สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายงานการประเมินองคการมหาชนและเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
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สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ประจําปงบประมาณ 2560
วัตถุประสงคการจัดตั้ง
ขอมูลพืน้ ฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ
1,411.5729 ลานบาท
แห ง ชาติ และคณะกรรมการควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
รายได
101.6860 ลานบาท
บริการสาธารณสุข
19.6464 ลานบาท
2. เก็บ รวบรวม วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานการบริการ เงินทุนสะสม
สาธารณสุข
อัตรากําลัง
(914/914) คน
3. จัดใหมีทะเบียนผูรับบริการ หนวยบริการ และเครือขายหนวย (กรอบ/บรรจุจริง)
บริการ
(ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560)
4. บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
5. จ า ยค า ใช จ า ยเพื่ อ บริ ก ารสาธารณสุ ข ตามที่ ค ณะกรรมการ
กําหนดใหแกหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
6. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บคาใชจายเพื่อบริการ
สาธารณสุขของหนวยบริการ
7. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีหนวยบริการประจํา และการขอ
เปลี่ ย นหน ว ยบริ ก ารประจํ า รวมทั้ ง ประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ให
ประชาชนทราบขอมูลของหนวยบริการ
8. กํ า กั บ ดู แ ลหน ว ยบริ ก ารและเครื อ ข า ยหน ว ยบริ ก ารในการ
ให บริ การสาธารณสุ ขให เป นไปตามมาตรฐานที่ คณะกรรมการ
กําหนด และอํานวยความสะดวกในการเสนอเรื่องรองเรียน
9. จั ด ทํ า รายงานประจํ า ป เ กี่ ย วกั บ ผลงานและอุ ป สรรคในการ
ดํ า เนิ น งานของคณะกรรมการและคณะกรรมการควบคุ ม
คุณภาพและมาตรฐาน และเผยแพรตอสาธารณชน
คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
วันที่ไดรับแตงตั้ง
วันที่หมดวาระ
ประธานกรรมการ 1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปยะสกล สกลสัตยาทร)
กรรมการโดย
2. ปลัดกระทรวงกลาโหม
ตําแหนง
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย
5. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. ปลัดกระทรวงแรงงาน
7. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
-
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คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรรมการโดย
ตําแหนง

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

9. นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสมุ ผูแทนเทศบาล
10. นพ.ศราวุธ สันตินนตรักษ
ผูแทนองคการบริการสวนจังหวัด
11. นายสุรกิจ สุวรรณแกม
ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล
12. พญ.วันทนีย วัฒนะ
ผูแทนองคการปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบอื่น
13. นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
ผูแทนองคกรเอกชนดานผูส ูงอายุ
14. ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
ผูแทนองคกรเอกชนดานผูติดเชื้อเอช ไอ วีฯ
15. นางสาวสารี อองสมหวัง
ผูแทนองคกรเอกชนดานเกษตรกร
16. นางสาวกรรณิการ กิจติเวชกุล
ผูแทนองคกรเอกชนดานชุมชนแออัด
17. นางสุนทรี เซงกิ่ง
ผูแทนองคกรเอกชนดานแรงงาน
18. รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร
ผูแทนแพทยสภา
19. รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
ผูแทนสภาการพยาบาล
20. พลโท พิศาล เทพสิทธา
ผูแทนทันตแพทยสภา
21. รศ.(พิเศษ) กิตติ พิทักษนิตินันท
ผูแทนสภาเภสัชกรรม
22. นายแพทยพงษพัฒน ปธานวนิช
ผูแทนสมาคมรพ.เอกชน
23. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผาสวัสดิ์
ผูทรงคุณวุฒดิ านประกันสุขภาพ
24. นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ
ผูทรงคุณวุฒดิ านการแพทยและ สธ.
25. นพ.ณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา
ผูทรงคุณวุฒดิ านการแพทยแผนไทย

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 กุมภาพันธ 2559

วันที่หมดวาระ
8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563
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คณะกรรมการองคการมหาชน (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560)
กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

กรรมการและ
เลขานุการ

26. นพ.พินิจ หิรัญโชติ
ผูทรงคุณวุฒดิ านการแพทยทางเลือก
27. นางชุมศรี พจนปรีชา
ผูทรงคุณวุฒดิ านการเงินการคลัง
28. นายสมใจ โตศุกลวรรณ
ผูทรงคุณวุฒดิ านกฎหมาย
29. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา
ผูทรงคุณวุฒดิ านสังคมศาสตร
30. นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ

วันที่ไดรับแตงตั้ง
9 กุมภาพันธ 2559

วันที่หมดวาระ
8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

9 กุมภาพันธ 2559

8 กุมภาพันธ 2563

3 เมษายน 2560

2 เมษายน 2564

วิสัยทัศน
“ทุกคนที่อาศัยอยูบนผืนแผนดินไทยไดรับความคุมครองหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนาดวยความมั่นใจ”
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ภำพรวม

แบบประเมินองค์กำรมหำชนและเลขำธิกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ

Function
Base

องค์กำรมหำชน
สำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห่งชำติ

Agenda
Base

Area
Base

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย

●

-

●

Innovation
Base

●

92.77

●

(ระดับ 2 )

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน
เลขำธิกำร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

สูงกว่ำเป้ำหมำย

ระดับคุณภำพ

●

●

(สัญญำจ้ำง/ผลกำรประเมินองค์กร/งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)

นพ.ศักดิ์ชัย กำญจนวัฒนำ

คะแนน
ITA*

สูงกว่ำเป้ำหมำย สูงกว่ำเป้ำหมำย ระดับคุณภำพ

ผลกำรปฏิบัติงำน

เลขำธิกำร

สรุปผล
ประเมิน
องค์กร

Potential
Base

(ระดับ 3 )

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมำยถึง ผลดำเนินงำนสูงกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินสูงกว่ำร้อยละ 67 )
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินอยู่ระหว่ำงร้อยละ 50 – 67)
 หมำยถึง ผลดำเนินงำนต่ำกว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่ำนกำรประเมินต่ำกว่ำร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมำยถึง ระดับคุณภำพ** เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมำยถึง ระดับมำตรฐำน เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับสูงกว่ำเป้ำหมำยไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับกำรประเมินในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำย
หมำยถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์กำรมหำชนที่มีผลกำรดำเนินงำน อยู่ในระดับต่ำกว่ำเป้ำหมำยในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วำ่ จะได้รับกำรประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือสูงกว่ำเป้ำหมำย)

หมำยเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน ประเมินโดย สำนักงำน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภำพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินร้อยละ 100
องค์กำรมหำชนมีกำรกำหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่ำร้อยละ 80
มีผลกำรประเมินสูงกว่ำเป้ำหมำยทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่ำนกำรประเมินน้อยกว่ำร้อยละ 100
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สวนที่ 1 : รายละเอียดการประเมินองคกร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

●

องคประกอบ
การประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda
Base

3. Area Base

●

Area
Base
-

ประเด็นการประเมิน
1.1 รอยละของหนวยงานที่มีการบริหาร
จัดการใหมีการโอนเงินเหมาจายรายหัว
เปนไปตามที่กําหนด
1.2 รอยละของหนวยบริการทีไ่ ดรับการ
โอนเงินกองทุนตรงตามเวลาที่กําหนด
8 ครั้ง จาก 12 ครั้ง
1.3 รอยละของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูป วย
เอดสที่ไดรับยาตานไวรัสที่มีชีวิตอยู
1.4 อัตราการเขาถึงบริการของผูปวยโรคไต
ที่ตองรับบริการบําบัดทดแทนไตเทียบ
กับอัตราความชุกของการเกิดโรค
1.5 รอยละของ รพ. UC ที่ผานการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานในขั้น HA
1.6 ระดับความสําเร็จของการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อลดการบันทึก
ขอมูลของหนวยบริการ
2.1 อัตราการตอบสนองตอการแกไขปญหา
เรื่องรองเรียนแลวเสร็จภายใน 25
วันทําการ
2.2 การสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชน
2.2.1 รอยละการดําเนินการตาม
แผนการสรางความรูความเขาใจ
แกประชาชน
2.2.2 รอยละการชี้แจงประเด็นสําคัญ
ที่ทันตอสถานการณ
ไมมตี ัวชี้วัด

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องคกร

คะแนน
ITA

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

92.77

●

●

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 83.33

รอยละ 88.89



รอยละ 90

รอยละ 94.18



รอยละ 86.50

รอยละ 87.34



รอยละ 86

รอยละ 86.97



รอยละ 60

รอยละ 76.37



ระดับ 5

ระดับ 5



รอยละ 75

รอยละ 75.31

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย

สูงกวา
เปาหมาย




รอยละ 100

รอยละ 100



รอยละ 100

รอยละ 100



-

-

-

-
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องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
4. Innovation 4.1 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความ
Base
พึงพอใจของประชาชน
4.2 ระดับความสําเร็จของการสํารวจความ
พึงพอใจขององคกรภาคีที่เกี่ยวของ
4.3 ประสิทธิภาพการเบิกจายงบประมาณ

5. Potential
Base

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

รอยละ 80

รอยละ 95.66



รอยละ 80

รอยละ 88.99



รอยละ 96

รอยละ 97.95



4.4 การกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คะแนนประเมิน
ระดับคะแนน
องคการมหาชน
ตั้งแต 4.0000 ขึ้นไป
5.0000
4.5 ขอเสนอการพัฒนานวัตกรรมของ
การปรับปรุงระบบ ปรับปรุงระบบการขอ
องคการมหาชน
บันทึกขอมูลและ
เบิกชดเชยคาบริการ
ประมวลผลขอมูล ทางการแพทยใหเปนไป
การบริการทาง
ตามสถานการณการ
การแพทย (e-claim) เบิกจายและคลองตัวขึ้น
และหนวยบริการ
และหนวยบริการ
มีความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจ
รอยละ 80
รอยละ 86.02
5.1 รอยละความสําเร็จของการบูรณาการ
รอยละ 100
รอยละ 100
ระบบการบริหารจัดการใหเปนระบบ
เดียวระหวางระบบประกันสุขภาพ

สรุปผล
ประเมิน
สูงกวา
เปาหมาย





สูงกวา
เปาหมาย



ผลประเมินรายตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย (ผาน)
 หมายถึง ผลดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย (ไมผาน)
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สวนที่ 2 : รายละเอียดการประเมินเลขาธิการ : นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ผลการปฏิบัติงาน
(สัญญาจาง ผลการประเมินองคกร งานที่คณะกรรมการมอบหมาย)

สมรรถนะ

สรุปผล
ประเมินเลขาธิการ

สูงกวาเปาหมาย

สูงกวาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

●

องคประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
2.1 ผลงานของเลขาธิการ (Performance)
2.1.1 สัญญาจาง
1) รอยละของประชาชนมีหลักประกัน
สุขภาพ
2) อัตราการใชสิทธิเมื่อมารับบริการ
ของผูมีสิทธิ (Compliance rate)
3) ประสิทธิผลความครอบคลุมใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
(Effective coverage)
4) ความพึงพอใจตอระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติของผูใหบริการ
5) ความแตกตางของอัตราการใชสิทธิ
เมื่อไปใชบริการระหวางระบบ
ประกันสุขภาพ (IP)
6) รอยละการมีสวนรวมของภาคี
ยุทธศาสตร (ระดับ3, กลุม)
7) ระดับความสําเร็จการเปนองคกร
สมรรถนะสูง

8) รอยละการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานตาม
มาตรฐานการประเมินของรัฐ
(ปปช.)

●

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

>= รอยละ
99.93

รอยละ
99.95



สูงกวา
เปาหมาย

UR>=0.12

0.12



มีแนวทางการ
ประเมิน

มีแนวทางการ
ประเมิน



รอยละ 70

รอยละ 69.65



2.76

2.76



รอยละ 35

รอยละ 58.80



มีแนวทางการ
ประเมิน

ทบทวนเกณฑ
เสนอให ตัวแทน
ฝายบริหารดาน
คุณภาพ (QMR)
รับทราบ



>= รอยละ
85

รอยละ
92.77
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

9) ระดับความสําเร็จของการสรางการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการ
หลักประกันฯ ในเวทีถกแถลง
ประเด็นนโยบาย
10) การจัดการบริหารขอมูลบริการ
ผูปวยในรวมกันระดับเขต
11) ระดับความสําเร็จของการใช
กระบวนการตรวจสอบทางการเงิน
จากหนวยงานตรวจสอบภายนอก
ภาคเอกชนชั้นนําตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการหลักประกันฯ
12) มีขอมูลรายงานสถานะทางการเงิน
งบกองทุนฯ/งบบริหารฯ เสนอ
คกก.เพื่อพิจารณาเปนวาระประจํา
ทุกไตรมาส
2.1.2 ผลการประเมินองคกร 13) การดําเนินการตามตัวชี้วัด
สํานักงาน ก.พ.ร.
2.1.3 งานอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการ
มอบหมาย

14) ระดับความสําเร็จในการกําหนด
การวัดขีดความสามารถในการ
มุงมั่นและความรับผิดชอบรวมกัน
ของคณะกรรมการแหงชาติและ
คณะกรรมการควบคุมฯ
15) ระดับความสําเร็จของการ

จัดระบบหลักประกันสุขภาพ
สําหรับผูตองขัง
16) ระดับความสําเร็จของการ
แกปญหาการจัดหายา/เวชภัณฑฯ

ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
17) ระดับความสําเร็จในการทําหนาที่
clearing house ตามนโยบาย

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

ครบ 5
กระบวนการ

ครบ 5
กระบวนการ



13 เขต

13 เขต



ครบ 5
กระบวนการ

ครบ 5
กระบวนการ



2 ครั้ง

2 ครั้ง
(ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 12/2560)



มีผลเปนไป
ตามเปาหมาย
ทุกตัวชี้วัด

มีผลเปนไปตาม
เปาหมายทุก
ตัวชี้วัด



การจัดประชุม
มีแนวทางการ
ระหวาง
ประเมิน
คณะกรรมการ
2 คณะ (Retreat)

สรุปผล
ประเมิน



5 เขต

5 เขต
(5,8,9,12,13)



ดําเนินการได
ครบตาม 5
ขั้นตอน

ดําเนินการไดครบ
ตาม 5 ขั้นตอน



3 ฉบับ

3 ฉบับ



UCEP
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องคประกอบ
การประเมิน

ประเด็นการประเมิน

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

ผล
ประเมิน

สรุปผล
ประเมิน

18) จํานวนระเบียบ/คําสั่ง/ประกาศฯ

ที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุง
แกไขตามขอสังเกตของ สตง. ฯ
2.2 สมรรถนะทางการบริหารของเลขาธิการ (Competency)
2.2.1 สมรรถนะทางการ
1) ภาวะผูนํา
บริหาร
2) วิสัยทัศน
3) การวางกลยุทธขององคการ
4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลีย่ น
5) การควบคุมตนเอง
6) การสอนงานและการมอบหมายงาน



รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80

รอยละ 83.2
รอยละ 86.4
รอยละ 87.2
รอยละ 81
รอยละ 96
รอยละ 84.4








สูงกวา
เปาหมาย
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ความครอบคลุมสิทธิในระบบประกันสุขภาพ
ประชากรไทยผูมีสิทธิในระบบประกันสุขภาพ (ผูมีสิทธิ UCS ผูมีสิทธิประกันสังคม ผูมีสิทธิสวัสดิการขาราชการ หรือ
สวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให) จํานวน 66.047 ลานคน ลงทะเบียนสิทธิในระบบประกันสุขภาพ จํานวน 66.014 ลานคน
คิด เป น ความครอบคลุ ม สิท ธิใ นระบบประกั นสุ ข ภาพของประเทศ (Universal Health Coverage: UHC) ร อ ยละ 99.95
สําหรับประชากรผูมีสิทธิ UCS จํานวน 48.143 ลานคน มีผลู งทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จํานวน 48.110 ลาน
คน คิดเปนความครอบคลุมของประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) รอยละ
99.93 (ที่มา สํานักบริหารงานทะเบียน สปสช. ขอมูล ณ 30 กันยายน 2560)
2. หนวยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
หนวยบริการขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประกอบดวย 1) หนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 11,590 แหง
(รอยละ 94.30 เปนหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 2) หนวยบริการประจํา จํานวน 1,333 แหง (รอยละ 68.49
เปนหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รอยละ 19.05 เปนหนวยบริการเอกชน) และ 3) หนวยบริการรับสงตอ จํานวน
1,110 แหง (รอยละ 85.59 เปนหนวยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข) โดยเปนหนวยบริการที่รับคาบริการทางการแพทย
เหมาจายรายหัว (Capitation) 990 แหง และไมรับคาบริการทางการแพทยเหมาจายรายหัว (Non-Capitation) 120 แหง รวม
หนวยบริการทั้งหมด นับไมซ้ําตามประเภทการขึ้นทะเบียน จํานวน 12,122 แหง (ที่มา : สํานักบริหารงานทะเบียน สปสช.
ขอมูล ณ 31 ตุลาคม 2560)
3. การเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข พบวา
3.1 บริการเหมาจายรายหัว
1) การใชบริการผูปวยนอก จํานวน 164.313 ลานครั้ง และการใชบริการผูปวยใน จํานวน 6.020 ลานครั้ง (ที่มา
สํานักบริหารสารสนเทศการประกัน สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมวลผล วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560) โดย
ขอมูลปงบประมาณ 2559 อัตราการใชบริการผูปวยนอก 3.589 ครั้งตอคนตอป และอัตราการใชบริการผูปวยใน 0.125 ครั้งตอ
คนตอป
2) การใชบริการกรณีเฉพาะ
- ผูปวยอุบัติเหตุ/เจ็บปวยฉุกเฉินรับบริการนอกเครือขาย (ผูปวยนอก) จํานวน 754,939 คน / 1,352,948 ครั้ง
- ผูปวยที่เบิกคาพาหนะรับสงตอระหวางหนวยบริการ จํานวน 216,479 คน / 244,273 ครั้ง
- ผูปวยใน กรณีทารกแรกเกิดทุกราย จํานวน 522,424 คน/ 560,855 คน
- ผูปวยนอก-ใน กรณีผูมีสิทธิที่ยังไมไดลงทะเบียนเลือกหนวยบริการประจําที่เขารับบริการครั้งแรกและกรณี
ผูประกันตนที่ยังไมไดรับสิทธิจากกองทุนประกันสังคม จํานวน 8,780 คน/ 9,485 ครั้ง
- ผูปวยโรคกระจกตาที่ไดรับบริการผาตัดเปลี่ยนกระจกตา (รวมการจัดหา จัดเก็บ และรักษาคุณภาพดวงตา)
จํานวน 421 ดวงตา
- ผูปวยรับบริการปลูกถายเซลลตนกําเนิดเม็ดโลหิต (Stem cell transplantation) จํานวน 51 คน
- ผูปวยโรคหัวใจวายอยางรุนแรงที่ไมสามารถรักษาดวยวิธีอื่น ไดรับผาตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplant)
จํานวน 76 คน และผูปวยเด็กที่ตับวายจากทอน้ําดีตีบตันแตกําเนิดหรือตับวายจากสาเหตุอื่นๆ ไดรับการปลูกถายตับ (Liver
transplant) จํานวน 221 คน
- ผูปวยไตวายเฉียบพลัน รับบริการลางไต/ฟอกเลือดลางไต จํานวน 6,375 คน / 16,606 ครั้ง
- ผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI และผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันเขาถึง
ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อการรักษาเรงดวน จํานวน 4,427 คน / 4,526 ครั้งและจํานวน 3,816 คน / 3,823 ครั้ง ตามลําดับ
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สรุปผลงานสําคัญ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ผูปวยตอกระจกไดรับการผาตัดตอกระจก จํานวน 112,808 คน / 126,537 ครั้ง
- ผูติดเชื้อเอชไอวี ที่ติดเชื้อฉวยโอกาสดวยโรคเยื่อหุมสมองอักเสบจากเชื้อราและโรคติดเชื้อไวรัสที่จอประสาทตา
ไดรับยารักษาโรคฯ จํานวน 1,421 คน / 2,812 ครั้ง
- ผูปวยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา รับการรักษาดวยวิธีเลเซอร จํานวน 7,589 คน / 10,203 ครั้ง
- ผูปวยวัณโรคไดรับการรักษาดวยยาวัณโรค จํานวน 76,886 คน
- ผูปวยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียไดรับการดูแลรักษา จํานวน 12,084 คน
- ผูปวยที่ติดสารเสพติดในกลุมฝน/อนุพันธุฝน ไดรับการบําบัดรักษาโดยการใหสารเมทาโดนระยะยาว จํานวน
7,760 คน / 51,750 ครั้ง
3) การฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย มีคนพิการลงทะเบียนสะสมจํานวน 1,090,192 คน ไดรับการสนับสนุน
อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ จํานวน 29,874 คน / 35,530 ชิ้น ไดรับบริการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ในคนพิการ
184,359 คน / 731,847 ครั้ง ผูสูงอายุ 414,340 คน / 1,531,030 ครั้ง ผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
310,422 คน / 1,099,270 ครั้ง และผูปวยติดบานติดเตียง 3,203 คน / 10,557 ครั้ง ตามลําดับ สําหรับคนพิการทางการ
มองเห็นไดรับการฝกทักษะการทําความคุนเคยกับสภาพแวดลอมและการเคลื่อนไหว (O&M) จํานวน 1,903 คน (ที่มา สํานัก
สนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
4) การใชบริการแพทยแผนไทย มีผูรับบริการแพทยแผนไทยประเภท นวด ประคบ อบสมุนไพร จํานวน 1,883,692 คน /
4,801,846 ครั้ง บริการฟนฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด จํานวน 44,902 คน / 158,382 ครั้ง
และบริการยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ 4,584,748 คน / 7,803,442 ครั้ง (ที่มา สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ
สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
3.2 บริการในผูปวยกลุมเฉพาะ (งบเพิ่มเติมจากงบเหมาจายรายหัว)
1) การใชบริการของผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส
ผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส รอยละ 96.56 (285,671 คน) ทราบสถานะการติดเชื้อเอชไอวี เทียบกับจํานวน
คาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสที่ยังมีชีวิต โดยลงทะเบียนในระบบการใหบริการผูติดเชือ้ และผูปวยเอดส (NAP)
จํานวน 275,102 คน มีผูติดเชื้อฯ ไดรับการดูแลรักษาดวยยาตานไวรัส จํานวน 250,722 คน คิดเปนรอยละ 114.28 เทียบกับ
เปาหมายที่ไดรับจัดสรร 219,400 คน (ที่มา แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส วัณโรค และผูติดเชื้อ สปสช. ขอมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560)
2) การบริการสงเสริมและปองกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุมเสี่ยง
กลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี ประกอบดวย กลุมเปาหมาย ชายที่มีเพศสัมพันธกับชาย (MSM), สาวประเภทสอง
(TG), พนักงานบริการชาย (MSW), พนักงานบริการหญิง (FSW), ผูใชยาเสพติดดวยวิธีฉีด (PWID) ที่ไดรับบริการสงเสริมและ
ปองกันการติดเชื้อเอชไอวี ตามชุดบริการ RRTTR (Reach เขาถึงกลุมเปาหมาย - Recruit นําเขาสูระบบบริการ - Test ตรวจ
เลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี - Treat รักษาเอชไอวี - Retain ใหคงอยูในระบบบริการ) จํานวน 75,217 คน (รอยละ 103.75 จาก
เปาหมาย 72,500 คน) โดยดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ 2559 (ที่มา แผนงานสนับสนุนระบบบริการเอดส วัณโรค
และผูติดเชื้อ สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2560
3) การใชบริการบําบัดทดแทนไตสําหรับผูปวยไตวายเรื้อรัง
ผูปวยไตวายเรื้อรังเขารับบริการบําบัดทดแทนไตจํานวน 49,698 คน (รอยละ 93.93 จากเปาหมายที่ไดรับจัดสรร
52,911 คน) โดยเปนผูปวยรับบริการลางไตผานชองทองอยางตอเนื่อง (CAPD) จํานวน 25,591 คน ผูปวยรับบริการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม (HD) จํานวน 22,218 คน โดยทางกองทุนฯ สนับสนุนเฉพาะคายากระตุนการสรางเม็ดเลือดแดง (EPO) ใน
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ผูปวยฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมที่ไมผานการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จํานวน 5,481 คน (HD Self-Pay) รับบริการ
ผาตัดปลูกถายไต (KT) จํานวน 174 คน และรับยากดภูมิคุมกันหลังการปลูกถายไต (KTI) จํานวน 1,715 คน (ที่มา แผนงาน
สนับสนุนระบบบริการโรคไตวาย สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
4) การควบคุม ปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง
ผูปวยโรคเบาหวาน และ/หรือความดันโลหิตสูง ที่ไดรับการควบคุมปองกันความรุนแรงของโรค ไดรับบริการตรวจ
คัดกรองภาวะแทรกซอน เพื่อลดหรือชะลอการเกิดโรคแทรกซอน (Secondary Prevention) จํานวน 3,811,885 (รอยละ 135.45 จาก
เปาหมายที่ไดรับจัดสรร 2,814,300 คน) โดยเปนผูปวยโรคเบาหวานและเบาหวานที่มีโรคความดันโลหิตสูงรวมดวย จํานวน
1,817,539 คน และผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จํานวน 1,994,346 คน (ที่มา แผนงานสนับสนุนโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ และ
สํานักบริหารแผนและงบประมาณ สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
5) การใชบริการผูปวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
ผูปวยจิตเวชเรื้อรังที่ไดรับบริการในชุมชนที่เปนผูปวยจิตเภท (Schizophrenia) ดําเนินงานโดย หนวยบริการแม
ขาย/โรงพยาบาลพี่เลี้ยง ประกอบดวย โรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป ที่มีความพรอม และหนวย
บริการลูกขาย ประกอบดวย หนวยบริการประจําและหนวยบริการปฐมภูมิ รวมกับชุมชน จัดหาบริการในการดูแลผูปวยจิตเวช
เรื้อรังในชุมชน จํานวน 8,300 คน (เปาหมายที่ไดรับจัดสรร 8,300 คน) โดยมีการติดตามเฝาระวัง และดูแลอยางตอเนื่อง ให
ผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถกลับมาดํารงชีวิตไดอยางปกติในสังคม(ที่มา สํานักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สปสช. ขอมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
6) การบริการสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีการบูรณาการในการจัดระบบการใหบริการดูแลรวมกับทุกภาคสวนเพื่อรวมพลัง
ขับเคลื่อนสังคมผูสูงวัย เขาใจ เขาถึง พึ่งได โดยมีองคการปกครองสวนทองถิ่น 4,274 แหง จากทั้งหมด 7,755 แหง (ป 2559
จํานวน 1,752 แหง และป 2560 เพิ่มขึ้น 2,522 แหง) หนวยบริการประจําในพื้นที่ จํานวน 909 แหง รวมดําเนินการตั้งแตการ
ประเมินความตองการบริการสาธารณสุขของผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามแบบประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวัน
(Barthel ADL index) พรอ มทั้ง จัดทํ าแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan) และจั ดหาบริการดา นสาธารณสุขในการดูแ ล
ผูสูงอายุที่มภี าวะพึ่งพิงไดจํานวน 180,841 คน (ป 2559 จํานวน 80,826 คน ป 2560 จํานวน 100,015 คน) จากเปาหมายที่
ไดรับจัดสรร 150,000 คน (ที่มา สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ประมวลผล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560)
4. คุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข
4.1 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติรวมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) สงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการอยางตอเนื่องใหกับหนวยบริการที่ขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการรับสงตอ ตามกระบวนการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation: HA) พบวารอยละ 92.28 (980 แหง) ไดรับการรับรองคุณภาพในขั้น
ตางๆ เทียบกับหนวยบริการที่ขอรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 1,062 แหง โดย รอยละ 76.37 (811 แหง) ไดรับการ
รับรองคุณภาพ HA รอยละ 15.25 (162 แหง) ไดรับการรับรองคุณภาพขั้น 2 และรอยละ 0.66 (7 แหง) ไดรับการรับรอง
คุณภาพขั้น 1 (ที่มา สํานักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
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4.2 ความพึงพอใจของผูรับบริการและผูใหบริการ
ผลการสํารวจความพึงพอใจตอระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พบวา ประชาชนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติที่เคยใชบริการสุขภาพมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 95.66 ในขณะที่ผูใหบริการ และองคกรภาคี มี
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดตอการดําเนินงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ อยูที่รอยละ 69.65 และรอยละ 88.99
ตามลําดับ (ที่มา สํารวจโดยสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สํารวจ พ.ค.-ก.ค. 2560)
5. การคุมครองสิทธิ
5.1 การสอบถามขอมูล รับเรื่องรองเรียน รับเรื่องรองทุกข และประสานสงตอ
การใหบริการคุมครองสิทธิ โดยมีประชาชนและผูใหบริการเขามาสอบถามขอมูล รองเรียน รองทุกข และประสาน
สงตอผูปวย ผานโทรศัพทสายดวน 1330 จดหมาย โทรสาร อีเมลล หรือมาติดตอดวยตนเอง ทั้งสิ้น 764,887 เรื่อง โดยจําแนก
เปน 1) สอบถามขอมูล 743,456 เรื่อง (รอยละ 97.20) เปนการสอบถามโดยประชาชน 702,547 เรื่อง สอบถามโดยผูใหบริการ
40,909 เรื่อง 2) รับเรื่องรองเรียน 4,638 เรื่อง (รอยละ 0.61) 3) รับเรื่องรองทุกข 10,090 เรื่อง (รอยละ 1.32) และ 4)
ประสานสงตอผูปวย 6,703 คน (รอยละ 0.88) (ที่มา สํานักบริการประชาชนและคุมครองสิทธิ สปสช. ขอมูล ณ 30 กันยายน
2560)
5.2 การชวยเหลือเบื้องตนแกผูรับบริการ
กรณีชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลของหนวยบริการตามมาตรา 41 โดยมีผูรับบริการยื่นคํา
รอง 823 คน ไดรับการชดเชย จํานวน 661 คน (รอยละ 80.32) วงเงินชดเชย 160.050 ลานบาท (ที่มา สํานักกฎหมาย สปสช.
ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
5.3 ภาคีเครือขาย
สปสช. สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง เครื อ ข า ยงานคุ ม ครองสิ ท ธิ ใ นระบบหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ โดยมี 1)
ศูนยบริการหลักประกันสุขภาพในหนวยบริการ จํานวน 885 แหง เปนชองทางสรางความเขาใจระหวางผูใหบริการและ
ผูรับบริการ และชวยลดความขัดแยงในระบบบริการสุขภาพ 2) ศูนยประสานงานภาคประชาชน จํานวน 146 แหง ใน 77
จังหวัด เปนการเขามามีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรวิชาชีพตางๆ 3) หนวยรับเรื่อง
รองเรียนที่เปนอิสระจากผูถูกรองเรียน ตามมาตรา 50(5) จํานวน 114 แหง ใน 75 จังหวัด (ยกเวนจังหวัดสมุทรปราการ และ
แมฮองสอน) เปนชองทางใหประชาชนสามารถรองเรียนไดโดยสะดวก อิสระจากผูถูกรองเรียน เปนการทํางานรวมกันระหวาง
องคกรภาคประชาชนและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
6. การมีสวนรวมพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาล) รอยละ 99.49 เขารวมกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น (จํานวน 7,736 แหง จากทั้งหมด 7,776 แหง) สมทบเงินเขากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น
จํานวน 1,233 ลานบาท (สปสช. สมทบ 2,515 ลานบาท) สําหรับจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรคในกลุม
ประชาชนที่ทองถิน่ ดูแล เชน กลุมประชาชนที่มีภาวะเสี่ยง กลุมเด็กวัยเรียนและเยาวชน กลุม วัยทํางาน กลุมผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูปวยโรคเรื้อรัง ฯลฯ (ที่มา สํานักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน สปสช. ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)
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ขอสังเกต
• เนื่องจาก สปสช. มีหนาที่สําคัญประการหนึ่งคือการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อเปน
คาใชจาย สนับสนุน และสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหนวยบริการ สําหรับประชากรผูมีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติในดานตาง ๆ อาทิ การชวยเหลือคาบริการทางการแพทยเหมาจายรายหัว การดูแลกลุมบริการเฉพาะ
เชน การดูแลสุขภาพผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส ผูปวยไตวายเรื้อรัง การควบคุม ปองกันและรักษาโรคเรื้อรัง
การสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จึงควรพิจารณากําหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานของ
กองทุนใหครอบคลุมทุกดาน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของ สปสช. มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ผลความพึงพอใจตอระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติของผูใหบริการไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากเปนตัวชี้วัด
สําคัญจึงควรนําผลที่ไดจากสํารวจมาทบทวนหาสาเหตุที่เปนปญหาอุปสรรค และวางแผนการปรับปรุงระบบหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
…………………………………
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