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รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน การบริหารจัดการงบกองทุนหลกัประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ
ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติเขต ๓ นครสวรรค ์และโรงพยาบาลอทุัยธาน ี

โดยคณะอนกุรรมการตรวจสอบ 
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชมุ สปสช.เขต ๓ นครสวรรค ์และโรงพยาบาลอุทยัธาน ี

๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบด าเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
    ๑.๑  เพ่ือประเมินความมีประสิทธิภาพ ความมีประสิทธิผลของการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ         

แห่งชาติ ในระดับ สปสช.ส่วนกลาง, สปสช.เขต และหน่วยบริการ   
 ๑.๒   เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับเขต และระดับ 
            หน่วยบริการ  
    ๑.๓   เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับ สปสช.ส่วนกลาง

ระดับเขต และระดับหน่วยบริการ 
    ๑.๔   เพ่ือรับทราบผลงานเด่น ๆ ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับเขต และหน่วยบริการ 
    ๑.๕   เพ่ือให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เข้าใจในการบริหารจัดการกองทุน เมื่อมีการด าเนินงานในระดับเขต และ

ระดับหน่วยบริการ ตามภารกิจหลักของส านักงาน ท าให้เกิดประโยชน์ในการสอบทาน 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบด าเนินงานโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
  ๒.๑  การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม และรายกองทุนย่อยของ สปสช เขต ๓  
         นครสวรรค์ ปัญหาอุปสรรคจากการด าเนินงาน และผลงานหรือนวัตกรรมเด่น 

    ๒.๒  ผลการสอบทานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. เขต ๓ นครสวรรค์  
           โดยส านักตรวจสอบ 
    ๒.๓  การติดตามผลการด าเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานี ในเรื่อง งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับพ้ืนที่ / ระดับเขต / จังหวัด  
(การด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคหัวใจ) และการให้บริการแบบประคับประคอง (Palliative care) ส าหรับผู้ป่วย 

            ระยะสุดท้ายที่บ้าน  
    ๒.๔  ข้อตรวจพบหรือข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการตรวจสอบ 

๓. หน่วยรับตรวจและหน่วยบริการที่ลงพื้นที่ติดตาม 
๓.๑  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๓ นครสวรรค์ 

    ๓.๒  โรงพยาบาลอทุัยธานี          

๔. ผลการตรวจสอบด าเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.เขต ๓       
นครสวรรค์ โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

๔.๑ ผลการด าเนินงานการบริหารกองทุนปี ๒๕๖๑  
ข้อตรวจพบ 
การบริหารงบประมาณ ส่วนใหญ่การใช้จ่ายเงินในแต่ละบริการย่อย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ร้อยละ ๑๐๐ %  

เว้นแต่ งบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯใช้จ่าย ๙๖ % และงบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ใช้จ่าย ๖๐ %  
- การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับเงินงบประมาณ พบว่า กองทุนต าบลใช้ไป ๔๗ %, LTC ใช้ไป ๗๑ %, และ

งบค่าเสื่อมใช้ไป ๘๙ %  
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 

 ขณะนี้ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับงบกองทุนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แล้ว ขอให้ เขตท าความเข้าใจกับ
ท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องในการใช้จ่ายเงินกองทุนต าบล และ LTC เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงิน 

๔.๒ งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ (CA colon) 
ข้อตรวจพบ 
- เป้าหมายในภาพรวมของการท า FIT Test จ านวน 65,585 ราย ผลคัดกรองได้ 60,738  คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๑      

เป็นอันดับ ๑ ของประเทศ 
- เป้าหมายในภาพรวมการท า Colonoscope จ านวน ๓,๘๖๗ ราย ผลการท า Colonoscope มีจ านวนเพียง ๗๙๙ ราย 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๖ ซึ่งเป็นจ านวนที่น้อยมาก  
ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึง Colonoscope  
๑. ความไม่พร้อมของหน่วยบริการ เนื่องจากทรัพยากรมีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งบุคลากรผู้ให้บริการ และเครื่องมือ

อุปกรณ์ท่ีไม่เพียงพอ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานที่ไมเ่พียงพอ 
๒. มีผู้ที่รอคอยตรวจยืนยันด้วย colonoscopy ตกค้างจากการด าเนินงานคัดกรองในปีงบประมาณ 2561   
๓. ไม่มีระบบที่ช่วยป้องกันการเบิกชดเชยที่ผิดหลักเกณฑ์การด าเนินงาน เช่น การน าผู้ที่ถูกคัดกรองในโครงการ

ไปเบิกชดเชยค่าบริการตรวจยืนยันด้วย colonoscopy แบบผู้ป่วยใน หรือแบบ One Day Surgery (ODS) 
๔. ค่าชดเชยค่าบริการ ไม่เพียงพอต่อต้นทุนการให้บริการจริง 
๕. ความไมแ่น่นอนและไม่สมบูรณ์ของแนวทางการใช้ข้อมูลส าหรับการเบิกจ่าย 
แนวทางแก้ไขของ สปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ 
๑. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภายในและนอกเขต เพ่ือขอรับการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์

เครื่องมือมาช่วยในการด าเนินงาน  
๒. จัดสรรเป้าหมาย FIT Test โดยค านึงถึงศักยภาพในพ้ืนที่ และปริมาณบริการที่ตกค้างจากการด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือบริหารจัดการ โดยลดระยะเวลารอคอยการตรวจยืนยันด้วย colonoscopy 
๓. ส่ง IT ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขการจ่ายชดเชยของโครงการ 
๔. มีข้อเสนอให้ส่วนกลาง : ปรับค่าชดเชยการให้บริการเพ่ิมข้ึน 
๕. วิเคราะห์และทบทวนการใช้ข้อมูลในการเบิกจ่ายอย่างเป็นระบบ 
ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งล าไส้ใหญ่ : CA colon เป็นนโยบายของกระทรวง

สาธารณสุข และเป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ควรได้รับ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการ อย่าน าข้อจ ากัดในการด าเนินงาน
และความไม่พร้อมมาเป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน ต้องหาแนวทางอ่ืนร่วมด้วย เช่น ให้โรงพยาบาลเอกชนเข้า
มาร่วมด าเนินการ หรือส่งบุคลากรไปอบรม เรียนรู้  ซึ่ง สปสช.ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด และเขตต้องเสนอปัญหาให้ กับ
ส่วนกลางรับทราบ หากนโยบายจากส่วนกลางที่ส่งมาพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ต้องเสนอประเด็นปัญหา 
ข้อจ ากัด มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการแก้ไข อย่าปิดกั้นการเข้าถึงของประชาชน โดยการลดโอกาสการคัดกรองใน Step ๑ : 
การตรวจ FIT test เพ่ือไม่ให้ไปถึง Step ๒ : colonoscopy เนื่องจากศกัยภาพไม่พร้อมในการให้บริการของ colonoscopy  

๔.๓ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน   
ข้อตรวจพบ 
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เบิกจ่ายเงิน ๙๙.๐๕ % : พบว่า ส่วนใหญ่ รพ.สต.ด าเนินการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเอง 

โดยขาดความช านาญในการด าเนินการ ส่งผลให้มีข้อผิดพลาด โดยเฉพาะด้านการหักภาษี ณ ที่จ่าย พบว่า บางหน่วยไม่
หักภาษีฯ และจากหลักฐานการโอนเงิน พบว่า มีการใช้จ่ายเงินต่ ากว่าแผน  
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- ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เบิกจ่ายเงิน ๘๙.๒๒ % : พบว่า ส่วนใหญ่ เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอ่ืน พ.ศ.2559       
ในเรื่องการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ และกรณีมีเงินเหลือจ่ายจะต้องด าเนินการอย่างไร ประกอบกับกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ ๒๕๖๐ เป็นประกาศฉบับใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับหน่วยบริการยังไม่เข้าใจ  

 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
๑. ให้ สปสช.เขต ซักซ้อมท าความเข้าใจกับหน่วยที่รับเงินสนับสนุนงบค่าเสื่อม หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

ตามแผน และยังต้องการใช้งบค่าเสื่อมฯ ให้ท าเรื่องขอขยายระยะเวลา แต่หากด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนและมีเงิน
เหลือสามารถโอนเข้าบัญชีเงินบ ารุงฯ เพ่ือใช้จ่ายตามระเบียบเงินบ ารุงฯต่อไป ส่วนดอกผลที่เกิดจากงบค่าเสื่อมให้เปิด
บัญชีแยกต่างหาก และให้ส่งคืนเข้าบัญชีกองทุน โดยมีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจแจ้งเวียนให้ทราบไปแล้ว   

๒. ในด้านการก ากับติตตาม ให้ใช้โปรแกรมการก ากับติดตาม ตามท่ีคณะท างานได้ก าหนดไว้  

๔.๔ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ เขต จังหวัด : P&P Area Based  
ข้อตรวจพบ 
การบริหารและการใช้งบประมาณ  PPA ใน ๒-๓ ปีที่ผ่านมามีข้อจ ากัดหลายเรื่อง เช่น ในเรื่อง Individual Approach   

จึงไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่ และไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะใช้ข้อมูล Secondary data  
ของกระทรวง สธ.มาวิเคราะห์ และหา Health need ประกอบกับมีกรอบการท างานค่อนข้างจ ากัด โดยต้องด าเนินการ
ตามประกาศหลักเกณฑ์กองทุนฯ ฉบับที่ ๑๐ ส าหรับงบ P&P ก าหนดภายใต้นิยาม : การบริการสาธารณสุข ส่วนกองทุน
ต าบลท้องถิ่น ก าหนดภายใต้มาตรา ๔๗ ไม่จ ากัดอยู่กับบริการสาธารณสุข จึงสามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวกว่า ซึ่งเรื่องนี้       
คงแก้ไขไม่ได้ เพราะ สปสช.มีหน้าที่จัดบริการ ส่วนปัญหาการใช้จ่ายงบ PPA เพ่ือการพัฒนาไม่สามารถท าได้ ซึ่งขณะนี้    
มีคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด อ าเภอ (Prudential health board และ District health board)      
ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาในอนาคตได ้  

 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ    
 เนื่องจากประเทศมีความชัดเจนในเรื่องยุทธศาสตร์การท างาน โดยใช้หลักการของสาธารณสุขมูลฐาน           

เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ การจัดบริการเน้นหลักการบูรณาการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟ้ืนฟู       
โดยเน้นกลุ่มประชากรเป็นหลักการใหญ่ จะมุ่งเน้นการท างาน UHC ผ่านกระบวนการจากผู้มีส่วนร่วมค่อนข้างชัดเจน 
โดยใช้กระบวนการ District health board เป็นฐาน ต้องเติมเต็มในเรื่อง ความต้องการของประชาชน และความเข็มแข็ง  
ในเรื่อง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ อย่าปล่อยให้เกิดความสับสน โดยไปท าเรื่องการรักษาโรค ต้องเน้นการดูแล สุขภาพ 
และส่งเสริม ป้องกัน โดยเฉพาะทิศทางในการเดินต่อไปในอนาคตที่จะต้องทบทวนใหม่ โดย สปสช.จะต้องก าหนดในเรื่องของ 
NCD ให้ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และการปรับพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นสิทธิประโยชน์หลัก ส่วนที่เหลือเป็นการ
ดูแลอย่างอ่ืนอย่างต่อเนื่อง ส่วนส านักงานประกันสังคมจะเข้ามาดูแลต่อเป็นสิทธิประโยชน์เสริม  

 ขอให้เขตท าความเข้าใจและประสานงานกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ต้องให้ความส าคัญในเรื่องเครือข่ายและ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง ต้องทราบว่าประชาชนต้องการอะไร เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็นหน่วยรับ
งบประมาณ มีอ านาจในการขอตั้งงบประมาณของตนเอง แต่ต้องเสนอผ่านกระทรวงมหาดไทย ถ้าเราสามารถเข้าไปมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้งบประมาณสามารถกระจายไปทางท้องถิ่นได้จะดีมาก และขณะนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับ
กองทุนจังหวัด กองทุนท้องถิ่น LTC ก็ประกาศใช้แล้ว และขยายขอบเขตการให้บริการเพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถจัดสรร
งบประมาณมาด าเนินการได้ คาดว่าในอนาคตคงจะปรับตัวดีขึ้น  
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๔.๕ งบบริการก ากับการกินยาและบริการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค  
งบบริการค้นหาผู้ป่วย  
1. เป้าหมายด าเนินงาน :  ปี ๒๕๖๑ 

1) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ยังมีชีวิต จ านวน 10,537 คน (เดือน ธ.ค. จ านวน 2,017 คน) 
2) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ (HbA1c>7) รวมจ านวน 55,835 ราย 

2. ผลงานบริการ : ปี ๒๕๖๑ 
1) กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ที่ยังมีชีวิตจ านวน 6,496 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) 

    2) กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ และผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ (HbA1c>7) จ านวน 23,556 ราย 
   3) ผลการใช้จ่ายงบกองทุน (จ านวนเงินที่จัดสรร 4,909,013 บาท) 

    -  จ่ายภายในเดือนกันยายน 2561 จ านวน 4,909,013 บาท (100%) 
 ข้อตรวจพบ : ผลงานบริการ ๑) จ านวนกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ จ านวน ๖,๔๙๖ ราย 2) กลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่ และผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ (HbA1c>7) จ านวน ๒๓,๕๕๖ ราย จ านวนบริการไม่ได้ตาม
เป้าหมาย แต่สามารถจ่ายเงินได้ ๑๐๐ %  ซึ่งเขตชี้แจงว่า งบประมาณที่ได้รับ จ านวน ๔.๙ ล้านบาทไม่เพียงพอกับ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น เขตจึงค้นหากลุ่มเป้าหมายด้วยตนเอง โดยกลุ่ม ๑ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีฯ เน้น Chest X-ray เป็นหลัก และ 
๒ กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่และผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ (HbA1c>7)  ใช้ข้อมูลจาก ๔๓ แฟ้มของเขต ๓ ซ่ึงคาด
ว่าเป็นผู้ป่วยรายใหม่บวกกับผู้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ าตาลไม่ได้ (HbA1c>7) เป็นข้อมูลเป้าหมาย และค านวณจ่ายเป็น 
Point แทน 

๔.๖ งบบริการการแพทย์แผนไทย 
ข้อตรวจพบ 
เนื่องจากมีการปรับงบประมาณในปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ทั้งลดและเพ่ิม รายละเอียด ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

- ใน ปี ๒๕๖๑ หน่วยบริการตามเกณฑ์มีงบประมาณลดลง ประมาณ ๖ ล้านบาท ในขณะที่บริการนวด อบ 
ประคบ, บริการฟ้ืนฟูแม่หลังคลอด, และบริการจ่ายยาสมุนไพรมียอดเบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นประมาณ ๓ ล้านบาท, ซึ่งบริการ
ฟ้ืนฟูแม่หลังคลอดปรับเพ่ิมขึ้นเป็นสิ่งที่ดี การปรับบริการตามเกณฑ์ลดลง และไปเพ่ิมการบริการใน ๓ ลักษณะดังกล่าว 
เป็นไปตามที่คาดหวัง / และตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งเป้าหมาย หรือไม ่ 

- เขตได้ชี้แจงว่า ส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดนโยบาย โดยการจ่ายต้องจ่ายตามผลงานบริการจริง ส าหรับบริการที่ได้
งบประมาณมาก มาจากผลงานที่ให้บริการมาก ในส่วนของหน่วยบริการตามเกณฑ์ ปี ๒๕๖๑ที่ลดลง เนื่องจากในปี ๒๕๖๐ 
จ่ายกับหน่วยที่มีบุคลากรแพทย์แผนไทยที่จบปริญญาตรี และมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย หน่วยบริการจึงมีมาก ส่วนปี ๒๕๖๑    
หน่วยที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจะไม่มีเงินตามศักยภาพตามเกณฑ์ หน่วยที่ได้รับงบประมาณต้องมีแพทย์แผนไทยที่จบ
ปริญญาตรีเท่านั้น ดังนั้นหน่วยบริการจึงลดลง งบประมาณจึงลดลงไปด้วย   
 
 
 

งบบริการการแพทย์แผนไทย หน่วยบริการในเขต 3 ปี 2560-2561 
ประเภท  ปี 2560   ปี 2561  

หน่วยบริการตามเกณฑ์                 18,083,462.24                   13,666,344.40  
บริการนวด-อบ-ประคบ                   3,584,330.85                     6,336,110.44  
บริการฟ้ืนฟูแม่หลังคลอด                   2,722,953.17                     5,226,586.82  
บริการจ่ายยาสมุนไพร                   2,034,676.33                     5,036,274.16  
รวมงบประมาณที่ได้รับ                 26,425,422.59                   30,265,315.82  
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ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ    
- ขอให้เขตติดตามดูว่า เมื่อหน่วยบริการได้รับงบบริการตามเกณฑ์ลดลง จะมีผลกระทบกับเรื่องอ่ืน หรือไม่ เพราะ

หน่วยบริการที่ไม่ได้ตามเกณฑ์จะไม่ได้รับงบประมาณ จะอ่อนแอลงหรือไม่ จะท าให้บริการอ่ืน ๆ ลดลงด้วยหรือไม่   ต้อง
พิจารณาว่า นโยบายที่ส่งมาเป็นค่าเฉลี่ยภาพรวมของประเทศ จะเข้ากับบริบทของพ้ืนที่หรือไม่ ต้องดูบริบทของพ้ืนที่ด้วย   

๔.๗ ผลงานนวัตกรรมเด่น สปสช.เขต ๓ นครสวรรค์ 
- จัดท าคู่มือรหัสโรค (ICD 10) และประเภทการให้บริการเฉพาะผู้ป่วยในระยะที่จ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู 

สมรรถภาพ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ปี 2561 
- จัดท าโปรแกรมออนไลน์ เพ่ือส ารวจการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการเขต 3 นครสวรรค์ 
- จัดตั้งศูนย์ซ่อมบ ารุงกายอุปกรณ์โดยกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดพิจิตร 
- โครงการสุขาน่าใช้ใส่ใจคนพิการและผู้สูงอายุโดยกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดพิจิตร 
- จัดศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดอุทัยธานี 
- การจัดท า website เฉพาะกองทุน LTC เพ่ือการคืนข้อมูลให้แก้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 

http://sharinglogistics.com/ltc 
 

๕.  การติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการให้บริการจากเงินในระบบ 
     หลักประกันสุขภาพ ของหน่วยบริการโรงพยาบาลอทุัยธานี โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

  ๕.๑ การให้บริการแบบประคับประคอง (Palliative care) ส าหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน 
 ข้อตรวจพบ 

- ข้อมูลผู้ป่วย Palliative care ที่ดูแลนานที่สุด ใช้เวลานานประมาณ ๕ เดือน โดยก่อนปี ๒๕๖๐ เป็นการจ่าย
แบบรายกรณี และตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ การชดเชยเป็นการเบิกจ่ายแบบเหมาจ่าย หน่วยบริการจะได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ  
วันที่ลงทะเบียนจนถึงวันที่ผู้ป่วยเสียชีวิต ตั้งแต่ ๐-๓๐ วันเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท / สูงสุด ๑๕๐ วัน จ่าย ๙,๐๐๐ บาทต่อราย ซึ่ง
ดูแลตลอดระยะเวลาจนถึงระยะสุดท้าย โดยมีการวางแผนกับญาติผู้ป่วย (Advance care plan) ให้ญาติผู้ป่วยร่วม
ตัดสินใจ เช่น การจะใส่ท่อช่วยหายใจให้ผู้ป่วยหรือไม่ เมื่อเกิดภาวะวิกฤติ หรือผู้ป่วยต้องการไปเสียชีวิตที่บ้าน          
ญาติผู้ป่วยต้องร่วมวางแผนไว้ล่วงหน้า เป็นต้น  
 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 

- ในขณะนี้มีกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การให้พระเข้ามามีส่วนร่วมด้วย โดยการออกธรรมนูญพระสงฆ์       
หากชุมชนไม่มีความสุข ไม่มีสุขภาวะที่ดี พระก็จะไม่มีความสุขด้วยโดยมีมาตรการที่ส าคัญ ส าหรับหน่วยงานที่เป็นแกนหลัก 
ได้แก่ กระทรวง สธ., ส านักพุทธ, กรมการศาสนา, ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์, ส านักคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.), และมหาเถรสมาคมได้น าธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์เป็นแบบปฏิรูปสุขภาพพระสงฆ์ โดยมีการ
อบรมให้ความรู้กับพระ เพ่ือต่อสู้กับโรค NCD โดยไม่เป็นภาระกับฆราวาสและโรงพยาบาล ถ้าในพ้ืนที่มีพลังที่จะน าพระ
มาช่วยเสริมเพ่ิมเติมในเรื่องนี้ ก็จะเป็นสิ่งที่ด ี

 

 ๕.๒ งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับพื้นที่/ระดับเขต/จังหวัด : การด าเนินงาน
ป้องกันและควบคุมโรคหัวใจ จังหวัดอุทัยธานี                     

ข้อตรวจพบ 
การด าเนินการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาระดับพ้ืนที่/ระดับเขต/จังหวัด  : การ

ด าเนินงานป้องกันและควบคุมโรคหัวใจ จังหวัดอุทัยธานีด าเนินการได้ดี พบว่า ในปี 60 ร้อยละประชาชนที่ได้รับการ    
คัดกรอง CVD Risk จังหวัดอุทัยธานีได้สูงมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๒ ขอให้รักษาระดับไว้ให้ได้ โดยพยายามเลื่อน Risk  

http://sharinglogistics.com/ltc


รายงานผลการตรวจสอบด าเนินงาน ณ สปสช. เขต ๓ นครสวรรค์ และหนว่ยบริการในพื้นที่  วันที่ ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๒                         หน้า 6 จาก ๗ 

score จากระดับความเสี่ยงระดับ ๕ มาทางระดับ  ๔, ๓, ๒ ให้ได้ 
 

 

 
ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
๑. เสนอให้ รพ.อุทัยธานีติดตามดูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้กระบวนการกลุ่ม 

หรือการจับคู่ท างานร่วมกัน หรือกระบวนการร่วมอ่ืน ๆ อย่าให้ท าคนเดียว  
๒. เสนอให้ รพ.อุทัยธานีติดตามดูเรื่อง การเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง Stroke ซึ่งยังสูงอยู่ เนื่องจากมี

ตัวเลขของ ม.ธรรมศาสตร์ได้ให้ไว้ หลังจากให้ยารักษาไปแล้วและกลับไปบ้าน มีอัตราการเสียชีวิตประมาณ ๓๐% จะท า
อย่างไรให้มีกระบวนการติดตามไปดูที่บ้านต่อ มิเช่นนั้นจะเสียดายมาก ๆ เนื่องจากได้กู้คืนชีวิตกลับมาได้แล้วแต่ไป
เสียชีวิตที่บ้าน   

๓. เสนอให้ เขต ๓ นครสวรรค์ ติดตามและสนับสนุนในเรื่องการใช้งบ PPA ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับชุมชน สามารถ
ใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเปิดทางให้ทางท้องถิ่นมาสมทบ และด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทั้ง ๓ กองทุน ซึ่งจะมีทรัพยากรมาช่วยด าเนินการกิจกรรมได้ เช่น โครงการ ๑ วัด ๑ โรงพยาบาล : พระจะมี
วิธีคิด วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งบางวัดมีทรัพยากรที่จะสนับสนุนชุมชนในการดูแลสุขภาพ หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ได้ 

 

 ๕.๓ ผลงานเด่นของจังหวัดอุทัยธานี 
- ชนะเลิศระดับประเทศ : ประเภท สสจ. Best Practice การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคหัวใจและหลอด

เลือด ด้านการเฝ้าระวัง / การใช้ข้อมูล 
 
 

 
 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ
เมือง 130 81 62.31 49 37.69 0 0
ทพัทนั 100 41 41 55 55 4 4
สว่ำงอำรมณ์ 70 12 17.14 58 82.86 0 0
หนองฉำง 130 46 35.38 84 64.62 0 0
หนองขำหย่ำง 50 3 6 47 94 0 0
บำ้นไร่ 120 20 16.67 100 83.33 0 0
ลำนสกั 130 19 14.62 111 85.38 0 0
หว้ยคต 70 30 42.86 39 55.71 1 1.43
รวมทัง้จังหวัด 800 252 31.50 543 67.88 5 0.62

ผลกำรติดตำมประเมินโอกำสเสี่ยงต่อโรคหวัใจและหลอดเลือดสูงซ้ ำ ภำยหลังกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

CUP
ผู้เข้ำอบรม 
ปรบัเปลี่ยน

(คน)

ผลกำรประเมินควำมเสีย่งหลงัปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ลดลง เทำ่เดิม เพ่ิมข้ึน
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 ๖. ข้อเสนอแนะและมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 ประธานอนุกรรมการ เสนอว่า เรื่องนี้เป็นรายงานจากการตรวจติดตามที่เขต ๓ นครสวรรค์ที่ผ่านมาซึ่งท าได้ดี 
แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับงบบริการ CA colon ในการท า  Colonoscope ที่ยังท าได้น้อย ซึ่งประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่
เพียงพอกับต้นทุนการให้บริการ และใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการลดการคัดกรอง FIT Test เพ่ือมิให้ไปถึง Colonoscope 
ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการปิดกั้นโอกาสการเข้าถึงของประชาชนในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น จึงได้แนะน าทางเขตให้
หารือกับหน่วยบริการเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนของหน่วยบริการที่ลงพ้ืนที่ โรงพยาบาลอุทัยธานี มีจุดเด่นใน
เรื่องการคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการใช้ข้อมูล โดยมีผลงานเด่นในระดับจังหวัดอุทัยธานีในเรื่อง Best 
Practice การด าเนินงานควบคุมและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านการเฝ้าระวัง / การใช้ข้อมูล และมีจุดที่น่าเห็นใจของ
โรงพยาบาลอุทัยธานี คือ มีทรัพยากรน้อยเพราะเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก จึงเสนอให้เขตช่วยดูแลและสนับสนุนในเรื่อง
งบ PPA เพราะจังหวัดอุทัยธานี สามารถด าเนินการเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคหัวใจได้ดี  และส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งรับผิดชอบดูแล พรบ.สุขภาพแห่งชาติ ได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ มาตรา ๑๒ 
“บุคคลมีสิทธิท าหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพ่ือยืดการตายในวาระสุดท้ายของ
ชีวิตตน หรือเพ่ือยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้” โดยมีการขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวไปพอสมควรแล้ว   รวมทั้งร่วม
ผลักดันเรื่องการปฏิรูปพระสงฆ์ โดยการออกธรรมนูญพระสงฆ์ และขอความเมตตาจากพระสงฆ์เข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยในวาระ
สุดท้ายของชีวิตให้จากไปอย่างสงบ   

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ รายงานผลการตรวจสอบด าเนินงาน สปสช. เขต ๓ นครสวรรค์ และหน่วยบริการในพ้ืนที่ วันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๖๒  
 

 
 
   
 

      นางสาวสุชา  ยุวพงศ์พร 
บันทึกรายงานผลการตรวจสอบด าเนินงาน 
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