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     แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560/แผนปฏิบัติการจัดซื้อ 
    จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) 

1. ประเด็นที่มุ่งเน้น 
1. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 / แผนปฏิบัติการจัดซื้อ 

จัดจ้างประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
หมายเหตุ  จัดท าแผนฯ ในทุกหมวดเงินงบประมาณ ประกอบด้วย 

-งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
-งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน) 
-งบรายงายจ่ายอื่น (งบลุงทุน) 
-เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
ยกเว้น งบค่าเสื่อม/งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/
งบกองทุนต าบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) 

2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการเป้าลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) รอบที่ 1 
(1 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559) 

2.1 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
 

ล าดับ 
ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  จังหวัด 

1 
อ าเภอ  

1 
 

อ าเภอ 
1 

รพช. 
1 

รพช. 
1 

รวม 

1 หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อ
ค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency 
Assessment) 

เป้าหมาย ระดับ 
5 

ระดับ 
5  

ระดับ 
5  

ระดับ 
5 

ระดับ 
5 

 

ผลงาน 5 5 5 5 5 5 
ระดับ       

 ข้อ EB4-Eb6 (EB 1-EB3เดิม) 
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2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ (การวิเคราะห์ / สังเคราะห์ ข้อมูลเชิงลึกตามประเด็นและกรอบแนวทางการตรวจราชการ)  
 ตารางคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐ 

EB ประเด็นค าถาม 
ผลการประเมิน/ระดับ

ความส าเร็จ 

 
 

 

สส
จ.+

รพ
ท.

/
รพ

ศ.
 

รพ
.บ

าง
บ่อ

 

รพ
.บ

าง
จา

ก 

 ส
สอ

.เม
ือง

 
 

สส
อ.

พร
ะป

ระ
แด

ง 

ดัชนีความโปร่งใส 
 

    
E
B 
4 

หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส
อย่างไร 

1 1 1 1 1 

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 

/ / / / / 

2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานได้ โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม่ (มีผลการคัดเลือก 5 โครงการ) 

/ / / / / 

     2.1   ชื่อโครงการ 

 
    

     2.2   งบประมาณ 
     2.3   ผู้ซื้อซอง 
     2.4   ผู้ยื่นซอง 
     2.5   ผู้ได้รับคัดเลือก 

  3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเก่ียวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

/ / / / / 

E
B 
5 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง แตล่ะโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร 

3 3 3 3 3 

หมายเหตุ : 1. พิจารณาจากโครงการของหน่วยงานที่ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 
และไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเรียงตามล าดับงบประมาณ
สูงสุด จ านวน 5 โครงการ 
 2. กรณีมีการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถึง 5 โครงการ ให้แสดงโครงการทั้งหมดเท่าท่ีมี 

 
    

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาตามที่กฎหมายของแต่ละหน่วยงานก าหนด หรือไม่ 

/ / / / / 

2)  มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการหรือไม่ 

/ / / / / 

3)  มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม่ / / / / / 
4)  มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 

/ / / / / 
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EB ประเด็นค าถาม 
ผลการประเมิน/ระดับ

ความส าเร็จ 
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 5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการ

จัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลที่ใช้ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่ 
/ / / / / 

E
B 
6  
  

หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 5 5 5 5 5 
1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ / / / / / 
   - ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

     

   - ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

     

2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มา
ใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

/ / / / / 

คะแนนระดับความส าเร็จ ข้อ EB4-EB6 5 5 5 5 5 
3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเป้าหมาย) 
 1. ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ 

 2. มีการประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานหน่วยงานทุกระดับแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม   2559 และ
วันที่ 29 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 
4. ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

1.การปรับเกณฑ์การประเมินในระดับประเทศ สู่การ
ประเมินในระดับหน่วยงานย่อย สสอ./รพช. ไม่ชัดเจน 

1. ศปท. กระทรวงฯ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดชี้แจงเกณฑ์
การประเมินในระดับหน่วยงานย่อยให้ชัดเจน 

2.หน่วยงาน สสอ ./รพช . ได้รับการประเมินในปีแรก 
ไม่เข้าใจตัวชี้วัดการประเมินที่ชัดเจน  

2. ชี้แจงเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนให้ผู้ประสานงาน
ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมิน สสอ ./
รพช. ด าเนินการได้ถูกต้องตามเกณฑ์ประเมิน 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับในจังหวัดสมุทรปราการสนับสนุน ให้ความส าคัญใน 

การปฏิบัติงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   
ชื่อ นายสุรเชษฐ  และอรุณ          ต าแหน่ง นิติการช านาญการ 
โทร. 0 2389 5980 ต่อ 110   E-mail : law.spko@moph.mail.go.th  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  

หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 
2. จริยธรรมว่าด้วยการซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของการจัดซื้อยาร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  

(ร้อยละ 20) 

1. ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ     มีการปรับเปลี่ยนขยายขนาดการให้บริการ  
ได้แก่  โรงพยา บาลบางพลี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีการให้บริการคลินิกเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน       
ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนตามด้วยส่วน
โรงพยาบาลบางบ่อและบางจาก ก าลังขยายจ านวนเตียงเพิ่มขึ้นตามแผน Service plan  และโรงพยาบาลบาง
เสาธงที่ก าลังจะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ คือ การเปลี่ยนแปลง  แนวทางการรักษาโรค
กลุ่มโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการสั่งตรวจชันสูตรทางปฏิบัติการ 
เพ่ือความแม่นย าในการวินิจฉัยแ ละครอบคุลมที่เพ่ิมข้ึน สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิด    การเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ของยาและเวชภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนในทุกโรงพยาบาล โดยในปีงบประมาณ 2560     ไตรมาสที่ 1 มูลค่าการจัดซื้อ
ร่วมของโรงพยาบาลในทุกกลุ่มเวชภัณฑ์อยู่ที่ ร้อยละ 10.45 ของมูลค่าจัดซื้อทั้งหมด ซึ่งยังไ ม่ผ่านเกณฑ์ 
(เกณฑ์ต้องมากกว่าร้อยละ 20) เนื่องจากสัญญาในการจัดซื้อร่วมเพ่ิงด าเนินการเสร็จเมื่อประมาณเดือน 
ธันวาคม 2559 ดังนั้น เมื่อด าเนินการจัดซื้อร่วมตามสัญญาทั้งหมดแล้ว คาดว่า ผลการด าเนินการจะเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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2.มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยาของหน่วยงาน(เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 

ชื่อโรงพยาบาล  

 มูลค่าการจัดซื้อร่วม   มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด   รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

วธิีด าเนินการ   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต  
 วัสดุ
เอกซ  

 วัสดุชันสูตร   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต  
 วัสดุ
เอกซ  

 วัสดุชันสูตร   จัดซื้อร่วม   จัดซื้อทั้งหมด  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 1.รพ.
สมุทรปราการ  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

- - 429,657 - - 
  

66,334,373  
  

 
43,352,145 

  

 
1,087,630  

  

 
 
- 

  

  
10,887,055  

  

   
15,979,135  

  

    
121,661,203  
  

   13.13   สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

6,098,918 5,832,836 - - 3,617,724 

 2.รพ.บางพลี  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

              -                 -    145,123 
            
-    

             -    

12,954,014 3,838,204 272,938 - 3,787,168 686,860 20,852,324 3.29  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

336,969 - - - 204,768 

 3.รพ.บางบ่อ  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

- - 37,715 - - 

      
9,845,475  

  

 
 
 

2,286,298 
 

60,527 
  

               
-    
  

   
 
 

2,707,111  
  

         
 
 

369,162  
  

       
 
 

14,899,410  
  

      
2.48   สอบราคา/ 

ประกวดราคา/ 
e-bidding  

331,447 - - - - 

 4.รพ.บางจาก  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

- - - - -       
5,281,659  

  

 
939,057 

  

    
216,457  

  

          
-    
  

   
2,121,965  

  

          
98,226  

  

         
8,559,139  

  
1.15  สอบราคา/ 

ประกวดราคา/ 
e-bidding  98,226 

- - - - 
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ชื่อ
โรงพยาบาล  

 มูลค่าการจัดซื้อร่วม   มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด   รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

วธิีด าเนินการ   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต  
 วัสดุ
เอกซ  

 วัสดุชันสตูร   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต  
 วัสดุ
เอกซ  

 วัสดุชันสูตร   จัดซื้อร่วม   จัดซื้อทั้งหมด  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 5.รพ.พระ
สมุทรเจดียฯ์  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

    53,636     

4,808,912 766,073 165,031 - 766,073 1,019,497 6,506,089 15.67  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/  
e-bidding  

649,141 
 

- 
 

316,720 

 6.รพ.บาง 
เสาธง  

 ต่อรองราคา
ร่วม  

- - 134,135 - -  
1,756,527 

  

 
197,676 

  

 
212,724 

  

 
- 
  

 
318,229 

  

 
134,135 

  

 
2,485,156 

  
5.40  สอบราคา/ 

ประกวดราคา/ 
e-bidding  

- - - - - 

รวม 

 ต่อรองราคา
ร่วม  

- - 800,266 - - 
 
100,980,960  

  
51,379,452  

 
2,015,307  

          
-    

 
20,587,602  

   
18,287,014  

 

 
174,963,321  

  

     
10.45   สอบราคา/ 

ประกวดราคา/ 
e-bidding  

7,514,700 5,832,836 - - 4,139,212 
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3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง    
    สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ .ศ. 2557 

3.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ในทุกระดับ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายการบริหารงานเวชภัณฑ์ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการ   

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 ดังนี้ 
      ระดับจังหวัด 

จังหวัดสมุทรปราการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวง 
       สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการ 
       บริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะท างานย่อย พ.ศ.๒๕๕๗  

   ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๒ ระดับ ดังนี้ 
- คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗   

ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 )  
- คณะอนุกรรมการการด าเนินการคัดเลือกเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ค าสั่งส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วยคณะย่อย ๕ คณะ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านยา  
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย ์
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุชันสูตร 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุรังสีการแพทย์ 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
ประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  

       ระดับอ าเภอ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการครบทุกอ าเภอ (มีการส่งค าสั่งแต่งตั้งครบทุกอ าเภอ)  
                          คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับอ าเภอ   โดยมีองค์ประกอบของ 

คณะกรรมการมาจากผู้เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ในทุกระดับ และหน่วยของอ าเภอ  ค าสั่งแต่งตั้งแยกตาม 
      อ าเภอ เสร็จครบทุกแห่ง  ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๘ มีการด าเนินการ  โดยวางแนวนโยบายในการบริหารเวชภัณฑ์

ระดับอ าเภอ  พิจารณาจัดท ากรอบรายกา รยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาระดับอ าเภอ  รวมทั้งแก้ปัญหาด้าน
เวชภัณฑ์ของอ าเภอด้วย 

        ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่  
๑. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (ส าหรับพิจารณาการบริหารจัดการด้านยา 

       ของโรงพยาบาล โดยมีค าสั่งแต่งตั้งแยกตามโรงพยาบาล            
๒. คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล (โดยมีค าสั่งแต่งตั้งแยกตาม 

        โรงพยาบาล) 
           3.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับ 
       สถานบริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มด าเนินการจัดท ากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์ โดย 
        คณะอนุกรรมการจัดหาในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการ โดยเริ่มในปี 2558 ดังนี้ 
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- กรอบยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัดทั้ง ๕ กลุ่มเวชภัณฑ์ อยู่ในระหว่างการจัดท า  
       โดยกรอบรายการยาระดับจังหวัด เสร็จและใช้แล้ว  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการ 
           - กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ในระดับอ าเภอทั้ง ๕ กลุ่มเวชภัณฑ์ครบทุกแห่ง    
       โดยมีการปรับเปลี่ยนกรอบรายการทุกปี  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ผ่านการพิจารณาจากคณะ 
        กรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับอ าเภอและคณะกรรมการ  PTC. ของโรงพยาบาลความสอดคล้องและ 
        ลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล ความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล   
        ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังนี ้

 

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ ่  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.     

3.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  โดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด มีนโยบายให้ 

โรงพยาบาลทุกแห่งในฐานะของผู้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ด าเนินการจัดท าแผนการ ซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ   โดยในปีงบประมาณ 2559 นั้น โรงพยาบาลได้จัดส่ง
แผนการสั่งซื้อครบทุกประเภทของเวชภัณฑ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ลงนามอนุมัติแผนการ
จัดซื้อแล้ว แล้ว และมีการจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ     
ด้านยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะท างานย่อย พ.ศ.๒๕๕๗ ครบทุกแห่ง 

       สรุปผลการติดตามการด าเนินการปี 2559 และการจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์  
        ปีงบประมาณ 2560 

การด าเนินการ รพ.สป. รพ.บางพล ี รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก 
รพ.พระ

สมุทรเจดีย์ฯ 
รพ.บางเสาธง 

1. แผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของรพ. 59  
( หมดเขต 1 ต.ค. 58 ) 

ครบถ้วน 
นพ สสจ. 
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน  
นพ สสจ.  
ลงนาม 

อนุมัติแล้ว 
3.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 

จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายให้ หน่วยจัดซื้อในระดับอ าเภอ ต้องจัดซื้อตามระเบียบ 
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะท างานย่อย พ .ศ.๒๕๕๗ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือราคาในรายการที่ต้องจัดซื้อ ผู้จัดซื้อจะส่งสรุปการเปลี่ยนแปลงแผน  
การจัดซื้อทุก ๆ ไตรมาส 
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3.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
ปัจจุบัน มีการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัด  โดยคณะอนุกรรมการจัดหาร่วมระดับจังหวัดที่

แบ่งตามประเภทของเวชภัณฑ์ คือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 
3.5.1 กลุ่มยา  ในปี 2560 นี้จังหวัดสมุทรปราการด าเนินการ จัดหา ยาร่วม กันใน         

2 ระดับ คือ  ระดับเขต ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มย่อยรายจังหวัด อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  และผลการ
จัดซื้อ  ร่วมเขต ในปีงบประมาณ 2559 จาก คณะท างานจัดหาย่อย (Node) ทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จและจัดส่ง
สัญญาให้แล้วนั้น อยู่ในระหว่างการจัดซื้อในปีนี้ ( ประมาณ 15 รายการ)  

ระดับจังหวัด ด าเนินการจัดหาร่วมโดยวิธี E bidding ระดับจังหวัดแล้ว 1 รายการ คือ   
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า PCEC ( ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 27 มกราคม 2560 ) และอยู่ในระหว่าง 

        การด าเนินการ อีก 4 รายการ ได้แก่ Methyldopa 250 mg Tab., losartan 100 mg. Tab. Seretide  
        Evo haler 25/125 mg และ Montelukast 10 mg. Tab.  

 

3.5.2 กลุ่มวัสดุการแพทย์ อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดหาร่วมในระดับจังหวัด  

3.5.3 วัสดุชันสูตร อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลรายการที่จะร่วม ร่วมใน 
      ระดับจังหวัด  

 

3.5.4 กลุ่มวัสดุทันตกรรม   การด าเนินการจัดหาร่วมในระดับจังหวัด   โดยวิธีตกลง 
      ราคารว่ม จ านวน 26 รายการ   

3.5.5 กลุ่มวัสดุชันสูตรรังสี  ปัจจุบันใช้เครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ (PAC)  แล้วจึงมิได้  
      ด าเนินการจัดหาร่วม 

3.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
การส ารองยาในจังหวัดสมุทรปราการ   สามารถแบ่งตามระดับของโรงพยาบาล   โดย 

       โรงพยาบาลทั่วไป  มีอัตราการส ารองยาและเวชภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ  ไม่เกิน ๑.๕ เดือน  ซึ่งจากรายงานสิ้น 
       ปีงบประมาณ 2558  พบว่า ร.พ. สมุทรปราการมีอัตราการส ารองยาที่ ๑.2 เดือน  ส่วนโรงพยาบาลอื่น ๆ  
       มีอัตราการส ารองยาและเวชภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ ประมาณ ๑.๙ -๒.๑ เดือนเท่านั้น เนื่องจาก  
       จังหวัดสมุทรปราการ   อยู่ใกล้กับสถานที่ผลิตยาและผู้จัดจ าหน่ายยา  มีการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว   จึงไม่              
       จ าเป็นต้องส ารองเป็นจ านวนมาก    อีกท้ังทุกโรงพยาบาล    ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารคลัง 
       เวชภัณฑ์และใช้ในการประมวลผลเพ่ือการจัดซื้อด้วย ส่วนยากลุ่มที่เป็นยาต้านพิษและยาก าพร้า โรงพยาบาล 
       สมุทรปราการ  ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุนยาเหล่านี้  ตามระบบที่ สปสช. ก าหนด   
       ในกรณีที่มีการขาดแคลน  หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน    สามารถขอรับการสนับสนุนจาก 
       โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งการยืมหรือขอสนับสนุนนั้น จะด าเนินการตามระเบียบฯ  และหากปริมาณไม่ 
       มากและเร่งด่วนก็สามารถยืมหรือขอสนับสนุนจากโรงพยาบาลใกล้เคียงได้   ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
       หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๔๙ 

3.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด 
จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท ารอบของการรายงาน งานบริหารเวชภัณฑ์ไว้ตามท่ี 

        กระทรวงได้  ก าหนดให้ ดังนี้ 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนปีงบประมาณ ถัดไป 
- รายงานผลการปรับเปลี่ยนกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ 
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- รายงานการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการด าเนินการด าเนินการจัดซื้อจ้างยาและเวชภัณฑ์ มูลค่าการจัดซื้อ เทียบกับข้อมูล

ของปีงบประมาณท่ีผ่านมา (เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการจัดซื้อ) ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อร่วม 

                   ซึ่งข้อมูลและรายงานเหล่านี้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหาร 
เวชภัณฑ์  จะเป็นผู้ติดตาม รวบรวมรายงานต่าง ๆ และน าเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการวางแผนและ
ประเมินผลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบทุก ๆ ไตรมาส  และเสนอคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ 
ตามรอบวาระของทุกปี  เพ่ือการประเมินและปรับเปลี่ยนการด าเนินการในปีต่อไป จากปี  2558 ที่ผ่านมา 
ทุกโรงพยาบาลให้ความร่วมมือในการประสานงานและส่งมอบข้อมูลครบถ้วน ทันตามเวลาที่ก าหนด 

   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสอบทานระบบดังกล่าวจังหวัดสมุทรปรากา ร มีคณะท างานตรวจสอบ
ภายในของงานบริหารเวชภัณฑ์   ตรวจสอบปีละ 2 รอบ โดยตรวจสอบการด าเนินการด้านบริหารเวชภัณฑ์ 
ณ หน่วยจัดซื้อทุกแห่ง ในประเด็น การด าเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่ ความ
เหมาะสมของคลังเวชภัณฑ์ทั้งในด้านของกายภาพและความม่ันคงปลอด ภัย ผลการตรวจสอบปี 2559 
พบว่าถูกต้องทุกแห่ง และในปี 2560 จะมีการตรวจสอบในช่วงเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2560  

ตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการบริหารเวชภัณฑ์ของอ าเภอ ปี 2560  
 

การด าเนินการ รพ.สป. รพ.บางพล ี รพ.บางบ่อ รพ.บางจาก 
รพ.พระสมุทร 

เจดีย์ฯ 
รพ.บางเสาธง 

1. สรุปผล การจัดซื้อ ตาม
แผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพ.  
ปี 2559  

ด าเนินการ
แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ 

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

2.สรุปผลการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ย า ข้อมูล     
6 เดือน (จัดซื้อร่วม 20%  
ปี 2558)  

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

3. สรุปรายงานบริหาร
เวชภัณฑ์ปี 2560 ของ  
สบรส.(online)  

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ 

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 
4. ผลการตรวจสอบภายใน 
ของงานจัดซื้อยาและงาน
คลังเวชภัณฑ์ของ
โรงพยาบาลต่าง ๆ          
ปี 2560 รอบที่ 1(มค60 )
(ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุ
ชันสูตรและวัสดุทันตกรรม) 

ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ 

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 
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   จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
     มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

จังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตาม  ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ  การจัดซื้อยา 
             และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลภาครัฐและเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ   
             เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทุกระดับ และมีการประกาศแนวทาง 
             ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม    ของโรงพยาบาลว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหา  และการ 
             ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยเน้น โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการแจ้งประกาศดังกล่าว 
             ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง  และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและใช้ต่อเนื่องมา  ปัจจุบันไม่พบกรณ ี
             ร้องเรียนที่เก่ียวข้องด้านจริยธรรมการจัดหาฯจากโรงพยาบาลและผู้จัดซื้อ แต่อย่างใด 
 

ล าดับ หน่วยงาน ประกาศฯ ณ วันที ่

๑ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒ โรงพยาบาลบางพลี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๓ โรงพยาบาลบางบ่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

๔ โรงพยาบาลบางจาก ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๕ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๖ โรงพยาบาลบางเสาธง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

 

 

ผู้รายงาน   
                      ชื่อ นายจีรภัทร  พลายงาม         ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

            โทร. 08 1486 4938      E-mail : jeerapat2010@gmail.com 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
                      ชื่อ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก  ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

            โทร. 0 2389 5980 ต่อ 106  E-mail : pharmacy.spko@moph.mail.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeerapat2010@gmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

- คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill define) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
2. คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

- คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้อง  
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 80) 

1.1.คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย : ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด            
ไมเ่กิน ร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด 
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ท ราบสาเหตุ  (Ill Define) ของจังหวัด
สมุทรปราการ ปี พ .ศ. 2559   พบว่า  จังหวัดสมุท รปราการมีคนตายทั้งหมด 7,374 คน โดยแยกรายละเอียด
ดังนี้ 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลคนตาย และการให้ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ แยกรายอ าเภอ ปี พ.ศ.2559 
                       (แหล่งข้อมูล : อ้างอิงจากมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย) 
 

อ าเภอ คนตาย (คน) การให้ข้อมูลการตาย 
ที่ไม่ทราบสาเหตุ (คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.เมืองสมุทรปราการ 3,080 732 23.77 
2.บางพลี 1,126 330 29.31 
3.บางบ่อ 680 197 28.97 
4.พระประแดง 1,404 388 27.64 
5.พระสมุทรเจดีย์ 709 222 31.31 
6.บางเสาธง 375 118 31.47 

รวม 7,374 1,987 26.95 
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ตารางที่ 2  แสดงข้อมูลคนตายทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ แยกรายอ าเภอ จ าแนกตามสถานที่ตาย  
               ปี พ.ศ.2559 
                (แหล่งข้อมูล : อ้างอิงจากมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย) 

อ าเภอ คนตาย 
(คน) 

ตายทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ 
ตายใน

สถานพยาบาล 
ภาครัฐ (คน) 

ร้อย
ละ 

ตายใน
สถานพยาบาล
ภาคเอกชน 

(คน) 

ร้อย
ละ 

การตายนอก
สถานพยาบาล 

(คน) 

ร้อย
ละ 

1.เมืองสมุทรปราการ 3,080 1,394 45.3  729 23.7  957 31.1  
2.บางพลี 1,126 479 42.5  253 22.5  394 35.0  
3.บางบ่อ 680 315 46.3  55 8.1  310 45.6  
4.พระประแดง 1,404 574 40.9  301 21.4  529 37.7  
5.พระสมุทรเจดีย์ 709 327 46.1  109 15.4  273 38.5  
6.บางเสาธง 375 150 40.0  58 15.5  167 44.5  

รวม 7,374 3,239 43.9  1,505 20.4  2,630 35.7  

ตารางที่ 3  แสดงข้อมูลคนตายทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ และการให้ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ 
               แยกรายอ าเภอ จ าแนกตามสถานที่ตาย  ปี พ.ศ.2559 
                (แหล่งข้อมูล : อ้างอิงจากมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย) 
 

อ าเภอ การวินิจฉัย
การตายไม่

ทราบสาเหตุ 
(คน) 

การลงสาเหตุตายไม่ทราบสาเหตุ (การตายใน – ตายนอก) 
ภาครัฐ 
(คน) 

ร้อย
ละ 

 ภาคเอกชน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

 นอก
สถานพยาบาล 

(คน) 

ร้อย
ละ 

1.เมืองสมุทรปราการ 732 156 21.3  125 17.1  451 61.6  
2.บางพลี 330 58 17.6  43 13.0  229 69.4  
3.บางบ่อ 197 25 12.7  17 8.6  155 78.7  
4.พระประแดง 388 66 17.0  66 17.0  256 66.0  
5.พระสมุทรเจดีย์ 222 59 26.6  17 7.7  146 65.8  
6.บางเสาธง 118 19 16.1  17 14.4  82 69.5  

รวม 1,987 383 19.3  285 14.3  1319 66.4  
  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางพบว่าในปี  พ.ศ.2559   จังหวัดสมุทรปราการมีคนตาย  
จ านวน 7,374 คน การให้ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1,987 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95  ซ่ึง
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงฯ ก าหนด  (ไม่เกินร้อยละ 25)  โดยพบว่าสถานที่ตายส่วนใหญ่เป็นการตายในสถานบริการ
ภาครัฐ  คิดเป็นร้อยละ 43 .9 รองลงมาเป็นการตาย นอกสถานที่  คิดเป็นร้อยละ 35 .7 และการตาย ใน
สถานพยาบาลเอกชน   คิดเป็นร้อยละ 20.4  ส าหรับการวินิจฉัยการตายไม่ทราบสาเหตุ จ านวน 1,987 คน 
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พบว่าการลงสาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุที่พบมากท่ีสุดได้แก่ การตายนอกสถานพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 66.4 
รองลงมาเป็นการตายในสถานบริการภาครัฐ ร้อยละ 19.3 และการตายในภาคเอกชน คิ ดเป็นร้อยละ 14.3 
ตามล าดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคลาดเคลื่อนในการลงสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุมากท่ีสุดได้แก่การตายนอก
สถานพยาบาล รายละเอียดดังตามรางข้างต้น   ซึ่งผู้ที่บันทึกสาเหตุการตายจะเป็นนายทะเบียนของท้องถิ่น 
ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม2559  - 31 ธันวาคม 2560 

 
หมายเหต ุ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จังหวัดสมุทรปราการมีการจัดอบรม
การบันทึกสาเหตุการตายให้แพทย์ใช้ทุน
จบใหม่ 

ระหว่างด าเนินการ
ประสานข้อมูลแพทย์จบใหม่
และเรียนเชิญแพทย์หญิง
จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ  
เป็นวิทยากรบรรยายในเดือน 
มีนาคม 60  

- เนื่องจากวิทยากร
ปฏิบัติงานต่าง 
ประเทศ จะเดินทาง
กลับประมาณเดือน 
มีค– เมย 60 

 
 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน : 1 ตุลาคม2559  - 31 ธันวาคม 2560 

 
หมายเหต ุ

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

2.จังหวัดจัดอบรมฟ้ืนฟูการบันทึก
สาเหตุการตายให้กับแพทย์ที่ท างานอยู่
เดิมในโรงพยาบาล 

เชิญอบรมพัฒนาศักยภาพ
แพทย์และบุคลากร
ผู้รับผิดชอบให้สาเหตุการตาย
ผ่านระบบVDO conference  
ในวันที่ 26 ธันวาคม 59   
โดย แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ -    
ชูประภาวรรณ  ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นแพทย์ของบุคลากร
ภาครัฐเข้ารับการอบรม  

- ก าหนดอบรมฟ้ืนฟู
รอบท่ี 2 ในระหว่าง
เดือน มีค – เมย 60
เรียนเชิญแพทย์หญิง
จันทร์เพ็ญ ชูประภา-
วรรณ  เป็นวิทยากร
บรรยาย 

3.จังหวัดมีการจัดอบรมฟ้ืนฟูการบันทึก
สาเหตุการตายส าหรับนายทะเบียนใน
กรณีการตายนอกสถานพยาบาล 

  ก าหนดอบรมฟ้ืนฟู
รอบท่ี 2 ในระหว่าง
เดือน มีค – เมย 60 
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1.2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
  โดยก าหนดให้มีกลไกคณะท างานพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด และระดับอ าเภอมี
การขับเคลื่อน โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้วางระบบกลไกในการขับเคลื่อนดังนี้ 
 

                          
 

           โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูล
สุขภาพ HDC ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอ และมีการประชุมทีมพัฒนาคุณภาพเพ่ือ
ขับเคลื่อน   การด าเนินงานทุก 1 -  2 เดือน ซึ่งในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ด าเนินการจัด
ประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
  นอกจากนั้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนารูปแบบ
การบริหารจัดการระบบข้อมูลสุขภาพ จังหวั ดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นทีมเฉพาะกิจเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ิมเติม เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ มีความสลับซับซ้อนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเนื่องจากมีสถาน
บริการที่หลากหลายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งข้อมูลตามระบบฐานข้อมูล 43 แฟ้ม  
และการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 
  ส าหรับผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลตามเกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD และ IPD ขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการประเมินตนเองของสถานบริการ และสุ่มประเมินโดยทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัด
และระดับอ าเภอ ซึ่งก าหนดประเมินในช่วงปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจะรวบรวมส่งให้ส่วนกลางทราบต่อไป  

  แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
 1.ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
         1.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตาย และการบันทึก
เวชระเบียน 
        1.2 ผู้บริหารมีการควบคุม ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ และมีการน าเสนอผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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 2.ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ท าให้การ
เรียนรู้ และความเข้าใจในการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง   รวมทั้ง 
แพทย์ พยาบาล และนายทะเบียนที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกสาเหตุ
การตายและบันทึกเวชระเบียน ฟื้นฟู เป็น
ประจ าทุกปี โดยจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญมีจ านวนน้อย               
ซึ่งกระทรวงควรพัฒนาบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาให้มากข้ึน  

 3.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   3.1  ปรับเครื่องมือ  Verify Cause of Dead ให้กระชับและสั้นขึ้น ส าหรับนายทะเบียนเพื่อลง
สาเหตุการตายที่ถูกต้อง ส าหรับจังหวัดสมุทรปราการความคลาดเคลื่อนจากการบันทึกสาเหตุการตายไม่ทราบ
สาเหตุส่วนมากพบในกลุ่มการตายนอกสถานพยาบาล 
            3.2 ขอสนับสนุนชื่อวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความ เชี่ยวชาญในการอบรมสาเหตุการ
ตายจากส่วนกลาง เนื่องจากวิทยากรที่เชี่ยวชาญมีจ านวน 1 ท่าน ซึ่งหากติดภารกิจ หน่วยงาน   ไม่มีวิทยากรที่เชิญ
มาอบรมให้ความรู้ทดแทนฯ  หรือขอค าปรึกษา 
            3.3 ควรสนับสนุนให้มีการก าหนดหลักสูตรการบันทึกสาเหตุการตายในโรงเรียนแพทย์ 

 

ผู้รายงาน   
    ชื่อ นางสาวพัชรา  สุดกังวาน      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
     โทร 08 5145 5358     E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
     ชื่อ นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ        ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
     โทร 08 1409 6358     E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ ์2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
2. ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
3. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
4. ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 

1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
    ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ผลงาน     
ปี 2559 

เป้าหมาย  
ป ี2560 

ผลงาน   
ปี 2560 

ร้อยละ 

1 จ านวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน จังหวัด
สมุทรปราการ ที่บันทึกในระบบ ITEMS
ปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
95.5 ของค่าเป้าหมายการออก
ปฏิบัติการ ในปี 2560 ที่ สพฉ.ก าหนด 

12,485 
 

13,360 3,587 26.84 

    จากตาราง พบว่า การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรปราการ  เป้าหมายไตรมาสที่ 1 เท่ากับ 
3,340  (ร้อยละ 25)   ผลการด าเนินงานได้ 3,587  เท่ากับ  ร้อยละ 26.84  

2. การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
  2.1 มีค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด 

สมุทรปราการ ที่ 3543  /2558  ลงวันที่ 15  ธันวาคม  2558  และมีการประชุม ปีละ 1 - 2 ครั้ง ส าหรับ 
ปีงบประมาณ 2560 ประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559  

          2.2 แผนการด าเนินงาน/แผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน  ปี 25๖๐ 
        2.2.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ 2560  
       - ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน     

      - สนับสนุนเงินชดเชยค่าปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยปฏิบัติการ 
       - ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์  ปี 2560      
        ร่วมกับหน่วยงานอื่น  

       - รวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน   
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  2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน  
                    - อบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้น (EMR 40 ชม.) 
            - อบรมพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 1-3                                                 
                      กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี     
                      (รุ่นที่ 2 ต่อจาก ปี 2559) 
   - อบรมคณะท างาน EOC/SATและผู้เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย  
   - อบรมมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
   -  อบรมแพทย์ พยาบาล ด้านการบาดเจ็บรุนแรงและกู้ชีพทางน้ า  
                       (ส่งไปอบรมที่จ.ตราด) 
 

3.  ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที ่

หน่วยปฏบิัติการ
ฉุกเฉิน 

จ านวนหน่วยปฏิบัติการทุกระดับ 

รวมทั้งหมด ระดับสูง (ALS) ระดับพื้นฐาน (BLS) ระดับเบื้องต้น (FR) 

ปี 2557 64 16 16 27 

ปี 2558 64 16 16 32 

ปี 2559 64 16 16 32 

 

 
อ าเภอ 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งหมด 

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น

ทะเบียน 
ในระบบ 

รอ้ยละ 
ที่มีหน่วย

ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 

ร้อยละ 

1. อ าเภอเมือง 13 12 92 9 75 
2. อ าเภอบางบ่อ 10 4 40 0 0 
3. อ าเภอบางพลี 7 4 57 3 75 
4.อ าเภอพระประแดง 8 6 75 2 33 
5.อ าเภอพระสมุทรฯ 6 4 66 3 75 
6.อ าเภอบางเสาธง 4 2 5 1 50 

รวมทั้งจังหวัด 48 32 66.66 18 56.25 
ที่มา : ระบบสารสนเทศ การแพทย์ฉุกเฉิน (ITEM) ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2560 
  จากตาราง  พบว่า  จากจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 48 แห่ง (ยกเว้น อบจ .) 
จ านวนหน่วยปฏิบัติการที่ข้ึนทะเบียนในระบบ จ านวน 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.66 ปฏิบัติการจริง จ านวน 18 
แห่ง  ร้อยละ 56.25 เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมด้านบุคลากรและยานพาหนะ 
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4.การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
           - สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบฯ (ระยะเวลา/ผู้ที่รับผิดชอบลงบันทึกข้อมูล) 

การบันทึกผลการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ปี 2560 มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.ส าหรับหน่วย
ปฏิบัติการที่ท า MOU จ่ายตรง จ านวน 34 แห่ง จากหน่วยปฏิบัติการ ที่ออกปฏิบัติการจริง  55  แห่ง  คิดเป็นร้อย
ละ 61.82 ขณะนี้โอนเงินด้วยระบบจ่ายตรง  ครั้งที่ 1 ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2559 ส าหรับหน่วยปฏิบัติการ
ที่ยังไม่เข้าระบบจ่ายตรง จ านวน  21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.18  สสจ. ต้องบันทึกข้อมูลผลการออกปฏิบัติการให้
หน่วยงานที่ยังไม่ท า MOU เนื่องจาก ไม่พร้อม/ไม่สะดวก ด้านผู้บริหารและการเปิดบัญชี ธ.ก.ส.  ซึ่งจังหวัดพยายาม
ผลักดันให้ ทุกหน่วยต้องเข้าสู่ระบบจ่ายตรง   
5.ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

1.งบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระงาน ไม่
เพียงพอต่อประชากรที่รับผิดชอบ 

1.จัดสรรตามประชากรที่รับผิดชอบแบบเหมาจ่าย
รายหัว ( Capitation ) 

2.หน่วยปฏิบัติการของอปท .ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
สมัครเข้าระบบแต่ไม่ออกเหตุ เนื่องจากยังไม่มี
ความพร้อมด้านบุคลากรและยานพาหนะ 

- 

3.ยังไม่มีการจัดบริการ EMS พ้ืนที่ทางน้ า  - 
4.Response Time  8-10 นาที ยังไม่เพียงพอ 
เนื่องจากการจราจรติดขัด 

- 

5.ความขัดแย้งของอาสากู้ชีพในการน าส่งผู้ป่วย  5.ควรให้มีมาตรการให้รพ.เอกชนงดการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้ส่ง Case 

6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 6.1 ควรเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้กับพยาบาล/พขร./จนท.ที่เก่ียวข้อง ที่ออกเหตุหรือไป Refer ผู้ป่วย 

    6.2 ให้พ้ืนที่พัฒนางานบริการต่างๆ มากมายแต่บุคลากรเท่าเดิม  
     6.3 ผลิต Paramedics แต่ไม่มีกรอบรองรับ  

6.4 การก าหนดนโยบาย และการสั่งการจังหวัด ให้สพฉ.ประสานผ่านทาง สธฉ.กระทรวง 
สาธารณสุข  สพฉ.ต้องสนับสนุนจังหวัดและหน่วยบริการอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณ บุคลากร และอุปกรณ ์

6.5 บุคลากร EMS ควรแยกออกจาก ER เนื่องจาก EMS มีการใช้พยาบาลร่วมกับ ER จึงท าให ้
พยาบาลไม่เพียงพอเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
             รถยกถังออกซิเจน  Easy oxy -  Tranfer ของศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อลดการ

บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลัง ข้อมือ จากการยกของหนัก ซึ่งอยู่ระหว่างการเผยแพร่ที่ศูนย์นเรนทร ราชวิถี   ได้รับรางวัลที่ 
1 ด้านนวัตกรรมความผลอดภัย  จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ปี 2559  
ผู้รายงาน   

ชื่อ นางนิชดา  พงษ์แย้ม ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  โทร. 08 6522 9770  
ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
          ชื่อ นางแสงทอง  แหงมงาม ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ โทร. 08 6609 1312 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรที่พอเพียงต่อการให้บริการ มีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย  
2. การบริหาร ติดตาม ก ากับแผนการเงินการคลัง ด้วยแผนทางการเงิน (Plan FIN Management)     
      ทุกเดือน 
3. การประเมินกระบวนการท างาน (FAI) 
4. ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
5. การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 
6. มีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน(ไม่เกินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพื้นที่) 

1. ผลการด าเนินงาน  
      ตารางแสดงการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

  หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารจัดการการเงินการคลังครบถ้วนทุก
กระบวนการ 

ล าดับ หน่วยบริการ 

1.แผนทาง
การเงิน

(Planfin) 
 มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน  
ถูกต้อง 

2.ผลต่าง
ของแผน
และผลไม่
เกินร้อยละ 
5(รายได้

และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

3.หน่วย
บริการมี

สัดส่วนของ
ต้นทุนต่อ
รายได ้

ไม่เกินค่า 
mean+ 
1SD ของ

หน่วยบริการ
ในกลุ่มระดับ

เดียวกัน 
(20 กลุ่ม) 

4.หน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภา
พ มากกว่า 
4 ตัว จาก

เกณฑ์
ประเมิน  
7 ตัว 

5.หน่วย
บริการมี
ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6.หนว่ย
บริการผ่าน

เกณฑ์คะแนน
คุณภาพบัญชี

ด้วยการ 
ตรวจทาง

อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7.เครือข่าย 
CFO/Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

1 รพ.สมุทรปราการ 1 0 0 1 0 1 1 

2 รพ.บางบ่อ 1 0 1 1 0 1 1 

3 รพ.บางพล ี 1 0 1 1 0 1 1 

4 รพ.บางจาก 1 0 0 1 0 1 1 

5 รพ.พระสมุทรเจดยี์ฯ 1 1 1 1 0 1 1 

6 รพ.บางเสาธง 1 0 0 1 0 0 1 

 รวม 6 1 3 6 6 5 6 
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   ตารางแสดงระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Risk  Score) ณ  31  ธันวาคม  2559     

ล าดับ หน่วยบริการ 
Current 
Ratio 

Quick 
Ratio 

Cash  
Ratio 

NWC 
(ล้านบาท) 

Net Income 
(ล้านบาท) 

Risk  
Scoring 

1 รพ.สมุทรปราการ 1.73 1.63 1.24 314,170,926 92,188,162 0 

2 รพ.บางบ่อ 1.40 1.26 1.01 53,410,791 6,974,393 1 

3 รพ.บางพลี 2.24 2.18 1.88 260,146,765 35,642,721 0 

4 รพ.บางจาก 2.37 2.27 2.12 75,118,028 29,735,395 0 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 1.19 1.14 1.08 17,055,092 272,300 1 

6 รพ.บางเสาธง 6.44 6.23 6.23 87,858,640 25,826,201 0 

สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัด สมุทรปราการ     หน่วยบริการทั้งหมด  6  แห่ง ไม่มีหน่วยบริการ
ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ ๗ ระดับความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยบริการ ณ  31  ธันวาคม  2559   
มีโรงพยาบาล  3  แห่งระดับวิกฤติเป็น 0  คือ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลี   โรงพยาบาล                  
บางจาก  และโรงพยาบาลบางเสาธง   โรงพยาบาล  2 แห่ง  มีระดับ วิกฤติเป็น 1 คือโรงพยาบาลบางบ่อ และ
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ เนื่องจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน  ต่ ากว่าเกณฑ์     

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Risk  Score)  ย้อนหลัง  3  ปี    
 

ล าดับ หน่วยบริการ ปี 2557 ปี 2558 
 

ปี 2559 
 

ปี 2560 
( 31 ธค. 59) 

1 รพ.สมุทรปราการ 0 0 0 0 

2 รพ.บางบ่อ 0 0 2 1 

3 รพ.บางพลี 1 0 0 0 

4 รพ.บางจาก 0 0 1 0 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 7 0 1 1 

6 รพ.บางเสาธง 0 0 0 0 

ระดับความเสี่ยงทางการเงิน  3 ปี ย้อนหลัง (ปี 2557 - 2559 )ไม่มีหน่วยบริการประสบ 
ปัญหาวิกฤติการเงินระดับ  7  ยกเว้น  รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ  เนื่องจากมีปัญหาของระบบบัญชี 
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ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (7 Plus Efficiency Score)  ณ 31 ธันวาคม 2559    

ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (7 Plus Efficiency Score)  ณ 31 ธันวาคม 2559    
โรงพยาบาลสมุทรปราการ   ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ   อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์    

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยใน การบริหารสินค้าคงคลัง   การเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  ไม่ผ่าน  
2 ตัว  คือ ประสิทธิภาพการท าก าไร และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางบ่อ  ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ ประสิทธิภาพการท าก าไร  การบริหารสินค้าคง
คลัง  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  ไม่ผ่าน 2 ตัว  คือ อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์   และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางพลี ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ  ประสิทธิภาพการท าก าไร  การบริหารสินค้าคง
คลัง  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  ไม่ผ่าน 2 ตัว  คือ อัตรา
ผลตอบแทนสินทรัพย์   และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางจาก  ผ่าน  6  ตัวจาก 7  ตัว  คือ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์    ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  การบริหารสินค้าคงคลัง   ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช . 
กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ไม่ผ่าน  1 ตัว  คือ ประสิทธิภาพการท าก าไร     

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ ประสิทธิภาพการท าก าไร    การ
บริหารสินค้าคงคลัง   ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  ไม่ผ่าน  2 
ตัว  คือ อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์   และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ 

โรงพยาบาลบางเสาธง  ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ  อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์    ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการบริหารสินค้าคงคลัง   การเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  ไม่ผ่าน 2 ตัว  คือ 
ประสิทธิภาพการท าก าไร และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ 

ล าดับ หน่วยบริการ 

ประสิทธิภาพ
การท าก าไร
(Operating  

Margin) 

อัตรา
ผลตอบแทน

จาก
สินทรัพย ์
(Return  

on Asset) 

ระยะเวลา
ถัวเฉลี่ยใน
การช าระ
หนี้การค้า
กลุ่มบริการ
(Average 
Payment 
Period 

ระยะเวลา
ถัวเฉลี่ยใน
การเรียก
เก็บหนี้

(Average 
Collection 

Period) 
สปสช. 

ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการ
เรียกเก็บหนี้
(Average 

Collection 
Period) 

กรมบัญชีกลาง 

ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการ
เรียกเก็บหนี้
(Average 

Collection 
Period) 

ประกันสังคม 

การบริหาร
สินค้าคงคลัง
(Inventory  

Managment) 
คะแนน 

>=ค่ากลาง >=ค่ากลาง <90 <=60 <=60 <=60 <=60 

1 รพ.สมุทรปราการ 179.11 5.61 112 16 22 21 30 5 

2 รพ.บางบ่อ 168.99 2.14 145 28 33 29 30 5 

3 รพ.บางพลี 170.47 4.34 115 19 29 22 30 5 

4 รพ.บางจาก 146.28 13.47 74 7 38 30 30 6 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 181.31 0.18 131 10 32 30 30 5 

6 รพ.บางเสาธง 112.16 22.17 110 0 30 0 30 5 
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ตารางการวัดสถานะการเงินและประสิทธิภาพบริหารการเงิน  Matrix  Grading  
( Risk  Scoring  +  7 Plus  Efficiency  Score) 

สถานะการเงินและประสิทธิภาพบริหารการเงิน  Matrix  Grading ( Risk  Scoring  +  7 Plus  
Efficiency  Score)   จังหวัดสมุทรปราการหน่วยบริการทั้งหมด  6  แห่ง   หน่วยบริการมีประสิทธิภาพบริหาร
การเงิน    เกรด B   จ านวน  5  แห่ง   ได้  A-  จ านวน  1  แห่ง   วัด Matrix  Grading ได้ ดังนี้  เกรด  0A-  มี  
1  แห่งคือ  โรงพยาบาลบางจาก    เกรด  0B   มี  3  แห่งคือ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลี 
และ  โรงพยาบาลบางเสาธง   เกรด  1B   มี  2  แห่งคือ  โรงพยาบาลบางบ่อ และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ 

ตารางแสดงต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method  ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559 

ล าดับ หน่วยบริการ 
Unit Cost 

OPD 
Mean+1SD  

Unit Cost RW 
(IPD) 

Mean+1SD  
ผลการ
ประเมิน 

1 รพ.สมุทรปราการ 716.94 1,245.33 15,900.77 15,459.46 ไมผ่่าน 

2 รพ.บางบ่อ 629.02 706.81 14,314.98 15,241.22 ผ่าน 

3 รพ.บางพล ี 525.43 796.96 15,839.56 17,592.23 ผ่าน 

4 รพ.บางจาก 587.58 797.81 19,086.61 18,810.82 ไมผ่่าน 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 687.66 859.42 19,656.95 21,353.17 ผ่าน 

6 รพ.บางเสาธง 939.02 911.85 - 37,063.16 ไม่ผ่าน 

ล าดับ หน่วยบริการ 
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1 รพ.สมุทรปราการ 0 1 0 1 1 1 1 B 0B 

2 รพ.บางบ่อ 1 0 0 1 1 1 1 B 1B 

3 รพ.บางพลี 1 0 0 1 1 1 1 B 0B 

4 รพ.บางจาก 0 1 1 1 1 1 1 A- 0A- 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 1 0 0 1 1 1 1 B 1B 

6 รพ.บางเสาธง 0 1 0 1 1 1 1 B 0B 
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ต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method  ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2559   
โรงพยาบาลบางบ่อ  โรงพยาบาลบางพลี  โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  ผ่านเกณฑ์ ต้นทุน บริการไม่ เกิน 
mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน   โรงพยาบาลสมุทรปราการ  และ โรงพยาบาลบางจาก     ไม่
ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากต้นทุนผู้ป่วยในเกิน mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน      โรงพยาบาลบางเสา
ธง  ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากต้นทุนผู้ป่วยนอกเกิน mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน   ผู้ป่วยในยังไม่
เปิดให้บริการ 

ตารางแสดงต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method   ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ หน่วยบริการ 
Unit Cost OPD Unit Cost RW (IPD) 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 

1 รพ.สมุทรปราการ 1,265.38 1,122.68 1,116.75 6,604.88 9,928.93 10,397.26 

2 รพ.บางบ่อ 473.33 665.17 722.36 10,342.57 13,660.11 14,894.13 

3 รพ.บางพล ี 1,197.10 930.94 824.49 12,152.99 13,927.57 13,795.29 

4 รพ.บางจาก 1,087.49 1,006.58 951.77 5,337.24 8,527.67 10,987.18 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 807.77 763.16 760.53 20,981.66 19,183.68 19,483.47 

6 รพ.บางเสาธง 741.10 732.00 710.93 - - - 

 
ต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick  Method  ปีงบประมาณ 2560  เดือนตุลาคม ถึงเดือน  

ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ โรงพยาบาลบางจาก   ต้นทุนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มลดลง   ต้นทุน
ต่อ RW มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน    โรงพยาบาลบางบ่อ  มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้ง ต้นทุนผู้ป่วยนอก และ ต้นทุนต่อ RW  
โรงพยาบาลบางพลี และ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดี ย์ฯ  ต้นทุนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มลดลง       ส่วนต้นทุนต่อ RW  
เดือนพฤศจิกายน เพ่ิมข้ึนจากเดือนตุลาคม  เดือนธันวาคม กลับลดลงจากเดือนพฤศจิกายน  โรงพยาบาลบางเสาธง
ต้นทุนผู้ป่วยนอกมีแนวโน้มลดลง    
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ตารางเปรียบเทียบแผนการเงิน (Planfin) กับผลการด าเนินงาน เดือนตลุาคม – ธันวาคม 2559 

ล าดับ หน่วยบริการ รายการ แผน ตค-ธค.59 ผล ตค-ธค.59 ผลต่าง % ผลต่าง 

1 รพ.สมุทรปราการ 

รวมรายได ้ 356,297,125.00 441,141,969.43 84,862,844.43 23.82 

รวมค่าใช้จ่าย 349,061,525.00 349,260,819.80 199,294.80 0.06 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

7,217,600.00 91,811,149.63 83,663,549.63 1159.16 

2 รพ.บางบ่อ 

รวมรายได ้ 75844726.86 53581128.55 -22,263598.31 29.35 

รวมค่าใช้จ่าย 76,229,968.29 24,583,498.40 -51,646,469.89 67.75 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

-385,241.43 28,997,630.15 29,382,871.58 7,627.11 

3 รพ.บางพลี 

รวมรายได ้ 174,905,250.00 123,410,029.63 -51,495,220.37 29.44 

รวมค่าใช้จ่าย 170,218,000.00 100,190,200.54 -70,027,799.46 41.14 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

4,687,250.00 23,219,829.09 18,532,579.09 495.38 

4 รพ.บางจาก 

รวมรายได ้ 50,741,750.00 69,899,564.98 19,157,814.98 37.76 

รวมค่าใช้จ่าย 50,474,250.00 40,164,169.97 -10,310,080.03 20.43 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

267,500.00 29,735,395.01 29,467,895.01 11,016.04 

5 รพ.พระสมุทรฯ 

รวมรายได ้ 40,121,357.50 40,500,189.44 378,831.94 0.94 

รวมค่าใช้จ่าย 38,539,673.75 40,227,888.65 1,688,214.90 4.38 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

1,581,683.75 272,300.79 -1,309,382.25 82.78 

6 รพ.บางเสาธง 

รวมรายได ้ 14,485,426.59 30,993,463.97 16,508,037.38 113.96 

รวมค่าใช้จ่าย 13,014,011.59 5,167,262.90 -7,846,748.69 60.29 

ส่วนต่างรายได้ 
หักค่าใช้จ่าย 

1,471,415.00 25,826,201.07 24,354,786.07 1,655.19 
 

                  
                 เปรียบเทียบแผนการเงิน  (Planfin)  กับผลการด าเนินงาน  เดือนตุลาคม  –  ธันวาคม  2559      
      โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ค่าใช้จ่ายมีผลต่างไม่เกิน 5 %  ส่วนรายได้มีผลต่างเกิน 5 % โรงพยาบาลบางบ่อ   
      โรงพยาบาลบางพลี  โรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาลบางเสาธง ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย  มีผลต่างเกิน   
      5 %  ส่วนโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  รายได้และค่าใช้จ่าย  มีผลต่างไม่เกิน  5 %   
 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  245 
 

ตารางผลการประเมินระดับความส าเร็จการบริหารการเงินการคลัง ไตรมาส 1/2560 

โรงพยาบาล 

การควบคุมภายใน 
การพัฒนาคุณภาพ

บัญช ี
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารการเงินการคลัง 

การบริหารตน้ทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ คะแนน

รวม Internal Control Accounting Audit Financial Management Unit Cost 

ระดับ
ความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
(20) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
(20) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
(30) 

ระดับ
ความส าเร็จ 

น้ าหนัก 
(30) 

รพ.สมุทรปราการ 4 80 4 80 5 150 4 120 86 

รพ.บางบ่อ 4 80 4 80 4 120 4 120 80 

รพ.บางพล ี 3 60 4 80 5 150 4 120 82 

รพ.บางจาก 3 60 4 80 5 150 4 120 82 

รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 4 80 5 100 4 120 4 120 84 

รพ.บางเสาธง 3 60 4 80 5 150 4 120 82 

คะแนนเฉลี่ย 82.67 

 ระดับความส าเร็จการบริหารการเงินการคลัง (FAI) ของหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาส 1 
ปี  2560 หน่วยบริการทุกแห่งได้คะแนนเกิน 80%  คะแนนรวมเฉลี่ย  82.67 
ตารางคะแนนคุณภาพบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการด้วยการตรวจทางอิเล็คทรอนิกส ์ 
ปีงบประมาณ 2560                   

หน่วยบริการ 
ตุลาคม 
 2559 

พฤศจิกายน 
2559 

ธันวาคม 
2559 

รพ.สมุทรปราการ 100 100 100 

รพ.บางบ่อ 100 100 100 

รพ.บางพลี 100 100 100 

รพ.บางจาก 100 100 100 

รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 100 100 100 

รพ.บางเสาธง 100 95 95 

คะแนน คุณภาพ บัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการ ด้วยการตรวจ ทางอิเล็คทรอนิกส์   
ปีงบประมาณ 2560  เดือนตุลาคมถึงเดือน ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบา ลบางบ่อ  
โรงพยาบาลบางพลี  โรงพยาบาลบางจาก  และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  คะแนนเต็ม  100  ทุกเดือน            
ส่วนโรงพยาบาลบางเสาธง  เดือนตุลาคม 2559 ได้คะแนนเต็ม  100  เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  2559  
ได้คะแนน  95  เนื่องจากส่งงบทดลองไม่ทันเวลา 
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2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  

  ด้านสถานการณ์การเงินการคลังและประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
  สถานการณ์การเงินของหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ  ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินระดับ  7  (มีเพียง  2  แห่ง มีวิกฤติระดับ 1)  เนื่องจากหน่วยบริการทุกแห่งปฏิบัติตามนโ ยบาย
ประหยดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจดี  หน่วยบริการมีโอกาสในการ
หารายได้เพ่ิมจากประชากร สิทธิต่างๆ  เช่น ประกันสังคม ข้าราชการ แรงงานต่างด้าว  เงินบริจาค  ท าให้หน่วย
บริการสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การเงินของโรง พยาบาลได้เป็นอย่างดี    แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการขาด
แคลนบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ  ท าให้โรงพยาบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ท าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นกัน   ส าหรับประสิทธิภาพการ
บริหารการเงิน  หน่วยบริการทุกแห่งมีประสิทธิภาพการบริหารการเงิน มีความเสี่ยงน้อย  มีผลมาจากสถานการณ์
การเงินที่ไม่ประสบภาวะวิกฤติ  

ด้านการจัดท าแผนประมาณการรายได้และรายจ่าย(Planfin) ปี 2560 
ปี 2560 หน่วยบริการทุกแห่งมีการส่งแผนการเงิน(PLanfin)  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ ์

และมีการควบคุม  ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผน   ผลการประเมินแผนการเงิน (PLanfin)          
ปี 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม  2559) โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีผลต่างของแผนและผลของรายได้และค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ ากว่าแผนได้ เกินร้อยละ 5  มีโรงพยาบาลเพียง  1  แห่งเท่านั้น  ที่มีผลต่างของแผนและผลของค่าใช้จ่าย 
ต่ ากว่าร้อยละ 5 คือ  โรงพระสมุทรเจดีย์ฯ  ส่วนผลต่างของแผนและผลของรายได้ โรงพยาบาลทุกแห่งมีผลต่างเกิน
ร้อยละ 5  เนื่องจาก ปี 2560 งบ UC  มีการโอนเงินให้หน่วยบริการล่วงหน้าแล้วบัญชีรับเป็นรายได้ทั้งหมดใน
บัญชี  

  ด้านต้นทุนบริการ   
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการก าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามจัดเก็บข้อมูลบริการเพื่อจัดท าต้นทุนของ

โรงพยาบาล  แบบQuick  Method และน าเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน  ต้นทุนหน่วยบริการแบบ  Quick  
Method เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ  ไตรมาส 4  ปี 2559  ต้นทุนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่วนใหญ่ ต่ ากว่า
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ยกเว้นโรงพยาบาลบางเสาธง ส่วนต้นทุนผู้ป่วยในส่วนใหญ่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน  ยกเว้นโรงพยาบาลสมุทรปราการ  และโรงพยาบาลบางจาก  เมื่อเปรียบเทียบต้นทุน
ระหว่างเดือนธันวาคม  2559 กับ ไตรมาส 4 ปี 2559  ต้นทุนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น ยกเว้น
โรงพยาบาลบางเสาธง ที่ต้นทุนผู้ป่วยนอกลดลง      ส่วนต้นทุนผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีต้นทุนลดลงยกเว้น  
โรงพยาบาลบางบ่อต้นทุนผู้ป่วยในเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย   

  ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชี 
การประเมินคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์   หน่วยบริการส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็ม 

100  ยกเว้นโรงพยาบาลบางเสาธงได้  95  คะแนน เนื่องจากส่งงบทดลองไม่ทันเวลา  การพัฒนาคุณภาพบัญชี  
คณะท างานพัฒนาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างหน่วยบริการ  มีแผนการปร ะชุมคณะท างานทุกไตรมาส และแผนการ
ตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการปีละ  2  ครั้ง  โดยปีงบประมาณ 2560  มีแผนตรวจสอบบัญชี
เกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการโดยคณะท างานตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้างระดับจังหวัด  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2560  
ในเดือนมีนาคม  2560 
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  การสร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพคณะท างานเฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน
การคลังหน่วยบริการและนักบัญชีทุกระดับ  วันที่ 27 - 28  ตุลาคม  2559   จัดอบรมการบันทึกบัญชีเกณฑ์คง
ค้างของโรงพยาบาล  วันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน  2559 โดยกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท า
บัญชีเกณฑ์คงค้างและผู้รับผิดชอบด้านการเงินการบัญชีของโรงพยาบาลทุกแห่ง และจัด อบรมการบันทึกโปรแกรม
บัญชีเกณฑ์คงค้าง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวันที่ 22 ธันวาคม  2559  กลุ่มเป้าหมายคือผู้รั บผิดชอบ
จัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง 

3.ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
     - มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด  และระดับโรงพยาบาลเพื่อก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานของหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน 
      - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัดทุก 2 เดือน 
      - มีการติดตามการด าเนินงาน ในการตรวจนิเทศงานของจังหวัด 
      - มีทีมตรวจสอบบัญชีระดับจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง ปีละ 2 ครั้ง 
 
 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นางจีรวรรณ   อนันตะเศรษฐกูล          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

               โทร. 08 6892 1260          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล  
ชื่อ นางแสงทอง  แหงมงาม                 ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 

               โทร. 08 6892 1260          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ   
       สนับสนุนงานวิจัย 
2. เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
3. ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/R2R ในระดับเขตสุขภาพ 
4. ระบบฐานข้อมูล/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

 ๒. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
 ๒.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ าเภอ 
บางพล ี

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ 
บาง 

เสาธง 

รวม 

๑ ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพทีใ่ห้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

เป้าหมาย ๒๐ เรื่อง 

 ผลงาน ๑๐ เรื่อง 

 ร้อยละ ๕๐ 

๒ บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในจังหวัดผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย 
(หลักสูตรการอบรมไม่ต่ ากว่า  
2 วันขึ้นไป)   (มี/ไม่ม)ี 

เป้าหมาย ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๒๔ 
ผลงาน ๒ ๓ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๓ 
ร้อยละ ๕๐ ๗๕ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๔.๑๖ 

๓ มีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ผลงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ร้อยละ  

๔ 
 

หน่วยงานที่มีคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย ได้จัดท า SOP 
และมีการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๑ ครั้ง/ปี 
(มีการประชุมพิจารณางานวิจัย) 

เป้าหมาย ๒ คณะ (สสจ.,รพ.สป) ๒ 
ผลงาน ๒ ๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ าเภอ 
บางพล ี

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ 
บาง 

เสาธง 

รวม 

5 จังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงาน
ในจังหวัด ส่งเป็นฐานข้อมูล
ผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขต
สุขภาพ (จังหวัดรวบรวมข้อมูลส่ง
เขตสุขภาพได้ในเวลาที่ก าหนด) 

เป้าหมาย ๒๐  ๒๐ 

 ผลงาน ๑๐  ๑๐ 

 ร้อยละ ๕๐ ๕๐ 

   ๒.๒ แสดงข้อมูลเชิงคณุภาพ  
มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (EC) ๒ คณะ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯและ

โรงพยาบาลสมุทรปราการ ) และมีการจัดตั้งคณะท างานพัฒนาสนับสนุนงานวิจัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิจัย โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯมีการจั ดท าแผนงาน/โครงการด้านการวิจัย 
๒ โครงการ งบประมาณ  ๙๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕ ของงบด าเนินการ มีการด าเนินการประชุมพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ๑ ครั้ง(โครงการวิจัย ๒ เรื่อง) และจัดท า SOP เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ร วมทั้ง จัดอบรมพัฒนาคณะท างานพัฒนาสนับสนุนงานวิจัย และบุคลากร
สาขาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบ าบัด เทคนิคการแพทย์ แพทย์แผนไทย 
นักวิชาการสาธารณสุข  เพ่ือจัดท าผลงานวิจัย /R๒R ด้านสุขภาพที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและ ให้หน่วยงานต่าง ๆ 
น าไปใช้ป ระโยชน์  นอกจากนี้ เพื่อเพ่ิมพูนทักษะในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้ส่งคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เข้าอบรมหลักสูตร หลักจริยธรรมในมนษย์ ที่โรงพยาบาลชลบุรี 
 

 ๓. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเป้าหมาย) 
๑. ตัวชี้วัดด้านการวิ จัย มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัด และผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานเพื่อใช้ประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๒. มีการประสานงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยมาเป็นวิทยากร ให้คว ามรู้ เพื่อการจัดท า
ผลงานวิจัย 

 

 ๔. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย)   
       บุคลากรมีภาระงานประจ ามาก  และบางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ชัดเจน ซึ่ง
เป็นการมอบหมายเพิ่มเติมจากงานประจ าที่ท าอยู่ เนื่องจากไม่มีโครงสร้างงานวิจัยในหน่วยงาน 
ผู้รายงาน   

ชื่อ นางจิราภรณ์  พรหมอินทร์         ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
โทร 08 9017 5465       E-mail : ji.40@hotmail.com  

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
       ชื่อ นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

          โทร 08 1409 6358                 E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 
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