สรุปรายงานการประชุม
เรื่อง หลักเกณฑมาตรฐานการกําหนดรหัสหนวยงานบริการสุขภาพประเภทเครือขาย/สาขา
วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุม 1 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผูเขารวมการประชุม
1 นพ.ศุภกิจ
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18

นพ.ณรงค
นางพรพิศ
นายธนัท
นายชุมพล
นายอนุชิต
น.ส.วรวีร
น.ส.เรวดี
นายถกลวิทย
นางอภิสมา
น.ส.ลัดดาวรรณ
นายประสิทธ
นางเกวลิน
น.ส.สมสิณี
นางสุนี
นางสทิศา
ดร.มะลิวัลย
นางเบญญาภา

ศิริลักษณ
กษิติประดิษฐ
กาลนาน
บุญสิน
สมราง
โชติยะปุตตะ
ธนประกฤต
ไตรวรรณ
สุขหนองหวา
ชาญสืบกุล
เลิศวิไลมณีวงศ
ชูชวย
ชื่นเจริญสุข
เกษมศิลปะ
ชวชลาศัย
จินตนสนธิ
ยืนยงสุวรรณ
ศิริรัตน

นายแพทยทรงคุณวุฒิ(ดานเวชกรรมปองกัน) รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร ประธาน
ผูอํานวยการกลุม ภารกิจดานขอมูลขาวสารฯ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง สป.
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
กลุมกฎหมาย สป.
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป.
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป.
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป.
สํานักบริหารการสาธารณสุข สป.
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

เปดประชุม 13.00 น.
นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) รักษาราชการแทน ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร เปนประธานการประชุม เครือขายและผูเกี่ยวของในการใชรหัสหนวยงานบริการ
สุขภาพ เพื่อหารือหลักเกณฑมาตรฐานการกําหนดรหัสหนวยงานบริการสุขภาพประเภทเครือขาย/สาขา
ซึ่งสรุปรายงานการประชุมไดดังนี้
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วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ
การประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือเครือขายผูเกี่ยวของในการใชงานรหัสหนวยงานบริการสุขภาพ ในการเบิก
จายเงินในระบบสุขภาพ ระบบกองทุนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ระบบการรับสงขอมูล และอื่นๆที่
เกี่ยวของ ซึ่งรหัสหนวยงานที่ใชงานในระบบดังกลาวตองเปนรหัสหนวยงานที่เปนเอกเทศ แตขณะนี้หนวยงานที่
เปนเอกเทศและมีรหัสอยูแลว ไดแยกเครือขาย/สาขาออกมา เพื่อการจัดการในระบบสุขภาพดานตางๆและตองการ
รหัสเพิ่มขึ้นอีก เชน โรงพยาบาลมีรหัสหนวยงานเปนรหัสหลักอยูแลว จัดตั้งหนวยงานเครือขายขึ้นอีก 1 แหง อยู
ภายนอก/ภายในโรงพยาบาล และขอรหัสใหมเพิ่มอีก 1 รหัส ซึ่งเปนปญหาและเกิดการสับสนในระบบการกําหนด
รหัสหนวยงานบริการสุขภาพ จะจัดใหเปนหนวยงานเอกเทศหรือเครือขาย/สาขา ทําใหเกิดปญหาและผลกระทบใน
การบริหารจัดการในระบบสุขภาพตางๆ จึงเปนที่มาในการประชุมครั้งนี้
ดร.มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ หัวหนากลุมมาตรฐานรหัสดานสุขภาพ ไดนําเสนอความเปนมาของการกําหนด
รหัสหนวยงานบริการสุขภาพ สรุปไดดังนี้
จากความเปนมา เดิมเรียกรหัสสถานพยาบาล และ ไดเปลี่ยนเปนรหัสหนวยงานบริการสุขภาพ
ตามคณะทํางานการพัฒนาปรับปรุงและการจัดการฐานขอมูลรหัสสถานพยาบาล การกําหนดรหัสใหกับหนวยงาน
บริการสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ โดยสํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข กําหนดเปนตัวเลข 5 หลัก โดย Running Number ตั้งแต 00001-89999 ดวยระบบคอมพิวเตอร
หนวยงาน 1 แหงจะมีเพียง 1 รหัสเทานั้น และไดมีการกําหนดรหัสหนวยงานเครือขายเปนตัวเลข 5 หลัก โดย
กําหนด Running Number ตั้งแต ตั้งแต 99999 ยอนขึ้นไปเรื่อยๆ หนวยงานภาคเอกชน กําหนดรหัสโดยอางอิง
ตามการขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลของสํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ โดย Running Number เชนเดียวกับภาครัฐ
สําหรับการพัฒนารหัสหนวยงานเปน 9 หลัก โดยมีเกณฑการกําหนดรหัส คือ
หนวยงานหลัก 2 หลักแรก เปน “00” ตามดวย Running Number 5 หลักเดิม 2 หลักหลัง เปน “00”
หนวยงานเครือขาย 2 หลักแรก เปน “00” ตามดวยรหัสหนวยงานหลัก ( 5 หลัก ) 2 หลักหลัง เปนรหัสเครือขาย
ตั้งแต “01-99” และจัดทําตารางเปรียบเทียบ (Mapping) กับรหัส 5 หลัก ดังนี้
ชื่อหนวยงาน
โรงพยาบาลบางบอ
โรงพยาบาลบางบอ 1
โรงพยาบาลบางบอ 2

รหัส 5 หลัก
10752
99999
99998

รหัส 9 หลัก
001075200
001075201
001075202

หนวยงานบริการสุขภาพ ภาครัฐ ที่จะกําหนดรหัสใหมตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ไดรับการจัดตั้งใหมตามโครงสรางการแบงสวนราชการตามกฎหมาย
2. มีสถานที่ตั้งชัดเจน พรอมพิกัดที่ตั้งตามภูมิศาสตร
3. มีโครงสรางกรอบอัตรากําลังรองรับบุคลากร
4. มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง และบุคลากรชัดเจนเปนของหนวยงานเอง
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วาระที่ 2 การพิจารณา หลักเกณฑมาตรฐานการกําหนดรหัสหนวยงานบริการสุขภาพประเภทเครือขาย/
สาขา
หนวยงานเครือขาย/สาขา ปจจุบันไดมีการกําหนดรหัสไวแลวเปนตัวเลขที่ขึ้นตนดวยเลข 9 แตเนื่องจาก
บางหนวยงานไมตองการรหัสหนวยงานที่เปนเครือขาย เพราะไมสามารถนํารหัสดังกลาวใชในระบบเบิกจายเงิน
ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติได จึงตองการขอรหัสหนวยงานเปนเลขที่ไมขึ้นตนดวยเลข 9 ซึ่ง
ปจจุบันมีหนวยงานเครือขายตองการแยกตัวออกจากหนวยงานหลัก มีสถานที่ตั้งทั้งในและนอกหนวยงานเดิม และ
การบริหารจัดการแยกกับหน วยงานหลักไม ชัดเจน และยังมีหนวยงานเครือขาย/สาขาตามนโยบายกระทรวง
สาธารณสุขที่พัฒนาหนวยงานศูนยสุขภาพชุมชนเมืองแยกออกมาจากโรงพยาบาลหลัก เพื่อลดความแออัดของ
ประชาชนในการเขารับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งจะตองมีการกําหนดรหัสไวดวยนั้น และที่ประชุมไดสอบถาม
หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของกับการใชงานรหัสหนวยงานบริการสุขภาพในระบบสาธารณสุข
สําหรับกรมบัญชีกลาง การเบิกจายเงินในระบบสุขภาพจายใหหนวยงานที่จัดตั้งตามระเบียบบริหารราชการ
แผนดินเทานั้น ซึ่งจะไมมีความสับสนในการใชรหัสหนวยงานเครือขายในระบบ และไมไดดูรหัสหนวยงานเปน
หลักในการเบิกจายเงิน
สวนสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ใชรหัสในหลายมิติ เชน กองทุนประกันสุขภาพ การรับสง
ขอมูล การสงตอผูปวย ฯลฯ ซึ่งบางครั้งหนวยงานเกิดความสับสนการใชรหัสเครือขาย/สาขาที่ขึ้นตนดวยเลข 9 ใน
การทําธุรกรรมตางๆกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ซึ่งอนาคตหากรหัสหนวยงาน ประกาศใชเปน 9
หลัก จะสามารถบอกไดวาหนวยงานใดเปนหนวยงานหลัก /เครือขาย แตถายังคงใชรหัส 5 หลัก จะตองกําหนด
รหัสเปนเครือขาย /สาขา เพื่อบอกตัวตนของหนวยงานนั้นๆ เปนตัวเลข 5 หลัก
สรุปมติที่ประชุม
เกณฑการกําหนดรหัสหนวยงานบริการสุขภาพประเภทเครือขาย/สาขา ดังนี้
1.การกําหนดรหัสหนวยงานบริการสุขภาพ ยังคงใชหลักเกณฑเดิม แตสําหรับหนวยงานเครือขาย/สาขา มี
สถานที่ตั้งอยูภายในหนวยงานหลัก กําหนดรหัส 5 หลัก เปนตัวเลข ตั้งแต 99999 ยอนขึ้นไปเรื่อยๆ และจัดทํา
ตารางเปรียบเทียบ (Mapping) กับรหัส 9 หลัก ซึ่ง 2 หลักแรก เปน “00” ตามดวยรหัสหนวยงานหลัก ( 5 หลัก)
2 หลักหลัง เปน “01” สวนหนวยงานเครือขาย/สาขา มีสถานตั้งอยูภายนอกหนวยงานหลัก กําหนดรหัส 5 หลัก
เปนตัวเลขที่ขึ้นตนดวยเลข 77777 ยอนขึ้นไปเรื่อยๆ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร และ สํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ จะไปตรวจสอบอีกครั้งวาถาขึ้นตนดวยเลข 7 จะไปซ้ํากับรหัสที่กําหนดไวแลวหรือไม)
รหัส 9 หลัก 2 หลักแรก เปน ตัวเลข “00 ” ตามดวยรหัสหนวยงานหลัก ( 5 หลัก) 2 หลักหลัง เปนรหัสเครือขาย
ตั้งแต “02-99 ” ตัวอยางเชน
ชื่อหนวยงาน
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
(ที่ตั้งอยูภายในรพ.)

รหัส 5 หลัก
10660
99999

รหัส 9 หลัก
001066000
001066001
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ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แหงที่1 (ที่ตั้งอยูภายนอก รพ.)
ศูนยสุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แหงที่ 2 (ที่ตั้งอยูภายนอก รพ.)

77777

001066002

77776

001066003

2. ใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหนวยงานหลักและเครือขาย/สาขา ที่ขอกําหนดรหัสใหม เมื่อ
ผานการตรวจสอบจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตรแลว ขอมูลไมชัดเจน ไมแนใจในการกําหนดรหัส จะสงขอมูล
ใหคณะกรรมการพิจารณาเปนรายแหง ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย
1.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
2.สํานักบริหารการสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
4.กลุมกฎหมาย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. หนวยงานที่แยกออกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่ไปตั้งอยูภายนอก เปนเครือขาย/สาขา และศูนย
สุขภาพชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข การกําหนดรหัสหนวยงานดังกลาว ผูอํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร จะหารือกับผูบริหารกระทรวงอีกครั้ง
4.ตรวจสอบ ปรับปรุงฐานขอมูลรหัสเครือขาย/สาขาที่กําหนดรหัสไวแลว ใหแกไขตามมติที่ประชุมใน
ขอที่ 1
ปดการประชุม

16.00 น.

เบญญาภา ศิริรัตน
สรุปรายงานการประชุม
ดร. มะลิวัลย ยืนยงสุวรรณ
ตรวจรายงานการประชุม

