
 

บทบาทคณะอนุกรรมการควบคุมคณุภาพฯ 

มุงสูบริการที่ไดมาตรฐาน เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 

 

โดย 

ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณแพทยหญิงวิบูลพรรณ ฐิตะดิลก 

ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

เขตพ้ืนท่ี กรุงเทพมหานคร 



แนวทางการดําเนินงาน  
การจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบ UC 

2 

1. กําหนดมาตรฐาน
หนวยบริการและ

การใหบริการ
สาธารณสุข 

2. ควบคุมกํากับคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการ/ 
การใหบริการสาธารณสุข 

3. บริการ
สาธารณสุขท่ีมี
มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ 

1.เกณฑข้ึนทะเบียนหนวยบริการ 4 ประเภทหลัก 
 - หนวยบริการประจํา 
 - หนวยบริการปฐมภูมิ 
 - หนวยบริการรับสงตอ             
   (ท่ัวไป, เฉพาะดาน) 
 - หนวยบริการรวมใหบริการ 

1. ตรวจประเมินศักยภาพหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ 

2. สงเสริมสนับสนุนหนวยบริการ/ เครือขาย

หนวยบริการ ในการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข 

3. สงเสริม พัฒนาการจายชดเชย และบริหาร

จัดการรายการกรณีเฉพาะที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาระบบบริการและคุณภาพ

มาตรฐาน 

4. พัฒนากลไกการควบคุมกาํกับคุณภาพและ

มาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวย

บริการโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

5. พัฒนาชุดตัวช้ีวัดคุณภาพเพ่ือใชในการ

กํากับติดตามคุณภาพบริการ  

6. วิเคราะห/สังเคราะหขอมูล ประเมินผล

ดานมาตรฐานและคุณภาพบริการ 

1. ดานประชาชน (ความพึงพอใจ, การเขาถึงบริการ  

อยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ (effective 

coverage),  

อัตราการรองเรียน 

2. ดานหนวยบริการ (HA, ผลการข้ึนทะเบียน

,ศักยภาพหนวยบริการตามเกณฑท่ีกําหนด, ขอ

รองเรียน,  

ผล Q Audit...) 

3. ดานกลไกการควบคุมกํากับ (Accountability,  

การมีสวนรวม...) 

INPUT 

PROCESS 

OUTPUT 

3. มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข  
   - ขอบังคับฯ มาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการและเครือขายหนวย
บริการ 
    - CPG/ HSPG 
    - แนวทางปฏิบัติการใหบริการกรณีเฉพาะ 

2.กรอบเกณฑศักยภาพบริการกรณีเฉพาะ 



กลไกการจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุในระบบ UC 

หนวยบริการ 

ใหบริการสาธารณสุขตาม ม.45 

มาตรฐานหนวยบริการ 

ใหบริการสาธารณสุขตาม

มาตรฐาน 

ผลลัพธการใหบริการ

สาธารณสุข 

ประเภทและขอบเขตบริการ

สาธารณสุข 

อนุฯกําหนดประเภทและขอบเขต 

กําหนดมาตรฐาน 

อนุฯ กําหนดมาตรฐาน

บริการสาธารณสุข 

กําหนดหลักเกณฑการบริหาร 

จัดการกองทุน 
อนุฯ กําหนดหลักเกณฑการ

ดําเนินงานและบริการจัดการ 

กองทุน 

กํากับคุณภาพและมาตรฐาน 

-  คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 

-  คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 
    ระดับเขตพ้ืนท่ี 

-  คณะอนุฯ กํากับมาตรฐานฯ 

-  คณะอนุกรรมการดานกฎหมายฯ 
-  คณะกรรมการสอบสวน 

         - คณะอนุกรรมการ ม.41 
 

เกณฑการขึ้นทะเบียนหนวยบริการ 

-CPG/HSPG 
-คูมือกองทุน/ แนวทางการ
จายชดเชยคาบริการ 

-ผลลัพธบริการ (QOF, QI) 
-ผล Audit 
-  ขอมูลการเบิกจายชดเชย 
-ขอมูล ม.41, ขอมูลรองเรียน 
ม.57, 59 

คุมครองสิทธิ 

- คณะกรรมการควบคุมคุณภาพฯ 

-  คณะอนุกรรมการคุมครองสิทธิฯ 

ตรวจเยี่ยมหนวยบริการ 

-กําหนดเกณฑ 
การข้ึนทะเบียนฯ 

-ตรวจเย่ียมหนวย
บริการ 

-กําหนดหลักเกณฑ
การบริหารจัดการ
กองทุน 

ขอเสนอเรื่องตัวช้ีวัด
ผลลัพธบริการ 

-ตรวจเย่ียมหนวยบริการ 
-กําหนดแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานในกลุมโรคท่ีมี
ความสําคัญ/ มีประเด็น
ดานคุณภาพมาตรฐาน 

- พัฒนากลไกการ
คุมครองสิทธิ/ การ
รองเรียน 

-สนับสนุนการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการตรวจตรา
และควบคุม
คุณภาพ 

-ขอเสนอเรื่องตัวช้ีวัดผลลัพธบริการ 
-กํากับผลลัพธบริการ (QOF, Audit) 
- พิจารณาคํารอง ม.41, เรื่อง
รองเรียน 

1 

2 

3 

-กําหนดประเภทและ
ขอบเขตบริการ
สาธารณสุข 

-กําหนดสิทธิประโยชน
รายการกรณีเฉพาะ 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

3 

3 



ความเช่ือมโยงของกลไกการจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข 

สวนกลาง และระดับพ้ืนที่ 

สปสช. 
7x7 

5x5 

สสจ. 

DHB 

อนุกรรมการ
ควบคุมฯเขต 

หนวยรับ
เร่ืองอิสระ 
ม.50(5) 

ศูนย
ประสานงาน
ฯประชาชน 

ศูนย
หลักประกัน
สุขภาพใน

หนวย
บริการ 

Service Plan 

4 



คํารอง ม.41 

เร่ืองรองเรียนหนวยบริการ 

ผลลัพธบริการ 

ผลการตรวจประเมินขึ้นทะเบียน 

ผลการ Audit 

ขอมูลคุณภาพ 

• สรุป วิเคราะห ขอมูลประเด็นคุณภาพ 
• จัดทําขอเสนอเชิงปองกันแกไขเพ่ือ

ปองกันเหตุไมพึงประสงคเกิดซ้ํา 
กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริม
คุณภาพ ในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

การเช่ือมโยงขอมูลเพื่อการกํากับคุณภาพมาตรฐานและการคุมครองสิทธิ 

คณะกรรมการควบคุม
คุณภาพฯ 

กําหนดมาตรการควบคุมและ
สงเสริมคุณภาพมาตรฐาน

หนวยบริการ 

• สปสช.เขต และ สายดวน 1330 
• หนวยรับเรื่องอิสระ ม.50(5) 
• ศูนยหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ 
• ศูนยประสานงานฯประชาชน 

• รายงานผลขอมูลประกอบการ
บริหารงบกองทุน 

• ผลลัพธการใหบริการตามตัวช้ีวัด 
QOF,QI 

• ผลการตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียน
หนวยบริการ 

• สถานะการรับรองคุณภาพ 
หนวยบริการ (HA) 

• ผลการ Audit 

• สปสช.เขต และ สายดวน 1330 
• หนวยรับเรื่องอิสระ ม.50(5) 
• ศูนยหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ 
• ศูนยประสานงานฯประชาชน 

 คณะอนุกรรมการควบคุมฯ ระดับเขต 
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ความคิดเห็นจากผูใหบริการ 

และผูรับบริการ 

• ผล POLL 
• ผลการรับฟงความคิดเห็นท่ัวไปฯ 
• ความพึงพอใจของผูใหบริการ/ 

ผูรับบริการ  

อปสข. 

ปรับหลักเกณฑ/ เง่ือนไขการ
บริหารจัดการกองทุนเพ่ือเพ่ิม

การเขาถึงบริการท่ีมี
คุณภาพ/ สงเสริมคุณภาพ 

หนวยบริการ 

พัฒนาระบบบริการใหมี
คุณภาพมาตรฐาน 

คณะกรรมการ SP, 5x5 

 พัฒนาระบบบริการ 
ปรับปรุงโครงสรางและจัดหา
ทรัพยากรเพ่ือใหการบริการมี

คุณภาพมาตรฐาน 

การสะทอนกลับขอมูล 



การดําเนินการควบคมุคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสขุ 

เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 

 



กลไกการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตุ 13 
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คณะอนุกรรม การ

หลักประกันสุขภาพ 

คณะอนุกรรมการ 

มาตรา 41 

ศูนย 50(5) /ศปง 

ภาคประชาชน 

ศูนยบริการ

หลักประกันใน 

รพ. 

ศ.คลินิกเกียรติคุณพญ.วิบูลพรรณ  ฐติะดิลก  

ประธาน อคม. 

พญ.ศิริวัฒน มโนธรรม 

ประธาน คณะพิจารณามาตรา 41 

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสด์ิ 

ประธาน อปสข 

ศูนยบริการหลักประกันในรพ. 7 แหง 
ศ50(5)/ศปง 47 แหง 

คณะอนุกรรม การ

ควบคุมคุณภาพและ

มาตรฐานฯ 



http://bkk.nhso.go.th 8 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ระบบหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 

รวม 300กวา่แห่ง 



จํานวนผูมีสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา กทม. 
• จํานวนประชาชนสิทธิ์ UC 

ที่ลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจํา 

ในเขตพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 

• จําแนกตามจังหวัดตามทะเบียนบาน 

• ¿  ¢ ÕÁ®Ìæ« ‹  
3,054,833 • ¿  

• ¿  ª ©“ . 
872,131 • ¿  

3,926,964 คน 

22% 78% 

ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 



จํานวนบริการ OP 

 6.64 ลานครั้ง 

(6.19 ครั้ง/คน/ป) 

อตัราการเขา้ถงึ
บรกิารผูป่้วยนอก

(OP) 
1.69คร ัง้/คน/ปี 

แหลงขอมูล MIS PP ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2559 

ผูใชบริการ 

1.07 ลานคน 
27% ของผูมีสิทธิ์ทั้งหมด 

หนวยบริการประจํา 

263 แหง 

ในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา กทม. เฉพาะบัตรทอง กทม. 
ภาพรวมบริการผูปวยนอก Fiscal Year of 

ปงบประมาณ 2559 



INPUT DATA 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.grom.com/while-data-input-is-important-its-the-output-that-businesses-need/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiVm5Cq6r3XAhVDsY8KHSG6Ab44FBDBbggxMA4&usg=AOvVaw08PiyN1-5rB1YZ55rkWz-T


http://bkk.nhso.go.th 
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คํารองม.41 

•ป2559 พบวา 
•คํารอง41.86% 
• ไมเขาเกณฑ 

•ประเภทความเสียหาย 
•ตาย-พิการถาวร 54.3% 
•สูญเสียอวัยวะ-พิการ 26.1% 
•บาดเจ็บและรักษาตอเนื่อง
19.6% 

•แผนกที่พบความเสียหาย 
•สูติกรรม  20 ราย (40.8%) 
•ศัลยกรรม 13 ราย (26.5%) 
•อายุรกรรม 10 ราย (20.4%) 
•กุมารฯ 6 ราย (12.2%) 

• อัตราแมตาย 26.43
ตอแสนประชากร 

• Hypoxia 23.64 ตอ
พันประชากร 

• LBW รอยละ 8.4 

• วินิจฉัยไมครบถวน 

• ไมตรวจ ไมรักษา 
• ไมม่ันใจในการตรวจ ใน

แผนการรักษา 

• รักษาแลวไมดีขึ้น 

• ความเห็นแพทยไมตรงกัน 

• รักษาแลวเกิดผลไมพึง
ประสงค 

 

 

INPUT DATA  ม.41 (สทิธิ/์คณุภาพ) 

สถานการณแมและ
เด็ก 

ประเด็นมาตรฐานที่
รองเรียน 



ขอรองเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ป 59-60 
ปงบประมาณ มีมูล รอยละ เขาใจผิด รอยละ 

 2559 (2,945) 1,331 45 1,614 55 

 2560(3,018) 1,213 40.2 1,395 46.2 

1.ไม่ไดร้บับรกิารตามสทิธ ิ 
59 มมูีล   472 
       เขา้ใจผดิ 677 

60 มมูีล  420 
     เขา้ใจผดิ  572 

2.ไม่ไดร้บัความสะดวก 

59 มมูีล  408 
       เขา้ใจผดิ 325 

60 มมูีล  365 
       เขา้ใจผดิ 281 

3.ถูกเรยีกเกบ็เงิน 
59 มมูีล  363 
     เขา้ใจผดิ 236 
60มมูีล  353 
     เขา้ใจผดิ 228 

4.มาตรฐานบรกิารสาธารณสุข 

59 มมูีล  88 
     เขา้ใจผดิ 376 

60 มมูีล  75 
     เขา้ใจผดิ 314 

 ขอมูลจาก data center  ปี 60 มเีร่ืองค้างดาํเนินการ 410 เร่ือง (ร้อยละ13.6) 



การบรหิารจัดการขอ้มลู 
สูค่ณุภาพบรกิาร 

• นําเข้า 

• ส่งออก 

http://1.bp.blogspot.com/-5wFubZaiZEI/T93PAS3UDkI/AAAAAAAAACg/ShB7-yjZctg/s1600/processing_data.jpg


การวเิคราะห ์การบรหิารจัดการขอ้มลู 
สูค่ณุภาพบรกิาร (หวงัผลดา้นป้องกนั) 

• ควบคุมกาํกับไม่ให้เกิดซํา้ 

• เพิ่มการรับรู้บทบาท หน้าที่หน่วย
บริการตามพ.ร.บ./สัญญา/กตกิา 

มีมูล 
40% 

• ส่ือสาร : รับรู้สิทธิ ข้อบงัคบั ประกาศ   >>
กตกิา  

• ทัง้ผู้ใช้สิทธิ และหน่วยบริการ 

เข้าใจผิด 
46%  

ขอ้มูลร้องเรียนประเดน็สิทธ์ิ 



แกปั้ญหารว่มกนั : สูค่วามยั่งยนื  
 รับรูปั้ญหารว่มกนั รับฟังหน่วย สนับสนุน ชว่ยเหลอืเกือ้กลู 
 ปัญหาเกดิได ้>>> ไมค่วรเกดิซํา้  
   (ถอดบทเรยีน หน่วยมมีาตรการ ป้องกนั) 
 ผูบ้รหิารหน่วย>>>รับทราบปัญหา 

 
 UHOSNET: การตรวจวนิจิฉัย cost สงู > ลด High Cost  ??? 
 UHOSNET> Smart leader : แมข่า่ยเขม้แข็ง 
 
 ชว่ยพัฒนาหน่วยฯ : เตมิความเขม้แข็ง/ใชท้รัพยากรรว่มกนั 

(ทําระบบเพือ่นชว่ยเพือ่น) 
 Refer ถา้เกนิศกัยภาพ 
 ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง: หน่วยบรกิารและประชาชน  

http://bkk.nhso.go.th 
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แกปั้ญหารว่มกนั : สูค่วามยั่งยนื  
 แกปั้ญหาของโรคทีม่ใีนพืน้ที ่(ตามประชากรทีย่า้ยถิน่ กลุม่แรงงาน) 

  ปัญหาแมแ่ละเด็ก  “แมร่อดลกูปลอดภยั ครอบครัวมสีขุ ” 
     อายรุศาสตร ์“NCD”, เรือ้รัง มะเร็ง 
 Refer in-out :ปัญหาเตยีงเต็ม  
  พัฒนาระบบrefer (รัฐ/เอกชน) เพือ่นชว่ยเพือ่น 

 เชือ่มกบั อปท. ดแูลสขุภาพทอ้งถิน่  
   พัฒนาเครอืขา่ยความรว่มมอื Clinical Hub Zone  
 (ใชท้รัพยากรรว่มกนัอยา่งคุม้คา่ ลด cost )  
 ขยายเครอืขา่ยในคลนิกิอบอุน่ (PCC) 
 หน่วยบรกิารไมเ่พยีงพอ??? ใกลบ้า้นใกลใ้จ   

 
 
 

 
 

 

http://bkk.nhso.go.th 
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https://www.google.co.th/url?url=https://www.dreamstime.com/stock-photos-icon-team-business-people-jigsaw-puzzle-illustration-pieces-as-solution-to-problem-image38912713&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0vIOp-L3XAhWGtI8KHY9mBkI4FBDBbggfMAU&usg=AOvVaw1x3CpcQeVCwE_UEJSFMXHL
https://www.google.co.th/url?url=https://www.123rf.com/photo_9263763_jigsaw-background.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0vIOp-L3XAhWGtI8KHY9mBkI4FBDBbggVMAA&usg=AOvVaw2_MmqhMoiZsp6orm6VbG_m
https://www.google.co.th/url?url=https://depositphotos.com/3887689/stock-illustration-jigsaw-3d-icon.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0vIOp-L3XAhWGtI8KHY9mBkI4FBDBbgg1MBA&usg=AOvVaw2OplWBOYkRov8JzJPmApsg
https://www.google.co.th/url?url=https://www.canva.com/icons/gaming/MACMody9Ks8-jigsaw-puzzle-icon/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj0vIOp-L3XAhWGtI8KHY9mBkI4FBDBbgg5MBI&usg=AOvVaw0uAxgURaNP7gKe5d_IzJGc


กลไกสูมาตรฐานบริการ 

http://bkk.nhso.go.th 

• เช่ือมต่อหน่วยบริการทีห่ลากหลาย 

• ใช้จุดแข็งช่วยเสริมจุดอ่อน 

กลไกภาคประชาชน 

สงเสริมมาตรฐาน 

U-hosnet 

• สนับสนุนผานกลไก50(5)  ศปง.

ศูนยบริการในรพ. 

• Health literacy 

• ยกระดับมาตรฐานคลินิกอบอุนทําNodeภายใน 

• คณะอนุฯที่ปรึกษาประเด็นความเห็นทาง

การแพทย 

• ระบบrefer 

• ใชจุดแข็ง-แกจุดออน  

   ลด High cost ขับเคลื่อนดวยการเงินการคลัง 
(ทางออม) 



http://bkk.nhso.go.th 


	�บทบาทคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ�มุ่งสู่บริการที่ได้มาตรฐาน เขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร�
	แนวทางการดำเนินงาน �การจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบ UC
	Slide Number 3
	ความเชื่อมโยงของกลไกการจัดการคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข�ส่วนกลาง และระดับพื้นที่
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	กลไกการขับเคลื่อนคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตุ 13
	คุณลักษณะเฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่กรุงเทพมหานคร
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 12
	INPUT DATA  ม.41 (สิทธิ์/คุณภาพ)
	Slide Number 14
	การบริหารจัดการข้อมูล�สู่คุณภาพบริการ
	การวิเคราะห์ การบริหารจัดการข้อมูล�สู่คุณภาพบริการ (หวังผลด้านป้องกัน)
	แก้ปัญหาร่วมกัน : สู่ความยั่งยืน 
	แก้ปัญหาร่วมกัน : สู่ความยั่งยืน 
	Slide Number 19
	กลไกสู่มาตรฐานบริการ
	Slide Number 21

