
กลไกคณะอนุกรรมการควบคมุและ
มาตรฐานบรกิาร
เขตพืน้ทีก่ทม.
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ที่ป ร ึกษา คณะอนุกรรมการควบคุณภาพและบร ิการสาธารณสุข 

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร



คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เขต13 กทม

ผูแ้ทนโรงพยาบาลสงักดัมหาวทิยาลยั นายแพทยพ์ลเลศิ พนัธุธ์นากลุ

ผูแ้ทนโรงพยาบาลสงักดักองทพั นายแพทยด์นุกฤต กลมัพากร

ผูแ้ทนโรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย ์ ผศ.ชยัรตัน์ มานะเสถยีรกจิ

ผูแ้ทนโรงพยาบาลเอกชน แพทยห์ญงิมะลิ วโิรจนส์กลุชยั

ผูแ้ทนคลนิิกชมุชนอบอุ่น 
ผูแ้ทนส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศลิปะ
ผูแ้ทนพนักงานอยัการ สงักดัส านักงานคดปีกครอง

นายแพทยพ์งษศ์กัดิ ์ ศรมุีษิกโพธิ ์
นางประไพ ตรกีาลนนท ์
นายวฒุริตัน์ มผีดงุ

ผูท้รงคณุวฒุจิากราชวทิยาลยัแพทยเ์ฉพาะทาง
• สาขาสตูนิรเีวชกรรม
• สาขาศลัยกรรม
• สาขาอายุรกรรม
• สาขากมุารเวชกรรม
• สาขาจติเวช

ศ.คลนิิกเกยีรตคิณุ พญ.วบูิลพรรณ ฐติะดลิก
นายแพทยช์าญเวช ศรทัธาพุทธ
นายแพทยอ์มร ลลีารศัมี
แพทยห์ญงิวนัิดดา ปิยะศลิป์
ร.อ.นายแพทยปิ์ยะวฒัน์ เดน่ด ารงกลุ

ผูแ้ทนสภาการพยาบาล
ผูแ้ทนทนัตแพทยสภา
ผูแ้ทนสภาเภสชักรรม
ผูแ้ทนสภากายภาพบ าบดั
ผูแ้ทนสภาเทคนิคการแพทย ์

ดร.ยุวดี เกตสมัพนัธ ์
ทนัตแพทยห์ญงิวรวรรณ แสงกลา้
เภสชักรมนตรี สวุณิชย ์
นางสาวจติรา ซึง่อมรเกยีรติ
นายสมชยั เจดิเสรมิอนันต ์
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ผูแ้ทนผูป้ระกอบโรคศลิปะ 
สาขาเทคโนโลยหีวัใจและทรวงอก
สาขาการแกไ้ขความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย

นางสาวพรมพร เพชรยงูทอง
ดร.ศรวีมิล มโนเชยีวพนิิจ

ผูแ้ทนส านักการแพทย ์ นายแพทยส์มชาย จงึมโีชค

ผูแ้ทนส านักอนามยั แพทยห์ญงิภาวณีิ รุง่ทนตก์จิ

ผูแ้ทนองคก์รเอกชน 9 ดา้นตามกฎหมาย  
ดา้นสตรี
ดา้นคนพกิารหรอืผูป่้วยจติเวช
ดา้นผูต้ดิเช ือ้เอชไอวหีรอืผูป่้วยเร ือ้รงัอืน่ๆ
ดา้นผูใ้ชแ้รงงาน
ดา้นชมุชนแออดั
ดา้นเกษตรกร

นางสาวณัฐวด ี      มิง่ชยั
นายวเิชยีร หสัถาดล
นายอภวิฒัน์ กวางแกว้
นางสจุนิ รุง่สวา่ง
นางประจวบ ททิอง
นางพรรณี มานหมดั

รวม 27 คน

3

คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เขต13 กทม



4

อ านาจหนา้ที่



5



6



การท างานรว่มกบัสปสช.กทม.   
ปีงบประมาณ 2560 7

Surprised visit



ประสบการณ ์2 ปี และแนวทางการ
ท างานของคณะอนุกรรมการ

ควบคุมฯกทม. ปี 2560
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Input บทบาท/หนา้ทีต่ามกฎหมาย  นโยบายคกก.ควบคมุคณุภาพฯ           

ขอ้มูลพืน้ฐานเขตกทม.    ขอ้รอ้งเรยีนจาก call center

ขอ้มูลจากคณะอนุกรรมการม.41 แผนงานสปสช.กทม. 

Process ประชมุรว่มกบัคณะอนุฯม.41

ประชมุคณะอนุกรรมการฯ      6 คร ัง้

เยีย่มหน่วยบรกิารฯ 1 คร ัง้

Output ขึน้ทะเบยีนหน่วย 50(5) 

สนับสนุนใหม้ ีfeed back ขอ้มูลรอ้งเรยีนใหห้น่วยบรกิารทราบ

แผนการด าเนินงานปี 2560

ประสบการณ ์ผลงานทีผ่า่นมา
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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 

ขอ้รอ้งเรยีนในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2559

4.มาตรฐานบรกิารสาธารณสุข
มมูีล  76
เขา้ใจผดิ 280

2.ไม่ไดร้บัความสะดวก
มมูีล  330
เขา้ใจผดิ 221

3.ถูกเรยีกเกบ็เงิน
มมูีล  263
เขา้ใจผดิ 177

1.ไม่ไดร้บับรกิารตามสทิธ ิ
มมูีล   406
เขา้ใจผดิ 472

10



บทบาทคณะอนุกรรมการฯ

การเยีย่มเชงิพฒันาหน่วยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนอืน่
ทีเ่ป็นอสิระจากผูถู้กรอ้งเรยีนตามมาตรา 50 (5)         

ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
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 เป็น “กลไกคุม้ครองสทิธ”ิ ใหป้ระชาชนสทิธิ
หลกัประกนัสุขภาพ

 สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเร ือ่งสทิธหิลกัประกนั
สุขภาพ

 ชว่ยเหลอืและแกไ้ขปัญหาใหป้ระชาชน
 รบัเร ือ่ง สง่ตอ่ เร ือ่งรอ้งเรยีนของประชาชนในพืน้ที ่                    

เพือ่ประสานเร ือ่ง และด าเนินการแกไ้ขปัญหา

บทบาทหน้าทีข่องหน่วยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนฯ 12



ในปี  2559 ผูแ้ทนคณะอนุกรรมการฯไดด้ าเนินการเยีย่ม
เชงิพฒันาหน่วยรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนอสิระ มาตรา 50(5) 
เมือ่วนัที ่15 - 16 กนัยายน 2559 จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก ่

เขตสายไหม – บางเขน
เครอืข่ายชมุนุมสหกรณ ์เขตบงึกุม่
เขตบางกะปิ – วงัทองหลาง
เขตลาดกระบงั – ประเวศ
แรงงานนอกระบบ เขตหนองจอก
เครอืข่ายชมุชนแออดัเขตบางนา
เขตทุ่งครุ
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ภาพบรรยากาศ วนัที ่15 กย.59

เขตสายไหม – บางเขน

เขตลาดกระบัง - ประเวศเขตบางกะปิ – วังทองหลาง

เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ เขตบึงกุ่ม
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แรงงานนอกระบบ เขตหนองจอก

เขตทุ่งครุ

เครือข่ายชุมชนแออัดเขตบางนา

ภาพบรรยากาศ วนัที ่16 กย.59
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แนวทาง ปี 2560 : แผนการก ากบั
เชงิพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
หน่วยบรกิาร



แผนงานคณะอนุกรรมการควบคุมฯ ปี 2560

1. ท า Gap Analysis  วเิคราะหข์อ้รอ้งเรยีนราย Case

2. ก าหนดแนวทางสง่เสรมิและสนับสนุนใหห้น่วยบรกิารมกีารพฒันา
ระบบบรกิารทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน
◦ประชมุท าความเขา้ใจกบัหน่วยบรกิาร
◦ รบัฟังความคดิเห็นของหน่วยบรกิาร และผูใ้ชบ้รกิาร 
◦ เยีย่มหน่วยบรกิาร

3. มมีาตรการควบคมุก ากบัหน่วยบรกิาร
◦ จดัท าแบบประเมนิตนเอง (Self Assessment)

***ทัง้นีอ้ยู่ระหวา่งหารอืรายละเอยีดเพิม่เตมิของคณะอนุกรรมการฯ
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ตวัอย่างโครงการปี 2560  “เยีย่มหน่วยบรกิารทีม่เีร ือ่ง
รอ้งเรยีนในประเด็นคณุภาพหรอืประเด็นซ า้ๆ”

เพือ่รว่มหาแนวทางป้องกนัและไม่ใหเ้กดิเหตกุารณซ์ า้

1. Set timing to visit

2. Site visit to hospital

3. Brain Storming (คณะอนุกรรมการฯ)

4. Meeting รว่มกนัระหวา่งคณะอนุกรรมการฯและคณะอนุกรรมการตาม 
ม.41

5. ใหป้ระชาชนทราบขัน้ตอนการขอเอกสารทางการแพทย ์เชน่ OPD Card 
ใหผู้ป่้วยไดร้บัรูแ้ละรบัทราบและน ากลบั

***ทัง้นีอ้ยู่ระหวา่งหารอืรายละเอยีดเพิม่เตมิของคณะอนุกรรมการฯ
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ขอบคณุครบั


