
สรุปผลการด าเนินงานการบริหารด้านการเงิน
และการคลัง(Chief Finance Office) 

เขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560 



รายละเอียดการน าเสนอ 

1.โครงการพัฒนาคุณภาพรายงานการเงินเขตสุขภาพที่ 9 

2.โครงการตรวจสอบคุณภาพบัญชีเขตสุขภาพที่ 9 

3.โครงการพัฒนาการด าเนินการควบคุมภายในระดับเขต เขตสุขภาพที่ 9 

4.โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะบุคลากรในการน าข้อมูลต้นทุนบริการ(Unit Cost) 

5.โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในแรงงานต่างด้าว ผูต้ิดตาม และ
เหยื่อจากการค้ามนุษย์ เขต 9 



1. สรุปผลการด าเนินโครงการเขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
โครงการ พัฒนาคุณภาพรายงานทางการเงินการคลังของหน่วยบริการ
เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 
 
ด าเนินการโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.ชัยภูม ิ



วตัถุประสงค์ 
• เพ่ือให้ข้อมูลรายงานทางการเงนิของหน่วยบริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน 

น่าเช่ือถือ 
• เพ่ือพฒันาระบบการจัดท าข้อมูลทางการเงนิ การบญัชีของหน่วยบริการ 
• เพ่ือให้ผู้เกีย่วข้องกบัข้อมูลทางการเงนิการคลงัของหน่วยบริการมีความ

เข้าใจในทศิทางเดยีวกนั 
• เพ่ือเปิดเวทแีลกเปลีย่นเรียนรู้ ร่วมกนั 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานที ่



ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานที ่

• วนัที ่18 กรกฎาคม 2560 
• สถานที ่ ห้องประชุม ณ  โรงแรมดุสิต ปร้ินเซส นครราชสีมา  
 กลุ่มเป้าหมาย 
• จนท.การเงิน/การบัญชี /IT จากทั้ง 4 จังหวดั 
   คณะท างานพฒันาเคร่ืองมือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล                                      
   รวมจ านวน 187 คน 
งบประมาณสนับสนุน 
• จากเขตสุขภาพที ่9 
• จ านวน  91,400 บาท (เก้าหม่ืนหน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถ้วน)     



ผลการด าเนินงาน 

1. เร่ืองเล่า “จากการออกตรวจสอบคุณภาพบัญชีระดบัเขตสุขภาพที ่9”   
2.ทบทวนแนวทางการบนัทกึบัญชีตามผงับัญชีของหน่วยบริการภาครัฐ สป. 
3.แลกเปลีย่นเรียนรู้รูปแบบ/วธีิการการบันทกึบญัชี (ตามผงับัญชี)      
  ของแต่ละจังหวดั 

หลกัสูตร/เน้ือหา 

วทิยากร 

• คุณวุฒภิาพ    วรชัยเศรษฐ์  หัวหน้ากลุ่มงานประกนัสุขภาพ สสจ.บุรีรัมย์  

• คุณพรณภทัร์  ฤทธ์ิธนาวตัต์  รพ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 

• คุณศุภทัรา     เช้ือชาญ       รพ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 



ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

• กลุ่มเป้าหมายมขีนาดใหญ่ แต่เน้ือหาค่อนข้างเยอะและต้องปฏบิตักิารจริง  
• ระยะเวลาอาจไม่เหมาะสมกบัเน้ือหาที่มีค่อนข้างมาก 

 
 

ข้อเสนอแนะ 

• เพ่ือเป็นการต่อยอดการด าเนินงานควรน าประเดน็จากการตรวจสอบคุณภาพบัญชี /การ
พฒันาเคร่ืองมือส าหรับตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุนของหน่วยบริการ มา
ประชุมแลกเปลีย่นเรียนรู้ในปีต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

เขตสุขภาพที ่9 มีภาคเีครือข่ายด้านการเงินการคลงัทีเ่ข้มแข็ง  

และมบุีคลากรที่มศัีกยภาพเป็นคณะท างานระดบัประเทศ 

 





 โรงพยาบาลเทพสถิต 20-21 มิถุนายน 2560 

 โรงพยาบาลเนินสง่า 22-23 มิถุนายน 2560 

 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 26-28 มิถุนายน 2560 

 โรงพยาบาลล าปลายมาศ   29-30 มิถุนายน 2560 

 โรงพยาบาลพมิาย 24-25 กรกฎาคม 2560 

 โรงพยาบาลบัวใหญ่ 26-27 กรกฎาคม 2560 

 โรงพยาบาลศีขรภูมิ 21-22 สิงหาคม 2560 

 โรงพยาบาลสุรินทร์ 23-25 สิงหาคม 2560 

 โรงพยาบาลปักธงชัย 11-12 กนัยายน 2560    

 

 



 การจัดท างบพสูิจน์ยอดเงนิฝาก
ธนาคาร (จัดท าไม่ครบทุกบญัชี) 

 ก าหนดผู้รับผดิชอบให้จัดท างบ
พสูิจน์ยอดเงนิฝากธนาคารให้เป็น
ปัจจุบนั  ก ากบัและตดิตามก ากบัโดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

 จัดท ารายงานเสนอผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทุกส้ินเดือน 

 ทุกวนัส้ินเดือน จะต้องปรับสมุดบญัชี
ทุกเล่ม  พร้อมบนัทกึเงนิเข้าบญัชีให้
ครบถ้วน 
 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 



การรับรู้รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน/มีเงิน 
ฝากระหว่างทาง ไม่ทราบแหล่งทีม่า 

 งานการเงินตรวจสอบเงินโอน
เข้าบัญชี  หาแหล่งทีม่า 

 งานบัญชีบันทกึบัญชีให้
ครบถ้วน  ถูกต้องตามคู่มือการ
บันทกึบัญชี 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 



ไม่มีการจัดท าทะเบียนคุมงบลงทุน   
หรือจัดท าแต่ไม่ตรงกบังบทดลอง 

 จัดท าทะเบียนคุมงบลงทุน
พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง  ตรง
กบัรายการที่ยงัด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ  และรายการทีย่งัไม่
เบิกเงิน 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 



ข้อตรวจพบ 

 การจัดท าทะเบียนคุมลูกหนีเ้งินยืม 
ลูกหนีเ้งินยืมค้างช าระเป็นเวลานาน 

ไม่มีการรายงานลูกหนีเ้งินยืมค้าง
ช าระ (บางแห่งยอดลูกหนีค้้างช าระไม่
ตรงกบังบทดลอง) 

ข้อเสนอแนะ 

 ให้เร่งรัดตดิตามลูกหนีเ้งินยืมทีค้่าง
ช าระ 

 จัดท ารายงานลูกหนีค้้างช าระ และ
เสนอผู้บริหารทราบเป็นประจ าทุก
เดือน  



ระบบลูกหนีแ้ละรายได้ค่ารักษาพยาบาล 

ข้อตรวจพบ 

การตรวจสอบข้อมูลการ 
ให้บริการให้เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง  และครบถ้วน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ก าหนดให้ศูนย์จัดเกบ็รายได้/งานประกนั  เป็น
ผู้รับผดิชอบตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 
พร้อมจัดส่งรายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายในวนัที ่ 
อย่างช้าภายในวนัที ่5 ของเดือนถัดไป 

 ก าหนดให้ศูนย์จัดเกบ็รายได้/งานประกนั  เป็นผู้จัดท า
ทะเบยีนคุมลูกหนีค่้ารักษาพยาบาลแยกตามประเภท
สิทธิ 

 นักบญัชีบนัทกึตามคู่มือและนโยบายที่กระทรวง
ก าหนด 

 ก าหนดให้มกีารตรวจสอบยอดคงเหลือระหว่างงาน
บัญชีและงานบญัชีและงานประกนั/จัดเกบ็รายได้ เป็น
ประจ าทุกเดือน 

 



ระบบวสัดุคงคลงั 

ข้อตรวจพบ 

 ระบบการบริหารคลงัพสัดุ
ของฝ่ายจัดซ้ือ (ยา  เวชภัณฑ์
มิใช่ยา  วสัดุทนัตกรรม  วสัดุ
ทางการแพทย์  วสัดุ
วทิยาศาสตร์) 

 ไม่มีการบันทกึของแถมใน
ระบบบัญชี 

ข้อเสนอแนะ 

 ก าหนดผู้รับผดิชอบคลงัของแต่ละ
ประเภทจัดท าทะเบยีนคุม  และส่ง
รายงานการจัดซ้ือเบิกจ่าย  และ
คงเหลือ  ให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบนั  โดยจัดส่งให้งานบญัชี
ภายในวนัที ่ 5 ของเดือนถดัไป 

 รายการของแถมให้บันทกึเป็น
รายได้บริจาคโดยอ้างองิราคา
ตลาด 



ระบบสินทรัพย์ถาวร 

 ระบบการรายงานสินทรัพย์
ถาวร  การจัดท าทะเบยีนคุม
สินทรัพย์  การคดิค่าเส่ือมราคา  
ไม่ถูกต้องและไม่เป็นปัจจุบนั 

 บันทกึบญัชีผดิหมวดไม่เป็นไป
ตามคู่มือบญัชี  เช่น  น ามูลค่า
สินทรัพย์ไปบันทกึเป็น
ค่าใช้จ่าย 

 ก าหนดผู้รับผดิชอบในงานพสัดุให้
จัดท าทะเบยีนคุมสินทรัพย์  และคดิ
ค่าเส่ือมราคาให้ถูกต้อง  และ
ตรวจสอบยอดคงเหลือให้ตรงกบั
งานบญัชีทุกส้ินเดือน 

 ให้ผู้รับผดิชอบบญัชีบนัทกึบัญชีให้
เป็นไปตามคู่มือบญัชีกระทรวง
สาธารณสุข 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 



ระบบเจ้าหนี ้

ข้อตรวจพบ 

1.  ระบบการรายงานเจ้าหนี ้ การ
รับรู้เจ้าหนีไ้ม่ถูกต้องและไม่เป็น
ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ 

 ฝ่ายจัดซ้ือที่เกีย่วข้องจดัส่งเอกสาร
การจัดซ้ือ/ตรวจรับ  ให้งานบัญชี
อย่างช้า  ภายในวนัที่ 3 วนันับจาก
วนัตรวจรับของ 

 งานบัญชีจัดท าทะเบียนคุมเจ้าหนี้
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 

 งานบัญชีตรวจสอบยอดคงเหลือใน
ทะเบียนคุมเจ้าหนีใ้ห้ตรงกบังบ
ทดลองทุกส้ินเดือน 



ระบบการบันทกึบัญชี 

ข้อตรวจพบ 

การอธิบายรายการบันทึกบัญชี ไม่มี
ความชัดเจน ไม่ถูกต้องตามความเป็น
จริงของรายการทีเ่กดิขึน้ 
บันทกึรายการปรับปรุงโดยไม่ผ่านการ
อนุมัตจิากหัวหน้าหน่วยงาน 
ไม่บันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ
รายการที่ควรจะเกดิขึน้เป็นประจ าทุก
เดือน เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ 
ค่าตอบแทนฉ.11 ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าจ้างต่าง ๆ เงินสมทบประกนัสังคม
ส่วนนายจ้าง  เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 

นักบัญชีบันทึกรายการโดยให้อธิบาย
รายการให้ครบถ้วนชัดเจนและบันทกึ
บัญชีตามหลกัฐานใบส าคญั (ไม่บันทึก
บัญชีตามทะเบียนคุมต่างๆ) 
รายการปรับปรุงทางบัญชีจะต้องเสนอ
ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบและอนุมตัใิห้
แก้ไขรายการ โดยต้องอธิบายถึงเหตุผล
ของการปรับปรุงโดยละเอยีด 
บันทึกรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็น
ประจ าทุกเดือน 
 
 



 ระบบการจดัสรรเงนิของ  สปสช.  ซ่ึงมีการหักกลบลบหนีข้้าม
กองทุนกนั  ท าให้เป็นปัญหาในเร่ืองของการบนัทกึบัญชี  ควรมีการ
จดัสรรเงนิทีเ่สร็จส้ินภายในปี  และแยกเป็นกองทุนทีชั่ดเจน 

 ก าหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบของนักบัญชีให้ชัดเจนตามบทบาท
หน้าที่  (เน่ืองจากภาระงานต้องมีการจดัท า  ตรวจสอบ  และจัดส่ง
รายงานให้ทันเวลา) 

 
ให้ผู้บริหารก ากบัตดิตามงบการเงนิเป็นประจ าทุกเดือน  โดยเน้นให้
ข้อมูลมคุีณภาพและตรวจสอบได้ถงึความมีอยู่จริงของข้อมูล 



งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเขต  : 63,000  บาท 
งบประมาณสสจ.สุรินทร์ (เพิ่มเตมิ) : 29,800 บาท 
รวมใช้งบประมาณทัง้สิน้              :  92,800 บาท 

3.การควบคุมภายใน (Internal Control) 
ด าเนนิการโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.สุรินทร ์

โครงการประชุมเชงิปฏิบัตกิารพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง เขตสุขภาพที่ 9 
วันที่ 24-25 เมษายน 2560 

เป้าหมาย : ผู้รับผิดชอบงานควบคุมภายในหน่วยบริการ
ทัง้ 4 จังหวัด จ านวน ทัง้สิน้ 82 ท่าน 

วทิยากร : กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 

- การควบคุมภายใน 5
มติ ิ

- การควบคุมภายใน
และบริหารความเส่ียง 

- วิธีการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน 

- รายงานเปรียบเทียบ
แผน-ผลการพัฒนา
องค์กร  



4.สรุปผลการด าเนินงาน 
การจัดท าต้นทุนบริการ(Unit Cost)  

ระดับเขตสุขภาพที่  9  ปีงบประมาณ 2560 
 ด าเนินการโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ  

สสจ.นครราชสีมา  
 



เป้าหมายด าเนินการ 

  เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 4 จังหวัด 
คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรรีัมย์ และสรุินทร์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 89 แห่ง 
ด าเนินการจัดท าต้นทุนบริการ จ านวน 87 แห่ง ร้อยละ 98  

เหลือ รพ. จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบัวลาย และโรงพยาบาล
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  

เริ่มเปิดด าเนินการแยก CUP ในปีงบประมาณ 2560 แล้วแต่ยังไม่ได้มี
การวเิคราะหต์้นทุน 



สภาพปญัหาที่พบจากการด าเนินงาน 

• คุณภาพการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ที่น ามาท าบัญชีต้นทุนบริการ มีการบันทึก ไมค่รบถ้วน 
ถูกต้อง เช่น ไม่มีการบันทึกบัญชี ยาสนับสนุน และมีการบันทึกการรับรู้เจา้หนี้ไม่อยู่ใน
ช่วงเวลาที่ก าหนด บันทึกบัญชีไม่สัมพันธ์กัน ฯลฯ 

• การจ าแนกข้อมูลการกระจายตามศูนย์ต้นทุน มีการเก็บข้อมูลการกระจายไม่เป็นไปตามศูนย์
ต้นทุน ซึ่งจะรวมไว้ที่ศนูย์ต้นทุนสนบัสนุน ท าให้ มีสัดส่วนของต้นทนุทางอ้อมสูง  มากกว่า
ร้อยละ 30 

• การบันทึกข้อมูลบริการ ระบบ HospXP ของหน่วยบริการ ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ขาดการ
ปรับปรงุระบบฐานข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจ า Routine 



นโยบาย/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

• หน่วยบริการมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง      ท่ีน ามาท า
บัญชีต้นทุนบริการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

• หน่วยบริการจัดระบบการเก็บข้อมูลต้นทุน และชี้แจงแต่ละศูนยต์้นทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

• หน่วยบริการวางระบบการบันทึกข้อมูลบริการ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง 
ตรวจสอบปรับปรุง อย่างเนื่องต่อ เป็นประจ า Routine  

• หน่วยบริการ น าข้อมูลต้นทุนบริการไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 



กิจกรรมการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 

1. ประชุม คทง. การจัดท าต้นทุนบริการระดับเขตสุขภาพ ปี 2560 จ านวน 1 
ครั้ง 

2. พัฒนาเครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน    

 - ประชุม คทง. พัฒนาตรวจสอบข้อมูลบัญชีต้นทุน จ านวน 2 ครั้ง  

 - จ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน (GL)  

 - อบรมผู้รับผิดชอบงานบัญชีและ it ต้นทุน การใช้โปรแกรมตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูลบัญชีต้นทุน จ านวน 1 ครั้ง 



กิจกรรมการด าเนินงาน/ผลการด าเนินงาน 

3. อบรมผู้รบัผิดชอบงานการจัดท าต้นทนุผลผลิต 

 - อบรมผูร้ับผิดชอบงานการจัดท าต้นทุนผลผลิตของหนว่ยบริการเขตสุขภาพที่ 9 การน า
ข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์  จ านวน 1 ครั้ง 

 - อบรมผูร้ับผิดชอบงานการจัดท าต้นทุนผลผลิตของหนว่ยบริการ ระดับจงัหวัด 4 
จังหวัด 

4. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายงานการวิเคราะห์ตน้ทนุระดับเขต 

 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนระดับเขต (Reg9CostAnalysis) 
ระบบinternet 

 - ค่าจ้างเหมาพัฒนาโปรแกรมการจัดท าข้อมูลต้นทุนระดับเขต Korat-Cost   

 - ค่าจ้างเหมาวิเคราะห์จัดท ารายงานต้นทุนบริการระดบัเขต 

 - ท าเล่มรายงานการวิเคราะห์ต้นทนุระดับเขต 



งบประมาณ 

• งบประมาณที่ได้รับ         จ านวน   420,900   บาท  

• ด าเนินการและเบิกจ่ายแล้ว     จ านวน  269,400 บาท  ร้อยละ 64.00 

• คงเหลือ อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  151,500   บาท  ร้อยละ 36.00 



ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 

• ผู้จัดการศูนยต์้นทุนของหน่วยบริการส่วนใหญ่             ขาด
ทักษะในการน าข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์และน าเสนอผู้บรหิาร 
ในการบริหารทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

• คุณภาพการบันทึกบัญชเีกณฑ์คงค้าง ทีน่ ามาท าบัญชตี้นทุน
บริการ   

    - มีการบันทึก ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ไม่มีการบันทึกบัญชี ยา
สนับสนุน และมีการบันทึกการรับรูเ้จ้าหนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่
ก าหนด  

 



• การจ าแนกข้อมูลตามศูนย์ต้นทุน  

 - มีการเก็บข้อมูลการกระจายไม่เป็นไปตามศูนย์ต้นทุน ซึ่งจะรวมไว้ที่ศูนย์
 ต้นทุนสนับสนุน ท าให้ มีสัดส่วนของต้นทุนทางอ้อมสูง  มากกว่าร้อยละ ๓๐  

 - การเก็บข้อมูลการกระจาย ไมค่รบถ้วน เนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ  

• การบันทึกข้อมูลบริการ ระบบ HosXP ของหน่วยบริการ 

 - การจัดระบบการบันทึกข้อมูลบริการ ของ รพ. ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง  

 - ขาดการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล HosXP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นประจ า 
 Routine 

 - หน่วยบริการมีการบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับ CostCenter  ต้องมกีาร
 ปรับปรุงรายการให้ตรงตาม  Cost Center  ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก 

 

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 



ข้อเสนอแนะ 

• เสริมทักษะเพ่ิมศักยภาพให้กับผู้จัดการศูนย์ต้นทุนของหน่วยบริการ เพื่อน า
ข้อมูลต้นทุนไปใช้ประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

• หน่วยบริการทุกแห่ง ต้องมีการตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกณฑ์คงค้าง ที่
น ามาท าบัญชีต้นทุนบริการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยโปรแกรม 
Account  Inspection (โปรแกรมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีส าหรับการ
จัดท าต้นทุนหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 9) ทุกเดือน ก่อนส่งให้กระทรวง 

• หน่วยบริการบางแห่ง ควรมีการวางระบบการเก็บข้อมูลต้นทุน และชี้แจงแต่
ละศูนย์ต้นทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

• หน่วยบริการบางแห่ง ควรมีการวางระบบการบันทึกข้อมูลบริการ ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง ตรวจสอบปรับปรุง อย่างเนื่องต่อ เป็นประจ า Routine   



ปัจจัยที่น าสู่ความส าเร็จ 

• ผู้จัดการศูนยต์้นทุนของหน่วยบริการ มีส่วนส าคัญที่จะต้องแสดง
บทบาทและศกัยภาพ การวางแผนจัดการระบบข้อมูลตน้ทุนในส่วน
ต่างๆ และเปน็ผู้ประสานรวบรวมข้อมูลกบัหน่วยงานอืน่ภายใน
องค์กร เพื่อการจัดท าต้นทนุที่ครบถ้วนถกูต้อง น่าเชื่อถือ 

• ผู้จัดการต้นทุน มีการสรุปวเิคราะหข์้อมูลต้นทุนบริการ และสามารถ
น าข้อมูลตน้ทุนบริการไปใช้ประโยชน์ โดยน าเสนอผู้บรหิาร เป็น
ข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ผู้บรหิารโรงพยาบาล เห็นความส าคัญ และใช้ข้อมลูต้นทุนบริการ 
ประกอบการพิจารณาการบริหารทรพัยากรของหน่วยบริการ 



5.สรปุประเมินผล 

การประชมุเพือ่พฒันาระบบบริการสาธารณสขุ

ในแรงงานต่างด้าว ผูติ้ดตาม และเหย่ือจาก

การค้ามนษุย์เขต 9 

 
15  พฤษภาคม 2560 

 



กลุ่มเป้าหมาย   
จ านวน  150 คน   
เข้าร่วมประชุม 130  คน  
คดิเป็นร้อยละ 86.6    

             

(ผู้รับผิดชอบศูนย์พึ่งได้ (OSCC) โรงพยาบาลทุกระดับ/ผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่าง
ด้าว สสจ./ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องนอกกระทรวงสาธารณสุข)  

 



กลไกและกระบวนการการมีส่วนร่วม 

1.ด้านการบรรยายสถานการณ์และแนวโน้มของแรงงานต่าง
ด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

2. ด้านการช่วยเหลือโรงพยาบาล โดยใช้แผนภมูิกระบวนการ
ท างานช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์รูปแบบบรูณาการ 

 3. การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการ
ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว และเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 

4. เวทเีสวนา ของสหวิชาชีพและประสบการณ์การช่วยเหลือ
แรงงานต่างด้าวและเหยื่อจากการค้ามนุษย์ 



ผลลัพธ์ของการประชุม 
1.เกดิการบูรณาการของสหวชิาชีพ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อลดช่องว่างของการปฏบิตังิานการดแูลเหย่ือจากการค้า
มนุษย์ 

 

2.เกิดการใช้แผนกระบวนการท างานช่วยเหลือเหยื่อจากการค้า
มนุษย์รูปแบบบรูณาการ  โดยส่วนของสาธารณสุขที่ส าคัญ
คือผู้ดแูลงาน OSCC ของโรงพยาบาล 

 

3.เกดิเครือข่ายของคนท างานในการดแูลเหยื่อจากการค้า
มนุษย์ โดยจัดท า ท าเนียบในระดับเขตเพื่อใช้ในการด าเนินงานใน
พืน้ที่เขต 9 ต่อไป 

 



ผลลัพธ์ของการประชุม 

 

4.ทราบถงึพนัธกจิของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการดแูลเหยื่อ
จากการค้ามนุษย์ตลอดจนช่องทางการประชาสัมพนัธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

  

 

 



ปัญหาที่พบ 

1.การจัดการข้อมูลมาจากหลายแหล่ง ด้านข้อมูลข่าวสารที่ไม่ชัดเจน หาก
ต้องการความช่วยเหลือ สายด่วนการค้ามนุษย์ 1300 ตลอด 24 ช่ัวโมง หรือ
สายด่วนเหยื่อค้ามนุษย์   1191 

แนวทางแก้ไข  

 1. ประสานขอข้อมูล (ข้อมูลทั่วไป / สถานการณ์จ านวนแรงงานและเหยื่อค้า
มนุษย์ / สถานการณ์โรคที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ) ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทัง้
ในส่วนของสาธารณสุข และนอกหน่วยงานสาธารณสุข อย่างน้อย ปีละ 2 ครัง้ 

2. ใช้เวบ็ไซด์ของเขต9 (www.r9health.org) เป็นศูนย์กลางในการตดิต่อส่ือสาร
แลกเปล่ียนข้อมูลในเครือข่าย เขต 9 

 

 

 

 

http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/
http://www.r9health.org/


ปัญหาที่พบ 
2 ด้านการส่ือสารขาดล่ามในพืน้ที ่ ถ้าคดทีางเพศและผู้เสียหายอายุต ่ากว่า 18 ปี จะต้องใช้  

สหวชิาชีพ  และต้องเป็นไปตามกฎหมาย ป.วอิาญา  ดังน้ัน ทุกคร้ังที่ท าคดจีะต้อง
ประสานหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

แนวทางแก้ไข 

1 ส่วนสาธารณสุขพฒันา 

    1.1 จ้างผู้ประสานงานด้านภาษา ในระดบั จังหวดั เขต โดยการส่ือสาร เน้นใช้         
ระบบเทคโนโลย ีSocial Media 

    1.2. พฒันา อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.)  

     1.3. ประสานความร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาในพืน้ที่ เพ่ือพฒันาหลกัสูตรภาษา 
AEC (ควรผลกัดนัให้เป็นนโยบายระดบัประเทศ)  

2. พมจ. พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ 

     2.1. พฒันาทักษะล่ามโดยให้ได้รับใบประกาศทีถู่กต้องตามกฎหมาย    

   



ปัญหาที่พบ 

3 แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายจ านวนมาก และมีการเคล่ือนย้ายที่
อยู่เป็นประจ าท าให้ขาดการดูแลสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ต่อเน่ือง 

แนวทางแก้ไข 

  1. เน้นให้ทุกจังหวัดประสานงานกับผู้ประกอบการให้ความรู้ เร่ืองการดูแล
สุขภาพ อย่างต่อเน่ือง 

  2. หากพบ แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย ให้ประสานข้อมูล กับ 
ต ารวจในพืน้ที่ / ต ารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) 



ปัญหาท่ีพบ 
4 มีแรงงานต่างด้าวแอบแฝงอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกดิ
ภาระค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาล 

แนวทางแก้ไข 

 1. กระตุ้น/ช้ีแจง ให้ผู้ประกอบการขึน้ทะเบียนต่างด้าวผดิ
กฎหมาย ให้มากขึน้ 

 2. กรณต่ีางด้าวที่ขึน้ทะเบียนแล้ว (รายเก่า)  ให้ติดตามการ
ต่อบัตรประกนัสุขภาพให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ 

3. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ตรวจ
สถานประกอบการ 



ปัญหาท่ีพบ 
5 การพสูิจน์อายุ กรณีแรงงานต่างด้าวกระท าความผดิ  มกัจะไม่ทราบอายุจริง   

บางคร้ังเอกสารของประเทศต้นทางอาจจะไม่ตรงกบัความจริง  เพราะถ้า
อายุเกนิ 18 ปี การด าเนินคด ีบทลงโทษกจ็ะต่างกนั  

แนวทางแก้ไข 

 1. โรงพยาบาลที่สามารถตรวจพสูิจน์อายุจริงได้ให้เพิม่ช่องทางการเข้าถึง
บริการ และระบุระยะเวลาการด าเนินงานทีชั่ดเจน รวดเร็ว 

      2. เพิม่จ านวนแพทย์ทีรั่บผดิชอบในการตรวจพสูิจน์อายุให้มากขึน้  

       (ระบุ  มอบหมายหน้าทีใ่ห้ชัดเจน) 

    



ปัญหาท่ีพบ 
6 จ านวนบุคลากรทีใ่ห้บริการในศูนย์ AEC ที่มีทกัษะด้านภาษาไม่

เพยีงพอเม่ือเปรียบเทยีบกบัปริมาณงาน 

แนวทางแก้ไข 

    1. รับสมัครผู้มีความเช่ียวชาญทางด้านภาษา AEC ในพืน้ที่        
(ในหน่วยงานด้านสาธารณสุข โดยให้ค่าตอบแทนพเิศษเพิม่ขึน้) 

    2. อบรมเพิม่ศักยภาพทางด้านภาษา  AEC  พืน้ฐานให้บุคลากร 

 



รปูแบบการพฒันา ในปีต่อไป 
1. ปรับกระบวนการเรียนรู้ เพิม่การประชุมกลุ่มเพ่ือแลกเปลีย่น

เรียนรู้ และถอดบทเรียนการท างาน 

2. เพิม่ระยะเวลาการจัดกจิกรรม เป็น 2 วนั และเพิม่กลุ่มเป้าหมาย 
คนท างานทีเ่กีย่วข้องมากขึน้ เช่น ต ารวจในพืน้ที่  อยัการ  NGO  

3. ส่งเสริมให้เกดินวตักรรมการให้บริการด้านสาธารณสุข ใน
แรงงานต่างด้าวและเหย่ือค้ามนุษย์  

4. ศึกษาดูงานพืน้ที ่ทีมี่ผลงานเด่น ด้านการดูแลแรงงานต่างด้าว
และเหย่ือค้ามนุษย์ เช่น จังหวดัปทุมธานี  หรือ สมุทรปราการ 

 

 

 
















