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รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
สปสช.เขต ๔ สระบุรี และโรงพยาบาลปทุมธานี โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น ๗ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปทุมธานี 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบดําเนินงาน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
๑. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระดับ สปสช.

ส่วนกลาง สปสช.เขต และหน่วยบริการ   
๒. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน ผลงานเด่น ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ระดับเขต และระดับหน่วยบริการ  

 ขอบเขตการตรวจสอบดําเนินงานโดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
๑. ตรวจสอบดําเนินงานการบริหารจัดการงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และผลการดําเนินงาน 

รายกองทุนย่อย ปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงาน ของ สปสช เขต ๔ สระบุรี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
ได้แก่  

- งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพ้ืนที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) 
- งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่  (CA Colon) 
- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
- กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
- กองทุนดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC)  

๒. ติดตามผลการดําเนินงานงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี : งบ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพ้ืนที่ เขต/จังหวัด : P&P Area Based (PPA)  และงบบริการ
กรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

๓. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอนุกรรมการตรวจสอบ 
 

 ผลการตรวจสอบดําเนินงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.เขต ๔ สระบุรี  
    โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  

๑. การบริหารจัดการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ระดับเขต/จังหวัด (PPA) 
 ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 

- ปี ๒๕๖๑ มีจํานวนโครงการ ๑๑๔ โครงการ พบปัญหาและอุปสรรคในการกํากับติดตามผลงาน เน่ืองจากการเขียน
โครงการมีความเข้าใจไม่ตรงกันในรายละเอียดของประกาศประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฉบับที่ 10, 11 (ฉ.10, 11) 

- ปี ๒๕๖๒ มีการปรับแนวทางการบริหารจัดทําสัญญา ส่งผลให้จํานวนโครงการลดลงมีเพียงจํานวน ๑๘ โครงการ 
เน้นทิศทางความจําเป็นในพ้ืนที่มากขึ้น ทําให้งานธุรการลดลง โดยได้ช้ีแจงทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานใน
รายละเอียดของประกาศประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขฉบับที่ 10, 11 (ฉ.10,11) และการติดตามผล
การดําเนินงาน ให้หน่วยบริการได้รับทราบ 

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
งบ PPA สปสช.สนับสนุนดําเนินการมาหลายปีแล้ว และมีแนวโน้มการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยให้ผู้ที่

รับผิดชอบประสาน สื่อสารทําความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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๒. งบบริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่ (CA Colon) 

ผลงานการคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่   ปี 2561  ณ 
แหล่งข้อมูล : V_COLON_FITTES , EXP_COLONO_SRR (Colonoscopy 

Biopsy 

หน่วยบริการ จัดสรร Fit ผลงาน Fit (ราย) จัดสรร Colo Colo ผลงานรวม เป้าหมาย 679 ช้ิน
รพ.พระนั่งเกล้า   

25,170 7,049 
  

503 387  104 รพ.ชลประทาน 
รพ.บางบัวทอง 
รพ.ปทุมธานี    13,550 10,952 271 56  20 
รพ.พระนครศรีอยุธยา   

15,480 
11,633 

310 50 9 
รพ.เสนา 
รพ.อ่างทอง 5,800 5,737 116 68 23 
รพ.พระนารายณ์   13,550 6,320 

271 
135 21 

รพ.อานันทมหิดล  - -  0 0 
รพ.สิงห์บุรี   4,850 3,985 97 73 42 
รพ.สระบุรี  13,550 9,057 

271 133 39 
รพ.พระพุทธบาท  - -  
รพ.นครนายก     4,850  3,579 

97 
81  29 

รพ.มศว -   - 16  10 

รวม 96,800 52,576 1,936 1,238 297
 

 ปัญหาอุปสรรคที่พบ 

ประเด็นปัญหา สปสช. เขต หน่วยบริการ

การจัดทํานิติกรรมสัญญา  ปรับแก้นิติกรรมสัญญา / โครงการหลายคร้ัง - ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 ล่าช้า

ข้อมูลผลงานบริการ - ได้รับข้อมูลผลงานบริการจากส่วนกลางล่าช้า (พ.ย.61) - ข้อมูลไม่ตรงกับ 43 แฟ้ม

  - ขาดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบข้อมูล - ส่งข้อมูลใน 43 แฟ้มไม่ได้

    - หน่วยบริการไม่ตรวจสอบข้อมูล ส่งผล
ให้ข้อมูลซํ้าซ้อนและผิดเงื่อนไข 

การเบิกจ่ายเงิน งวดท่ี 2  เบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการตรวจสอบผลงาน    
ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลการเบิกจ่ายหลายคร้ัง 

- หน่วยบริการอุทธรณ์ส่งข้อมูลเป็น
เอกสาร  

 

ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
   จากการลงพื้นที่หลายเขต พบว่า บริการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลําไส้ใหญ่ (CA Colon) บาง
เขตทําผลงานได้มาก บางเขตทําผลงานได้น้อย ทําให้มีการลดเป้าหมายการทํา Fit test ในบางเขต เพ่ือไม่ให้มีคิวรอ

 เป้าหมาย การคัดกรอง CA Colon ปี ๒๕๖๒ สปสช.เขต ๔ สระบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

ลําดับ จังหวัด Fit test ปี 62 
มติ อปสข. 

แผนจังหวัด 
ปี 62 

คงเหลือ FIT test
ปี 61 

ผลงาน Fit ณ 
30 พ.ค. 62 

       จัดสรร ปี 62 Colono,  Biopsy 
 Colono  colono&Polyp Biopsy 

1 นนทบุร ี 21,300 8,790 12,510 5,280 403 7 142 
2 ปทุมธาน ี 18,100 15,000 3,100 3,603 343 6 120 
3 พระนครศรอียุธยา 13,500 13,500 0 1,035 256 5 90 
4 อ่างทอง 5,300 5,300 0 5,726 100 2 35 
5 ลพบุรี 14,063 14,063 0 4,464 267 5 93 
6 สิงห์บุร ี 3,900 3,900 0 467 74 1 26 
7 สระบุร ี 11,300 10,000 1,300 2,786 214 4 75 
8 นครนายก 4,600 4,600 0 2,802 88 1 31 

รวม   92,063 75,153 16,910 26,163 1,745 31 612
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นานในการทํา Colonoscope ซึ่งเร่ืองน้ีเป็นเรื่องสําคัญและเป็นประเด็นปัญหา ส่วนกลางต้องช่วยทบทวนวิธีการ 
หาแนวทางปฏิบัติร่วมกันกับเขต และหน่วยบริการต้นนํ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง     
  เขต ๔ สระบุรี ช้ีแจงว่า ผลการทํา Colonoscope เขตส่วนใหญ่ทําได้ไม่ถึงเป้าหมาย เน่ืองจากค่าใช้จ่ายใน
การส่องกล้อง ไม่คุ้มค่า และผู้เช่ียวชาญไม่เพียงพอ ดังน้ันในปี ๒๕๖๓ จึงมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ โดยค่าตรวจ
คัดกรอง Fit test จะรวมอยู่ในงบเหมาจ่ายรายหัว สําหรับค่าบริการในการทํา Colonoscope จะเข้าสู่ระบบการ
เบิกจ่ายและรักษาแบบผู้ป่วยใน หรือ One day surgery จะทําให้การทํา Colonoscope ได้เพ่ิมมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
ประเด็นดังกล่าว ผู้ที่มองระบบบริการสาธารณสุขในประเทศ มองว่ายังมีกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งลําไส้ใหญ่อยู่     

จึงเกิดการผลักดัน เพ่ือมุ่งเป้าในการบริหารจัดการเชิง vertical ไม่ใช่เข้าระบบปกติเพ่ือลดกลุ่มเสี่ยงเหล่าน้ี แต่อาจ
ไม่เข้าใจว่าระบบบริการมีความพร้อมและสามารถรองรับบริการได้มากน้อยเพียงใด จึงทําให้เกิดปัญหาในพ้ืนที่ขึ้น  

การปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ในปี ๒๕๖๓ จะทําให้ Concept เปลี่ยนไป ถ้าทําแบบเดิมก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ระบบ
บริการไม่รองรับ ค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่าและเป็นภาระกับหน่วยบริการ แต่ถ้าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นระบบปกติ ให้พึง
ระวังว่ากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้จะได้รับการดูแลอย่างจริงจังหรือไม่ เพราะระบบบริการไม่ได้มุ่งเข้าหากลุ่มเสี่ยง จะทํา
ให้เกิดการตกหล่นในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้หรือไม่ ต้องทบทวนให้ดี ตั้งประเด็นให้ดี ต้องมองทั้ง ๒ ด้าน 

๓. การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) 
ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- ปี ๒๕๖๑ ภาพรวมเขตมีเป้าหมาย ๒,๙๘๔ รายการ ผลงาน ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดําเนินการได้ คิดเป็นร้อยละ 

๙๘.๑๙ ในขณะที่ รพ.ภาชี, รพ.พระนครศรีอยุธยา ยังมิได้ดําเนินการ โดยเขตได้ประสานงานให้ทําหนังสือขอขยาย
เวลาแล้ว   

- ปี ๒๕๖๒ ดําเนินการตามแผน ข้อมูล ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดําเนินการได้คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ โดย
เขตมีการควบคุม กํากับ ติดตามการบันทึกของหน่วยบริการผ่านโปรแกรมอย่างต่อเน่ือง 

 ปญัหาอุปสรรค 
- งบลงทุน (ค่าเสื่อม) ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ ตามประกาศกองทุนฯ ซื้อทดแทนได้เท่าน้ัน ดังน้ัน หน่วย

บริการที่เปิดใหม่ เช่น คลินิกชุมชนอบอุ่น ซึ่งในพ้ืนที่เขต ๔ มีจํานวนมาก จะไม่สามารถใช้งบค่าเสื่อมได้  
 ข้อเสนอของเขต 

- ขอให้ส่วนกลางพิจารณาทบทวนนิยามศัพท์ งบค่าเสื่อมใหม่ ควรกําหนดลักษณะ, ขอบเขตของครุภัณฑ์
ที่สามารถจัดซื้อได้ โดยสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ที่จําเป็นได้ กําหนดวงเงินที่สามารถจะจัดซื้อใหม่ได้ ในวงเงิน
งบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไป 

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
- การบริหารจัดการงบค่าเสื่อม สําหรับเขต ๔ สระบุรีสามารถบริหารจัดการได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีปัญหาใน

การจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ไม่ได้    
- ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขอให้เขตเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้า เพราะสามารถทราบตัวเลขประมาณ

การงบประมาณที่จะได้รับแล้ว เมื่อได้รับงบประมาณก็สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที และในกรณีที่ต้องจัดซื้อ
จัดจ้างในปีที่สอง ต้องมีเหตุผลความจําเป็นช้ีแจง เพราะรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดให้ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้มีเงินไหลเข้าสู่ระบบ 

- เสนอให้มีการทบทวน ขอบเขตการใช้งบค่าเสือ่ม และปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการบริหารจัดการงบคา่เสื่อม ซึ่ง
อาจจะต้องมีคณะทํางานทําการศึกษาข้อมูล เหตุผลความจําเป็น ปัญหาอุปสรรคในการใช้จ่ายเงินและเสนอเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์ฯพิจารณาต่อไป รวมทั้งควรทําความเข้าใจกับ สตง.ควบคู่กันไปด้วย เพ่ือมิให้เกิดปัญหาใน
ภายหลัง 
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๔. การดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ิน  

 ประมาณการเงินคงเหลือ  ณ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒                                        (หน่วย : ล้านบาท) 

เขต ยอดยกมาป ี2561 รายรับปี 2562 
ประมาณการ

รายจ่ายปี 2562 
ประมาณการ

คงเหลือปี 2562
% ประมาณการ
คงเหลือ ปี 2562   

คงเหลือ 2561 

1 185 356 376 166 31 % 185
2 332 176 189 319 63 % 332
3 178 176 206 147 42 % 178
4 705 293 360 638 64 % 705
5 724 221 306 639 68 % 724
6 787 346 387 745 66 % 787
7 117 312 336 94 22 % 117
8 234 340 368 206 36 % 234
9 197 404 469 132 22 % 197
10 148 262 305 106 26 % 148
11 551 239 329 460 58 % 551
12 493 267 344 416 55 % 493
รวม 4,652 3,392 3,976 4,068 51 % 4,652

ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
            -กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นในภาพรวมมีเงินคงค้างปีเก่าอยู่จํานวนมาก และส่วนใหญ่ยังไม่ได้
ใช้เงินคงค้างปีเก่า อนุกรรมการตรวจสอบให้ข้อคิดเห็น ในการนําเสนอควรหาข้อมูลเชิงคุณภาพของแต่ละเรื่อง ซึ่งแต่
ละท้องถิ่นจะมีปัญหาที่แตกต่างกัน ค้นหาสาเหตุปัญหาที่ไม่ได้ใช้จ่ายเงินเกิดจากประเด็นใด เพราะขณะน้ีเศรษฐกิจซบเซา
มาก ดังน้ัน รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดในการใช้จ่ายเงินของภาครัฐเพ่ือให้เงินไหลเข้าสู่ระบบ   

-ผู้บริหารเขต ๔ สระบรี ช้ีแจงว่า การใช้จ่ายงบประมาณให้หมดไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีเงินคงค้างเก่าจํานวน
มาก ประกอบกับมีเงินสมทบใหม่เพ่ิม ต้องหาวิธีหรือปรับระบบใหม่ สําหรับเขต ๔ สระบุรี ได้มีการกํากับติดตาม
อย่างเข้มข้น โดยท้องถิ่นที่ต้องการใช้เงินต้องแสดงความจํานง และมีแผนการดําเนินการอย่างชัดเจน จึงจะโอน
งบประมาณไปให้   

-รองเลขาธิการ สปสช.(นายอรรถพรฯ) ช้ีแจงเพ่ิมเติม ส่วนกลางได้พยายามปรับแก้ไข กฎ ระเบียบรองรับใน
การจ่ายเงินให้คล่องตัวขึ้น และในวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพกองทุนหลักประกัน
ท้องถิ่น    โดยได้เชิญผู้ว่าการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “สตง.ยุคใหม่เพื่อนคู่ใจ
ท้องถ่ิน” ซึ่งได้รวบรวมประเด็นคําถาม ปัญหาในการบริหารกองทุนฯในระดับท้องถิ่น โดย สปสช.จะพยายามทํา 
Internal Audit ให้เข้มข้นมากขึ้น โดยนําปัญหาในอดีตที่เกิดขึ้นมาหาแนวทางแก้ไข ซึ่งได้ทําความเข้าใจกับ สตง.ใน
ประเด็นเหล่าน้ี คาดว่าทิศทางการทํางานร่วมกันระหว่างท้องถิ่น สตง. สปสช.คงจะดีขึ้น  

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
- เสนอให้หาแนวทางร่วมกันกับ กระทรวง สธ., องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ซึ่งอาจจะ

มีการหาข้อมูลและวางแผนการดําเนินการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการใช้จ่ายเงินมากขึ้น และมีประโยชน์สูงสุด  
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๕. งบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง (LTC)  
 จํานวน อปท.ที่แสดงความจํานงเข้าร่วมบริการ LTC  

จังหวัด 
อปท. 
(แห่ง) 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ปี 2562  อปท.ได้รับเงินโอน และโอนเงินให้หน่วยบริการ 

รวม ร้อยละ จํานวน อปท. ที่
แสดงความจํานง  

จํานวน อปท. 
ที่ได้รับโอน 

จํานวน อปท.
ที่โอนเงนิให้
หน่วยจัดบริการ 

จํานวน อปท. ที่
ยังไม่โอนเงินให้
หน่วยจัดบริการ 

นครนายก 45 8 25 12 ครบทั้งจังหวัด       45 100 
นนทบุร ี 45 10 12 3 1 1 1 0 26 57.78 
ปทุมธาน ี 63 13 10 9 6 3   3 38 60.32 
อยุธยา 157 25 54 55 4 3   3 138 87.89 
ลพบุรี 125 25 40 39 2 1   1 106 84.8 
สระบุร ี 108 20 44 4 4 1   1 72 66.67 
สิงห์บุร ี 41 20 21 ครบ ครบทั้งจังหวัด       41 100 
อ่างทอง 64 22 14 4 6 1 1   46 71.88 
รวม 648 143 220 126 23 10 2 8 512 79.01 

 สถานการณ์การโอนเงินระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) จําแนกรายเขต ประจําเดือน ก.ค. 2562  

 
 
 
 
 
 
 

ข้อตรวจพบ/ความเห็นของอนุกรรมการตรวจสอบ 
  งบค่าบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง (LTC) ต้ังแต่ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ พบว่า ยังไม่มีการโอนเงินให้หน่วยจัดบริการ
อีกจํานวนหลายแห่ง การดําเนินงานในภาพรวมยังเคลื่อนไปได้น้อย ในเชิงปริมาณยังแก้ปัญหาไม่ได้ อาจต้องหาข้อมูลใน
เชิงคุณภาพในประเด็นสําคัญ เพราะปัญหาคล้ายๆกัน ซึ่งอาจจะต้องลงรายละเอียดของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และรัฐบาล
ได้มีมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เข้าสู่ระบบ เสนอให้หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง กระทรวง สธ., สปสช., 
ท้องถิ่น 
 

 เขต ๔ สระบุรี ช้ีแจงว่า ในปี ๒๕๖๒ พบปัญหาว่า ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๑ การโอนเงินจาก อปท.ไปยังหน่วย
บริการน้อย จึงได้ส่งหนังสือถึง อปท. ใหม่ที่แสดงความจํานงเข้าร่วมโครงการ ให้ดําเนินการจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปน้ี  
  ๑) ข้อตกลงการเข้าร่วมการดําเนินงาน LTC   2) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร  
  ๓) หนังสือร่างคําสั่งคณะอนุกรรมการ LTC  ๔) หนังสือรับรองจากหน่วยจัดบริการ ในการทํา Care plan   
โดย สปสช.เขตจะแจ้งแนวทางดําเนินการกลับไปให้ อปท. แต่พบข้อผิดพลาด ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. คําสั่งกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ถูกต้อง จํานวนคณะอนุกรรมการ, ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยบริการประจําที่ 
จัดบริการสาธารณสุข หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข, เลขานุการฯ ระบุไม่ถูกต้อง หรือกําหนด
อํานาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง 

๒. เอกสารการขอรับงบประมาณของหน่วยจัดบริการไม่ครบถ้วน  
๓. คณะอนุกรรมการฯ LTC ไม่ได้ระบุอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ

พ่ึงพิง ตามประกาศฯ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกสารหมายเลข ๒ 
๔. ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบ LTC ไม่ถูกต้อง ได้แก่ ๑) ไม่มีรายช่ือที่ อปท.อนุมัติในโปรแกรม LTC  ๒) เสนอ

แผนให้คณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติ ๓) ทําข้อตกลงการจัดบริการ LTC ๔) ออกใบฎีกา-โอนเงิน มีใบเสร็จรับเงิน
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จากหน่วยบริการ ๕) เบิกจ่ายตามระเบียบของหน่วยงานและรายงานผลให้คณะอนุกรรมการ LTC ทราบ  ๖) อปท.
สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันฯ  ทราบ 

๕. ไม่เข้าใจการใช้งานโปรแกรม  LTC  และ สตง.ทักท้วงในเรื่อง โปรแกรม LTC ไม่มีระบบบัญชีรับ-จ่าย ซึ่ง 
เรื่องน้ีส่วนกลางรับไปดําเนินการ และขอให้พ้ืนที่จัดทําบัญชีรับ-จ่ายไปก่อน 

๖. กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิต ไม่ทราบขั้นตอนการดําเนินการต่ออย่างไร จึงได้ช้ีแจง กรณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตรับ
เงินไปแล้ว ให้หาผู้สูงอายุใหม่มาทดแทน โดยให้จัดส่ง Care plan ของผู้สูงอายุที่ทดแทนมาให้เพ่ิมเติม ถ้าไม่หาราย
ใหม่มาแทน เงินจะเข้าหน่วยบริการ กรณีเสียชีวิตไม่ต้องบันทึกในโปรแกรม โดยต้องสรุป Care plan และรายงาน
ให้อนุกรรมการฯ ทราบ 

เขต ๔ สระบุรี ช้ีแจงว่า บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC) มีประเด็นเรื่องกฎหมายที่ยังมีความไม่เข้าใจ
ในเรื่องระเบียบฯ การใช้จ่ายเงิน เช่น กรณีท้องถิ่นมีการต้ังศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ (พม.) ขึ้นมา (ไม่เป็นนิติบุคคล) และ
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ ของศูนย์ฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ (พม.) ซึ่งไม่มีระเบียบฯ ไม่มีอํานาจรองรับ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ต้อง
เบิกผ่านคลังจังหวัดตามระเบียบของท้องถิ่น กลายเป็นภาระของท้องถิ่น และทําให้ท้องถิ่นไม่อยากทํา แต่ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยเร่ิมเข้ามาดูแลมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนระเบียบใหม่เพ่ือรองรับการปฏิบัติ ซึ่งคาดว่าการใช้
จ่ายจะปฏิบัติได้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
เสนอให้หาข้อมูลในเชิงคุณภาพในประเด็นสําคัญ ซึ่งอาจจะต้องลงรายละเอียดของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ และ

ร่วมมือกันวางแผนการดําเนินงาน ระหว่าง สปสช., กระทรวง สธ., ท้องถิ่น เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดการดําเนินการ การ
ใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะทําให้เงินไหลเข้าสู่ระบบมากขึ้น   

๖. ผลงานเด่น จากการบริหารงบกองทุนฯ 
๑) การดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจํา  

- สปสช.ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สปสช.กับกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕61 เพ่ือดูแล 
กลุ่มผู้ต้องขังให้ได้รับการดูแลการคัดกรองและการรักษาวัณโรค และเข้าถึงบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   

- ดําเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเรือนจํากลางบางขวาง และลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาติในกลุ่มผู้ต้องขัง   

- ปี ๒๕๖๑ จํานวนผู้ต้องขังได้รับการคัดกรองวัณโรคทั้งหมด 23,135 คน ผลการคัดกรอง chest x-ray  
มีผลผิดปกติ จํานวน ๘๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๓ วินิจฉัยเป็นวัณโรคจํานวน ๑๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐ 

- ปี ๒๕62 สามารถบูรณาการงบประมาณจากกระทรวง สธ. และงบของ สปสช. เพ่ือการคัดกรองวัณ
โรคในเรือนจํา chest x-ray ครอบคลุมผู้ต้องขังครบ 100 %  

ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ  
- เรื่องวัณโรคเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสมาก ที่เขต ๔ ดําเนินการอยู่ก็เป็นจุดที่ดี แต่ที่กังวลคือ การ

รักษาคนไข้ที่เป็นวัณโรคที่มีอาการด้ือยา ซึ่งการรักษามีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าค้นพบต้องจัดการทันที มิฉะน้ันจะแพร่เช้ือต่อ    
- ขอให้เขตศึกษาผลงานของนายแพทย์บุญชัยฯ ซึ่งเดิมทํางานอยู่กระทรวง สธ. และออกไปทํางานเอกชน  

ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงาน ทําเร่ือง Screening CA service และพบว่าอัตราการพบ positive ของผู้หญิงที่อยู่ใน
เรือนจํามีโอกาสเป็นมะเร็งสูงกว่าผู้หญิงทั่วไป ฝากดูแลผู้หญิงในเรือนจํากลุ่มน้ีด้วย 

๒) การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพ ระดับจังหวัด 
เขต ๔ สระบุรี ได้รับความร่วมมือกับ อบจ. โดยมี สปสช.และกระทรวง สธ.เป็นแกนหลักในขับเคลื่อน

ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกลุ่มคนพิการ ร่วมกันพิจารณาความ
เหมาะสมในการใช้ชีวิตของคนพิการทั้งจังหวัด โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมเชิงโครงสร้าง, การปรับโปรแกรมดูแล
คนพิการ มีผู้รับผิดชอบดูแลทั้งระบบ, มีคลังอุปกรณ์สําหรับคนพิการ ให้สามารถยืมได้ทั้งจังหวัดสระบุรี (มี ๓ แห่งที่ 
จ.สระบุรี, จ.สิงห์บุรี, จ.อยุธยา) ทําให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ผลลัพธ์ :  
- กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล มีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพิการ และมีการปรับสภาพที่อยู่อาศัย ตามความ

จําเป็นอย่างเป็นรูปธรรม 
- สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีคนพิการ เป็นการเติมเต็มส่วนขาดร่วมกัน โดยใช้การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วย

บริการ, ชุมชน มีเป้าหมายร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าใจงานสาธารณสุขเพ่ิมขึ้น   
- เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ องค์กรภาคีที่

เก่ียวข้อง และชุมชน ในการพัฒนารูปแบบการดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โครงการจัดทําขาเทียม จังหวัดสระบุรี ตามโครงการออกหน่วยทําขาเทียมพระราชทานของ
มูลนิธิขาเทียมฯ, ศูนย์สาธิตการใช้อุปกรณ์เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจังหวัดสระบุรี, ห้องสมุดคลังปัญญาเพ่ือการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยในชุมชน, โครงการศูนย์ร่วมสุขจังหวัดสระบุรี, โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัย
เพ่ือการฟ้ืนฟู, โครงการธนาคารเคร่ืองมือ เครื่องช่วยคนพิการและผู้ป่วยที่มีความจําเป็น 

 การติดตามผลการดําเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพของโรงพยาบาลปทุมธานี จ.ปทุมธาน ี
๑. งบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับพื้นที่ เขต/จังหวัด : P&P Area Based (PPA)   
    และงบบริการกรณีผู้ป่วยนอกรับส่งต่อข้ามจังหวัด (OP Refer) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 ข้อมูลทั่วไป 

โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีเครือข่าย รพ.สต. ๓๐ แห่ง, ศูนย์ของเทศบาล ๑ แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สาขา รพ.ปทุมธานี ๑ แห่ง มีประชากรประมาณเกือบ ๒ ล้านคน จํานวนเตียง ๔๕๐ 
เตียง เน่ืองจาก โรงพยาบาลปทุมธานีเป็นโรงพยาบาลในเขตปริมณฑล ซึ่งมีประชากรจํานวนมาก และเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ทําให้มีผู้ป่วยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้าง, ระบบบริการ และบุคลากรของโรงพยาบาลไม่เพ่ิมขึ้น  

 ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ 
๑) ปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย Neurosurgery :  ขาดแคลน Neurosurgeon ในเขต 4 สระบุรี โดยมี 

Neurosurgeon ในจังหวัดนนทบุรี 4 คน (Active 2 คน) / ปทุมธานี 1 คน / พระนครศรีอยุธยา 3 คน / สระบุรี 3 คน / 
ลพบุรี 1 คน / นครนายก 1 คน / สิงห์บุรีและอ่างทอง ไม่มี Neurosurgeon ต้อง Refer ผู้ป่วยไปผ่าตัด รพ.
เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ของ สปสช.เขต 5 ซึ่งรับได้เพียง 50 % 

ข้อเสนอ : รพ.เอกชนในพ้ืนที่ เขต ๔ สระบุรีมศีักยภาพในการดูแลผู้ป่วย Neurosurgery ขอให้ สปสช.เขต
ฯ ช่วยเจรจา การรับส่งต่อผู้ป่วย และการ reimburse ตาม DRG ที่เหมาะสม     

๒) พบว่าระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.ธรรมศาสตร์มีจํานวนสูงสุด และโรงพยาบาลอ่ืน ๆ  อีกหลายแห่ง รวมทั้ง
คนไข้ย้ายไปรักษาที่คลินิกอบอุ่น ทําให้มีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บตามราคา UHosNet ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง โดยในปี ๒๕๖๑ ต้อง
ตามจ่ายค่าใช้จ่ายจํานวน 12,552,377.50 บาท ปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑- ก.ค.๖๒) จํานวน 11,186,733.94  บาท   

ข้อเสนอ : ขอให้ สปสช.ช่วยเจรจา เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการเรียกเก็บ 

๓) การจัดสรรงบควบคุมป้องกันความรุนแรงของโรค DM, HT ล่าช้า โดยได้รับแจ้ง เมษายน-มิถุนายน ของปี
ถัดไป การจัดสรรให้ รพ.สต.จึงล่าช้า การบริหารงบควบคุมป้องกันและรักษาโรคเร้ือรัง DM, HT 40% ตามจํานวน
ผู้ป่วย และ 60% ตามคุณภาพบริการ 

ปัญหาที่พบ เขตปริมณฑลที่มีคลินิกเอกชนเข้าร่วม ผู้ป่วยน้อยมาก เมื่อเทียบกับโรงพยาบาล ซึ่งพบว่า
คลินิกเอกชนมักเลือกรับเฉพาะผู้ป่วยที่คุมโรคได้ดี มีผลต่อคะแนนคุณภาพ เช่น คลินิกมีผู้ป่วย จํานวน 12 คน รายหัว 
(๔๐%) = 644 / คุณภาพ (๖๐%)  = 207,872 ค่าเฉลี่ยต่อหวั = 17,376.3 บาท ในขณะที่ รพ.ปทมุธานี มีผู้ป่วยจํานวน 
23,510 คน รายหัว (๔๐%) = 1,261,837 บาท / คุณภาพ (๖๐%) = 239,051 บาท ค่าเฉลี่ยต่อหัว = 63.8 บาท  

 

 

 

หน่วยบริการ จํานวนผู้ป่วย รายหัว 40% คุณภาพ 60% เฉลี่ย (บาท)
รพ.ปทุมธานี 23,510 1,261,837 239,051 63.8 
คลินิกบ้านอบอุ่น (คลอง 6) 12 644 207,872 17,376.3
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๔) การ Audit ผ่านระบบ EMA กําหนดให้ upload เอกสารได้ครัง้เดียว หากมีการอุทธรณ์ ไม่สามารถส่ง 

เอกสารเพ่ิมได้  ข้อเสนอ : การ Audit EMA ควรมีความยืดหยุ่นให้สามารถส่งเอกสารเพ่ิมเติมได้  
๕) ได้รับการร้องเรียนจากผู้รับบริการว่า ผู้ป่วยถูกย้ายสถานบริการโดยเจ้าตัวไม่ทราบ  
๖) การเพ่ิมขึ้นของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนจํานวนมาก 

  จากปัญหาข้างต้น  ทําให้โรงพยาบาลปทุมธานีมีปัญหาค่าใช้จ่ายตามจ่ายจํานวนมาก แต่งบประมาณ
ที่ได้รับไม่เพ่ิมขึ้น แพทย์และพยาบาลน้อยและทยอยย้ายออกไป ประกอบกับสภาพแวดล้อมการเติบโตของประชากร
เพ่ิมขึ้น คลินิกอบอุ่นเพ่ิมมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ  
- ขอให้ สปสช.เขตและส่วนกลางรับปัญหาของโรงพยาบาลปทุมธานีไปพิจารณา เพ่ือหาแนวทางแก้ไข  

 งานเด่นของโรงพยาบาลปทุมธานี ได้แก่ 
๑) TOT Health Center (NCD) : การให้คําแนะนําเก่ียวกับโรค NCD 
๒) Smart Inventory การบริหารจัดการคลังยา การควบคุมการจัดซื้อ และตัดสต๊อกยา โดยระบบ Digital 
๓) การสร้างเครือข่ายภายในเขตที่รับผิดชอบ มเีครือข่าย รพ.สต.รับคนไข้ OPD ต่อจาก รพ.ประทุมธานี  

ประมาณวันละ ๒,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นจุดแข็งของ รพ.ปทุมธานีที่สามารถให้บริการรองรับคนไข้ได้จํานวนมาก  
๔) รพ.ปทุมธานีได้ร่วมมือกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และสาธารณสุขอําเภอ 

(สสอ.) ร่วมกันทําโครงการ เช่น การกําจัดลูกนํ้ายุงลาย การดูแลผู้ป่วยติดเตียงทําให้ไม่เกิดแผลกดทับ, การกําจัดขยะ
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ทําให้อุบัติการณ์ไข้เลือดออกลดลง 

๕) มีศูนย์ความปลอดภัยทางถนน กําหนดอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยเปลี่ยนจุดเสี่ยงทางถนนหลายแห่ง 
เพ่ือลดจุดเสี่ยงการเสียชีวิตทางถนน โดยร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.)  

๖) การลดอุบัติการณ์คนไข้ที่เป็น Stroke STEMI เน่ืองจากคนไข้มาโรงพยาบาลไม่ทันกาล จึงทํา MOU 
กับพ้ืนที่สามโคก เพ่ือรับคนไข้และลดอัตราเสี่ยงคนไข้ Stroke STEMI  

 ความเห็น/ข้อเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบ 
  เสนอให้ รพ.ปทุมธานี ขยายขอบเขตการดูแลกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคแทรกซ้อน นํ้าหนักเกิน ไขมันเกิน 

เบาหวานเกิน คอลเรสเตอรอลเกิน จากผู้ป่วยที่มีการคัดกรองและมีประวัติแล้ว ถ้ามีข้อมูลกลุ่มเสี่ยงเหล่าน้ีอยู่           
ให้หาทางป้องกันโดยประสานร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด และ พชอ.เพ่ือหาแนวทางป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรง 
ซึ่งอาจจะมีระบบข้อมูลสารสนเทศรองรับ จะเป็นการป้องกันเชิงรุกที่ดีมาก  
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 ข้อเสนอแนะและมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๙/ ๒๕๖๒  เม่ือวันที่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

  ที่ประชุมเสนอว่า เน่ืองจากขณะน้ีส่วนราชการได้มีประสานงานและทํางานร่วมกันกับ พชอ., ท้องถิ่น และ
หน่วยบริการต่าง ๆ เช่น หน่วยบริการของมหาวิทยาลัย  ถ้าสามารถนําเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 
(กองทุนตําบล) ที่มีเงินค้างท่ออยู่ไปใช้จ่าย โดยการพิจารณาโครงการควรจะต้องมีความเช่ือมโยงในเร่ืองเก่ียวกับ PPA, 
PCC,  หรือฟ้ืนฟู ฯลฯ ในพ้ืนที่   เพ่ือให้เห็นว่าเงินกองทุนตําบลไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่เท่าน้ัน  แต่สามารถจัดทํา
โครงการที่นําไปเช่ือมโยงกับหน่วยงานอ่ืน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ซึ่งมีนายอําเภอ
เป็นประธานเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนเพ่ือดูแลสุขภาวะของประชาชนในพ้ืนที่ในเร่ืองต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่จะให้ พชอ.เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพในพ้ืนที่ จะทําให้เกิดการใช้จ่าย
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น  ซึ่งเป็นจุดเน้นของ สปสช. ใน
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชน  หากสามารถนําไปเช่ือมโยงและใช้จ่ายได้จะทําให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่   

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ รายงานผลการสุ่มตรวจสอบการดําเนินงาน สปสช.เขต และหน่วยบริการในพ้ืนที่ ของคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบ : สปสช.เขต ๔ สระบุรี และโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยให้
นําเสนอผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการต่อไป  
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