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รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
สปสช.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสิชล โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม สปสช.เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสิชล 
๑. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดําเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
    ๑.๑  เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับ สปสช.

ส่วนกลาง สปสช.เขต และหน่วยบริการ   
 ๑.๒   เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต และระดับ

หน่วยบริการ  
    ๑.๓   เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระดับเขต และระดับ

หน่วยบริการ 
    ๑.๔   เพ่ือรับทราบผลงานเด่น  ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับเขตและหน่วยบริการ 
    ๑.๕   เพ่ือให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบได้เข้าใจในการบริหารจัดการกองทุนในระดับเขต และระดับหน่วยบริการ 

ตามภารกิจหลักของสํานักงาน ทําให้เกิดประโยชน์ในการสอบทาน 

๒. ขอบเขตการตรวจสอบดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
  ๒.๑ การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในภาพรวม และผลการดําเนินงานรายกองทุนย่อย

ของ สปสช เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน และผลงานหรือนวัตกรรมเด่น 
    ๒.๒ ผลการสอบทานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ สปสช. เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี  
          โดยสํานักตรวจสอบ 
    ๒.๓ การติดตามผลการดําเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลสิชล จังหวัด 

นครศรีธรรมราช : งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งสําไส้ใหญ่ (CA Colon) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
    ๒.๔  ข้อตรวจพบหรือข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการตรวจสอบ 
๓. หน่วยรับตรวจและหน่วยบริการท่ีลงพ้ืนที่ติดตาม 

๓.๑  สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 
    ๓.๒  โรงพยาบาลสิชล อําเภอสิชล  จังหวัด นครศรีธรรมราช 
 

๔. ผลการตรวจสอบดําเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.เขต ๑๑ ราษฎร์ธานี  
    โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
 

๔.๑ ผลการดําเนินงานการบริหารกองทุนในภาพรวม ปี  ๒๕๖๒ 
 ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
 การบริหารงบประมาณกองทุน : งบประมาณตั้งต้น จํานวน ๕๘๙,๙๕๔,๖๐๔.๕๘ บาท ใช้ไปจํานวน 
๓๙๓,๐๗๐,๕๑๔.๗๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๓ (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๔ มิ.ย.๖๒) ส่วนใหญ่การใช้จ่ายเงินในแต่ละบริการย่อย 
ยังเบิกจ่ายได้ค่อนข้างน้อย ซึ่งอาจเกิดจากนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า ส่งผลให้กระบวนการทํางานและการเบิกจ่าย
ล่าช้าหากเป็นเช่นน้ันต้องสะท้อนปัญหา อุปสรรคให้ส่วนกลางรับทราบ  

๔.๒ การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) 
ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 

   งบ PPA มีปัญหาอุปสรรคหลายประเด็น ซึ่งงานหลักอยู่ท่ี กระทรวง สธ. มีปัญหาการเบิกจ่าย และความเกรง
กลัวการตรวจสอบของ สตง. ประกอบกับเขตกําหนดจ่ายเงินตามผลงานในเดือนสิงหาคมตามแผนงานการส่งเสริม
สุขภาพที่จําเป็นในเขตพ้ืนท่ีซึ่งกําหนดในตอนต้นปีงบประมาณ หากหน่วยบริการใดไม่มีแผนก็จะไม่ได้รับงบประมาณ  
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 เขต ๑๑ ชี้แจงเพ่ิมเติมสาเหตุที่งบ PPA จ่ายตามผลงานแทนการทําโครงการ โดยเขต ๑๑ จะบริหารแตกต่าง
กับเขตอ่ืนท่ีจัดทําเป็นโครงการ ซึ่งหากบริหารแบบโครงการต้องใช้เวลาในการกําหนดหลักเกณฑ์ให้เป็นไปตามปัญหา
ของพ้ืนที่ กว่าจะเขียนแผนงานโครงการ กว่าจะได้รับงบประมาณไปดําเนินการและจ่ายเงินจะล่าช้า จึงมีการหารือกับ
ส่วนกลาง โดยคิด Model จ่ายเป็น free schedule ส่วนหน่ึง เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน บางรายการจ่ายเป็น 
point  เช่น เร่ืองพัฒนาการเด็กล่าช้า เป็นต้น การบริหารจะมีการปรับเกล่ียภายในงบ PPA เป็นแบบ free schedule 
โดยมีการเตรียมประเด็นตั้งแต่ต้นปี และพิจารณาผลงานปีที่ผ่านมา เรื่องใดถึงเป้าหมายก็ไม่ดําเนินการต่อ เรื่องใดทําได้
ไม่ถึงเป้าหมายก็จะดําเนินการต่อ โดยแผนการดําเนินงานอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะทํางาน ซึ่งประกอบด้วย 
สสจ.,  หน่วยบริการ, สปสช., และศูนย์อนามัยที่ ๑๑ ร่วมกําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ซึ่งก็สามารถดําเนินการได้ตาม
เป้าหมาย  

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
 ขอให้ติดตามเรื่อง ความเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยงเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า ผลการดําเนินการเป็นอย่างไร ถ้าเป็นผลดี
อาจต้องเพิ่มงบประมาณให้ เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่สําคัญ และเป็นอนาคตของประเทศ ต้องดูแลเด็กให้ได้รับการพัฒนา 
ฝากติดตามผล สําหรับเรื่อง หลุมร่องฟันในเด็ก ฝากให้ไปสุ่มตรวจสอบเร่ือง การให้บริการ Service Efficiency เป็นอย่างไร  
หากให้บริการไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ ก็จะเป็นสิ่งท่ีใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า ดังน้ัน ควรมีการติดตาม เพ่ือเป็นข้อมูล
ป้อนกลับไปปรับปรุง ส่วนการทํา free schedule สําคัญท่ีสุด คือ การวัดผลงาน (performance) และคุณภาพของงาน 
ไม่ใช่ไปชั่งตวงวัดที่ปริมาณงาน  

๔.๓ งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่ (CA Colon) 
ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- ปี ๒๕๖๑ เป้าหมาย FIT test จํานวน ๗๖,๘๙๑ คน ผลงาน  FIT Test จํานวน ๕๒,๖๒๖ คน (ร้อยละ ๖๘.๔๔)   

ผลจากการทํา FIT test มีผล positive จํานวน ๔,๐๖๒ คน มีการทํา Colonoscope ได้เพียง 1,000 กว่าคน โดยมีผู้
ที่ตกค้างจากผลตรวจ positive ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ จํานวน ๒,๕๔๘ คน ซึ่งมีแผนที่จะดาํเนินการต่อในปี ๒๕๖๒  

- ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายการทํา Colonoscope จํานวน ๑,๕๒๒ คน ขอเพิ่มเป้าหมายอีกจํานวน ๘๒๘ ราย รวม
เป็น ๒,๓๕๐ คน โดยประเมินศักยภาพของหน่วยบริการสามารถทําได้ทั้งปี ๒๕๖๒ จํานวน ๒,๓๕๐ คน / ผลการ
ดําเนินการ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๒ มีการทํา Colonoscope จํานวน ๘๓๒ คน (ร้อยละ ๓๕.๔๐) ซึ่งจากผลงานดังกล่าว
และมียอดจากผู้ที่ตกค้างในปี ๒๕๖๑ ด้วย ดังน้ัน คณะทํางาน ๕x๕ จึงมีมติให้ชะลอการทํา FIT test เพ่ือลดจํานวนผู้ป่วย
ที่จะมีผล FIT test positive เพ่ือไปรอทํา Colonoscope ในปี ๒๕๖๒ เพ่ิมข้ึนอีก 
 

จังหวัด เป้าหมาย 
Colonoscopy 
จากส่วนกลาง 

(คน) 

ศักยภาพท่ี
สามารถทําได้ 

ท้ังปี 
(คณะทํางานฯ) 

ผลงาน  Fit test Positive (คน) ผลงาน Colonoscopy 
(คน) 

(คณะทํางานฯ) 
( ณ เมษายน 2562) 

ร้อยละ 
Colonoscopy 

จากผล 
Positive 

คงคา้งจากปี 
2561 

ปี 2562

กระบ่ี 

1,522 
(ขอเปา้หมายเพิ่ม
จากส่วนกลาง     

828 คน) 

100 248 52 30 10.00 
ชุมพร 350 516 53 169 29.70 
นครศรีธรรมราช 1,070 1,052 152 485 40.28 
พังงา 210 69 130 5 2.51 

ภูเก็ต 
56 (เบิกเป็นผู้ป่วย
ในท้ังหมด) 56 25 0 -

ระนอง 80 118 97 47 21.86 
สุราษฎร์ธานี 540 489 247 96 13.04 
เขต 11 สุราษฎร์ฯ 2,350 2,548 756 832 25.18 
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ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- เสนอให้หาแนวทางบริหารจัดการส่วนท่ีตกค้างจากปี ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๕๔๘ คน โดยไม่ไปชะลอการทํา FIT 

test ในปี ๒๕๖๒ หากเขตไปหยุดการทํา FIT test จะทําให้กระบวนการค้นหาอ่อนตัวลง และเงินที่จะไปซื้อชุดทดสอบ 
หรืออุปกรณ์ก็อาจจะหายไป รวมทั้งจะเป็นปัญหาด้านการเข้าถึงของประชาชน ดังน้ัน จะเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะ
ยกระดับศักยภาพของหน่วยบริการในการทํา Colonoscope จากจํานวน ๒,๓๕๐ คน ให้เพ่ิมขึ้น โดยต้องมีงบประมาณ
สนับสนุนด้วย ซึ่งอาจจําเป็นต้องกันเงินเหลื่อมปีหากงบไม่เพียงพอ / โดยในปี ๒๕๖๒ บริหารจัดการส่วนที่ตกค้างของ 
ปี ๒๕๖๑ จํานวน ๒,๕๔๘ คนให้หมดไป ส่วนที่ตกค้างใหม่ในปี ๒๕๖๒ ก็ไปดําเนินการในปี ๒๕๖๓ และระหว่างทาง
ต้องหาช่องทางเพิ่มประสิทธิภาพให้สามารถทํา Colonoscope เพ่ิมมากขึ้น ทําให้เป็นระบบ โดยไม่ต้องไปชะลอ
การทํา FIT test เพราะประชาชนได้รับผลกระทบ หากไม่สามารถทําได้ สปสช. ต้องร่วมมือกับกระทรวง สธ. ในการ
เจรจาขอตั้งงบประมาณเพ่ิม, ซื้อเคร่ืองมือ, หรือพัฒนาผู้เชี่ยวชาญท่ีจะทํา  Colonoscope ให้มากขึ้น  
 - ขณะนี้การทํา FIT test และ Colonoscope มีแนวโน้มเร่ิมตก อย่าส่งสัญญาณหมดแรง โดยการชะลอ FIT test 
ต้องย้อนกลับไปดูต้นเรื่อง (กรมการแพทย์) มีแนวคิดอย่างไรท่ีจะทําให้ตัวระบบในพ้ืนที่สามารถรองรับได้ อย่าแก้ปัญหา
โดยการปิดบังหรือไม่ดําเนินการ ต้องทําให้เห็นปัญหา และค้นหาวิธีที่จะทําให้ดีข้ึนอย่างไร 
 แนวทางแก้ไของเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี : เขตตระหนักในเรื่องน้ี โดยจ่ายล่วงหน้า ๕๐ % ของวงเงิน
งบประมาณ สําหรับจํานวนเงินที่เหลือต้องส่งผลงานเกินร้อยละ ๕๐ กลับมาจึงจะจ่ายให้  ซึ่งผู้ตรวจราชการก็ไม่ให้
ชะลอ โดยในช่วงน้ีให้จัดทําเเคมเปญส่องกล้อง โดยขอสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งยังมีปัญหาอยู่ ๒ 
จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช และ ชุมพร ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ สามารถดําเนินการไปได้ด ี

๔.๔  งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  
                    งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ปี ๒๕๖๒ 

 

 ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- ผลการดําเนินการการเบิกจ่ายงบกองทุนท้องถ่ิน มียอดค้างประมาณ ๕๕๐.๘๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ค้าง

จ่ายของเดิม หากเปรียบเทียบการใช้จ่ายกับวงเงินท่ีจัดสรรในปี ๒๕๖๒ พบว่า มีการใช้จ่ายร้อยละ ๘๙.๗๓   ซึ่งพบใน
บางจังหวัดมีการเร่งรัดใช้จ่ายเงิน จะเห็นว่าใช้จ่ายเกินกว่างบปีปัจจุบันที่ได้รับจัดสรร ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบ่ี 
ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีข้อสังเกตว่า เหตุใดจึงยังไม่ใช้ยอดท่ียังค้างอยู่ เพราะสาเหตุใด   
 
 

จังหวัด จํานวน 
กองทุน 

ยอดยกมา  
ณ 30 ก.ย.61  

[1] 

สปสช.โอน ปี62
[2] 

เงินจาก อปท. ปี
62  [3] 

รวมยอดเงิน  
ปี 62 

 [4]= [1]+ [2]+ [3]

รับเฉพาะ 
ปี 2562 

รวมจ่าย ณ 
31 พ.ค.62 

ร้อยละการจ่าย
ของ

ทั้งหมด
เทียบ
รับ 62

กระบี ่ 61 54,467,385.87 14,521,230.00 9,471,593.20 78,460,209.07 23,992,823.20 23,317,270.00 29.72 97.18
ชุมพร 78 42,952,519.69 19,489,635.00 11,797,072.19 74,239,226.88 31,286,707.19 23,061,277.08 31.06 73.71
นครศรีฯ 184 162,837,096.04 49,779,810.00 37,461,460.63 250,078,366.67 87,241,270.63 57,346,203.55 22.93 65.73
พังงา 51 21,713,815.78 9,068,220.00 6,095,249.44 36,877,285.22 15,163,469.44 13,915,533.87 37.73 91.77
ภูเก็ต 18 108,476,053.61 9,681,030.00 9,358,015.87 127,515,099.48 19,039,045.87 25,613,434.73 20.09 134.53
ระนอง 30 25,310,152.39 3,032,640.00 2,021,465.19 30,364,257.58 5,054,105.19 4,204,953.00 13.85 83.20
สุราษฏร์ธานี 137 135,051,890.30 33,042,195.00 24,219,206.96 192,313,292.26 57,261,401.96 67,038,654.43 34.86 117.07

รวมเขต 11 559 550,808,913.68 138,614,760.00 100,424,063.48 789,847,737.16 239,038,823.48 214,497,326.66 27.16 89.73
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ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
- งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนที่ ฝากรองเลขาธิการฯพิจารณาภาพรวมของประเทศสําหรับยอด   

ที่ยังคงค้างอยู่ และแนวทางที่จะนําไปใช้ด้วย ซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ส่งสัญญาณให้สามารถใช้จ่ายเงินในส่วนน้ีได้แล้ว    
- กองทุนตําบลขณะน้ีได้ไปฝากความหวังไว้กับบริการ PCC ที่กระทรวง สธ.ดําเนินการอยู่ ซึ่งมีองค์กรท่ีมี

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีรองรับและกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ และจังหวัดก็ให้การสนับสนุน โดยต้องส่งรายงานให้จังหวัดทุกเดือน จะทําอย่างไรให้กองทุนตําบลที่มีแผนงาน 
โครงการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ (โดยเฉพาะผู้สูงอายุ,กลุ่มเด็กเล็ก) เข้าไปอยู่ในแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(พชอ.) ถ้าสามารถเข้าไปร่วมได้จะทําให้เร่ืองที่เก่ียวกับสุขภาพ สุขภาวะ จะได้รับการดูแลโดย Stakeholders            
ที่หลากหลาย และสามารถมองภาพในองค์รวม รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปกับส่วนงานอ่ืน ๆต่อไปได้   

แนวทางแก้ไขของ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี : เขตได้ออกติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีอยู่ 
เช่น คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ชมรมผู้สูงอายุ โดยเชิญนายอําเภอและสาธารณสุขอําเภอ
เข้ามาร่วมในกองทุนท้องถิ่นทุกกองทุน ซึ่งจะมีการออกพ้ืนที่ชี้แจงต่อเน่ือง และได้เชิญ สตง.มาร่วมชี้แจงแนวทางการ
ใช้จ่ายเงิน ซึ่งขณะน้ีบรรยากาศในพ้ืนที่ ทาํให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปค่อนข้างดีขึ้น  

   

 ๔.๕ งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)  
 

ตารางแสดงสถานการณ์การดําเนินงานงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๒ เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี 

รายการ จํานวน (รายการ) งบประมาณ (บาท) 
ได้รับจดัสรรท้ังสิ้น 1,619 424,674,423.09
ก่อหน้ีผกูพัน+เบิกจ่ายแล้ว 1,508 67,107,901.93
(ร้อยละของการดําเนินการ) 83.21 16.50

 

ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- งบประมาณที่ได้รับ จํานวน ๔๒๔,๖๗๔,๔๒๓.๐๙ บาท มียอดเงินที่เบิกจ่าย+ก่อหน้ีผูกพัน จํานวน ๖๗,๑๐๗,๙๐๑.๙๓ 

บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๐ ยังเบิกจ่ายได้น้อยมาก   
- เขต ๑๑ ชี้แจงว่า การจัดสรรงบประมาณได้แจ้งให้หน่วยบริการรับทราบแล้ว สําหรับงบค่าบริการทาง

การแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน ๒ ปี และเปล่ียนแปลงรายการได้ใน
ระหว่างปี โดยผ่านความเห็นชอบจาก อปสข. ดังน้ัน หน่วยบริการจึงเร่งการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกระทรวง สธ.ก่อน 
ซึ่ง สปสช.เขตได้มีการเร่งรัดการใช้จ่ายไปแล้ว  

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
- การจัดทํารายละเอียดสถานการณ์การดําเนินงานที่เขตนําเสนออาจจะรวบรัดเกินไป ควรจะมีรายละเอียด

ข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ เช่น งบประมาณท่ีได้รับ, รายการที่อยู่ระหว่างรอดําเนินการ, ดําเนินการ, 
ก่อหน้ีผูกพัน, ยอดเงินที่มีการเบิกจ่าย, จํานวนเงินคงเหลือ เป็นต้น เพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหวได้อย่างครบถ้วน และ
ขอให้ สปสช.เขตติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบค่าเสื่อมให้เป็นตามแผน 

- งบค่าเสื่อม ตอนตั้งงบประมาณมีปัญหาว่า รพ.เอกชนไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งสํานักงบประมาณตั้งให้กระทรวงฯ 
เพ่ิมข้ึนทุกปี และให้อํานาจกระทรวงฯไปบริหารจัดการเงินเหลือจ่ายได้เอง ต่อมาภายหลังไม่ให้นําเงินเหลือจ่ายไปดําเนินการ   
 - เรื่องงบค่าเสื่อมมีประวัติศาสตร์ โดยเร่ิมต้นเป็นเงินบํารุงรักษา กําหนดอยู่ในหมวด ๓๐๐ ให้รวมกับงบเหมาจ่าย 
ต่อมามีจํานวนเงินที่สูงขึ้น ได้นําเงินส่วนน้ีไปสร้างอาคาร จ่ายค่าตอบแทน พัฒนาบุคลากร แปลงเป็นหมวด ๖๐๐     
(งบลงทุน) ดังน้ัน สํานักงบประมาณจึงดึงงบประมาณส่วนน้ีกลับมา 
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๕. การติดตามการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการให้บริการจากเงินในระบบหลักประกัน 
    สุขภาพ ของโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๕.๑ งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งสําไส้ใหญ่ (CA Colon) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  
 ข้อมูลทั่วไป 

- โรงพยาบาลสิชลเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) มีเตียงจํานวน ๒๖๐ เตียง ตั้งเป้าหมายจะมีเตียงใน         
ปี ๒๕๖๓ จํานวน ๔๐๐ เตียง ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร พ้ืนที่ของโรงพยาบาลสิชล จํานวน ๓๐ ไร่ 

- มีบุคลากรท้ังสิ้น จํานวน ๔๔๖ คน เป็นแพทย์ ๓๒ คน ทันตแพทย์ ๖ คน เภสัชกร ๑๕ คน ที่เหลือเป็นวิชาชีพ
อ่ืน พนักงานและลูกจ้าง 

- จํานวนผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยในปี ๒๕๖๑ มีจํานวน ๒๖๖,๔๒๓ คน 
 ผลงานด้านการบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งสําไส้ใหญ่  

- ปี ๒๕๖๑ เป้าหมายการทํา FIT test จํานวน 2,161 คน ตรวจทุกกลุ่ม จํานวน 3,043 คน มีผลบวก จํานวน 
146 คน = 6.75 %  เป้าหมายการทํา Colonoscope จํานวน ๙๖ คน สามารถทําได้ทั้งหมด  

- ปี ๒๕๖๒ เป้าหมายการทํา FIT test จํานวน 1,322 คน ตรวจทุกกลุ่ม 1,572 คน ผลบวก 44 คน = 3.33% 
เป้าหมายการทํา Colonoscope จํานวน ๑๒๑ คน สามารถทําได้ท้ังหมด รวมทั้งสามารถรับดําเนินทํา Colonoscope 
ให้กับโรงพยาบาลอื่นได้ด้วย  
 จุดเด่น 

การบริการ  :  ให้บริการแบบ One stop service การตรวจโรคเฉพาะต่าง ๆ   
การจัดหารายได้ :  โรงพยาบาลสิชลมีการจัดหารายได้เพ่ิมเติม โดยให้บริการห้องพักให้ญาติผู้ป่วย และการรับบริจาค, 

มีหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่, มีบริการให้เช่าพ้ืนที่จําหน่ายสินค้า ส่งผลให้โรงพยาบาลมีผลประกอบการไม่ขาดทุน  
การลดรายจ่าย : การออกแบบโครงสร้างอาคาร ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เน้นลดการใช้ไฟฟ้า ใช้นํ้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
- ปรับระบบการใช้ไฟ 3 เฟส 
- ลดการใช้ไฟฟ้าช่วง PEAK 
PEAK วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 22.00 น. 
OFF PEAK วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 – 09.00 น. 
OFF PEAK วันเสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดราชการปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) ทั้งวัน 

การบริหารจัดการสถานที่ : มีมุมพักผ่อนโล่งสบาย ห้องพักผู้ป่วยไม่แออัด มีลานกีฬาส่งเสริมการออกกําลังกาย 
มีสวนหย่อมสําหรับพักผ่อนและพักสายตา มีร้านจําหน่ายสินค้าเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย 
 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 

 ชื่นชมการบริหารจัดการของโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาล
มีจิตในด้านการให้บริการ จากการแสดงออกทางสีหน้าท่ียิ้มแย้มแจ่มใส อัธยาศัยดี สามารถบริหารจัดการในเรื่อง     
การให้บริการ, การจัดหารายได้, การลดรายจ่าย และจัดการสถานที่ได้อย่างน่าอยู่  รวมทั้งมีกําไรจากการบริหารงาน 
ทําให้สามารถขยายการบริการให้กับประชาชนได้มากขึ้น  

 
 

     นางสาวสุชา  ยุวพงศ์พร 
บันทึกรายงานผลการตรวจสอบดําเนินงาน 

 

         นางสาวสุทธิรา  ตั้งเพียรพันธ์ 
        สอบทานรายงานผลการตรวจสอบดําเนินงาน 

 


