่
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด โดยครอบคลุมบริการการรักษา ด้วยยาต้านไวรัส และบริการที่
เกี่ยวข้อง บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี
และผู้ป่วยเอดส์ ในปีงบประมาณ 2564 จัดสรรเป็นประเภทบริการต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 15 รายการบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ปีงบประมาณ 2564 

 
ทั้งนี้ ให้ สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 

3. บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นงบประมาณเพ่ิมเติมจาก เงินบริการทาง
การแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ค่ายาและบริการที่
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เกี่ยวข้องในการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การปลูกถ่ายไตสำหรับผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง และเริ่มบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated peritoneal dialysis: APD) 
หากไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องอัตโนมัติที่จะทำให้ค่าบริการเพ่ิมข้ึน โดย ในปีงบประมาณ 2564 จัดสรรเป็น

ประเภทบริการต่างๆ ดังน ี้ 

ตารางท่ี 16 รายการบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2564 

 

ทั้งนี้ ให้ สปสช.สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตามศักยภาพของระบบบริการ 

4. บริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง  
ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง เป็นงบประมาณ ที่เพ่ิมเติมจาก
เงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือ การเข้าถึงบริการควบคุม
ป้องกันความรุนแรงของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ตามมาตรฐาน โดย ปีงบประมาณ 2564 ยังคงเน้นการ
ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ซึ่งจะช่วยชะลอ ไม่ให้เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ ครอบคลุม
บริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนที่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท (Schizophrenia) โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมการเข้าถึง
บริการให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องในชุมชน โดยจัดสรร เป็นประเภทบริการต่างๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 17 รายการบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2564 

 

5. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการในพื้นที่กันดาร พื้นที่เสี่ยงภัย และพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้  
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เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับหน่วยบริการในพื้นที่ กันดาร พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
และพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขที่จำเป็นต้องให้ บริการประชาชนในพ้ืนที่กันดาร 
พ้ืนที่เสี่ยงภัยและพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เป็นหน่วยบริการในสังกัด สป.สธ. โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับ
งบประมาณจำนวน 1,490.2880 ล้านบาท  
6. ค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน  
เป็นงบประมาณท่ีเพ่ิมเติมจากเงินบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในการดูแลสุขภาพผู้ที่มี
ภาวะพ่ึงพิงสำหรับประชาชนไทยทุกคนและทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ที่มีภาวะ พ่ึงพิงสามารถเข้าถึงด้าน
สาธารณสุขที่เชื่อมโยงบริการทางสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึง การเชื่อมต่อระหว่างบ้าน ชุมชน 
หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อย่างเป็นระบบ โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับ
งบประมาณจำนวน 838.0260 ล้านบาท  
7. ค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ  
เป็นค่าบริการเพ่ิมเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้มีการดำเนินการ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ข้อ ช.(5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” และตาม พ.ร.บ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยจะทำให้เกิดการเข้าถึง
บริการระดับปฐมภูมิเพ่ิมมากขึ้นในหน่วยบริการและในชุมชนทั้งในเขตและ นอกเขตกรุงเทพมหานคร จากหน่วย
บริการ และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวร่วมกับคณะผู้ให้บริการสุขภาพ ปฐมภูมิ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการให้
สอดคล้องกับนโยบายการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และลดความแออัดในหน่วยบริการ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณจำนวน 421.6400 ล้านบาท 
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       เปรียบเทียบหลักเกณฑ์และแนวทางบรหิารจัดการกองทุน ปีงบประมาณ 2563 และ
ปีงบประมาณ 2564 เฉพาะประเด็นที่เปลี่ยนแปลง  
หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2564 มีการเปลี่ยนแปลง ในประเด็น ที่สำคัญโดยสรุป 
ดังนี้ 

ตารางท่ี 18 หลักเกณฑ์และแนวทางบริหารจัดการกองทุนปีงบประมาณ 2564 มีการเปลี่ยนแปลง 
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การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
วัตถุประสงค์/ขอบเขตบริการ/เป้าหมาย 
คณะกรรมการกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขระดับประเทศ (คณะกรรมการร่วมระหว่าง สป.สธ. และ สปสช.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และ
แนวทางการจัดสรรเงิน ภายใต้หลักการสำคัญ ดังนี้  
1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียม  
2. หน่วยบริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิ โดย  
2.1 ให้ปรับลดค่าแรงระดับหน่วยบริการ  
2.2 ให้มีการกันเงินเพ่ือบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และกันเงินสำหรับการปรับเกลี่ย รายรับของแต่ละ
หน่วยบริการ ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) ตามจำนวนผู้มีสิทธิ สำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป
และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน และ การเพ่ิมค่าถ่วงน้ำหนักบริการผู้ป่วยใน 
(กำหนดค่า K) ตามกลุ่มระดับหน่วยบริการ  
2.3 ให้เขตสุขภาพสามารถปรับการจัดสรรเงินที่ได้ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานกำหนด แนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ระดับเขต 
(คณะทำงานร่วมฯ ระดับเขต)  
2.4 ให้มีการประกันรายรับขั้นต่ำของหน่วยบริการ  
2.5 ให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดสรรช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ  
วงเงินงบท่ีได้รับ  
การประมาณการรายรับเงินเหมาจ่ายรายหัว สำหรับค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริม สุขภาพและ
ป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน (P&P basic services) และค่าบริการผู้ป่วยใน ก่อนที่จะมีการ กันเงินตามเกณฑ์ของ 
สป.สธ. และจัดสรรภายใต้เงื่อนไขของ สป.สธ. (Step ladder และการกำหนดค่า K) คำนวณดังนี้  
 
การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
. 1. เงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ คำนวณวงเงินแบบเหมาจ่ายต่อผู้มี สิทธิให้กับหน่วย
บริการประจำ ด้วยอัตราเหมาจ่ายในระดับจังหวัดที่คำนวณมาจาก หลักเกณฑ์กลางทั้งประเทศ โดยใช้จำนวนผู้มีสิทธิ
ที่ลงทะเบียน ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทน ในการจ่ายค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายทั้งปี สำหรับกรณีหน่วยบริการที่ขึ้น
ทะเบียนใหม่ในปีงบประมาณ 2564 หรือกรณีการโอนย้ายประชากร จะปรับ ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ สปสช.เขต
แจ้ง โดยให้อยู่ในกรอบของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ณ 1 เมษายน 2563  
  2. เงินค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P basic services)  

2.1 คำนวณวงเงินแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิให้กับหน่วยบริการประจำ ด้วยอัตราเหมาจ่ายในระดับ จังหวัดที่
คำนวณมาจากหลักเกณฑ์กลางทั้งประเทศ โดยใช้จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการ
จ่ายค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายทั้งปี สำหรับกรณีหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในปีงบประมาณ 2564 หรือกรณีการ
โอนย้ายประชากร จะปรับข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิตามที่ สปสช.เขตแจ้ง โดยให้อยู่ในกรอบ ของผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ณ 1 
เมษายน 2563  

2.2 คำนวณวงเงินตามผลงานบริการเป็นรายหน่วยบริการประจำหรือสถานบริการ ด้วยหลักเกณฑ์ กลางทั้ง
ประเทศ โดยเป็นข้อมูลผลงานบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563  
3. ประมาณการรายรับเงินค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป ตามค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับตามวันนอน (adjRW) โดยประมาณ
การผลงาน adjRW ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2564 ด้วยข้อมูลผลงานบริการ เดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 
2562  
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3.1 กรณีท่ีหน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยภายในเขตเดียวกันประมาณการเงินรายรับที่อัตรา 8,350 บาท
ต่อ adjRW  

3.2 กรณีท่ีหน่วยบริการให้บริการรักษาเด็กแรกเกิดที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม หรือเด็กแรกเกิด ที่ป่วย 
ประมาณการเงินรายรับที่อัตรา 9,000 บาทต่อ adjRW  

3.3 กรณีที่หน่วยบริการให้บริการรักษาผู้ป่วยนอกเขตประมาณการเงินรายรับที่อัตราที่ 9,600 บาท ต่อ 
adjRW  
4.ปรับลดค่าแรงในระบบที่ระดับหน่วยบริการ (CUP) โดยใช้ตัวเลขการเบิกจ่ายงบบุคลากรจากระบบ ของ
กรมบัญชีกลางและระบบ GFMIS เป็นตัวเลขอ้างอิงระดับจังหวัด และกระจายเป็นราย CUP ด้วยข้อมูล งบบุคลากรที่
ปฏิบัติงานจริงจากการสำรวจของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สป.สธ.  
แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการ  

1. การกันเงินไว้ปรับเกลี่ย ไม่เกินร้อยละ 10 ของประมาณการรายรับที่หน่วยบริการสังกัด สป.สธ.จะ ได้รับ
ปีงบประมาณ 2564 สำหรับบริหารจัดการระดับประเทศ/เขต/จังหวัด และสำหรับการปรับเกลี่ยรายรับ ของแต่ละ
หน่วยบริการ (CUP) ภายใต้เงื่อนไขการจ่ายแบบขั้นบันได (Step ladder) ตามจำนวนผู้มีสิทธิ สำหรับบริการผู้ป่วย
นอกทั่วไปและค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน และ การเพ่ิมค่าถ่วงน้ำหนักบริการ
ผู้ป่วยใน (กำหนดค่า K) ตามกลุ่มระดับหน่วยบริการ  

2. การคำนวณจัดสรรแบบขั้นบันได (Step ladder) ตามจำนวนผู้มีสิทธิสำหรับบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ที่จ่าย
แบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ และค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน ใช้จำนวน ประชากรผู้
มีสิทธิ ณ 1 เมษายน 2563  

3. การคำนวณการเพ่ิมค่าถ่วงน้ำหนักบริการผู้ป่วยใน (กำหนดค่า K) ตามกลุ่มประเภทหน่วยบริการ และ
จำนวนเตียง  

4. การประกันรายรับค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการ
พ้ืนฐาน และค่าบริการผู้ป่วยในทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 เป็นไปตามแนวทางและเงื่อนไข ที่คณะอนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ภายใต้คณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด  

5. แนวทางการปรับเกลี่ยเงินกันสำหรับบริหารจัดการระดับเขต  
5.1 ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยบริการ เพ่ือไม่ให้กระทบกับการใช้บริการ 

ของประชาชนโดยเฉพาะหน่วยบริการที่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนในพื้นที่กันดารและพ้ืนที่ เสี่ยง
ภัย จึงจำเป็นต้องติดตามสถานะทางการเงินอย่างใกล้ชิด  

5.2 ให้ใช้ข้อมูลรายรับรายจ่ายจากทุกแหล่งมาประกอบการพิจารณารายจ่ายและรายรับที่ เหมาะสม
ของหน่วยบริการ ข้อมูลทุนสำรองสุทธิ และหรือต้นทุนบริการ โดยข้อมูลที่ใช้ประกอบการคำนวณ ให้มีการ
ตรวจทานจากหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ทุกระดับในเขต  

5.3 กลไกการปรับเกลี่ย ให้ดำเนินการโดยคณะทำงานร่วมฯ ระดับเขต และให้เสนอ อปสข. พิจารณา  
6. การบริหารจัดการเงินกันแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) หากจังหวัดใดมีความประสงค์ท่ีจะ กันเงิน

ไว้แบบบัญชีเสมือนระดับจังหวัด (Virtual account) สำหรบัการหักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) เพ่ือลด
ภาระในการตามจ่ายของหน่วยบริการและเป็นการกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) ให้จังหวัด หารือร่วมกับ สปสช.
เขตเพ่ือจัดทำข้อเสนอกันเงิน Virtual account โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. โดยเงินกัน Virtual account จะ
กันเงินจากรายรับเงินค่าบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป ที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อ ผู้มีสิทธิของหน่วยบริการ  

6.1 การกันเงิน Virtual account สามารถกันได้ 3 วัตถุประสงค์  
6.1.1 เพ่ือใช้สำหรับหักชำระบัญชีระหว่างหน่วยบริการกรณีค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ 

ข้ามจังหวัด โดย สปสช.จะหักชำระบัญชีระหว่างหน่วยบริการ จากข้อมูลที่เรียกเก็บผ่านโปรแกรม e-
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Claim โดยหักค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการประจำต้องร่วมจ่ายไม่เกินเพดานที่กำหนด จากเงินกัน 
Virtual account  

6.1.2 เพ่ือใช้สำหรับหักชำระบัญชีระหว่างหน่วยบริการกรณีค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ 
และ บริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในจังหวัด โดยให้สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด รวบรวมและาตรวจสอบข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อ และบริการผู้ป่วยนอก
กรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในจังหวัดและแจ้งการจัดสรรเงินที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยบริการที่
รักษามายัง สปสช.เขตในพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบ และแจ้งให้ สปสช.โอนเงินให้กับหน่วยบริการที่รักษา
ต่อไป  

6.1.3 เพ่ือใช้สำหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับหน่วยร่วมให้บริการ 
ด้านเภสัชกรรม อาจให้ สปสช.ทำหน้าที่หักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วย
บริการ เพ่ือชำระค่ายาและเวชภัณฑ์หรือบริการอ่ืนตามที่หน่วยบริการตกลงให้หน่วยบริการร่วม
ให้บริการด้าน เภสัชกรรม ตามข้อเสนอของหน่วยบริการ  
6.2 การบริหารการจ่ายเงิน Virtual account  

6.2.1 กรณีเงิน Virtual account คงเหลือน้อย และอาจไม่พอต่อการหักชำระบัญชี สปสช. 
จะประสานแจ้งให้ สปสช.เขตและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ เพ่ือที่จะหักชำระบัญชีไปยัง
หน่วยบริการ ประจำที่ส่งต่อแทน  

6.2.2 กรณีหากเงิน Virtual account รายจังหวัดมีเงินเหลือ หลังจากหักชำระค่าใช้จ่าย 
เสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พิจารณาจัดสรรเงินส่วนที่เหลือให้กับหน่วยบริการ
ประจำในจังหวัดโดยประสานแจ้งมาท่ี สปสช.เขตในพื้นที่ เพ่ือตรวจสอบและแจ้งให้ สปสช.โอนเงิน
ให้กับหน่วยบริการ ต่อไป  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย เป็นไปตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย เพ่ือบริการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564  
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล  
การกำกับติดตามและประเมินผล การจัดสรรเงินและการปรับประสิทธิภาพด้านการเงินการคลังของ หน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ.ดำเนินการผ่านกลไกของคณะทำงานร่วมฯ ระดับเขต และรายงาน อปสข.ทุกไตรมาส 
 
การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวสำหรับหน่วยบริการภาครัฐ นอกสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการเอกชน 
วัตถุประสงค์/ขอบเขตบริการ/เป้าหมาย  
ตามท่ีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานและ การบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 สปสช.จึงจัดสรร
เงินเหมาจ่ายรายหัว (ค่าบริการทางการแพทย์) สำหรับกรณีค่าบริการ ผู้ป่วยนอกทั่วไป ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน และค่าบริการผู้ป่วยใน ทั่วไป ภายใต้หลักการดังนี้  
1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและมีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมกัน  
2. หน่วยบริการได้รับงบประมาณเหมาะสมเพียงพอต่อการจัดบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชน ผู้มีสิทธิ  
 
วงเงินงบท่ีได้รับ  
หน่วยบริการภาครัฐนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการเอกชน จะได้รับ การจัดสรรเงิน
เหมาจ่ายรายหัว ดังนี้  
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1. ค่าบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป ประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ตามจำนวนการลงทะเบียน ประชากรผู้มี
สิทธิรายเดือน (Point) ของปีงบประมาณ 2564 คูณด้วยอัตราเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิที่คำนวณ ในระดับจังหวัดเฉลี่ยต่อ
เดือน  
2. ค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน (P&P basic services) จัดสรร ตามจำนวนการ
ลงทะเบียนประชากรผู้มีสิทธิรายเดือน (Point) ของปีงบประมาณ 2564 และผลงานการให้ บริการโดยใช้ข้อมูลผลงาน
บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ในการคำนวณจัดสรร รวมทั้งการจ่ายชดเชยตามรายการ
บริการ (Fee Schedule) ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด  
3. งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป จัดสรรตามผลงานการให้บริการที่ส่งมาในแต่ละเดือน ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยราคา
กลางที่กำหนด และจ่ายด้วยอัตราจ่ายภายในเขต  
บทที่ 2 การบริหารค่าใช้จ่ายบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว  

แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการ  
1. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในพ้ืนที่เขต 1-12 มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรร ดังนี้  

1.1 งบบริการผู้ป่วยนอกท่ัวไป ประเภทบริการที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ จะจัดสรรเงินให้กับ หน่วย
บริการประจำ ตามจำนวนการลงทะเบียนประชากรผู้มีสิทธิรายเดือน (Point) ของปีงบประมาณ 2564 คูณด้วยอัตรา
เหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิที่คำนวณในระดับจังหวัดเฉลี่ยต่อเดือน  

1.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน (P&P basic services)  
1.2.1 จัดสรรแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ ตามจำนวนการลงทะเบียนประชากรผู้มีสิทธิรายเดือน 

(Point) ของปีงบประมาณ 2564 คูณด้วยอัตราเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิที่คำนวณในระดับจังหวัดเฉลี่ยต่อเดือน  
1.2.2 จัดสรรตามผลงานบริการโดยใช้ข้อมูลผลงานบริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน 

มีนาคม 2563 ในการคำนวณจัดสรร  
1.2.3 จ่ายชดเชยตามรายการบริการ (Fee Schedule) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี สปสช.

กำหนด  
1.3 งบบริการผู้ป่วยในทั่วไป โดยจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อมูลที่ส่งมาในแต่ละเดือน ด้วยราคากลางที่ กำหนด และ

จ่ายด้วยอัตราจ่ายเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ adjRW กรณีรักษาภายในเขต  
1.4 การปรับลดค่าแรงสำหรับหน่วยบริการภาครัฐสังกัดอ่ืนในพื้นท่ี สปสช.เขต 1 - 12 จะแยกการ ปรับลด

ค่าแรงเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1.4.1 กลุ่ม UHOSNET จะหกัเงินเดือนภายใต้เพดาน โดย สปสช.จะแจ้งยอดเงินเดือนที่ ต้องหักให้

ทราบตอนต้นปี  
1.4.2 กลุ่มภาครัฐอื่นๆ ที่เหลือ (ยกเว้น UHOSNET) จะปรับลดค่าแรงจากรายรับบริการ ผู้ป่วยนอก

ทั่วไปที่จ่ายแบบเหมาจ่ายต่อผู้มีสิทธิ และบริการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับ บริการ
พ้ืนฐาน (P&P Basic Services) ในสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายรับ และปรับลดค่าแรงสำหรับบริการ ผู้ป่วยใน
เฉพาะบริการภายในเขตในสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายรับ  
1.5 สำหรับบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในและนอกจังหวัด และบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและ เจ็บป่วย

ฉุกเฉินในจังหวัด ให้หน่วยบริการเรียกเก็บจากหน่วยบริการประจำตามอัตราที่มีการเห็นชอบร่วมกัน ระหว่างหน่วย
บริการที่ให้บริการกับหน่วยบริการประจำ โดยอาจให้ สปสช. เขต รว่มบริหารจัดการ และอาจ กันเงินค่าบริการผู้ป่วย
นอกทั่วไปไว้จำนวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) รายจังหวัดสำหรับการ หักชำระบัญชีระหว่างกัน 
(Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำตามข้อเสนอของ สปสช. เขต ทั้งนี้ สำหรับบางจังหวัดที่ไม่มีการกันเงินไว้
สำหรับชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) หน่วยบริการสามารถ แจ้งความประสงค์ที่ยินยอมให้ สปสช. หกั
รายรับจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือชำระ ค่าบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อในจังหวัดและหรือ
ค่าบริการผู้ป่วยนอกกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินใน จังหวัดแทนได้  
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1.6 กรณีบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ สำหรับการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการร่วมกับ หน่วยร่วม
ให้บริการด้านเภสัชกรรม อาจให้ สปสช.ทำหน้าที่หักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการเพื่อ
ชำระค่ายาและเวชภัณฑ์หรือบริการอ่ืนตามที่หน่วยบริการตกลงให้หน่วยบริการร่วม ให้บริการด้านเภสัชกรรม ตาม
ข้อเสนอของหน่วยบริการ  
2. สำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ในพ้ืนที่เขต 13 กรุงเทพมหานคร  

2.1 งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป สามารถปรับอัตราจ่ายได้ในระดับหน่วยบริการประจำ (CUP) ตาม โครงสร้าง
อายุและหรือปัจจัยอื่นๆ รวมทั้งกำหนดการจ่ายตามรายการบริการและหรือตามผลงานบริการได้ หรืออาจปรับการ
จ่ายเป็นไปตามหลักการดูแลสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (Value-based Health Care) และ อาจบูรณาการไปกับการจ่าย
ค่าใช้จ่ายในรายการบริการประเภทต่างๆ ได้ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. และอาจกันเงินค่าบริการผู้ป่วย
นอกทั่วไปไว้จำนวนหนึ่งแบบบัญชีเสมือน (Virtual account) สำหรับ หน่วยบริการร่วมให้บริการ เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. และ ให้ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่หักชำระ
บัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการ ประจำ 

2.2 งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรบับริการพ้ืนฐาน (P&P basic services) จ่าย ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

2.3 งบบริการผู้ป่วยในบริหารเป็น Global budget ระดับเขต โดยจ่ายค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ที่ส่งมาในแต่ละ
เดือนด้วยราคากลางที่กำหนด และจ่ายด้วยอัตราจ่ายเบื้องต้น 8,350 บาทต่อ adjRW กรณี รักษาภายในเขต  

2.4 การปรับลดค่าแรงจะปรับลดตามท่ีกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. 
ผลการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบ UC สำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2564  

แผนภาพที่ 15  ข้อเสนอหลักการจัดสรรงบ UC สำหรับหน่วยบริการ สป.สธ. ปี 2564 
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แผนภาพที่ 16  เปรียบเทียบผลการจัดสรร ปี 2564 และข้อเสนอการจัดสรรปี 2563 
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แผนภาพที่ 17  คำนวณจัดสรรระดับเขต/จังหวัด ปี 2564 
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แผนภาพที่ 18  ผลการจัดสรร Step ladder และถ่วงน้ำหนักค่า K ตามเกณฑ์กลางประกาศ 

 
 

แนวทางจัดสรรปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด เขตสุขภาพที่ 10  
บทสรุปผู้บริหาร ภาพรวม UC 2564 
1. แนวทางจัดสรรส่วนกลางปี 64 ไม่แตกต่างจากปี 2563 ระดับเขตสามารถกันเงินไว้บริหารระหว่างปีที่ส่วนกลาง 
(ไม่เกิน 15%) 
2. มีการเติมเงินช่วยในระดับประเทศ การการันตีขั้นต่ำ ร้อยละ 100 ของปี 2563 และ MOE UC รพ. + Fixed cost 
รพ.สต. และ ช่วย รพ. ระดับ M1 M2 F1 
3. เขต 10 เงินกันระดับเขต/จังหวัด ปี 2564 (181.6 ล้าน) เพ่ิมข้ึนจาก ปี 2563  (177.7 ล้าน) = 3.9 ล้าน  
4. การพิจารณาแนวทางและเกณฑ์จัดสรรปรับเกลี่ย 
       4.1 เขตสามารถกันเงินได้ แต่ ไม่เกิน 15% ของวงเงินกันระดับเขต/จังหวัด 
       4.2 ค่า K หน่วยบริการสามารถ ปรับได้ 
       4.3 ให้ทุกจังหวัดทำ Virtual Account ระบบตามจ่าย   
5. สรุปข้อเสนอแนวทางการจัดสรรปรับเกลี่ย UC ปี 2564  เสนอคณะทำงาน 5x5 และเสนอ อปสข.    
แผนภาพที่ 19  Timeline จัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด  
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มติที่ประชุมกรรมการบริหารเขตสุขภาพท่ี 10 วันที่ 24 กันยายน 2563 ณ รร.ศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ 
 1. อนุมัติในหลักการตามข้อเสนอแนวทางการจัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด UC2564 ตามที่ 
CFO เขต 10 เสนอ 

2. ให้ CFO เขต 10 จัดทำรายละเอียดการจัดสรรปรับเกลี่ย ภายใต้หลักการผลรวมทุกจังหวัดต้องได้ไม่น้อยกว่าปี 
2563 ฐานเดิม  
แผนภาพที่ 20  มติเดิม คกก.CFO จัดสรรเงินกันระดับเขต/จังหวัด ปี 2563 

 

 
 

แผนภาพที่ 21  ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรและปรับเกลี่ยเงินกันระดับเขต/จังหวัด ปี 2564 
 

 
 

      มติที่ประชุม CFO เขต 10  ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 
1. เงินกันระดับเขตจำนวน 25 ลบ. (13.76%) 
2. จัดสรรตามเกณฑ์กองเศรษฐกิจ  
   2.1   Fixed Cost 40 ลบ. จดัตามจำนวนโรงพยาบาล 71 แห่ง 
   2.2   จัดสรรตามสัดส่วนประชากร UC (59,351,040 ) 
3. ปรับเกลี่ยช่วยจังหวัดที่หน่วยบริการมี ความเสี่ยงทางการเงิน 
   3.1  ช่วย รพ.M1 M2 F1 40%  (22,022,212)  
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    3.2  ช่วย NWC ติดลบ และ Risk 4-7 (33,033,317)  
4. ปรับเกลี่ยให้ทุกจังหวัดได้เพ่ิมข้ึนจากฐานปี 63 (2,248,218) 
5. รายละเอียดตามตาราง 
ตารางท่ี 19 การปรับเกลี่ยช่วยจังหวัดที่หน่วยบริการมี ความเสี่ยงทางการเงิน 

จังหวัด ปรับเกลี่ยให้ลงตัว 
อุบลราชธานี 65,003,350 
ศรีสะเกษ 41,635,870 

ยโสธร 18,417,000 
อำนาจเจริญ 15,478,450 
มุกดาหาร 16,120,117 

รวม 156,654,787 
การปรับเกลี่ยในรายจังหวัดปี 2564 เกณฑ์ในการจัดสรรเงินกันระดับเขต/จังหวัดปี 2564  
จังหวัดอุบลราชธานี 

     1.  เติม Planfin 
     2.  เพ่ิมทุนสำรอง 
     3.  เพิ่มงบดำเนินการให้หน่วยบริการได้รับจัดสรรเท่าปี 63 
     4.  ลดภาระหนี้ 
     5.  ชดเชยการตามจ่ายในจังหวัด 
จังหวัดศรีสะเกษ จัดสรรให้พอเพียง-ป้องกันความเสี่ยงต้นปี-ปลายปีทำดีมีรางวัล 

      1. เปรียบเทียบ UC Basic payment  ปี 2562:2563:2564 
              2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปี2563 (รายรับ - รายจ่าย - ต้นทุนบริการ) โดยใช้ FM Costing 2563 
                3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังหน่วยบริการ :TPS 2563 
                4. วิเคราะห์ Matrix Table : Risk Score & 7 Plus ปี 2563 (กระบวนการดี ผลลัพธ์ดี) 
                5. ดูแล Cup เล็ก POP-UC ≤ 30,000  จำนวน  8 CUP 
จังหวัดยโสธร 

1. สถานการณ์เงินการคลัง ณ สิงหาคม 2563 
2. หน่วยบริการที่ได้รับงบลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 
3. สัดส่วนการหักเงินเดือนมากกว่าร้อยละ 50 

จังหวัดอำนาจเจริญ 

      1. รพ.ที่ทุนสำรองสุทธิ (NWC) ติดลบ 
           2. กองทุนยาสมุนไพรให้ รพ.พนา เพื่อสนับสนุนการใช้ของหน่วยบริการทั้งจังหวัด 
           3. ช่วยเหลือ รพ.ที่มีสภาพคล่องต่ำ และมีความเสี่ยง คือรพ.หัวตะพาน ที่ติดระดับ 6 และได้รับเงิน UC 
ปี 2564 ลดลงเนื่องจากถูกหักเงินเดือนมาก และ รพ.พนา อยู่ระดับ 3 และมีประชากรน้อย และประกันรายรับ แต่ละ
แห่งควรได้รับจัดสรรไม่ต่ำกว่า 25 ล้านบาท 
จังหวัดมุกดาหาร 
             1. ให้มีความพอเพียงตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
            2. ช่วยเหลือกันภายในจังหวัด ให้ใกล้เคียงกับปี 2563 
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การปรับเกลี่ยรายรับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Basic payment) ของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. เขต
สุขภาพที่ 10  ปีงบประมาณ 2564 
ตารางที่ 20  สรุปการจัดสรร Basic Payment สังกัด สป.สธ. เขตสุขภาพท่ี 10 

 
ตารางที่ 21  ตารางการปรับลดค่าแรง(หักเงินเดือน) จากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วย
บริการสังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 
การปรับลดค่าแรง(หักเงินเดือน) จากเงินกองทุน UC ปีงบประมาณ 2564 (บาท) 

หักเงินเดือน OP หักเงินเดือน PP หักเงินเดือน IP รวมหักเงินเดือน OP+PP+IP 

ศรีสะเกษ 476,791,681.05  83,865,170.49  434,211,579.46           994,868,431.00  
อุบลราชธาน ี 508,072,087.02  93,503,409.41  907,280,694.57         1,508,856,191.00  
ยโสธร 217,169,835.79  38,145,482.23  204,244,406.98            459,559,725.00  
อำนาจเจรญิ 159,947,352.98  28,577,496.84  131,075,653.18            319,600,503.00  
มุกดาหาร 175,475,625.21  32,254,333.88  150,194,952.91            357,924,912.00  

รวมท้ังเขต 1,537,456,582.05  276,345,892.85  1,827,007,287.10        3,640,809,762.00  
 

ปีงบประมาณ 2564 สสจ.ทั้ง 5 จังหวัดมียอดเงินในการปรับลดค่าแรง(หักเงินเดือน)จากเงินกองทุน UC รวม 
3,640,809,762.00 บาท 

 

ตารางที่ 22  ตารางประมาณการรายรับ (Sheet 0) เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับหน่วยบริการ
สังกัด สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 

ประการรายรับค่าบริการทางการแพทย์ UC ปีงบประมาณ 2564 (จำแนกเฉพาะรายการสำคัญ) 

เงินกัน Virtual 
account 

รายรับ OP รายรับ PP รายรับ IP 

รวมประมาณ
การรายรับ OP-

PP-IP หลังหัก
เงินเดือน 

รวมยอด
ประกัน OP-PP-

IP(ก่อนหัก 
Virtual account) 

ศรีสะเกษ 100,000,000.00 1,286,415,952.35 226,229,556.13 1,180,909,559.51 1,698,686,636.99 1,573,125,237.94 

อุบลราชธานี 111,000,000.00 1,553,265,335.48 285,869,363.65 2,098,768,521.41 2,429,047,029.54 2,291,037,366.17 

ยโสธร 40,000,000.00 485,911,402.07 85,329,630.02 457,252,091.24 568,933,398.33 552,491,291.32 

อำนาจเจริญ 18,000,000.00 355,095,490.69 63,448,903.43 279,741,269.79 378,685,160.91 365,926,320.38 

มุกดาหาร 18,000,000.00 332,770,925.62 61,182,550.15 297,929,389.38 333,957,953.15 317,742,129.87 

รวมทั้งเขต 287,000,000.00 4,013,459,106.21 722,060,003.38 4,314,600,831.33 5,409,310,178.92 5,100,322,345.68 
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 ปีงบประมาณ 2564 สสจ.ทั้ง 5 จังหวัดมีการกันเงินเพ่ือตามจ่ายกรณีที่มีผู้ไปรับบริการข้ามเขตในและนอก
จังหวัดหรือเงินกัน Virtual account รวม 287,000,000 บาท และมีประมาณการรายรับ OP-PP-IP หลังหักเงินเดือน
รวมทั้งหมด 5,409,310,178.92 บาท 
 
ตารางที่ 23  ตารางสรุปยอดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่โอน(จ่ายจริง) ให้กับหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด 

รายการค่าบริการทางการแพทย์ UC ปีงบประมาณ 2564 (จำแนกเฉพาะรายการสำคัญ) 

กองทุน OP กองทุน PP กองทุน IP กองทุน CR 
กองทุนค่า

เสื่อม 
กองทุนฟ้ืนฟูฯ 

ศรีสะเกษ 832,379,383.77 266,841,492.34 860,985,284.16 135,995,896.02 131,771,108.17 11,551,293.03 

อุบลราชธานี 1,140,290,175.04 370,981,368.84 1,471,723,951.18 436,825,924.04 197,023,425.88 22,677,964.63 

ยโสธร 267,444,727.48 91,791,803.32 326,573,695.31 44,378,415.58 52,722,485.55 5,984,584.56 

อำนาจเจริญ 195,042,649.80 67,336,669.16 185,604,121.11 24,216,040.45 33,545,031.48 5,518,556.26 

มุกดาหาร 161,722,637.04 66,758,467.75 185,906,798.50 27,089,918.51 34,374,008.96 5,363,823.33 

รวมทั้งเขต 2,596,879,573.13 863,709,801.41 3,030,793,850.26 668,506,194.60 449,436,060.04 51,096,221.81 

 
ตารางที่ 24  ตารางสรุปยอดเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่โอน(จ่ายจริง) ให้กับหน่วยบริการสังกัด 
สป.สธ. ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี จำแนกรายจังหวัด-ต่อ 

จังหวัด 

รายการค่าบริการทางการแพทย์ UC ปีงบประมาณ 2564 (จำแนกเฉพาะรายการสำคัญ) 

กองทุน QOF 
กองทุนแพทย์

แผนไทย 
กองทุนเอดส์ 

กองทุนไตวาย
เรื้อรัง 

กองทุนโรค
เรื้อรัง 

รวมทุกรายการ 

ศรีสะเกษ 2,114,021.54 27,025,081.87 4,597,013.20 107,649,341.00 16,522,150.00 2,680,218,387.49 

อุบลราชธานี 2,921,456.12 37,007,155.48 36,888,878.23 232,524,773.25 21,147,285.00 4,574,367,560.17 

ยโสธร 682,202.01 7,375,449.46 1,850,294.08 28,750,275.00 12,585,533.00 917,085,942.65 

อำนาจเจริญ 544,335.95 4,492,862.67 1,664,450.46 35,922,500.00 11,423,360.00 625,248,002.91 

มุกดาหาร 483,862.57 7,341,389.76 1,578,017.49 22,614,525.00 9,930,237.00 588,459,785.90 

รวมทั้งเขต 6,745,878.19 83,241,939.24 46,578,653.46 427,461,414.25 71,608,565.00 9,385,379,679.12 

หมายเหตุ : นอกจากนี้ยังมีรายการโอนเงินจากกองทนุอ่ืนๆ ทีไ่ม่ได้นำเสนออีก 6 รายการ แต่นบัรวมทุกรายการแล้ว 
ปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา หน่วยบริการใน 5 จังหวัดได้รับการโอนงบประมาณจาก สปสช.รวมทุก

รายการ 9,385,379,679.12 ซึ่งลดลงจาก 3 ปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 
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ส่วนที่ 2 
ผลลพัธส์ุขภาพและการเข้าถึงบริการ 
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การเข้าถึงบริการผู้ป่วยนอก 
สรุปโดย : นายประสิทธ์ิ  บุญเกิด ผู้จัดการกลุ่มภารกจิ โทร 0847512773  

  การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ในพื้นที่เขต10 อุบลราชธานี ในช่วงปีงบประมาณ 2560-2564 โดย
ภาพรวม ประมาณ 20 ล้านครั้งต่อปี  โดยในปีงบประมาณ2564 มีการใช้บริการผู้ป่วยนอก 19,021,927 ครั้ง  เป็น
บริการตรวจรักษาโรค(OP) 13,560,328 ครั้ง (71.29%) เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 5,620,129 
ครั้ง (29.55%)   
แผนภาพที่ 22 ปริมาณการใช้บริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560-2564  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
  การใช้บริการผู้ป่วยนอก ในปีงบประมาณ2564 เมื่อแยกตามระดับของหน่วยบริการ พบว่า ใช้
บริการมากที่สุด ในระดับหน่วยปฐมภูมิ(รพ.สต.,ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ) จำนวน 10,049,947 ครั้ง (53%) รองลงมา
เป็นการใช้บริการในหน่วยทุติยภูมิ(โรงพยาบาลชุมชน)  7,838,827 ครั้ง (41%) , หน่วยบริการระดับตติยภูมิ(รพ.
ประจำจังหวัด) 781,471 ครั้ง(4%) และ หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง(รพ.ศูนย์ฯ) 351,682 ครั้ง (2%)   
แผนภาพที่ 23 การใช้บริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามระดับหน่วยบริการ ปีงบประมาณ2564   

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
  เมื่อจำแนกข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ตามสิทธิการรักษาพยาบาล พบว่า สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า(UC) มีการใช้บริการมากที่สุด จำนวน 15 ,480,190 ครั้ง(81%)  รองลงมาเป็นสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
1,885,369 ครั้ง (10%) , สิทธิประกันสังคม 1,240,670 ครั้ง(7%) และ สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น(อปท.)  
322,301 ครั้ง (2%)  ตามลำดับ   

20,767,291 

16,814,893 
20,034,420 19,794,144 19,021,927 

15,956,355 
13,090,919 

15,399,475 15,106,285 13,560,328 

6,687,565 5,183,527 6,385,684 6,385,042 5,620,129 

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564

ปริมาณบริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง) จ าแนกตามประเภท OP,PP
ปีงบประมาณ 2560-2564 เขต10อุบลราชธานี

Visit ทั้งหมด Visit OP Visit PP

หน่วยบริการปฐมภูมิ, 
10,049,947 , 53%

หน่วยบริการทุติยภูมิ, 
7,838,827 , 41%

หน่วยบริการตติยภูมิ, 
781,471 , 4%

หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง, 
351,682 , 2%

จ านวนครั้งและร้อยละบริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564
จ าแนกตามระดับหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชานี
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แผนภาพที่ 24 การใช้บริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
  อัตราการใช้บริการของผู้ป่วยนอก [UR : Utilization Rate อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก(ครั้ง/คน)] 
 ในปีงบประมาณ 2564 พบว่า โดยภาพรวมเขต10 มีอัตราการใช้บริการ 4.77 ครั้งต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าอัตราของ
ประเทศเล็กน้อยที่ 4.52 ครั้งต่อคนต่อปี  เมื่อจำแนกตามสิทธิการรักษา พบว่า การใช้บริการของสิทธิข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจและสิทธิข้าราชการส่วนท้องถิ่น(อปท.) มีอัตราการสูงที่สุด ที่ 6.02 และ 6.18 ครั้งต่อคนต่อปี  รองลงมา
เป็นสิทธิประกันสังคม 5.58 ครั้งต่อคนต่อปี และ สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(UC) 4.58 ครั้งต่อคนต่อปี  เมื่อ
เปรียบเทียบอัตราการใช้บริการ 3 ปีย้อนหลัง(ปีงบ2562-2564) มีแนวโน้มไม่แตกต่างกัน   
แผนภาพที่ 25 การใช้บริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
  ในปีงบประมาณ 2564 เกิดสถานการณ์โรคโรคระบาด Covid-19 ในช่วงกลางปีงบประมาณเป็นต้น
มา(เมย.64-กย.64) ส่งผลให้การใช้บริการผู้ป่วยนอกลดลงเมื่อเที่ยบกับปีผ่านๆมา  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการ ได้แก่ 

1.ความหวาดกลัวต่อโรคโควิด-19 ของประชาชนชน ทำให้ไม่อยากมาโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ
โดยไม่จำเป็น จึงส่งผลให้การใช้บริการผู้ป่วยนอกลดลง 

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหนา้
, 15,480,190 , 81%

สิทธิข้าราชการ/สิทธิ
รัฐวิสาหกิจ, 

1,885,369 , 10%

สิทธิประกันสังคม, 
1,240,670 , 7%

สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
, 322,301 , 2%

บุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ, 
14,632 , 0%

อื่นๆ, 78,765 , 0%

จ านวนครั้งและร้อยละบริการผู้ป่วยนอกปี 2564 จ าแนกตามสิทธิ
สปสช.เขต 10 อุบลราชานี

4.58 

6.02 

5.58 

6.18 

4.77 

4.52 

สิทธิUC

สิทธิข้าราชการ

สิทธิประกันสังคม

สิทธิ อปท.

เขต10

ประเทศ

สิทธิUC สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิ อปท. เขต10 ประเทศ
UR62 4.94 6.06 5.33 6.23 5.06 4.65
UR63 4.87 6.09 5.29 6.14 5.01 4.55
UR64 4.58 6.02 5.58 6.18 4.77 4.52

UR : Utilization Rate อัตราการใช้บริการผู้ป่วยนอก(คร้ัง/คน)
จ าแนกตามสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2562-2564 สปสช.เขต10อุบลราชธานี UR62

UR63
UR64
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2.การจัดระบบบริการผู้ป่วยนอก ที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้น เช่น การที่ต้องคัดกรองแยกกลุ่มเสี่ยงก่อนให้
การรักษา หรือ แม้กระท่ังปิดการให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 ในหน่วยบริการ
นั้น  ทำให้การใช้บริการผู้ป่วยนอกลดลง 

3.มาตรการแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการในช่วงโควิด-19 ระบาด หลายๆหน่วยบริการได้ปรับวิธี
ให้บริการ เช่น การส่งยาให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังถึงบ้าน(ผ่านไปรษณ๊ย์, ผ่าน รพ.สต./อสม.), เพิ่มระยะเวล านัดผู้ป่วยโรค
เรื้อรังท่ีไม่มีอาการแทรกซ้อนให้นานขึ้น, การเยี่ยมผู้ป่วยผ่านระบบทางไกล เป็นต้น  

4.กิจกรรมบริการสาธารณสุขเชิงรุกในพ้ืนที่ โดยเฉพาะกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การตรวจคัด
กรองต่างๆ ไม่สามรถทำได้ในสถานการณ์ที่ โรคโควิด-19 กำลังระบาด เพราะต้องทำตามนโยบายและมาตรการ 
DHTML 

 จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้การใช้บริการผู้ป่วยนอกลดลงในช่วงกลางปีงบประมาณ2564 เป็นต้น
มา  โดยจะพบข้อมูลลดลง ค่อนข้างชัดเจนในหน่วยบริการปฐมภูมิ และ หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง ส่วนหน่วย
บริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ มีบริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากต้องจัดบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด -19, 
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  รายละเอียดตามแผนภาพที่ .................. 
แผนภาพที่ 26 การใช้บริการผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพที่ 10 จำแนกตามสิทธิรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ2564  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
   
โรคและกิจกรรมบริการผู้ป่วยนอก 
  จากข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2564 เขต10 อุบลราชธานี ที่พบวินิจฉัยโรคหลักในการ
รับบริการ จำนวน 13,274,090 รายการ สามารถจำแนกตามรหัสกลุ่มโรคได้ 9,423,689 รายการ(71%) ไม่สามารถ
จำแนกจัดกลุ่มโรคได้(เป็นรหัสกิจกรรมบริการ) 3,850,401 รายการ(29%)  เมื่อจำแนกตามกลุ่มโรคแล้ว พบว่า กลุ่ม
โรคที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกมากที่สุดคือ 09 (I00-I99) Diseases of the circulatory system จำนวน 1,411,199 ครั้ง
(14.98%) รองลงมาคือ 04 (E00-E90) Endocrine, nutritional and metabolic diseases จำนวน 1,238,855 ครั้ง(13.15%) 
และ 13 (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue จำนวน 1,204,974 ครั้ง(12.79%)  
 

976,599 810,976 923,600 691,204 781,471 

529,391 434,554 

552,735 
520,062 

351,682 

12,012,041 

8,581,714 

10,971,182 11,160,604 
10,049,947 

7,249,260 6,987,649 
7,586,903 7,422,274 7,838,827 

20,767,291 

16,814,893 

20,034,420 19,794,144 19,021,927 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 -

 5,000,000

 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563 ปีงบ 2564

ปริมาณบริการผู้ป่วยนอก(คร้ัง) จ าแนกตามระดับหน่วยบริการ
ปีงบประมาณ 2560-2564 เขต10อุบลราชธานี 

หน่วยบริการตติยภูมิ หน่วยบริการตติยภูมิระดับสูง หน่วยบริการปฐมภูมิ หน่วยบริการทุติยภูมิ รวมเขต10
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ตารางท่ี 25 จำนวนและร้อยละ บริการผู้ป่วยนอก(OP) จำแนกตาม 21 กลุ่มโรค เขต10 ปีงบประมาณ 2564  
ที ่ กลุ่มโรค จำนวน(คร้ัง) % 
1 09 (I00-I99) Diseases of the circulatory system 1,411,199 14.98% 
2 04 (E00-E90) Endocrine, nutritional and metabolic diseases 1,238,855 13.15% 
3 13 (M00-M99) Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue 1,204,974 12.79% 
4 11 (K00-K93) Diseases of the digestive system 1,153,227 12.24% 
5 10 (J00-J99) Diseases of the respiratory system 967,628 10.27% 
6 18 (R00-R99) Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, 

not elsewhere classified 
797,478 8.46% 

7 14 (N00-N99) Diseases of the genitourinary system 646,268 6.86% 
8 05 (F00-F99) Mental and behavioural disorders 398,929 4.23% 
9 01 (A00-A99,B00-B99) Certain infectious and parasitic diseases 396,728 4.21% 
10 12 (L00-L99) Diseases of the skin and subcutaneous tissue 285,992 3.03% 
11 07 (H00-H59) Diseases of the eye and adnexa 229,633 2.44% 
12 22 (U50-U79) Diseases of Thai traditional 212,185 2.25% 
13 06 (G00-G99) Diseases of the nervous system 144,189 1.53% 
14 02 (C00-C97,D00-D48) Neoplasms 131,313 1.39% 
15 08 (H60-H95) Diseases of the ear and mastoid process 70,707 0.75% 
16 03 (D50-D89) Diseases of the blood and blood-forming organs and certain 

disorders involving the immune mechanism 
66,575 0.71% 

17 15 (O00-O99 (except O80-O84)) Complication of pregnancy, childbirth and the 
puerperium 

35,482 0.38% 

18 17 (Q00-Q99) Congenital malformations, deformations and chromosomal 
abnormalities 

12,766 0.14% 

19 16 (P00-P99) Certain conditions originating in the perinatal period 12,558 0.13% 
20 21 (W00-W99,X00-X39,X50-X59,X70-X84,X91-X99,Y00-Y09,Y20-Y36,Y40-Y84,Y86-

Y89) Other external cause of morbidity and mortality 
6,592 0.07% 

21 20 (V01-V99,Y85) Transport accidents and their sequelae 376 0.00% 
22 19 (X40-X49,X60-X69,X85-X90,Y10-Y19) Poisoning, toxic effect, and their 

sequelae 
35 0.00% 

ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
 

ส่วนกิจกรรมที่ให้บริการผู้ป่วยนอก ในพ้ืนที่เขต10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ2564 พบว่า กิจกรรม
ที่ให้บริการที่พบมากท่ีสุด คือ ทำแผล,การตัดไหม (Z48 Other surgical follow-up care) รองลงมาคือกิจกรรมคัด
กรองต่างๆ (Z11 Special screening examination for infectious and parasitic diseases (รหัสกิจกรรมตรวจ
คัดกรองค้นหาผู้ป่วยโควิด-19) , Z01 Other special examinations and investigations of persons without 
complaint or reported diagnosis, Z71 Persons encountering health services for other counselling 
and medical advice, not elsewhere classified) และ กิจกรรมฉีดวัคซีน (Z24 Need for immunization 
against certain single viral diseases)  

  สำหรับโรคที่เข้ารับบริการรักษาแบบผู้ป่วยนอก ที่พบมากท่ีสุด จะเป็นกลุ่มโรค NCD ได้แก่ ความ
ดันโลหิตสูง(I10), โรคเบาหวาน(E11) และ โรคไตวายเรื้อรัง N18 Chronic renal failure รองลงมาจะเป็นกลุ่มโรค
เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ ได้แก่ รหัสโรค M79 Other soft tissue disorders, M62 Other disorders of muscle และ 
M54 Dorsalgia ตามด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ รหัส J00  common cold และ กลุ่มโรคระบบทางเดิน
อาหาร K30 Dyspepsia, A09 Diarrhoea and gastroenteritis  
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ตารางท่ี 26 กิจกรรมบริการและรหัสโรคหลักวินิจฉัยผู้ป่วยนอก(OP) เขตสุขภาพท่ี 10 ปีงบประมาณ 2564  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
 
ตารางท่ี 27 โรคหลักวินิจฉัยผู้ป่วยนอก(OP) 20 อันดับแรก เปรียบเทียบปี 2560-2564 เขตสุขภาพท่ี 10  

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยนนอก สปสช. ( https://op.nhso.go.th/op ) 
 
 
 
 
 
 

คร ัง้ % คร ัง้ %

1 Z48 Other surgical follow-up care 1,550,510 46.21% 1 I10 hypertension 1,141,177 11.51%

2 Z11 Special screening examination for infectious and parasitic diseases403,703 12.03% 2 E11 mellitus 960,128 9.68%

3 Z01 Other special examinations and investigations of persons without complaint or reported diagnosis283,848 8.46% 3 M79 Other soft tissue disorders 604,057 6.09%

4 Z71 Persons encountering health services for other counselling and medical advice, not elsewhere classified164,547 4.90% 4 J00  common cold 579,747 5.85%

5 Z24 Need for immunization against certain single viral diseases150,390 4.48% 5 N18 Chronic renal failure 442,948 4.47%

6 Z29 Need for other prophylactic measures 147,343 4.39% 6 K30 Dyspepsia 287,251 2.90%

7 Z09 Follow-up examination after treatment for conditions other than malignant neoplasms126,941 3.78% 7 K02 Dental caries 205,632 2.07%

8 Z23 Need for immunization against single bacterial diseases83,600 2.49% 8 M62 Other disorders of muscle 168,016 1.69%

9 Z76 Persons encountering health services in other circumstances81,229 2.42% 9 M54 Dorsalgia 134,035 1.35%

10 Z12 Special screening examination for neoplasms 70,320 2.10% 10 R42 Dizziness and giddiness 130,744 1.32%

11 Z51 Other medical care 51,818 1.54% 11 K05 Gingivitis and periodontal 121,417 1.22%

12 Z49 Care involving dialysis 38,218 1.14% 12 U57 โรคทีเ่กีย่วกับลม 118,264 1.19%

13 Z50 Care involving use of rehabilitation procedures 30,780 0.92% 13 K04 pulp and periapical tissues 116,372 1.17%

14 Z47 Other orthopaedic follow-up care 27,338 0.81% 14 F20 Schizophrenia 115,971 1.17%

15 Z20 Contact with and exposure to communicable diseases18,337 0.55% 15 A09 Diarrhoea and gastroenteritis 102,665 1.04%

16 Z13 Special screening examination for other diseases and disorders16,131 0.48% 16 R21 Rash and skin eruption 92,255 0.93%

17 Z74 Problems related to care-provider dependency 15,785 0.47% 17 H10 Conjunctivitis 82,252 0.83%

18 Z03 Medical observation and evaluation for suspected diseases and conditions14,181 0.42% 18 R51 Headache 82,157 0.83%

19 Z53 Persons encountering health services for specific procedures, not carried out11,371 0.34% 19 R10 Abdominal and pelvic pain 77,374 0.78%

20 Z04 Examination and observation for other reasons 9,666 0.29% 20 E78 Disorders of lipoprotein 76,386 0.77%

ปีงบ2564 ปีงบ2564
ที่

รหสัโรคหลกัวนิจิฉยั

ผูป่้วยนอก
ที่

กจิกรรมใหบ้รกิาร

ผูป่้วยนอก

คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ %

1 I10 Essential (primary) hypertension 980,463 7.93% 872,502 8.57% 1,058,192 8.89% 1,151,620 10.15% 1,141,177 11.51%

2 E11 Non-insulin-dependent diabetes mellitus 984,011 7.96% 872,445 8.57% 962,617 8.09% 976,225 8.60% 960,128 9.68%

3 M79 Other soft tissue disorders, not elsewhere classified 821,710 6.65% 573,401 5.63% 745,933 6.27% 661,028 5.83% 604,057 6.09%

4 J00 Acute nasopharyngitis [common cold] 1,104,542 8.94% 812,122 7.98% 967,351 8.13% 841,180 7.41% 579,747 5.85%

5 N18 Chronic renal failure 340,225 2.75% 344,964 3.39% 412,044 3.46% 431,636 3.80% 442,948 4.47%

6 K30 Dyspepsia 379,781 3.07% 307,318 3.02% 350,655 2.95% 312,562 2.75% 287,251 2.90%

7 K02 Dental caries 226,167 1.83% 192,960 1.90% 230,104 1.93% 360,496 3.18% 205,632 2.07%

8 M62 Other disorders of muscle 209,547 1.70% 185,414 1.82% 216,996 1.82% 201,830 1.78% 168,016 1.69%

9 M54 Dorsalgia 202,709 1.64% 157,023 1.54% 184,989 1.55% 153,529 1.35% 134,035 1.35%

10 R42 Dizziness and giddiness 165,935 1.34% 127,347 1.25% 157,482 1.32% 147,878 1.30% 130,744 1.32%

11 K05 Gingivitis and periodontal diseases 212,938 1.72% 180,935 1.78% 212,554 1.79% 161,438 1.42% 121,417 1.22%

12 U57 โรคทีเ่กีย่วกบัลม 93,602 0.76% 118,918 1.17% 134,670 1.13% 128,684 1.13% 118,264 1.19%

13 K04 Diseases of pulp and periapical tissues 163,732 1.32% 155,548 1.53% 180,058 1.51% 150,666 1.33% 116,372 1.17%

14 F20 Schizophrenia 106,318 0.86% 98,016 0.96% 111,648 0.94% 117,385 1.03% 115,971 1.17%

15 A09 Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin156,126 1.26% 143,399 1.41% 145,880 1.23% 141,721 1.25% 102,665 1.04%

16 R21 Rash and other nonspecific skin eruption 94,280 0.76% 56,976 0.56% 96,402 0.81% 95,050 0.84% 92,255 0.93%

17 H10 Conjunctivitis 109,817 0.89% 82,141 0.81% 100,387 0.84% 94,552 0.83% 82,252 0.83%

18 R51 Headache 105,985 0.86% 67,763 0.67% 91,102 0.77% 84,131 0.74% 82,157 0.83%

19 R10 Abdominal and pelvic pain 84,373 0.68% 56,653 0.56% 86,984 0.73% 92,288 0.81% 77,374 0.78%

20 E78 Disorders of lipoprotein metabolism and other lipidaemias 64,549 0.52% 60,733 0.60% 65,746 0.55% 76,184 0.67% 76,386 0.77%

21 J02 Acute pharyngitis 263,525 2.13% 148,684 1.46% 135,962 1.14% 99,863 0.88% 70,503 0.71%

22 B24 Unspecified human immunodeficiency virus [HIV] disease 69,907 0.57% 62,027 0.61% 65,925 0.55% 66,149 0.58% 66,349 0.67%

23 K08 Other disorders of teeth and supporting structures 96,164 0.78% 82,579 0.81% 96,335 0.81% 78,923 0.70% 66,096 0.67%

24 J45 Asthma 90,038 0.73% 79,852 0.78% 82,029 0.69% 75,545 0.67% 64,109 0.65%

25 F15 Mental and behavioral disorders due to use of other stimulants including caffeine32,459 0.26% 58,398 0.57% 90,125 0.76% 76,610 0.68% 63,879 0.64%

26 R05 Cough 91,617 0.74% 57,642 0.57% 75,244 0.63% 72,984 0.64% 57,665 0.58%

27 K29 Gastritis and duodenitis 92,182 0.75% 67,105 0.66% 74,512 0.63% 65,978 0.58% 57,037 0.58%

28 R50 Fever of unknown origin 108,648 0.88% 101,126 0.99% 170,969 1.44% 108,278 0.95% 56,373 0.57%

29 E05 Thyrotoxicosis [hyperthyroidism] 61,258 0.50% 55,043 0.54% 58,796 0.49% 55,432 0.49% 52,893 0.53%

30 E14 Unspecified diabetes mellitus 63,805 0.52% 41,788 0.41% 51,525 0.43% 53,913 0.48% 51,071 0.51%

ที่ รหสักลุม่โรค
ปีงบ2560 ปีงบ2561 ปีงบ2562 ปีงบ2563 ปีงบ2564
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การเข้าถึงบริการผู้ป่วยใน 
สรุปโดย : นายไมตรี มูลสาร ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ 0901975235    

 
การบริหารงบประมาณผู้ป่วยในทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 

                      สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับจัดสรร งบเหมาจ่ายรายหัว 1,440.03 บาท./ผู้มีสิทธิ 
และได้งบประมาณระดับเขต (GB) ของ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี จำนวน 5,274 ล้านบาท   
แผนภาพที่ 27 แสดงวงเงินงบประมาณผู้ป่วยใน(GB) จำแนกรายเขต ปีงบประมาณ 2564 

 
แผนภาพที่ 28 อัตราจ่ายตามเงื่อนไข บริการผู้ป่วยในทั่วไป ปีงบประมาณ 2564 
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แผนภาพที่ 29 อัตราจ่ายบริการผู้ป่วยในบริการในเขต ปิดวงเงิน ปี 2564 จำแนกรายเขต 

 
สรุปอัตราจ่ายบริการผู้ป่วยในบริการในเขต สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 อัตราจ่าย = 9,695 บ./
ค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ 
 
แผนภาพที่ 30 ผลงานบริการผู้ป่วยใน บางบริการเฉพาะเขต สปสช.เขต 10  ปี 2564 
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แผนภาพที่ 31  สรุปผลงานค่าน้ำหนักสัมพัทธ์และเงินชดเชย ปีงบ 2564 

 
แผนภาพที่ 32 ผลงานความทันเวลาการส่งข้อมูล IPD รายเดือน 

 
แผนภาพที่ 33 สรุปข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ(ติด C)การส่งข้อมูล ปี 2564 
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ข้อมูลการใช้บริการผู้ป่วยใน ปี2560-2564 
แผนภาพที่ 34 ปริมาณการใช้บริการผู้ป่วยใน ของสิทธิUC เปรียบเทียบปี 2560-2564 

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
 
ตารางท่ี 28 ร้อยละและจำนวนAdmit(ครั้ง) 20 อันดับแรก ของโรคหลักผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564    

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
 
 
 
 
 
 
 

คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ % คร ัง้ %

1 A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin26,014 5.47% 29,893 6.00% 29,349 5.71% 30,271 6.19% 20,403 4.52%

2 N18 : Chronic renal failure 15,882 3.34% 15,998 3.21% 16,572 3.22% 17,432 3.57% 17,867 3.96%

3 Z38 : Liveborn infants according to place of birth 22,120 4.65% 20,873 4.19% 19,425 3.78% 17,800 3.64% 15,688 3.47%

4 J18 : Pneumonia, organism unspecified 21,738 4.57% 25,431 5.10% 19,305 3.76% 17,876 3.66% 14,208 3.15%

5 J12 : Viral pneumonia, not elsewhere classified 1,504 0.32% 1,971 0.40% 925 0.18% 730 0.15% 11,755 2.60%

6 E11 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus 8,163 1.72% 8,775 1.76% 9,556 1.86% 9,727 1.99% 9,174 2.03%

7 O80 : Single spontaneous delivery 10,969 2.31% 9,888 1.98% 9,500 1.85% 8,812 1.80% 8,057 1.78%

8 R50 : Fever of unknown origin 8,289 1.74% 9,615 1.93% 12,813 2.49% 10,499 2.15% 7,845 1.74%

9 I50 : Heart failure 5,366 1.13% 5,974 1.20% 5,696 1.11% 6,234 1.28% 7,183 1.59%

10 J44 : Other chronic obstructive pulmonary disease 7,695 1.62% 8,790 1.76% 8,008 1.56% 8,044 1.65% 6,171 1.37%

11 F10 : Mental and behavioral disorders due to use of alcohol5,322 1.12% 5,079 1.02% 5,972 1.16% 5,820 1.19% 6,150 1.36%

12 I63 : Cerebral infarction 4,990 1.05% 5,327 1.07% 5,653 1.10% 6,179 1.26% 6,018 1.33%

13 N39 : Other disorders of urinary system 5,142 1.08% 5,415 1.09% 6,159 1.20% 6,826 1.40% 5,987 1.33%

14 T79 : Certain early complications of trauma, not elsewhere classified5,054 1.06% 5,490 1.10% 5,976 1.16% 6,252 1.28% 5,791 1.28%

15 D56 : Thalassaemia 5,358 1.13% 5,143 1.03% 5,939 1.16% 5,631 1.15% 5,402 1.20%

16 K35 : Acute appendicitis 6,726 1.42% 6,440 1.29% 6,215 1.21% 5,679 1.16% 5,242 1.16%

17 J20 : Acute bronchitis 8,683 1.83% 9,910 1.99% 8,848 1.72% 6,157 1.26% 5,080 1.12%

18 P59 : Neonatal jaundice from other and unspecified causes6,574 1.38% 6,094 1.22% 5,543 1.08% 5,612 1.15% 5,027 1.11%

19 H25 : Senile cataract 7,493 1.58% 7,103 1.43% 6,625 1.29% 5,974 1.22% 4,755 1.05%

20 S06 : Intracranial injury 4,050 0.85% 3,923 0.79% 4,737 0.92% 4,455 0.91% 4,534 1.00%

ที่ รหสัโรคหลกั
ปีงบ2560 ปีงบ2561 ปีงบ2562 ปีงบ2563 ปีงบ2564



หน้า | 47 
 

 

ตารางท่ี 29 ร้อยละและจำนวนคน 20 อันดับแรกของโรคหลักท่ี Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564    

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
 
ตารางท่ี 30 ร้อยละและจำนวนวันนอน 20 อันดับแรกของโรคหลักท่ี Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564    

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน % คร ัง้ % วนันอน % RW %

1 A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin20,379 4.81% 20,403 4.78% 47,953 2.63% 8,246 1.49%

2 N18 : Chronic renal failure 17,729 4.18% 17,867 4.19% 55,315 3.04% 20,414 3.68%

3 J18 : Pneumonia, organism unspecified 14,193 3.35% 14,208 3.33% 76,192 4.19% 23,236 4.19%

4 J12 : Viral pneumonia, not elsewhere classified 11,753 2.77% 11,755 2.76% 117,767 6.47% 9,116 1.64%

5 E11 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus 9,150 2.16% 9,174 2.15% 25,967 1.43% 6,661 1.20%

6 O80 : Single spontaneous delivery 8,057 1.90% 8,057 1.89% 19,160 1.05% 3,287 0.59%

7 R50 : Fever of unknown origin 7,841 1.85% 7,845 1.84% 29,012 1.59% 3,909 0.70%

8 I50 : Heart failure 7,155 1.69% 7,183 1.68% 30,897 1.70% 11,213 2.02%

9 J44 : Other chronic obstructive pulmonary disease 6,122 1.44% 6,171 1.45% 24,784 1.36% 9,283 1.67%

10 F10 : Mental and behavioral disorders due to use of alcohol6,143 1.45% 6,150 1.44% 24,418 1.34% 3,882 0.70%

11 I63 : Cerebral infarction 6,015 1.42% 6,018 1.41% 27,747 1.52% 11,049 1.99%

12 N39 : Other disorders of urinary system 5,986 1.41% 5,987 1.40% 31,243 1.72% 6,270 1.13%

13 T79 : Certain early complications of trauma, not elsewhere classified5,781 1.36% 5,791 1.36% 27,846 1.53% 8,603 1.55%

14 D56 : Thalassaemia 5,279 1.24% 5,402 1.27% 3,988 0.22% 2,237 0.40%

15 K35 : Acute appendicitis 5,242 1.24% 5,242 1.23% 17,258 0.95% 7,298 1.32%

16 J20 : Acute bronchitis 5,074 1.20% 5,080 1.19% 17,869 0.98% 2,132 0.38%

17 P59 : Neonatal jaundice from other and unspecified causes5,015 1.18% 5,027 1.18% 11,329 0.62% 1,103 0.20%

18 H25 : Senile cataract 4,746 1.12% 4,755 1.11% 8,739 0.48% 6,235 1.12%

19 S06 : Intracranial injury 4,534 1.07% 4,534 1.06% 20,825 1.14% 10,243 1.85%

20 L03 : Cellulitis 4,412 1.04% 4,414 1.03% 26,279 1.44% 4,505 0.81%

ที่
ปีงบประมาณ 2564

รหสัโรคหลกั

วนันอน % วนันอน % วนันอน % วนันอน % วนันอน %

1 J12 : Viral pneumonia, not elsewhere classified 4,770 0.28% 6,558 0.37% 2,884 0.16% 2,499 0.14% 117,767 6.47%

2 J18 : Pneumonia, organism unspecified 94,594 5.60% 107,227 6.13% 84,849 4.69% 85,193 4.83% 76,192 4.19%

3 F20 : Schizophrenia 41,841 2.48% 40,071 2.29% 50,862 2.81% 61,822 3.50% 58,345 3.21%

4 N18 : Chronic renal failure 45,720 2.71% 48,072 2.75% 48,005 2.66% 52,107 2.95% 55,315 3.04%

5 A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin59,249 3.51% 66,495 3.80% 64,267 3.56% 67,106 3.80% 47,953 2.63%

6 J15 : Bacterial pneumonia, not elsewhere classified 49,210 2.91% 49,441 2.83% 47,599 2.63% 42,558 2.41% 37,652 2.07%

7 N39 : Other disorders of urinary system 24,576 1.45% 26,214 1.50% 29,125 1.61% 33,189 1.88% 31,243 1.72%

8 I50 : Heart failure 21,606 1.28% 24,665 1.41% 24,014 1.33% 27,112 1.54% 30,897 1.70%

9 R50 : Fever of unknown origin 25,840 1.53% 29,625 1.69% 38,911 2.15% 33,305 1.89% 29,012 1.59%

10 T79 : Certain early complications of trauma, not elsewhere classified24,713 1.46% 25,783 1.47% 27,820 1.54% 29,468 1.67% 27,846 1.53%

11 I63 : Cerebral infarction 22,196 1.31% 23,608 1.35% 25,004 1.38% 27,167 1.54% 27,747 1.52%

12 L03 : Cellulitis 23,005 1.36% 23,221 1.33% 21,949 1.21% 24,306 1.38% 26,279 1.44%

13 E11 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus 24,378 1.44% 26,515 1.52% 27,118 1.50% 27,822 1.58% 25,967 1.43%

14 J02 : Acute pharyngitis 5,953 0.35% 4,704 0.27% 4,381 0.24% 2,759 0.16% 25,914 1.42%

15 J44 : Other chronic obstructive pulmonary disease 31,498 1.86% 35,582 2.03% 31,159 1.72% 32,848 1.86% 24,784 1.36%

16 F10 : Mental and behavioral disorders due to use of alcohol18,740 1.11% 19,186 1.10% 23,071 1.28% 21,406 1.21% 24,418 1.34%

17 P07 : Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified24,719 1.46% 24,840 1.42% 22,720 1.26% 23,107 1.31% 21,820 1.20%

18 A41 : Other septicaemia 15,948 0.94% 17,408 1.00% 20,144 1.11% 19,858 1.13% 21,745 1.19%

19 S06 : Intracranial injury 18,547 1.10% 18,431 1.05% 20,588 1.14% 20,119 1.14% 20,825 1.14%

20 O80 : Single spontaneous delivery 25,006 1.48% 22,821 1.30% 22,302 1.23% 20,946 1.19% 19,160 1.05%

ที่ รหสัโรคหลกั
ปีงบ2560 ปีงบ2561 ปีงบ2562 ปีงบ2563 ปีงบ2564
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ตารางท่ี 31 ร้อยละและจำนวน RW 20 อันดับแรกของโรคหลักที่ Admit ผู้ป่วยในสิทธิ UC ปี2560-2564    

 
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยใน สปสช. ( https://eclaim.nhso.go.th ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RW % RW % RW % RW % RW %

1 J18 : Pneumonia, organism unspecified 25,426 4.85% 29,409 5.40% 24,561 4.35% 26,416 4.70% 23,236 4.14%

2 N18 : Chronic renal failure 16,817 3.21% 17,111 3.14% 17,327 3.07% 18,777 3.34% 20,414 3.63%

3 J15 : Bacterial pneumonia, not elsewhere classified15,858 3.02% 15,672 2.88% 14,964 2.65% 13,788 2.45% 13,566 2.41%

4 I21 : Acute myocardial infarction 9,966 1.90% 10,941 2.01% 10,413 1.84% 12,093 2.15% 12,685 2.26%

5 I50 : Heart failure 8,010 1.53% 8,779 1.61% 8,490 1.50% 9,540 1.70% 11,213 2.00%

6 I63 : Cerebral infarction 9,013 1.72% 9,562 1.76% 10,285 1.82% 11,209 1.99% 11,049 1.97%

7 S06 : Intracranial injury 7,471 1.42% 7,977 1.46% 9,119 1.61% 9,368 1.67% 10,243 1.82%

8 C22 : Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts9,795 1.87% 10,004 1.84% 9,687 1.71% 9,288 1.65% 9,824 1.75%

9 J44 : Other chronic obstructive pulmonary disease10,897 2.08% 12,412 2.28% 10,944 1.94% 11,919 2.12% 9,283 1.65%

10 T79 : Certain early complications of trauma, not elsewhere classified6,717 1.28% 7,784 1.43% 8,527 1.51% 9,095 1.62% 8,603 1.53%

11 A09 : Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin10,038 1.91% 10,934 2.01% 11,133 1.97% 10,884 1.94% 8,246 1.47%

12 C18 : Malignant neoplasm of colon 6,223 1.19% 6,730 1.24% 8,307 1.47% 8,529 1.52% 8,202 1.46%

13 F20 : Schizophrenia 5,812 1.11% 6,310 1.16% 7,095 1.26% 7,588 1.35% 7,377 1.31%

14 K35 : Acute appendicitis 9,078 1.73% 8,908 1.64% 8,652 1.53% 8,082 1.44% 7,298 1.30%

15 I61 : Intracerebral haemorrhage 5,338 1.02% 5,521 1.01% 6,343 1.12% 7,124 1.27% 7,208 1.28%

16 P07 : Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified7,360 1.40% 7,096 1.30% 6,983 1.24% 7,134 1.27% 7,044 1.25%

17 K80 : Cholelithiasis 8,402 1.60% 8,375 1.54% 8,284 1.47% 7,287 1.30% 6,991 1.24%

18 M72 : Fibroblastic disorders 4,965 0.95% 5,529 1.01% 4,808 0.85% 6,487 1.15% 6,874 1.22%

19 E11 : Non-insulin-dependent diabetes mellitus 5,553 1.06% 6,191 1.14% 6,728 1.19% 7,131 1.27% 6,661 1.19%

20 I25 : Chronic ischaemic heart disease 6,581 1.25% 6,196 1.14% 6,536 1.16% 6,343 1.13% 6,595 1.17%

ปีงบ 2564
ที่ รหสัโรคหลกั

ปีงบ 2560 ปีงบ 2561 ปีงบ 2562 ปีงบ 2563
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การเข้าถึงบริการภายใต้งบเหมาจ่ายรายหัว 
 

การเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 
 

สรุปโดย : นางสาวเยี่ยมอุบล สุขเสริม นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975218    

 
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้กำหนดภาพพึงประสงค์ด้านสิทธิและหน้าที่

ด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ด้านระบบบริการสาธารณสุข ด้านการมีส่วนร่วม และด้าน
การเงินการคลังด้านสุขภาพ  

แผนระยะ 20 ปีด้านสาธารณสุข และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) วางกรอบ
และยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค (P&P Excellence) ด้าน
บริการสุขภาพ (Service Excellence) ด้านกำลังคน (People Excellence) และด้านการอภิบาลระบบ 
(Governance Excellence)  

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564 และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  พ.ศ.2564 กำหนดบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค เป็นค่าใช้จ่าย การจัดบริการสาธารณสุขด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีให้โดยตรง
แก่บุคคลสำหรับประชาชนไทยทุกคน ภายใต้ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขด้านสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรค เงินที่ได้รับจำนวน 455.39 บาทต่อผู้มีสิทธิ 47.6440 ล้านคน เมื่อนำมาจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการแก่
ประชาชนไทยทุกคนตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณจำนวน 66.0330  ล้านคน จึงเท่ากับ 328.5700 บาท
ต่อประชากรไทยทุกคน (บาทต่อคน)  

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค แบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 5 รายการ 
ดังนี้ 

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับประเทศ (P&P National priority program and central 
procurement) บริหารจัดการระดับประเทศ 

2. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดำเนินการในชุมชน 
3. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (P&P area based) 
4. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน (P&P basic services) 
5. บริการที่จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ 
 
1. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด 

จำนวน 4 บาทต่อคน ตามเป้าหมายประชากรที่ได้รับงบประมาณบริหารเป็น  Global budget ระดับเขต โดยใช้
จำนวนประชากรไทย ณ 1 เมษายน 2563 เป็นตัวแทนในการคำนวณ และให้คำนวณกำหนดเป็น Global budget 
ระดับเขตแต่ละเขตประจำปีทั้งปีตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ และให้มีหลักเกณฑ์การจ่ายจาก Global budget ระดับ
เขต ดังนี ้

1.1 เป็นค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีต้องการเร่งรัดการเข้าถึงบริการตาม
นโยบายหรือแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัดตามความจำเป็นทางสุขภาพภายใต้ประเภทและขอบเขตบริการฯ 
ทั้งนี้ การดำเนินงานจัดบริการให้คำนึงถึงการเข้าถึงบริการของประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพต่างๆ ที่ยังเข้าไม่ถึง
บริการ ทั้งนี้ ขอให้บูรณาการกับ พชอ./พชข. 

 



หน้า | 50 
 

 

แผนภาพที่ 35  กรอบการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค PP ปีงบ 2564 

 
1.2 แนวทางและหลักเกณฑ์การจ่ายให้ผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ภายใต้เงื่อนไข 

กระบวนการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 32  กระบวนการดำเนินงาน PPA 

ลำดับ ประเด็น/สาระ ระยะเวลาดำเนินการ 

1 
 ประชุมคณะกรรมการ PPA #1 

13 สิงหาคม 2563   -พิจารณาสถานการณ์ด้านสุขภาพของเขต 2564  
  -เกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ 2564 

2 
 ประชุมคณะกรรมการ PPA #2 เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ และ
จัดสรรงบประมาณ 

5 ตุลาคม 2563 

3  เสนอที่ประชุม 5x5 6 ตุลาคม 2563 
4  เสนอเพ่ือขออนุมัติ อปสข.  8 ตุลาคม 2563 
5  ส่งเอกสารเบิก สบก. ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการ PPA ประกอบด้วย 
 1. ผู้ตรวจฯนพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เป็นประธาน 
 2. นพ.สสจ.หรือผู้แทน ทุกแห่ง 
 3. หน.งานประกันฯ สสจ.ทุกแห่ง 
 4. ผช.ผอ.สนง.เขตสุขภาพท่ี 10 
 5. ภาคประชาชน 5 คน 
 6. ผู้แทน สปสช.เขต 10  

เกณฑ์การพิจารณาโครงการ PPA เขต 10 
 1. กรณีโครงการเดิมต่อเนื่อง ให้ประเมินโครงการเปรียบเทียบย้อนหลังอย่าน้อย 3 ปี และแสดงให้เห็น 
outcome ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
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 2. เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการในภาพเขต 
 3. เป็นโครงการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านสุขภาพของเขต 10 และให้ความสำคัญกับกลุ่มแม่และเด็ก 
(โครงการเดิม/pre-term และอ่ืนๆ) โรคเรื้อรัง (NCD/CKD/ stroke/TB) ภาวะซึมเศร้า/ฆ่าตัวตาย 
 4. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ และเป้าหมายชัดเจน 
 5. เป้าหมายและผลงานที่จะส่งมอบต้องชัดเจน 
คณะทำงานประเมินผลลัพธ์การดำเนินงาน PPA ประกอบด้วย 
 1. ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร เป็นประธาน 
 2. อาจารย์จาก วพ.สรรพสิทธิประสงค์ 
 3. อาจารย์จาก คณะพยาบาลฯ ม.อุบล 
 4. อาจารย์จาก วสส.สิรินธรอุบลราชธานี 
 5. ผู้แทนจากศูนย์อนามัย 10  

ผลการดำเนินงาน 
 พ้ืนที่เขต 10 มีประชากรไทย ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 จำนวน 3,939,737 คน วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
15,758,948 บาท  

ตารางท่ี 33  ตารางวงเงินที่ได้รับจัดสรร 

วงเงินรวม 
จำนวน
โครงการ 

ผู้รับงบ/วงเงินที่ได้รับ 

ภาครัฐ 
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
ภาคเอกชน 

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

15,758,948 7 6 15,258,948.00 1 500,000.00 
 โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.PPA เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และได้รับอนุมัติจาก อปสข. เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563 จำนวน  7 โครงการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 34  โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก คกก.PPA 

ที ่ ชื่อโครงการ เจ้าภาพหลัก ประเภท คก. วงเงิน 

1 
โครงการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในกลุ่ม
เสี่ยง 

สสจ.ศก ภาครัฐ 3,500,000.00 

2 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากเด็ก
อายุ 3 ปี 

สสจ.อุบลฯ ภาครัฐ 750,000.00 

3 
โครงการ พัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังวัยรุ่นที่มีภาวะ
ซึมเศร้า 

สสจ.อำนาจฯ ภาครัฐ 1,508,948.00 

4 
โครงการจัดบริการคัดกรองและดูแลช่วยเหลือสุขภาพจิต
ในกลุ่มเด็ก 6-15 ปี 

สสจ.มุกดาหาร ภาครัฐ 3,500,000.00 

5 
โครงการเสริมศักยภาพด้านการส่งเสริมโภชนาการสำหรับ
เด็กปฐมวัยในศูนย์เด็ก EF 

สสจ.มุกดาหาร ภาครัฐ 5,000,000.00 

6 
โครงการ พัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนแบบบูรณาการด้วยพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง 

สสจ.ยโสธร ภาครัฐ 1,000,000.00 

7 
โครงการ “จัดบริการให้คำปรึกษา ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
พิชิต NCD” 

เครือข่าย 
ภาคปชช. 

ภาคเอกชน 500,000.00 

รวมวงเงินที่จัดสรร  15,758,948.00 



หน้า | 52 
 

 

 โดยทั้ง 7 โครงการสามารถส่งมอบผลงาน และเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบ 100% 
 2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพ้ืนฐาน จำนวน 
36.1700 บาทต่อคน แก่ประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับบริการในหน่วยบริการ และหรือนอกหน่วยบริการ จ่ายตาม
รายการบริการ (Fee schedule) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ สปสช. กำหนด ดังนี้  
  2.1 บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก รวมถึงการตรวจด้วย HPV DNA Test และการตรวจ
ยืนยันกรณีผลผิดปกติด้วยวิธี Liquid based cytology 
  2.2 บริการฝากครรภ์ (ANC) บริการอัลตราซาวด์ รวมทั้งบริการทันตกรรมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์
  2.3 การป้องกันและควบคุมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์  
  2.4 การป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ทุกกลุ่มอายุ 
  2.5 การป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์และโรคฟีนิลคีโตนูเรียในเด็กแรกเกิf 
  2.6 บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมกำเนิด) ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 
  2.7 บริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 
  2.8 บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (ใส่ห่วงอนามัย/ฝังยาคุมกำเนิด) หลังยุติการตั้งครรภ์ ในหญิงอายุ
มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปีขึ้นไป 
  2.9 บริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน (เคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 4-12 ปี และเคลือบหลุม
ร่องฟันถาวรในเด็กอายุ 6-12 ปี) 

แผนภาพที่ 36 อัตราจ่ายรายการ PPB จ่ายแบบ Fee Schedule ปีงบ 2564 
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แผนภาพที่ 37 สรุปผลการดำเนินงานภาพรวมตามรายการ Fee Schedule ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา ; https://claim.nhso.go.th/cr/fact_pp_fs 

ตารางท่ี 35  ผลงานการให้บริการแยกตามรายการให้บริการที่ได้รับการจ่ายชดเชย รายจังหวัด 

ลำดับ รายการบริการ ผลงาน อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร 

1 
บริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก 

ครั้ง 20,024 3,053 1,203 3,149 1,709 
จำนวนเงิน 5,368,580 633,850 117,350 527,260 179,950 

2 บริการ ANC 
ครั้ง 60,676 49,263 14,374 12,366 11,111 

จำนวนเงิน 28,193,800 21,490,800 6,468,400 5,709,000 5,027,600 

3 
บริการ ANC กรณีทันตก
รรม 

ครั้ง 1,932 1,046 478 449 574 
จำนวนเงิน 966,000 523,000 239,000 224,500 287,000 

4 
บริการตรวจยืนยันโลหิต
จางธาลัสซีเมียในหญิง
ตั้งครรภ์และสามี 

ครั้ง 8,042 813 14 14 200 

จำนวนเงิน 3,390,170 293,050 7,830 19,440 56,230 

5 
บริการตรวจคัดกรอง 
Down syndrome ใน
หญิงตั้งครรภ์ 

ครั้ง 38,838 5,988 1,913 1,447 1,730 

จำนวนเงิน 24,346,600 3,582,200 1,079,400 815,800 961,200 

6 
บริการตรวจคัดกรอง
ภาวะพร่องโอร์โมน
ไทรอยด์ในเด็กแรกเกิด 

ครั้ง - - - - - 

จำนวนเงิน - - - - - 

7 
บริการป้องกันการยุติ
การตั้งครรภ์ที่ไม่
ปลอดภัย 

ครั้ง 1 - - 17 - 

จำนวนเงิน 3,000 - - 51,000 - 

8 
บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร
(ใส่ห่วง/ฝังยาคุม) หญิง 
< 20 ปี 

ครั้ง 458 656 180 160 106 

จำนวนเงิน 1,145,000 1,640,000 450,000 400,000 265,000 

https://claim.nhso.go.th/cr/fact_pp_fs
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ลำดับ รายการบริการ ผลงาน อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร 

9 

บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร 
(ใส่ห่วง/ฝังยาคุม) หญิง 
>= 20 ปีขึ้นไป กรณีหลัง
ยุติการตั้งครรภ์ 

ครั้ง 25 19 3 27 18 

จำนวนเงิน 62,500 47,500 7,500 67,500 45,000 

10 
ทันตกรรม เคลือบ
ฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กวัย
เรียน (4-12 ปี) 

ครั้ง 94,528 49,070 19,040 17,231 12,992 

จำนวนเงิน 8,815,300 4,522,700 1,756,600 1,648,800 1,198,800 

11 

ทันตกรรม เคลือบหลุม
ร่องฟันในกลุ่มเด็กวัย
เรียน  
(6-12 ปี) 

ครั้ง 17,691 11,201 4,827 8,157 5,658 

จำนวนเงิน 9,366,000 7,256,750 3,248,500 3,788,250 2,576,250 

 
หมายเหตุ ;  ครั้ง หมายถึง จำนวนครั้งที่ส่งเบิกเพ่ือขอรับการชดเชย 
  จำนวนเงิน หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับการชดเชย (บาท 
ที่มา ; https://claim.nhso.go.th/cr/fact_pp_fs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://claim.nhso.go.th/cr/fact_pp_fs
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การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ(QOF) 
 

สรุปโดย : สรุปโดย : นางชาลิณี ปยิะประสิทธ์ิ  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237 

การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
2. เพ่ือให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผลงานบริการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบข้อมูลสุขภาพในพ้ืนที่ 

กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  
วงเงินงบประมาณ จำนวน 72,547,565.00 บาท 

1. งบบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป จำนวน 9 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 30,346,308.00 บาท  
2. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จำนวน 9 บาทต่อประชาชนไทยทุกคน เป็นเงิน 35,457,633.00 

บาท 
3. งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการจำนวน 2 บาทต่อผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 6,743,624.00 บาท 

หลักเกณฑ์การจ่าย    
 การจัดสรรงบจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการนี้  เป็นการจัดสรรให้แก่หน่วยบริการประจำที่มีผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกินเป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด  โดยคณะทำงานหรือกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับเขต ดังนี้ 

1. จัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการให้สปสช.แต่ละเขต ตามจำนวนประชากร/ผู้มีสิทธิ 
2. สปสชเขต จัดให้มีคณะทำงานหรือ กลไกการมีส่วนร่วมเพ่ือบริหารจัดการ กำหนดแนวทางการจัดสรรงบจ่าย

ตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเป้าหมาย  น้ำหนักคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  และ
สัดส่วนงบประมาณที่จะจัดสรรให้หน่วยบริการที่มีผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการที่เกิน
เป้าหมายตามแนวทางที่กำหนด 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดคุณภาพผลงานบริการ ให้สปสช .เขต กำหนดค่าเป้าหมายจากผลงานบริการ
ในระดับพื้นที่ โดยให้พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับค่าเป้าหมายระดับประเทศร่วมด้วย และอาศัย
กลไกการมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข. 

4. กำหนดการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการเพียงครั้งเดียว ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 
2564 โดยใช้ข้อมูลบริการไตรมาส 3, 4 ปีงบประมาณ 2563 และไตรมาส 1, 2 ปีงบประมาณ 2564 

5. กรณีที่มีงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการเหลือจากการจัดสรรตามคะแนนของเกณฑ์แต่ละข้อ  ให้
จัดสรรคืนหน่วยบริการประจำตามจำนวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนสิทธิ  (งบเหลือจากการจัดสรรตามคะแนนไม่
เกิน 30 % ของวงเงิน) 

6. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดสรรงบประมาณให้ใช้จาก HDC ยกเว้นอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควร
ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) 
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) ให้ใช้ข้อมูลจากสปสช. 

แผนงานโครงการปีงบประมาณ 2564 
การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ เป็นการกระตุ้นและพัฒนาคุณภาพบริการของ

หน่วยบริการ  โดยใช้กลไกด้านการเงินการคลังกระตุ้นให้หน่วยบริการมีการพัฒนาคุณภาพผ่านตัวชี้วัดคุณภาพที่
กำหนด เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการร่วมกันภายใต้บริบทของพ้ืนที่และเปลี่ยนแปลงการ



หน้า | 56 
 

 

ดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้น้อยที่สุด เพ่ือไม่ให้กระทบการดำเนินงานของหน่วยบริการในพ้ืนที่ โดยสปสช.เขต 10 
อุบลราชธานี มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

แผนภาพที่ 38 Time line การดำเนินงานงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ในปีงบประมาณ 2564 

 
กลวิธี/กลไก ที่ใช้ขับเคลื่อนงาน 

สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ีมีการแต่งตั้งคณะทำงาน QOF ระดับเขตซึ่งประกอบไปด้วยผู้รับผิดชอบงาน IT และงาน 
QOF จาก สสจ.รพท.รพช.โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรเป็นประธานคทง.และมีการรายงานความก้าวหน้า
ในคทง.5X5,คกก.อปสข.และมีการติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยบริการผ่านระบบ Cockpit ของเขต
สุขภาพที่ 10  

ตารางท่ี 36 ตัวชี้วัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี 

ที ่ ตัวช้ีวัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ ตัวช้ีวัด คะแน
น 

1 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจวัด
ระดับน้ำตาลในเลือด 

กลาง 50 

2 ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง    กลาง 50 
3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 

สัปดาห์  
กลาง 50 

4 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 
5 ป ี 

กลาง 50 

5 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน Acute 
Diarrhea (AD) 

กลาง 25 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 
Respiratory Infection (RI) 

กลาง 25 
 

7 อัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC: 
ambulatory care sensitive condition) ในโรคลมชัก (epilepsy) ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) หืด (asthma) เบาหวาน (DM) และความดันโลหิตสูง (HT) 

กลาง 20 

8 อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี พ้ืนที่ 50 
9 อัตราผู้เป็นความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี พ้ืนที่ 50 
10 ร้อยหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ พ้ืนที่ 50 
11 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี ที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 30 วัน พ้ืนที่ 50 

12 
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัด
กรองโรคไตเรื้อรัง 

พ้ืนที่ 50 

คะแนนรวม 520 
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ตารางท่ี 37 การกำหนดค่าคะแนนตัวชี้วัด 

 
ค่า Baseline ACSC ปี 2563 

1. โรคลมชัก (epilepsy) 82.51 ต่อแสนประชากร 
2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 248.28 ต่อแสนประชากร 
3. โรคหืด (Asthma) 87.15 ต่อแสนประชากร 
4. โรคเบาหวาน (DM) 233.31 ต่อแสนประชากร 
5. โรคความดันโลหิตสูง (HT) 87.17 ต่อแสนประชากร 

ตารางท่ี 38 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายเกณฑ์ 

 
 
 
 
 

ล ำดับ ตัวชีวั้ดเกณฑคุ์ณภำพและผลงำนบริกำร ค่ำเป้ำหมำย ผลงำน

1 รอ้ยละของประชากรไทยอาย ุ35-74 ปี ไดร้บัการคดักรองเบาหวานโดยการตรวจวดัระดบัน า้ตาลในเลือด 60 92.06
2 รอ้ยละของประชากรไทยอาย ุ35-74ปี ไดร้บัการคดักรองความดนัโลหิตสูง   60 91.46
3 รอ้ยละหญิงตัง้ครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์รัง้แรกอายคุรรภน์อ้ยกวา่หรอืเทา่กบั 12 สัปดาห ์ 60 81.22
4 รอ้ยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคดักรองมะเรง็ปากมดลูกในสตร ี30-60 ปี ภายใน 5 ปี 60 65.87
5 รอ้ยละการใชย้าปฏชีิวนะอยา่งรบัผิดชอบในผูป่้วยนอกโรคอจุจาระรว่งเฉียบพลัน Acute Diarrhea (AD) 20 11.19
6 รอ้ยละการใชย้าปฏชีิวนะอยา่งรบัผิดชอบในผูป่้วยนอกโรคติดเชือ้ระบบทางเดินหายใจ Respiratory Infection (RI) 20 9.56
7 อตัราการนอนโรงพยาบาลดว้ยภาวะทีค่วรควบคมุดว้ยบรกิารผูป่้วยนอก 5 โรค (ACSC)
8 อตัราผูป่้วยเบาหวานทีส่ามารถควบคมุน า้ตาลในเลือดไดด้ี 20 32.02
9 อตัราผูเ้ป็นความดนัโลหิตสูงทีค่วบคมุความดนัโลหิตไดด้ี 40 52.23

10 รอ้ยหญิงมีครรภไ์ดร้บัการฝากครรภค์รบ 5 ครัง้ตามเกณฑ์ 60 77.77      
11 รอ้ยละเด็กอาย ุ0-5 ปี มีพัฒนาสงสัยล่าชา้ไดร้บัการติดตามภายใน 30 วนั 80 89.41      
12 รอ้ยละของผูป่้วยโรคเบาหวานและหรอืโรคความดนัโลหิตสูงทีไ่ดร้บัการคน้หาและคดักรองโรคไตเรือ้รงั 60 73.71      

แยกรายโรค
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ตารางท่ี 39 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ ACSC 5 โรค ปีงบประมาณ 2564 
 

 
ตารางท่ี 40 คะแนนงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 รายจังหวัด 

 
ตารางท่ี 41 การจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 รายจังหวัด 

 
 

ผลลัพธ์ที่สำคัญ   ตัวชี้วัดและผลงาน(KPI) 
ร้อยละ 90 ของตัวชี้วัดมีผลการดำเนินงานผ่านค่าเป้าหมายที่กำหนด (ผลงาน 91.60%) 

นวัตกรรม/ผลงานเด่น 
มีระบบการติดตามผลการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันผ่าน Cockpit ของเขตสุขภาพที่ 10   

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. การวางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทางคทง.QOF ระดับเขต  

      2. การกำหนดตัวชี้วัดในระดับเขตช่วยให้เขตบริหารจัดการระบบได้ดีขึ้น 
      3. การใช้ข้อมูลจาก HDC และระบบติดตามผ่าน Cockpit ทำให้หน่วยบริการแต่ละแห่ง Monitor ผลการ
ดำเนินงานได้เองอย่างเป็นปัจจุบัน 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การจัดสรรงบประมาณQOFจะสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ทำได้ง่ายแสดงถึงมีการเลือกทำงานที่มีตัวชี้วัดที่ทำ

ได้ง่ายกว่า    
2. หน่วยบริการที่เคยได้รับงบประมาณ QOF ต่อหัวประชากรสูง ก็จะมีแนวโน้มได้รับงบประมาณต่อหัว

ประชากรสูงในปีถัดไป   
      3. ยังมีปัญหาเรื่องการโอนงบประมาณจากหน่วยบริการประจำไปยังหน่วยบริการปฐมภูมิบางแห่งไม่โอน
งบประมาณให้ลูกข่ายตามผลงานบริการที่เกิดข้ึนจริง 
      4. งบประมาณจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการไม่มากพอที่จะเป็นแรงจูงใจเรื่องคุณภาพบริการ 

ACSC 5 โรคน้อยกว่ำค่ำเฉล่ียของปี 2563 ในแต่ละโรค ค่ำเป้ำหมำย ผลงำน

  โรคลมชกั (Epilepsy) 82.51            107.07
  โรคปอดอดุกัน้เรือ้รงั (COPD) 248.28          197.63
  โรคหืด (Asthma) 87.15            65.81
  โรคเบาหวาน (DM) 233.31          335.9
  โรคความดนัโลหิดสูง (HT) 87.17            139.99
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      5. การแจ้งแนวทางตัวชี้วัดกลางและ template ควรชัดเจนก่อนสิ้นปีงบประมาณเพ่ือแจ้งกับหน่วยบริการ
ในการดำเนินงานเนื่องจากเป็นข้อมูลต่อเนื่องและคร่อมปีงบประมาณ 
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งบบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์และเครื่องช่วยความพิการ 
 

สรุปโดย : นายประกิต พันธ์สุนันนนท์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975248    

   
 การจัดหาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เริ่ม

จากเน้นเฉพาะสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และได้รับอุปกรณ์เครื่องช่วย
ความพิการได้อย่างทั่วถึง ปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการบริการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้าน
การแพทย์แก่คนพิการ ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และมีความร่วมมือกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดด้วยการสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ให้กับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับ
จังหวัด เพื่อให้เกิดการเข้าถึงบริการ และสร้างความยั่งยืนต่อระบบการจัดการด้านสุขภาพ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ภาคีอ่ืนไปในพื้นที่มากข้ึน 

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. ได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำนวน 
18.40 บาทต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิ 47.644 ล้านคน จากงบบริการทางแพทย์เหมา
จ่ายรายหัวประเภทบริการผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP) โดยในปี 2564 ได้กำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กรณีสมองบาดเจ็บ หรือการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง 
และการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหว (IL) เพิ่มเติม ตามกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 39 กรอบแนวทางการบริหารจัดการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 

 

การจ่ายตามผลงานบริการ เป็นการจ่ายให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดส่ง
ข้อมูลการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ผ่านระบบรายงานอุปกรณ์คน
พิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของ สปสช. ทั้งนี้ เฉพาะบริการฟื้นฟูด้านการแพทย์ ที่บริหารจัดการ
ระดับประเทศ (ไม่รวมบริการ IMC และ IL) เป็นการจัดสรรด้วยระบบ Point system with ceiling ภายใต้วงเงินที่
ได้รับจัดสรร (Global Budget) ส่วนรายการอ่ืนๆ เป็นการจ่ายตามรายการ และไม่เกินราคากลาง ที่ สปสช. กำหนด 

การดำเนินการบริหารจัดการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดย สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 

1) ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อหารือการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ใน
จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมุกดาหาร 
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2) ติดตามกำกับการบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด  
3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ทั้งในระดับเขต 

และระดับหน่วยบริการ 
4) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง ( IMC) แก่หน่วย

บริการที่เก่ียวข้อง (สสจ. รพศ. รพท. รพช. และคลินิกกายภาพบำบัด) 
5) จัดทำสรุปรายงานค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รายไตรมาส แจ้งกองทุนฟื้นฟู

สมรรถภาพ ระดับจังหวัด 
6) จัดทำสรุปรายงานผลการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์รายไตรมาส แจ้ง

หน่วยบริการผ่านเว็บเพจ สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 

ผลการดำเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี มีผู้พิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทั้งสิ้น จำนวน 
114,913 คน คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของประชากรผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกรายจังหวัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 42 จำนวนผู้พิการ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำแนกรายจังหวัด 

 
ในการจัดบริการฟื ้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และอุปกรณ์เครื ่องช่วยความพิการ ของเขต 10 

อุบลราชธานี มีหน่วยบริการที่ให้บริการ และบันทึกข้อมูลบริการเข้าระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้งสิ้น 91 แห่ง และมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เข้าร่วมจัดตั ้งกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด จำนวน 3 แห่ง (จัดตั ้งใหม่ในปี 2564 1 แห่ง คือจังหวัด
อุบลราชธานี) ดังนี้ 

ตารางที่ 43 จำนวนหน่วยบริการที่ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพฯ และกองทุนฟ้ืนฟูฯจังหวัด 

 
ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี ที่มีการจัดส่งเข้า

ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 
ทั้งสิ้น จำนวน 67,137 ราย 172,418 ครั้ง จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 40 ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 

เปรียบเทียบอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ย (คน/ครั้ง) จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย รายจังหวัด สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 44 เปรียบเทียบอัตราการเข้ารับบริการเฉลี่ย (คน/ครั้ง) จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย รายจังหวัด 

 
เปรียบเทียบผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ จำแนกตามประเภทบริการ รายจังหวัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 45 เปรียบเทียบผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ตามประเภทบริการ รายจังหวัด 

 
ตารางท่ี 46 เปรียบเทียบผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ย้อนหลัง 3 ปี ตามประเภทบริการ 

 

ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ที่หน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 
จัดส่งเข้าระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพ ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - 
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กันยายน 2564 ลงทะเบียน จำนวน 1,385 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.65 ของผู้ป่วยทั้งหมด (7,427 ราย) ได้รับบริการ 
1,073 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.45 จัดบริการฟ้ืนฟูฯ 4,396 ครั้ง เฉลี่ยได้รับบริการคนละ 4.10 ครั้ง จำแนกรายจังหวัด 
พบว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราลงทะเบียน และรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 29.74 และ 21.41 ตามลำดับ จังหวัด
มุกดาหาร ผู้ป่วยได้รับบริการเฉลี่ยมากท่ีสุด คนละ 11.23 ครั้ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 47 ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ที่หน่วยบริการ 

 
ที่มา : ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภาพที่ 41 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP ปีงบ 2564 

 

ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) หากพิจารณาเฉพาะคลินิกกายภาพบำบัด 
ที่เข้าร่วมจัดบริการ จำนวน 3 แห่ง สรุปได้ดังนี ้

ตารางท่ี 48 ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ระยะกลาง (IMC) เฉพาะคลินิกกายภาพบำบัด ที่เข้าร่วมจัดบริการ 

 

ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ของผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมอง 
(Stroke) ที่หน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี จัดส่งเข้าระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟู
สมรรถภาพ ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ลงทะเบียน จำนวน 1,251 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.16 
ของผู้ป่วย Stroke ทั้งหมด (5,912 ราย) ได้รับบริการ 965 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.32 จัดบริการฟื้นฟูฯ 3,815 ครั้ง 
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เฉลี่ยได้รับบริการคนละ 3.95 ครั้ง จำแนกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดอุบลราชธานี มีอัตราลงทะเบียน และรับบริการ
มากที่สุด ร้อยละ 29.74 และ 21.41 ตามลำดับ จังหวัดมุกดาหาร ผู้ป่วยได้รับบริการเฉลี่ยมากท่ีสุด คนละ 10.61 ครั้ง 
ดังนี้ 

แผนภาพที่ 42 เปรียบเทียบจำนวน/อัตรา การลงทะเบียนและรับบริการ IMC-OP กลุ่ม Stroke 

 

ที่มา : ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภาพที่ 43 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม Stroke 

 

ผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ของผู้ป่วยกลุ่มสมองบาดเจ็บ (TBI) ที่
หน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี จัดส่งเข้าระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของ 
สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ลงทะเบียน จำนวน 78 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของผู้ป่วย TBI ทั้งหมด 
(1,376 ราย) ได้รับบริการ 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.65 จัดบริการฟ้ืนฟูฯ 334 ครั้ง เฉลี่ยได้รับบริการคนละ 5.22 ครั้ง 
จำแนกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดอุบลราชธานี และอำนาจเจริญ มีอัตราลงทะเบียนมากที่สุด ร้อยละ 6.42 จังหวัด
อำนาจเจริญผู้ป่วยรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 5.50 และจังหวัดมุกดาหาร ผู้ป่วยได้รับบริการเฉลี่ยมากที่สุด คนละ 
8.83 ครั้ง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 44 เปรียบเทียบจำนวน/อัตราการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม TBI 

 

ที่มา : ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภาพที่ 45 เปรียบเทียบการลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม TBI 

 
ผลงานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ระยะกลาง (IMC) ของผู้ป่วยกลุ่มบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (SCI) 

ที่หน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี จัดส่งเข้าระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ลงทะเบียน จำนวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของผู้ป่วย SCI 
ทั้งหมด (139 ราย) ได้รับบริการ 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.65 จัดบริการฟื้นฟูฯ 247 ครั้ง เฉลี่ยได้รับบริการคนละ 
5.61 ครั้ง จำแนกรายจังหวัด พบว่าจังหวัดยโสธร และอำนาจเจริญ มีอัตราลงทะเบียนมากที่สุด ร้อยละ 100 จังหวัด
อำนาจเจริญผู้ป่วยรับบริการมากที่สุด ร้อยละ 100 และจังหวัดมุกดาหาร ผู้ป่วยได้รับบริการเฉลี่ยมากที่สุด คนละ 
13.50 ครั้ง ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 46 เปรียบเทียบจำนวน/อัตรา การลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม SCI 
 

 

ที่มา : ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

แผนภาพที่ 47 เปรียบเทียบ การลงทะเบียนและจัดบริการ IMC-OP กลุ่ม SCI 

 

ผลงานบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่หน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี จัดส่งเข้าระบบ
รายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ทั้งสิ้น 
จำนวน 2,339 ราย 2,566 ชิ้น จำแนกตามประเภทและรายจังหวัด ดังนี้ 

ตารางท่ี 49 ผลงานบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จำแนกตามประเภทและรายจังหวัด 
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ตารางท่ี 50 เปรียบเทียบผลงานบริการอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ย้อนหลัง 3 ปี ตามประเภทอุปกรณ์ 

 
การจัดสรรตามผลงานบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ที่หน่วย

บริการในเขต 10 อุบลราชธานี จัดส่งเข้าระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องก้นโรครายบุคคล ของ สปสช. ช่วง 
ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รายจังหวัด และได้รับการประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่าย
ชดเชยโรคเฉพาะ จำนวน 31,380,780.- บาท รวมกับการประมวลผลจัดสรรในระบบบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟู
สมรรถภาพ ระดับจังหวัด จำนวน 5,762,350.- บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,143,130.- บาท จำแนกรายจังหวัดได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 51 การจัดสรรตามผลงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ 
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เปรียบเทียบการจัดสรร 3 ปีย้อนหลัง พบว่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อาจเนื่องจากประเด็นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำแนกรายจังหวัด ได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 48 เปรียบเทียบการจัดสรรงบฟื้นฟูฯ เขต 10 รายจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 

 
การบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564 จำแนกรายจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 52 การบริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2564

 
เปรียบเทียบอัตราการเบิกจ่ายกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี เขต 10 อุบลราชธานี 

จำแนกรายจังหวัด 

แผนภาพที่ 49 เปรียบเทียบอัตราการเบิกจ่ายกองทุนฟ้ืนฟูฯ เขต 10 รายจังหวัด 3 ปีย้อนหลัง 
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อุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข 
ระบบรายงานอุปกรณ์คนพิการและการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ  มีความผิดพลาดในการประมวลผล 

เช่น ผู้รับบริการมีสิทธิผู้พิการ (ท.74) แต่ระบบปฏิเสธการจ่าย โดยให้เหตุผลว่าผู้ป่วยไม่ใช่สิทธิผู้พิการ โดยหน่วย
บริการได้ทำหนังสือขอให้ทบทวนการประมวลผล และสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้ประสานผู ้รับผิดชอบ 
ดำเนินการแก้ไข กรณีนี้ มีการประมวลผลใหม่ และมีการโอนค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการแล้ว เป็นบางราย 

การประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ สำหรับบริการแพทย์
แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 ไม่มีการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างบริการ และบุคลากรผู้ให้บริการของหน่วย
บริการ ทำให้เมื่อเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล จะส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของหน่วยบริการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการ กรณีนี้ ยังไม่ได้รับการ
แก้ไข 

ระบบบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด มีความผิดพลาดในการประมวลผล และยาก
ต่อการใช้งาน ทำให้รายงานที่แสดงในระบบ ไม่สอดคล้องกับข้อมูลในระบบบัญชี ที่อบจ. จัดทำ สปสช.เขต  10 
อุบลราชธานี ได้ประสานผู้รับผิดชอบดำเนินการ กรณีนี้ รอการแก้ไข 

หน่วยบริการเสนอ สปสช. ทบทวน ชุดสิทธิประโยชน์บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ เพราะ
ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านประเภทบริการ บุคลากรผู้ให้บริการ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์เพ่ิมข้ึน 
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การบริการการแพทย์แผนไทย 
 

สรุปโดย : นายประกิต พันธ์สุนันนนท์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975248    

 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 55 กำหนดให้รัฐต้อง

ดำเนินการ            ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์
แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่มีการกำหนดในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยครอบคลุมถึงบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยก าร
ประกอบโรคศิลปะ ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือสนับสนุนหน่วยบริการ
ที่มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยการใช้บริการแพทย์แผน
ไทย เป็นบริการสุขภาพทางเลือก ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาการ
จัดบริการร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ดำเนินไปพร้อมกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 –2564 ที่ส่งเสริมและสนับสนุน ใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน
ทำให้ระบบสุขภาพ มีความยั่งยืนและสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. ได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการการแพทย์แผนไทย จำนวน 
17.90 บาทต่อผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับผู้มีสิทธิ 47.644 ล้านคน จากงบบริการทางแพทย์เหมา
จ่ายรายหัวประเภทบริการผู ้ป่วยนอกทั่วไป (OP) โดยบริหารการจ่ายระดับประเทศ ตามรายการบริการ (Fee 
schedule) ด้วยระบบ Point system with ceiling ภายใต้วงเงินที่ได้รับจัดสรร (Global Budget)  ตามกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 50 กรอบแนวทางการบริหารจัดการบริการการแพทย์แผนไทย 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 53 รายการบริการ (Fee schedule) และอัตราจ่าย 

รายการบริการ (Fee schedule) อัตราจ่าย (ต่อคนต่อวัน) หมายเหตุ 
1. บริการนวด 200 point  แบ่งจ่ายเป็นราย

ไตรมาส 2. บริการประคบ 150 point 
3. บริการนวดและประคบ 250 point 
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4. บริการอบสมุนไพร 120 point  point ละ ไม่ เกิน 
1 บาท  5. การฟื ้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดตามแนวเวช

ปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย (ทับหม้อเกลือ) 
500 point 

6. การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 25 point 
สำหรับค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยจ่ายให้หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่

ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามจำนวนผลงานบริการการแพทย์แผนไทย เพ่ือบริการ
บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพตามรายการบริการที่กำหนด ซึ่งหน่วยบริการจัดส่งข้อมูลการให้บริการตาม
โครงสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ผ่านระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและ
ส่งเสริมป้องก้นโรครายบุคคล ของ สปสช. 

สำหรับค่าใช้จ่ายบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า จ่ายให้หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพการให้บริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วย
สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ ที่จำเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ใน
ระยะกลาง (IMC) ซึ่งหน่วยบริการบันทึกข้อมูลผลงานการให้บริการผ่านระบบ e-Claim ของ สปสช. 

การดำเนินการบริหารจัดการบริการการแพทย์แผนไทย โดย สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 
1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินข้ึนทะเบียนฯ ให้หน่วยบริการรับทราบ  
2) จัดทำสรุปรายงานผลการประเมินขึ ้นทะเบียนหน่วยบริการ สำหรับบริการแพทย์แผนไทยแจ้ง

ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทย ระดับหน่วยบริการและระดับจังหวัด รายสัปดาห์ เพื่อดำเนินการแก้ไข ในช่วงเดือน
กรกฎาคม 2564 ผ่านกลุ่มline SPแพทย์แผนไทยเขต10 (ก่อนปิดระบบประเมินข้ึนทะเบียนหน่วยบริการประจำปี) 

3) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทย ทั้งในระดับเขต และระดับ
หน่วยบริการ 

4) จัดทำสรุปรายงานผลการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการการแพทย์แผนไทยรายไตรมาส แจ้งหน่วยบริการผ่าน
เว็บเพจ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 
ผลการดำเนินงาน 

สรุปการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ สำหรับบริการแพทย์แผนไทย เขต 10 อุบลราชธานี ณ วันที่ 
23 พฤศจิกายน 2563 มีหน่วยบริการที่จัดบริการแพทย์แผนไทย จำนวน 955 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.89 ดังนี้ 

ตารางท่ี 54 สรุปการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ที่ให้บริการแพทย์แผนไทย 

 
ที่มา ระบบประเมินหน่วยบริการ 

เปรียบเทียบร้อยละหน่วยบริการที่มีการจัดบริการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ (มีการจัดบริการครบทุก
บริการ) รายจังหวัด ย้อนหลัง 3 ปี พบว่า จังหวัดยโสธรมีสัดส่วนมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดอำนาจเจริญ และ
จังหวัดมุกดาหารมีสัดส่วนน้อยที่สุด ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 51 เปรียบเทียบร้อยละหน่วยบริการแพทย์แผนไทยท่ีมีคุณภาพ เขต 10 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
ตารางท่ี 55 สรุปอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee schedule) ปีงบประมาณ 2564 รายไตรมาส 

 
ที่มา ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS) 

ผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี ที่มีการจัดส่งเข้าระบบข้อมูลผู้ป่วย
นอกและส่งเสริมป้องก้นโรครายบุคคล ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 รายจังหวัด และได้รับการ
ประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ จำนวน 1,716,701 ครั้ง สรุปได้ดังนี ้

ตารางท่ี 56 ผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS) 

การจัดสรรตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี ที่มีการจัดส่งเข้า
ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องก้นโรครายบุคคล ของ สปสช. ช่วง ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 และได้รับ
การประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ จำนวน 100,365,944.- บาท ราย
จังหวัด สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 57 การจัดสรรตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธาน ี

 
ที่มา ระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS) 

หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพการให้บริการฝังเข็ม หรือ
บริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ 
ที่จำเป็นต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในระยะกลาง (IMC) ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 14 แห่ง ดังนี้ 

ตารางท่ี 58 หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีศักยภาพการให้บริการฝังเข็ม 

 
ผลงานบริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี ที่มี

การจัดส่งเข้าระบบ e-Claim ของ สปสช. ช่วง มกราคม - กันยายน 2564 รายจังหวัด และได้รับการประมวลผล
จัดสรร จำนวน 328 คน 1,631 ครั้ง  239,000.- บาท สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 59 ผลงานบริการฝังเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ้า ของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 

 
ที่มา ระบบ e-Claim 

อุปสรรค และการดำเนินการแก้ไข 
การประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ สำหรับบริการแพทย์

แผนไทย ปีงบประมาณ 2564 งวด 4 มีความผิดพลาดในการประมวลผล (ระบุรหัสหน่วยที่ให้บริการไม่ถูกต้อง) ส่งผล
กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการในเครือข่ายของหน่วยบริการประจำ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 
ได้ประสานผู้รับผิดชอบ ดำเนินการประมวลผลใหม่  

หน่วยบริการเสนอให้มีการจ่ายเพิ่ม สำหรับบริการทางแพทย์แผนไทยอื่น เช่น พอกเข่า การปรุงยา
สมุนไพรฯ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยเพ่ิมขึ้น 
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การบริหารจัดการงบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) 
 

สรุปโดย : นายสมชาติ ทองหิน ผูจ้ัดการกลุ่มภารกิจ  โทร 0901975234    

 
 วัตถุประสงค์/ขอบเขตบริการ/เป้าหมาย  

เพ่ือชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการ สร้าง
เสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพ่ือให้หน่วยบริการนำเงินไป จัดหา และจัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่า และ ซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ท่ีเสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจาก การให้บริการสาธารณสุข โดยขอบเขตบริการเป็นไปตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่าย ที่เก่ียวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดบริการ สาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืนตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
พุทธศักราช 2559 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็นต่อการสนับสนุน และส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข
และค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 และตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำหนด  

วงเงินงบที่ได้รับ  
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ได้รับจำนวน 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ สำหรับ ผู้มีสิทธ ิ

47.6440 ล้านคน 
แนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการ  
แผนภาพที่ 52 กรอบแนวทางการบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
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การบริหารจัดการ 
1. หน่วยบริการที่มีสิทธิรับเงิน  

1.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำ หน่วย
บริการรับส่งต่อทั่วไป ทั้งนี้ สำหรับหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค และหน่วยบริการรับส่งต่อท่ัวไป ที่ขึ้นทะเบียนใหม่
ระหว่างปีงบประมาณ 2564 จะไม่ได้รับจัดสรรเงิน  

1.2 กรณีท่ีมีหน่วยบริการประจำลาออก และมีการโอนย้ายประชากรให้หน่วยบริการประจำที่ข้ึนทะเบียนใหม่
ในปีงบประมาณ 2564 ให้โอนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ให้กับหน่วยบริการประจำที่
รับดูแลประชากรจริงตามสัดส่วนที่ให้บริการ  

1.3 หน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปที่ไม่สามารถให้บริการสาธารณสุขจนครบ 
ปีงบประมาณของสัญญาการให้บริการสาธารณสุขจะถูกเรียกคืนเงินตามสัดส่วนที่อยู่ไม่ครบปีงบประมาณ 
2. การแบ่งสัดส่วนเงินสำหรับคำนวณจัดสรรค่าบริการ  

เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เป็นการจ่ายชดเชยค่าเสื่อมราคาของ หน่วยบริการ
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำหรับบริการผู้ป่วยนอก บริการผู้ป่วยใน และบริการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค ด้วยสัดส่วนเงินอัตราต่อหัวผู้มีสิทธิของแต่ละประเภทบริการ ในปี 2564 แล้วนำอัตราที่ได้ คูณ
กับเป้าหมายจำนวนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 47.6440 ล้านคน ผลของการแบ่งสัดส่วนเงินของแต่
ละประเภทบริการ มีดังนี้  

2.1 สัดส่วนบริการผู้ป่วยนอก 51.86 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ  
2.2 สัดส่วนบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 18.46 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ  
2.3 สัดส่วนบริการผู้ป่วยใน 58.37 บาทต่อประชากรผู้มีสิทธิ  

3. การคำนวณจ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเป็นรายหน่วยบริการ มีการบริหาร
จัดการ ดังนี้  

3.1 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำหรับบริการผู้ป่วยนอกและบริการ สร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคให้ตามจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนให้กับหน่วยบริการประจำ โดยแยกวงเงิน เป็น 2 กลุ่ม ตาม
จำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ณ 1 เมษายน 2563 คือ กลุ่มหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. และ กลุ่มหน่วยบริการอ่ืนๆ ที่
เหลือจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิ ที่ลงทะเบียน ณ 1 เมษายน 2563 
เป็นตัวแทน ในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี และกลุ่มหน่วยบริการอื่นๆ ที่เหลือ ใช้ข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียน ณ 1 
พฤศจิกายน 2563 เป็นตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี  

3.2 เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนสำหรับบริการผู้ป่วยใน ให้ตามจำนวน ผลงานที่
คิดเป็นค่านำ้หนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามระบบ DRGs (adjRW) ให้กับหน่วยบริการที่ให้บริการ โดย ให้ใช้ข้อมูลผลงาน
บริการผู้ป่วยในที่ส่งมาในแต่ละเดือนของปีงบประมาณ 2563 จำนวน 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) เป็น
ตัวแทนในการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งปี  

3.3 สำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สังกัด สป.สธ.) หลังคำนวณได้ จำนวนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการแล้ว  

3.3.1 ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ หน่วย
บริการ สำหรับบริหารระดับเขต จัดสรรให้กับ รพ.สต. และ รพช. โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

3.3.2 ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนของ หน่วย
บริการ สำหรับบริหารระดับจังหวัด จัดสรรให้กับ รพ.สต. และ รพช. โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

3.3.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของ
หน่วยบริการ จัดสรรตรงให้หน่วยบริการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  
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3.4 สำหรับหน่วยบริการสังกัดอ่ืนๆ ที่เหลือ ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ของหน่วย
บริการ ให้จัดสรรตรงให้หน่วยบริการทั้งหมด โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ยกเว้นหน่วยบริการในสังกัดกรม
แพทย์ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหารอากาศ จัดสรรเป็นภาพรวมให้กับกรมแพทย์ ทหารเรือ และกรมแพทย์ทหาร
อากาศ โดยส่งให้ สปสช.อนุมัติ  

3.5 สำหรับ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรณีศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นหน่วย
บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรตรงให้หน่วยบริการตามแผนการดำเนินการ ของสำนักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข.  

3.6 กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการแผน ให้ อปสข.พิจารณาอนุมัติ หรือ คณะกรรมการหรือ 
คณะอนุกรรมการที่ อปสข.มอบอำนาจ หรือผู้อนุมัติแผนในแต่ละระดับ สำหรับกรมแพทย์ทหารเรือ และ กรมแพทย์
ทหารอากาศ ให้ส่งมายัง สปสช.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
ทั้งนี้ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดอ่ืน (ยกเว้นหน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ กรมแพทย์ทหารอากาศ) และ
ภาคเอกชน ที่ยังไม่ได้ทำข้อตกลงให้บริการสาธารณสุข/สัญญาให้บริการ สาธารณสุข ที่เป็นรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบัน 
(รูปแบบปัจจุบันใช้ในปีงบประมาณ 2558) ต้องมีหนังสือแสดงความ จำนงเพ่ือขอรับเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่
เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล  
หน่วยบริการที่รับเงินจัดสรรเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนแล้ว ให้รายงาน ผลการ

จัดซื้อ/จัดหา ผ่านทาง Website ของ สปสช.ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนู “บริการออนไลน์” > หมวด “NHSO 
Budget” > เลือก “ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ งบลงทุน (งบค่าเสื่อม)” โดย
สามารถลงทะเบียนรับ User name, Password เพ่ือใช้ Login เข้าโปรแกรม รายงานได้ที่ สปสช.เขต 
 
ผลการจัดสรรงบประมาณปี 2564 

วงเงินงบประมาณและแนวทางการบริหารงบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 
1) วงเงินที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้รับการจัดสรร สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จำนวนทั้งสิ้น 

439,593,438.93 บาท  โดยแยกเป็นวงเงิน ระดับเขต 10% จำนวน 43,959,343,80 บาท,  วงเงินระดับจังหวัด 20% 
จำนวน 87,918,687.81 บาท และ วงเงินระดับหน่วยบริการ 70% จำนวน  307,715,407.32 บาท  

2) สำหรับหน่วยบริการ รัฐนอก สป.สธ. และเอกชน จะทราบวงเงินจัดสรรประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2563 
ตารางที่ 41 รายละเอียดวงเงินแจ้งจัดสรร ปี2563 สำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. จำแนกรายจังหวัดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 60 วงเงินจัดสรรงบค่าเสื่อม สังกัด สป.สธ. ปีงบ 2565 เขต 10 อุบลราชธานี 
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แผนภาพที่ 53 Time line การบริหารจัดการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

        
 

เกณฑ์การพิจารณารายการแผนงบค่าเสื่อม ปี2564 
มติที่ประชุม : คณะกรรมการงบค่าเสื่อม ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 

1. พิจารณารายการแผนใช้หลักเกณฑ์ ตามประกาศ สธ.(คสช.37/59) 
2. พิจารณารายการประเภทเดียวกัน แต่ราคากลางต่างกันมาก 

- ให้กำหนด Spec และ ราคา ที่ใกล้เคียงกัน ตามประเภท/ขนาด ของหน่วยบริการ 
3. พิจารณารายการที่มีความเสี่ยง ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และอาจไปขัดกับประกาศ สธ.(คสช.

37/59) 
     4.   ทุกรายการต้องมีรหัสครุภัณฑ์ทดแทน หากเป็นสิ่งก่อสร้างต้องมีเลขอาคารเดิมที่จะซ่อมแซม หรือ มีเลขแบบ
แปลนสิ่งก่อสร้างเดิม หรือ มีรูปภาพสิ่งก่อสร้างเดิม 

กรณีเครื่องพ่นหมอกควัน ให้จังหวัดพิจารณาตามความจำเป็น เพราะบางพ้ืนที่กองทุนกองทุนท้องถิ่นไม่มี 
งบหรือไม่ได้รับการสนับสนุน ตัดรายการที่ไม่เข้าเง่ือนไขท้ิงและให้หน่วยบริการแก้ไขเข้ามาใหม่ 

 
รายการแผนงบค่าเสื่อม ปี2564 ที่คณะกรรมการงบค่าเสื่อม พิจารณาตัดออกและให้หน่วยบริการแก้ไขเข้ามา
ใหม่ 
ตารางท่ี 61 รายการแผนงบค่าเสื่อม ปี2564 ที่คณะกรรมการงบค่าเสื่อม พิจารณาตัดออกและให้หน่วยบริการแก้ไข 
 

ที ่ รายการ/ประเภท เหตุผล 
1 เครื่องตัดหญ้า ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ 
2 จักรยาน และลู่วิ่งไฟฟ้า ให้ตรวจสอบว่าเป็น Spec งานกายภาพบำบัดหรือไม่ 
3 กล้องวงจรปิด รพ.สต. ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ 
4 เครื่อง iPad มีความเสียงเพราะสามารถนำไปใช้ส่วนตัวได้ 
5 ประตูเหล็ก ห้องบริหารทั่วไป ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ 
6 เครื่องปรับอากาศ ห้องบริหารทั่วไป ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ 
7 ตู้นิรภัย รพ.สต. ( เป็นรายการของ รพ.สต.) ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ จึงให้ตัดออก 
8 ปริ้นเตอร์สีใช้ในห้องพัสดุ-การเงิน ที่ รพ. ห่างไกลกับการจัดบริการ/ให้บริการ 
9 โต๊ะ เก้าอ้ี ห้องประชุม รพ.สต แก้ไข เหตุผลใหม่ ให้สามารถ ใช้บริการแก่ผู้ป่วย 

 



หน้า | 79 
 

 

ตารางที่ 62 สรุปรายการแผนงบค่าเสื่อมปี 2564 และวงเงินงบประมาณ ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะทำงานงบค่าเสื่อม
จำนวนรายการแผนและวงเงินจัดสรร งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2564 ของหน่วยบริการ สังกัด สป.สธ.    
 
 
 
 
 
 
 
  

 
การรายงานผลการดำเนินการ  
แผนภาพที่ 54 การรายงานผลการดำเนินการค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 

 

 
ตารางที่ 63 สรุปการดำเนินการตามงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
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การเข้าถึงบริการนอกงบเหมาจ่ายรายหัว 
 
การเข้าถึงบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 

 

สรุปโดย : นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล   นักวิชาการหลักประกันสขุภาพ  โทร 0901975261    

 
1. แนวคิดการจัดบริการบำบัดทดแทนไต  

ตามคู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้บริหารจัดการงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ครอบคลุมการให้บริการบำบัดทดแทนไต         ทุก
ประเภท ได้แก่ การล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) การผ่าตัด
ปลูกถ่ายไต (KT) การให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต (KTI) โดยเริ่มต้นการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการล้างไต
ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (CAPD) ในผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามทุกราย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม 
โดยในปี 2563 เริ่มบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ (Automated peritoneal dialysis: APD) หาก
ไม่มีปัญหาค่าใช้จ่ายเรื่องเครื่องอัตโนมัติที่จะทำให้ราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน   

โดยมีวัตถุประสงค์กองทุน ดังนี้ 
1. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับบริการบำบัดทดแทนไตที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามความ

จำเป็นด้านสุขภาพ 
2. ป้องกันการเกิดภาวะล้มละลายของผู้ป่วยและครอบครัวจากค่าใช้จ่ายในการรับบริการบำบัดทดแทนไต 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกลไกการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จัดระบบบริการและดูแล

ผู้ป่วยโรคไตเสื่อมให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

2. การบริหารจัดการ 
สำหรับงบบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง เป็นงบประมาณที่ได้รับแยกจากระบบบริการทางการแพทย์       เหมา

จ่ายรายหัว โดยในปีงบประมาณ 2564 จัดสรรเป็นงบประมาณเพ่ือการบริการบำบัดทดแทนไต ตามรายการ ดังนี้ 
1. บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: CAPD) 
2. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD) 
3. บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายใหม่รับยา EPO (HD Self Pay) 
4. บริการผ่าตัดปลูกถ่ายไต (KT) และให้ยากดภูมิคุ้มกันหลังการปลูกถ่ายไต (KTI) 
ทั้งนี้ ให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง) สามารถเกลี่ยเงินระหว่างประเภทบริการได้ตาม

ผลงานของระบบบริการ  ซึ่งหน่วยงานที่สามารถเบิกชดเชยจากงบบริการไตวายเรื้อรัง จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่าน
การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำหรับเขต 2 พิษณุโลก มีหน่วยบริการที่ได้ผ่านการขึ้น
ทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีศักยภาพการให้บริการเป็นหน่วยบำบัดทดแทนไต ดังต่อไปนี้ 

2.1. บริการล้างไตผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis: 
CAPD)   

ซึ่งมีการเบิกจ่ายการบริการล้างไตผ่านทางช่องท้องง การผ่าตัดวางสายล้างช่องท้อง  การนัดและดูแลรักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับสนับสนุนน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง พร้อมอุปกรณ์ การให้ยาพื้นฐาน ยากระตุ้น
การสร้างเม็ดเลือดแดง ยารักษาโรคอ่ืนที่จำเป็น และการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้บริการล้างไตผ่านทาง
ช่องท้องอย่างต่อเนื่องโดยตรงเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก (สำหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่าย
บริการผู้ป่วยในทั่วไป) ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีกลไกคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานในการพัฒนาระบบบริการ เครือข่ายหน่วยบริการ ควบคุมคุณภาพ และประเมินผลการให้บริ การ CAPD 
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ในพื้นที่  สำหรับหน่วยบริการ CAPD สังกัด ภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ในพื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี มี 27 
แห่ง ดังนี้ 
ตารางที่ 64 ผ่านทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ้ืนที่เขต 10 อุบลราชธานี 

   ที่มา : งานขึ้นทะเบียน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  ปี งบประมาณ 2564 

 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยบริการ จังหวัด 

1 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 
2 โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร 
3 โรงพยาบาลดอนตาล มุกดาหาร 
4 โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร 
5 โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร 
6 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร 
7 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร 
8 โรงพยาบาลทรายมูล ยโสธร 
9 โรงพยาบาลเลิงนกทา ยโสธร 
10 โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 
11 โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศรีสะเกษ 
12 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 
13 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
14 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
15 โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ 
16 โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 
17 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 
18 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี 
19 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี 
20 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
21 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
22 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 
23 โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี 
24 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
25 โรงพยาบาลเดชอุดม อุบลราชธานี 
26 โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี 
27 โรงพยาบาลสำโรง อุบลราชธานี 

                          รวม                         27              หน่วยบริการ 
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  2.2 หน่วยบริการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis: HD)      
สำหรับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายรายเก่าที่รับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2551 

และไม่ประสงค์จะเปลี่ยนมารับบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง และการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเที ยมตามเงื ่อนไข
สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายรายใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ที่ไม่สามารถใช้บริการล้างไตผ่านทางช่อง
ท้อง  มีการเบิกค่าใช้จ่ายฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่าการเตรียมเส้นเลือด การให้ยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง 
(Erythropoietin) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีประกาศเพิ่มเติม รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นขณะ
ฟอกเลือดโดยเฉพาะกรณีใช้บริการแบบผู้ป่วยนอก (สำหรับกรณีบริการแบบผู้ป่วยในใช้ค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยใน
ทั่วไป) ตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งในพื้นที่ เขต 10 อุบลราชธานี  มีหน่วยบริการ 
HD ที่สามารถเบิกจ่ายงบบริการไตวายเรื้อรัง ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 65 แสดงรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อเฉพาะด้านการให้บริการฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม ในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

ลำดับ
ที ่

ชื่อหน่วยบริการ จังหวัด 

1 โรงพยาบาลมุกดาหาร มุกดาหาร 
2 โรงพยาบาลคำชะอี มุกดาหาร 
3 โรงพยาบาลดอนตาล มุกดาหาร 
4 โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล มุกดาหาร 
5 โรงพยาบาลดงหลวง มุกดาหาร 
6 โรงพยาบาลกุดชุม ยโสธร 
7 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว ยโสธร 
8 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร 
9 โรงพยาบาลทรายมูล ยโสธร 
10 โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร  ยโสธร 
11 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 
12 โรงพยาบาลราษีไศล ศรีสะเกษ 
13 โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ ศรีสะเกษ 
14 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 
15 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
16 โรงพยาบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 
17 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
18 โรงพยาบาลศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
19 โรงพยาบาลขุขันธ์ ศรีสะเกษ 
20 คลินิกไตเทียมกันทรลักษ์รุ่งโรจน์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุศาสตร์โรคไต ศรีสะเกษ 
21 โรงพยาบาลหัวตะพาน อำนาจเจริญ 
22 โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 
23 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 
24 คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม อำนาจเจริญ 
25 โรงพยาบาลเขื่องใน อุบลราชธานี 
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26 โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
27 โรงพยาบาลตระการพืชผล อุบลราชธานี 
28 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 
29 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
30 โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อุบลราชธานี 
31 โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า อุบลราชธานี 
32 โรงพยาบาลบุณฑริก อุบลราชธานี 
33 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
34 โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี อุบลราชธานี 
35 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี 
36 คลินิกเวชกรรมไตเทียมอุบลศรีวนาลัย อุบลราชธานี 
37 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อุบลราชธานี 
38 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
39 โรงพยาบาลวารินชำราบ อุบลราชธานี 
40 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต นพ พิสิษฐ์ อุบลราชธานี 
41 ราขธานี 910 คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม อุบลราชธานี 

รวม               41 หน่วยบรกิาร 
ที่มา : งานขึ้นทะเบียน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  ปี งบประมาณ 2564 

2.3  หน่วยบริการบำบัดทดแทนไตด้วยการเปลี่ยนถ่ายไต (Kidney Transplantation: KT)  
หน่วยบริการรับส่งต่อด้านบริการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไต (KT)  มีการเบิกค่าใช้จ่ายบริการสำหรับผู้บริจาคไตและ

ผู้รับบริจาคโดยเป็นค่าเตรียมการผู้บริจาคค่าเตรียมการผู้รับบริจาค ค่าผ่าตัดผู้บริจาคและผู้รับบริจาค ค่าบริการกรณีมี
ภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการปลูกถ่ายไต เช่น ภาวะสลัดไต (Graft rejection)   รวมถึงค่ายากดภูมิคุ้มกันหลังการ
ผ่าตัดและการติดตามผลภายหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต   ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศ
ไทยกำหนด หรือที่มีประกาศเพ่ิมเติม ซี่งในพ้ืนที่เขต 10 อุบลราชธานี  นั้น มีหน่วยบริการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไตเพียง 1 
หน่วยบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังตาราง 
ตารางที่ 66 แสดงรายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับส่งต่อด้านบริการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายไต  
           (KT) เขต 10 อุบลราชธานี   

ลำดับที่ ชื่อหน่วยบริการ จังหวัด 

1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 
ที่มา : งานขึ้นทะเบียน สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  ปี งบประมาณ 2564 

3. สถานการณ์ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ในเขต 10 อุบลราชธานี   
จากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง ข้อมูลผู้ป่วยนอก Service plan สาขาไตย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ ข้อมูลจำนวน

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ปี 2562 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง  มีจำนวน 94,690 ราย   ปี 2563  มีจำนวน 85,027   ราย  และป ี
2564 จำนวน 84,212 ราย  ตามการจำแนกเป็น 5 ระยะ (Stage) เปรียบเทียบ 3 ปี พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคไตวาย
เรื้อรังท่ีสูงขึ้นในพ้ืนที่สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี    ดังแผนภูมิ 
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แผนภาพที่ 55 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง เปรียบเทียบระดับเขตสุภาพ    ปี 2561-2563 

 
ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC)  Service plan สาขาไต   ปีงบประมาณ 2561 -2563 
 
แผนภาพที่ 56 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  แบ่งตามระยะของโรคเปรียบเทียบ    
ปี 2561-2563 

  
 ที่มา : คลังข้อมูลสุขภาพ (Health Data Center : HDC)  Service plan สาขาไต   ปีงบประมาณ 2561 -2563 

           ซึ่งจำนวนผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีจำนวนที่สูงขึ้น ทุกระยะของโรคมีการดำเนินงาน Service Plan สาขา 
โรคไต ได้ดำเนินการเพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคไตวายกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ให้การดูแล
รักษาทุกระยะของโรคและชะลอความเสื่อมของไตผู้ป่วยระยะท่ี 3 และ 4  ก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าสู่ระยะท่ี 5 ซึ่งเข้าสู่การ
รักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต ที่เบิกจ่ายงบบริการไตวายเรื้อรัง ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

 

เขตสขุภาพที่ 1 เขตสขุภาพที่ 2 เขตสขุภาพที่ 3 เขตสขุภาพที่ 4 เขตสขุภาพที่ 5 เขตสขุภาพที่ 6 เขตสขุภาพที่ 7 เขตสขุภาพที่ 8 เขตสขุภาพที่ 9 เขตสขุภาพที่ 10 เขตสขุภาพที่ 11 เขตสขุภาพที่ 12

ปี 2562 149,041 68,707 69,374 83,427 100,353 78,687 123,801 130,689 113,619 94,690 76,945 79,529

ปี 2563 130,649 67,309 57,921 81,560 92,100 68,615 109,744 113,648 99,538 85,027 68,738 71,264

ปี 2564 124,968 62,932 56,835 77,120 86,479 70,344 104,992 107,440 96,683 84,212 69,357 65,889
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4. ผลการดำเนินงานผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช. เขต 
10 อุบลราชธานี   

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ลงทะเบียนสะสมเพ่ิมข้ึนทุกปี 
ดังแผนภูมิ  
แผนภาพที่ 57 แสดงจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
            สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี   

 
ที่มา : คลังข้อมูล สปสช. ปี งบประมาณ 2561-2564    

จากข้อมูล สปสช.ปีงบประมาณ 2564 มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ที่ลงทะเบียนสะสม เข้ารับการบำบัดทดแทนไต ตั้งแต่เริ่มโครงการจำนวน 11,711 ราย ได้รับการบำบัดไตทดแทน
ผู้ป่วยที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) สะสม  จำนวน 7,988 ราย  ผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไต
เทียม(HD) สะสม จำนวน 3,590 ราย และผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต (KT) สะสม จำนวน 113 ราย ซึ่งการบริหาร
จัดการกองทุนไตวายเรื้อรังในการบำบัดทดแทนไตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสูง 

 

4.1 ผลการลงทะเบียนเข้ารับบริการ RRT (หน่วยบริการ RRT) แยกตามประเภท สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  ปี 
2564  ผู้ป่วยลงทะเบียนสะสม และแยกตามรายจังหวัด ดังนี้  

 

ตารางที่ 67 แสดงการลงทะเบียนเข้ารับบริการบำบัดทดแทนไต(หน่วยบริการRRT)แยกตามประเภท สปสช. เขต 10 
อุบลราชธานี  ปี 2564 

หน่วยงาน CAPD HD KT รับยากดภูมิ รวม 
ประเทศไทย 74,119 53,870 3,008 130,997 
สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 7,988 3,590 133 11,711 
จังหวัด ศรีสะเกษ 1,730 932 0 2,662 
จังหวัด อุบลราชธานี 3,653 1,928 133 5,714 
จังหวัด ยโสธร 1,153 272 0 1,425 
จังหวัด อำนาจเจริญ 860 282 0 1,142 
จังหวัด มุกดาหาร 592 176 0 768 

  ที่มา : ระบบสารสนเทศไตวายเรื้อรัง  ( CKD Report for DMIS ) ข้อมูล ณ 5 กุมภาพันธ์ 2565 
          

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

CAPD 5,437 6,371 7,039 7,988

HD 2,417 2,900 3,172 3,590

KT รบัยากดภมูิ 118 125 128 133
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ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา  
 1.เพ่ิมช่องทางการนำกลุ่มผู้ป่วย CKD stage 5 มา counseling เพ่ือรับการรักษา 
 2. พัฒนาระบบการลงข้อมูลจากกลุ่ม palliative  
 3. ประมวลผล CKD  screening เปรียบเทียบกับ ที่เข้าถึงแล้ว (CAPD/HD/KT) อาจจะใช้ฐานข้อมูล HDC 
หรือ ฐาน 43 แฟ้ม สปสช./E-claim สปสช.ที่มีการเบิกจ่าย palliative มาท่ี สปสช. 
 สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี   ได้มีการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบริการและ
มาตรฐานการให้บริการสาธารณะสุข คณะทำงานService Planเขตสุขภาพท่ี 10 คณะกรรมการเพ่ือสนับสนุนผู้ป่วย
ไตวายเรื้อรัง ฯ ระดับเขต  และได้เพ่ิมหน่วยบริการในหารฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม คือ คลินิกกันทร์รุ่งโรจน์ 
คลินิกหมอนิรันดร์  
           การดำเนินการตามนโยบาย บริการล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ(APD) ซึ่งมีหน่วยให้บริการ รพ.
สรรพสิทธิประสงค์,รพ.ตระการพืชผล,รพ.มุกดาหาร,รพ.ยโสธร,รพ.วารินชำราบ,รพ.ศรีสะเกษ,รพ.สมเด็จพระยุพราช
เดชอุดม,รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา,รพ.อำนาจเจริญ 
 
5.  สรุปปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการกองทุนไต 
     ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารในการบริหารกองทุน และผู้บริหารที่เข้มแข็ง  
2. การได้รับความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโรคเฉพาะทางไต ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
3. ความร่วมมือของหน่วยบริการในการตรวจและต่ออายุรับรองการตรวจรับรองมาตรฐานการฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียมตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ทุกหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับการเบิกจ่าย
ชดเชยตามเกณฑ์ที่ สปสช.กำหนด  

4. การสื่อสารข้อมูลไปยังหน่วยบริการสามารถสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการ
ดำเนินงาน 
 
      ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. ปัญหาการระบาดของโรคการระบาดของโรคCOVID-19 ที่มีผลกระทบทั้งกับผู้รับบริการและผู้ให้บริการใน
พื้นที่ เช่น การไม่สามารถวางสายผ่าตัด TK ได้ เนื่องจากห้องผ่าตัด งดผ่าตัด  การลดจำนวนผู้ป่วยที่ต้อง
มาที่หน่วยบริการ เช่น การเบิกยา EPO ทำให้ต้องปรับแผนการดำเนินงาน และรูปแบบการดำเนินงาน ให้
เหมาะสมกับหน่วยบริการ   

2.  ด้านการเข้าถึงบริการบำบัดทดแทนไต ยังมีปัญหาในกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ตามถิ่นทุรกันดาร 
 3. ด้านการพัฒนาคุณภาพการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่สมาคมโรคไต
กำหนด มีการเสนอแนะให้เพิ่มการตรวจคุณภาพการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อสนับสนุนในการเพิ่มคุณภาพ
การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมมากขึ้น  
 4. เรื่องการพบผู้ป่วยโรคไตมีอายุน้อยลง และมีการใช้สมุนไพรอย่างไม่ระมัดระวัง ทำให้กระทบกับสุขภาพ
ของประชาชน เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะไตวายเรื้อรัง ซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีมีการใช้งบประมาณในการ
ดูแลที่สูงขึ้น   
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การเข้าถึงบริการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) 
 

สรุปโดย : นางสาวจันทร์ฉาย ประมุขกุล   นักวิชาการหลักประกันสขุภาพ  โทร 0901975261    

 
 งานบริการควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง) เป็น

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับ  
ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการบริการควบคุมป้องกันระดับทุติยภูมิ (Secondary prevention)  ได้แก่ 
การตรวจคัดกรอง ค้นหาภาวะแทรกซ้อนตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ การควบคุมดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่
แรกเริ่ม และการพัฒนาศักยภาพการให้บริการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนให้ครอบคลุมและมีคุณภาพ เร่งรัดการ
ดำเนินงานอย่างจริงจังในการลดหรือชะลอการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
รวมทั้งเพ่ือลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
เป้าหมายของงานหรือกองทุน 

1. เพ่ิมการเข้าถึงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง   

2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการดูแลตามมาตรฐานเพ่ือลด หรือชะลอภาวะแทรกซ้อน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยใช้รูปแบบ chronic Care Model : 
CCM การบริหารจัดการโดยใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (District health board)  
และระบบบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว รวมทั้งสร้างส่วนร่วมของกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  

ผลการดำเนินการ  
             จากข้อมูลพบว่า จำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ในพ้ืนที่ สปสช เขต 
10 อุบลราชธานี  ปี 2560 มีจำนวนผู้ป่วย 392,602 ราย  ปี 2561 มีจำนวนผู้ป่วย 418,474 ราย  ปี 2562 มีจำนวน
ผู้ป่วย 443,263 ราย  ปี 2563 มีจำนวนผู้ป่วย 466,110 ราย  และ ปี 2564 มีจำนวนผู้ป่วย 488,913 ราย  
 
แผนภาพที่ 58 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำแนกรายเขต 
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โดยมีการติดตามเกณฑ์คุณภาพ 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. Admission rate ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 

แผนภาพที่ 59 Admission rate ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น 

 
        พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นจากเบาหวาน พบว่า การ
ดำเนินงาน ในพ้ืนที่ สปสช เขต 10 อุบลราชธานี มีอัตราการ admission ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบ กับเขตอ่ืนใน
ระดับประเทศ  14.68 พันผู้ป่วย รายละเอียดตามแผนภูมิ 
 

2. Admission rate ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 
แผนภาพที่ 60 Admission rate ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต 

 
        พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ได้ความดันโลหิตสูง ที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะแทรกซ้อน ทางไต พบว่า 
การดำเนินงาน ในพ้ืนที ่สปสช เขต 10 อุบลราชธานี มีอัตราการ admission ค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบ กับเขตอ่ืน
ในระดับประเทศ 2.98 พันผู้ป่วย รายละเอียดตามแผนภูมิ 
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3 Admission rate ของผู้ป่วยตัดขาจากโรคเบาหวาน 

แผนภาพที่ 61 Admission rate ของผู้ป่วยตัดขาจากโรคเบาหวาน 

 
        พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องนอนโรงพยาบาล ของผู้ป่วยตัดขาจากโรคเบาหวานพบว่า การดำเนินงาน ใน
พ้ืนที ่สปสช เขต 10 อุบลราชธานี มีอัตราการ admission ค่อนดี เมื่อเปรียบเทียบ กับเขตอ่ืนในระดับประเทศ 0.26 
ต่อ พันผู้ป่วยรายละเอียดตามแผนภูมิ 

4. Admission rate ด้วยโรคความดันโลหิตสูงท่ีมีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 

แผนภาพที่ 62 Admission rate ด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 

 
 

        พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อนของ
ความดันโลหิตสูงพบว่า การดำเนินงาน ในพ้ืนที่ สปสช เขต 10 อุบลราชธานี มีอัตราการ admission ค่อน
สูง เมื่อเปรียบเทียบ กับเขตอ่ืนในระดับประเทศ 12.49 ต่อ พันผู้ป่วยรายละเอียดตามแผนภูมิ 
 
5. อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา 
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แผนภาพที่ 63 อัตราการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนทางตา 
 

 
 

พบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องการได้รับการรักษาด้วยวิธี Laser ของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน
ทางตา การดำเนินงาน ในพ้ืนที่ สปสช เขต 10 อุบลราชธานี มีอัตราการ ค่อนน้อย เมื่อเปรียบเทียบ กับเขต
อ่ืนในระดับประเทศ 6.06 ต่อ พันผู้ป่วยรายละเอียดตามแผนภูมิ 
 
ข้อเสนอแนะ  
              เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ที่ต้องมีการติดตาม อย่างต่อเนื่อง และระยะยาว ซึ่ง จำเป็นต้องอาศัย
เจ้าหน้าที่ ที่มีองค์ความรู้ เฉพาะด้าน จึงควรมีการพัฒนา บุคลากรดังกล่าวในพ้ืนที่เพ่ิมเติม 
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การเข้าถึงบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงทีม่ีภาวะพึ่งพิงในชุมชน 
 

สรุปโดย นายสิทธวีร์ ทางามพรทววีัฒน์  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ  โทร 0901975234       

 
 ความเป็นมา  

รัฐบาลให้ความส าคัญกับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่องภายใต้การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยผู้สูงอายุทุก
รายซึ่งมีจ านวนประมาณ 10 ล้านคนทั่วประเทศ คาดว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 1 ล้านคน มีสิทธิได้รับการ
ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ตามชุดสิทธิ
ประโยชน์ซึ่งเป็นบริการที่จ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ ที่ผ่านมาระบบบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมอยู่ในลักษณะ
ตั้งรับ สามารถให้บริการหลักแก่กลุ่มที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง ส าหรับกลุ่มผู้มีภาวะพึ่งพิง บริการมีจ ากัด และมักเป็นใน
รูปการสงเคราะห์เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ศักยภาพของครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุถดถอยลง จาก
ขนาดครอบครัวที่เล็กลง การเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง การท างานนอกบ้านของสตรีโดยคาดการณ์
ค่าใช้จ่ายสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น จาก 60,000 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 220,000 ล้านบาท ในปี 2565 
หรือคิดเป็น 2.8%ของ GDP ในปี 2565 

กรณีผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
นโยบายส าคัญคือ การท าอย่างไรไม่ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงเจ็บป่วยจนต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงและท าอย่างไร

ให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวมากเกินไป ในปีงบประมาณ 
2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งกลุ่ม ติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง โดยสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากงบเหมาจ่ายรายหัวปกติในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จ านวน 600 ล้านบาท ให้แก่ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพ่ือบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงจ านวนประมาณ 100,000 ราย 
ครอบคลุมร้อยละ 10 ของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ และจะขยายงบประมาณให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายให้เต็มพื้นที่
ภายใน 3 ป ี

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจะได้รับดูแลจากทีมสหสาขาวิชาชีพของหน่วยบริการปฐม
ภูมิและเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ให้บริการดูแลด้านสาธารณสุขถึ งที่บ้านอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ ตามปัญหาสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี  เข้าถึงบริการอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียม เป็นการสร้างสังคมแห่งความ
เอื้ออาทร และสมานฉันท์ สามารถลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุน และพัฒนา
อาชีพผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการพัฒนาทีมหมอครอบครัวและอาสาสมัครในชุมชน 

หลักส าคัญในการออกแบบระบบ 
1.เน้นบูรณาการด้านบริการสาธารณสุขและบริการด้านสังคมในระดับพ้ืนที่ (ต าบล/หมู่บ้าน/ครอบครัว) 
2.ค านึงถึงความยั่งยืนและเป็นไปได้ของงบประมาณระยะยาวในอนาคต 
3.สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยให้อปท. (เทศบาล/อบต.) เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารระบบภายใต้ การ

สนับสนุนของเครือขา่ยหน่วยบริการปฐมภูมิในพ้ืนที่ 
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การออกแบบระบบบริหารงบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง (เริ่มปีงบประมาณ 2559) 
แผนภาพที่ 64 แสดงการออกแบบการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) 

 
 

4. พัฒนาและขยายระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงในพ้ืนที่ (Long 
Term Care- LTC) โดยมีผู้จัดการดูแล (Care Manager) (พยาบาล หรือนักกายภาพบ าบัด หรือนักสังคมสงเคราะห์
ฯลฯ) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) ที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียน ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเชิง
รุกในพ้ืนที่ 1 : 10 คน โดยได้รับค่าตอบแทนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ที่ด าเนินงานอยู่
แล้วภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน การดำเนินงานกองทุน กปท./LTC  ได้แก่ 

1.ประกาศคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เรื ่อง การกำหนดสิทธิเพื่อการคุ้มครอง การส่งเสริมและการ
สนับสนุนผู้สูงอายุฯ พ.ศ. 2561 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการดูแล 

2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบฯ มีหน่วยงานดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 7 หน่วยงาน ได้แก่ มท. พม. สธ. ศธ. แรงงาน สปสช. อปท. 

3.ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ กำหนดหน้าที่ของ อปท. ในการดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพ่ึงพิง 
4.ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน 

พ.ศ.2561 มีงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิก

ค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562  มีบุคลากรในการดูแล 
7.ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด พ.ศ.2562 มีงบประมาณ

สนับสนุนการดำเนินงาน 
8.ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ

หลักประกันสุขในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ขยายขอบเขตการดำเนิน LTC ครอบคลุมทุกสิทธิ ทุก
กลุ่มอายุ 
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แผนภาพที่ 65 แสดงการบูรณาการงบประมาณการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
กรอบการบูรณาการงบประมาณ IMC,LTC,PC และ พมจ. 

 
 
การบริหารงบค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) ปี2564  

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิง (คะแนนประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันตาม

ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน) ที่เป็น ประชาชนไทยทุกสิทธิและทุก
กลุ่มวัย ให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพ่ึงพิงตามชุดสิทธิประโยชน์ 

เป้าหมาย 
   อัตราผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับบริการตาม แผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)และมีผล

การประเมิน ADL หลังให้บริการ ร้อยละ 100 
KPI : อัตราผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตามแผนการดูแล(Care Plan)ร้อยละ 100 
 ** ผลดำเนินงานปี63 = 100% 
แผนภาพที่ 66 แสดงพัฒนาการการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

 



หน้า | 94 
 

 

สถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุ ในเขต 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร  มีข้อมูลประชากร กลางปี 2563 (ข้อมูล สนบท.1กค.63) 

 -จำนวน 4,795,053 คน 
 -ผู้ลงทะเบียนสิทธิUC 3,377,699 คน(71%) 
 -ผู้สูงอายุ  868,359 คน (18%)เพ่ิมปีละ 5 หมื่นคน 
 -เด็กเกิดใหม่เฉลี่ยปีละ 35,000 คน ลดลงปีละ 3 พันคน 
 -สัดส่วนวัยแรงงาน:ผู้พึงพิง 1.4:1 
 -อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิดปี2563   ชาย 74.1 ปี หญิง 78.8 ปี 
 

แผนภาพที่ 67 แสดงลักษณะประชากรกลางปี 2563 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 
แผนภาพที่ 68 แสดงแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุ เขต 10 อุบลราชธานี ระหว่างปี 2552-2563  
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แผนภาพที่ 69 แสดงคาดการประชากรผู้สูงอายุ 10ปีข้างหน้า เขต 10 อุบลราชธานี  

 
 

แผนภาพที่ 70 แสดงจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 3ปีย้อนหลัง เขต 10 อุบลราชธานี  

 
 

แผนภาพที่ 71 แสดงจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง เขต 10 อุบลราชธานี ณ 1 กรกฎาคม 2563
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แผนภาพที่ 72 แสดงจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง จำแนกตามกลุ่ม ADL  ณ 1 กรกฎาคม 2563

 
 สภาพปัญหา บริบทการดำเนินงาน LTC 3 ปีย้อนหลัง(2561-2563)    (ที่มา:SWOT Analysis สปสช.
เขต 10  สค.63:ISO) 

1.กองทุน LTC มีเงินคงเหลือจำนวนมาก มีการเบิกจ่ายน้อยหรือบางแห่งไม่มีการเบิกจ่ายเลย ค่าเฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง LTC จะมีงบประมาณปีละ 280 ล้าน แต่จะมีเงินเหลือจ่ายปีละประมาณ 130 ล้านบาท(46%) 
    -ปี2561 เหลือ 155 ล้าน (55%) 
    -ปี2562 เหลือ 126 ล้าน (48%) 
    -ปี2563 เหลือ 130 ล้าน (45%) 

2.ผบ.กองทุน/คกก.กองทุน บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่าย 
3.ท้องถิ่นขาดผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย  CM เปลี่ยนงาน/ย้าย 
4.การคัดกรองกลุ่มผู้มีภาวะพ่ึงพิง ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  และบางส่วนยังขาดคุณภาพในการคัด 
กรองกลุ่มเป้าหมาย 
5.ปัญหาการปรับปรุงโปรแกรม LTC สปสช.มีการปรับทุกปี   การรีเซตรหัส  ขาดคู่มือการใช้งาน 
6.การประชาสัมพันธ์งาน เวทีถอดบทเรียน การพัฒนาต่อยอด เพื่อการเชิดชู ขวัญกำลังใจ แก่กองทุน 
แผนภาพที่ 73 แสดงเป้าหมายการดำเนินงานกองทุน LTC เขต 10  ปีงบประมาณ 2564 
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รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  บริหารจัดการค่าใช้จ่ายเพ่ือ
จัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ ่งพิง ( Long Term Care : LTC)  ตั ้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมา โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)เขต 10 อุบลราชธานี  ได้สนับสนุน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่  ให้เป็นหน่วยบริหารจัดการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข
สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรองรับสถานการณ์ที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล  ซึ่งมี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเขต  จำนวน 658 แห่ง  ได้สมัครเข้าร่วมกองทุน LTC ครบทุกแห่ง(100%) ในวันที่ 10 
มกราคม 2563 เป็นเขตแรก และเขตเดียวของประเทศในขณะนี้   
 แผนภาพที่ 74 สรุปผลการสมัครเข้าร่วมกองทุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) 
ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

 
 
แผนภาพที่ 75 แสดงรูปแบบการจัดบริการกองทุนผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง(LTC) เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 
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แผนภาพที่ 76 แสดงระบบการบริการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ปี 2564 

 
 
แผนภาพที่ 77 แสดงผังการบริการค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) ปีงบประมาณ 2564
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ผลการดำเนินงานที่สำคัญ 
 
ตารางที่ 68 แสดงจำนวนผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนโปรแกรมกรมอนามัย ปี 2564 แยกรายจังหวัด 

เขต กลุม่ที ่1 กลุม่ที ่2 กลุม่ที ่3 กลุม่ที ่4 รวม

จังหวดัศรสีะเกษ 13,721 4,124 2,165 1,002 21,012

จังหวดัอบุลราชธานี 18,579 6,123 2,592 1,171 28,465

จังหวดัยโสธร 5,295 1,126 739 279 7,439

จังหวดัอ านาจเจรญิ 2,146 835 486 195 3,662

จังหวดัมกุดาหาร 2,548 962 365 200 4,075

รวม 42,289 13,170 6,347 2,847 64,653  
ที่มา: http://ltc.anamai.moph.go.th/reportzonenum  (ณ วันที่ 30/9/2564) 
 
ตารางที่ 69 แสดงจำนวนผู้สูงอายุลงทะเบียนที่โปรแกรม LTC ปี 2564 แยกรายจังหวัด 

 
ที่มา: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 
 
แผนภาพที่ 78 แสดงแนวโน้มงบกองทุน LTC และผลการเบิกจ่าย ปี2562-2564

ที่มา : https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report  ณ 30 กย. 2564 
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ตารางที่ 70 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 แยกรายเขต 

 
ที่มา: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 

 
ตารางที่ 71 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 แยกรายจังหวัด 

 
ที่มา: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 
 
ตารางที่ 72 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ล าดบั จงัหวดั ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %

1 มกุดาหาร 8,522,683.66 13,512,506.52 13,740,082.94 8,295,107.24 37.64

2 ยโสธร 17,786,548.79 24,795,084.92 27,419,247.54 15,162,386.17 35.61

3 ศรสีะเกษ 31,779,169.10 79,618,492.81 82,819,475.00 28,578,186.91 25.65

4 อ านาจเจรญิ 7,967,130.52 13,200,973.45 11,961,040.91 9,207,063.06 43.49

5 อบุลราชธานี 63,268,161.90 111,549,334.53 115,969,360.45 58,848,135.98 33.66

รวม 129,323,693.97 242,676,392.23 251,909,206.84 120,090,879.36 32.28

รายงาน Statement จาก ธ.ก.ส. (กองทนุผูส้งูอายทุ ีม่ภีาวะพึง่พงิ) รายจงัหวดั ประจ าปีงบประมาณ 2564

ล าดบั อ าเภอ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %เงนิคงเหลอื

1 กดุขา้วปุ้ น 1,380,691.49 1,672,587.76 1,320,340.00 1,732,939.25 56.76            ไมผ่า่น

2 เขมราฐ 4,777,830.02 9,570,124.96 11,042,870.00 3,305,084.98 23.04            ผา่น

3 เข ือ่งใน 5,094,891.79 11,277,190.23 11,170,116.90 5,201,965.12 31.77            ไมผ่า่น

4 โขงเจยีม 1,367,993.87 2,489,090.26 1,967,840.00 1,889,244.13 48.98            ไมผ่า่น

5 ดอนมดแดง 620,681.51 1,336,077.01 1,289,647.00 667,111.52 34.09            ไมผ่า่น

6 เดชอดุม 7,261,414.67 10,260,023.55 9,547,205.00 7,974,233.22 45.51            ไมผ่า่น

7 ตระการพชืผล 4,573,014.18 7,194,035.72 6,958,480.00 4,808,569.90 40.86            ไมผ่า่น

8 ตาลสมุ 746,197.88 2,221,662.72 1,553,800.00 1,414,060.60 47.65            ไมผ่า่น

9 ทุง่ศรอีดุม 2,163,314.98 1,613,447.41 1,921,300.00 1,855,462.39 49.13            ไมผ่า่น

10 นาจะหลวย 1,461,905.11 3,261,365.90 3,264,649.00 1,458,622.01 30.88            ผา่น

11 นาตาล 2,271,884.94 1,691,380.65 2,388,480.00 1,574,785.59 39.73            ไมผ่า่น

12 นาเยยี 1,261,759.42 1,910,667.98 2,659,319.43 513,107.97 16.17            ผา่น

13 น า้ขุน่ 998,995.99 403,263.72 1,153,167.00 249,092.71 17.76            ผา่น

14 น า้ยนื 2,443,788.74 2,267,304.59 4,145,440.00 565,653.33 12.01            ผา่น

15 บณุฑรกิ 1,357,465.40 12,876,088.58 10,421,316.00 3,812,237.98 26.78            ผา่น

16 พบิลูมงัสาหาร 3,537,327.44 3,221,552.80 3,994,895.00 2,763,985.24 40.89            ไมผ่า่น

17 โพธิไ์ทร 2,111,676.11 4,355,697.85 3,991,598.00 2,475,775.96 38.28            ไมผ่า่น

18 มว่งสามสบิ 1,686,011.15 1,910,056.56 1,548,929.12 2,047,138.59 56.93            ไมผ่า่น

19 เมอืงอบุลราชธานี 4,474,273.91 5,176,426.12 5,792,007.00 3,858,693.03 39.98            ไมผ่า่น

20 วารนิช าราบ 4,589,182.09 8,354,655.88 9,687,128.00 3,256,709.97 25.16            ผา่น

21 ศรเีมอืงใหม่ 1,967,580.57 3,197,402.96 3,589,173.00 1,575,810.53 30.51            ผา่น

22 สวา่งวรีะวงศ ์ 958,049.41 3,712,029.96 2,788,628.00 1,881,451.37 40.29            ไมผ่า่น

23 ส าโรง 3,136,031.69 2,184,193.30 3,024,800.00 2,295,424.99 43.15            ไมผ่า่น

24 สรินิธร 1,136,477.28 3,825,449.82 4,489,725.00 472,202.10 9.52              ผา่น

25 เหลา่เสอืโกก้ 1,889,722.26 5,567,558.24 6,258,507.00 1,198,773.50 16.08            ผา่น

รวม 63,268,161.90 111,549,334.53 115,969,360.45 58,848,135.98 33.66            ไมผ่า่น

เหลอืไมเ่กนิ 30%



หน้า | 101 
 

 

ตารางที่ 73 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
ตารางที่ 74 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดยโสธร 

 
 

ตารางที่ 75 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดอำนาจแจริญ 

 
 
 
 
 
 

 

ล าดบั อ าเภอ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %เงนิคงเหลอื

1 กนัทรลกัษ์ 5,872,476.08 9,075,040.20 9,481,765.00 5,465,751.28 36.57           ไมผ่า่น

2 กนัทรารมย์ 2,066,088.23 3,072,980.65 2,722,590.00 2,416,478.88 47.02           ไมผ่า่น

3 ขขุนัธ์ 2,657,485.20 8,736,233.46 9,596,000.00 1,797,718.66 15.78           ผา่น

4 ขนุหาญ 2,418,101.19 5,147,677.21 5,433,055.00 2,132,723.40 28.19           ผา่น

5 น า้เกลีย้ง 1,016,226.59 1,394,844.70 1,963,500.00 447,571.29 18.56           ผา่น

6 โนนคณู 1,253,497.16 2,758,149.06 3,599,400.00 412,246.22 10.28           ผา่น

7 บงึบรูพ์ 16,236.24 438,194.94 453,000.00 1,431.18 0.31             ผา่น

8 เบญจลกัษ์ 734,355.65 1,253.00 522,000.00 213,608.65 29.04           ผา่น

9 ปรางคก์ู่ 1,401,004.98 1,516,215.89 1,569,380.00 1,347,840.87 46.20           ไมผ่า่น

10 พยหุ์ 888,863.82 1,104,049.57 1,461,000.00 531,913.39 26.69           ผา่น

11 โพธิศ์รสีุวรรณ 547,518.98 2,049,431.16 2,308,000.00 288,950.14 11.13           ผา่น

12 ไพรบงึ 1,000,731.16 697,801.79 481,750.00 1,216,782.95 71.64           ไมผ่า่น

13 ภูสงิห์ 1,245,797.25 5,362,767.53 4,959,720.00 1,648,844.78 24.95           ผา่น

14 เมอืงจนัทร ์ 1,126,391.13 1,584,691.13 1,664,000.00 1,047,082.26 38.62           ไมผ่า่น

15 เมอืงศรสีะเกษ 1,768,578.42 6,216,565.70 6,019,907.00 1,965,237.12 24.61           ผา่น

16 ยางชุมนอ้ย 1,292,040.01 3,568,738.59 3,811,400.00 1,049,378.60 21.59           ผา่น

17 ราษไีศล 2,212,767.93 8,684,416.81 9,375,190.00 1,521,994.74 13.97           ผา่น

18 วงัหนิ 583,210.29 3,103,575.56 3,425,000.00 261,785.85 7.10             ผา่น

19 ศรรีตันะ 1,039,676.17 3,743,776.22 3,180,570.00 1,602,882.39 33.51           ไมผ่า่น

20 ศลิาลาด 41,649.93 3,035,377.09 2,904,220.00 172,807.02 5.62             ผา่น

21 หว้ยทบัทนั 1,045,587.60 1,174,233.04 1,257,280.00 962,540.64 43.36           ไมผ่า่น

22 อทุมุพรพสิยั 1,550,885.09 7,152,479.51 6,630,748.00 2,072,616.60 23.81           ผา่น ไมผ่า่น

รวม 31,779,169.10 79,618,492.81 82,819,475.00 28,578,186.91 25.65           ผา่น

เหลอืไมเ่กนิ 30%

ล าดบั อ าเภอ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %เงนิคงเหลอื

1 กดุชุม 1,221,536.61 1,652,249.23 1,579,380.00 1,294,405.84 45.04           ไมผ่า่น

2 คอ้วงั 473,146.86 643,535.17 520,800.00 595,882.03 53.36           ไมผ่า่น

3 ค าเขือ่นแกว้ 1,481,519.50 2,491,334.71 2,349,030.00 1,623,824.21 40.87           ไมผ่า่น

4 ทรายมลู 857,738.97 4,322,480.49 4,441,000.00 739,219.46 14.27           ผา่น

5 ไทยเจรญิ 1,015,065.19 1,175,564.10 829,600.00 1,361,029.29 62.13           ไมผ่า่น

6 ป่าต ิว้ 2,522,875.82 3,054,836.93 3,286,860.00 2,290,852.75 41.07           ไมผ่า่น

7 มหาชนะชยั 2,791,654.93 4,655,875.52 6,098,647.54 1,348,882.91 18.11           ผา่น

8 เมอืงยโสธร 4,864,930.90 4,283,106.44 5,538,311.00 3,609,726.34 39.46           ไมผ่า่น

9 เลงินกทา 2,558,080.01 2,516,102.33 2,775,619.00 2,298,563.34 45.30           ไมผ่า่น

รวม 17,786,548.79 24,795,084.92 27,419,247.54 15,162,386.17 35.61           ไมผ่า่น

เหลอืไมเ่กนิ 30%

ล าดบั อ าเภอ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %เงนิคงเหลอื

1 ชานมุาน 581,751.08 928,909.98 739,660.00 771,001.06 51.04            ไมผ่า่น

2 ปทุมราชวงศา 1,303,470.50 539,921.46 690,000.00 1,153,391.96 62.57            ไมผ่า่น

3 พนา 1,258,355.01 367,045.32 909,990.91 715,409.42 44.01            ไมผ่า่น

4 เมอืงอ านาจเจรญิ 2,332,952.47 3,593,195.68 3,778,040.00 2,148,108.15 36.25            ไมผ่า่น

5 ลอือ านาจ 706,087.02 1,534,307.78 1,402,570.00 837,824.80 37.40            ไมผ่า่น

6 เสนางคนคิม 729,937.17 163,910.16 169,100.00 724,747.33 81.08            ไมผ่า่น

7 หวัตะพาน 1,054,577.27 6,073,683.07 4,271,680.00 2,856,580.34 40.07            ไมผ่า่น

รวม 7,967,130.52 13,200,973.45 11,961,040.91 9,207,063.06 43.49            ไมผ่า่น

เหลอืไมเ่กนิ 30%
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ตารางที่ 76 แสดงการเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบกองทุน LTC ปี 2564 จังหวัดมุกดาหาร 

 
 
แผนภาพที่ 79 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan แยกรายเขต ปี 2564 

 
ที่มา: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 
 
แผนภาพที่ 80 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan แยกรายจังหวัด ปี 2564 

 
ทีม่า: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 

ล าดบั อ าเภอ ยอดเงนิคงเหลอืยกมา รายรบั รายจา่ย เงนิคงเหลอื %เงนิคงเหลอื

1 ค าชะอี 1,227,390.00 2,014,203.04 1,494,000.00 1,747,593.04 53.91           ไมผ่า่น

2 ดงหลวง 741,308.82 596,297.02 544,000.00 793,605.84 59.33           ไมผ่า่น

3 ดอนตาล 1,234,722.35 1,327,855.93 990,000.00 1,572,578.28 61.37           ไมผ่า่น

4 นคิมค าสรอ้ย 1,274,066.92 668,934.17 711,559.00 1,231,442.09 63.38           ไมผ่า่น

5 เมอืงมกุดาหาร 3,154,962.91 6,195,670.34 6,895,523.94 2,455,109.31 26.26           ผา่น

6 หนองสงู 291,093.73 1,508,318.66 1,539,000.00 260,412.39 14.47           ผา่น

7 หวา้นใหญ่ 599,138.93 1,201,227.36 1,566,000.00 234,366.29 13.02           ผา่น

รวม 8,522,683.66 13,512,506.52 13,740,082.94 8,295,107.24 37.64           ไมผ่า่น

เหลอืไมเ่กนิ 30%
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แผนภาพที่ 81 แสดง KPI : ร้อยละและจำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan แยกตามการประเมิน ADL 
ปี 2564 (เกณฑ์ กสธ. ดีขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 (ประเมินคุณภาพบริการ)) 

 
ที่มา: https://obt.nhso.go.th/obt/ltc_statement_report (ณ วันที่ 30/9/2564) 
 
บทสรุป 
    ในการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขต 10 ปี 2559 
ถึงปี 2564  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินการกองทุนสุขภาพตำบลและหน่วยบริการ  สมัครเข้าร่วม
ดำเนินงาน ร้อยละ 100 อปท.มีการพิจารณาอนุมัติแผนการดูแลและโอนงบประมาณสนับสุนการจัดบริการดูแล 
จำนวน 646 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.17  ในปี 2564 มีผู ้สูงอายุที่ได้รับการโอนงบประมาณจาก สปสช. จำนวน 
26,369 ราย ได้รับการประเมินสภาพและจัดทำแผนการดูแล(Care plan) จำนวน 15,546 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.95  
โดยมีผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคลและโอนงบประมาณสนับสนุนการจัดบริการที่
ได้รับการดูแลครบ 9 เดือนและมีการบันทึกข้อมูล จำนวน 20,784 ราย ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงสภาพโดยมีระดับ
คะแนนความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน( ADL) ดีขึ้น ร้อยละ 20  มีคะแนนเท่าเดิม ร้อยละ 59 และมีคะแนน
ลดลง ร้อยละ 21 โดยมีผู้สูงอายุเสียชีวิต 6,032 ราย   (ร้อยละ 29.02)   ปัญหาอุปสรคในการดำเนินงานพัฒนาระบบ
การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง พบว่า ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินงานหลายด้าน เช่น 
ด้านความพร้อมในการเข้าร่วมดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ไม่มีบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน ขาด
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบและแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนความพร้อมของทีมสหวิชาชีพของหน่วยบริการ
ระดับอำเภอ (CUP) ในการร่วมจัดบริการ  และสนับสนุนด้านวิชาการ  การคัดกรองคุณภาพ ขยายการดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพึ่งพิงให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาทีมพี่เลี ้ยงการดำเนินงานการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระดับเขต
จังหวัด/อำเภอ ทั้งนี้ ข้อจำกัดในการดำเนินงานบางประเด็นมีความจำเป็นต้องแก้ไขในระดับนโยบาย เช่น กฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน คณะทำงานเขตจะได้เสนอให้มีการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป 
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การบริหารค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเตมิสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิทีม่ีแพทย์ประจำ
ครอบครัว: Primary Care Cluster(PCC)  

 

สรุปโดย :  นายสิทธวรี์ ทางามพรทวีวัฒน์  ผู้จัดการกลุม่ภารกิจ  โทร 0901975234    

 
ความเป็นมา 
 ประเทศไทยยกระดับการจัดบริการระดับปฐมภูมิของประเทศครั้งสำคัญ   ด้วยการตราพระราชบัญญัติระบบ
สุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562   มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น
กำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตรงกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กลไกเพื่อให้เกิดระบบ
สุขภาพปฐมภูมิที่สำคัญ ประกอบด้วย การกำหนดให้มีคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ   ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแล
เชิงนโยบายควบคู่ไปกับกำหนดหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมถึงกำหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน รวมทั้ง พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับเชื่อมโยงข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ และจัดให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพ
ปฐมภูมิในจำนวนที่เหมาะสม 

ส่วนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ  กำหนดให้สิทธิกับคนไทยทุกคนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นทีมหมอประจำครอบครัว ภายใน 10 ปี   มีการขึ้นทะเบียน
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการปฐมภูมิกับประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  มีการสนับสนุนงบประมาณในการดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการ
จัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ ให้หน่วยบริการ   นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง  เพื่อประโยชน์ในการส่งต่อประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่น
กรณีเกินศักยภาพ 

 กำหนดให้มีกลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชน
จะได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีคุณภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง   มีกลไกการสนับสนุนพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ
และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รวมทั้งบริการปฐมภูมิ โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น และภาคประชาชน สนับสนุนให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีศักยภาพสูง ขึ้นจน
สามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิได้ 

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีกลไกการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ทำให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ 
ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างองค์รวม ต่อเนื่อง ผสมผสาน ส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ลดลง 
อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความม่ันคงด้านสุขภาพให้เกิดข้ึนในสังคมและประเทศ 
 เพื่อให้การดำเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้มีก าร
จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระดับปฐมภูมิที่จำเป็นสำหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิ ในพื้นที่รับผิดชอบ 
อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และเชื่อมโยง โดยการติดตามเยี่ยม กระตุ้นหรือสร้าง Health Literacy ให้ประชาชน
มีองค์ความรู้ในการดูแลตนเองจนเกิดผลลัพธ์บริการที่มีคุณภาพและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การดำเนินงาน
ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ  รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณให้กับสำนักงาน
ประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เป็นค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำ
ครอบครัว: Primary Care Cluster(PCC)  ตั ้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ(สปสช.)  ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณ โดยหน่วยบริการ
ต้องมีศักยภาพ/ความพร้อมในการจัดบริการ ดังนี้  

1.ผ่านเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ตาม พรบ. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 
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2.มีบัญชีรายชื่อหมอประจำครอบครัวคู่กับ ปชช. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และประกาศให้ ปชช. รับทราบ โดย
มีการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างประชาชนกับทีมหมอประจำครอบครัว (Electronic medical record: EMR) 

3.มีทะเบียน ปชช. กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยง จำนวนอย่างน้อย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ กลุ่มเด็ก
แรกเกิด ถึง 1 ปี และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังเฉพาะเบาหวาน และมีข้อมูลสถานะสุขภาพ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

4.มีระบบข้อมูล รองรับการบันทึกผลงาน ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงการรับ-ส่งต่อ ระหว่างหน่วยบริการปฐมภูมิ 
และรพ. ประจำแม่ข่าย 

5.หน่วยบริการประจำแม่ข่าย (CUP) มีความพร้อมในการสนับสนุนบุคลากร ทรัพยากร และการจัดการของ
หน่วยบริการปฐมภูมิ 

แผนภาพที่ 82 กรอบแนวคิดสนับสนุนการจัดบริการปฐมภูมิในระบบ UC 

 
แผนภาพที่ 83 การออกแบบการจ่ายค่าบริการค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมสำหรับการบริการระดับปฐมภูมิ

ที่มีแพทย์ประจำครอบครัว นอกพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร(PCC) ปีงบประมาณ 2564 
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สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต10 อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสุขภาพเขตที่ 10 อุบลราชธานี 
ได้มีคำสั ่งอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพเขตพื ้นที ่(อปสข.) ที ่ 3/2563 ลงวันที ่ 23 สิงหาคม 2563 แต่งตั้ง
คณะทำงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2564  เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็น
รูปธรรม เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน  คณะทำงานของเขต จึงได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนงบประมาณ 
ดังนี้ 

1.พิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายด้วยความโปร่งใส ครอบคลุมทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ
เดี่ยว (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) โดยให้การกระจายไปในทุกจังหวัด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ภายใต้โควตา/เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 

2.กำหนดหลักเกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามบริบท
ของพ้ืนที่ เช่น 
 2.1มีแพทย์วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (วว.) หรือ อนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว (อว.)
ปฏิบัติงานประจำ  
 2.2 หน่วยบริการปฐมภูมิมีผู้ประสานงานหลัก (Manager/contact point) เพ่ือการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 2.3 หน่วยบริการปฐมภูมิม ีบริการสาธารณสุขทางไกล (Telemedicine/Telehealth) เช ื ่อมโยงกับ
ผู้รับบริการ 
 2.4 หน่วยบริการปฐมภูมิมีข้อมูล Baseline หรือสถิติการจัดบริการที่สำคัญของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/
กลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 หรือ 2563 (ถ้ามี) 

เอกสารสมัครเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์(CUP ส่งมาเขต) ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
          1.ใบสมัครของ CUP     

2.แบบรับรองศักยภาพของ CUP   
3.เอกสารรับรองขึ้นทะเบียน กสธ.  

         4.ใบประกอบวิชาชีพแพทย์(วว./อว./อื่นๆ)       
5.บัญชีรายชื่อแพทย์/ฐานข้อมูล ปชก.+3 
โควตา/เป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร  คิดสัดส่วนตามหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของกระทรวง

สาธารณสุข  คณะทำงานเขต ได้ดำเนินการคัดเลือกหน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายด้วยความโปร่งใส ครอบคลุม
ทั้งหน่วยบริการปฐมภูมิเดี่ยว (PCU) และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (NPCU) โดยให้การกระจายไปในทุกจังหวัด 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ภายใต้โควตา/เป้าหมายที่ได้รับจัดสรร 

แผนภาพที่ 84 แสดงผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC หน่วยบริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ศักยภาพ
บริการปฐมภูมิ รายเขต ปี 2564 
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แผนภาพที่ 85 แสดงผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC ของคณะทำงานฯเขต ณ วันที่ 21 กันยายน 
2563 

 
แผนภาพที่ 86 ผลการพิจารณาคัดเลือกหน่วยบริการ PCC ของคณะทำงานฯเขต ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 ราย
หน่วยบริการ 
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การจัดสรรงบประมาณรอบท่ี 2/2564 ตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดผลลัพธ์คุณภาพบริการ 
 รอบท่ี 2 จัดสรรไม่น้อยกว่า 75 % (160.50 ล้านบาท) จ่ายตาม point system ตามการประเมินผลงานหรือ
ผลลัพธ์คุณภาพบริการ   
 

ตารางที่ 77 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์คุณภาพบริการ 

 
งวดที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (53.50 ล้านบาท)  

           -ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการ 5  เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) โดยประมวลผลข้อมูลที่
นำส่งภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 และจัดสรรให้แก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 3 

งวดที่ 2 วงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 (160.50 ล้านบาท)  
          -ประเมินจากผลลัพธ์คุณภาพบริการสะสม 9 เดือน (ตุลาคม 2563 – มิถุนายน 2564) โดยประมวลผลข้อมูล
ที่นำส่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และจัดสรรแก่หน่วยบริการที่มีผลลัพธ์คุณภาพบริการไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย
ผลงานระดับประเทศ ภายในไตรมาส 4   

หมายเหตุ: ยอดจัดสรรทั้งหมดต่อหน่วย = ผลการจัดสรรรอบที่ 1 25% (125,000 บาท) + ผลการจัดสรร
รอบท่ี 2 75% [ผลการจัดสรรงวดที่ 2 - งวดที่ 1] 

แผนภาพที่ 87 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการปฐมภูมิ ปี 2564 

 
 
 

1 2 3 4 5
ร้อยละของหญิงต้ังครรภ์ได้รับบริการฝากครรภ์คร้ังแรกภายใน 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 80% 30 52 - 58 59 - 65 66 - 72 73 - 79 ≥ 80
ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปี ได้รับวัคซีน MMR1 ไม่น้อยกว่า 95% 30 85.00 - 87.50 87.60 - 90.00 90.10 - 92.50 92.60 - 95.00 ≥ 95
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1C คร้ังสุดท้าย < 7 mg% มากกว่า 50% 40 18 - 25 26 -33 34 - 41 42 - 49 > 50

คะแนนรวมท้ังหมดหมายเหตุ: ผลงานข้ันต่ าไม่น้อยกว่าค่าเฉล่ีย (Mean) ผลงานระดับประเทศ

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์คุณภาพบริการ ค่าเป้าหมาย ค่าน้ าหนัก
ผลรวมคะแนน 

(คะแนน x ค่าน้ าหนัก)
คะแนน
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จำนวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ ปี 2564 
ตารางที่ 78 จำนวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ ปี 2564 
 

 
 
ค่าเฉลี่ยงบ PCC  ปีงบประมาณ 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ 
ตารางที่ 79 ค่าเฉลี่ยงบ PCC  ปีงบประมาณ 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ 
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ยอดจัดสรรงบ PCC เขต 10 ทั้งปี 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ 
ตารางที่ 80 ยอดจัดสรรงบ PCC เขต 10 ทั้งปี 2564 ที่หน่วยบริการได้รับ 
 

 

 
สรุปปัญหา อุปสรรคของการประมวลผลงาน และการจัดสรรงบประมาณ ตามตัวช้ีวัดผลลัพธ์คุณภาพบริการ 

1.ข้อมูลทะเบียนรายชื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มเสี่ยง ทั้ง 3 กลุ่ม ขาดความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 
และไม่เป็นปัจจุบัน 

 
 

PCU NPCU รอบท่ี 1 รอบท่ี 2

1 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร ทีม 1 / 125,000.00 185,677.93      221,791.34        532,469.27

2 มุกดาหาร ดงหลวง โรงพยาบาลดงหลวง / 125,000.00 86,649.70        385,156.82        596,806.52

3 มุกดาหาร ค าชะอี โรงพยาบาลค าชะอี / 125,000.00 0.00 150,120.26        275,120.26

4 ศรีสะเกษ ขุนหาญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพรานเหนือ / 125,000.00 433,248.50      317,352.79        875,601.29

5 ศรีสะเกษ พยุห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพยุห์ / 125,000.00 334,220.27      (-334,220.27) 125,000.00

6 ศรีสะเกษ วังหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดวนใหญ่ / 125,000.00 49,514.11        (-49,514.11) 125,000.00

7 ศรีสะเกษ ราษีไศล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหมี / 125,000.00 99,028.23        158,320.78        382,349.01

8 ศรีสะเกษ ราษีไศล โรงพยาบาลราษีไศล / 125,000.00 334,220.27      (-76,871.26) 382,349.01

9 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน โรงพยาบาลห้วยทับทัน / 125,000.00 334,220.27      (-334,220.27) 125,000.00

10 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแคน / 125,000.00 198,056.46      (-198,056.46) 125,000.00

11 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา โรงพยาบาลปทุมราชวงศา / 125,000.00 408,491.44      (-408,491.44) 125,000.00

12 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง / 125,000.00 160,920.87      332,331.40        618,252.27

13 อ านาจเจริญ ชานุมาน โรงพยาบาลชานุมาน / 125,000.00 160,920.87      53,536.64          339,457.51

ยอดจัดสรรตามผลงาน2564
รวมงบท้ังปี

รายช่ือหน่วยบริการปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติม ส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิท่ีมีแพทย์เวชศาสตร์

ครอบครัว รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564
ยอดเงินจัดสรรตาม

เกณฑ์คุณภาพ 

(บาท)

ล าดับท่ี จังหวัด อ าเภอ ช่ือหน่วยบริการปฐมภูมิ

ประเภทหน่วย

บริการ
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2.ผลงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์คุณภาพบริการของหน่วยบริการ ส่วนใหญ่ยังไม่เป็นตามเป้าหมาย และยังต่ำกว่า
ค่าเฉลี่ยผลงานระดับประเทศ 

3.หน่วยบริการ 9 แห่ง(เขต 5,10) ไม่ม ีข ้อมูลผลลัพธ์ค ุณภาพบริการ เนื ่องจากไม่ส ่ง ย ืนยันข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย  

4.หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่วนหนึ่ง ยังคงใช้รหัสหน่วยบริการเดียวกับโรงพยาบาล   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 112 
 

 

ผลลัพธ์การเข้าถึงบริการด้านอื่นๆ 
 
โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม (Cancer Anywhere) 
 

สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

 
การเข้ารับบริการกรณีโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม  หมายถึง การเข้ารับบริการของผู้มีสิทธิใน

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งแล้ว  สามารถเข้ารับบริการยังหน่วย บริการที่มี
ศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งใดก็ได้ที่มีความพร้อมในการ ให้บริการ  
   หลักเกณฑ์เงื่อนไข 

1) ผู้มีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ทั้งผู้ป่วยรายเก่า และ
รายใหม่  
2) หน่วยบริการที่สามารถขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติ ตามท่ี 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนด ดังนี้    

    2.1) เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อทั่วไปที่มีศักยภาพในการให้บริการเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วย 
โรคมะเร็ง ซึ่งประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การสั่งการรักษา การผสมยา และการบริหารยาเคมีบำบัดในรูปแบบ
ใด รูปแบบหนึ่ง หรือการให้ฮอร์โมน Tamoxifen สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม     

2.2) เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียน เป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับ 
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่ สปสช.กำหนด    

2.3) เป็นหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรับการส่งต่อเฉพาะด้าน ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ             
ที่เก่ียวข้องกับการรักษา และบริการโรคมะเร็ง ตามที่ สปสช.กำหนด  

3) การจ่ายค่าใช้จ่ายฯ กรณีการรักษาโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม จะครอบคลุมถึง    
3.1) การ Confirm Diagnosis และ Staging หมายถึง การตรวจเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคมะเร็ง

โดย ครอบคลุมการ Staging ตามมาตรฐานของโรคมะเร็งแต่ละชนิด (ไม่รวมการ Screening หรือการ
ศึกษาวิจัย)     

3.2) การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหรือฮอร์โมนหรือรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง   
3.3) การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคมะเร็ง ภาวะแทรกซ้อนจากการรักษา รวมถึงโรคร่วมที่ 

พบในการรักษาโรคมะเร็งในครั้งนั้น 
3.4) การตรวจเพื่อติดตามผลการรักษา (Follow up) ภายหลังการรักษาโรคมะเร็ง และโรคร่วมที่

พบ ในการมารับการรักษาโรคมะเร็งในครั้งนั้น 
4)  สำหรับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  
5)  สำหรับหน่วยบริการที่มีความพร้อม ใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพื่อยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ 
Authentication Code ด้วยบัตร Smart card          

แผนงานโครงการปี 2564   
เนื่องจากการบริหารจัดการงบบริการกรณีเฉพาะ เป็นการบริหารภายใต้หลักการให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ที ่มีคุณภาพและผู ้ร ับบริการไม่ต ้องรับภาระค่าใช้จ ่ายสูง ซึ ่งในปีงบประมาณ 2564 ได้มีนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ยกระดับบัตรทอง” เรื่อง มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม เพื่อให้
ผู้ป่วยสิทธิUCที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอคอย
และไม่ต้องมีใบส่งตัวตลอดการรักษา โดยสปสช.เขต 10 อุบลราชธานี มีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 88 Time line การดำเนิงานตามนโยบายโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม 

 
กลวิธี/กลไก ที่ใช้ขับเคลื่อนงาน 

  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ได้ดำเนินงานร่วมกับ Service Plan สาขาโรคมะเร็ง,โรงพยาบาลมะเร็ง
อุบลราชธานีและสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในเขต และรายงาน
ความก้าวหน้าในคทง.5X5 และคกก.อปสข. 
ผลลัพธ์ที่สำคัญ 

ตัวชี้วัดและผลงาน(KPI) 
1. ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดในระยะ 4 สัปดาห์ (ผลงาน 81.90%) 
2. ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะ 6 สัปดาห์ (ผลงาน 78.78%) 
3. ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะ 6 สัปดาห์ (ผลงาน 94.81%)  

      ข้อมูลจาก http://tcb.nci.go.th/CWEB/cwebBase.do?mode=initialApplication 25 ตุลาคม 2564 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น 
เนื่องจาก Cancer Anywhere เป็นนโยบายใหม่ เรื่องการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนทราบแนว

ทางการใช้บริการและให้หน่วยบริการทราบแนวทางการดำเนินงานที่ถูกต้อง เป็นเรื่องสำคัญ สปสช.เขต 10 
อุบลราชธานี จึงได้จัดสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ดังนี้  

1. ทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้สิทธิ Cancer Anywhere ให้กับหน่วยบริการ 
2. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออสมท.ระดับเขต  
3. ทำเอกสารประชาสัมพันธ์ one page และประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองทุนกปท. 
4. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่สี่แยกบายพาส 
5. ชี้แจงแนวทางการให้บริการกับหน่วยบริการทุกระดับในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564  

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562-2564 แยกรายหน่วยบริการ สปสช.เขต 10  
แผนภาพที่ 89 จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการ (เคมีบำบัด รังสีรักษา ทั้ง IP/OP)  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
มีการวางแผนการทำงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับทาง Service Plan สาขามะเร็งและรพ.มะเร็ง

อุบลราชธานี  
ปัญหาอุปสรรค 

1. ประชาชนยังขาดความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน...เข้าใจว่าสามารถไปรับบริการได้ทุกรพ.และทุก
สิทธิการรักษา  

2. ปัญหารการลงข้อมูลหลายโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้อง TCB Plus The One การ Authen และ e-claim  
3. การจัดระบบในโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วย Patient journey 
4. ยังขาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการจัดบริการบางส่วน 
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บริการโรคกลมเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของคลื่นไฟฟาหัวใจสวน ST (ST-
Elevated Myocardial Infarction fast track หรือ STEMI fast track)   
 

สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

 
ขอบเขตบริการ  

1) เป็นผู้มมีสิทธิตามระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
2) เป็นหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหนวยบริการที่รับการสงต่อที่มีศักยภาพการใหยาละลายลิ่มเลือด 

หน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10 เป็นหน่วยบริการเครือข่าย STEMI ทุกหน่วยบริการ ยกเว้น รพ.กองบิน21และรพ.
ยโสธรรวมแพทย์) 
เงื่อนไขการจ่าย  

1) จายชดเชยบริการรักษาผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มีการยกขึ้นของ คลื่นไฟฟา
หัวใจสวน ST (Acute ST- Elevated Myocardial Infarction fast track) ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือด 
Streptokinase และยาละลายลิ่มเลือด rt-PA ตามแนวทางเวชปฏิบัติที่ก าหนด  

2) จายชดเชยใหกับหนวยบริการที่เปนเครือขายบริการผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิดที่มี
การยกขึ้นของคลื่นไฟฟาหัวใจสวน ST ที่ใหยาได  

3) การจายชดเชยคายาละลายลิ่มเลือด Tenecteplase (TNK-TPA) ใชในกรณีที่ผูปวยมีประวัติ แพยา 
streptokinase หรือเคยใช streptokinase มาภายใน 6 เดือน (ส าหรับบริการตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2563)  
อัตราการจายเงินชดเชย  

1) คายาละลายลิ่มเลือด Streptokinase และคาฉีดยาเหมาจาย รายละ 10,000 บาท   
2) คายาละลายลิ่มเลือด rt-PA และคาฉีดยาเหมาจาย รายละ 49,000 บาท  
3) คายาละลายลิ่มเลือด Tenecteplase (TNK-TPA) จายอัตรา 22,660 บาท/vial  

ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 
แผนภาพที่ 90 จำนวนครั้งของการเข้ารับบริการ STEMI fast track แยกรายเขต  
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แผนภาพที่ 91 จำนวนครั้งของการเข้ารับบริการ STEMI fast track แยกรายจังหวัด เขต 10 
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บริการผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total Knee Arthroplasty : TKA) 
สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

 
การจายส าหรับบริการผาตัดขอเขาเทียม (ท้ังคาบริการผูปวยในทั่วไปและ Instruments) ใหจายเฉพาะหนวย

บริการที่ข้ึนทะเบียนเปนหนวยบริการรับสงตอที่มีศักยภาพการใหบริการผาตัดขอเขาเทียม ในระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ตามแนวทางที่ สปสช.ก าหนด  
วัตถุประสงค/เปาหมาย  

1) เพื่อใหผูปวยสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติเขาถึงบริการผาตัดรักษาขอเขาเสื่อมที่มีคุณภาพ มาตรฐาน
ตามความจ าเปนและเหมาะสม  

2) สนับสนุนใหเกิดบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  3) เปาหมายการใหบริการผาตัดขอเขาเทียมป
งบประมาณ 2564 ระดับประเทศ จ านวน 12,000 ขอ โดยจัดสรรเปาหมายระดับเขตตนปงบประมาณ ใหมีการปรับ
เกลี่ยเปาหมายในตนไตรมาส 3 และ ให สปสช. เขตทุกเขตสรางกลไกใหหนวยบริการทุกสังกัดรวมกันวางแผนการให
บริการอยูในเปาหมาย ที่ก าหนดรวมทั้งการก ากับ ติดตามตรวจสอบการใหบริการและพัฒนาคุณภาพการบริการ  
แนวทางเงื่อนไขและหลักเกณฑการจายคาใชจาย  

1) เปนหนวยบริการที่รับการสงตอในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติและมีคุณสมบัติศักยภาพ การให
บริการตามที่สปสช.ก าหนดในประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องแนวปฏิบัติส าหรับ การใหบริการผ
าตัดรักษาขอเขาเสื่อม พ.ศ. 2559 โดยแสดงความประสงคและประเมินศักยภาพพรอม หลักฐานตามที่ก าหนด แจง 
สปสช.เขต กอนใหบริการ   

2) เปนการใชบริการภายในเขตเปนหลัก และหากจ าเปนตองสงตอขามเขตหรือจัดหาหนวยบริการ นอกเขต
มาด าเนินการใหเปนไปตามขอตกลงระหวาง สปสช.เขต และหนวยบริการโดยผานความเห็นชอบจาก อปสข. 

3) หากจ าเปนตองใหบริการขามเขตใหด าเนินการในกรณีที่ไมมีหนวยบริการที่มีคุณสมบัติ ศักยภาพหรือมีคิว
รอผาตัดจ านวนมากโดยใหผานการพิจารณาของคณะท างานบริหารจัดการระดับเขต ทั้ง 2 ฝายและเสนอตอ อปสข. 
ทั้ง 2 เขตทราบ    

4) หนวยบริการขออนุมัติกอนผาตัด (Pre Authorized) ตอคณะท างานบริหารจัดการบริการผาตัด รักษาข
อเขาเสื่อมระดับเขตในกรณีดังตอไปนี้     

4.1) การใหบริการผาตัดขอเขาเปลี่ยนขอเขาเทียมทั้งขอ (Total Knee Arthroplasty : TKA) ในผูป
วยขอเขาเสื่อมที่อายุนอยกวาหรือเทากับ 55 ป ที่ไดรับการวินิจฉัยเปนขอเขาเสื่อมปฐมภูมิหรือ ขอเขาเสื่อม
ไมทราบสาเหตุ (Primary or Unspecified Knee OA)    

4.2) กรณีเกินเปาหมายที่หนวยบริการไดรับการจัดสรร  
อัตราการจาย   

1. คาใชจายกรณีผาตัดที่มีการรักษาเปนผูปวยใน สปสช. จะจายชดเชยตามระบบกลุมวินิจฉัยโรครวม โดยใช
คาน ้าหนักสัมพัทธเชนเดียวกันกับกรณีผูปวยใน  

2. คาใชจายกรณีอุปกรณขอเขาเทียมเปนไปตามประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่องรายการ
อุปกรณอวัยวะเทียมในการบ าบัดรักษาโรคและขอบงชี้ พ.ศ. 2562  
หน่วยบริการที่ข้ึนทะเบียน 
 จำนวน 14 แห่ง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ , รพ.50พรรษามหาวชิราลกรณ , รพร.เดชอุดม , รพ.ตระการพืชผล 
, รพ.วารินชำราบ , รพ.พิบูลมังสาหาร , รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ,รพ.ศรีสะเกษ , รพ.ขุขันธ์ , รพ.กันทรลักษ์ , รพ.
อุทุมพรพิสัย ,รพ.ยโสธร , รพ.อำนาจเจริญ และ รพ.มุกดาหาร 
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แผนภาพที่ 92  ผลงานงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายเขต 

 
 

ตารางท่ี 81 ผลงานบริการปีงบประมาณ 2564 แยกรายหน่วยบริการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธาน ี
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ประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่น  กรณีที่มีเหตุอันสมควร(OP Walk-in) 

สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

 
 การให้บริการสาธารณสุข กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีท่ีมีเหตุสมควร ในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 
นิยาม 

“หน่วยบริการ” หมายความว่า สถานบริการที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

“ค่าใช้จ่าย” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขท่ีหน่วยบริการมีสิทธิได้รับจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นกรณีท่ีมีเหตุสมควรในระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
“การรับบริการกรณีที่มีเหตุสมควร” หมายความว่า การเข้ารับบริการที่เป็นความจำเป็นของผู้มีสิทธิในหน่วย

บริการอ่ืนนอกเหนือจากหน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องใน
เขตพ้ืนที่ รวมถึงการใช้สิทธิของบุคคลซึ่งลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำนอกเขตพื้นที่ซึ่งมีรอยต่อกับเขตพ้ืนที่
ดังกล่าว 
เงื่อนไขการรับบริการ 
1) บริการประเภทผู้ป่วยนอกภายในจังหวัด โดยไม่มีหนังสือส่งตัว   

1. หน่วยบริการที่ให้บริการโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ จำนวน 12 แห่ง 
จ.อุบลราชธานี 7 แห่ง  รพ.มะเร็งอุบลราธานี รพ.พระศรีมหาโพธิ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รพ.50 พรรษาฯ รพ.วาริน
ชำราบ 
รพร.เดชอุดม และรพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์  
จ.ศรีสะเกษ 2 แห่ง รพ.ศรีสะเกษ รพ.กันทรลักษ์ 
จ.ยโสธร 1 แห่ง รพ.ยโสธร 
จ.อำนาจเจริญ 1 แห่ง รพ.อำนาจเจริญ 
จ.มุกดาหาร 1 แห่ง รพ.มุกดาหาร  

2. เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพ้ืนที่ ประเภท ผู้ป่วย
นอก กรณีท่ีมีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด โดยไม่มี หนังสือส่ง
ตัว   

3. หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ Authentication Code 
ด้วยบัตร Smart card  
อัตราการจ่ายเงินชดเชย     

สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยบริการที่ให้บริการตามรายการและอัตราที่สปสช.กำหนด (Fee Schedule) 
และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for service)  ด้วยระบบ Point system with Global budget    ทั้งนี้สำหรับการ
ให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือกรณีท่ีมีหนังสือส่งตัวจากหน่วยบริการประจำ 
หรือเครือข่ายการส่งต่อในจังหวัด หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยตามอัตราที่ตกลงร่วมกันภายในจังหวัด โดย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำหน้าที่ชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) ตามแนวทางของแต่ละ
จังหวัด   
 2) บริการประเภทผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัดภายในเขต กรณีการใช้บริการนอกเครือข่ายหน่วยบริการประจำหรือ
หน่วยบริการปฐมภูมิ และในโรงพยาบาล ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามจังหวัดภายในเขต โดยไม่มีหนังสือส่งตัว 
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1) เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพ้ืนที่ สปสช. เขต 
ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีท่ีมีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย และในโรงพยาบาล ทั่วไป/
โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามจังหวัดภายในเขต โดยไม่มีหนังสือส่งตัว           

2) หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ Authentication Code 
ด้วยบัตร Smart card  
 อัตราการจ่ายเงินชดเชย  

1) การใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอ่ืนนอกเครือข่าย สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วย บริการ ตาม
จริงไม่เกิน 70 บาทต่อครั้งบริการ  

2) การใช้บริการในหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย นอกเหนือจากข้อ 1) สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ หน่วย
บริการที่ให้บริการตามรายการและอัตราที่สปสช.กำหนด (Fee Schedule) และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for 
service)  ด้วยระบบ Point system with Global budget   
 หมายเหตุ : สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด หรือ กรณี ส่งต่อ
ผู้ป่วยนอกข้ามจังหวัด หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ เงื่อนไขการจ่าย
ค่าใช้จ่ายตามระบบเดิมที่ สปสช.กำหนด รายละเอียดตามที่กำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อ
บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
3) บริการประเภทผู้ป่วยนอก ข้ามเขตภายในพื้นที่เขตภาคอีสาน   กรณีการใช้บริการนอกเครือข่ายหน่วยบริการ
ประจำหรือหน่วยบริการปฐมภูมิ และในโรงพยาบาล ทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามเขตภายในพื้นที่เขตภาคอีสาน โดย
ไม่มีหนังสือส่งตัว 
      1) เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีหน่วยบริการประจำในพ้ืนที่ สปสช. เขต 
ประเภทผู้ป่วยนอก กรณีท่ีมีเหตุสมควร ที่เข้ารับบริการยังหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย และในโรงพยาบาล ทั่วไป/
โรงพยาบาลศูนย์ ข้ามเขตภายในพื้นท่ีเขตภาคอีสาน โดยไม่มีหนังสือส่งตัว          

2) หน่วยบริการที่ให้บริการใช้ระบบพิสูจน์ตัวตนเพ่ือยืนยันการเข้ารับบริการ โดยขอ Authentication Code 
ด้วยบัตร Smart card  
อัตราการจ่ายเงินชดเชย    

1) การใช้บริการในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิอ่ืนนอกเครือข่าย สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วย บริการ ตาม
จริงไม่เกิน 70 บาทต่อครั้งบริการ    

2) การใช้บริการในหน่วยบริการอื่นนอกเครือข่าย นอกเหนือจากข้อ 1) สปสช.จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ หน่วย
บริการที่ให้บริการตามรายการและอัตราที่ สปสช.กำหนด (Fee Schedule) และตามราคาเรียกเก็บ (Fee for 
service)  ด้วยระบบ Point system with Global budget     
หมายเหตุ :   1 )สำหรับการใช้บริการข้ามเขตพ้ืนที่รอยต่อ ที่เป็นข้อตกลงเดิมระหว่างเขต หน่วยบริการที่ให้บริการ 
จะได้รับการจ่ายชดเชย ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามแนวทางเดิมของแต่ละจังหวัด    2) 
สำหรับการให้บริการประเภทผู้ป่วยนอก กรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด หรือกรณี ส่งต่อผู้ป่วยนอกข้าม
จังหวัด หน่วยบริการที่ให้บริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การจ่ายค่าใช้จ่ายตาม
ระบบเดิมที่ สปสช.กำหนด รายละเอียดตามท่ีกำหนดในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ในปีงบประมาณ 2564 นายสุทิน   ชาญวีระกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
มีนโยบาย “ต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถาทุกคนเท่าเทียมกันหมด ต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรีไม่ว่าจะยากดีมีจน” จึงได้ดำเนินงาน
ยกระดับบัตรทอง 4 บริการ ภายใต้นโยบายดังกล่าว คือ 1.ปฐมภูมิไปรับบริการทีไหนก็ได้ประเภทผู้ป่วยนอกที่มีเหตุ
สมควร (นำร่องเขตภาคอีสานหรืออีสาน walkin )   2.ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว (เขต 9 และปริมณฑล) 3.
โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อมและ 4.ย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน  
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โดยบริการปฐมภูมิไปรับบริการทีไหนก็ได้ประเภทผู้ป่วยนอกกรณีที่มีเหตุสมควร หมายถึง การเข้ารับบริการ
ในกรณีด้งนี้  

1.ยาหมดมาขอรับยาที่ไม่ใช่รพ.ที่รักษาเป็นประจำ  
2.ทันตกรรมพ้ืนฐาน ถอน อุด ขูดหินปูน  
3.การทำแผลต่อเนื่อง /ฉีดวัคซีน 
4.เจ็บป่วยเล็กน้อย 

โดยสปสช.เขต 10 ได้มีการดำเนินงานดังนี้  
แผนภาพที่ 93 Time line การดำนเนินงานบริการปฐมภูมิไปรับบริการทีไหนก็ได้ (OP Walk-in) 

 

 
ตารางท่ี 82 ผลการดำเนินงาน OP Walkin ปีงบประมาณ 2564 รายเขตภาคอิสาน 

 

 
ตารางท่ี 83 ผลการดำเนินงาน OP Walkin ปีงบประมาณ 2564 รายหน่วยบริการ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 

สปสช.เขต จ านวนบริการ (คร้ัง) จ านวนงบประมาณ บาท)
เขต 7 ขอนแก่น 1,121                  445,998.07                      
เขต 8 อุดรธานี 17,359                 8,628,845.80                    
เขต 9 นครราชสีมา 24,674                 9,128,024.81                    
เขต 10 อุบลราชธานี 308                    112,361.40                      

เขตภาคอิสาน 43,462                18,315,230.08                 

หนวยบริการ จ านวนบริการ (คร้ัง) จ านวนงบประมาณ (บาท)
รพ.กันทรารมย์ 20 9,825.00                         
รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 126 26,496.50                        
รพ.ค าเข่ือนแก้ว 30 8,531.65                         
รพ.นาเยีย 1 674.00                            
รพ.นาจะหลวย 2 983.00                            
รพ.ปทุมราชวงศา 5 1,003.00                         
รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 747.00                            
รพ.ศรีสะเกษ 3 791.00                            
รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 117 63,260.25                        
รพร.เลิงนกทา 1 50.00                             

เขต 10 อุบลราชธานี 308 112,361.40                     
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การดำเนินงานผ่าตัดตาต้อกระจก ปีงบประมาณ 2564 
สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ป่วยโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract) สิทธหิลักประกันสุขภาพ(UCs) โดยมุ่งเน้นในผู้ป่วยต้อ
กระจกชนิดบอด (Blinding cataract),ชนิดสายตาเลือนรางระดับรุนแรง (Severe low vision) และมีระดับ VA แย่
กว่า 20/200 
เป้าหมาย 
 บริการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 120,000 ดวงตา 
หน่วยบริการ 
 หน่วยบริการที่จะให้บริการผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต้องเป็นหน่วยบริการที่รับ
การส่งต่อในระบบหลักประกันสุขภาพและมีคุณสมบัติและศักยภาพการให้บริการตามที่สปสช.กำหนด  
หน่วยบริการรับส่งต่อท่ีเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการผ่าตัดตาต้อกระจกปีงบประมาณ 2564 จำนวน 25 แห่ง 
 

ตารางท่ี 84 หน่วยบริการที่จะให้บริการผ่าตัดต้อกระจก สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 
 

 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าบริการ 
1. จ่ายค่าบริการในการผ่าตัดต้อกระจกและค่าเลนส์แก้วตาเทียม ให้กับหน่วยบริการเฉพาะกรณีผู้ป่วยที่แพทย์

วินิจฉัยเป็นโรคต้อกระจกในผู้สูงอายุ (Senile Cataract) กรณีผู้ป่วยโรคต้อกระจกอ่ืน ๆ หรือจำเป็นต้องได้รับการ
เปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมด้วยสาเหตุอ่ืน ให้สามารถรับชดเชยค่าบริการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระบบ DRGs ปกติ  

2. ค่าชดเชยการบริการครอบคลุมถึงค่าผ่าตัดต้อกระจก ค่าตรวจประเมินสภาพร่างกายผู้ป่วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่ายาและค่าตรวจชันสูตรที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดต้อกระจกโดยตรง ค่าตอบแทนภาระงาน ค่ารักษาภาวะแทรกซ้อนที่
เกิดข้ึนโดยตรงจากการผ่าตัดต้อกระจก และค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดในช่วงระยะเวลาการ
ติดตามผลการรักษา (1,7,30 วันในกรณีปกติ และ 90 วันในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อน) 
อัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการผ่าตัด  

1. การผ่าตัดต้อกระจกในรายปกติที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ตามรหัส DRGs และ ICD 9 CM,ICD 10 ที่สปสช.
กำหนด ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีระดับสายตา(VA) แย่กว่า 20/200 จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ 7,000 บาท 

2. การผ่าตัดต้อกระจกท่ีมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (Complication) ตามรหัส GRGs และ ICD 9 
CM,ICD 10 ที่สปสช.กำหนดจ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ 9,000 บาท 

3. กรณีผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีระดับสายตา(VA)20/200 ถึง 20/100 ที่มีความจำเป็นต้องรับการผ่าตัด 
จ่ายชดเชยค่าบริการในอัตราข้างละ 5,000 บาท 

ทั้งนี้ในกลุ่มที่มีระดับสายตา (VA) ดีกว่า 20/100 ให้พิจารณาผ่าตัดตามความจำเป็นที่เกี่ยวกับปัญหาด้าน
สุขภาพของสายตาผู้ป่วย 
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อัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์แก้วตาเทียม  
สปสช.จะชดเชยค่าเลนส์ให้กับหน่วยบริการ เฉพาะเลนส์ตามบัญชีรายการที่คณะทำงานพิจารณาและ

คัดเลือกเลนส์แก้วตามเทียมเห็นชอบ และสปสช.ประกาศเท่านั้น โดยกำหนดอัตราการจ่ายชดเชยค่าเลนส์ ดังนี้ 
1. กรณีเลนส์แข็งพับไม่ได้   ในอัตรา  700  บาท/เลนส์ 
2. กรณีเลนส์นิ่มพับได้ ในอัตรา 2,800 บาท/เลนส ์ 

ทั้งนี้จะจ่ายชดเชยเมื่อหน่วยบริการได้ผ่าตัดต้อกระจกเสร็จสิ้น และเก็บหลักฐานข้อมูล Serial Number ของเลนส์ๆไว้
ในแฟ้มประวัติผู้ป่วยสำหรับการตรวจสอบข้อมูลกับเลนส์ที่สปสช.กำหนด 
การจัดสรรเป้าหมาย    

จัดสรรเป้าหมาย ระดับเขต 100,000 ราย กันเป้าหมายไว้ส่วนกลาง 20,000 ราย เพ่ือจัดสรรเพิ่มเติมให้มีการ
ปรับเกลี่ยเป้าหมายกลางปี (พิจารณาผลการดำเนินงานและการเข้าถึงบริการ 2 ไตรมาส) 

▪ สปสช.เขตร่วมกับคณะทำงานระดับเขตจัดสรรเป้าหมายการผ่าตัดแก่หน่วยบริการ 
▪ สปสช.เขต10 อุบลราชธานีได้รับจัดสรรเป้าหมาย จำนวน 6,497 ราย  

แผนภาพที่ 94  ผลการดำเนินงาน Cataract แยกรายเขต ปี 2564 

 
แผนภาพที่ 95  ผลการดำเนินงาน Cataract แยกรายจังหวัดในเขต 10 อุบลราชธานี 
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การดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้าน 
สรุปโดย : นางชาลณิี ปิยะประสิทธิ์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975237    

   
ความเป็นมา 

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง  (Palliative care)    เป็นรูปแบบการดูแลสุขภาพ   แบบองค์
รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สำหรับผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิต ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้  
เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยผ่านกระบวนการป้องกันและบรรเทาความทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด ซึ่งมิใช่
เป็นเพียงอาการของความผิดปกติทางร่างกายเท่านั้น  แต่เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสภาวะทางด้านจิตใจของผู้ป่วยด้วย รวมทั้ง
การให้คำแนะนำต่อญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วย ในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย
และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดตามบริบทของปัจเจกบุคคล เท่าที่จะทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่ 
            ในปี ค.ศ.2002 (พ.ศ.2545)  องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ  การดูแลทาง
การแพทย์และการพยาบาลทุกชนิด แบบประคับประคอง(Palliative Care)  มุ ่งที ่จะทำให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู ้ป่วยและ
ครอบครัว ซึ่งเผชิญหน้ากับโรคที่คุกคามต่อชีวิต (Life – threatening illness) ไม่ว่าจะเป็นโรคใด   โดยเน้นที่การดูแลรักษา
อาการที่ทำให้ทุกข์ทรมาน   ทั้งอาการเจ็บป่วยทางกาย ปัญหาทางจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ แบบองค์รวม และควรให้การรักษา
ดังกล่าวตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคระยะสุดท้าย(Terminal illness) จนกระทั่งผู้ป่วยเสียชีวิตและรวมถึงการ
ดูแลครอบครัวของผู้ป่วยหลังจากการสูญเสียผู้ป่วยและญาติสามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้  มีความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ และในวาระสุดท้ายสามารถจากไปอย่างสงบ สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และ
รวมถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยหลังจากการสูญเสียผู้ป่วย          

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงมีนโยบายสนับสนุนความเพียงพอของบริการและเหมาะสมสำหรับทุก
กลุ่ม  เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิต ได้รับการดูแลที่บ้านอย่างเหมาะสมสามารถเผชิญกับความเจ็บป่วยที่
คุกคาม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจนวาระสุดท้าย โดยเป็นการดูแลร่วมกันของ หน่วยบริการ ครอบครัว ผู้ดูแลและชุมชนตามแนว
ทางการดูแลแบบประคับประคอง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้ป่วยระยะสุดทา้ยของชวีิต ได้รับบริการแบบประคับประคองที่บ้านอย่างมีคุณภาพ  
2. เพื่อให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายในระดับจังหวัด/เขต  
3. เพื่อลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยระยะสุดท้าย  

 

เป้าหมาย 
     เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้ายและได้รับการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านให้เป็น 

ไปตามคู่มือการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะท้าย และกลุ่มโรคเป้าหมายตามที่ สปสช.และกรมการแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันกำหนด มีการประสาน ส่งตัวรับการรักษาต่อ  ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบบริการร่วมกัน 
ระหว่าง หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภู มิ ครอบครัว/ผู้ดูแล และภาคีเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง อย่างไร้รอยต่อ โดยเป็นการดูแลร่วมกันของหน่วยบริการ ทีมสหสาขาวิชาชีพ ครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนตามแนว
ทางการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งประกอบด้วย การลงทะเบียนผู้ป่วย การทำ Advance care plan การให้ยากลุ่มอนุพันธ์
ฝิ่น (Opioid) การให้ออกซิเจน การดูแลแผล การให้คำแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และหรือ
การประเมินอาการผู้ป่วยเมื่อมีการปรับแผนการดูแล 
แนวทาง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่าย  
           1. เป็นการจ่ายเพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการ ที่จัดบริการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองที่บ้าน โดย
ทีมสหสาขาวิชาชีพและหน่วยบริการปฐมภูมิในพื้นที่ ร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วย และภาคีเครือข่าย    ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายสำหรับค่ายากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น ค่าออกซิเจน การดูแลแผล และกิจกรรมบริการ หรือ การดำเนินการติดตามดูแล ผู้ป่วย
ที่บ้าน  

2. ครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามเกณฑ์  แนวทางที่กรมการแพทย์
กำหนด โดยมีรหัส ICD10 = Z51.5 เป็นรหัสโรคร่วม 
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3. เป็นการเหมาจ่ายต่อราย ตามระยะเวลาที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลที่บ้าน ตามแนวทาง     การดูแลที่
กรมการแพทย์กำหนด โดยประมวลผลจากวันที่เริ่มให้บริการที่บ้านครั้งแรก  จนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อตรวจสอบกับฐาน
ทะเบียนราษฎร์ ซึ่งกำหนดอัตราจ่ายดังนี้               
ตารางท่ี 85 อัตราจ่ายต่อราย ตามระยะเวลาที่ผูป้่วยระยะสุดท้ายได้รบัการดูแลทีบ่้าน      

 

 
  * จ่ายเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต จ่ายให้หน่วยบริการที่ดูแลผป.ล่าสดุ    ** จ่ายทุกเดือนและหยุดจา่ยเมื่อครบ 6 เดือน 

4. เมื่อหน่วยบริการได้ติดตามเยี่ยมดูแลผู้ป่วยครั้งแรกที่บ้านผู้ป่วยแล้ว ต้องมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการให้บริการ
ในโปรแกรมระบบ E-Claim และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อมีการให้บริการติดตามผู้ป่วยที่บ้านครั ้งต่อไป ซึ่งสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดบริการดูแลแบบประคับประคองเป็นการเหมาจ่ายต่อราย ตามระยะเวลา
ที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ได้รับการดูแลที่บ้านตามแนวทางที่กรมการแพทย์กำหนด โดยประมวลผลจากวันที่เริ่มให้บริการครั้งแรกที่
บ้าน จนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิต โดยสปสช.ตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อขอรับค่าใช้จ่าย 
(รายละเอียดตามคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข  ปีงบประมาณ 2564)  
การจ่ายยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
ขอบเขตบริการ 
 1.  เป็นการให้บริการแก่ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะท้าย 
 2.  เป็นการให้บริการดูแลแบบประคับประคองที่บ้าน 
 3.  สำหรับบริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 
เงื่อนไขหน่วยบริการ 

1. หน่วยบริการที่สามารถขอรับการชดเชยค่ายากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นได้ ต้องมีศักยภาพ ดังนี้  
  1.1 เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  1.2 เป็นหน่วยบริการที ่ได้รับใบอนุญาตครอบครอง และจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 2 หรือ
ประเภทที่ 5  

2. เป็นหน่วยบริการที่มีรายการยา Palliative care essential drugs list กลุ่ม Opioid ชนิดออกฤทธิ์ยาวที่
กำหนดตาม “แนวทางการบริหารระบบยาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ของหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรงสาธารณสุข” ครบทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้  

2.1 มอร์ฟีนรูปแบบรับประทานชนิดออกฤทธิ์ทันทีอย่างน้อย 2 รายการ คือ Morphine syrup และ 
Morphine tablet immediate release  

2.2 มอร์ฟีนรูปแบบรับประทานชนิดออกฤทธิ์ยาวอย่างน้อย 1 รายการ คือ Morphine tablet 
sustained release และ/หรือ Morphine capsule sustained release  

2.3 ยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น (opioids) รูปแบบดูดซึมผ่านผิวหนังอย่างน้อย 1 รายการ คือ Fentanyl 
patch 

3. หน่วยบริการต้องมีแพทย์ประจำหรือแพทย์เจ้าของคนไข้ หรือ แพทย์ part time ที่สามารถสั่งจ่ายยาตาม
ข้อ 3 ได ้โดยการสั่งจ่ายควรครอบคลุมอย่างน้อย 1 เดือน      
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หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราจ่าย  
1. จ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายค่าบริการดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยที่บ้านในผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบ

เหมาจ่ายในอัตรา 750 บาท/คน/เดือน เป็นรายเดือนทุกเดือนจนกว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิต   
2. จ่ายให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการจัดหายากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นให้แก่ผู้ป่วยในการดูแลแบบประคับประคอง

ที่บ้านเพ่ือให้ผู้ป่วยใช้ยาได้อย่างต่อเนื่อง โดยการจ่ายยาแต่ละครั้งต้องครอบคลุมการใช้อย่างน้อย 1 เดือน 
3. รายชื่อหน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่สามารถจ่ายยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่นดังนี้ 
ตารางท่ี 86 หน่วยบริการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่สามารถจ่ายยากลุ่มอนุพันธ์ฝิ่น 
 

 

แผนภาพที่ 96  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  แยกรายเขต 

 
แผนภาพที่ 97  ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  แยกรายจังหวัด สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 
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การเข้าถึงบริการจัดการงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเร้ือรังในชุมชน 

สรุปโดย : นายประกิต พันธ์สุนันนนท์  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975248    
 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ซึ่งเป็นเงิน
เพ่ิมเติมจากเงินเหมาจ่ายรายหัว เพ่ือสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดต่อเนื่อง ได้รับ
บริการต่อเนื่อง ทั้งท่ีบ้านและในชุมชน ลดอัตราการกลับเป็นซ้ำ การรับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล  

ปีงบประมาณ 2564 สปสช. ได้รับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จำนวน 72 
ล้านบาท สำหรับดูแลผู้มีสิทธิ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12,000 รายๆละ 6,000.- บาท ตามกรอบแนวทางการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 

แผนภาพที่ 98 กรอบแนวทางการบริหารจัดการงบบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 

 

การจัดสรรแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 

 
ในการจัดสรรงวดที่ 2 หากผู้ป่วยได้รับการติดตามเยี่ยมไม่ครบ 6 ครั้งตามเกณฑ์ แต่มีผลง่านการติดตาม

เยี่ยม 5 ครั้ง และครั้งที่ 6 พบว่าผู้ป่วยเสียชีวิต จะได้รับการจัดสรร หากไม่พบข้อมูลการจัดบริการ หรือมีผลงานการ
ติดตามเยี่ยมน้อยกว่า 3 ครั้ง หน่วยบริการจะต้องคืนเงินงวดที่ 1 ให้ สปสช. 

ทั้งนี้ ให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน และการติดตามเยี่ยม ในระบบ Care transition และ
ประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชยโรคเฉพาะ (Seamless for DMIS) 

การดำเนินการบริหารจัดการบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โดย สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี 

1) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ให้หน่วยบริการ
รับทราบ และจัดสรรเป้าหมายให้หน่วยบริการ 

2) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดสรรเป้าหมายและเครือข่ายบริการ แจ้ง สปสช. ส่วนกลาง 
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3) สนับสนุน และติดตามกำกับการลงทะเบียน การติดตามเยี่ยม ของหน่วยบริการ 
4) จัดทำสรุปรายงานผลการจัดสรรค่าใช้จ่ายบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนรายงวด แจ้งหน่วยบริการ 

ผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 เขต 10 อุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรเป้าหมายผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จำนวน 

1,223 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.19 โดยคำนวณจากข้อมูลการจำหน่ายผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มีรหัสการวินิจฉยัโรค 
F20 - F29 ช่วงวันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่31 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบการจัดสรรเป้าหมายย้อนหลัง 3 ปี 
จำแนกรายเขต ดังนี้ 

แผนภาพที่ 99  เปรียบเทียบการจัดสรรเป้าหมายย้อนหลัง 3 ปี จำแนกรายเขต 

 

สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมกับเครือข่ายหน่วยบริการพี่เลี้ยง จัดสรรเป้าหมาย จำแนกรายจังหวัดได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 100  เปรียบเทียบการจัดสรรเป้าหมายย้อนหลัง 3 ปี จำแนกรายจังหวัด  เขต10 อุบลราชธานี 

 
หน่วยบริการพี่เลี ้ยง ประสานเครือข่ายหน่วยบริการ ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี

งบประมาณ 2564 จำนวน 1,221 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.84 จำแนกรายหน่วยบริการพี่เลี้ยง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 87 ผลการดำเนินงานลงทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง รายโรงพยาบาล ปี2564 

 
เปรียบเทียบผลงานอัตราการลงทะเบียน ปีงบประมาณ 2564 จำแนกเขตพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 101  ผลงานอัตราการลงทะเบียนผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกเขตพ้ืนที ่

 
หน่วยบริการพี่เลี้ยง ประสานเครือข่ายหน่วยบริการ ดำเนินการติดตามเยี่ยมบริการกลุ่มเป้าหมายต่อเนื่อง 

ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.92 จำแนกรายหน่วยบริการพี่เลี้ยง ดังนี้ 

ตารางท่ี 88 ผลการดำเนินงานติดตามเยี่ยมบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 

 

เปรียบเทียบผลงานอัตราการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563 - 2564 
จำแนกเขตพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 102 ผลงานอัตราการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน ปีงบประมาณ 2563-2564 จำแนกเขต
พ้ืนที ่

 

การจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี ที่มี
การจัดส่งเข้าระบบ Care transition และได้รับการประมวลผลจัดสรรในระบบบูรณาการติดตามข้อมูลการจ่ายชดเชย
โรคเฉพาะ จำนวน 7,120,800.- บาท สรุปได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 89 การจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน เขต 10 อุบลราชธานี ปี 2564 

 

เปรียบเทียบการจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื ้อรังในชุมชนของหน่วยบริการในเขต 10 
อุบลราชธานี 3 ปีย้อนหลัง จำแนกรายจังหวัด ได้ดังนี้ 

แผนภาพที่ 103 การจัดสรรตามผลงานบริการผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชนของหน่วยบริการในเขต 10 อุบลราชธานี 3 
ปีย้อนหลัง จำแนกรายจังหวัด 
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การเข้าถึงยาจำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึง 
สรุปโดย : นางสาวจริัญญา มุขขันธ ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0847510930    

 

1.การเบิกชดเชยยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)  
  จากการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9/2551  วันที่ 11 สิงหาคม 2551 มีมติ
อนุมัติกรอบบริหารงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวปี 2552 โดยให้เพิ่มรายการยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 
บัญชี จ(2)  เข้าไปในงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวด้วย จากมติดังกล่าว สปสช. และคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียา
หลักแห่งชาติได้วางระบบการเข้าถึงและชดเชยยาในบัญชี จ (2)  ระบบจัดเก็บข้อมูลคุณภาพด้านยา รวมทั้งจัดให้มี
ระบบการตรวจสอบการใช้ยาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาราคาสูงตาม
ความจำเป็นและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและหน่วยบริการ  โดยสิทธิประโยชน์ยาบัญชี จ (2)  ในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2564  มีทั้งสิ้นจำนวน 27 รายการ ประกอบด้วย 
 
ตารางท่ี 90 รายการบัญชียา จ(2) และข้อบ่งใช้ 
 

ยายาบัญชี จ (2) ข้อบ่งใช้ 
1) Botulinum toxin type A inj. 
ขนาด 100 iu/vial และ 500iu/via 

- โรคคอบิดชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Cervical dystonia) 
- โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Hemifacial spasm) 
- โรค Spasmodic dysphonia 

2) Leuprorelin inj. ขนาด 
3.75mg/ syringe 

- ภาวะ Central precocious puberty 

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

- โรคคาวาซากิเฉียบพลัน (Acute phase of Kawasaki) 
- โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ (Primary immunodeficiencydiseases) 
- โรค Idiopathic Thrombocypenic Purpura ชนิดรุนแรง 
- โรค Autoimmune Hemolytic Anemia (AIHA) ที่ไม่ตอบสนองต่อ 
การรักอษาตามข้ันตอน มาตรฐานการรักษาและมีอาการรุนแรงที่อาจเป็น
อันตรายถึงแก่ชีวิต 
- โรค Guillain-Barre syndrome ที่มีอาการรุนแรง 
- โรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดร้ายระยะวิกฤต (Myasthenia Gravis(Crisis)) 
- โรค Pemphigus vulgaris ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อ   การ
รักษาด้วยยามาตรฐาน 
- โรค Hemophagocytic lymphohistiocytosis (HLH) 
- โรค Dermatomyositis (กรณี Secondary treatment) 

4) Docetaxel inj. ข น า ด  20 
mg/vial และ 80 mg/vial 

- มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นหรือลุกลาม ที่มีปัญหาโรคหัวใจ 
- มะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย 
- ใช้เป็น Second-line drug สำหรับโรคมะเร็งปอด ชนิด Non small 
cell ระยะลุกลาม 

5) Letrozole tab ขนาด 2.5 mg - มะเร็งเต้านมที่มี her 2 receptor เป็นบวก 
6) Liposomal amphotericin B 
inj. ขนาด 50 mg/vial 

- โรค Invasive fungal infections (ที่ไม่ใช่ Aspergillosis) ในผู้ป่วยที่ไม่
สามารถทนต่อยา Conventional amphotericin B inj. 
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ยายาบัญชี จ (2) ข้อบ่งใช้ 
7) Bevacizumab inj  
 

- โรคจุดภาพชัดจอตาเสื่อมเหตุสูงวัยแบบเปียกที่มีเส้นเลือดงอกใหม่ 
ใต้รอยบุ๋มจอตา (Wet form of subfoveal, Juxtafoveal 
choroidal neovascularization (CNV) due to age-related 
macular degeneration) 
- โรคจุดภาพชัดจอตาบวมจากเบาหวาน (Diabetic macular edema) 

8) Voriconazole tab, inj  - ภาวะ Invasive fungal infection จากเชื้อรา Aspergillus 
- ภาวะ Invasive fungal infection จากเชื้อ Fusorium spp., 
Scedosporium spp. 

9) Thyrothropin alfa inj  - Well differentiated thyroid cancer 
10) Peginterferon inj.ทั้งรูปแบบ 
Alpha 2a และ Alpha 2b 

- โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง (Genotype 1, 2, 3, 6) 

11) Ribavirin tab  - ใช้ร่วมกับ Preginterferon ในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 
ซีเรื้อรัง (Genotype 1, 2, 3, 6) 

12) Antithymocyte globulin 
inj. ชนิด rabbit 

- ภาวะเลือดจางเหตุไขกระดูกฝ่อ ชนิดรุนแรง (Severe aplastic 
anemia) 

13) Linezolid tab  - โรคเชื้อ Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

14) Imiglucerase inj  - Gaucher’s disease ชนิดที่ 1 
15) Trastuzumab inj  - มะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น 
16) Nilotinib  - โรค Chronic myelgenous leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ยา 

Imatinib ได ้
17) Dasatinib  - โรค Chronic myelgenous leukemia (CML) ที่ไม่สามารถใช้ยา 

Nilotinib ได ้
18) Factor VIII - โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 
19) Factor IX - โรคเลือดออกง่าย (Hemophilia) 
20) Micafungin Sodium Sterile 
pwdr inj.  

- โรค Invasive candidiasis ที่ดื้อต่อยา Fluconazole หรอืไม่สามารถใช้ 
Conventional amphotericin B ได้  

21) Rituximab inj.  - โรค Diffused Large B-Cell Lymphoma (DLBCL)  
22) Sofosbuvir 400 mg tab  - โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง สายพันธุ์ 3 ร่วมกับ Peginterferon alfa 

(ชนิด 2a หรือ 2b) และ Ribavirin  
23) Sofosbuvir 400 mg + 
Ledipasvir 90 mg tab (สูตรผสม
ในเม็ดเดียว)  

- โรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง สายพนัธุ์ 1, 2, 4 และ 6  

24) Imatinib 100 mg  -  - โรค Chronic myeloid leukemia (CML)  
- โรค Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) ระยะลุกลาม หรือมี
การกระจายของโรค 

สำหรับรายการยาในบัญชี จ (2) จำนวน 3 รายการ ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ได้ดำเนินการชดเชย
ให้กับหน่วยบริการตามระบบบริหารจัดการยาบัญชี จ (2) ได้แก่ 
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1. Erythropoietin injection สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้สิทธิรับบริการล้างไต
ทางช่องท้อง (CAPD) และฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หน่วยบริการจะได้รับ
การสนับสนุนชดเชยค่ายาจากโดยเบิกจากโปรแกรม DMIS 

2. Deferasirox tab ซึ่งเป็นรายการยาที่ใช้รักษา กรณี Transfusion Dependent Thalassemia 
ใช้เป็นยารักษาลำดับแรกในผู้ป่วยอายุ 2-6 ปี และใช้เป็นยารักษาลำดับที่ 2 ในผู้ป่วยอายุตั้ง แต่ 
6 ปี ขึ ้นไป ที ่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีผลข้างเคียงที ่รุนแรงจากการรักษาด้วยยา 
Deferiprone หน่วยบริการจะได้ร ับการสนับสนุนชดเชยค่ายาจากโดยเบิกจากโปรแกรม 
Thalassemia registry 

3. Raltegravir ใช้ร่วมกับ Darunavir ในสูตรยาที่ 3 (DRV/r+RAL+TDF+3TC) ในการรักษาผู้ป่วย
ติดเชื้อเอชไอวีที่ล้มเหลวจากการรักษามาแล้ว 2 ครั้ง และมีการดื้อยามากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป คือ 
ดื้อต่อสูตรพ้ืนฐาน และสูตรที่ 2 ตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีของประเทศ หน่วย
บริการจะได้รับการสนับสนุนชดเชยค่ายาจากโดยเบิกจากโปรแกรม Nap plus 

 
แผนภาพที่ 104 การเบิกรายการยาบางรายการระหว่างสิทธิ UC และประกันสังคม 

 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
1. การจัดให้มียาจำเป็นและมีปัญหาในการเข้าถึงที่มีคุณภาพสำรองอย่างเพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้ 
2. การพัฒนาระบบการเข้าถึงยาจำเป็น และมีปัญหาการเข้าถึง 
3. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
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แผนภาพที่ 105 ยาอื่นๆท่ีชดเชยผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา 

 

 
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาการชดเชยเป็นยา 

1. เป็นยากลุ่ม high cost มีผู้จำหน่ายรายเดียว (monopoly) หรือ ผู้จำหน่ายน้อยราย (oligopoly) 
จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศเพ่ือลดภาระงบประมาณ หรือ ควบคุมงบประมาณ 

2. เป็นยาที่มีอัตราการใช้ต่ำ  ไม่มียาอ่ืนใช้ทดแทนได้ บริษัทผู้ผลิตไม่สนใจนำเข้า หรือ  การผลิตทำได้ยาก ที่
ต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ เพ่ือประกันการซื้อขั้นต่ำ ส่งผลทำให้มียาคงอยู่ในระบบ  

3. ต้องมีระบบการกระจายยาที่มีคุณภาพ จึงจะสามารถกระจายยาที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างเหมาะสม 

กระบวนการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ จำเป็นตามโครงการพิเศษ 
แผนภาพที่ 106 กระบวนการจัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ จำเป็นตามโครงการพิเศษ 
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องค์ประกอบสำคัญ 3 ข้อ ของการชดเชยยาจ 2.ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
แผนภาพที่ 107 แนวทางกำกับการใช้ยา 

 

 
ผลการชดเชยยาจ 2  

การชดเชยยาจ 2 ในระบบหลักประกันสุขภาพตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี 2553 เป็นต้นมาถึงสิ้นปีงบประมาณ 
2564 มีหน่วยบริการที่มีศักยภาพที่เข้าร่วมให้บริการ จำนวน 7 แห่งในเขตพ้ืนที่ ในการให้บริการช่วงแรกหน่วย
บริการที่มีศักยภาพและเข้าเง่ือนไขเข้าร่วมให้บริการและการชดเชยส่วนใหญ่เป้นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ระดับจังหวัดซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์การให้บริการ ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและเพ่ิมศักยภาพของ
หน่วยบริการในพื้นที่หลายแห่ง ทำให้มีโรงพยาบาลที่ขอเข้าร่วมให้บริการชดเชยยาจ 2 เพ่ิมมากข้ึน โดยหน่วยบริการ
ที่เข้าร่วมให้บริการล่าสุด คือ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี แต่ยังมีโอกาสพัฒนาด้าน
การเข้าร่วมให้บริการยาจ 2 ได้อีกหลายแห่งในเขตพ้ืนที่ที่อาจจะยังไม่พร้อมให้บริการด้วยข้อจำกัดท่ีแตกต่างกันไป 
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จากการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมชดเชยยาจ 2 ในระบบหลักประกันสุขภาพ ตั้งแต่เริ่มดำเนิน
โครงการปี 2553 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564  ได้สรุปผลการชดเชยยา ยาจ 2 ดังต่อไปนี้ 
แผนภาพที่ 108 แสดงจำนวนผู้ป่วยและมูลค่าการใช้ยาจ (2) รวมทุกรายการ ในพ้ืนที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  
สะสมตั้งแต่ เริ่มดำเนินโครงการ เดือนพย 53 -30 กย 2564 
 

 
 

 จากกราฟ  จำนวนผู้ป่วยสะสมที่เข้าถึงยาจ 2 ในระบบหลักประกันสุขภาพในพื้นที่สปสช.เขต 10อุบลราชธานี 
ตั้งแต่เริ่มดำเนินการปี 2553 เป็นต้นมาถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 จำนวน 54,527 ราย  มูลค่าสะสมการชดเชยยา    
จ 2 ( เฉพาะที่มีข้อมูลในระบบ ) รวมทั้งสิ้น 1,226 กว่าล้านบาท  แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการชดเชยยาจ 2 
เพิ่มขึ้นแบบไม่แน่นอนในแต่ละปี โดยเพิ่มสูงสุดหลังจากปี 2553 กว่าร้อยละ 1,045  อาจเนื่องจากปี 2552-2553 
โปรแกรมและการทำความเข้าใจในระบบการคีย์ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ต่อมาปี 2554 เป็นปีแรกที่มีการรับงานของเภสัช
กรเขตต่อจากผู้รับผิดชอบคนเดิมที่มีภาระงานหลากหลาย  หลังจากปี 2554 มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่ได้รับยาอย่าง
ต่อเนื่องแต่ไม่คงที่ กราฟจำนวนผู้ป่วยรายใหม่จะขึ้นๆลงๆไม่แน่นอน ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยรายใหม่แต่ละปีไม่
คงท่ี มีบางปีข้ึนสูง และพุ่งสูงขึ้นอีกรอบในปี 2563  ซึ่งอาจจะด้วยมีการปรับเพ่ิมสิทธิประโยชน์การชดเชยทั้งรายการ
ยาจ 2 ในแต่ละช่วงเวลา ส่วนในปี 2562 มีการเพิ่มการชดเชยค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้นในกรณี Chronic 
Hepatitis C virus infection ในปี 2561และกรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซีฟรีทุกปีๆละ 
1 ครั้ง มีการทบทวนเพื่อจัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการในพื้นที่ที่ชัดเจนร่วมกันในกลุ่มผู้ป่วยเอดส์  
จึงอาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงยาและสิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยที่ได้รับยาจ 2 พุ่งขึ้นอีกรอบในปี 2563 จนเห็นได้ชัด จน
ส่งผลให้ร้อยละการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยในปี 2563 ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย ( ร้อยละ 3.59 ) เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
และค่อยเริ่มขยับขึ้นในสัดส่วนปกติในปี 2564  
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แผนภาพที่ 109 แสดงมูลค่าการชดเชยยาจ 2 สะสม ปีงบประมาณ 2553 – 2564 จำแนกรายโรงพยาบาล 
 

จากกราฟ หน่วยบริการที่มีการเบิกชดเชยยาสูงสุด 3 อันดับแรกในเขต ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ มูลค่า 
ราว 924  ล้านบาท ( ร้อยละ 75.37 ) รพ.ศรีสะเกษ มูลค่าราว  179 ล้านบาท ( ร้อยละ 14.68 )  และ รพ.มะเร็ง
อุบลราชธานี มูลค่าราว 107  ล้านบาท ( ร้อยละ 8.70 ) ตามลำดับ 
แผนภาพที่ 110 แสดงข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการชดเชยยาจ 2 สะสม ปีงบประมาณ 2553 – 2564 

จากกราฟ หน่วยบริการที่มีผู้ป่วยเข้าถึงยาสูงสุด 3 อันดับแรกในเขต ได้แก่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์จำนวน 

32,602 ราย ( ร้อยละ 59.79 ) รพ.ศรีสะเกษ จำนวน  9,435 ราย  ( ร้อยละ 17.30 )  และ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี 
จำนวน 9,217 ราย  ( ร้อยละ16.90 ) ตามลำดับ 
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แผนภาพที่ 111 แสดงรายการยาจ 2 ที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากกว่า 1,000 รายขึ้นไปในเขตพ้ืนที่ 

  

จากกราฟ รายการยาจ (2) ที่ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากกว่า 1,000 ราย ในเขตพื้นท่ี 3 อันดับแรก  ได้แก่ ยา Letrozole มีจำนวนผู้ป่วย
รับยาสูงสุดจำนวน 8,905 ราย (ร้อยละ 19.83 ) รองลงมา คือ ยา Docetaxel inj จำนวน 7,611 ราย ( ร้อยละ16.95 ) และอันดับ 3 คือ ยา 
Bevacizumab inj จำนวน 6,118 ราย ( ร้อยละ 13.62 )  
ตารางท่ี 91  แสดงรายการยา 10 อันดับแรกที่มูลค่าการชดเชยสะสมสูงสุดในเขตพ้ืนที่ ปี 2553 -2564 

  

จากตาราง รายการยาจ 2 ที่มีมูลค่าการชดเชยสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ยา Nilotinib มูลค่ากว่า 328 
ล้านบาท ( ร้อยละ 26.76 ) รองลงมา คือ ยา Imatinib mesylate มูลค่ากว่า 310 ล้านบาท ( ร้อยละ 25.31 ) และ
ยา IVIG มูลค่ากว่า 114 ล้านบาท ( ร้อยละ 9.32 ) 
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2.การบริหารจัดการยา Antidotes        
            ยา Antidotes เป็นยากำพร้า ที่มีปริมาณการใช้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากอุบัติการณ์การใช้น้อย ส่งผลให้
โรงพยาบาลไม่ได้สำรองยาดังกล่าวไว้ที ่โรงพยาบาล  แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าวไม่สามารถหายาได้ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีมติเห็นชอบการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้า โดยเริ่มจากยากลุ่ม  Antidotes 
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพ่ือแก้ไขปัญหายากำพร้าทั้งระบบ และอนุมัติให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติดำเนินการในโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้า สำหรับปีงบประมาณ 2564  มีจำนวนยากำพร้า 16 รายการ 
ประกอบด้วย 1)  Dimercaprol inj. 2)  3% Sodium nitrite inj. 3)  sodium thiosulfate inj. 4)  Methylene 
blue inj. 5)  Succimer cap.  6)  Diphtheria antitoxin  7)  Calcium disodium edentate inj.  8)  Botulinum 
antitoxin  9)  Diphenhydramine inj. 10)   เซรุ่มต้านพิษงูเห่า 11)  เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหางไหม้ 12)  เซรุ่มต้าน
พิษงูกะปะ 13)  เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา 14)  เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา 15)  เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบเลือด 16)  เซรุ่ม
ต้านพิษงูรวมระบบประสาท  
แผนภาพที่ 112 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับกลุ่มยาต้านพิษ ในเขตพ้ืนที่ ปีงบประมาณ  2564 

 
 
เมื่อจำแนกชนิดกลุ่มยาต้านพิษที่ เขต 10 อุบลราชธานี ใช้ไปในปีงบประมาณ 2564 พบว่า ผู้ป่วยที่ใช้เซรุ่ม

แก้พิษงูระบบโลหิตมากที่สุด จำนวน 174 ราย (ร้อยละ 27.15 )   รองลงมาคือ ผู้ป่วยที่ใช้เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ จำนวน 
160 ราย (ร้อยละ 24.00)  และอันดับ 3 คือ  ผู้ป่วยที่ใช้เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ จำนวน 126 ราย ( ร้อยละ19.66 )  
ดังแสดงในกราฟ  
 

 

 

เซรุ่มแก้
พิษงู
ระบบ
โลหิต

เซรุ่มแก้
พิษงู
กะปะ

เซรุ่มแก้
พิษงูเขียว
หางไหม้

เซรุ่มแก้
พิษงูเห่า

เซรุ่มแก้
พิษงู
ระบบ

ประสาท

DIPHEN
HYDRA
MINE 5
% 1 ML

Methyle
ne blue

Diphthe
ria

antitoxi
n

เซรุ่มแก้
พิษงู

ทับสมิงค
ลา

Sodium
nitrite

Sodium
thiosulf

ate

เซรุ่มแก้
พิษงู

แมวเซา

Dimerca
prol

Grand
Total

ร้อยละ 27.15 24.96 19.66 7.80 6.40 5.15 3.59 2.18 1.56 0.47 0.47 0.47 0.16 100.00

Grand Total 174 160 126 50 41 33 23 14 10 3 3 3 1 641

อุบลราชธานี 69 97 29 19 11 33 8 2 6 2 2 1 279

อ านาจเจริญ 20 15 11 11 3 60

ศรีสะเกษ 19 16 37 15 9 1 1 1 1 100

ยโสธร 21 10 37 13 9 10 9 2 3 114

มุกดาหาร 45 22 12 3 1 1 3 1 88
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การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021 
สรุปโดย : นางสาวจริัญญา มุขขันธ ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0847510930    

 
ที่มา 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมมือกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินโครงการ
รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม เป้าหมาย 4,000,000 คน ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564   และเป็นปีที่จัดให้มีการบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564  ภายใต้ Krungthai Digital Health Platform เป็นครั้งแรก  
แผนภาพที่ 113 การบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปีงบประมาณ 2564 

 
 โดยสปสช.บริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ ดังนี้ 

• หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนข้ึนไป (ตลอดทั้งปี) 

• เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน   

• ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่
ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน) 

• บุคคลที่มีอายุ 65  ปีขึ้นไป  

• ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 

• โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)  

• โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร) 
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แผนภาพที่ 114 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การกระจายบริหารจัดการบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล  
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ในช่วงแรกมีการกำหนด timeline ในการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่  

 
แผนภาพที่ 115  Timeline การบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19  มีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่มีการจัด 
หาวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติเข้ามาในระบบ  และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็น 6,200,000 คน ประกอบกับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายในการรับบริการวัคซีนโควิด 19  ซึ่งเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลกระทบให้ผลงานการ
ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  โดยข้อมูลรายงานผลการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ วันที่  6 
สิงหาคม 2564  จำนวน 1,739,633  คน คิดเป็นร้อยละ28.05 ดังนั้นเพื่อให้การบริหารวัคซีนมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ และลดการสูญเสียวัคซีน  สปสช.ได้ประสานขอความเห็นทางวิชาการไปยังกรมควบคุมโรคเพ่ือ
พิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายในการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพิ่มเติม  บัดนี้กรมควบคุมโรคได้พิจารณา
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมและแนวทางการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้ง
หลักเกณฑ์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1.กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติม มีดังนี้  
 1.1 บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคโควิด 19 
 1.2 กลุ่มท่ีอยู่สถานที่ ที่มีการรวมตัวของประชากรจำนวนมากที่เสี่ยงต่อการระบาด 
 1.3 กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ขึ้นกับสถานการณ์ 
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โดยขอให้บันทึกข้อมูลเป็นกลุ่มอื่น ๆ 
 
2.การจัดบริการ ขอความร่วมมือประสานให้หน่วยบริการเร่งรัดการดำเนินการ ได้แก่ 
 2.1 ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ และในหน่วยบริการให้วัคซีนโควิด 19  โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการนัดหมายเข้ารับวัคซีนโควิด 19 
สามารถเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนได้ ซึ่งกรมควบคุมโรคได้กำหนดแนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่และวัคซีนโควิด 19 สามารถรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ หรือวัคซีนโควิด 19 ชนิดใดก่อนก็ได้ โดยเว้น
ระยะห่างระหว่างวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 2 สัปดาห์ และสามารถให้วัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ระหว่างวัคซีนโควิด 19 เข็มทื่ 1 และ 2 ได้ เพ่ือเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันโรค 

2.2 .Portal 
 2.2.1 การเตรียมความพร้อมในระบบการให้บริการวัคซีน เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง

บริการได้อย่างสะดวกและทั่วถึง สามารถจองสิทธิหรือลงทะเบียนผ่านระบบ เป๋าตัง ระบบ Hospital Portal  หรือ
ลงทะเบียนเข้ารับบริการตามที่หน่วยบริการกำหนด เพื่อใช้วางแผนการบริหารจัดการวัคซีนและลดความแออัดของ
ผู้รับบบริการ 

 2.2.2 ขยายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ ยงจนถึง 30 ธันวาคม 
2564 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการครอบคลุมตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด และเกิดประโยชน์ต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และลดความสับสนในการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษาระหว่าง 2 โรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการปฏิบัติงานในช่วงระบาดของ
โรคโควิด 19   

 
ตารางท่ี 92  แสดงการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในแต่ละรอบจำแนกรายเขต  ในปี 2564 

 
จากตารางในการจัดสรรรอบแรก สัดส่วนการจัดสรรายเขต ร้อยละ 33.7  ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด  ต่อมา

มีการจัดสรรเพิ่มเติมรอบสองให้รายเขต โดยเพิ่มให้เป็นสัดส่วน ร้อยละ 53.7 ของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขต ทำให้แต่
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ละเขตได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพ่ิมมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2553  เนื่องจากมีผลการศึกษาและ
นำเสนอรายงานความครอบคลุม ประสิทธิผล และผลกระทบทางการเงิน ของโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 
ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศึกษาจากปีงบประมาณ 2558-2562 ในกลุ ่มประชากรเป้าหมาย ได้ให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่ผู้บริหารว่าควรขยายความครอบคลุมของวัคซีนในกลุ่มประชากรที่มีโรคเรื้อรังเพ่ิมมากขึ้น 
เนื่องจากทำให้ adjusted RW ลดลงได้มากที่สุด  และเสนอว่าควรเพ่ิมการดูแลเชิงป้องกันโดยวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มโรค
ที่มีศักยภาพในการลดค่าใช้จ่ายได้สูงสุด  เนื่องจากยังมีผู้ป่วยที่ไม่ ได้รับวัคซีนอีกเป็นจำนวนมาก คือ โรคหลอดเลือด
สมอง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน  โรคไตเรื้อรัง หากสามารถขยายความครอบคลุมของวัคซีนสำหรับผู้มีโรคเรื้อรัง 7 โรค 
(ปี 2562 คือ 8.6 แสนใน 5.2 ล้านคน หรือ 16.5%)  โดยเลือกทำในกลุ่ม 4 โรคนี้ (ปี 2562 คือ 12.8-26.6% ใน 4.9 
ล้านคน) ได้เป็น 80% หรือรวม 3.9 ล้านคน จะทำให้งบประมาณสำหรับการนอนโรงพยาบาลด้วยไข้หวัดใหญ่หรือ
ปอดอักเสบ ลดลงได้อีกกลุ่มละ 350-500 ล้านบาทต่อปี  ผู้บริหารจึงมีข้อสั่งการเพื่อดำเนินการเชิงนโยบาย (Policy 
implication) เพื ่อปรับการจัดกลไกที่เกี ่ยวข้องในการขยายกลุ ่ม เป้าหมาย (Scale up) สู ่ทิศทางการจัดระบบ
ของสปสช.ต่อการ Reallocate budget สู่งาน P&P ( การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล )  เพ่ิมขึ้น
ในปี 2564 ดังปรากฎในตารางข้างต้น ในส่วนของการจัดสรรในเขตพ้ืนที่ ดังแสดงในตารางที่  
 
ตารางท่ี 93 แสดงรายการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทั้ง 2 รอบในปี 2564  

 
ผลการดำเนินงานปี 2564  
 จากการบริหารการจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ที่มีกำหนดสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2564 แต่
ยังมีวัคซีนเหลือในระบบอีกพอสมควร เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดหลายระลอกของโรคโควิด 19 ทำ
ให้หน่วยบริการต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ตามแผนเป็นสำคัญ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลาเดียวกันตลอดช่วงของการรณรงค์ให้บริการประจำปีของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลใน
ปี 2564 ต่อเนื่องมาจนไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2565 แม้จะมีการพยายามปรับทุกกลวิธี และมีความช่วยเหลือ
ร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่ออำนวยการให้เกิดการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ตามฤดูกาลคู่ขนานไปกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แต่ด้วยแผนการบริหารจัดหาและกระจายวัคซีนโควิด 19 ที่ไม่
แน่นอน ทำให้การวางแผนการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ( ไตรมาส 2 
ปีงบประมาณ 2565 ) 
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แผนภาพที่ 116 แสดงภาพรวมการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021 ทั้งประเทศ ตั้งแต่วันเริ่ม
ให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64 

 
 
 จากภาพ เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021 ทั้งหมด 6.2 ล้านโด๊สทั้งประเทศ สามารถฉีด
ให้กลุ่มเป้าหมายไปแล้วประมาณ 4.9 ล้านโด๊ส คิดเป็นร้อยละ 79.1 โดยหน่วยบริการทั้งสิ้น 7,779 แห่ง ยังเหลือ
วัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดอีกประมาณ 1.29 ล้านโด๊ส กระจายอยู่ในพื้นที่ 12 เขตทั้งประเทศ ยกเว้นเขต 3 นครสวรรค์ที่มี
ผลงานการฉีดเกินร้อยละ 100 เพียงเขตเดียว ( ผลงานเขต 3 นครสวรรค์ร้อยละ 101 ) ส่วนเขต 10 อุบลราชธานี 
เทียบกับเป้าหมายในปีงบประมาณ 2564  ผลงานการฉีดร้อยละ 75 ( อันดับที่ 10 ) 
แผนภาพที่ 117 แสดงภาพรวมการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021ในเขตพื้นที่  ตั ้งแต่วันเริ่ม
ให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64 

 
 จากภาพ เป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2021 ทั ้งหมด  421,100 โด๊ส  สามารถฉีดให้
กลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน 314,308 โด๊ส ( ณ วันที่ 5 กพ 65 )  คิดเป็นร้อยละ 74.6 โดยหน่วยบริการทั้งสิ้น 690 
แห่ง ยังเหลือวัคซีนที่ยังไม่ได้ฉีดอีก  106,792  โด๊ส กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดในเขต 
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แผนภาพที่ 118 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรควัคซีนโควิด 19 กับวัคซีนไข้หวัด
ใหญ่ 2021 ในพ้ืนที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี  ตั้งแต่วันเริ่มให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64 

 
 จากกราฟจะเห็นแนวโน้มการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่สูงในช่วงรณรงค์ เดือนเมษายน  - พฤษภาคม 64 
หลังจากนั้นกราฟจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆ และขยับขึ้นเล็กน้อยช่วงปลายเดือนกันยายน - ตุลาคม 64 ที่มีการปรับเพ่ิม
กลุม่เป้าหมายและมีการเร่งรัดติดตามการคีย์ข้อมูลผลงาน รวมทั้งมีการปรับแนวทางการให้วัคซีนทั้ง 2 ตัวพร้อมกันได้ 
มีการเร่งรัดติดตามให้รีบดำเนินการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คู่ขนานไปกับวัคซีนโควิด19 แบบเข้มข้นจนกราฟเลยสูงขึ้น
ช่วงพฤศจิกายน 64 เป็นต้นมา  ส่วนกราฟการให้วัคซีนโควิด19ค่อยๆสูงขึ้นจากช่วงรณรงค์ควบคู่ไปกับการให้วัคซีน
ไข้หวัดใหญ่ช่วงเดือนเมษายน 64 เป็นต้นมาจนปัจจุบันก็ยังให้บริการต่อเนื่องเป็นลำดับเนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดยังรุนแรงและกระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ 
 
แผนภาพที่ 119 แสดงข้อมูลผลงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2021 ของหน่วยบริการในพื้นที ่สปสช.เขต 10 
อุบลราชธานี  ภาพรวมรายจังหวัด ตั้งแต่วันเริ่มให้บริการ จนถึง วันที่ 5 กพ 64 

   



หน้า | 147 
 

 

จากกราฟจะเห็นว่า ผลงานการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี สูงสุด 3 อันดับแรก 
อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยละ 79 เนื่องจากมีการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายได้เร็วตั้งแต่ช่วงเดือนรณรงค์
ช่วงแรก ( ก่อนที่วัคซีนโควิด19 จะกระจายลงมาในพื้นที่ )  รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานีร้อยละ 74 และยโสธร
ร้อยละ 73 ตามลำดับ  จังหวัดที่ผลงานต่ำสุด คือ จังหวัดมุกดาหาร ร้อยละ 65  

 
ปัญหาและอุปสรรคสำคัญ   

ในปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา  สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 รุนแรงขึ้นอีกรอบ
ต้องมีการเร่งรณรงค์ให้วัคซีนโควิด19 เข็ม 1,2 ทั้งในกลุ่มประชาชนและบุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า ส่งผลกระทบ
กับการให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยตรง  เนื่องจากแนวทางการให้วัคซีนในช่วงแรกยังมีการเว้นช่วงการให้วัคซีน
ห่างกัน ไม่ให้พร้อมกัน รวมทั้งปัญหาความไม่เพียงพอพร้อมใช้ของสถานที่ในการจัดเก็บวัคซีน ระบบการคี ย์ผลงาน 
การยืนยันตัวตนการฉีดที่ค่อนข้างใหม่ที่ต้องดำเนินการ  ทำให้คนทำงานต้องเลือกให้วัคซีนจำเป็นเร่งด่วนคือวัคซีนโค
วิด19 ก่อน การบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงถูกเลื่อนไปเรื่อยๆตามสถานการณ์ แม้จะมีการกำกับติดตาม เร่งรัด
เข้มข้นทั้งระดับนโยบาย และผู้บริหารในพื้นที่อย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ผลงานการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามเป้าหมายที่
ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ทำให้ แต่ละจังหวัดในเขตพื้นที่ยังไม่สามารถให้บริการและคีย์ข้อมูล
ผลงานได้ครบตามเป้าหมายในแต่ละเดือน จนปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 

การคุ้มครองสทิธิและสร้างการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 
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การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการ(ม.41) 
 สรุปโดย : นางสาวศันสนีย์ คำจันทา นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975238  

   ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ในมาตรา 41 กำหนดให้คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกันเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพไว้สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการที่
ได้รับความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด 5 จังหวัด (จังหวัด
อุบลราชธานี , จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดยโสธร, จังหวัดมุกดาหาร) เป็นผู้พิจารณาคำร้อง 
แผนภาพที่ 120 ข้อมูลกรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล (ม.41) ปี 2559-2564 

 
ตารางท่ี 94  แสดงจำนวนคำร้องที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ปี 2564 

จังหวัด ประเภทท่ี 1 ประเภทท่ี 2 
ประเภทท่ี 

3 ยกคำร้อง รวมคำร้อง 
ศรีสะเกษ 8 6 8 2 22 
อุบลราชธานี 16 4 10 5 32 
ยโสธร 4  1 3 10 
อำนาจเจริญ 4  8 1 15 
มุกดาหาร 6 1 2 2 10 

รวมทั้งสิ้น 38 11 29 11 89 

 จำนวนคำร้องที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 89  คำร้อง และจำแนกรายจังหวัดที่มีคำ
ร้องมากท่ีสุดคือจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 32 ราย  จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22ราย  จังหวัดอำนาจเจริญ 
จำนวน 15 ราย จังหวัดยโสธร จำนวน 10 ราย และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 10 ราย  โดยแยกตามประเภทและ
ระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดข้ึนจากการให้บริการสาธารณสุขดังนี้ 

ประเภทที่ 1  กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จำนวนรวม 38 ราย 
ประเภทที่ 2 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการ จำนวนรวม 11 ราย   
ประเภทที่ 3 กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จำนวนรวม 29 ราย  
ยกคำร้อง  จำนวนรวม 11  ราย 
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รอ้ยละและจ านวนเรือ่งพจิารณาชดเชยความเสยีหายผูรั้บบรกิาร ปีงบประมาณ 2559-2564 

โดยคณะกรรมการ ม.41 ระดบัจังหวดั เขต10 อบุลราชธานี

เขา้เกณฑ์ ไมเ่ขา้เกณฑ์ %เขา้เกณฑ์ %ไมเ่ขา้เกณฑ์
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สรุปได้ว่าเข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือฯ  จำนวนรวม  78  ราย  และ ไม่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือฯ 
(ยกคำร้อง) จำนวนรวม 11  ราย 
ตารางท่ี 95  ผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2564 

จังหวัด 
คำร้อง

เข้าเกณฑ์ 

จำนวนเงิน
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

คำร้อง
อุทธรณ์ 

จำนวนเงิน
จ่ายเพิ่ม 
(อุทธรณ์) 

รวมจำนวนเงิน
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ศรีสะเกษ 22 4,492,800 - - 4,492,800 
อุบลราชธานี 30 6,940,200 - - 6,940,200 
ยโสธร 5 1,502,000 7 370,000 1,872,000 
อำนาจเจริญ 12 2,159,000 4 - 2,159,000 
มุกดาหาร 9 2,620,000 1 - 2,620,000 

รวมทั้งสิ้น 78 17,714,000 12 370,000 18,084,000 

สรุปผลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ตามมาตรา 41  คำร้องที่เข้าเกณฑ์การจ่ายเงิน
รวมทั้งหมด 78 ราย มีมติจ่ายเงินจำนวน 17,714,000 บาท  และผลการพิจารณาอุทธรณ์คำร้อง จำนวนรวม 12 ราย 
ยกอุทธรณ์ 10 ราย มีมติจ่ายเพิ่ม จำนวน 2 ราย เป็นเงินจำนวน  370,000.00 บาท  รวมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่จ่าย
ไปปีงบประมาณ 2564 ทั้งสิ้น  18,084,000 บาท 
ตารางท่ี 96  จำนวนเรื่องชดเชย จำแนกแผนกที่เกิดความเสียหาย ปีงบประมาณ 2564 

แผนกที่เกิด
ความเสียหาย 

รพช. รพท. รพศ. รพ.สต. รวม 
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

สูติกรรม 15 42% 14 52% 6 50% 2 67% 37 47% 
อายุรกรรม 14 39% 4 15%  0%  0% 18 23% 
ศัลยกรรม 1 3% 5 19% 2 17%  0% 8 10% 
กุมารเวชกรรม 2 6% 2 7% 2 17% 1 33% 7 9% 
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 1 3% 2 7% 1 8%  0% 4 5% 
กระดูกและข้อ 2 6%  0% 1 8%  0% 3 4% 
จักษุแพทย์ 1 3%  0%  0%  0% 1 1% 
รวม 36 100% 27 100% 12 100% 3 100% 78 100% 

 
 จากคำร้องที่ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือฯ รวมทั้งหมด 78 ราย ได้จำแนกแผนกที่เกิดความเสียหาย จะ
พบว่าแผนกสูติกรรมเกิดความเสียหายมากที่สุด จำนวนรวม 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 47 % รองลงมาจะเป็นแผนก
อายุกรรม จำนวนรวม 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 23 % แผนกศัลยกรรม จำนวนรวม 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 %  ,
แผนกกุมารเวชกรรม จำนวนรวม 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 %  แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวนรวม 4 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 5 %  แผนกกระดูกและข้อ จำนวนรวม 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 4%   และจักษุแพทย์ จำนวนรวม 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 1 % ตามลำดับ 

      หากจำแนกตามระดับหน่วยบริการ พบว่า แผนกสูติกรรม แผนกอายุรกรรม ส่วนใหญ่เหตุเกิดอยู่ใน 
โรงพยาบาลชุมชน มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 97  สาเหตุความเสียหาย 10 อันดับแรก ที่ได้รับการชดเชย(ม.41) ปีงบประมาณ 2564 
ลำดับที่ สาเหตุความเสียหาย จำนวน 

1 คุมกำเนิด/ทำหมันแล้วตั้งครรภ์ 10 
2 ทารกพิการ/เสียชีวิตจากภาวะขาดออกซิเจน/ทารกเสียชีวิตหลังคลอด 9 
3 คลอดติดไหล่/และกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายหัก จากการคลอด 8 
4 เสียชีวิต ขณะให้การรักษา 6 
5 บาดเจ็บ จากการรักษาพยาบาล 6 
6 เสียชีวิต จากการผ่าตัด/ผ่าตัดผิดพลาด/ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด/ภาวะ

เลือดออกในสมอง 
6 

7 แพ้ยา/ให้ยาผิด/จ่ายยาผิด 4 
8 บาดเจ็บ จากการคลอด 4 
9 ส่งต่อล่าช้า/รักษาล่าช้า 3 
10 ติดเชื้อรุนแรง/ติดเชื้อในกระแสเลือด 3 

จากคำร้องดังกล่าวได้วิเคราะห์สาเหตุความเสียหายที่เกิดซ้ำมากที่สุดใน 3 อันดับแรก อันดับที่ 1 เป็นกรณี
คุมกำเนิด/ทำหมันแล้วตั้งครรภ์ จำนวนมากถึง 10 ราย อันดับที่ 2 กรณีการทำคลอดเป็นเวลานาน ส่งต่อล่าช้า ทำให้
ขาดออกซิเจน แล้วเสียชีวิต จำนวน 9 ราย  อันดับที่ 3 กรณีคลอดติดไหล่ และกระดูกไหปลาร้าข้างซ้ายหัก จากการ
คลอด จำนวน 8 ราย  ตามลำดับ  

สรุปปัญหาหลักที่เกิดความเสียหายจะอยู่ในแผนกสูติกรรมพบได้ดังนี้ 
1. มีความล่าช้าในกระบวนการส่งต่อผู้ป่วย จากปัญหาในการตัดสินใจทำให้สาเหตุความเสียหายเกิดจากทารก 

ส่วนใหญ่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งรับส่งต่อ ผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤติมาจากโรงพยาบาลชุมชนและ 
มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอด 

2. พฤติกรรมโรคของมารดาซึ่งประกอบด้วย 3 เรื่อง ดังนี้คือ1) มีประวัติการแท้งบุตร 2) มารดามีภาวะเสี่ยง 
เนื่องจากอายุเกินว่า 35 ปี ควรได้รับคำแนะนำหรือส่งต่อพบสูติแพทย์สังเกตอาการต่อโดยเร็วและมีสาเหตุ
จากประวัติการฝากครรภ์ไม่สม่ำเสมอทำให้ ไม่ได้รับการดูแลระหว่างตั้งครรภ์ตามเกณฑ์มารดาครรภ์เสี่ยง 

3. ระยะเวลาที่นอนรับการดูแลระหว่างรอคลอดที่โรงพยาบาลนาน โดยไม่มีการติดตามสุขภาพทารกในครรภ์
อย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาประเด็นร้องเรียนฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อตอบสนองต่อการจัดการปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน จากสถานการณ์ดังกล่าวมีดังนี้ 

1. รายงานสถานการณ์ปัญหากรณีที่เกิดความเสียหายแผนกสูติกรรม ปี 2564 ในพื้นที่ผ่านคณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่และมีมติพิจารณาอนุมัติโครงการสูติศาสตร์เชิงรุกป้องกัน
อุบัติการณ์ความเสี่ยงและแก้ปัญหาเหตุเกิดซ้ำ เขต 10 ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์  

- เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์ ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเสนอแนวทางการป้องกันความเสี่ยงทางสูติ
ศาสตร์ 
- เพื่อให้บุคลากรทางสูติศาสตร์ในรพ. ต่างๆและสูติแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญร่วมกันวิเคราะห์ทบทวน สาเหตุ

อุบัติการณ์ความเสี่ยง  ออกแบบระบบใหม่ๆ  
- เพ่ือลดอุบัติการณ์ ความเสี่ยง และลดข้อร้องเรียน (มาตรา 41) 

2. จัดประชุมวิชาการร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย 
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การดำเนินงานเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจาก
การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

สรุปโดย : นางสาวจริัญญา มุขขันธ ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0847510930    

 
ที่มา 

จากประกาศฯเรื่องหลักเกณฑ์การดำเนินงาน และการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ,หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่าย
เพ่ือบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2564  และประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการการจ่ายเงิน
ช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019  ที่
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรค่าบริการสาธารณสุขจากโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ผู้บริหาร
เขตและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือ เพ่ือกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการ
รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้ทำความเข้าใจเพ่ือการสื่อสารร่วมกันเกี่ยวกับที่มาและหลักการ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิดปีงบประมาณ 2564  มีสาระสำคัญที่
เป็นเงื่อนไขการบริหารจัดการงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบประมาณได้รับจากเงินกู ้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม กรณีได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ไม่ใช่เงินจากกองทุนมาตรา 41) 

2. เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยทุกสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนCovid-19 
3. ผู้มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาความเสียหายจากอุบัติการณ์ที่เกิดจากวัคซีนที่ฉีดตามแผนงาน/โครงการ หรือ

กิจกรรมการป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 
หลักการดำเนินงานเพื่อการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากวัคซีนโควิด-19   

1. เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนไทยทุกสิทธิ์ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนCovid-19 
2. ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด เป็นการจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับความ

เสียหาย (ประเด็นทางสังคม) เนื่องจากเป็นวัคซีนที่อยู่ระหว่างทดลอง หากเสียหาย ต้องเชื่อ/คิดก่อนว่าเกิด
จากวัคซีน แม้ภายหลังพบว่าไม่เก่ียวกับวัคซีน ก็ไม่มีเหตุที่ต้องคืนเงิน 

3. เน้นจ่ายด้วยความรวดเร็ว เชิงรุก ก่อนประชาชนไปร้องเรียนสื่อ ลดผลกระทบทางสังคม รีบดำเนินการจ่าย
เยียวยาความเสียหายก่อน เพราะอาจจะส่งผลต่อความมั่นใจ/เชื่อมั่นของสังคมต่อระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ไม่ต้องรอผลประเมิน AEFI  

4. มีการแบ่งบทบาทการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นการพิสูจน์ทางการแพทย์และประเมิน
ด้านวิชาการ AEFI เพื่อติดตามความปลอดภัยของวัคซีน ส่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเน้น
บทบาทการเยียวยาประชาชนให้รวดเร็วที่สุด  

5. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสื่อสาร
ให ้ข ้อม ูลแนวทางการจ ่ายเง ินเย ียวยาแก่
ประชาชน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
หน่วยบริการ โดยไม่ต้องรอการ approved แต่
ควรเน้นเชิงรุกเข้าไปหาประชาชนที่ได้รับความ
เสียหายให้ไวที่สุด    
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เกณฑ์การพิจารณาเงินช่วยเหลือ (ยี่ต๊อก) 

1. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 400,000 บาท 

2. สูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ ในอัตราไม่เกิน 
240,000 บาท 

3. บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องจากการได้รับวัคซีน โดยมีความเห็นของแพทย์ ผู้ตรวจรักษาประกอบด้วย 
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท 

      3.1 เจ็บป่วยเล็กน้อย หรือ รักษา1-3 วัน   จ่ายไม่เกิน 3,000 บาท 
  ( ต้องพบแพทย์ /ได้รับการรักษา / มีใบรับรองแพทย์ประกอบ) 
      3.2 เจ็บป่วยปานกลาง หรือ รักษา 4-7 วัน   จ่ายไม่เกิน 7,000 บาท 
   ( ยังมีอาการหลังพบแพทย์ / มีใบรับรองแพทย์ประกอบ ) 
      3.3 เจ็บป่วยมาก หรือ รักษา 8-20 วัน   จ่ายไม่เกิน 20,000 บาท 
  ( ส่วนมากจะเกิดจากโรคร่วม ) 
      3.4 เจ็บป่วยต่อเนื่องรุนแรง หรือรักษาเกิน 20 วัน แต่ไม่ถึงแก่ชีวิตหรือพิการ  จ่ายไม่เกิน 100,000 
บาท (โดยรวมอาการ"สาหัส" และกลุมที่ไม่เกิน 20 วันแต่อาการรุนแรงมาก(สาหัส) ด้วย)่ 

ทั้งนี้การจ่ายชดเชย มาก/น้อยกว่ายี่ต๊อก ยังคงเป็นอำนาจและดุลยพินจของคณะอนุกรรมการฯ แต่ละเขตที่
ทำหน้าที่ ิพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยคณะอนุกรรมการฯในแต่ละเขตสามารถนำมีแนว
ทางการพิจารณาเยียวยาตามอัตราที่กำหนดของกรณี ม. 41 เป็นฐานในการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม  

นอกจากนี้มีตัวชี้วัดสำคัญเพื่อการกำกับติดตามให้เป็นไปตามจากเจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินเยียวยาจาก
เงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายของผู้บริหาร  คือ จะต้องสามารถโอนเงินให้แก่ผู ้ร้องได้ภายใน 5 วันทำการ 
หลังจากทราบผลการพิจารณา 

ในการนี้ จากเจตนารมณ์ของการจัดสรรเงินเยียวยาจากเงินกู้สำหรับแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และสังคมให้แก่ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนโยบายของผู้บริหาร 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี โดยทีมเลขานุการคณะอนุกรรมการฯที่ได้รับแต่งตั้งจาก
เลขาธิการฯ  จึงร่วมกันจัดทำกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงบประมาณโครงการพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วง
ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ ( ช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2564 ) เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย
และเจตนารมณ์ฯการบริหารงบฯ  ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 121 แสดงกระบวนการในภาพรวมของการบริหารจัดการคำร้องฯในเขตพื้นที่ของสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพเขต 10 อุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2564 

 

 
 

จากรูปที่ กระบวนการในทุกขั้นตอนเกิดในทุกสัปดาห์ของเดือนตั้งแต่เริ่มดำเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 นั่นคือ กระบวนการจะไม่เกิน 7 วันในแต่ละรอบการพิจารณา นอกจากมีการเลื่อนการพิจารณาตามเหตุจำเป็น 
ซึ่งที่ผ่านมามีเหตุให้ต้องเลื่อนการประชุมไปเพียง 1 ครั้ง 

 
แผนภาพที ่ 122 แสดงกระบวนการย่อย งานธุรการหลังจากรับคำร้องฯจากผู ้ยื ่นในเขตพื ้นที ่ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีปีงบประมาณ 2564 

 
จากรูป กระบวนการธุรการในขั้นตอนการรับคำร้องจะใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน เพื่อดำเนินการ กรอกข้อมูลคำ

ร้องรายเคส และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรายคำร้อง  และดำเนินการออกหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาหลังจากทราบผลการพิจารณาได้ในวันถัดจากวันประชุมตลอดมา 
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แผนภาพที่ 123 แสดงกระบวนการย่อย งานธุรการเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการฯในเขตพื้นที่ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพเขต 10 อุบลราชธานีปีงบประมาณ 2564 

 
  

จากรุปกระบวนการธุรการในขั ้นตอนการเตรียมเอกสารประกอบการประชุมของคฯอนุกรรมการฯเพ่ือ
พิจารณาคำร้องต้องทำคู่ขนานไปกับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารคำร้อง รวมถึงการรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนและค่าอาหารการประชุมในแต่ละครั้งต้องดำเนินการทันทีหลังประชุมเสร็จ  โดยมีการแบ่งงานกันที่
ชัดเจนในทีมผู้ช่วยเลขาฯ เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการ คณะอนุกรรมการฯจะได้รับเงินโอนภายในไม่เกิน 3 
วันทำการตลอดช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 
แผนภาพที่ 124 แสดงกระบวนการย่อยการตรวจสอบและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณจาก
สำนักบริหารการชดเชยงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2564 

 
 จากรูปกระบวนการตรวจสอบเอกสารเพื่อส่งเบิกในเขตพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องในบ่ายของวันที่ประชุมเสร็จ
โดยไม่ชักช้า เพราะต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลหลังการพิจารณารวมทั้งการจัดทำหนังสือ
แจ้งผลการพิจารณาคู่ขนานไปในอีกทีมผู้ช่วยเลขาฯไปพร้อมกันอย่างสอดประสาน และตัวของเลขาฯ ต้องพร้อมรับ
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การแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารจากหน่วยตรวจของส่วนกลางในวันถัดมาไม่ว ่าจะเป็นวันทำการปกติหรือ
วันหยุดราชการเพ่ือให้สามารถโอนเงินให้ผู้ร้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 
กลวิธี/กลไก ที่ใช้ขับเคลื่อนงาน 
ในช่วงเริ่มต้นจัดประชุมออนไลน์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการเยียวยาแก่จนท.สสจ.ที่รับผิดชอบงาน

คุ้มครองสิทธิ์และงานบริการวัคซีนทุกแห่งในเขต,หน่วยบริการแม่ข่ายทุกแห่งในพ้ืนที,รพ.สต,เครือข่ายภาคประชาชน 
รวมถึงเครือข่ายร้านยาในพ้ืนที่ที่สนใจ  หลังจากนั้นเน้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทีวี วิทยุ facebook และ
มีการส่งคืนข้อมูลสรุปผลการเยียวยารายจังหวัด ผ่านกลุ่มไลน์เครือข่ายทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
รับรู้ ตื่นตัว ตระหนักต่อการให้ความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนที่รัฐรณรงค์หากเกิดกรณี อาการไม่พึงประสงค์จากการรับ
วัคซีน และท่ีสำคัญ คือ ข้อมูลรายงาน AEFI และความร่วมมือในการประสานงานจากเครือข่ายสคร./ผู้ยื่นคำร้อง 
และญาติที่ได้รับการเยียวยาช่วยบอกต่อกันไปในชุมชน                                                                                                                                          
 

ผลลัพธ์ที่สำคัญ 
 ตัวชี้วัดสำคัญที่ใช้ในการกำกับติดตามตามนโยบายและเจตนารมณ์ของงบประมาณ  มี 2 ตัว คือ   

ความสำเร็จในการจัดการประชุมได้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อบรรเทาความเสียหายและรีบเยียวยาแก่ผู้ป่วยหรือผู้
ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้น   และสามารถโอนเงินให้แก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 5 วันทำการ 
 
ตารางท่ี 98  แสดงรายละเอียดการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องรายสัปดาห์ในเขตพ้ืนที่ ปี 2564 

 
จากการประชุม 18 ครั้ง  เลื่อนวันประชุมให้เร็วขึ้น 1 ครั้ง และเลื่อนออก 1 ครั้ง จำนวนคำร้องเฉลี่ยครั้งละ 

25 ราย  รวมทั้งสิ้น 547 ราย  ได้รับการเยียวยา 452 คิดเป็นร้อยละ 86.27 ไม่ได้รับการเยียวยา 95 คำร้อง ร้อยละ 
13.73  ในจำนวนนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์และได้รับการพิจารณาอีก  10 ราย 
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แผนภาพที่ 125 สรุปผลการพิจารณาชดเชยคำร้องตามประเภทความเสียหาย  
 

 
  

จากกราฟ มี จำนวนคำร้องที่ได้รับการชดเชยรวมทั้งหมด 452 ราย ส่วนใหญ่จัดเป็นความเสียหาย 
ประเภท 3.1 จำนวน  352 ราย ( ร้อยละ 77.88 )  โดยมีผู้เสียชีวิตได้รับการเยียวยาประเภท 1.1 ( เสียชีวิต ) จำนวน  
44  รายจาก 45 ราย ( ร้อยละ 9.73 ) 
 
แผนภาพที่ 126 แสดงจำนวนวันโอนเงินชดเชยเยียวยา ( เป้าหมาย ภายใน 5 วันทำการ  ) 

 
จากกราฟ จำนวนวันโอนเงินที่อยู่ระหว่าง 1-5 วัน มี จำนวนรวม 446 ราย  ( ร้อยละ 98.67 )   

และสามารถจัดประชุมได้เกือบทุกสัปดาห์ มีคณะอนุกรรมการติดภารกิจพร้อมกันหลายท่านเพียง 1 ครั้งที่ต้องเลื่อน
การประชุมออกไป 

                                                                                                                     
 ผลงานเด่น 

มีจำนวนคำร้องสูงเป็นอันดับ 3 ประเทศ  ตลอดมาตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน   จนในปัจจุบันปีงบประมาณ 
2565 ผลงานการพิจารณาคำร้องขยับข้ึนเป็นอันดับ 2 ประเทศ  
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
  1.เลขาฯและผู้บริหารเขตให้นโยบายชัดเจน จริงจัง จริงใจ ต้องจัดประชุมทุกสัปดาห์และต้องโอนเงินได้

ภายใน 5 วันทำการ 
  2.ความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทีมส่วนกลางและเขตในการช่วยกันคิดหาเครื่องมือและกลวิธีให้

บรรลุเป้าหมายที่ผู้บริหารให้นโยบายไว้ 
3 ทีมผู้ช่วยเลขาฯด้านงานเอกสารธุรการที่มีความสามารถในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ 
4.ความร่วมมือเป็นอย่างดีของเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องได้รับการเยียวยาเร็วมาก

จึงมีการบอกต่อและช่วยกันประสานการส่งคำร้องเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งทางไปรษณีย์และออนไลน์ ตาม
ศักยภาพในสถานการณ์โควิด19   

5. สามารถยื่นคำร้องออนไลน์ได้สะดวกจึงมีหน่วยบรืการช่วยคีย์คำร้องออนไลน์ผ่านโปรแกรมยื่นคำร้องฯ
เข้ามาอย่างต่อเนื่อง    

6. การคืนกลับข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องผ่านทางกลุ่มไลน์ และหนังสือแจ้งผลอย่าง
เป็นทางการช่วยกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการส่งคำร้องเข้ามาอย่างต่อเนื่อง   ( รวมทั้งการสื่อสารเชิง
รุกในทีมคณะอนุกรรมการฯผ่านกลุ่มไลน์ )                                                                                                                                          

ปัญหาอุปสรรค 
1.ผู้ประสานงานในสสจ.บางจังหวัดยังติดกับแนวทางการยื่นคำร้องแบบม. 41 ที่ต้องให้คำร้องผ่านสสจ.

ก่อน ทำให้ช่วงแรกยังมีความล่าช้าในการส่งคำร้อง แต่หลังจากดำเนินงานเชิงรุกผ่านเครือข่ายสคร.ช่วย
ประสานทำความเข้าใจผ่านผู้บริหารในจังหวัดในเขตพื้นที่ร่วมด้วยสถานการณ์การส่งคำร้องก็มาได้
หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

 2.เอกสารคำร้องมีจำนวนมากต้องใช้ผู้ช่วยในการคีย์และตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนทั้งก่อนการ
นำเข้าพิจารณาและหลังจากพิจารณาช่วงการส่งเอกสารเบิกจ่าย  รวมทั้งการส่งหนังสือแจ้งผลให้
ผู้เกี่ยวข้องอย่างถุกต้องและต่อเนื่อง             

 3. การสื่อสารทำความเข้าใจเรื่องข้อมูลในระบบออนไลน์ในช่วงแรกที่ยังไม่เข้าที่ ทำให้ข้อมูลมี errors 
ไม่ตรงตามความเป็นจริง ทำให้เกิดความหมางใจกันกับผู้ประสานงานบางจังหวัด  

 4. หลายหน่วยบริการยังไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยคีย์คำร้องออนไลน์ เนื่องจากอุปกรณ์ประกอบการ
สแกนไฟล์คำร้องเข้าระบบยังขาดแคลนหรือ ไม่สะดวกในการใช้งาน  

 5.งบประมาณในการจัดประชุมรายสัปดาห์ในปีงบประมาณ 2565 ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเพียงพอไปถึงรอบ
ครึ่งปีหลังหรือไม่อย่างไร     

   6. หลายหน่วยบริการที่ยังมีจนท.เข้าใจว่าการช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นคำร้องฯเป็นหน้าที่ของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่ใช่ หน่วยบริการ   ทั้งที่หากสามารถช่วยได้จะดีที่สุด ช่วยลด
ระยะเวลารอคอยของผู้ยื ่นคำร้อง หากะหน่วยบริการเป็นผู้ที ่ช่วยประสาน ทำความเข้าใจแบบและช่วย
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ให้ได้ทั้งสองทาง คือ เอกสาร
เวชระเบียนในหน่วยบริการและแบบยื่นคำร้องจากผู้ยื่นฯ  งส่วนมากจะอ้างว่ามีภารกิจเยอะไม่สามารถช่วย
ได้ให้ผู้ยื่นประสานมาที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตรงเอง                             

6.) แผนงานโครงการที่ดำเนินการ ปี2565 
  เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่ แต่ยังจัดประชุมพิจารณาคำร้องรายสัปดาห์เช่นเดิมเนื่องจากคำร้องเพิ่มมาก
กว่าเดิม หลังจากประกันสังคมมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรับดำเนินการรับคำร้องต่อใน
ส่วนที่ประกันสังคมไม่ครอบคลุม                                                                                                                                
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การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีภาคประชาชน 
สรุปโดย : นางสาวศันสนีย์ คำจันทา นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975238  

การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็น
การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการสร้างความมั่นใจการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยขยายและเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของระบบผ่านเครือข่ายประชาชน 9 ด้านตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (ด้านเด็กและ
เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรี ผู้ใช้แรงงาน ชุมชนแออัด เกษตรกร คนพิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ชน
กลุ่มน้อย) และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด คือ ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
เป้าหมายการดำเนินงาน 

 งานการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกกำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งให้ สปสช.เขตและสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วม ต้อง
ร่วมกันดำเนินการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายร่วมกัน คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระบบหลักประกันสุขภาพ โดย
กำหนด การขยายเครือข่าย และข้ึนทะเบียนองค์กร แบ่งเป็น ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน  องค์กร
เอกชน 9 ด้าน และอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมมากขึ้น  
ผลสนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพโดยภาคประชาชน ปี 2564 

แผนภาพที่ 127 จำนวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพโดยภาคประชาชน จำแนกรายจังหวัด 
 

 
 

 จากแผนภาพ แสดงจำนวนเครือข่ายการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพโดยภาคประชาชน ในพ้ืนที่ 
สปสช. เขต 10 อุบลราชธานี  มีจำนวน 115 แห่ง แบ่งเป็น หน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 แห่ง ศูนย์ประสานงาน 
จำนวน 6 แห่ง และ เครือข่าย (องค์กรเอกชน 9 ด้าน และอ่ืนๆ) จำนวน 104 แห่ง โดยแยกรายจังหวัดดังนี้ 
 - จังหวัดมุกดาหาร  

มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ไม่มีศูนย์ประสานงาน และ เครือข่ายฯ จำนวน 10 แห่ง 
 - จังหวัดยโสธร 

มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ประสานงาน 1 แห่ง และ เครือข่ายฯ จำนวน 16 แห่ง 
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 - จังหวัดศรสีะเกษ  
มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ประสานงาน 1 แห่ง และ เครือข่ายฯ จำนวน 22 แห่ง 

 - จังหวัดอำนาจเจริญ  
มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ประสานงาน 3 แห่ง และ เครือข่าย ฯ จำนวน 29 แห่ง 
- จังหวัดอุบลราชธานี  
มีหน่วยรับเรื่องร้องเรียน จำนวน 1 แห่ง ศูนย์ประสานงาน 1 แห่ง และ เครือข่าย ฯ จำนวน 27 แห่ง 

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินงาน
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มาตรา 50(5) และสนับสนุนการดำเนินงานองค์กรชุมช น 
องค์กรเอกชน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิด้านหลักประกัน
สุขภาพ จำนวน 6 แห่ง จำนวนงบประมาณทั้งหมด 600,000 บาท ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางท่ี 99  จัดสรรงบสนับสนุนโครงการดำเนินงาน ของภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2564 
 โครงการ งบประมาณ ผลการใช้

จ่ายเงิน 
หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดยโสธร  

     90,000.00  91,193.00 
ใช้เกิน 1,193 บาท 
ไม่ขอเบิกเพิ่ม 

2. โครงการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดอุบลราชธานี  

     70,000.00  70,000.00 
- 

3. โครงการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดศรีสะเกษ 

   120,000.00  122,218.00 
ใช้เกิน 22,218 บาท 
ไม่ขอเบิกเพิ่ม 

4. โครงการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดอำนาจเจริญ  

     90,000.00  90,000.00 
- 

5. โครงการพัฒนาและเพิ่มเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง
สิทธิด้านหลักประกันสุขภาพ จงัหวัดมุกดาหาร  

     40,000.00  40,200.00 
ใช้เกิน 200 บาท  
ไม่ขอเบิกเพิ่ม 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพและติดตามประเมนิผลการดำเนนิงาน
ของเครือข่ายประชาชน เขต 10 อุบลราชธานี (กลไกเขต 10)  

   190,000.00  198,672.00 
ใช้เกิน 8,672 บาท  
ไม่ขอเบิกเพิ่ม 

รวม    600,000.00  612,283.00 12,283.00 

 
ผลผลิต/สิ่งส่งมอบของโครงการ :  
     จำนวนผู้แทนและเครือข่ายภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพ (ระดับจังหวัด 
อำเภอ และตำบล)   เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10  
 ผลการดำเนินงาน มีเครือข่ายสนใจเข้าร่วมเป็นเครือใหม่ ในรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มข้ึนในปี 2564 ดังนี้ 

1.เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 60 แห่ง 
2.ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ/หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฯ จำนวน 15 แห่ง 
3.เครือข่ายในระดับตำบล จำนวน 118 แห่ง 

ทั้งนี้ ทาง สปสช.จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และประเมินการขึ้นทะเบียนใน ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป 
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ตารางท่ี 100 ผลงานผู้แทนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนฯ และศูนย์ประสานงานฯ เป็นกรรมการกปท. เพ่ิมขึ้น 100 คน 
 

จังหวัด 
กองทุน 
อปท.  

แต่งตั้งเป็น  
กปท (7) แล้ว 

ผลงานเพิ่ม ผู้แทน 
กปท. ปี 2564 

รวม  
กปท. (7)  

ร้อยละ  
กปท.(7) 

อุบลราชธานี 238 44 34 79 33% 
ศรีสะเกษ 216 60 36 95 43% 
ยโสธร 87 43 14 53 60% 

อำนาจเจริญ 63 58 - 58 92% 
มุกดาหาร 54 20 34 40 74% 

รวม 658 225 118 325 49% 
หมายเหตุ : แผน ปี 2564  เพิ่ม (กรรมการ 12(7) อีก 100 ตำบล แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด เขต
ยกเลิกการจัดอบรม และจะดำเนินการในปี 2565 โดยใช้หลักสูตรของภาคประชาชน + ของ Coacher เขต 10 
 
ตารางท่ี 101  ผลงานการบันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และรายงานผ่านโปรแกรม Data Center7 รายเดือน 

 หน่วย 50(5) จังหวัด 
ปี 2563 ปี 2564  รวม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

ยโสธร -  -  2 3 -  -   - -  1 4  - 4 14 
อุบลราชธานี 2 -  -  5 -  1 -  8 10 4 10 8 46 
ศรีสะเกษ 6 2  -  - 3 -  24 2 17 10 3 7 66 
อำนาจเจริญ -  -  1 -  3  -  - -  7 1 2 10 24 
มุกดาหาร  - -   -  - -  -  -   - 1 -  -  2 3 

รวม 8 2 3 8 6 1 24 10 36 19 15 31 153 
 
นวัตกรรม/ผลงานเด่น 

ผลงานจากการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 
เพ่ือให้การช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน ให้ได้รับบัตรประชาชนและเข้าถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง
สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิของผู้สูงอายุ และคนพิการ  ในปี 2564 ดังนี้ 
         -  หน่วย 50(5) ศรีสะเกษ จำนวน 51 ราย 
         -  หน่วย 50(5) อำนาจเจริญ จำนวน 13 ราย 

       
แผนภาพที่ 128 ผลงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) 
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1.มีการกำหนดจุดเน้นตามยุทธศาสตร์ฯ และตัวชีวัดที่ชัดเจน 
2.ผู้บริหารให้ความสำคัญ 
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3.มีงบประมาณสนับสนุน แต่ยังไม่เพียงพอ 
4.การมีส่วนร่วมกับเครือข่าย มีความเข้มแข็ง 
ปัญหาอุปสรรค 
การขยายพ้ืนที่/เครือข่าย 
- มีเครือข่ายการทำงานน้อย และไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
- การสร้างเครือข่ายการทำงานโดย หน่วย 50(5) เอง เน้นเครือข่ายเฉพาะตัวบุคคล ไม่เน้นการขยายเครือข่ายใน
รูปแบบองค์กร ทำให้การขับเคลื่อนงานไปได้ยาก 
การสนับสนุน : งบประมาณ 
- ขาดงบประมาณสนับสนุน หน่วยใหม่ที่เกิดขึ้น 
- เงินบริหารจัดการเขต ใช้ยากเอกสารเยอะ หน่วย ฯ ส่งผลงานแล้ว ต้องส่งเอกสารหลักฐานทางการเงินด้วย 
การพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริม 
- หน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5) และศูนย์ประสานงานฯ ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ มาตรฐาน sop รวมถึง
กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องอย่างเป็นระบบ 
- ขาดทักษะการใช้ Social Network บนอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน 
- ขาดการทำงานร่วมกันกับหน่วยบริการ รวมถึงภาคีเครือข่ายอื่น ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
- หน่วย 50(5) มีความเข้มแข็งต่างกัน และต้องการระบบพี่เลี้ยงที่หนุนเสริมได้เต็มที่ 
แผนงานโครงการที่ดำเนนิการ ปี 2565 
1.เพิ่มการขยายงานคุ้มครองสิทธิให้ครอบคลุมทุกอำเภอในปี 2565  
2.ขึ้นทะเบียนศูนย์ประสานงาน/หน่วย 50(5) ที่มีความพร้อมตามเกณฑ์ sop 
3.พัฒนาศักยภาพผู้แทนศูนย์ประสานงาน/หน่วย 50(5) กปท.โดยใช้หลักสูตรของภาคประชาชน + ของ Coacher 
เขต 10 
4.เพิ่มพ้ืนที่ดำเนินงานให้การช่วยเหลือคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียน 
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การดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5)   
สรุปโดย : นางสาวศันสนีย์ คำจันทา นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975238  

    ตามมาตรา 50(5) แห่ง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้มีหน่วยรับเรื่อง
ร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ได้มี
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหน่วยรับเรื ่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรี ยน เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2552  โดยได้กำหนดคุณลักษณะ อำนาจหน้าที่ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน
ที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน และอื่นๆ ในประกาศฉบับดังกล่าว ซึ่ง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้
สนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานดังกล่าวตามประกาศ นับแต่นั้นเป็นต้นมา และเมื่อ สิงหาคม 2557 ได้มีการปรับปรุง
ประกาศ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฯ เกี่ยวกับการตรวจประเมินการหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียน และการตรวจ
ประเมินหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระฯ ประจำปี นับจากมีการประกาศข้ึนทะเบียนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืน
ที่เป็นอิสระฯ ในปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2564  มีหน่วยงานที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ดังนี้ 
แผนภาพที่ 129 จำนวนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน แยกรายเขต 

 
แผนภาพที่ 130 จำนวนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี 

 
จากแผนภูมิที่47 แสดงจำนวนหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ที่มีการดำเนินงาน

ภาพรวม ณ ปัจจุบัน จำนวน 125 แห่ง  และครอบคลุม 77 จังหวัด  ยกเว้นจังหวัดสมุทรปราการที่ขอยุติ บทบาทใน
ปีงบประมาณ 2560 และแผนภาพที่ 48  ในเขตพ้ืนที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี มี
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อ หนองสูง จ.มกุดาหาร
 เครอืขา่ยเกษตรกรรม

อ กุ  ุม จ.ยโสธร
 เครอืขา่ยเกษตรกรรมทางเลอืก

อ ปทุมรา วง า จ.อ านาจเจรญิ
 เครอืขา่ยวสิาหกจิชมุชน

อ เข อ่นใน จ.อบุลราชธานี
  เครอืขา่ยผูต้ดิเช ื อ    เอดส์

อ วงัหนิ จ.ศรสีะเกษ
  เครอืขา่ยผูต้ดิเช ื อ    เอดส์



หน้า | 164 
 

 

หน่วยรับเรื ่องร้องเรียนฯ จำนวน 5 แห่ง และครอบคลุมทั้ง 5 จังหวัด (จังหวัดมุกดาหาร ,ยโสธร,อำนาจเจริญ
,อุบลราชธานี และ ศรีสะเกษ) ส่วนใหญ่แล้วที่ตั้งของหน่วยจะอยู่ในต่างอำเภอ 

 

วัตถุประสงค์การดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ 
  เพื่อให้หน่วยงานอื่นๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม ทั้งที่
เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล  โดยต้องไม่เป็นหน่วยบริการ  ไม่ใช่หน่วยงานในสังกัด  และต้นสังกัดหน่วยบริการ  
ได้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิประชาชนผู้ใช้บริการ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข ต่อไป  
โดยมีบทบาทการดำเนินงาน ตามแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 

แผนภาพที่ 131 บทบาทการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน  
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
ผลการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ ปี 2564 

ตารางท่ี 102 จำนวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ที่ส่งเรื่องผ่านหน่วยฯ 50(5) ปีงบประมาณ 2564 
หน่วย 50(5) 

จังหวัด 
ปี 2563 ปี 2564  

รวม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ยโสธร -  -  2 3 -  -   - -  1 4  - 4 14 

อุบลราชธานี 2 -  -  5 -  1 -  8 10 4 10 8 46 
ศรีสะเกษ 6 2  -  - 3 -  24 2 17 10 3 7 66 

อำนาจเจริญ -  -  1 -  3  -  - -  7 1 2 10 24 
มุกดาหาร  - -   -  - -  -  -   - 1 -  -  2 3 

รวม 8 2 3 8 6 1 24 10 36 19 15 31 153 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจ สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ 

บันทึกและรายงาน
เรื่องร้องเรียน 

รับเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน 

จัดการเรื่อง
ร้องเรียน 
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แผนภาพที่ 132 จำแนกประเด็นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน จากหน่วยฯ 50(5) 

 
   

การรายงานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของหน่วย 50(5) ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบโปรแกรม  Data 
Center ตั้งแต่ ต.ค.63-พ.ค.64 และ ระบบโปรแกรม CRM ตั้งแต ่มิ.ย.-ก.ย. 64  สามารถดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จำนวน 153 เรื่อง หน่วยที่มีการรับเรื่องมากที่สุด คือ 
จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 66 เรื่อง จังหวัดอุบลราชธานี 46 เรื่อง จังหวัดอำนาจเจริญ 24 เรื่อง จังหวัดยโสธร 14 เรื่อง 
และจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 3 เรื่อง ตามลำดับ  ได้จำแนกประเด็นเรื่องร้องเรียน ดังนี้ 

(1)  ประเด็นการให้ความช่วยเหลืออ่ืนๆ ซึ่งพบว่า หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระฯ ส่วนใหญ่ทำหน้าที่
ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสิทธิรักษาพยาบาล การตรวจสอบสิทธิ สิทธิประโยชน์และวิธิการใช้สิทธิ การเปลี่ยน
หน่วยบริการ การคัดกรองโควิด การจองวัคซีนโควิด รวมทั้งให้การช่วยเหลือคนไทยไร้สิทธิให้ได้มีบัตรประจำตัว
ประชาชนและสิทธิบัตรทอง   

(2)  การนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือฯ ตามมาตรา 41 เช่น 
ทำหมันแล้วตั้งครรภ์/วินิจฉัย/ให้การรักษาล่าช้าเป็นเหตุให้เสียชีวิต 

(3)  การร้องเรียนตามมาตรา 57 และ มาตรา 59  เป็นเรื่องการไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ส่วนใหญ่
เป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริการ เช่น การรอคิวนาน การไม่ได้รับการสื่อสารที่ชัดเจน การถูกเรียกเก็บเงิน  
การติดตามประเมินผล 

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน มีการประเมินการดำเนินงานโดยใช้ แนวทางปฏบิตัิ
เพ่ือมาตรฐานการดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน (SoP) ทุกหน่วย ซึ่งจะต้องมีการ
ประเมินดังนี้ 

1) ภายใน : หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระฯ ประเมินตนเอง 
2) ภายนอก:อคม.ร่วมกับ สปสช. เขต และ กลไกประสานงานภาคประชาชนระดับเขต (กลไกเขต) ทำหน้าที่

ในการตรวจประเมินการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง (ในปีงบประมาณ) 
แผนภาพที่ 6 ผลการตรวจประเมินโดยผู้ประเมินตนเอง และผู้ประเมินภายนอก   
 การตรวจประเมิน sop ปีงบประมาณ 2564  เป็นการตรวจประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-
24 ส.ค 64 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่แพร่ระบาด จึงไม่สามารถออกเยี่ยมพื้นที่ได้  จากแผนภาพที่ 6 ผลการ
ตรวจประเมินโดยผู้ประเมินตนเอง และผู้ประเมินภายนอก โดย อคม. /กลไกเขต และ สปสช.เขต 10 จากคะแนนเต็ม 
200 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนจะไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งผู้ตรวจประเมินดูจากการนำเสนอผลงาน โดยสรุป
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 133 ผลการตรวจประเมิน sop ปีงบประมาณ 2564  เปรียบเทียบรายจังหวัด 

 
 ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านกายภาพ  : ทุกแห่ง มีสถานที่สะดวกต่อการติดต่อ มีป้ายบอกทาง และเบอร์โทร
ชัดเจน อุปกรณ์พร้อมต่อการทำงาน มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน แต่การจัดแฟ้มเอกสารยังไม่เป็นหมวดหมู่ 
รวมถึง ข้อมูลทำเนียบเครือข่ายในพ้ืนที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 

ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านบุคลากร  : มีเจ้าหน้าที่ประจำ เป็นองค์กรมีโครงสร้างชัดเจน กรรมการส่วนใหญ่เป็น
ผู้นำท้องถิ่น อสม. แกนนำในพ้ืนที่  มีภาคีเครือข่ายในการทำงานแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกอำเภอ มีความรู้ทักษะ และ
ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง  

ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการแก้ไขปัญหา : รู้กระบวนการรับเรื่องและจัดการข้อร้องเรียน มีการเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โดยใช้ระบบ IT ให้ประชาชน
รู้จักมากขึ้น มีการรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังต้องพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของคนทำงานเพ่ิมเติม 

ด้านที่ 4  มาตรฐานด้านระบบข้อมูล : การรายงานการรับเรื่องร้องเรียนไม่ต่อเนื่อง ขาดทักษะในการแยก
ประเภทข้อร้องเรียน ไม่เข้าใจการบันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมใหม่ 

ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านการติดตามและประเมินผลการทำงาน : มีการติดตามการดำเนินงานในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียน ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้มารับบริการ 
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 
50(5) 

1) สร้างระบบการทำงานร่วมกับหน่วยบริการ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
▪ จัดตั้งเป็นกลไกร่วมกับหน่วยบริการ ที่เป็นระบบ และมีโครงสร้างร่วมกัน 
▪ ขยายและพัฒนาความร่วมมือกับผู้ให้บริการ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ 
▪ ยกระดับการทำงานรับเรื่องร้องเรียนไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

สาธารณสุข 
▪ ทัศนคติของหน่วยบริการที่มีต่อหน่วย 50(5) และผู้ร้องเรียน 

2) การพัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบหน่วย 50(5) 
▪ ความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  
▪ ระบบการทำงานของหน่วย 50(5) ตามมาตรฐาน sop 
▪ การใช้ Social Network บนอินเตอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน 
▪ ระบบสนับสนุนการทำงานที่เข้มแข็ง  (เช่น งบประมาณ  ระบบพี่เลี้ยง) 
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การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
สรุปโดย : นางสาวมารสิา บุญท้าว  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975240  

  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นภารกิจสำคัญของสำนักงาน เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้
อย่างถูกต้อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว จำเป็นต้อง
ดำเนินการหลายช่องทาง ทั้งสื่อที่เป็นบุคคล สื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบขอ้มูลตามช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 

เป้าหมาย :  
1. เพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก่ประชาชนผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และภาคี

เครือข่ายที่เก่ียวข้อง  
การดำเนินงาน :  

  จัดทำแผนงานโครงการเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 3  
โครงการ ได้แก่ 

 1.โครงการพัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนและภาคีเครือข่าย เขต 10  จัด
จ้างดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่านสถานีวิทยุ 1 สถานี ได้แก่ สถานี
วิทยุกระจายเสียง อสม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร 

2 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ไวนิล แผ่นพับ จัดนิทรรศการ, เช่น โรลอัพ และแผ่นพับ การย้าย
หน่วยบริการผ่านสมาร์ทโฟน   / ป้ายคัทเอาท์ ที่สี่แยกทางไปอ.สว่างวีระวงศ์ เรื่อง มะเร็งรักษาทุกที่ การย้ายหน่วย
บริการ /  

3 จัดประชุมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชน กลไกภาคประชาชน  โดยทำงานบูรณาการกัน
สนับสนุนงบประมาณให้ กลไกภาคประชาชนโดยจัดเวทีให้ความรู้สิทธิ 5 จังหวัด 
ผลลัพธ์ : 

1. มีช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1.1 On-air   

• อสมท จังหวัดอุบลราชธานี FM 107.0 MHz. 
• อสมท จังหวัดศรีสะเกษ FM 95.0 MHz. 
• อสมท จังหวัดยโสธร FM 95.25 MHz. 

ตารางท่ี 103  ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (On-air) 

อุบลราชธานี 06.08/08.08/15.08/16.08 น. 13.00-14.00 

ศรีสะเกษ  08.08/11.08/14.08/16.08 น. 16.08-16.35 

ยโสธร 06.08/08.08/09.08/14.08/15.08 /16.08 น. 13.00-14.00 
                    และออก อากาศ ทาง NBT  และ ช่องทางสื่อท้องถิ่น เช่น โสภณเคเบิ้ลทีวี  เคเบิ้ลทีวีศรีสะเกษ  

 1.2 On-Ground :  
 - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไวนิล X-stand, ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แผ่นพับ 

 - ออกบู๊ทนิทรรศการให้ความรู้ในงานมหกรรมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี , งานเอดส์โร่วม
กับ สสจ.อุบลราชธานี 
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งานสื่อสัญจร พานักข่าวลงพ้ืนที่ งานคนไทยไร้สิทธิ ที่อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี    
งานสื่อสัญจร คนไทยไรสิทธิ อ.กันทลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
งานผู้บริหาร ออกสื่อ NBT อสมท    โควิด  งานย้ายสิทธิ  มะเร็งไปได้ทุกที่ ยกระดับบัตรทอง  
 1.3 On line  

 ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์เฟสบุ๊ค และกลุ่มไลน์ เครือข่าย สื่อท้องถิ่น เครือข่ายภาค
ประชาชน เครือข่าย กปท. 
ผลการรับรู้ข้อมูลสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของประชาชนผู้มีสิทธิ 
 ในปี งบประมาณ  2564  การวัดผลการรับรู้ทางส่วนกลางได้มีการเปลี่ยนแปลงการวัดผล การรับรู้  Poll 
จากการวัดระดับเขต เปลี่ยนมาเป็นการวัดผลในภาพระดับประเทศ โดยใช้ กลุ่มเป้าหมายในทุกเขต แต่ไม่ได้แยกผล
การรับรู้เป็นรายเขต    
ตารางท่ี 104  รายชื่อจังหวัดตัวอย่าง จำแนกตามภาค และเขตสุขภาพ  
 

ตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 7 ร้อยเอ็ด 
 เขต 8 อุดรธานี  สกลนคร 
 เขต 9 สุรินทร์ 
 เขต 10 อำนาจเจริญ 

 แผนภาพที่ 134 ผลการสำรวจการรับรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี2564 

 
 จากผลสำรวจ ของBrand Martrix ในกลุ่มประชาน ในปีนี้  ผล KPI ผ่าน ร้อยละ 60 ทุกข้อ  ร้อยละ 71 ขึ้น
ไปจะทราบว่ อุบัติเหตุฉุกเฉินไปรักษา รพ.ใกล้ที่สุดได้ และสามารถไปใช้บริการสถานบริการประจำที่ลงทะเบียนไว้   
ข้อที่รับรู้น้อยที่สุดคืน คือ ย้ายหน่วบริการได้สิทธิทันที่ ไม่ต้องรอ 15 วัน และ เปลี่ยนหน่วยบริการได้ 4 ครั้งต่อปี ยัง
ต้องเพ่ิมการรับรู้ข้อนี้ต่อไป 
 
 
 
 

รับรู้ข้อมูลหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด (  4,994)
ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สามารถไปรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่ใกล้ที่สุด 78.4

ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปต้องไปใช้บริการที่สถานพยาบาลประจ าที่ลงทะเบียนสิทธิไว้ในเวลาท าการ 75.1

สามารถสิทธิรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ 69.6
เมื่อได้รับความไม่สะดวก หรือไม่ได้รับบริการตามสิทธิ หรือถูกเรียกเก็บเงิน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้ 69.6
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ช่วยตัวเองไม่ได้ มีสิทธิได้รับการดูแลด้านสุขภาพที่บ้าน 68.9
เมื่อได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล สามารถยื่นค าร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 68.6
ประชาชนได้รับประโยชน์จากงบประมาณในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 67.1
ใช้สิทธิตรวจคัดกรอง และรักษาโรคติดเช้ือไวรัสโค โรนา 2019 (โควิด 19) 66.5
เทศบาล/อบต. สนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรม การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน 66.4
มีสิทธิรับบริการแพทย์แผนไทย 66.4

มีสิทธิรักษาโรคที่ต้องผ่าตัดและโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้ 65.6

โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม 63.7

ย้ายสถานพยาบาล (หน่วยบริการ) ได้สิทธิทันที ไม่ต้องรอ 15 วัน 61.8

เปล่ียนสถานพยาบาลประจ าได้ 4 ครั้งต่อปี 60.8

     

      

      

ประชาชน
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แผนภาพที่ 135 ช่องทางการรับรู้การสื่อสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 5 ช่องทาง 

 
 ช่องทางการรับรู้การสื่อสาร  แบ่งการรับรู้ 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1.กลุ่มประชาชนทั่วไป   
 1 บุคคลกรทางการแพทย์ เช่น เจ้าหน้าที่ รพสต. พยาบาล หมอ    
 2 โทรทัศน์  ที่กลุ่มประชาชนทั่วไปยังรับข่าวสาร รายการข่าวต่างๆในทุกวันจาก ทีวี  
 3 อสม.  เป็นกลุ่มท่ีใกล้ชิดชาวบ้านมากท่ีสุดที่จะส่งข่าวสารได้ดีอีกช่องทางนึง 
2.กลุ่มผู้ให้บริการ 
 1.เวปไซร์ สปสช. เป็นแหล่งรวมข้อมูล และโปรแกรมต่างๆที่ ผู ้ให้บริการต้องเข้าเวปไซร์ประจำจึงรับ
ข่าวสารช่องทางนี้มากที่สุด 
 2.บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข เช่น เจ้าหน้าที สสจ. หรือ โรงพยาบาลที่รับนโยบายแล้วไป
สื่อสารต่อ 
 3.เฟสบุค สปสช.  เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กลุ่มผู้ให้บริการสนใจรับข่าวสาร เพราะเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่าย 
สะดวก ใช้ปกติในชีวิตประจำวัน 
3.กลุ่ม อปท. 
 1รับข่าวทาง เฟสบุค มากที่สุดเพราะเข้าถึงง่าย รวดเร็ว 
 2 line กลุ่มไลน์ต่างๆ รวดเร็วที่สุด เข้าถึงง่ายที่สุด 
 3 เวปไซร์ สปสช  มาเป็นอันดับสุดท้าย เพราะยังไม่ได้เข้ามาหาข้อมูลในช่องทางนี้มากนัก 
4.กลุ่มเครือข่าย 
 1.line กลุ่มไลน์ต่างๆ รวดเร็วที่สุด เข้าถึงง่ายที่สุด เป็นช่องทางยอดนิยม 
 2.เวปไซร์ สปสช ช่องทางรับข่าวสาร ที่เป็นทางการ 
 3.เจ้าหน้าที่ สปสช ในงานอบรมให้ความรู้ หรือสงสัยสอบถามก็จะติดต่อมายังเจ้าหน้าที่  
  ในการประชาสัมพันธ์ในช่วง ปี 2564 ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เข้ามามีบทบาทในการดูแลประชาชนที่ติดโควิด เปิดสาย call center เพ่ิมข้ึนเป็น 1,000 คู่สาย จาก
วิกฤตโควิด ทำให้ประชาชนรู้จักสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สายด่วน 1330 มากยิ่งขึ้น   และในการ
แพร่ระบาดของโควิด ทำให้ สปสช.ได้ปรับการทำงาน ลดการประชุม งดออกพื้นที่  และยังเปลี่ยนแผนในการสำรวจ 
Poll แต่เดิมสำรวจแบบวัดระดับเขต เปลี่ยนมาเป็นวัดภาพรวมระดับประเทศ การสำรวจ Poll ใช้แบบ online  เข้า
มาสำรวจเพื่อปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด 
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การรับฟังความคิดเห็น ปีงบประมาณ 2564 
สรุปโดย : นางสาวมารสิา บุญท้าว  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0901975240  

  พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีเจตนารมณ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภายใต้ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการ           
และผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามมาตรา 18(10)  ให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และมาตรา 18(13)  กำหนดให้จัดประชุมเพ่ือให้คณะกรรมการรับ
ฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกปี ประกอบกับ “แผนปฏิบัติราชการของ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563 - 2565) ” ยุทธศาสตร์
ที่ 4 สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคด้วยการปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็น โดยให้เพิ่มความสำคัญใน 
กลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่
กำหนดด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อนำข้อเสนอแนะจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงคุณภาพ
มาตรฐานสาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนานโยบายในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นประจำ
ทุกปี 
เป้าหมายของการดำเนินงาน 

การปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็นโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและ  
ได้ประเด็นข้อเสนอที่ได้รับการกลั่นกรองเชิงวิชาการเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

ประเด็นการรับฟัง ปี 2564  
1. ประเด็นด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข 
2. ประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข 
3. ประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงาน 
4. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
5. ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพ้ืนที่ 
6. ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
7. ประเด็นด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิ 
 
ตารางท่ี 105  พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย/วัน เวลาและสถานที่ 

พื้นที ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
อ.หนองสูง  
จ.มุกดาหาร 
 
 
 
 

หน่วย รับเร่ืองร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5)    
ผู้แทนศูนยป์ระสาน 
 (กรรมการกองทุนฯท้องถิ่น (7)) 
นายก อบต.โนนยาง /อปสข เขต 10 
เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน ใน ต.โนนยาง 

- กลุ่มเกษตรกร /กลุ่มสตรี /กลไกเขต / 
                 รวม   28 คน 

26/กพ/64 หอประชุม อบต.โนน
ยาง 
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พื้นที ่ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม วัน/เดือน/ป ี สถานที ่
อ.กุดชุม  
จ.ยโสธร 

อปสข.เขต 10 ( ภาคประชาชน) 
หน่วย รับเร่ืองร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5)    
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯเครือข่ายผู้ติดเชื้อ 
HIV เอดส์ ยโสธร 
เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน  

- ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในมาตรา 41 
กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ป่วยโรคเร้ืองรัง กลุ่ม
ผู้สูงอายุ พระสงฆ ์
ผู้แทนศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพ 
ประชาชน ในตำบล (กรรมการกองทุนฯท้องถิ่น (7))  
                          รวม   30  คน      

4/มีค/64 ห้องประชุม รพ.กุดชุม 

อ.หัวตะพาน จ.
อำนาจเจริญ 

อคม.เขต 10 (ผู้แทนคนพิการ) 
ผู้แทนศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพ 
ประชาชน ในตำบล (กรรมการกองทุนฯท้องถิ่น (7)) 
ในอำเภอหัวตะพาน 
เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน  

- กลุ่มคนพิการและผู้ดูแล CG ในพื้นที่ กลุ่มสตรี 
ผู้นำชุมชน นายก อบต คำพระ 
               รวม   24  คน 

6 มีค 64 หอประชุม อบต.คำพระ 

อ.ขุขันธ์  
จ.ศรีสะเกษ 

อคม.เขต 10 (ผู้แทนเครือข่ายผู้ป่วยโรคเร้ิอรัง ) 
หน่วย รับเร่ืองร้องเรียนอิสระตามมาตรา 50(5)    
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯอำเภอขุขันธ์ 
เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน 

- ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
- คนไทยทีไ่ม่มีสถานะทางทะเบียน 
- กลุ่มสตรี 

ผู้นำชุมชน พระสงฆ ์
ผู้แทนศูนยป์ระสานงานหลักประกันสุขภาพ 
ประชาชน ในตำบล (กรรมการกองทุนฯท้องถิ่น 
(7))อำเภอขุขันธ์ 
                      รวม   40  คน 

10 มีค 64 หอประชุม อบต.หนอง
ฉลอง 

อ.วารินชำราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

กรรมการหลักฯ/กรรมการควบคุมฯ  2 คน 
ศูนย์ประสานงานหลักประกันฯอำเภอวาริน 
เครือข่ายประชาชน 9 ด้าน 

- ผู้สูงอายุ   -  CG ในพื้นที ่
ผู้แทนศูนยป์ระสาน 
งานหลักประกันสุขภาพประชาชน ในตำบล (กรรมการ
กองทุนฯท้องถิ่น (7)) 
อำเภอวารินชำราบ 
หน่วยบริการ  จนท. อปท 
                            รวม  46 คน 

16 มีค 64 รร.บ้านสวนคุณตาฯ 
 
หมายเหตุ 
เป็นเวทีสรุปข้อเสนอ
และส่งมอบข้อเสนอต่อ
คณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิ
  

 รวมทั้งสิ้น  168 คน   
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สรุปประเด็นผลการรับฟัง 
1.เพิ่มน้ำมันกัญชา  ในชุดสิทธิประโยชน์ ถ้าน้ำมันกัญชาได้รับการรับรอง  ควรเสนอเป็นทางเลือกของผู้ป่วย 
2.อยากให้ รพ.ปฐมภมิ มีศักยภาพให้บริการโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามารับบริการ รพศ มากเกินไป 
3.อยากให้เพ่ิมเป้าหมายการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในพ้ืนที่ 80-90% 
4.อยากให้มีการฉีดวัคซีนตับอักเสบบี ในประชาชน ที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน 
5.มาตรฐานบริการสาธารณสุขดี แต่ข้ันตอนเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือลงโปรแกรมมากเกินไป ทำให้เสียเวลาอยู่

กับหลักฐานเอกสารมากกว่าการให้บริการประชาชน ด้วยเรื่องข้อจำกัดของบุคคากร อัตรากำลังการให้บริการ
น้อยกว่างานที่ลงมา 

6.เพิ่มวัสดุอุปกรณ์ ในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐานมากขึ้น หรือให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่มากข้ึน เช่น ใน
พ้ืนที่ป่า ภูเขา น่าจะให้ รพ.สต.มีเซรุ่ม งูพิษท่ีพบบ่อยในพ้ืนที่ เป็นต้น 

7.การจองวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขั้นตอนยุ่งยาก เข้าถึงยาก เช่นการใช้โปรแกรมต่างๆมาใช้โดยลืมมองว่าประชาชนทุก
คนไม่ได้มีสมาร์ทโฟนทุกคน และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดมานั้นส่วนมากไม่สามารถเข้าถึง เข้าใจในแอพฯต่างๆ
ที่แต่ละหน่วยงานคิดว่าดี คิดว่าสะดวก สำหรับผู้คิดอยากได้ผลงาน แต่ลืมคิดไหมว่าคนทำงานแค่คน 2 คน 
ทั้งๆท่ีข้อมูลท่านเบื้องบนสามารถดึงได้จากโปรแกรมพ้ืนฐานที่หน่วยงานใช้เช่นHosXp .ได ้

8.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ LTC ให้มีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน 
9.ควรจัดสรร งปม.บางส่วนตรงไปที่หน่วยบริการ โดยไม่ต้องผ่าน กปท. เนื่องจาก control timeline หรือ 

condition การบริหารโครงการให้ตรงกับ งบ PP Basic Service ไม่ได้ เพราะขึ้นกับคณะกรรมการบริหาร 
กปท. และ อนึ่ง สถ. แจ้ง อปท.เพิ่มเติมว่า โครงการที่เสนอ กปท. ต้องบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หาก
การเสนอแผน กปท.โดยหน่วยบริการฯ ตาม 10 (1) (2) ไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องรอบรรจุเพิ่มเติมโดย
การประชุมสภา อปท.สมัยวิสามัญ ทำให้บริหารโครงการได้ล่าช้า 

10.ให้ มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์ประสานงานภาคประชาชน และหน่วย 50(5) ในทุกเขต         ทุก
ระดับอย่างต่อเนื่อง 

11.ต้องขยายอายุการตรวจมะเร็งปากมดลูก อายุ 15 ปีขึ้นไป 
12.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ กรน๊ที่ติดเตียง ควรเพ่ิมในชุดสิทธิประโยชน์ 

  การจัดเวทีรับฟังฯ ปี 2564 เป็นปีที่ได้รับงบประมาณลดลง จึงได้บูรณาการกับ กลไกภาคประชาชน
รับงบประมาณไปจัดเวทีแบบกลุ่มเล็กๆใน 5 จังหวัด โดยมี PM ไปร่วมงานทุกจังหวัด และ เขต 10 เป็นเขตเดียวที่ได้
จัดเวทีระดับจังหวัดและระดับเขต มีการส่งมอบข้อเสนอให้กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นการจัดในรูปแบบ New noemal 
ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 50 คน ขออนุญาตการจัดจาก สำนักงานสาธารณสุข อ.วารินชำราบ แล้ว  และหลังจากนั้น 
สถานการณ์ระบาดของโควิดรุนแรงยิ่งขึ้น  ส่วนกลางจึงยกเลิกการจัดเวทีรับฟังทุกระดับ  โดยเน้นการใช้รูปแบบรับฟัง 
On line เข้ามาแทน โดยเขต 10 ได้ดำเนินการทั้งสองรูปแบบ และได้พัฒนา on line ในปี 2565 ต่อไป 
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การบริหารจัดการโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยา  
สรุปโดย : นางสาวจริัญญา มุขขันธ ์ นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0847510930    

ที่มาและหลักการ 
จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยรับยาของ

ผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดยให้มารับยาที่ร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1  คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติ
เห็นชอบโครงการดังกล่าว ตามข้อเสนอดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
(ประชุมครั้งที่ 9/2562 วันที่ 2 ก.ย. 2562)  และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานทุกแห่ง
รับทราบและให้การสนับสนุนการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย (สธ.0207.05/ว598 วันที่ 18 ก.ย. 2562) ซึ่ง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพได้พัฒนาระบบสารสนเทศการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ระยะที่ 1 สำหรับให้ร้านยาได้
บันทึกข้อมูลการจ่ายยา และให้โรงพยาบาลได้ตรวจสอบการจ่ายยาของร้านยา ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ 1 กันยายน 
2563 พบว่า มีผู้ป่วยที่ไปรับยาที่ร้านยาสะสม 21,916 คน จำนวนใบสั่งยาสะสม 34,359 ใบ มีโรงพยาบาลเข้าร่วม 
130 แห่ง และร้านยาเข้าร่วมโครงการ 1,033 แห่ง 
ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการที่ร้านยา 
แผนภาพที่ 136 ขอบเขตและเงื่อนไขการบริการที่ร้านยา 

 
การบริหารจัดการการชดเชยบริการ ปีงบประมาณ 2564  
แผนภาพที่ 137 FLOW ของกระบวนการส่งต่อผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาในเครือข่าย ปี 2564 

 
โดยอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการแตกต่างกันตาม Medel ของแต่ละเครือข่าย ดังรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 106  สดงรายละเอียดการชดเชยบริการตาม Model แก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและร้านยาในเครือข่ายปี 2564 

 
 กรณีเครือข่ายที่ขอขึ้นทะเบียน Model 1 และ Model 2 สปสช.จ่ายชดเชยบริการในอัตราเดียวกัน   
ตารางท่ี 107  แสดงอัตราการจ่ายค่าบริการแก่โรงพยาบาลแม่ข่าย กรณีข้ึนทะเบียนบริการแบบ Medel 1และ 2  

อัตราการจ่ายค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย  ในปีงบประมาณ 2564 เหมาจ่ายเท่ากับ 
30 บาท กรณี เข้าร่วมแบบ Model 1 และ 2 

ตารางท่ี 108  แสดงอัตราการจ่ายค่าบริการแก่โรงพยาบาลแม่ข่าย กรณีข้ึนทะเบียนบริการแบบ Medel 3 

 
อัตราการจ่ายค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์แก่โรงพยาบาลแม่ข่าย  ในปีงบประมาณ 2564 เหมาจ่ายเท่ากับ 

50 บาท กรณี เข้าร่วมแบบ Model 3 
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ตารางท่ี 109  แสดงอัตราการจ่ายค่าบริการแก่ร้านยา  กรณีเครือข่าย Medel 1, 2 และ 3  

 
 
 อัตราการจ่ายค่าบริการด้านยาและเวชภัณฑ์แก่ร้านยาในเครือข่าย  ในปีงบประมาณ 2564 เหมาจ่ายเท่ากับ 
70 บาท ทุกประเภท Model 
 

ในปี 2564 เริ่มดำเนินโครงการโรงพยาบาลนำร่อง Model 3 จำนวน 74 แห่งทั้งประเทศ โดยคัดเลือกจาก
โรงพยาบาลที่มีความพร้อมหรือแสดงความจำนงค์ขอเข้าร่วมโครงการ โดยในพื้นท่ีสปสช. เขต 10 อุบลราชธาน ี มี
ตัวแทนเข้าร่วมโครงการนำร่อง Model 3 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ  

 
โครงการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยใช้กลไกร้านยา ปีงบประมาณ  2564 

เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี   2562 ทำให้สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
ไม่ได้จัดทำแผนงานโครงการในการดำเนินงานที่ชัดเจน  เน้นการกำกับติดตามผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลและร้านยา
ผ่านกลุ่มไลน์ฯในเขต  มีการวิเคราะห์และคืนข้อมูลผลการดำเนินงานให้เป็นระยะอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ( ก่อน
เดือนเมย.64 ) หลังจากมีภารกิจเร่งด่วนจากสถานการณ์โควิด19 เข้ามากระทบ ทำให้ห่างการคืนข้อมูลไปบ้างเหลือ
เดือนละครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายและเเนวทางการดำเนินงานจากส่วนกลาง ประชุมชี้แจงฯ
เครือข่ายฯในเขตผ่านการประชุมออนไลน์ ZOOM meeting เป็นระยะ มีการประสานงาน กำกับติดตามผ่านการ
เยี่ยมติดตามในพ้ืนที่ตามโอกาสในการลงพ้ืนที่ร่วมกับภารกิจอื่นๆแบบบูรณาการ  แต่ส่วนใหญ่เน้นการสื่อสารผ่าน
กลุ่มไลน์เขตทุกสัปดาห์ 
ผลการดำเนินงาน 

ข้อมูลการดำเนินงานโครงการจากแหล่งข้อมูล 1) ฐานข้อมูลหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ สปสช. 
2) ฐานข้อมูลระบบข้อมูลการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ สปสช. ในปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 แสดง
รายการดังต่อไปนี้  
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แผนภาพที่ 138 แสดงข้อมูลผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวมทั้งประเทศ ปีงบ 2564 ณ เดือนสิงหาคม 2564 

 
 ภาพรวมของทั้งประเทศมีโรงพยาบาลที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 141 แห่ง ( เป้าหมาย 50 แห่ง ) 
มากกว่าค่าเป้าหมายเกือบ 3 เท่า กระจายอยู่ในทั้ง 13 เขตพ้ืนที่  และมีร้านยาเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุก
เขตรวมทั้งสิ้น 1,157 ร้าน ( เป้าหมาย 500 ร้าน ) เกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 2 เท่า  ทำให้ผลงานการให้บริการ
เกินกว่าที่ตั้งไว้ในทุกมิติ รวมทั้งจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ ก็เกินจากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณสะสม
รวม  36,450 คน โดยมีผู้ป่วยที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปี 2564 สะสมอยู่ที่ 47,862 คน ( ร้อยละ 131 ) 
 
ตารางท่ี 110  แสดงจำนวนโรงพยาบาลสะสมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศ  จำแนกตามประเภทของโรงพยาบาล  
ณ 1 ส.ค. 64 (141 แห่ง) 

 
 จากตาราง โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสูงสุด 3 อันดับแรกในภาพรวมประเทส  ได้แก่ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน ตามลำดับ เนื่องจากในช่วงเริ่มโครงการโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ศูนย์เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินโครงการ 
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แผนภาพที่ 139 แสดงข้อมูลโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศ  

 
 ในระดับเขตพ้ืนที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี มีโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน 12 แห่ง และ
ร้านยาเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 68 ร้าน ( แต่ 1 ร้านยาอาจจะสังกัดมากกว่า 1 แม่ข่ายโรงพยาบาล )  
 
ตารางท่ี 111  แสดงจำนวนผู้ป่วยสะสมและจำนวนครั้งที่ไปรับยาที่ร้านยา รายโรงพยาบาลสูงสุด 10 อันดับแรกของ
ทั้งประเทศ  (  ณ 1 ส.ค. 64 ) 

 

 ในปี 2564 โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ติดอันดับของประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการสะสมสูงสุด 10 
อันดับแรกของประเทศ คือ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวนผู้ป่วยสะสม ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 1,201 
คน เนื่องจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมีความพร้อมในระบบการบริหารจัดการเครือข่ายโดยมีเภสัชกรเป็นหลักในการ
ประสานงานโครงการและเป็นไอทีที่ดูแลโปรแกรมการบริหารจัดการระบบเองด้วย ทำให้เกิดความสะดวกต่อการ
เข้าถึงบริการของโครงการ แต่ข้อจำกัด คือ ยังขยายจำนวนร้านยาเพ่ิมไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมา 
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ตารางท่ี 112  แสดงจำนวนครั้งต่อคน ที่ไปรับยาที่ร้านยา รายโรงพยาบาลสูงสุด 10 อันดับแรก ณ 1 ส.ค. 64 

 

 ในปี 2564มีโรงพยาบาลแม่ข่าย 2 แห่งในเขตพ้ืนที่ที่มีจำนวนผู้ป่วยไปใช้บริการที่ร้านยาจำนวนครั้งต่อคนติด
อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาลวารินชำราบ อาจจะเนื่องจากท้ัง 2 
แม่ข่ายมีความสนใจเข้าร่วมโครงการตามนโยบายที่ให้ความสำคัญจริงจังจากผู้บริหารองค์กรตั้งแต่เริ่มโครงการ 
ร่วมกับการมีเครือข่ายร้านยาเช้าร่วมจำนวนพอสมควรที่จะรองรับการส่งต่อออกไปรับยาที่ร้านยาอย่างเหมาะสมด้วย  
 
แผนภาพที่ 140 แสดงร้อยละผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาเมื่อเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2564 แยกตาม สปสช.เขต 
ณ 1 ส.ค. 64 

 
ปีงบประมาณ 2564 มีผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาเมื่อเทียบกับจำนวนร้านยาในเขตพ้ืนที่ คิดเป็น ร้อยละ 98.13                       

( เป้าหมายปี 64 > 10 % ) ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์เป็นอันดับที่  6 ของทั้งประเทศ 
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แผนภาพที่ 141  แสดงจำนวน และ ร้อยละร้านยาที่มีผู้ป่วยไปใช้บริการเทียบกับเป้าหมายปีงบประมาณ 2564  
แยกตาม สปสช.เขต ณ 1 ส.ค. 64 

 
ปีงบประมาณ 2564 ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการโดยไปรับบริการที่ร้านยาเป้าหมายในเขตพ้ืนที่ทั้งหมด คิดเป็น

ร้อยละ 80.22 ( เป้าหมายปี 64 > ร้อยละ 80.00 ) เป็นอันดับที่ 3 ของทั้งประเทศ 
 

ตารางท่ี 113 แสดงข้อมูลผลการดำเนินงานรายหน่วยบริการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ 2564  
ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 64 

 
จากตารางผลการดำเนินงานโครงการ พบว่า หน่วยบริการแม่ข่ายที่มีจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการสูงสุด 3 

อันดับแรกในเขตพื้นที่ ได้แก่  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  โรงพยาบาลวารินชำราบ และ โรงพยาบาลยโสธร ตามลำดับ 
แต่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีผู้ป่วยไปรับบริการ จำนวนครั้งต่อคนสูงสุดในเขต ที่ 7  ครั้งต่อคนรองลงมา คือ 
โรงพยาบาลวารินชำราบ จำนวน 4 ครั้งต่อคน  โรงพยาบาลศรีสะเกษและโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย  จำนวน  2 ครั้ง
ต่อคนเท่ากันเนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง  มีจำนวนร้านยามากกว่า 4 ร้านขึ้นไป  นอกนั้นเฉลี่ย1 ครั้งต่อคน 
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เนื่องจากมีร้านยาในเครือข่ายน้อยทำให้รอบการนัดอาจจะต้องรอยาว หากมีร้านยาในพ้ืนที่โรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน
มากขึ้นจำนวนผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ จำนวนครั้งและความถ่ีในการนัดผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านก็น่าจะมากขึ้นในอนาคต 
ปัญหาและอุปสรรค 

1.เรื่องโปรแกรมที่ยังไม่นิ่ง ยังไม่เสถียรในการปฏิบัติ ทำให้การประสานส่งต่อข้อมูลจากรพ.และร้านยาเข้า
ระบบการชดเชยงบประมาณของสปสช.ในเฟส 2 ยังไม่สมบูรณ์ และยังไม่พร้อมใช้งานทุกหน่วยบริการ 

2.ความตระหนักและความเชื่อมั่นในเภสัชกรร้านยาของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในหน่วยบริการแม่
ข่ายบางส่วนยังน้อย ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทั้งในด้านวิชาชีพ
และการประสานงานเครือข่ายของเภสัชกรร้านยาเองประกอบด้วย 

3.จากสถานการณ์โควิดทั้งรอบ 1 รอบ 2 ทำให้การส่งยาตรงไปที่ผู้ป่วยทางไปรษณีย์โดยไม่ผ่านร้านยา ได้รับ
ความนิยมมากกว่า สถานการณ์โควิด19ที่ทำให้เภสัชกรในรพ.แม่ข่ายปรับภารกิจการส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยาเป็น
การจัดส่งยาทางไปรษณีย์ตรงไปที่ผู้ป่วยที่บ้านแทน  เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกและเหมาะสมกับสถานการณ์
มากกว่าการส่งไปรับยาที่ร้านยาที่ผู้ป่วยยังอาจไม่สะดวกในการเดินทางไปรับยาที่ร้านยา    
การแก้ไข  ปรับรายการยาที่จำเป็นต้องกำกับการบริหารยาโดยเภสัชกรให้ไปรับยาจากร้านยาเพื่อให้เภสัชกรร้านยา
ช่วยดูแลด้านคุณภาพการบริหารยาของผู้ป่วย เช่น  ยาที่ freshly prepare สำหรับเด็กหรือผู้ป่วยเฉพาะราย ที่ยังต้อง
ส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยา 
 
จุดแข็งและโอกาสพัฒนา 

1.ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและคอยกำกับติดตามผ่านการประชุมบอร์ดระดับเขต ทั้ง การประชุม
ประจำเดือนของสำนักงาน,5*5 ,อคม และอปสข. 

2.ปรับรายการยาที่จำเป็นต้องกำกับการบริหารยาโดยเภสัชกรให้ไปรับยาจากร้านยาเพ่ือให้เภสัชกรร้านยา
ช่วยดูแลด้านคุณภาพการบริหารยาของผู้ป่วย เช่น  ยาที่ freshly prepare สำหรับเด็กหรือผู้ป่วยเฉพาะราย ที่ยังต้อง
ส่งผู้ป่วยไปรับยาที่ร้านยา 

3. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้มากข้ึนเพ่ือเชิญชวนให้โรงพยาบาลและร้านยาในเขตพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการให้มาก
ขึ้น โดยบูรณาการให้สอดประสานกับนโยบาย 
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กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  
สรุปโดย : นายสมบูรณ์  เพ็ญพิมพ์  ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ  โทร 0901975243  

 
 ความหมาย 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้
ให้ความหมายว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต 
   ท้องถิ่นหรือพื้นที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
   สรุปได้ว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบล
ตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล ตามกฎหมายว่าด้วยเทศบาล ที่ได้รับการ
สนับสนุนให้ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการ
ดำรงชีวิต(สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,2555) 
 ความเป็นมา 
   เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่บุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม
ความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คณะกรรมการหลักฯ) สนั บสนุน 
ประสาน และกำหนดหลักเกณฑ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้ได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือ
ดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ประสานหารือการดำเนินงาน
กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 2549 คณะกรรมการหลักจึงออกประกาศ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยในปีแรก สปสช. ร่วมกับ อบต. และเทศบาลนำร่องให้มีกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนฯ) รวม 888 แห่ง 
      

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธาน ี 
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร มี อปท.ทั้งหมด 658 แห่ง และเข้าร่วม
ทั้งหมด 658 แห่ง   เจตนารมณ์การจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ (กองทุนสุขภาพตำบล) 
เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอายุในระดับชุมชน กล่าวคือ  เมื่อไม่เจ็บป่วยมีสิทธิได้รับ
บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค เพ่ือให้สุขภาพแข็งแรง  ทั้งสุขภาพร่างกาย  สุขภาพจิตใจ และ เมื่อเจ็บป่วยมีสิทธิ
ได้รับบริการด้านฟ้ืนฟูสุขภาพและรักษาพยาบาลที่จำเป็น ซึ่งถ้ามีอาการมากก็จะได้รับบริการ       ส่งต่อไปยังหน่วย
บริการที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวมีเจตนารมณ์ต้องการให้ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อบต./
เทศบาล) ของแต่ละพ้ืนที่ดำเนินการและบริหารจัดการภายใต้ความเห็นชอบและการควบคุมกำกับของคณะกรรมการ
ที่มาจากภาคีทุกภาคส่วนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย  3 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) 
หน่วยบริการ และภาคประชาชน ทั้งนี้การดำเนินงานกองทุนสามารถแปลงเจตนารมณ์สู่ภาคปฏิบัติการได้ ดังนี้  

1. สร้างกลไก และ สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการตามสิทธิประโยชน์ ด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  ฟื้นฟูสภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก 
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2. สร้างระบบและกลไกให้ประชาชน ชุมชน และภาคีด้านสุขภาพทุกภาคส่วนในพื้นที่มีส่วนร่วมบริหาร
จดัการ และ ร่วมจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และ ชุมชนในพ้ืนที่ตนเอง  

3. สนับสนุนให้หน่วยงานและกลุ่ม/องค์กรประชาชนคิด ดำเนินกิจกรรมและประเมินผลสุขภาพตนเอง 
ครอบครัว และประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นตนเอง 

ข้อมูลพื้นฐานกองทุนท้องถิ่นในเขต 10 อุบลราชธานี   เข้าร่วม กองทุนครบ เมื่อปี 2559 
ตารางท่ี 114 จำนวนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) ตั้งแต่ปี 2549-2559 เขต10 

จังหวัด จำนวน 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 รวม ร้อยละ 
อุบลราชธานี 238 20 - 38 46 17 108 8 1 - 1 1 238 100 
ศรีสะเกษ 216 19 - 23 27 46 85 12 3 1   216 100 
ยโสธร 87 11 - 14 13 10 37 2 - -   87 100 
อำนาจเจริญ 63 8 - 45 10 - - - - -   63 100 
มุกดาหาร 54 10 - 20 6 14 2 1 1 -   54 100 

รวม 658 68 - 140 102 87 232 23 5 1 1 1 658 100 
 
ตารางท่ี 115 ข้อมูลกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) แยกตามประเภทกองทุน  (ตำบล/เทศบาล) 
 

จังหวัด กองทุน ทน. ทม. ทต. อบต. 
อุบลราชธานี 238 1 4 50 183 
ศรีสะเกษ 216 0 2 33 181 

ยโสธร 87 
 

1 15 71 
อำนาจเจริญ 63 

 
1 23 39 

มุกดาหาร 54 
 

1 23 30 
รวม 658 1 (0.1%) 9(1.3%) 144(21%) 504(76%) 

 
ตารางท่ี 116 ข้อมูลการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) ปีงบประมาณ 2564 จาก สปสช. 

 

 

 

 

จงัหว ั ป ก. 45 / ป ก กระทบยอดจัดสรร

 รสีะเก 1,216,376.00 54,736,920.00    54,736,920.00       

อุบลรา  านี 1,641,369.00 73,861,605.00    73,861,605.00       

ยโส ร 445,478.00     20,046,510.00    20,046,510.00       

อ านาจเจร ิ 321,615.00     14,472,675.00    14,472,675.00       

มกุ าหาร 314,899.00     14,170,455.00    14,170,455.00       

รวม 3,939,737.00 177,288,165.00  177,288,165.00     
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ตารางท่ี 117  ผลการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) เปรียบเทียบรายเขต ประจำปี
งบประมาณ 2564 (30 กย.64) 

 
 
ตารางท่ี 118  ผลการเบิกจ่ายงบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น(กปท.) เปรียบเทียบรายจังหวัดในเขต10 
ประจำปีงบประมาณ 2564 (30 กย.64) 

 

แผนภาพที่ 142  จำนวนและร้อยละโครงการ จำแนกตามประเภทการใช้จ่ายงบ ปี2564 เขต10 อุบลราชธานี 

 

เขต เงนิต ัง้ตน้ เงนิใชไ้ป เงนิคงเหลอื %คงเหลอื

05 ราชบรุี 821,125,570.78    302,262,374.93    518,863,195.85    63.19                  

02 พษิณุโลก 455,581,966.99    231,112,180.62    224,469,786.37    49.27                  

04 สระบรุี 893,833,965.81    470,273,738.96    423,560,226.85    47.39                  

11 สรุาษฏรธ์านี 628,505,064.17    359,495,590.35    269,009,473.82    42.80                  

06 ระยอง 954,299,073.00    548,463,033.22    405,836,039.78    42.53                  

03 นครสวรรค์ 314,934,553.44    191,925,334.64    123,009,218.80    39.06                  

12 สงขลา 702,478,439.19    428,670,943.40    273,807,495.79    38.98                  

08 อดุรธานี 564,401,198.91    373,823,580.02    190,577,618.89    33.77                  

01 เชยีงใหม่ 557,715,493.93    380,561,445.72    177,154,048.21    31.76                  

09 นครราชสมีา 639,917,219.83    457,881,305.17    182,035,914.66    28.45                  

07 ขอนแกน่ 431,723,414.37    328,359,519.27    103,363,895.10    23.94                  

10 อบุลราชธานี 379,151,648.72    292,222,881.56    86,928,767.16     22.93                  

ภาพรวม(ประเทศ) 7,343,667,609.14 4,365,051,927.86 2,978,615,681.28 40.56                  

จงัหวดั เงนิต ัง้ตน้ เงนิใชไ้ป เงนิคงเหลอื %คงเหลอื

อบุลราชธานี 159,625,964.01    120,032,775.68    39,593,188.33     24.80                  

ศรสีะเกษ 120,671,220.93    91,867,492.23     28,803,728.70     23.87                  

มกุดาหาร 28,247,950.45     22,464,493.60     5,783,456.85       20.47                  

อ านาจเจรญิ 27,148,173.93     21,793,255.96     5,354,917.97       19.72                  

ยโสธร 43,458,339.40     36,064,864.09     7,393,475.31       17.01                  

เขต10อุบลราชธานี 379,151,648.72    292,222,881.56    86,928,767.16     22.93                  
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แผนภาพที่ 143  จำนวนและร้อยละโครงการ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ปี2564 เขต10 อุบลราชธานี 

 

แผนภาพที่ 144  จำนวนและร้อยละเงินงบประมาณ จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย ปี2564 เขต10 อุบลราชธานี 
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แผนภาพที่ 145  จำนวนและร้อยกองทุน กปท. ที่มีการใช้งบประมาณจัดการควบคุมป้องกันโรค Covid-19 
ปีงบประมาณ2564 เขต10 อุบลราชธาน ี

 

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 
• ใช้กลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เป็นตัวขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชนอย่าง

บูรณาการ  สนับสนุนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี  สนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพ่ึงตนเองและดูแลกันเอง
ด้านสุขภาพ  และส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนประชาชนใน
การดูแลสุขภาพตนเอง 

• เสริมสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และเสริมสร้างสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้  โดยเน้นการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
และศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตคนพิการในพ้ืนที่ของแต่ละกองทุน   รวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ ตลอดจนกลไกและโครงสร้างการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้เป็นระบบที่ชัดเจน และ
เป็นรูปธรรม 

 
เป้าหมายการพัฒนา 

  จากการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานและการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
ในเขต 10  ที่ผ่านมาสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาดังนี้  

1. พัฒนากลไกและปัจจัยภายในกองทุนตำบล ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
1.1.1 ศักยภาพหรือความสามารถของคณะกรรมการ ต้องพัฒนาให้คณะกรรมการมีศักยภาพที่

เหมาะสมต่อการบริหารจัดการกองทุนทั้งด้านความรู้ กฎระเบียบ และความสามารถท่ีจะแสดง
ความสามารถได้ตามบทบาทที่กำหนด 
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1.1.2 มีและใช้ข้อมูลสุขภาพของพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพและปัจจัยสุขภาพ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมและการกำหนดทิศทางสุขภาพของพ้ืนที่ 

2 สร้างปัจจัยเอ้ือที่สนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนที่ดี ได้แก่ 
2.1.1 กลไกการสนับสนุนโดยพัฒนาศักยภาพทีมพ่ีเลี้ยง(Coach) มีระบบหรือกลไกการสนับสนุนที่ดี 

และส่งเสริมให้มีกลไกระดับเขตระดับจังหวัดและระดับอำเภอ 
2.1.2 การประสานภาคีเครือข่าย ต้องมีเครือข่ายที่หลากหลายทั้งภายในและนอกพื้นที่เข้ามามีบทบาท

ต่อการบริหารจัดการกองทุนตำบลโดยเฉพาะกลไกในพื้นที่เช่นบุคลากรใน อปท.หรือเครือข่าย
ด้านสุขภาพท่ีหลากหลาย 

2.1.3 การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ให้มีระบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เป็นแบบอย่าง และสร้างแรงจูงใจให้แก่กองทุนในพ้ืนที่ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

2.1.4 การมีส่วนร่วมและการตรวจสอบของภาคประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนทั้งด้านการบริหารจัดการ พฤติกรรมสุขภาพ และการอภิบาลกองทุน 

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
การดำเนินงานพัฒนาพื้นที ่ต้นแบบด้วยกระบวนการ DE(Development and Evaluation) มี

เป้าหมายเพื่อยกระดับกองทุนที่มีการดำเนินงานและบริหารจัดการค่อนข้างดีอยู่แล้วให้สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่
กองทุนอ่ืนๆ ได้ โดยการถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาเชิงประเด็น ได้แก่ เด็กปฐมวัย(ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง(เบาหวานและความดันโลหิตสูง) และผู้สูงอายุ ให้เห็นขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนของแต่ละพ้ืนที่ สามารถ
นำไปปรับใช้ได้โดยไม่ต้องไปค้นหาวิธีการตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทำให้รวบรัดกระบวนการ เป็นแรงจูงใจการดำเนินงาน
และบริหารจัดการให้แก่กองทุนอ่ืนๆ  

กิจกรรมการพัฒนาเริ่มต้นด้วยการร่วมกับเครือข่ายพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ การออกแบบข้อมูลและ
ขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้พื้นที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้แล้วสรุปเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่ 
ก่อนที่จะจัดให้มีการประชุมสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่ กล่าวคือ ได้พื้นที่ต้นแบบและกระบวนการ
ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเชิงประเด็นจำนวน 3 ประเด็น ๆจังหวัดละ  ละ 3 กองทุน รวมทั้งสิ้น 15 กองทุน
และครอบคลุมพื้นที่ท้ัง 5 จังหวัด  

 
ตารางท่ี 119  แสดงพ้ืนที่ต้นแบบการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุน ปี 2564 
  
 

จังหวัด 

พ้ืนที่ต้นแบบเชิงประเด็น 

เด็กปฐมวัย/ศูนย์เด็กเล็ก DM / HT ผู้สูงอายุ 

อุบลราชธานี ทต.น้ำยืน อบต.ทรายมูล อ.พิบูล อบต.กระเดียน อ.ตระการ 

ศรีสะเกษ อบต.ยาง อ.กันทรารมย์ ทต.ยางชุมน้อย ทต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล 

ยโสธร ท.เมืองยโสธร ทต.กุดชุม อบต.ดู่ลาด อ.ทรายมูล 

อำนาจเจริญ ทต.เมือง อ.อำนาจเจริญ อบต.ไม้กลอน อ.พนา ทต.ไร่ขี 

มุกดาหาร อบต.หนองแวงอ.นิคมคำสร้อย ทต.ดอนตาล อ.ดอนตาล ทต.เมืองมุกดาหาร 
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การพัฒนาศักยภาพและกลไกพี่เลี้ยง(coacher) 
 

ระบบพ่ีเลี้ยงที่ดีจากอำเภอและจังหวัด เช่น มีโค้ชอำเภอ  จังหวัดและเขตมีโค้ชที่หลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆทุกระดับ  เช่น  จากหน่วยงานท้องถิ่น  ขรก.เกษียณท่ีเป็นคลังสมอง  ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องให้
คำแนะนำกับผู้รับผิดชอบโดยตรงที่มาจากระดับตำบล /อำเภอและจังหวัดมีการเยี่ยมเสริมพลังสม่ำเสมอ จากที่ปรึกษา
และโค้ชมีการประเมินสถานการณ์การใช้เงินทุกสัปดาห์มีการพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงในการออกเยี่ยมและประเมิน (DEและ 
Coaching) 

การพัฒนาศักยภาพและกลไกพ่ีเลี้ยง ดำเนินการโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต อำนาจเจริญและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และแยกออกเป็น 2 รุ่น 
กระบวนการประชุมใช้องค์ประกอบของเนื้อหา 3 ประการ เช่นเดียวกัน คือ 1) เจตนารมณ์ 2) กฎ ระเบียบตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561 และ 3) คำถามท่ีพบบ่อย รวมทั้งทักษะที่จำเป็นของแต่
ละกลุ่ม เช่น ทักษะการเป็นที่ปรึกษา ทักษาการให้คำแนะนำการบริหารจัดการกองทุน  เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมีการ
ประชุมทำความเข้าใจทั้งเนื้อหาและบทบาทของพ่ีเลี้ยงระดับอำเภอที่ทำหน้าที่ที่ปรึกษากองทุนโดยตำแหน่ง ได้แก่ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทน สาธารณสุขอำเภอหรือผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดหรือผู้แทน และท้องถิ่นอำเภอ จาก
ทุกอำเภอในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 

ผลการพัฒนาพี่เลี้ยงทั้งภาคประชาชนและภาคราชการรวมจำนวน 210 คน พบว่า พ่ีเลี้ยงทุกกลุ่มมี
ความรู้ความเข้าใจด้านเจตนารมณ์และกฎ ระเบียบของกองทุนเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งมีความม่ันใจที่จะทำหน้าที่พ่ีเลี้ยง
มากขึ้น เนื่องจาก เข้าใจบทบาทชัดเจนขึ้น และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพ่ิมมากขึ้น  แต่อย่างไรก็ตาม การแสดง
บทบาทหรือการทำหน้าที่พ่ีเลี้ยงยังคงมีข้อจำกัด เนื่องจากเป็นงานลักษณะจิตอาสา และพ่ีเลี้ยงทุกคน(แม้แต่ภาค
ประชาชน) มีงานประจำหรือภารกิจหลักของตนเองที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 
 

การติดตามเยี่ยมเสริมพลงัโดยใช้กระบวนการ DEและ M&E 
การติดตามเยี่ยมเสริมพลังและประเมินผล มีพื้นทีเป้าหมายกองทุนที่เป็นพื้นที่ต้นแบบมีผลการ

ดำเนินงานพื้นที่ที ่เป็นจุดเน้น เป้าหมายชัดเจนจังหวัดละละ 1 กองทุน รวมทั้งสิ ้น 5 กองทุน ส่วนกลุ่มที่ 2 เน้น
เฉพาะอพื้นที่โดยคัดเลือกจากกองทุนที่มีสถานะการเงินคงเหลือค่อนข้า งสูเกิน 1 ล้าน เป็นการประเมินผลเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนา มิได้ตัดสิน หรือตัดเกรดการดำเนินงานของกองทุน เข้าใจและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็น
ส่วนหนึ่งของการพัฒนาทักษะทีมพี่เลี้ยงของแต่ละจังหวัดไปพร้อมกันอีกทางหนึ่งด้วย โดยเนื้อหาการประเมินเป็นไป
ตามแบบประเมินตนเองของกองทุนที่ทุกกองทุนต้องประเมินตนเองอยู่แล้ว แต่จะมีกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจ
เจตนาและที่มาของหัวข้อการประเมินแต่ละข้อเพิ่มเติมด้วย รวมทั้งมีการสืบค้นเงื่อนไขหรือบริบทจำเพาะของแต่ละ
แห่ง เพื่อร่วมกันหาทางออก แก้ไข หากพบว่าเป็นปัญหา และยกระดับ พัฒนาให้ดีขึ้น หากพบว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว  

ผลการประเมินพบว่า ส่วนใหญ่ เงื่อนไขหรือปัจจัยที่จะทำให้กองทุนดำเนินการได้ดีหรือไม่นั้น  
ขึ้นกับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน เนื่องจาก การ
ขับเคลื่อนงานขึ้นอยู่กับกองเลขาหรือผู้รับผิดชอบงานของ อปท. เป็นหลัก การขาดความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็จะทำให้การดำเนินงานกองทุนตำบลติดขัดไปด้วย ยังไม่รวมถึง ความรู้ ความเข้าใจเรื่องกองทุน ทักษะ
การนำหรือภาวะผู้นำของคณะกรรมการ ซึ่งยังต้องพัฒนากันอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

ต้องสร้างระบบสนับสนุนและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย ครอบคลุม และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ 
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  1. การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการให้มีความสามารถในการทำงานเชิงรุกด้วยกระบวนการทำแผน
สุขภาพ 5 ปี แบบมีส่วนร่วม การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งทุกอปท.ใช้อยู่แล้วในการทำแผนพัฒนา มาเป็นเงื่อนไข
ในการทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพของกองทุน จะช่วยเพิ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและการเรียนรู้ตามแนวคิดหลักของ
กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งกองทุนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากเดิม คือ มีภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน มีการรู้จัก
และเรียนรู้กองทุนตำบลมากขึ้น และแผนจะถูกใช้เป็นเป้าหมายร่วมและแนวทางพัฒนาสุขภาพของตำบลแทนการใช้
เพียงแค่เป็นเครื่องมือการใช้เงินเหมือนที่ผ่านๆ มา ในขณะที่ คณะกรรมการกองทุนเองที่ต้องทำหน้าที่ผู ้นำการ
ขับเคลื่อนหลักในการจัดทำแผน ก็จะต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอในการทำหน้าที่
ผู้นำที่ดี และการเชื่อมประสานภาคีที่เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น ก็จะต้องทำหน้าที่เชิ งรุกมากขึ้น มากกว่าการเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการเท่านั้น 
  2. ขยายความครอบคลุมพื้นที่ระดับอำเภอและพัฒนาศักยภาพพี่เลี ้ยงให้สามารถให้คำปรึกษา 
สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจให้ อปท.และคณะกรรมการกองทุนมีความสามารถพอที่จะดำเนินการและบริหารจัดการ
กองทุนตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์การสร้างหลักประกันสุขภาพในชุมชน ท้องถิ่นได้ 
  3. สร้างความเข้าใจหลักและแนวคิดของกฎ ระเบียบ ของกองทุนตำบลว่า เป็นไปตามระเบียบ
งบประมาณและเพ่ือให้สามารถมีการตรวจสอบได้ ไม่ใช่เกณฑ์ตัดสินแผนงานโครงการว่าทำได้หรือไม่ได้ 
  4. พัฒนาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องอย่างเป็นระบบมากขึ้น  ซึ่ง
อาจแยกกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ  

4.1 คณะกรรมการกองทุนและเจ้าหน้าที่ อปท.ที่เกี ่ยวข้อง นอกจากการสื่อสารที ่เป็น
ทางการด้วยหนังสือราชการแล้ว สปสช.และสำนักงานสาขาเขตจะต้องมีช่องทางและเนื้อหาที่จะสื่อสารโดยตรงเพ่ิม
มากขึ้น เช่น การสื่อสารผ่านโปรแกรมกองทุนตำบล การใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และมี
เนื้อหาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีเป้าหมายชัดว่าเนื้อหาการสื่อสารนั้นต้องถูกนำไปใช้งานต่อได้ด้วย เป็นต้น 

4.2 ภาคีเครือข่ายในพื้นที่และหน่วยงาน องค์กรที ่เกี ่ยวข้อง กลุ ่มนี ้จะต้องมีวิธีการที่
หลากหลายมากขึ้นเพราะมีความเป็นมวลชนมากขึ้น การสื่อสารซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียนรู้แล้วยังต้องเป็นไปเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วย รวมทั้งการเข้าถึงเป้าหมายได้ครอบคลุมอย่างแท้จริงของสารที่สื่อ
ออกไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ สื่อพื้นบ้าน หรือสื่อบุคคล ช่องทางเหล่านี้จะต้องระดมผู้เกี่ยวข้องให้
ช่วยกันวิเคราะห์และออกแบบให้เหมาะสมควบคู่ไปกับการออกแบบเนื้อหาและวิธีการสื่อสารของแต่ละพ้ืนที่ต่อไป 

โดยการสื่อสารไปยังสองกลุ่มเป้าหมายหลักนี้ จะต้องมีวิธีการที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีความตื่นตัว
หรือกระตือรือร้นที่จะรับข่าวสารด้วย นอกจากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  
แผนภาพที่ 146 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนกปท.  ปีงบ 2564 
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ส่วนที่ 4 

กลไกการอภิบาลในระบบหลักประกนัสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 191 
 

 

         การอภิบาลระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ โดยกลไกของ
คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพืน้ที ่(อปสข.)  และ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
ระดับเขตพื้นที่ (อคม.)  เขต 10 อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2564 

สรุปโดย : นางสาวจริาพรรณ  โพธิ์กำเนิด  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0982797703  

  ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 20 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย และตามมาตรา 51 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติหน้าที ่ตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขมอบหมายได้ จึงเป็นที่มาของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 
(อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 10 
อุบลราชธานี ซึ่งคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะ จะประกอบไปด้วยบุคคลที่มาจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุมจิาก 
5 สาขา ผู้บริหารหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้ให้บริการสาธารณสุข ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่สำคัญต่อการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับเขตพ้ืนที่ 
ให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล กฎหมายและระเบียบประกาศที ่เก ี ่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2564 แต่ละ
คณะอนุกรรมการได้มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ ดังนี้ 

งานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 10 อบุลราชธาน ี

 

ความเป็นมา 
ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขต

พื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 นั้น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ(อปสข.) ดังกล่าว ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยดำเนินการให้มีการประชุม
คณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ควรอนุมัติหรือทราบผลการดำเนินงาน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพ
อนุกรรมการให้เข้มแข็ง มีส่วนร่วมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

อีกทั้งสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดให้เป็น
จุดเน้นในปีงบประมาณ 2564 คือ 
การ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกอภิบาล
ตาม พรบ.หล ักประก ันส ุขภาพ
แห ่งชาต ิฯ ม ีว ัตถ ุประสงค ์หรื อ
เป้าหมาย เพื ่อยกระดับการมีส่วน
ร ่ ว ม ใ น ก า ร บ ร ิ ห า ร ก อ ง ทุ น
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพื ้นที่ 
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ของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื ้นที ่ (คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื ้นที ่ : อปสข. และ
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพ้ืนที่ : อคม.) เขต 10 อุบลราชธานี 

แผนภาพที่ 147  บทบทและอำนาจหนา้ที่ของคณะคณะอนกุรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่(อปสข.) 

 
วิธีการดำเนินงาน 

การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในปีงบประมาณ 2564 ได้มีกระบวนงานที่สำคัญ คือ 
การจัดทำแผนจัดวาระประชุม อปสข.ประจำปีงบประมาณ 2564, การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ, การเสริมสร้าง
สร้างศักยภาพ ความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการฯ โดยกิจกรรมนี้จะเป็นการดำเนินการร่วมของคณะอนุกรรมการ
ระดับเขตทั้งสองคณะ คือ อปสข. และ อคม. 
ผลการดำเนินงาน 

การสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 10 อุบลราชธานี ในฐานะทีมเลขานุการของคณะอนุกรรมการได้

สนับสนุนการประชุมให้มีความพร้อมในทุกด้าน เช่น การประสานการประชุม การสนับสนุนเอกสารประกอบการ
ประชุม การจัดสถานที่และบรรยากาศการประชุม การอำนวยความสะดวก และที่สำคัญการจัดทำแผนจัดวาระการ
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือให้คณะอนุกรรมการได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวาระที่
ต้องขอมติให้อนุมัติหรือเห็นชอบ ตามเรื่องที่สำคัญของประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพ่ือที่จะได้นำมติ
ดังกล่าวไปประกอบการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ ให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้อง อันจะส่งผลให้หน่วยบริการไดม้ี
งบประมาณ/หลักเกณฑ์/แนวทาง ไปบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ  2564 มีการบรรจุวาระ
เข้าในวาระการประชุมอปสข. ดังนี้ 

ทั้งนี้มีวาระที่ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบ และได้รับการลงมติอนุมัติ/เห็นชอบครบทุกวาระ
คิดเป็นร้อยละ 100 และวาระเพ่ือทราบ สรุปได้ตามตาราง 
ตารางที่ 120 แสดงจำนวนวาระเพื่อทราบ และวาระขอมติอนุมัติหรือเห็นชอบ ของคณะอนุกรรมการหลักประกัน
สุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ เขต 10 ปีงบประมาณ  2564 

คร้ังท่ีจัด 
ประชุม 

วันที ่ จำนวนวาระ 
เพ่ือทราบ (เร่ือง) 

จำนวนวาระขอมติอนุมัติหรือ
เห็นชอบ (เร่ือง) 

ร้อยละการได้รับ
อนุมัติ 

4/2563 8 ต.ค.2563 7  5 100 
5/2563 8 ธันวาคม 2563 7 3 100 
1/2564 18 ก.พ.2564 8 3 100 
2/2564 23 มิ.ย.2564 7 4 100 
3/2564 10 ส.ค.2564 11 - - 

5  40 15 100 
ที่มา  :  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่เขต 10 อุบลราชธานี (อปสข.) 
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แผนภาพที่ 148  ผลการดำเนินงานด้านบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ อปสข. 
 
 

 
การเสริมศักยภาพคณะอนุกรรมการฯ 
     คณะอนุกรรมการฯ (อปสข.) มาจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 

ภาคเอกชน ซึ่งมีความแตกต่างทั้งพื้นฐานองค์กรความรู้ ประสบการณ์ การเสริมสร้างศักยภาพเป็นสิ่งที่จะทำให้การ
ดำเนินงานของอนุกรรมการฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณอนุกรรมการฯ ชุดปัจจุบันเป็นชุดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เมื่อปลายปี 2562 ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพทั้งในระดับส่วนกลาง และเขต สรุปได้ดังนี้ 

1) รับการปฐมนิเทศ อปสข.ใหม่ ร่วมกับ อคม. ระดับเขต จำนวน 1 ครั้ง (24 พฤศจิกายน 2563)  
2) คณะอนุกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ (อปสข.และ อคม.) พบเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (3 กุมภาพันธ์ 2564) มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจ เชิงนโยบายการพัฒนาระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับคณะอนุกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดระบบบริการสาธารณสุข
ระดับพ้ืนที่ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับ
ฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพ้ืนที่ 

3) จัดประชุม Board Relation ระหว่างคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ กับคณะอนุกรรมการควคุม 
คุณภาพฯ  สามารถดำเนินการได้ 1 ครั้ง (7-9 เมษายน 2564) 

4) กิจกรรมอ่ืน ๆ เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการปรับกิจกรรม คือ  การ 
ประชุม อปสข.สัญจร และลงพ้ืนที่เยี่ยมหน่วยบริการร่วมกัน ระหว่าง อปสข./อคม. จำนวน 1 ครั้ง 

   
ระดับการมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการฯ 

 ระดับการมีส่วนร่วมได้มีการกำหนดไว้ 5 ระดับ และในปีงบประมาณ 2564 กำหนดเป้าหมายไว้ที่ระดับ 5 ซ่ึง
จากการดำเนินงานเขต 10 อุบลราชธานี ผ่านการประเมินแล้วมีผลการดำเนินงานผ่านระดับ 5 ดังนี้ 
ระดับ 1 รับรู้ (Inform)  รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่คณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
ระดับ 2 ให้คำปรึกษา (Consult) ผ่านระดับ 2 และมีการแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในที่ประชุมต่อการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ 
ระดับ 3 ดึงมาช่วย (Involve)  ผ่านระดับ 3 และได้รับโอกาสให้เข้าร่วมทำงาน เพื่อที่ปัญหา ความต้องการ และ
ข้อพิจารณาต่าง ๆ จะถูกรับรู้ เข้าใจ และพิจารณา  ได้แก่ มีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการร่วมเป็นคณะทำงานฯ ของ 
สปสช.เขต 
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ระดับ 4 มีส่วนรับผิดชอบร่วม (Collaborate)  ผ่านระดับ 4 และมีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย มีการกำกับติดตาม
และรายงานผลการติดตาม  โดยมีผลการดำเนินตามสรุปประเด็นร่วมของอปสข.กับ อคม. 
ระดับ 5 ให้อำนาจ (Empowerment)  ผ่านระดับ 5 และมีการตัดสินใจกำหนดทิศทางนโยบาย และขับเคลื ่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
แผนภาพที่ 149 ประเด็นเป้าหมายที่ต้องการของ อปสข./อคม. ตามกรอบยุทธศาสตร์ของ สปสช. 

 
 

เขต 10 อุบลราชธานี มีการนำ ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนขับเคลื่อน การดำเนินงานหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพ้ืนที ่ไปดำเนินการในพ้ืนที่ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลข่าวสาร 

- มีการพัฒนาระบบ MIS เพ่ือตอบสนองต่อการบริหารจัดการ 
- การใช้ Dashboard ในการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายยกระดับระบบ

หลักประกันสุขภาพ 1 ด้าน คือ การลงทะเบียนประชาชนผ่าน Application และติดตาม
ผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างเสริมความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยใช้กลไกใน
การบริหารจัดการงบกองทุน 
- การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ในส่วนของงบ

กองทุน PPA  QOF และกองทุน อปท. 
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาและบูรณาการในการดำเนินงานด้าน

สุขภาพในเขตพ้ืนที่ 
- จัดทำ MOU กับนากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  ในการจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางด้านการแพทย์  
- ประสานกับเทศบาล และ อบต. เพื่อจัดการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ผู้สูงอายุ และผู้มีภาวะพ่ึงพิง  
- จัดทำ Health need Assessments ร่วมสถาบันทางวิชาการ หน่วยบริการ คณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ (พชอ.) หน่วยงานทางวิชาการ องค์กรเอกชน หรือภาคประชาชน  
- ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ (งาน

อนามัยแม่และเด็ก , งานคัดกรองจิตเวชเด็ก ) 
- การติดตามผลการดำเนินงาน กองทุน อปท. กองทุน LTC  ร้านยาลดความแออัด งบค่าเสื่อม 

ในที่ประชุม อปสข. ทุกเดือน 
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกลุ่มเปราะบาง  
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- ร่วมกับ หน่วย 50(5) ในพ้ืนที่ และเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มชายขอบลุ่มแม่น้ำโขง  อำเภอ
โขงเจียม นายอำเภอ และหน่วยบริการในพื้นที่ ลงทะเบียนผู้มีสิทธิกลุ่มเปราะบาง  อำเภอ
กันทรลักษ์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ /บ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขง 

- เจียม จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน  60 คน 
 

กลยุทธ์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนากลไกการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
- พัฒนาศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลด้านหลักประกันสุขภาพในกลุ่ม อสม. นักเรียน นักศึกษา 

กลุ่มเด็กและเยาวชน พระนักสื่อสาร กลุ่มเครือข่าย 9 ด้าน ทั้ง 5 จังหวัด (อุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร) จำนวน 650 คน  

- การพัฒนาการสื่อสารผ่าน Application 
- การสื่อสารผ่านทาง Website Factbook หรืออ่ืน ๆ  

การแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้ อปสข 
(1) คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (PPA) 
(2) คณะทำงานพัฒนาแนวทางการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ (QOF) 
(3) คณะทำงานค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) 
(4) คณะทำงาน กปท./LTC/ฟ้ืนฟ ู
(5) คณะทำงานข้ึนทะเบียนหน่วยบริการ 
(6) คณะทำงาน ลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านยาแผนปัจจุบันร่วมบริการ 

               อปสข. ร่วมทำงานกับ สปสช.เขต 10 ในการแก้ไขปัญหา ความต้องการ และข้อพิจารณาต่าง ๆ 
สามารถรับรู้ เข้าใจ และให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  เช่น มีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการร่วมเป็น
คณะทำงานฯ ของ สปสช.เขต และร่วมออกพื้นที่ กับ สปสช. ในการเยี่ยมหน่วยบริการ/กปท.อย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่องทุกปี 
แผนภาพที่ 150 ตัวชี้วัด?ความคาดหวังต่ออปสข./อคม. 

 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพฯ 
      เพ่ือเป็นการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน อปสข. ทีมเลขานุการจึงได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็น
และความพึงพอใจของอปสข.ต่อการสนับสนุนการจัดการบริหารงานอปสข. ประจำปี 2564 โดยผลการสำรวจพบว่า
เขต 10 อปสข.มีความพึงพอใจมากกว่าค่าเฉลี ่ยประเทศ และมีระดับความพึงพอใจมา กกว่าปี 2562-2563 



หน้า | 196 
 

 

รายละเอียดตามแผนภูมิด้านล่าง และได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโดยเฉพาะให้อนุกรรมการมีการเตรียมตัว
และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุม ซึ่งเขต 10  ได้มีรูปแบบการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการ
ประชุมโดยมีตัวอย่างรูปแบบ (Template) ของเอกสารสำหรับนำเสนอ , การนัดหมายจัดประชุม Pre board ก่อนวัน
ประชุมจริง, การสรุปมติและวาระการประชุมให้ประธาน อปสข.ได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันการประชุม , การส่งไฟล์
เอกสาร ไฟล์นำเสนอในที่ประชุมเพ่ือให้ อปสข.ได้ศึกษาก่อนการประชุม เป็นต้น 
 
 

แผนภาพที่ 151  เปรียบเทียบร้อยละการประเมินและคะแนนประเมินความพึงพอใจภาพรวมระดับประเทศ 
           ของ อปสข.ปี 2562-2564 

 
 
แผนภาพที่ 152  สรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของ อปสข. เปรียบเทียบ ปี 2562 - 2564 
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อปสข.
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คะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจ ของ อปสข. 
เปรยีบเทยีบ  ปี 2562-2564

คะแนนความพงึพอใจปี62 คะแนนความพงึพอใจปี63 คะแนนความพงึพอใจปี64
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แผนภาพที่ 153  ความพึงพอใจ อปสข.เปรียบเทียบ บทบาทหน้าที่  5 ด้านที่ประเมิน ปีงบประมาณ 2564 

 
 

 อปสข.เขต 10 มีความพึงพอใจด้านความสัมพันธ์กับเลขานุการมากที่สุด รองลงมาคือด้านการทำหน้าที่ของ
อนุกรรมการ ด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของคณะอนุกรรมการ 
และด้านการประชุมคณะอนุกรรมการ ตามลำดับ 
แผนภาพที่ 154  ร้อยละการได้รับการสนับสนุนของ อปสข.จากการทำงานของทีมเลขานุการ ปีงบประมาณ 2564 
 

 
ที่มา :  แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ อปสข./อคม. ปี 2564 
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ประเด็นร่วมของ อปสข. กับ อคม.  
จากการจัดประชุม Board Relation ระหว่าง อปสข./อคม. เมื่อวันที่ 7-9 เมษายน 2564 สรุปประเด็น ดังนี้ 
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประชุม อปสข./อคม. เพื่อทบทวนบทบาทร่วมกัน 
2) แต่งตั้งคณะทำงานบริหารกองทุนย่อย (อปสข. และ อคม.) 
3) ชี้ประเด็น ค้นหาปัญหาในพื้นที่ กำหนดเป้าหมาย 
4) วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวชี้วัด ข้อมูลคุณภาพ 
5) กำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ตั้งเป้าหมาย ผลลัพธ์คุณภาพร่วมกัน 
6) ติดตามประเมินผล 
7) Feedback ข้อมูลจาก อคม.และสะท้อนไปยัง อปสข. เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม 
8) ส่วนกลางกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่ ในการบริหารจัดการกองทุนระดับเขตให้มากข้ึน 

 
แผนภาพที่ 155 ผังการทำงานภายใต้บอร์ด สปสช.เขต (อปสข./อคม.) 

 
 

 

ความจำเป็น : ตัวช้ีวัด(KPI) ที่เขตร่วมขับเคลื่อน  
1. ความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการสาธารณสุข

ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - ปี 2564 ผลดำเนินงาน ระดับ5 (KPI : ระดับ5)  
     2. ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ ของคณะอนุกรรมการ 
         ระดับเขตพ้ืนที่ (อปสข. และอคม.)         - ปี 2564 ผลดำเนินงาน ระดับ5 (KPI : ระดับ5)  
     3. ร้อยละของกองทุนฯ ท้องถิ่น ที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 
  - ปี 2564 ผลดำเนินงาน  81.76% (KPI : 50%) 
     4. ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับบริการตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 
  - ผลดำเนินงาน 100% (KPI : 100%) 
     5. ร้อยละการได้รับบริการคัดกรองวัณโรคของกลุ่มผู้ต้องขัง 
  - ตัวชี้วัดใหม่ ปี 2564 เป้า 100% (Base line 98.64) (เดิมเป็นตัวชี้วัดองค์กร) 
6. ความสำเร็จในการบริหารจัดการงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/ 
   จังหวัด ( PPA)  - ปี 2564 ผลดำเนินงาน ระดับ5 (KPI: ระดับ5)  
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แผนภาพที่ 156 ประเด็นขับเคลื่อนระดับเขต (อปสข./อคม.) ปี 2564 
 

 
บทบาทภารกิจของ สปสช.เขต 

1) บริหารจัดการงบกองทุนในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2) บริหารจัดการให้ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เข้าถึงบริการสุขภาพ  
    ตาม สิทธิประโยชน์ที่มีคุณภาพมาตรฐานได้อย่างทั่วถึง 
3) คุ้มครองสิทธิและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบให้เข้าใจถึงสิทธิและ 

              หน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพ 
4) สนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพกำหนด 
5) ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาชนมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพ 
6) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านหลักประกันสุขภาพเพ่ือตอบสนองภารกิจอย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว  
    ทันเวลาโดยสอดคล้องกับแผนแม่บทของสำนักงาน 
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
แผนภาพที่ 157 แผนขับเคลื่อน ปี2564-2565 ที่เกิดจากการประชุม Board Relation อปสข./อคม.  
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ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 สร้างผลกระทบต่อการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 

เช่น การประชุมร่วมกันปรับเปลี่ยนเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ด้านการออกติดตามเยี่ยมพื่นที่ การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วมลดน้อยลง แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานมากนัก ประกอบกับอนุกรรมการฯ มีศักยภาพ และ
ประสบการณ์ด้านหลักประกันสุขภาพ ส่งผลให้บรรยากาศการประชุมในแต่ละครั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
ซักถาม พร้อมทั้งหารือแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคร่วมกัน โดยท่านประธานที่ประชุม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ที่
สามารถให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น ประกอบการตัดสินใจในที่ประชุมได้อย่างดียิ่ง 

แผนภาพที่ 158 ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ของอปสข.  

 
 

 
 

แผนภาพที่ 159 อปสข. ร่วมประชุม Kick-off ยกระดับบัตรทอง เขต 10 อุบลราชธานี 
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งานสนับสนุนภารกิจของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) เขต 10 อุบลราชธาน ี

สรุปโดย : นางสาวจริาพรรณ  โพธิ์กำเนิด  นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ  โทร 0982797703  
ความเป็นมา  
 ตามที่คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข  ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
ในมาตรา 50  แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2545  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการนำข้อมูลการ
ร้องเรียน  ข้อมูลการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น  และข้อมูลอื่น ๆ ในเขตพ้ืนที่นำมาสรุป  วิเคราะห์ปัญหา  
ข้อจำกัดของระบบการให้บริการสาธารณสุข  รวมทั้งจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันแก้ไข  และพัฒนากลไกการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน  พัฒนาระบบบริการ  ควบคุมและกำกับคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ  
ตรวจตราคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ  พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้น
สังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผลในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน  ส่งเสริ มความเข้าใจและ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในการตรวจตราและควบคุมกำกับหน่วยบริการและเครือข่าย
หน่วยบริการ  โดยมอบให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สาขาเขตพ้ืนที่ทำหน้าที่เลขานุการ   
รูปแบบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ (อคม.) เขต 10 อุบลราชธานี 
 อคม. เขต 10 อุบลราชธานี มีการดำเนินงาน โดยมียุทธศาสตร์ดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของกลไก ต่าง ๆ 
เสริมศักยภาพทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนา ทำงานเชื่อมโยงกับอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพระดับเขตพ้ืนที่ (อปสข.) เขต 10 อุบลราชธานี 
    อคม. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน (4 ครั้ง/ปี)  และมีการมอบหมายให้ อคม.บางท่านเป็นผู้แทน
ทำงานร่วมกับคณะทำงานในระดับเขต ได้แก่ คณะทำงานสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค (PP)  คณะทำงาน
พัฒนาแนวทางการจ่ายตามคุณภาพผลงานบริการ (QOF) คณะทำงานป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ปี  2564 (โครงการสูติศาสตร์
เชิงรุกป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำ  เขต 10 , โครงการลดอัตราการเกิดซ้ำ ป้องกันและ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค สำหรับทีมสหวิชาชีพในโรงพยาบาล เขต 10) 
            ให้ความสำคัญกับอนุกรรมการฯ ที่เป็นผู้แทนจากภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
การกำหนดให้มีวาระ  “เรื่องแจ้งจากภาคประชาชน/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นวาระประจำในการประชุม 
อคม. 
ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ (อคม.) เขต 10 อุบลราชธานี  ปี 2564  
   3.1 ให้ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพกองทุนต่าง ๆ เสนอ อคม.เพื่อทราบและพิจารณา 
ตารางท่ี 121 แสดงวาระสำคัญท่ี อคม. ได้รับทราบ และพิจารณา ระหว่างปี  2564 

การประชุม
ครั้งท่ี  

เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา  

4/2563 
24 ธ.ค.64 

1) สรุปผลการประเมินกองทุนหลกัประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) ปี 2563   
2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน  นโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล
โดยรา้นยาแผนปัจจุบันร่วมบริการ 
3) รายงานผลการดำเนินงานการคุม้ครองสิทธิประจำเดือน (ม.57 ,ม.59  และ ม.
50(5))  
4) สรุปผลการดำเนินงานการจา่ยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 ปี 2563 
จำนวน 5 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสอำนาจเจริญ มุกดาหาร) 

 1) การคัดเลือก
อนุกรรมการ มาตรา 41 
ระดับจังหวดั ปี 2564  ทั้ง 
5 จังหวัด 
(อ ุบลราชธาน ี ศร ีสะเกษ 
ย โ ส ธ ร  อ ำ น า จ เ จ ริ ญ 
มุกดาหาร)  
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การประชุม
ครั้งท่ี  

เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา  

 5) สรุปข้อมูลชดเชยผู้ให้บริการ/รายงานแผนการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป  
6) การบริหารจัดการงบจา่ยตามเกณฑ์คณุภาพผลงานบริการ (QOF) ปี 2564 

2) แ ผ น ก า ร แ ก ้ ไ ข แ ล ะ
ป้องกันเหตุเกิดซ้ำ 
ในพื้นที่ เขต 10 ปี 2564  

1/2564 
25 มี.ค.64 

1) รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามนโยบายยกระดับบตัรทอง  
2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล
โดย ร้านยาแผนปจัจุบันร่วมบริการ 
3) รายงานผลการดำเนินงานการคุม้ครองสิทธิประจำเดือน (ม.57 ,ม.59  และ ม.
50(5)) และ สรุปผลการดำเนินงานการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และ
รายงาน ผลกรณีผู้ให้บริการได้รับความเสยีหาย ปี 2564 จำนวน 5 จังหวัด 
(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ  ยโสธร อำนาจเจรญิ มุกดาหาร) 
4)  รายงานผลการสำรวจการรับรูน้โยบายยกระดับ 
บัตรทอง  
5) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันเหตุเกิดซ้ำ ปี 2564 
6) หน่วยบริการสมัครขึ้นทะเบียนใหม่ ปี 2564 

1)การคัดเลือกอนุกรรมการ 
มาตรา 41  
ระดับจังหวดั ปี 2564 
(ทดแทน) จังหวัดศรีสะเกษ 

2/2564 
7 ก.ค.64 

1) รายงานผลการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ไดร้ับผลไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 
Covid-19 
2) รายงานความก้าวหน้าการดำเนนิงานตามนโยบายไปท่ีไหนก็ได้ในภาคอีสาน   
3) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล
โดยรา้นยาแผนปัจจุบันร่วมบริการ 
4) รายงานผลการดำเนินงานการคุม้ครองสิทธิประจำเดือน (ม.57 ,ม.59  และ ม.
50(5))  
5) สรุปผลการดำเนินงานการจา่ยเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และรายงาน
ผลกรณผีู้ให้บริการได้รับความเสยีหาย ปี 2564  จำนวน 5 จังหวัด (อุบลราชธานี 
ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มกุดาหาร)/ 
6) การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น ในภาวะวิกฤติเกิดโรคระบาด หรือภัยพิบัติใน
พื้นที ่  
 

1) ทบทวนการค ัด เล ือก
อน ุกรรมการ มาตรา 41 
ร ะด ั บ จ ั งห ว ั ด  ป ี  2564 
( จ ั ง ห ว ั ด ม ุ ก ด า ห า ร ) 
อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) สรุปผลการประชุม 
Board Relation อปสข./
อคม. ปี 2564   

 

3/2564 
9 ก.ย.64 

1) สรุปรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต
พื้นที่ (อปสข.) ปี 2564  
2) สรุปบทบาทหน้าท่ีและภารกิจอนุกรรมการควบคุมคณุภาพและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุขระดับเขตพื้นท่ี (อคม.) เขต 10 อุบลราชธานี 
3) รายงานผลการจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ที่ไดร้ับผลไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน 
Covid-19 
4) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโยบายการลดความแออัดในโรงพยาบาล
โดยรา้นยาแผนปัจจุบันร่วมบริการ 
5) รายงานผลการดำเนินงานการคุ้มครองสิทธิประจำเดือน (ม.57 ,ม.59  และ ม.
50(5)) และสรุปผลการดำเนินงานการ 
จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 และรายงาน ผลกรณี ผู้ใหบ้ริการได้รับ
ความเสยีหาย ปี 2564     
6) รายงานการจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
เขต10 ภาพรวม 
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ครั้งท่ี เรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา 
 7) รายงานความก้าวหน้าการจัดสรรงบจ่ายตามเกณฑ ์

คุณภาพผลงานหน่วยบริการ (QOF)  
8) รายงานการตรวจประเมินผลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อมาตรฐานการดำเนินงาน
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน (SOP) ปี 2564  
9) การเข้าถึงยารักษาไวรสัตับอักเสบซี เขต 10 อุบลราชธาน ี(นำเสนอโดยผู้แทน
ภาคประชาชน) 
10) ประเด็นขับเคลื่อนด้านคณุภาพและการแกไ้ขปัญหาเหตเุกิดซ้ำ ปีงบประมาณ 
2565  

 

 (สปสช.เชต ได้เชิญ นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.มุกดาหาร ให้นำเสนอสรุป
รายงานผลการดำเนินงานของ อปสข.ปี 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
ร่วมกับ อคม.ให้ที่ประชุมไดร้ับทราบ และท่านผู้แทนอัยการได้นำเสนอบทบาท
หน้าท่ีของ อคม.เพื่อแจ้งให้ อคม.ท่านใหม่ (ผู้แทนเทศบาล) และ อคม.ทุกท่านได้
รับทราบบทบาทหน้าท่ีที่ชัดเจนและได้ให้เสนอแนะทางด้านกฏหมายเพื่อให้เกิด
ความรู้เพิ่มเติม การประชุมครั้งนี้ ได้สรุปรายงานการจดัสรรงบกองทุน สปสช. เขต 
10 ในภาพรวม ความก้าวหน้าการจัดสรรงบ QOF เพื่อให้ อคม.รบัทราบ ในส่วน
ของภาคประชาชน ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านเครือข่ายผู้ติดเชื้อได้นำวาระเรื่องการ
เข้าถึงยารักษาไวรัสตับอักเสบซี เขต 10 มาร่วมหารือที่ประชุม เพื่อผลักดันใหผู้้ป่วย
ได้มโีอกาสได้รับยาอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน)  

 

   ความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันปัญหาเกิดซ้ำด้านคุณภาพมาตรฐานจากการให้บริการ
สาธารณสุข ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
         1) แผนขับเคลื่อนเชิงรุกป้องกันอุบัติการณ์ความเสี่ยงและแก้ไขปัญหาเหตุเกิดซ้ำด้านสูติกรรม 
(มารดาและทารก) ในระดับเขต 10 ปี 2564  จากการทบทวนวิเคราะห์คำร้องขอรับเงินชดเชยช่วยเหลือเบื้องต้น 
(ผู้รับบริการ) ตาม ม.41 เขต 10  ปี 2557-2563  และ อัตราส่วนการตายของมารดา เขตสุขภาพที่ 10  ปี 2560-2563 
ต่อแสนประชากร (ปี 2560 = 13.0 , ปี 2561 = 17.40 , ปี 2562 = 5.41 , ปี 2563 = 20.09 
ตัวช้ีวัด : ลดอัตราการตายของมารดา   ภาพรวมเขต 10 ไม่เกิน 37 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
การดำเนินงาน (1) แต่งตั้งคณะทำงาน  (ภายใต้การกำกับของ อคม.) กำหนดติดตามเยี่ยมพ้ืนที่  
แผนภาพที่ 160 อัตราส่วนการตายของมารดา เขตสุขภาพที่ 10 ปี 2560-2564 

 
      
      (2) ประเด็นนำเสนอจากพื้นที่ 
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-  อุบัติการณ์ทางสูติศาสตร์ ทางมารดาและทารกแรกเกิด ย้อนหลัง 3 ปี เช่น ระยะ ANC เรื่อง DFU      
- การลืมลงกำหนดคลอด ลงผล Lab ผิดพลาด ไม่กำหนด 
- การคลอด refer ล่าช้า ส่งพบแพทย์ไม่ได้ตามเกณฑ์ 
- ระยะคลอด ด้านแม่ มารดาชัก เสียชีวิต ความผิดพลาดการประเมินความก้าวหน้าการ คลอด การเกิด  

PPH stillbirth birth trauma  shoulder dystocia refer  ล่าช้า 
(3) การวิเคราะห์อุบัติการณ์ต่างๆ บุคลากรและทีมผู้เชี่ยวชาญ ออกแบบ CPG  ใช้สรุปเป็นแนวทางปฏิบัติ ใน

เขตสุขภาพที่ 10 
(4) บุคลากรในแต่ละรพ. นำไปปฏิบัติ และติดตามประเมินผล  
(5) สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค นำเสนอ อคม./อปสข./ผู้บริหารเขต 
 

แผนภาพที่ 161 จำนวนเรื่องชดเชย ม.41 แผนกสูติกรรม ปี2560-2564 

 
มาตรการสำคัญในการป้องกันมารดาเสียชีวิต กรณี Previous C/S เขตสุขภาพที่ 10 
ANC 

1) ครรภ์เสี่ยงทุกรายฝากครรภ์ที่รพช., รพท. หรือรพศ. เท่านั้น 
2) GA 32 wk  >> U/S ดูการเกาะตัวของรก 
3) ให้ข้อมูลแก่หญิงตั้งครรภ์และญาติทุกระยะของการตั้งครรภ์ 
4) บันทึกข้อมูล/ความเสี่ยงในสมุดบันทึกสุขภาพให้ครบถ้วน  

LR 
1) Pre op (เตรียมทีม สำรองเลือด อุปกรณ์ ยา ทีม CPR ให้พร้อม)  
2) U/S ก่อน C/S ทุกราย 
3) กรณี Elective C/S  ทำเฉพาะในเวรเช้าเท่านั้น 
4) กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินใน OR แบ่งบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 

PP 
1) ประเมิน V/S ตามมาตรฐานการดูแล postpartum care, post operation care 
2) Check blood loss และลงข้อมูลตามจริง 
3) ประเมินผู้คลอด การหดรัดตัวของมดลูก  

กำหนดการติดตามเยี่ยมหน่วยบริการในพื้นที่เหตุเกิดซ้ำ 2 เรื่อง ปี 2564 
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ตารางท่ี 122 ตารางกำหนดการกำกับติดตาม เยี่ยมพ้ืนที่เหตุเกิดซ้ำ ปี2564 

 
ข้อเสนอแนะ  
 -    ข้อมูลปี 64* *http://cmi.healtharea.net/isp/sp_obs/index?menu_id=1  
 -    ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวัง/สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  
                  https://hp.anamai.moph.go.th/th/maternal-mortality-ratio/ 

- อัตราส่วนการตายของมารดาภาพรวมเขต 10 ปี 2564 ต่อแสน = 36.47 ซึ่งมีอัตราส่วนสูงกว่าปี 2563 
เนื่องจากมารดามีภาวะเสี่ยงตั้งแต่ตั้งครรภ์ 8 ราย และติดเชื้อ Covid 19 จำนวน 4 ราย  

- เขตได้มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้ มีแนวทางเฝ้าระวังคุณภาพบริการในการดูแลมารดาและทารก
มีกระบวนการกำกับติดตามคุณภาพการดำเนินงานหน่วยบริการในเขตพื้นที่ครบ 5 จังหวัดครอบคลุม  
การพัฒนาระบบ fast track  ถุงตวงเลือด  การทบทวน CPG  แนวทางการดูแล previous C/S 

- เนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 ทำให้ MMR เพ่ิมข้ึนและเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบกับการดำเนินงานใน
ภาพรวมระดับเขต 

  2) แผนการป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานจากการให้บริการสาธารณสุขในประเด็น 
 การติดเชื้อวัณโรค ในกลุ่มผู้ให้บริการ 
ที่มา : การวิเคราะห์ข้อมูลการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560-2563 พบผู้ให้บริการติดเชื้อวัณโรคจากการให้บริการ ดังนี้ 
ปี 2560 = 31 ราย (79%) ปี 2561 = 22 ราย (76%)  ปี 2562 = 28 ราย (55%) ปี 2563 = 26 
ราย (68%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hp.anamai.moph.go.th/th/maternal-mortality-ratio/


หน้า | 206 
 

 

แผนภาพที่ 162 จำนวนเรื่องชดเชยผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ ปี2556-2564 

 
จำแนกตามประเภท และ วิชาชีพ 9 ด้าน ลำดับ 1-2 ได้แก่ พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

 
ตารางท่ี 123  จำนวนและร้อยละ สาเหตุความเสียหายของผู้ให้บริการที่ได้รับการชดเชย 

 
 
ตัวช้ีวัด : คุณภาพและมาตรฐานบริการ ในการเฝ้าระวังวัณโรคของโรงพยาบาลทุกแห่ง  ร้อยละ 80 

จ านวน % จ านวน% จ านวน% จ านวน% จ านวน%

ตดิเชือ้วณัโรค 31 79% 22 76% 28 55% 25 68% 1 9% 107 64%

ถูกผูป่้วยท ารา้ย 3 8% 6 21% 19 37% 8 22% 4 36% 40 24%

อบัุตเิหตรุถสง่ตอ่ 5 13% 0% 2 4% 0% 0% 7 4%

อบัุตเิหตรุถฉุกเฉนิ 0% 0% 0% 0% 5 45% 5 3%

สัมผัสสารคัดหลั่ง 0% 0% 0% 2 5% 0% 2 1%

เข็มทิม่/ต า 0% 0% 0% 1 3% 0% 1 1%

อบัุตเิหตรุะหวา่ง Refer 0% 0% 0% 1 3% 0% 1 1%

บาดเจ็บจากไฟฟ้าชอ็ตขณะผา่ตัดผูป่้วย 0% 1 3% 0% 0% 0% 1 1%

โรคตดิตอ่โดยตรงจากผูป่้วย 0% 0% 0% 0% 1 9% 1 1%

ตดิเชือ้ อสีกุอใีส 0% 0% 1 2% 0% 0% 1 1%

อบัุตเิหตรุะหวา่งการรักษา 0% 0% 1 2% 0% 0% 1 1%

รวม 39 100% 29 100% 51 100% 37 100% 11 100% 167 100%

รวม %
2560 2561 2562 2563 2564

สาเหต/ุความเสยีหาย



หน้า | 207 
 

 

การดำเนินงาน : แต่งตั้งคณะทำงาน (ภายใต้การกำกับของ อคม.) ประกอบด้วย ประธาน อคม.และผู้แทน
อนุกรรมการ/ผอ.สคร.10 และคณะ/ผู้รับผิดชอบงาน TB จาก สสจ. 5 จังหวัด /รพ.สรรพสิทธิประสงค์/ สปสช. และ
ผู้เกี่ยวข้องgเพ่ือติดตามเยี่ยมหน่วยบริการ ประเด็นนำเสนอ ได้แก่  แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยทีมสหวิชาชพี  
การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในโรงพยาบาล การเพ่ิมความรู้ของบุคลากรทุกกลุ่มในของแนวทาง
ปฏิบัติ  การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ได้มาตรฐาน และมีความเหมาะสมกับบริบท  สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา 
อุปสรรค นำเสนอ อคม./อปสข./ผู้บริหารเขต  
   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
จากการให้บริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560-2564  พบผู้ให้บริการติดเชื้อวัณโรคจากการให้บริการ ลดลงมี
จำนวน 1 ราย คิดเป็น 9.09% 
ผลการดำเนินงาน 

- เฝ้าระวังก่อนเข้าทำงาน/ให้ความรู้เรื่องวัณโรคประจำปี 
- กำกับ ติดตามประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
- ขณะทำงานถูกคัดกรองโดย CXR ทุกปี เฝ้าระวังทุก 6 เดือน มีการสอบสวน และให้พักงาน 14 วัน 

มาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังวัณโรคในบุคลากร 
1) เฝ้าระวังก่อนเข้าทำงาน 
2) มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องวัณโรคประจำปี 
3) กำกับ ติดตามประเมินการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
4) ขณะทำงานถูกคัดกรองโดย CXR ทุกปี ถ้าอยู่แผนกที่มี จนท.ป่วยเป็นวัณโรคจะถูกเฝ้าระวังทุก 6 เดือน 
5) เวลาเกิด Case ใน จนท.มีการสอบสวน และให้พักงาน 14 วัน 
6) ขอรับการชดเชยจาก สปสช. 

การดำเนินงาน “ค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่” 
- กำหนดเป้าหมาย 
- มีแผนงาน /โครงการค้นหาวัณโรค 
- คัดกรองกลุ่มเสียงโรคเรื้อรังที่มารับบริการในโรงพยาบาล 
- คัดกรอง CXR mobile ในชุมชน 

การดำเนินงาน “รักษาผู้ป่วยให้หาย” 
- Admit ในรายที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิต 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก 
- มีคลินิกวัณโรคเฉพาะ 
- มีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยวัณโรค 
  เมื่อนอนโรงพยาบาล 
- ระบบส่งต่อสู่เครือข่าย รพสต.,รพ.อ่ืน 
- มีระบบให้คำปรึกษากับแพทย   ผู้เชี่ยวชาญ 
- จนท.ได้รับการพัฒนาศักยภาพเรือง TB 
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แผนภาพที่ 163 มาตรการเฝ้าระวังวัณโรคในบุคลากร (1) 
 

 
จุดบริการด่านหน้าคัดแยกผู้ป่วย 
           - ทุก รพ.มีจัดคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจ 

- จนท.มีความรู้เกี่ยวกับอาการวัณโรค 
- มีแบบคัดกรองวัณโรค มีช่องทางด่วนสำหรับทางเดินหายใจ, วัณโรค 
- มี one stop service สำหรับผู้ป่วยสงสัยวัณโรค 

จุดบริการ TB Clinic 
- มีคลินิกวัณโรคเฉพาะ 
- บริเวณคลินิกวัณโรค อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ติดเครื่องปรับอากาศ 
- มี PPE สนับสนุนเพียงพอ 
- รพ.ศก.เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดบริการ 

การจัดบริการห้องแยกโรค 
-   ทุก รพ.มีห้องแยกโรคความดันลบสำหรับผู้ป่วยทางเดินหายใจเฉพาะ 
-  มีห้องเดียวทั้งชนิดห้องธรรมดาและแรงดันลบ  สำหรับผู้ป่วยวัณโรค 
-   จนท.ถูกเฝ้าระวังทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | 209 
 

 

แผนภาพที่ 164 มาตรการเฝ้าระวังวัณโรคในบุคลากร (2) 
 

 
ข้อค้นพบและโอกาสในการพัฒนา 

ข้อค้นพบ โอกาสในการพัฒนา 

-พบ จนท.ที่หอผู้ป่วย และ OR 
ป่วย ซึ่ง จนท. กลุ่มผู้มีระยะเวลา
อยู่กับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคอาจไม่
ถูกวินิจฉัยในระยะเริ่มแรก 
-การใช้ PPE ป้องกันตนเองยังไม่
เคร่งครัด 

-การใช้ PPE ที่เหมาะสมตลอดเวลาขณะให้บริการผู้ป่วยมีความสำคัญ 
-การ Screening หาวัณโรคในผู้ป่วยที่ admit 
-การสนับสนุน PPE ที่เพียงพอในหอผู้ป่วย 
-ตรวจสุขภาพโดย CXR อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และทุก 6 เดือน  กรณีมี 
Index case 
-การให้ความรู้เรื่องวัณโรคกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ 

-กลุ่มผู้สัมผัสโรคเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง
ที่จะป่วยเป็นวัณโรค 

-พัฒนาระบบการเตือนที่แผนกผู้ป่วยนอกเวลาที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับวัณโรค
มาใช้บริการที่ รพ. จะได้เกิดการคัดกรองและเฝ้าระวัง (ศึกษาเรื่องสิทธิฯ) 
-ระบบติดตามผู้สัมผัสเพ่ือตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน เป็น
ระยะเวลา 5 ปี 

ปัญหา ข้อเสนอจากพื้นที่ 
1. มีข้อจำกัดในการเบิกงบประมาณการดำเนินงานต้องใช้สำหรับประชาชนเท่านั้น การจัดอบรมบุคลากร เพ่ือ

พัฒนาทักษะความรู้ไม่สามารถใช้งบประมาณนี้ได้ /มีความยุ่งยากในการใช้งบประมาณ 
2. งบประมาณต้องใช้ให้หมดใน  1 ปี  
3. มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่าย ทำงานยากข้ึน เป็นภาระในการบันทึกข้อมูล 
4. การชดเชยเงินกรณีเจ็บป่วยวัณโรค จากการทำงานมีขั้นตอนยุ่งยากไม่เอ้ือต่อการทำงานบุคลากรสิทธิ

ประกันสังคม ไม่สามารถเบิกชดเชยได้/มีข้อจำกัดในกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
5. น้ำยาทดสอบทางผิวหนัง TST ไม่เพียงพอต่อการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ขาดเป็นช่วงๆ 
6. กลุ่มบุคลากรที่ใช้สิทธิการรักษาบัตรประกันสังคม/เบิกจ่ายตรง มีข้อจำกัดในการคัดกรองด้วยเอกซเรย์ปอด

ตามกลุ่มเสี่ยงที่กำหนดในนโยบาย 

การดำเนินงานการมีส่วนร่วมในระบบหลักประกันสุขภาพโดยภาคประชาชน 
                  การดำเนินงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา 50(5) และศูนย์
ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
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แผนภาพที่ 165 จำนวนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หน่วยรับเรื่องร้องเรียน 
 

 
ด้านการสร้างการรับรู้ : ประชุม พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเครือข่าย (ดำเนินการทุกจังหวัด) 

ผลจากประชุมขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิระหว่างศูนย์ฯ ร่วมกับ สสจ. หน่วยบริการ ดังนี้ 
- มีการประชุมขับเคลื่อนงานในส่วนผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการเพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียนเกิดซ้ำ 
- มีแผนสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันในด้านผู้ให้บริการเรื่องพฤติกรรมบริการ 
- มีแผนเชิงรุก-เชิงรับ โดยการประชาสัมพันธ์ร่วมกันผ่านเครือข่าย สื่อมวลชน จิตอาสา โซเชียล มีการรับเรื่อง 
  ผ่านสายด่วนภายในจังหวัด 
- มีการตั้งศูนย์ one stop service ในการจัดทำ พรบ.ภายในโรงพยาบาล 
- มีการทบทวน จัดตั้งกลุ่มไลน์เพ่ือสื่อสารภายในจังหวัด 
- จัดเผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู ้ ความเข้าใจ เรื ่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้แก่ประชาชนในพื ้นที่ 
(ดำเนินการทุกจังหวัด)  

ด้านการคุ้มครองสิทธิ : รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้คำปรึกษาแนะนำ รวม 122 เรื่อง 
แผนภาพที่ 166 สรุปประเด็นย่อยเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 

 
 3.4 อคม.เขต 10 อุบลราชธานี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อคม.เขตอื่น ได้แก่ อคม.เขต 9 นครราชสีมา 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานในเขตพ้ืนที่ร่วมกัน โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์ร่วม 
อปสข. และอคม. ปี 2564 – 2566 ดังนี้ 



หน้า | 211 
 

 

แผนภาพที่ 167 จุดเน้นการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานในเขตพ้ืนที่ 
 

 
3.5 จุดแข็ง ความท้าทาย และข้อเสนอ จาก อคม.เขต 10 อุบลราชธานี 
แผนภาพที่ 168 จุดแข็ง ความท้าทาย และข้อเสนอ จาก อคม.เขต 10 อุบลราชธานี 

 

   
ภาพกิจกรรม อคม.ลงเยี่ยมพื้นที่เหตุเกิดซ้ำในหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี 
แผนภาพที่ 169 ภาพกิจกรรม อคม.ลงเยี่ยมพ้ืนที่เหตุเกิดซ้ำในหน่วยบริการ เขต 10 อุบลราชธานี 
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