
วนัที ่18 ตลุาคม 2559 นพ.ประจกัษวชิ เล็บนาค 

รองเลขาธกิารสปสช.

ระบบ UC กบั
คณุภาพบรกิาร

“มุมมอง ความคาดหวงัคณุภาพระบบบรกิารในเขตพืน้ทีก่ทม.”



3 Goals

2รา่ง ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2560-2564



5 Ensure
3

Strategy 2  :  สรา้งความมั่นใจในคณุภาพมาตรฐานและความ
เพยีงพอของบรกิาร (Ensure quality and adequacy of 
health services)

รา่ง ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิ ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2560-2564



จุดเน้น oระบบสขุภาพชมุชน /ปฐมภมู/ิPP
กลุม่วยั
oSecondary prevention  / Early 
detection

oระบบบรกิาร กทม.
oระบบบรกิาร UHOSNET/ รพ 
เอกชน

o Quality  Assurance
oเครอืข่ายประชาชนรว่ม
จดับรกิารและตรวจสอบระบบ

o เพิม่คนช ัน้กลาง
เขา้สูร่ะบบมากขึน้

o คนจนเขตเมอืง/ปรมิณฑล
ไดร้บัการคุม้ครอง
ดา้นสขุภาพ

o ผูสู้งอายุไดร้บัการส่งเสรมิ
สขุภาพ และเมือ่ป่วยไดร้บัการ
ดแูล
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สรา้งความมัน่ใจในคณุภาพมาตรฐาน
และความเพยีงพอของบรกิาร

Ensure quality สง่เสรมิกลไกการประกนัคณุภาพหน่วยบรกิาร
- พฒันาความเขม้แข็งของคณะกรรมการควบคมุฯ คณะอนุกรรมการควบคมุฯ
- ก ากบัตดิตามคณุภาพบรกิารและความปลอดภยั โดยรว่มมอืกบัสรพ. ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
Strengthening P&P and health literacy สนับสนุนบรกิารP&Pทกุกลุม่วยัทีเ่นน้
ชมุชนเป็นฐาน เพือ่สนับสนุนการดแูลสขุภาพตนเองของประชาชน
Ensure adequacy of health services สนับสนุนความพอเพยีงของบรกิารและ
เหมาะสมส าหรบัทกุกลุม่
- จดัหาบรกิารส าหรบักลุม่เปราะบาง/มปัีญหาการเขา้ถงึ เชน่ ผูต้อ้งขงั LTC ผูส้งูอายุ .
- ขยายระบบบรกิารปฐมภมูเิขตเมอืง รองรบัการดแูลคนเขตเมอืงทีย่งัเขา้ไม่ถงึบรกิาร
- สนับสนุน สธ.เพือ่ใหม้แีพทยเ์วชศาสตรค์รอบครวัในสดัสว่นทีเ่หมาะสม เชือ่มบรกิารปฐมภมูิ

และการสง่ตอ่/สง่กลบั
- จดัหานวตกรรมรปูแบบบรกิารใหม่ๆ เชน่ Social enterprise 



กลไกการควบคมุคณุภาพมาตรฐานในระบบ UC

คณะอนุกรรมการก ากบัคณุภาพและมาตรฐานบรกิาร

คณะอนุกรรมการควบคมุคณุภาพระดบัเขตพืน้ที่

คณะกรรมการหลกัฯ   

ส านักสถานพยาบาลและประกอบโรคศลิปะ
สภา/องคก์รวชิาชพี 
ส านักงานประกนัสงัคม  
กรมบญัชกีลาง 

คณะกรรมการควบคมุฯ

คณะอนุกรรมการ ม.41
สรพ. 
องคก์รวชิาการ 
ภาคประชาสงัคม  ทอ้งถิน่ 
ภาคประชาชน

อปสข.
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กลไก
การควบคมุคณุภาพ

มาตรฐานบรกิาร
เขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร



กลไกแม่ข่าย - ลูกข่าย
•Primary Care Trust 8 เครอืขา่ย
•เครอืขา่ย ANC คณุภาพ   
•เครอืขา่ยดแูลเด็กบกพรอ่งทางพฒันาการ 
(รว่มกบัสถาบนัราชานุกลุ)

•เครอืขา่ย STEMI  (รว่มกบัโรงพยาบาลศิรริาช)
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กลไกการบรหิารขอ้รอ้งเรยีน
• วเิคราะห/์สงัเคราะหข์อ้มูลเร ือ่งรอ้งเรยีน, ม. 41
เพือ่ปรบัปรงุระบบบรกิารในหน่วยบรกิาร 

• สะทอ้นขอ้มูลกลบัไปยงัหน่วยบรกิาร ป้องกนัการเกดิปัญหาซ า้
• สนับสนุน “ศนูยห์ลกัประกนัสขุภาพในโรงพยาบาล” 4 แห่ง
• พฒันาศกัยภาพบคุลากรทีท่ าหนา้ทีจ่ดัการเร ือ่งรอ้งเรยีนใน
หน่วยบรกิาร 

• เวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารจดัการเร ือ่งรอ้งเรยีนของเครอืขา่ย
การจดัการเร ือ่งรอ้งเรยีนประจ าหน่วยบรกิารในกทม.
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รอ้งเรยีนทัง้หมด 2,772 เร ือ่ง
มมูีลตามทีร่อ้ง  1,075 เร ือ่ง
ผูร้อ้งเขา้ใจผดิ   1,150 เร ือ่ง

 ข้อมูลจาก data center ณ วันที่  8 กันยายน  2559 

เร ือ่งรอ้งเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2559

มาตรฐานบรกิารสาธารณสุข
มมูีล  76
เขา้ใจผดิ 280

ไม่ไดร้บัความสะดวก
มมูีล  330
เขา้ใจผดิ 221

ถูกเรยีกเกบ็เงิน
มมูีล  263
เขา้ใจผดิ 177

ไม่ไดร้บับรกิารตามสทิธ ิ
มมูีล   406
เขา้ใจผดิ 472



กลไกการประกนัคณุภาพ
•ก ากบัมาตรฐานตามเกณฑ ์
•PPCA Private primary care accreditation

•HA
•คลนิิกตดิดาว
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กลไกคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
ระดบัเขต และคณะอนุกรรมการม.41

-เช ือ่มโยงการท างาน/สง่ตอ่ขอ้มูล ระหวา่ง
2 คณะ เพือ่การวางแผนพฒันาระบบบรกิาร 

- ประเมนิและพฒันาหน่วยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน
อสิระ
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กลไกการเงิน โดย ตวัช ีว้ดัคณุภาพ (Quality Indicator ) 

ตวัชีว้ดักลาง จ านวน 6 ขอ้  จากทีป่ระกาศก าหนดไม่เกนิ 10 ขอ้ 
(มตทิีป่ระชมุรว่ม สปสช.-สธ. 26,29สค.59)

QOF 2560

หลกัเกณฑ ์
พจิารณาตวัชีว้ดั



ตวัชีว้ดักลาง จ านวน 6 ขอ้ 



ตวัชีว้ดัระดบัพืน้ที ่ไม่เกนิ 5 ขอ้ 
• ไม่ซ า้กบัตวัช ีว้ดักลางและการจา่ยคณุภาพในงบบรกิารอืน่
• ใหอ้ยูใ่นหลกัเกณฑ ์8 
• อปสข.กทม. มอบหมายใหค้ณะท างานปฐมภมูพิืน้ทีก่ทม. 
ก าหนดตวัชีว้ดัระดบัเขตและก าหนดรายละเอยีดเงือ่นไขการ
ใหค้ะแนนตวัชีว้ดัทัง้หมด

สปสช.กทม.จะจดัประชมุชีแ้จงอกีคร ัง้



ขอบคุณครบั
GO….. 

TOGETHER


