
แนวทางการดําเนินงาน
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) เขต 7 ขอนแกน
โดย 

ดร. นพ. อิทธิพล  สูงแข็ง อคม. เขต 7 ขอนแกน  

เสนอในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑการดําเนินงานและการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ปงบประมาณ 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
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อํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานระดับเขตพื้นท่ี (อคม.)

2

นําขอมูลการรองเรียน ขอมูลการพิจารณาการจายเงิน
ชวยเหลือเบ้ืองตน และขอมูลอ่ืนๆ ในเขตพ้ืนท่ี
ท่ีรับผิดชอบไปสรุป วิเคราะหปญหา ขอจํากัดของ
ระบบการใหบริการสาธารณสุข รวมท้ังจัดทําขอเสนอ
เชิงปองกันแกไข และพัฒนากลไกการจัดการเร่ือง
รองเรียนใหเหมาะสม รวมถึงพัฒนาระบบบริการให
สอดคลองกับสภาพหนวยบริการในเขตพ้ืนท่ี

1

2 ควบคุม และกํากับคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ
และเครือขายหนวยบริการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

3
กําหนดมาตรการควบคุมและสงเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

4
ตรวจตราคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและเครือขาย
หนวยบริการในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ พรอมท้ังแจงหนวย
บริการและหนวยงานตนสังกัดเพ่ือปรับปรุงแกไขและติดตาม
ประเมินผลในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน

5

6

7

8

แตงต้ังคณะทํางานไดตามความจําเปนและเหมาะสม

ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

สงเสริมความเขาใจและสรางการมีสวนรวมของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจตราและการควบคุม
กํากับหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ

รายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานบริการสาธารณสุขทราบเปนประจําทุกป

*ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เรื่อง หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข การคัดเลือกและแตงตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานระดับเขตพ้ืนท่ี พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ 10 ตุลาคม 2562)
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กลไกการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการ/ การใหบริการสาธารณสุข และการสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน

หนวยบริการ

6

๑. กําหนดมาตรฐานหนวย
บริการและการใหบริการ

สาธารณสุข

๒. ควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหนวยบริการ/ 
กํากับการใหบริการใหมี

คุณภาพมาตรฐาน

๓. การประเมินผลลัพธ
ดานคุณภาพและ

มาตรฐาน

การข้ึนทะเบียนหนวยบริการ และเครือขาย

หนวยบริการ ๔ ประเภทหลัก

๑) หนวยบริการประจํา

๒) หนวยบริการปฐมภูมิ

๓) หนวยบริการรับสงตอ (ทั่วไป, เฉพาะดาน)

๔) หนวยบริการรวมใหบริการ

- การตรวจประเมินศักยภาพหนวยบริการและเครือขาย

หนวยบริการ

- สงเสริมสนับสนุนหนวยบริการ/ เครือขายหนวย

บริการ ในการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการ

ใหบริการสาธารณสุข

- สนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ

ควบคุมกํากับคุณภาพและมาตรฐานหนวยบริการและ

เครือขายหนวยบริการ - ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับการกํากับ

คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข

ของหนวยบริการและเครือขายหนวยบริการ

- ผลลัพธการเขาถึงบริการที่จําเปนดานสุขภาพ

ในทุกระดับ

- ขอรองเรยีนตาม ม.๕๗, ม.๕๙ และ ม.๔๑

INPUT

PROCESS

OUTPUT
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ทําเนียบ อคม. เขต 7 ขอนแกน (ตอ)





การตรวจเยี่ยมเสริมพลัง

หนวยบริการในพื้นที่
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สรุปผลการดําเนินงานการปองกันการเกิดปญหาดานคุณภาพ
และมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ 2564 -2565

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

 
การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการการทําหมันแลวต้ังครรภ
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การดําเนินการเพือ่ปองกันการเกิดปญหาดานคณุภาพและมาตรฐาน

การใหบริการสาธารณสขุ  

การพัฒนาคณุภาพระบบบรกิารการคดักรองมะเรง็ปากมดลูก

การดําเนินงาน ตัวชี้วัด

1. นําเสนอขอมูล วิเคราะหปญหาอุปสรรค เพ่ือนําสู

การแกไขปญหาเชิงนโยบายภาพรวมเขต

2. สงเสริมการพัฒนาศักยภาพหนวยบริการ การให

คําปรึกษาจากทีมพ่ีเลี้ยง การสงตอขอมูล เพ่ือการดูแล

รักษาที่ตอเนื่อง

3. สื่อสารประชาสัมพันธเชิงรุก ใหความรูทุกชองทาง

เพ่ือใหกลุมเปาหมายเขาถึงบริการมากขึ้น

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับผูเก่ียวของ ติดตาม

และทบทวนแนวทางการดําเนินงาน

1. อัตราการเขาถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกดวยวิธี 

HPV DNA Test ป 2564 ไมนอยกวารอยละ 20 (ผลการ

ดําเนินงาน รอยละ 20.95)
.

2. เปาหมายการเขาถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกของหญิงไทย อายุ 30 – 60 ป ทุกสิทธิ รอยละ 100

ในระยะเวลา 5 ป (ป 2564-2568)

(เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 20 ตอป) 





การดําเนินการเพือ่ปองกันการเกิดปญหาดานคณุภาพและมาตรฐาน

การใหบริการสาธารณสขุ 

การดําเนินงาน ตัวชี้วัด

1.  ทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติกรณี ผาตัดทํา

หมันตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหง

ประเทศไทย 

2. แจงแนวทางการดําเนินงาน แก สสจ. และหนวย

บริการทุกแหงเพ่ือปฏิบัติตามแนวทาง

3. กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานทุกเดือน หากมีกรณี

ทําหมันแลวต้ังครรภใหมีการวิเคราะห RCA ทุกราย

4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับผูเกี่ยวของและ

ทบทวนแนวทางการดําเนินงาน

1. อุบัติการณการทําหมัน (ที่ไมปฏิบัติตามแนวทาง) แลวต้ังครรภ 

ลดลงรอยละ 10 จากป 2563 (ป 2563 จํานวน 15 ราย) (ผลการ

ดําเนินงาน การทําหมันแลวต้ังครรภ ป 2564 จํานวน 13 ราย 

ลดลงรอยละ 13.33)

2. มีผลการวิเคราะห RCA กรณีการทําหมันแลวต้ังครรภทุกราย

(ผลการดําเนินงาน มีการวิเคราะห RCA ทั้ง 13 ราย)

3. หนวยบริการที่มีการทําหัตถการทําหมันมีผลการตรวจทาง   

พยาธิวิทยา (Pathology) หรือภาพถายการตัดทอนําไขทุกราย 

การทําหมันแลวต้ังครรภ
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ผลการดําเนินงานเพื่อปองกันการทําหมันแลวตั้งครรภ

ขอมูลจํานวนคํารองสูติกรรม (หมัน)

หมายเหตุ : 
กรณีอนุมัติ    = 13 คํารอง เปนกรณี “ไมมี” หลักฐานการตรวจทางพยาธิวิทยาหรือภาพถายการตัดทอนําไข

กรณีไมอนุมัติ = 3 คํารอง เปนกรณีทําหมันแลวตั้งครรภ และมีหลักฐานการตัดทอนําไข
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อนุมตัจิา่ยตามเกณฑ ์ม.41 ไมอ่นุมตั/ิ ไมเ่ขา้เกณฑ ์ม.41

จํานวน (คร้ัง)





มติที่ประชุม อคม.ครั้งที่ 
1/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ 2565 
เห็นชอบตามที่คณะทํางานเพ่ือพิจารณา
ประเด็นปองกันการเกิดปญหาดาน
คุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 17 
กุมภาพันธ 2565) มีขอเสนอการ
ดําเนินงานการปองกันการเกิดปญหา
ดานคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการ
สาธารณสุข ปงบประมาณ 2565 
จํานวน 2 ประเด็นดังนี้

15

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ

เพ่ือปองกันการขาดออกซิเจน

ระหวางคลอด (Birth 

Asphyxia) 

 
การพัฒนาคุณภาพระบบ

บริการดานโรคไมติดตอเรื้อรัง 

แนวทางการดําเนินงานการปองกันการเกิดปญหาดานคุณภาพ

และมาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ 2565
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แนวทางการดําเนินงานการปองกันการเกิดปญหาดานคุณภาพและ
มาตรฐานการใหบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ 2566

 
1. กํากับ ติดตามการดําเนินงานในประเด็นการพัฒนาคุณภาพบริการตอเนื่อง 

ประกอบดวย 1. การพัฒนาระบบบริการการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก [พิจารณาใชการคัดกรอง
แบบ HPV DNA Test เปนหลัก และเนนท้ังการเก็บตัวอยางโดยหนวยบริการ และการเก็บ
ตัวอยางดวยตนเอง รวมถึงการเขาถึงการรักษา] และ 2. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการการทํา
หมันแลวต้ังครรภ [กํากับติดตามเชิงกระบวนการทําหมัน โดยเนนเรื่องการถายภาพการตัดทอนํา
ไขเปนหลัก และให สปสช. พิจารณาใหมีการเบิกจายเพ่ิมเติมใหกับหนวยบริการท่ีมีการปฏิบัติ
ตามแนวทางการทําหมันของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทยแหงประเทศไทย]

2. เรงพัฒนาคุณภาพบริการ จํานวน 2 ประเด็นคือ 1. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
เพ่ือปองกันการขาดออกซิเจนระหวางคลอด (Birth Asphyxia) และ 2. การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการดานโรคไมติดตอเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง)
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แนวทางการดําเนินงานการปองกันการเกิดปญหาดานคุณภาพและมาตรฐาน
การใหบริการสาธารณสุข ปงบประมาณ 2566 (ตอ)

 
3. พัฒนาศักยภาพหนวยรบัเรื่องรองเรยีนอ่ืนทีเ่ปนอิสระจากผูถูกรองเรยีนตาม มาตรา 

50(5) และ เพิ่มจํานวนหนวยรับเรือ่งรองเรียนฯ ใหมีไมนอยกวา 2 แหงตอจังหวัด (ปจจุบันมี 6 
แหง) รวมถึงประชาสมัพันธใหประชาชนเขาใจและรบัทราบบทบาทหนาทีข่องหนวยรบัเรื่อง
รองเรียนฯ 

4. เพิ่มชองทางการรบัเรื่อง รองเรียน รองทุกขในพื้นที่ ผานทางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) เครือขายภาคประชาชน และ ผานระบบออนไลน 

5. กํากับ ติดตาม การจัดทํารายงานผลการวิเคราะหสาเหตุของปญหา (RCA) จากคํารอง
ขอรับเงินชวยเหลอืเบื้องตนกรณผีูรบับรกิารไดรับความเสียหายจากการเขารับบริการสาธารณสขุ 
ตามมาตรา 41 ทุกกรณี
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