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การจัดการ : สถานการณ์  คลินิกชุมชนอบอุ่น ใน กทม.

 ข้อมูลการเบิกจ่ายงบส่งเสริมสขุภาพป้องกันโรคกลุม่โรคเมตาโบลิก ของคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่ง ใน กทม. ไม่น่าเชื่อถือ



คกก.หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ  แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเทจ็จรงิกรณีหน่วยบริการ

     เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสขุเป็นเท็จ  (นายจิราวุสฐ์ สุขได้พึ่ง ประธาน) 

คณะอนุกรรมการ ฯ แต่งตั้ง คณะทํางาน 3 คณะ

      1. คทง.ตรวจสอบการดําเนินการและการบริหารจัดการ ค่าบริการ ค่าส่งเสรมิสุขภาพและป้องกัน

         โรคหน่วยบริการในโครงการ คลินิกชุมชนอบอุ่น (พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข ) 

      2. คทง.พิจารณาเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในของ สปสช.(นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคสุวพลา )

3. คณะทํางานสื่อสารประชาสมัพันธ์  (นายนิมิตร์ เทียนอุดม) 

  

การจัดการ : สถานการณ์  คลินิกชุมชนอบอุ่น ใน กทม.



แนวทางหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการเบิกชดเชยและ

ตรวจสอบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

แนวทางหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการเบิกชดเชยและ

ตรวจสอบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
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ประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงาน

กรณี เชิงรุก อ้างอิงตามพื้นที่ PP
นอก/PCC

คัดกรองความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค 
Metabolic

ตรวจสอบสิทธิ คัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้น

ผลปกติ

กลุ่มเสี่ยง

�����

1

2

3

1.ตรวจสอบสทิธิ ด้วย PID13 หลัก

1. ปรากฏข้อมูลผู้รับบริการ (ได้รับบริการ

อะไรไปบ้างทุกปีงบประมาณ) 

2. ปรากฏ สิทธิ Hmain Hsub ที่อยู่ อายุ 

เบอร์โทรศัพท์(กรณีมีบันทึก)

3. ปรากฏกิจกรรมตามสิทธิประโยชน์(ตาม

เงื่อนไขกลุ่มวัย)

2.โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น
1. เลือกการให้บริการ : ในหน่วย/นอกหน่วย กรณีนอกหน่วย ต้องระบุพื้นที่แขวง 

2. การตรวจร่างกาย  ระบุ Wt Ht BMI ,เส้นรอบเอวค่าความดันโลหิต ค่าน้ําตาลในเลือด ห้ามเป็นค่าว่าง

3. ประวัติการเจ็บป่วยผู้รับบริการ(*กรณีบันทึกมีประวัติเป็นโรค(4โรค)บันทึกไม่ได้)

4. การดําเนินงาน : ระบุค่า อย่างน้อย 1 รายการ เช่น ให้คําแนะนํา หรือมีการแจกสมุดบันทึกสุขภาพ 

5. สรุปผลการตรวจคัดกรองฯ เสี่ยง/ไม่เสี่ยง 6. ต้องระบุค่าใช้จ่าย (แต่สปสช.จ่ายตามอัตราที่กําหนด)

3.โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น
1. ต้องมีประวัติเสี่ยง (เป็นหน่วยบริการเดียวกันกับคัดกรองเบื้องต้น)

2. ต้องระบุผลการตรวจไขมันในเส้นเลือด 

  - Total Cholesterol : ต้องระบุค่าห้ามว่าง และยืนยันผล ปกติ,ผิดปกติ 

- HDL : ต้องระบุค่าห้ามว่างยืนยันผล ปกติ,ผิดปกติ

- LDL : ต้องระบุค่าห้ามว่างยืนยันผล  ปกติ,ผิดปกติ

- Triglyceride : ต้องระบุค่าห้ามว่างยืนยันผล  ปกติ,ผิดปกติ

3. ต้องระบุค่าใช้จ่าย (แต่สปสช.จ่ายตามอัตราที่กําหนด)

Lipid Profile

ขั้นตอนการเบิกชดเชยและตรวจสอบ
กิจกรรมบรกิารคัดกรองความเสี่ยงต่อการ

เกิดโรค Metabolic

ต่อ..
ประมวลผล

risk1

3. หน่วยบริการเปลี่ยนที่อยู่ได้

1. ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้รับบริการจริงได้

4. การตรวจสอบโรคเรื้อรังไม่ได้เชื่อมในระบบ OPBKK 
หรือกิจกรรมที่ไม่ได้บันทึกใน BPPDS 

2. การตรวจสอบสถานะบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน

กรณี ไม่มีพื้นที่ ต้องดําเนินงานตามที่
สํานักงานฯกําหนด
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ขั้นตอนการเบิกชดเชยและตรวจสอบบริการทันตกรรม

หน่วยร่วมบริการคลินิกทันตกรรม เขตกรุงเทพมหานคร 

ทันตกรรมส่งเสริมปอ้งกัน

สิทธิ UC

DENTBKK

ทันตกรรมเชิงรุก

1

1.ตรวจสอบสทิธิ ด้วย PID13 หลกั

1. ปรากฏข้อมูลผู้รบับรกิาร (ได้รบับรกิารอะไรไปบ้างทกุปีงบประมาณ) 

2. ปรากฏ สิทธิ Hmain Hsub ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศพัท์(กรณมีีบันทกึ)

3. ปรากฏกิจกรรมตามสิทธิประโยชน์(ตามเงื่อนไขกลุม่วัย)

2

3

2.โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น
1. เลือกการให้บริการ : ในหน่วย/นอกหน่วย กรณีนอกหน่วย ต้องระบุชื่อโรงเรียน 

2. ระบุผลการตรวจ/ซี่ฟัน/ชนิดของฟัน/จํานวนครั้ง แล้วแต่กิจกรรม 

3. ระบุเลขใบประกอบวิชาชีพ 4. ขูดหินปูนหญิงตั้งครรภ์ต้องมีประวัติฝากครรภ์

5. กรณีบันทึกซี่ฟันและชนิดของฟันซ้ําใน visit เดียวกันบันทึกไม่ได้ 

6. ตรวจสอบระยะห่างการบันทึกตรวจสุขภาพช่องปาก 180 วัน 

3.โปรแกรมตรวจสอบเบื้องต้น
1. ตรวจสอบสิทธิการรักษา UC กทม.

2. ระบุผลซี่ฟันที่ทําการรักษา กรณีซี่ฟันถอนแล้ว

ไม่สามารถบันทึกซ้ําในการรักษาใหมไ่ด้

3. ระบุเลขใบประกอบวิชาชีพ 

4. จํานวนครั้ง (กรณีมีเงื่อนไข เช่น ขูดหินปูนไม่เกิน  

1 ครั้ง/ปี

risk2

เงื่อนไขชดเชยบริการตามจริง 
ไม่มี limit ซี่ฟันในการบันทึก
ข้อมูล/ครั้ง

risk3

1. ไม่มี limit ซี่ฟันในการบันทึกข้อมูล/ครั้ง/กิจกรรม

2. ไม่มีระบบยืนยันตัวตน กรณีรับการรักษาต่อเนื่อง หรือการ
ยินยอมให้รักษาในปริมาณมากต่อครั้ง

risk1

**กระบวนการตรวจสอบการจ่ายชดเชยเช่นเดียว slide 7

3. หน่วยบริการเปลี่ยนที่อยู่ได้

1. ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้รับบริการจริงได้

2. การตรวจสอบสถานะบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน

ทันตกรรมรกัษา

ตรวจสอบสิทธิและ
บริการ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต



FRAUD RISK  
ความเสี่ยงด้านการทุจริต

��
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pressure

Fraud 

Triangle

Donald R Cressey : 1980 

root causes of fraud



แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

หลักการ หลักสําคัญ

1. การกํากับดูแลความเสี่ยงด้านทุจริต • กําหนดนโยบาย

• โปรแกรมการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

2. การบริหารและประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต ประเมินความเสี่ยงตามงวดเวลา

3. การป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต มีเทคนิคการควบคุมแบบป้องกัน

4. การค้นพบความเสี่ยงด้านทุจริต เทคนิคการควบคุมแบบคน้พบ

5. การรายงาน สืบสวน แก้ไข การรายงาน เพื่อให้มีการสั่งการที่เหมาะสมทันกาล

��

ปี 2008 สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชี, สมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต  ของสหรัฐอเมริกา  

ร่วมกันจัดทําแนวทางกํากับดูแลและบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต

วัตถุประสงค์ : ให้ผู้บริหาร คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ 
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1 หลักการกํากับดูแลความเสี่ยงด้านทจุริต

การกํากับดูแล

ควรมีคณะกรรมการองค์การที่มีโครงสร้างควรมีวิธีปฏิบัติที่ดีในการกํากับดูแล  เช่น

   คณะกรรมการเป็นเจ้าของวาระการประชุม  เรียกประชุม  ซักถามผู้บริหารได้ทุกระดับ

   คณะกรรมการสามารถเข้าถึง บุคคล เอกสาร สารสนเทศสําคัญที่เกี่ยวข้อง

   กําหนดจรรยาบรรณสําหรับฝ่ายบริหารระดับสูง นอกเหนือจากจรรยาบรรณปกติขององค์การ

บทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบการกํากับดูแล  

   คณะกรรมการ : มีบทบาทสําคัญในการสร้างบรรยากาศในการบริหารระดับสูงในการกํากับดูแล

ด้านทุจริต เช่น ตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อการกํากับตรวจตรา

   ฝ่ายบริหาร : สร้างบรรยากาศระดับสูงในองค์การ รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง  

สั่งการดําเนินการ

   พนักงาน : ปฏิบัติงานประจําวัดตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริต  เข้าใจขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับการทุจริต  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับโครงสร้างการควบคุมภายใน  รายงาน

สถานการณ์ที่สงสัย

   ผู้ตรวจสอบภายใน : ประเมินและสร้างความเชื่อมั่นให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ  
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2 การบริหารและประเมินความเสี่ยงด้านทจุริต

องค์ประกอบแผนการบรหิารความเสี่ยง

   แผนการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตไม่มีรูปแบบที่ตายตัว  แต่แผนจะประสบความสําเร็จมี

องค์ประกอบ 1) ความรับผิดชอบ 2) การตระหนักรู้ของบุคลากร 3) การยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  

4) การเปิดเผยข้อขัดแย้ง 5) การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต 6) การรายงานและป้องกันในระบบแจ้ง

เหตุ 7) กระบวนการสืบสน 8) กําหนดวินัยและวิธีการแก้ไข 9) กระบวนการประเมินผลและการ

ปรับปรุง 10) การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต

   วิธีประเมินไปแนวเดียวกับการประเมินความเสี่ยง  1) ระบุความเสี่ยง  2) ประเมินความน่าจะเกิด

และผลกระทบ 3) การตอบสนองความเสี่ยง  

   การระบุความเสี่ยง อาจพิจารณาจากเรื่องและองค์ประกอบดังนี้  1. ปัจจัยจากสามเหลี่ยมทุจริต 

2. ความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารยกเลิกไม่ปฏิบัติตามการควบคุม 3. ความเสี่ยงในการตกแต่งบัญชี 

4. การยักยอกและการใช้ทรัพย์สินขององค์กรโดยไม่ชอบ 5. ใช้อิทธิพลตําแหน่งเพื่อแสวงหา

ผลประโยชน์ 6. ผลประโยชน์ทับซ้อน การขายความลับ การใช้ข้อมูลเพื่อแสวงหาประโยชน์          

การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น

   การประเมินระดับความน่าจะเกิดและผลกระทบ   ดู ความน่าจะเกิด Likelihood  ดู ผลกระทบ Impact 

การจัดการตอบสนอง  Avoid,  Reduce,  Share,  Accept   
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3  การป้องกันความเสี่ยงด้านทุจริต

การควบคุมแบบป้องกันการทจุรติ ที่สําคัญมาก

   การให้ตระหนักรู้ทั้งองค์การ (Organizational Awareness)  เกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยง

ด้านทุจริต  ประเภทของการทุจริต  และข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง   

องค์ประกอบที่ส่งเสรมิประสิทธิผลของการควบคุมแบบปอ้งกัน

•    จัดทําประวัติภูมิหลังของบุคลากรเพื่อการสืบสวน

•    การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการทุจริต

•    วิธีการประเมินผลงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

•    การสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออก

•    การกําหนดวิธีการและระดับการอนุมัติที่เหมาะสม

•    วิธีการควบคุมในระดับรายการค้า   คือดูความเกี่ยวข้องสัมพันธร์ะหว่างคนใน คนนอก และ

   กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน

•    เกณฑ์การวัดผลและการติดตามผลแบบตอ่เนื่อง เช่น จํานวนข้อกล่าวหน้าที่มีการสืบสวน, 

   กรณีสืบสวนที่สําเร็จ, จํานวนบุคลากรที่ไม่ลงนามรับทราบนโยบายจรรยาบรรณขององค์กร 

   เป็นต้น   



��

การควบคุมแบบค้นพบ

   การมีสายด่วนฮอตไลน์  (Whistleblower hotlines)

กระบวนการควบคุม  เช่น การตรวจนับทรัพย์สิน  กระทบยอด สอบทานอิสระ  

   การควบคุมแบบค้นพบเชิงรุก  เช่น การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง  การใช้ระบบ IT ช่วยระบุสิ่ง

ผิดปกติ  การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มและความสัมพันธ์ที่ผิดปกติ  ค้นหารายชื่อคนที่อยู่ใน black list 

เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการ 3 และ 4 ควรทําไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการป้องกันและ

การค้นพบ

การควบคุมแบบป้องกัน ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น

การควบคุมแบบค้นพบ จะทําให้ค้นพบการทุจริตอย่างรวดเร็ว ทันกาล

4  การค้นพบความเสี่ยงด้านการทุจริต
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5  การรายงานสืบสวนและการแก้ไขด้านการทุจริต

จัดระบบการแจ้งเหตุ   (แจ้งเหตุกรณีพิเศษ)  เช่น ส่งเสริม hotline โครงการ whistler program

ระบบแจ้งเหตุต้องมีการรักษาความลับและความปลอดภัยต่อผู้แจ้ง

ระบบการแจ้งเหตุทีมีผู้บริหารรับผิดชอบ

องค์กรควรตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

การสืบสวนข้อเท็จจริงควรมีแบบแผนและกําหนดให้ดําเนินการ รายงานให้เสร็จสิ้นทันกาล

    การสืบสวนที่ทันกาลทําให้หาร่องรอยและหลักฐานได้

    จะต้องประเมินจุดอ่อนที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นั้น

    จะต้องมีวิธจีัดการต่อพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่ลําเอียง

   การรับข้อร้องเรียน   ต้องมีวิธีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ

   การประเมินข้อร้องเรียน  คัดกรองให้ดี  เพราะทุกข้อร้องเรียนอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริต

   การดําเนินการสืบสวน  ควรได้รับการอนุมัติจากฝ่ายบริหาร/คณะกรรมการ เพื่อให้มั่นใจใน

ความสําเร็จ และคํานึงถึง เวลา การรายงาน การรักษาความลับ การปรึกษาฝ่ายกฎหมาย การปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ  ความเที่ยงธรรมและเพียงพอ การกําหนดแผนและเป้าหมาย

   การแก้ไขการทุจริต เช่น การกระทําตามกฎหมาย  การลงโทษทางวินัย  การเรียกสินไหมชดเชย  

การแก้ไขการปฏิบัติงานที่มีจุดควบคุมที่บกพร่องและเป็นสาเหตุที่เกิดเรื่องร้องเรียน



19



Event Identification

วัตถุประสงค์ ความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง

เพื่อบริหารจัดการกองทุน pp metabolic ให้มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรอง 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการจัดการกองทุนมีความ

โปร่งใส ปราศการทุจริต ฯ

หน่วยบริการส่งข้อมูลเท็จเพื่อเบิกจ่าย

เงินกองทุน pp metabolic

เนื่องจาก

1. สปสช. ไม่มีระบบพิสูจน์ตัวตนของ ปชช. ผู้มารับบริการ

2. ขาดการกํากับติดตามการจ่ายอย่างสม่ําเสมอ

3. ประชาชนไม่ค่อยตระหนักถึงสิทธิการเข้าถึงบริการ

4. กฎหมาย ในการเอาผิด ไม่รุนแรงพอ  ไม่ดําเนินการทาง

อาญา เป็นต้น 

�

ตัวอย่างการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านทุจริต



Step ในการจัดการความเสี่ยง

Objective 

setting

Present 

control

Risk identify Risk assessment ระดับ

ความ

เสี่ยง

Risk response & KRI ผู้รับผิดชอบ กําหนด

เสร็จ
likelihood impact

�
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3. แนวคิดหรือผลประโยชน์ทับซ้อน  

Conflict of Interest 
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ผลประโยชน์

Interests

Private Interest Public Interest

บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชน  หรือ จนท.ของ

รัฐในสถานะเอกชน ได้ทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ

ประโยชน์ตน ครอบครัว เครือญาติ พวกพ้อง  

เช่นทําธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหา

ประโยชน์ทางการเงินหรือทางธุรกิจ

บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็น จนท. ของรัฐ 

เช่น ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ขรก.  

พนง.รัฐวิสาหกิจ  จนท.ของรัฐ ได้กระทําการ

ใด ๆ ตามหน้าที่ของ จนท. ของรัฐ มี

เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  ซึ่งการ

ทําหน้าที่นั้นเกีย่วเนือ่งกับอํานาจหน้าที่ตาม

กฎหมาย 



การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics
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ความสัมพันธ์ระหว่าง จริยธรรม  ผลประโยชน์ทับซ้อน และการทุจริต



รูปแบบ conflict of interest   (Jonh Langford & Kenneth Kernaghan)

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (accepting benefits)

2. การทําธุรกิจกับตนเอง (self-dealing), เป็นคู่สัญญา (contracts)

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะ (post-employment)

4. การทํางานพิเศษ (outside employment or moonlighting)

5. การรู้ข้อมูลภายใน (inside information)

6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (pork-barreling)
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รูปแบบ conflict of interest   (เพิ่มเติม ตาม ร่าง พรบ. COI)

8. การใช้ตําแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง 
(Nepotism)

9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีร่ัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐอื่น (influence)

10. ประเภทอื่น ๆ 
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WORKSHOP II

�

โจทย์ ให้เลือกกลุ่มละ หนึ่งเรื่อง 

1. กองทุน PP 

2. กองทุน Long Term Care

3. กองทุนแพทย์แผนไทย 

4. โครงการรับยาที่ร้านยาคุณภาพ



ขั้นตอน

1. วิเคราะห์สถานการณ์การบริหารจัดการกองทุน (PP, แผนไทย, LTC)  แสดงให้

เห็นว่ามีขั้นตอนการจัดการ และการควบคุมอะไรอยู่บา้ง

2. ให้ identify fraud risk identify  และบอกสาเหตุ

3. ให้ประเมินความเสี่ยง  risk assessment 

4. ให้กําหนดการตอบสนองความเสี่ยง risk response หรือกิจกรรมควบคุมใหม่ 

(new controls) เพื่อป้องกัน (prevention) 

5. ตัวชี้วัดความเสี่ยง (key risk indicator)

�



Step ในการจัดการความเสี่ยงตามแบบฟอร์มในคู่มือปี 2563

�
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พึงระลึกว่า !!

การจัดการความเสี่ยงด้านทุจริต  ไม่ได้ต้องการเพ่งโทษใครผู้ใด  แต่เป็นการ

จัดการเชิงการป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต      


