
 



ค ำน ำ 

 การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะท าให้การปฏิบัติ
ราชการภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แก้ไขปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอ  อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
และส านักตรวจและประเมินผล ร่วมกับกรมและผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานจากกรม กอง ส านัก
ต่างๆ ได้ด าเนินการตรวจราชการ  ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ด าเนินการตรวจราชการ รอบที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการประเมินสภาพปัญหา แผนแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงและ
ปัญหาอุปสรรคท่ีท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ประสบความส าเร็จ เน้นการติดตามในเชิง
กระบวนการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย 2 ภารกิจ 5 ด้าน 32  หัวข้อ 43 ตัวชี้วัด
การตรวจราชการ  และได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 และคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) คณะที่ 1-5  รับผิดชอบภารกิจทั้งหมด 5 คณะ ได้แก่ 
 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
 คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
 คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 บัดนี้ คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) คณะที่ 1-5   และคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ได้น าสรุปผลจากการตรวจราชการมาจัดท ารายงาน
ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1  เสนอต่อผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน่วยงาน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวง
สาธารณสุข 
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โอกาสนี้ 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
ประกอบด้วยภารกิจ 5 ด้าน (คณะ) โดยมีประเด็นตรวจติดตามที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข 
และได้ด าเนินการตรวจราชการรอบที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2560 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ผลการ
ตรวจราชการและประเด็นส าคัญที่พบจากการตรวจราชการมีดังต่อไปนี้ 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   
ตรวจติดตามในประเด็นส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย ระบบจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ และ 

การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการขับเคลื่อนงานโดยกระบวนการ PIRAB (Participation, 
Investment, Regulation, Advocacy, Building capacity)  พบว่า 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกลุ่มวัย   กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 0-5 ปี  พบว่าจ านวนมารดาตาย
ลดลงกว่าปี 2559 ในช่วงเวลาเดียวกัน  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก Indirect Cause ยกเว้นในเขตสุขภาพที่ 12  
ที่ยังคงมีสาเหตุจาก Direct Cause ยังต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร มาตรฐานห้องคลอด และการส่งต่อ
ตามเกณฑ์  ในกลุ่มเด็กปฐมวัย แม้ว่าผลการคัดกรองจะพบว่าพัฒนาการสมวัยเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ความ
ครอบคลุมในการตรวจคัดกรองพัฒนาการยังต่ า คัดกรองได้เพียงร้อยละ 38.31  และยังต้องให้ความส าคัญต่อกรณี
สงสัยล่าช้าและล่าช้าให้ได้รับบริการตามแนวทางที่ก าหนดด้วย   รวมถึงการติดตามการบูรณาการงานระหว่าง  
4 กระทรวงหลักในระดับพ้ืนที่ด้วย   กลุ่มเด็กวัยเรียน  จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเด็กวัยเรียน และการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมคุณภาพเด็กวัยเรียน การดูแลด้านโภชนาการ 
รวมถึงพัฒนาระบบการส่งต่อ รักษา เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity sign    ส าหรับปัญหาการเสียชีวิตจากการจมน้ า
ของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี มีเด็กทีจ่มน้ าเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนกว่าปี 2560 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 35 ราย ควรทบทวน
มาตรการและเ พ่ิมการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก  กลุ่มวัยรุ่น  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  
15-19 ปี ในภาพรวมมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าเพ่ิมขึ้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องการ
คุมก าเนิดถาวร    กลุ่มวัยท างาน มุ่งลดอัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่  พบว่ามีความ
ครอบคลุมในการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมขึ้นในทุกเขต และพบผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมขึ้นเกินเป้าหมายที่ก าหนด   
ส่วนหนึ่งอาจมีผลจากแนวทาง QOF ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  และข้อจ ากัดของระบบข้อมูลในด้าน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลระหว่างสถานบริการและจังหวัด  ทั้งนี้ ส่วนกลางได้พิจารณาปรับเปลี่ยนการ
ประเมินผลผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  โดยก าหนดเป้าหมายในกลุ่มเสี่ยงไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ซึ่งควรพิจารณา
ก าหนดมาตรการด าเนินงานให้สอดคล้องกันด้วย  ส าหรับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พบอัตราเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 
จึงจ าเป็นต้องเร่งรัดการด าเนินการ โดยเฉพาะความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ  (ซึ่งก าหนดเป็นประเด็นในการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการในรอบที่ 2 ด้วย)   กลุ่มผู้สูงอายุ ระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
พบว่ามีการจัดท า Care Plan เพียงร้อยละ 24.6 ของกลุ่มเป้าหมาย และมีการโอนเงินเพ่ือซื้อบริการตาม Care Plan 
ที่จัดท าแล้วเพียงร้อยละ 4.7   ซึ่งนอกจากจะต้องเร่งรัดการจัดท า Care Plan ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายแล้ว   
ในด้านงบประมาณยังพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มั่นใจในแนวทางปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงบประมาณ 
LTC  ที่ก าหนดให้เบิกจ่ายผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ควรเร่งหารือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือ 
สั่งการและก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

1.2  ระบบจัดการสุขภาพในพื้นที่ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งสามารถด าเนินการได้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด การควบคุมโรคระบาดเน้นการป้องกันควบคุมวัณโรค พบว่าการค้นหาและ อัตรา
ความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ ายังต่ ากว่าเกณฑ์ นอกจากเร่งค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง
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โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ าแล้ว ควรเร่งติดตามในเชิงคุณภาพเพ่ือการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและรักษา ติดตาม
การรักษาผู้ป่วย MDR-TB และ XDR –TB ให้ครบ  รวมทั้งการก ากับมาตรฐานการตรวจคัดกรองสุขภาพในกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวด้วย เพ่ือป้องกันภาระด้านสุขภาพในระยะยาว  ส าหรับการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดด าเนินการได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  การเฝ้าระวัง ตรวจสอบในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลการด าเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด  ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้ด าเนินการได้ครบวงจร  การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ  และการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการขยะติด เชื้อ 
การจัดการความรู้และขยายผลไปสู้หน่วยงานอื่น  

 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คือระดับปฐมภูมิ  ในภาพรวมของการระดับปฐมภูมิ
จ าเป็นต้องเร่งรัดการขับเคลื่อนทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และการพัฒนางาน  การพัฒนาระบบสุขภาพระดับอ าเภอ 
(District Health system : DHS) ยังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ปัจจุบันมีการผนวกเรื่องของการดูแลกลุ่มผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง
หลายกลุ่ม  จ าเป็นต้องบูรณาการให้เหมาะสมและเน้นการขับเคลื่อนในเชิงระบบและการส่งเสริมป้องกันโรคเป็นหลัก    
ในส่วนของ Primary Care Cluster (PCC)  ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณมีความก้าวหน้ามาก  แต่ในเชิงคุณภาพ
พบว่า PCC ยังเน้นบทบาทด้านการรักษาเป็นหลัก  ประเด็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวยังไม่ได้ตามเกณฑ์    
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิที่ส าคัญ ยังมีความคืบหน้าไม่มากนัก พ้ืนที่ยังขาดความ
เข้าใจในเกณฑ์การประเมิน นอกจากความส าคัญของการพัฒนาระบบบริการในระดับปฐมภูมิแล้ว  การพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (ECS) และ การระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วย
เสริมเข้มแข็งในระบบ และลดอัตราตายด้วยโรคส าคัญลงได้   

ส าหรับการพัฒนาระบบบริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ  มีแนวโน้มการด าเนินการไปในทางที่ดีส าหรับ 
Service Plan เกือบทุกสาขามีแนวโน้มการพัฒนาเป็นไปในทางที่ดี  สาขาทารกแรกเกิด สาขากุมารเวชและสูติกรรม 
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน แม้ว่าด้านสูติกรรมมีประเด็นเรื่องการผ่าตัดคลอดที่ไม่จ าเป็นเพ่ิมสูงขึ้น  สถานการณ์
โรคหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง การชลอไตเสื่อมมีแนวโน้มที่ดีขึ้น และมีการตรวจติดตามประเมินผลในเชิง
คุณภาพมากขึ้น   แต่ในส่วนของการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงยังต่ ากว่าเกณฑ์ในทุกพ้ืนที่ ควรต้อง
ทบทวนและก าหนดมาตรการให้ตอบสนองต่อปัญหามากขึ้น  นอกจากนี้พบอัตราป่วยและการ Admit ซ้ าในผู้ป่วย 
COPD เพ่ิมข้ึน  แนวโน้มของโรค Pneumonia และ Sepsis ก็เพ่ิมข้ึนเช่นกัน  ควรติดตามคุณภาพการวินิจฉัยโรคร่วม
ด้วย สาขามะเร็งพบว่าการให้บริการด้านผ่าตัดและเคมีบ าบัด สามารถลดระยะเวลารอคอยและให้บริการได้มากขึ้น  
แต่การให้รังสีรักษามีระยะเวลารอคอยนานในเขตที่ไม่มีศูนย์มะเร็ง ควรหามาตรการหรือพิจารณาการสนับสนุนต่อไป  
ในประเด็นการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมีข้อสังเกตในระดับ รพ.สต. เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษากลุ่มอาการ 
Diarrhea และกลุ่มโรคทางเดินหายใจ    

 ส าหรับโรคและการเจ็บป่วยที่เกิดจากสาเหตุภายนอก พบว่าสาเหตุหลักยังคงเกิดจาก สุรา ความประมาท 
และการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งต้องขับเคลื่อนในเชิงการส่งเสริมป้องกันและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
ในด้านของระบบบริการพบว่า อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) มีแนวโน้มลดลง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ระบบ ECS และ การพัฒนาคุณภาพ ER ที่ดีขึ้น   อย่างไรก็ตาม ทุกเขตสุขภาพควรก าหนดมาตรการควบคุมก ากับ 
และสนับสนุนการปฏิบัติงานเพ่ือลดความเสี่ยงทั้งต่อตัวแพทย์และผู้ป่วย  โดยเฉพาะในช่วงการหมุนเวียนปฏิบัติงาน
ของแพทย์ใช้ทุน 
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คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 ประเด็น ได้แก่ 
 3.1  การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ   ก าหนดแนวทางให้เขตสุขภาพมีการบริหารจัดการระบบการ

ผลิตและพัฒนาก าลังคนใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ 
พบว่า ทุกจังหวัดและเขตสุขภาพมีแผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence 
ครอบคลุมทั้ง ๒ กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ   2)การสร้างความร่วมมือด้าน
การผลิตและพัฒนาก าลังคน  ทุกจังหวัดมีความร่วมกับสถาบันด้านการผลิตและพัฒนาอย่างน้อย ๑ แห่ง แต่มี
ข้อจ ากัดหลายประการ เช่น หลักสูตรอบรมไม่ครอบคลุม Need Assessment ของเขตสุขภาพ/จังหวัด    
3) การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน มีการจัดสรรงบประมาณเขตละ 5 ล้านบาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเพียงร้อยละ 15.3 (เป้าหมายร้อยละ 70)  ควรเร่งจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ต้นปี  
และปรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบอุดหนุนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น  ส าหรับงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานใน
ส่วนกลางอีก 30 ล้านบาทต้องเร่งรัดเช่นกัน  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ  ซึ่งการ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าอาจมีผลกระทบต่อการได้รับจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป   4) การบริหารจัดการด้านการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคน  เขตสุขภาพ/จังหวัดส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนฯได้น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ เนื่องจาก
ข้อจ ากัดเช่น บุคลากรไม่ผ่านการคัดเลือก  บางหลักสูตรมีสถาบันเปิดอบรมน้อย ไม่ตรงกับความต้องการ เป็นต้น  
เขตสุขภาพควรเร่งรัดติดตามและแก้ปัญหาในภาพรวมของเขต  5) การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการ
การผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ ไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด
และเขต  นอกจากการพัฒนาตามองค์ประกอบทั้ง 5 แล้ว ควรเร่งรัดพัฒนาระบบฐานข้อมูลการก าลังคนของกระทรวง
สาธารณสุขให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับด้วย 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน  ติดตามการบริหารจัดการการใช้ดัชนีความสุขของ
คนท างาน  โดยช่วง 6 เดือนแรก เป็นการพัฒนาเครื่องมือ Happinometer และชี้แจงท าความเข้าใจส่วนภูมิภาค 
ด าเนินการเมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2560   เปิดระบบให้ท าแบบประเมินตั้งแต่   18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560   
โดยผู้เข้าใช้งานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน (admin) และเจ้าหน้าที่ทั่วไป (user)   ยังคงพบ
ปัญหาความไม่เข้าใจของผู้ปฏิบัติในพ้ืนที่  ควรเร่งสื่อสารความเข้าใจ และเร่งรัดการด าเนินการในส่วนของ admin 
เพ่ือให้ user ของหน่วยนั้นๆสามารถด าเนินการต่อได้  

3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ มุ่งขยายฐานพัฒนา อสค. “อาสาสมัครประจ าครอบครัว” 
ให้ครอบคลุมครัวเรือนที่มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะ 4 และผู้สูงอายุติดบ้าน 
ติดเตียง  เป้าหมาย 500,000 คน  ผลงานรอบ 6 เดือน ด าเนินการได้เพียง 73,603 คน และพบว่าจ านวนที่ขึ้น
ทะเบียนผ่านเว็บไซต์ต่ ากว่าข้อมูลจริงในพ้ืนที่  เกิดจากความไม่เข้าใจในระบบเว็บไซต์    นอกจากนี้พบว่ามีความไม่
สอดคล้องของการก าหนดเป้าหมายและแนวทางการประเมินผล โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดคือ“ร้อยละของครอบครัวที่
มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด” ซึ่งเน้นประเมินในระดับครอบครัว  ไม่สอดคล้องกับการ
ก าหนดเป้าหมายจ านวน อสค. ที่ก าหนดจากฐานข้อมูลจ านวนผู้ป่วย  (เช่น กรณีผู้ป่วยเรื้อรังมากกว่า 1 โรค  หรือ
กรณีมีผู้ป่วยเรื้อรังหลายคนในครอบครัวเดียวกัน  หากมุ่งเน้นที่การมีผู้ดูแลประจ าครอบครัว   จ านวน อสค.จึงอาจไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด)    ส าหรับแนวทางการพัฒนา อสค. ควรทบทวนหลักสูตร วิธีการ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชน  เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องของ อสค. โดยผ่าน
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย เช่น จัดท าคลิปวิดิโอเผยแพร่ความรู้ทางอินเตอร์เน็ต  
 

คณะ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีประเด็นตรวจติดตาม 6 ประเด็น ดังนี้ 
4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

4.1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ในรอบ  
6 เดือนมุ่งเน้นในประเด็นการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติ



ง 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

การจัดซื้อ-จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่ งก่อสร้าง) , การป้องกัน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการตอบสนองข้อร้องเรียน  พบว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 67.83  ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายร้อยละ 75)  ควรก าหนดโครงสร้างและ
การบริหารจัดการงาน ITA ในระดับจังหวัดและระดับเขต เพ่ือการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง 

4.1.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  มีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาในหน่วยงานทุกระดับ  จังหวัดส่วนใหญ่จัดท ากรอบบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของ
โรงพยาบาลและตาม Service plan  ส่วนกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยามีการจัดท าเพียงบางประเภทและในบาง
จังหวัด  ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน มีการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 28.88  
(ยา ร้อยละ 28.92, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 28.8) ส่วนใหญ่  การจัดซื้อร่วมระดับเขตด าเนินการโดยวิธี  
e-bidding  ซึ่งพบปัญหาว่าการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP ระบบงานไม่รองรับเงื่อนไขเฉพาะและขาดคู่มือแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุยังขาดความรู้ด้านระเบียบฯ ส่วนกลางควรประสานกรมบัญชีกลางเร่ง
ปรับปรุงระบบ  ส าหรับยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีผู้จ าหน่ายรายเดียวควรด าเนินการในภาพกระทรวง  นอกจากนี้ควร
พัฒนากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับจังหวัด ให้สอดคล้องตาม Service plan และให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน   

4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  ตรวจติดตามใน 2 ประเด็นคือ คุณภาพข้อมูลสาเหตุ
การตาย  และคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ  ติดตามการอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ การอบรมฟ้ืนฟูแพทย์ และอบรม
พ้ืนฟูนายทะเบียน  ส าหรับคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย (ill-define ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด) พบว่า 
ยังไม่มีจังหวัดใดผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย   ส่วนคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ (ข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ) อยู่ระหว่างตรวจสอบ   ปัญหาที่พบคือ 
การบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรคทีผ่ิดหลักเกณฑ์มาตรฐาน   ใช้รหัส ICD-10 แทนค าวินิจฉัยโรค และการดึง
ข้อมูลการสรุปการป่วย ICD-10 มาเป็นสาเหตุการตาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นระบบ กระทรวง
สาธารณสุขควรเร่งรัดฟ้ืนฟูความรู้ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องควรบรรจุเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข  รวมทั้งพัฒนาระบบช่วยนายทะเบียน กระทรวงมหาดไทย  

4.3  การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  ในภาพรวมมีการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินร้อยละ 49.16  
(เป้าหมายร้อยละ 50)  พบว่าปัญหาความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น
ทะเบียนในระบบแต่ไม่ออกปฏิบัติงาน  อาจเป็นผลเนื่องจากข้อจ ากัดในการเบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้
จ่ายงบประมาณและการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ซึ่งต้องการการประสาน
ในเชิงนโยบายระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและ
ปรับปรุงระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณให้เอื้อต่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท.  

4.4  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง    มีโรงพยาบาลจ านวน 19 แห่ง จากทั้งหมด 896 แห่ง  
ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 6 - 7 คิดเป็นร้อยละ 2.12 (เป้าหมายไม่เกินร้อยละ 8)   เขตสุขภาพที่ 5 ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนเขตสุขภาพที่ 7, 11, 4, 8, และ 12 จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง   พบประเด็นส าคัญคือ งบการเงินไม่
สะท้อนสถานการณ์การเงินที่แท้จริง   CFO ระดับจังหวัด/เขต ควรต้องก ากับติดตามสถานการณ์และวินัยทางการเงิน
ของหน่วยบริการอย่างต่อเนื่อง   นอกจากนี้พบว่าการเปลี่ยนแปลง /ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี  
(มีการโยกย้ายและลาออกบ่อย) มีผลกระทบต่อความถูกต้องและคุณภาพของบัญชี  ซึ่งกลุ่มประกันสุขภาพ ควรเร่ง
ชี้แจงหลักเกณฑ์และอบรมแนวทางปฏิบัติให้กับผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัด/หน่วยบริการให้สามารถปฏิบัติงานได้     

4.5  การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  มีเป้าหมายให้มีการน าผลงานวิจัย/R2R ด้าน
สุขภาพไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  พบว่า มีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ ในทุกจังหวัดและทุกเขต 
สุขภาพรวม 2,395 เรื่อง แต่ยังไม่ปรากฏผลลัพธ์ในด้านการน าไปใช้ประโยชน์  ในพ้ืนที่ยังมีความเข้าใจนิยามหรือ
ขอบเขตการน าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อคุณภาพข้อมูลและการประเมินผล  ควรเร่งสื่อสารท าความ
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เข้าใจแก่พ้ืนที่  ทั้งนี้ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการน าผลงานการวิจัย/R2R ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่  ระดับเขต
สุขภาพควรก าหนดนโยบายที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของพ้ืนที่  
หรือตาม Service Plan   

4.6 การตรวจสอบภายใน  ข้อสังเกตส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ได้แก่  
1) การที่หน่วยงานไม่น าความเสี่ยงที่แท้จริงมาประเมินระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง   2) การบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS มีความคาดเคลื่อนจากนโยบายระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง  3) การบริหารพัสดุพบความบกพร่องในการจัดท าแผน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ควบคุมรักษาและการจ าหน่าย  ซึ่งพบการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบด้านการเงินและบัญชีในหลายกรณี  และ  
4) ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ครบถ้วน   ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความส าคัญในการ
ควบคมุก ากับอย่างต่อเนื่อง    CFO และหน่วยตรวจสอบภายในควรมีการประสานและท างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   ส าหรับการตรวจติดตามรอบที่ 2 จะติดตามประเด็น
ปัญหาจากรอบที่ 1  และมุ่งเน้นเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเตรียมรองรับต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 

คณะ 5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี  
    ในปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ก าหนดการตรวจบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีในเรื่องก ารบริหาร
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โดยมีประเด็นส าคัญได้แก่ การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่
ต้นทางจากแหล่งก าเนิดและการน าขยะไปใช้ประโยชน์  การเพ่ิมศักยภาพในการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ   และการพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทาง
ปฏิบัติ และก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด   ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ ให้กระทรวงที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับ
แหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อทุกประเภทของแหล่งก าเนิด เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรมปศุสัตว์)  ก าหนดมาตรการเน้นหนักให้สถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถานพยาบาล และ
สถานพยาบาลสัตว์ มีระบบ และกลไกการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงก าหนดเป็น
นโยบายให้มีการแสดงเอกสารการขนส่งและก าจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นหลักฐานในการต่ออายุใบอนุ ญาตสถาน
ประกอบการ (กรณีโรงพยาบาลเอกชน คลินิก และสถานพยาบาลสัตว์)  
 

ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ 
คุณภาพข้อมูลเป็นประเด็นปัญหาส าคัญต่อการตรวจ ติดตาม และประเมินผลในทุกคณะ  กระทรวง

สาธารณสุขควรเร่งพัฒนาระบบ Health Data Center (HDC)  ให้เป็นระบบข้อมูลมาตรฐานกลางของกระทรวง   
เร่งพัฒนากลไกการก ากับติดตามคุณภาพข้อมูลในทุกระดับ (กรมวิชาการ  เขตสุขภาพ จังหวัด และ หน่วยบริการ)  
และก าหนดแนวทางเชื่อมประสานระหว่างกลไกก ากับติดตามในแต่ละทุกระดับอย่างเหมาะสม    กรณีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดบ่อยมีผลกระทบต่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและคุณภาพของข้อมูลในระบบ  ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ  ส่วนหน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดควรเร่งสื่อสารให้ 
ผู้นิเทศงานได้รับทราบเพ่ือให้สามารถด าเนินการตรวจนิเทศงานได้สอดคล้องกัน   นอกจากนี้พบประเด็นปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อระบบตรวจราชการในภาพรวม คือ การที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดผู้นิเทศงานไม่ครบทุกเขต หรือไม่สามารถปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ตามที่ได้รับ
มอบหมาย   และจัดท ารายงานการตรวจราชการไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด. 

----------------------------------------- 

 



 

คณะที่ 1 
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 

และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย 
1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)  
1.1.2 กลุ่มเดก็วัยเรียน 
1.1.3 กลุ่มวัยรุ่น 
1.1.4 กลุ่มวัยท างาน 
1.1.5 กลุ่มผู้สงูอาย ุ

1.2. ระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
1.2.1 การตอบโต้ภาวะฉกุเฉิน 
1.2.2 การป้องกันควบคุมโรควัณโรค 
1.2.3 การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
1.3.1 การตรวจสอบผลติภัณฑ์สุขภาพ 
1.3.2 การเฝ้าระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 
1.3.3 การเฝ้าระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการ 

                      เพ่ือสขุภาพ 
1.3.4 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 
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สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

 
คณะที่ 1 การส่งเสรมิ สุขภาพ ปอ้งกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

............................................... 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ปูองกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   ประกอบด้วย  

3 ประเด็นหลักคือ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย (ตั้งแต่ตั้งครรภ์, เด็กเล็ก 0-5 ปี, เด็กวัยเรียน, วัยรุ่น,        
วัยท างาน และผู้สูงอายุ) 2. ระบบจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ และ 3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการ PIRAB (Participation, Investment ,Regulation , advocacy และ 
Building capacity) ซึ่งสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ หลักการส าคัญที่จะท าให้เรื่องนี้
ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีและยั่งยืนคือ การสร้างให้เกิด Health literacy “ความรอบรู้ทางสุขภาพ” เกิดการ 
น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน ประกอบไปด้วยทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 
โดยในการตรวจราชการรอบที่ 1 / 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ได้ผลโดยสรุปดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกกลุ่มวัย  
กลุ่มสตรี-หญิงตั้งครรภ์ พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ มีอัตราส่วนการตาย

มารดา คิดเป็นร้อยละ 8.6 ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 3 เดือน 
ตุลาคม-ธันวาคม 2559) และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนการตายมารดาในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2559-
2560 จากแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด 2560 โดยกรมอนามัย พบว่าจ านวนการตายลดลง
จากปี 2559 จ านวน 3 คน  

กลุ่มเด็ก 0-5 ปี ภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 
93.83 ซึ่งทุกเขตสุขภาพสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แต่จากผลการคัดกรอง
พัฒนาการเด็กปฐมวัยสามารถด าเนินการคัดกรองได้ ร้อยละ 38.31 ป๎ญหาที่พบในการคัดกรองคือ         
การเคลื่อนย้ายแรงงานประชากร, การคัดกรองไม่ทัน ช่วงเวลา และการเชื่อมโยงระบบข้อมูลการส่งต่อข้อมูล 
ส่วนในเรื่องสูงดีสมส่วนคิดเป็นร้อยละ 51.0 ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ข้อเสนอเพ่ิมเติมคือควร 
น าเสนอข้อมูลและนโยบาย  ในเวทีผู้ตรวจราชการแต่ละเขต และการรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพควบคู่กับข้อมูล
เชิงปริมาณด้วย  

กลุ่มเด็กวัยเรียน ในเรื่องของสูงดีสมส่วน เด็กวัยเรียน 6 – 14 ปี ภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 
63.7 และภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 65.3 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (เปูาหมายร้อยละ 66)    
ในตัวชี้วัด เด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟ๎นดีไม่มีผุ ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 70.85 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกิน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  คิดเป็น 3.1 ต่อ
ประชากรเด็กแสนคน และเมื่อเปรียบเทียบจ านวนการจมน้ าเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ระหว่างปี 
2559-2560 พบว่าเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จ านวน 35 ราย เรื่องนี้ควรมีการบูรณาการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริม
คุณภาพเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน รวมถึงพัฒนาระบบการส่งต่อ รักษา เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่มี Obesity sign  
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กลุ่มเด็กวัยรุ่น อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี เท่ากับ 10.5 ต่อพันประชากร  เมื่อ
รวมกรุงเทพมหานครฯ เท่ากับ 10.3 ต่อพันประชากร (ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร) เพ่ือเป็นการด าเนินการที่
ต่อเนื่อง ควรมีการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly 
Health Services) และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

กลุ่มวัยท างาน อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็น 10.14 ต่อประชากรแสนคน     
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี 2559-2560 พบว่าเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2559 จาก 10.04 ต่อประชากรแสนคน เป็น 10.18 ต่อประชากรแสนคน ต้องมีมาตรการที่
เคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการบูรณาการร่วมกันของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ส่วนในเรื่องของอัตรา
ผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าคิดเป็น
ร้อยละ 1.58    

กลุ่มผู้สูงอายุ เรื่องของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว LTC ผลการ
ด าเนินงานภาพรวม พบว่าต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร้อยละ 47.23 
ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้คือ การจัดท าระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน ให้กับ อปท. และหน่วยบริการ การเร่งรัด
การจัดท าแผนดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ให้ครอบคลุม  และรวมถึงติดตามการอย่างต่อเนื่อง 

2. ระบบจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
จากฐานข้อมูลส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จังหวัดที่มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง พบว่าทุกเขตสุขภาพสามารถด าเนินงานได้
ครอบคลุมทุกแห่งคิดเป็นร้อยละ 100  ส่วนในเรื่องอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้ า คิดเป็นร้อยละ 73.44 ซึ่งเป็นช่วงในการติดตามการรักษา  เรื่องของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา คิดเป็นร้อยละ 93.38 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 92)   
มีข้อเสนอแนะในเรื่องการเพ่ิมและพัฒนาบุคลากร (ด้านการบ าบัดรักษา) ในการให้ครอบคลุมมากขึ้น 

3. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ

ปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 97.54 รวมถึงเรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 95.33 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  ข้อเสนอในการบูรณา
การและประสานการปฏิบัติงานกับภาคส่วนต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
กฎหมายหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดค้าส่ง ปูองกันการกระจายอาหารที่ไม่ได้คุณภาพไปสู่แหล่งอ่ืน    
เรื่องของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด รายเขต
สุขภาพส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 6 เดือน และอยู่ในระหว่างช่วงด าเนินการ และในการพัฒนา
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital คิดเป็นร้อยละ 50.57     
ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (เปูาหมาย 6 เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30). 
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ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริม สขุภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 

 

 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุม่วัย 
      1.1.1 กลุ่มสตรีและเด็ก 0-5ปี  
                ตัวชี้วัด :  อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

สถานการณ ์

แสดงจ านวนมารดาตายเปรียบเทียบปี 2559-2560 

 

จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2559) พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 
12 เขตสุขภาพ มีอัตราส่วนการตายมารดา คิดเป็น8.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
แต่พบว่าเขตสุขภาพที่ 11 อัตราส่วนการมารดาอยู่ที่ 8.6 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ซึ่งเกินเกณฑ์และเมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนการตายมารดาในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2559-2560 จากแบบรายงานการตรวจราชการ
ระดับจังหวัด 2560 โดยกรมอนามัย พบว่าจ านวนการตายลดลงจากปี 2559 จ านวน 3 คน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
1. การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูมทั้งในภาพรวมจังหวัดและแยกรายอ าเภอยังมีความถูกต้อง 

ครอบคลุมน้อย บางพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเงื่อนไขการบันทึกและการส่งออกข้อมูล ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว้ ก่อให้เกิดป๎ญหาข้อมูลในพ้ืนที่ไม่ตรงกับระบบรายงานใน HDC Dashboard อาทิเช่น การฝาก
ครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์การฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ การจ่ายยาไอโอดีน  

2. การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลไม่ครอบคลุม และพ้ืนที่ยังมีการน าข้อมูลมาใช้ในวิเคราะห์เพ่ือ
การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขป๎ญหา ข้อมูลมีมากแต่น ามาใช้ประโยชน์ได้น้อย ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลใน
การเฝูาระวังความเสี่ยง 

3. หน่วยบริการมีการใช้โปรแกรมอ่ืนๆ  นอกเหนือจากโปรแกรม Hos-XP  และ JHCIS  ซึ่งการใช้
โปรแกรมการบันทึกข้อมูลที่หลายก่อให้เกิดอุปสรรคในการน าเข้าและส่งออกข้อมูลสู่ระบบ 43   แฟูม ดังนั้นเพ่ือให้
การน าเข้าและส่งออกข้อมูล พ้ืนที่ควรใช้โปรแกรมที่ทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการสร้าง HIS 
เพ่ือการเชื่อโยงโปรแกรมน าเข้า 43 แฟูมแล้วเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และมีข้อมูลสะท้อนป๎ญหาสุขภาพที่
แท้จริง และเพ่ือเป็นการลดป๎ญหาการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HDC    

4. บางพ้ืนที่ผู้บริหารยังไม่เห็นความส าคัญ ยังให้การสนับสนุนการด าเนินงานของบุคคลากร นโยบายการ
ท างานของผู้บริหารไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติ 

5. ขาดแผนการติดตามก ากับ ประเมินผลหลังการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
6. บุคคลากรไม่เพียงพอ ภาระงานมากท าให้การให้บริการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน เปูาหมาย  

ที่ก าหนด 
7. เป็นพื้นที่ห่างไกล การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมไม่สะดวก กรณีเม่ือเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉิน 
8. แพทย์ใน รพช.ยังให้ความส าคัญในการจัดทบทวนวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานอนามัยแม่และเด็ก

ไม่มากพอ/น้อยมาก ไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าฟ้ืนฟูวิชาการเท่าท่ีควร 
9. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ไม่เพียงพอ  
10. หญิงตั้งครรภ์ สามี และครอบครัว ยังขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว 

สนใจการหารายได้เลี้ยงชีพมากกว่า และมีความเชื่อค่านิยมในเรื่องการคลอดกับผดุงครรภ์โบราณในพ้ืนที่ 
11. ขาดองค์ความรู้ด้านวิชาการ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯ 
12. การด าเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ ยังไม่ครอบคลุม ในระดับต าบล  
13. เยี่ยมเสริมพลังทีมหมอครอบครัว การก ากับติดตามแบบระบบ Coaching ในแต่ละอ าเภอประสาน

ความร่วมมือกับท้องถิ่นจังหวัด เน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อท้องถิ่น" 
 

ปัญหาเรื่องระบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ 
 ระบบข้อมูลและการเฝูาระวัง 

- การบันทึกข้อมูลในระบบ 43 แฟูม ทั้งในภาพรวมจังหวัดและแยกรายอ าเภอยังมีความถูกต้อง 
ครอบคลุมน้อย บางพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเงื่อนไขการบันทึกและการส่งออกข้อมูล ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ตั้ งไว้  ก่อให้ เกิดป๎ญหาข้อมู ลในพ้ืนที่ ไม่ตรงกับระบบรายงานใน  HDC Dashboard อาทิเช่น  
การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การฝากครรภ์ 5 ครั้งคุณภาพ ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ การจ่ายยาไอโอดีน  

- การจัดเก็บข้อมูลและการรายงานข้อมูลไม่ครอบคลุม และพ้ืนที่ยังมีการน าข้อมูลมาใช้ในวิเคราะห์เพ่ือ
การวางแผนการด าเนินงานและการแก้ไขป๎ญหา ข้อมูลมีมากแต่น ามาใช้ประโยชน์ได้น้อย ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลใน
การเฝูาระวังความเสี่ยง 
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- หน่วยบริการมีการใช้โปรแกรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากโปรแกรม Hos-XP และ JHCIS  ซึ่งการใช้โปรแกรม
การบันทึกข้อมูลที่หลายก่อให้เกิดอุปสรรคในการน าเข้าและส่งออกข้อมูลสู่ระบบ 43  แฟูม ดังนั้นเพ่ือให้การน าเข้า
และส่งออกข้อมูล พื้นที่ควรใช้โปรแกรมท่ีทางส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด้านด าเนินการสร้าง HIS เพ่ือการ
เชื่อโยงโปรแกรมน าเข้า 43 แฟูมแล้วเท่านั้น เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ และมีข้อมูลสะท้อนป๎ญหาสุขภาพที่แท้จริง 
และเพ่ือเป็นการลดป๎ญหาการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HDC    
ขาดการสนับสนุนข้อมูลรายงานหน้า HDC ที่ครอบคลุมตัวชี้วัดตรวจราชการบางตัว ความชัดเจนของสูตรในการดึง
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงฯ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. หาแนวทางในการก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลในทุกระดับให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ก าหนด

มาตรการในการติดตามการรายงานข้อมูลอย่างเข้มข้นมากขึ้นและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์มากขึ้น  
เช่นผู้บริหารติดตามข้อมูล HDC เพ่ือการก ากับงานที่ชัดเจนขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  

2. ผู้บริหารฯ ให้ความส าคัญกับการติดตามข้อมูลฯ เพ่ือเป็นการผลักดันการด าเนินงาน ให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น กระตุ้นฯผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทาง/วิธีการเสริมแรงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสนใจการลงข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และส่งให้ทันเวลา เช่น ค่า OT /ใช้ข้อมูลในการประเมินขั้นเงินเดือนฯ 

3. เจ้าภาพตัวชี้วัดควรชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกันตาม Template 
ของเจ้าภาพ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกับทั้งหน่วยงานวิชาการและผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ ลงข้อมูล
โปรแกรมฯ/ ปรับปรุงโปรแกรมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งออก/รับข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

4. ควรมีการสะท้อนข้อมูลที่ผิดพลาด หรือข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ถูกต้อง ส่วนกลางควร
ส ารวจป๎ญหาเรื่องการลงรายงานข้อมูล การปรับระบบการลงข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง(data center ) เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมโยง กับโปรแกรมที่มีใช้อยู่ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาของ
ผู้รับผิดชอบงาน  

5. สนับสนุนการบริหารจัดการระบบข้อมูลรายงานหน้า HDC ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตรวจราชการ      
ความชัดเจนของสูตรในการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงฯ เพ่ือหน่วย บริการ จะได้น ามาบันทึกได้
ถูกต้อง" 

6. ลด Workload ควรกระจายงาน/กระจายผู้เข้ารับรับบริการสู่พ้ืนที่รับผิดชอบ เช่น เพ่ิมการเข้าถึง
บริการฝากครรภ์  รพ.สต. ปิดบริการรับฝากครรภ์รายใหม่อย่างทั่วถึง หากหญิงตั้งครรภ์ส่งต่อ Note/Zone เพ่ือ
ด าเนินการดูแลตามความสามารถต่อไป 

7. บูรณาการงานร่วมกัน มุ่งเน้นบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ในต าบลต้นแบบโดยด าเนินการเชิงรุกในพ้ืนที่ 
ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานเชิงรุก ก าหนดเป็นประเด็นขับเคลื่ อนการท างาน 
ก ากับติดตาม และคอยสนับสนุนการด าเนินงาน เช่นประชาสัมพันธ์ สื่อท้องถิ่น สื่อบุคคล ให้หญิงตั้งครรภ์รับรู้และ
ตระหนักในภาวะเสี่ยงฯ, รพช./สสอ. ก าหนดเป็นประเด็นและขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่าน DHS,FCT  ,รพ.สต.  
ติดตามและประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์มารับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ งคุณภาพร่วมกับ อสม.และภาคี
เครือข่าย โดย MCH Board 

8. เน้นการติดตามและดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง  
9. วิเคราะห์และคืนข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง(high risk) แก่เครือข่ายในชุมชน เพ่ือวางแผน

ติดตามและดูแล  
10. จัดท าแนวทาง Guide Line เพ่ือลดการตายมารดาจากสาเหตุที่ปูองกันได้  
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11. จังหวัดจัดท าแนวทางปฏิบัติในการติดตามหญิงตั้งครรภ์และน าไปใช้ทุกหน่วยบริการเพ่ือให้มี
แนวทางปฏิบัติที่เป็นทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

12. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ No ANC ให้มาฝากครรภ์เพ่ือได้รับการดูแลและคัดกรองภาวะเสี่ยงต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ 

13. การจัดท า standing order ด้านมาตรการการดูแลการฝากครรภ์และการคลอดในโรงพยาบาลทุก
แห่งและน าสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  มีการซ้อมแผนวิกฤติห้องคลอดในแต่ละโรงพยาบาล  โดยมีโรงพยาบาลแม่
ข่ายในแต่ละโซนรับผิดชอบ 

14. แนวทางการประเมินการตกเลือดโดยถุงตวงเลือด และเกณฑ์การรายงาน PPH อย่างจริงจัง ทั้งนี้      
ศูนย์วิชาการสนับสนุนหนังสือ/ความรู้ ทางวิชาการ/แนวทางการปูองกัน PIH 

15. พัฒนาการวางแผนเชิงรุกในพื้นที ่
16. การบูรณาการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรร่วมกับการประชุม MCH Board  
17. จัดท าแผนการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
18. ส่วนกลางจัดส่งสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กให้เพียงพอไม่ขาดช่วง และทันต่อความต้องการของ

พ้ืนที ่
19. วางแผนการด าเนินการโรงเรียนพ่อแม่ สนับสนุนคู่มือต้นแบบให้ แต่ละโรงพยาบาลแล้วขยายต่อให้

ครบทุก รพ.สต. และ สสช.  
20. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ในหน่วยบริการ ANC และแผนกหลังคลอด สนับสนุนการ

ใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เป็นเครื่องมือในการสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของหญิงตั้งครรภ์หญิง
หลังคลอด และการเลี้ยงดูลูก เพ่ิมองค์ความรู้ก่อพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูให้เห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพระหว่าง
ตั้งครรภ์/คลอด/หลังคลอด ผ่านกระบวนโรงเรียนพ่อแม่ 

21. หน่วยบริการแนะน าหญิงตั้งครรภ์ในการท า Birth Plan ร่วมกับสามี/ครอบครัว สร้างกระแสการเฝูา
ระวังความเสี่ยงด้วยตนเองและครอบครัว 

22. ส่งเสริมการท า R2R จากสาเหตุที่เป็นป๎ญหางานอนามัยแม่และเด็กในพื้นที่ เช่น ฝากครรภ์ช้า/เหตุที่
ไม่กินยาเสริมไอโอดีนฯ เพ่ือน ามาแก้ไขป๎ญหาจากการท างานที่ไม่ส าเร็จ และสามารถน าไปแนะน าให้กับเจ้าหน้าที่/
หญิงตั้งครรภ์ได้ 

23. ควรมีการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ผ่านสื่อสาธารณะให้มากขึ้น ส่วนกลาง
สนับสนุนองค์ความรู้ด้านวิชาการ และกลวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 

24. ควรสนับสนุนการ จัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ ในระดับ รพ .สต. /ศูนย์พัฒนาเด็ก เพ่ือให้เกิดการ
ส่งเสริมพัฒนาการในทุกระดับ และ สนับสนุนกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝูาดูฟ๎น ระดับจังหวัด  

25. หาแนวทางในการเพ่ิมกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลตนเอง และการมีส่วนร่วมของ
สามีและครอบครัวผ่านโรงเรียนพ่อแม่และทีมหมอครอบครัว 
 

ระบบข้อมูลและการเฝ้าระวัง 
1. หาแนวทางในการก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลในทุกระดับให้ถูกต้อง ครบถ้วน  ทันเวลา ก าหนด

มาตรการในการติดตามการรายงานข้อมูลอย่างเข้มข้นมากขึ้นและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์มากขึ้น  
เช่นผู้บริหารติดตามข้อมูล HDC เพ่ือการก ากับงานที่ชัดเจนขึ้นในแต่ละพ้ืนที่  

2. ผู้บริหารฯ ให้ความส าคัญกับการติดตามข้อมูลฯ เพ่ือเป็นการผลักดันการด าเนินงานให้ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น กระตุ้นฯ ผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งหาแนวทาง/วิธีการเสริมแรงเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสนใจการลงข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน และส่งให้ทันเวลา เช่น ค่า OT/ใช้ข้อมูลในการประเมินขั้นเงินเดือนฯ 
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3. เจ้าภาพตัวชี้วัดควรชี้แจงรายละเอียดของตัวชี้วัด สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน ตาม Template 
ของเจ้าภาพ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกับทั้งหน่วยงานวิชาการและผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ ลงข้อมูล
โปรแกรมฯ/ ปรับปรุงโปรแกรมให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สามารถส่งออก/รับข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

4. ควรมีการสะท้อนข้อมูลที่ผิดพลาด หรือข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ถูกต้อง ส่วนกลางควร
ส ารวจป๎ญหาเรื่องการลงรายงานข้อมูล การปรับระบบการลงข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง (data center ) เพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมโยง กับโปรแกรมที่มีใช้อยู่ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการประหยัดงบประมาณและเวลาของ
ผู้รับผิดชอบงาน  

5. สนับสนุนการบริหารจัดการระบบข้อมูลรายงานหน้า HDC ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดตรวจราชการ      
ความชัดเจนของสูตรในการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงฯ เพ่ือหน่วย บริการ จะได้น ามาบันทึกได้
ถูกต้อง 
 

           ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 สถานการณ์ 

แสดงความครอบคลุมในการคัดกรอง (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) 

แสดงร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข (1 ตุลาคม 59 – 31 มีนาคม 60) 
พบว่าภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพเด็ก 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัยคิดเป็นร้อยละ 93.83 ซึ่งทุกเขตสุขภาพ
สามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยเขตสุขที่สามารถด าเนินงานได้สูงที่สุดคือ เขตสุขภาพ 
ที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 95.79 และผลการด าเนินงานที่น้อยที่สุด คือเขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 92.05 และจาก
ผ ล ก า ร คั ด ก ร อ ง พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร คั ด ก ร อ ง ไ ด้  ร้ อ ย ล ะ  38.31  
ป๎ญหาที่พบในการคัดกรองคือการเคลื่อนย้ายแรงงาน/ประชากรการคัดกรองไม่ทัน ช่วงเวลา และการเชื่อมโยง
ระบบข้อมูล การส่งต่อข้อมูล 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. การถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ขาดการชี้แจงที่ชัดเจน ท าให้

การด าเนินงาน/กิจกรรมตามแผนล่าช้า พ้ืนที่เกิดความสับสน เช่น การขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ  2,500  
วันแรก และนโยบายดื่มนมแห่งชาติ, ต าบลเด็ก  0 – 5 ปี สูงดี สมส่วน, ค่าเปูาหมายการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
เด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ระหว่างส านักตรวจและประเมินผล และกรมอนามัย ไม่ตรงกัน 

2. ระบบบริหารจัดการ การควบคุมก ากับงาน และกลไกการประสานงานในระดับจังหวัด/อ าเภอ      
ไม่ชัดเจน 

3. บุคลากรไม่เพียงพอ อัตราก าลังไม่สมดุลกับปริมาณงาน 
4. ในบางพ้ืนที่บุคคลากรขาดความรู้และทักทะที่ถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นขาดทักษะในการคัด

กรอง การเลือกอุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม ท าให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน/ขาด
คุณภาพ  

5. ขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล การน าเข้าข้อมูลและการส่งออกข้อมูลจากโปรแกรมที่ใช้งาน
ประจ าของหน่วยบริการสู่ 43 แฟูมเช่น การด าเนินงานติดตามเด็กสงสัยว่าล่าช้ามารับการคัดกรองซ้ า 
ภายใน 30 วัน พ้ืนที่บันทึกข้อมูลไม่ทันเวลาบันทึกข้อมูลไม่ตรงกับช่วงเวลา กลุ่มเปูาหมายไม่ตรงตามเงื่อนไข  

6. การลงข้อมูลไม่ถูกต้องท าให้ไม่สามารถการวิเคราะห์และแปลผลได้ ข้อมูลใน HDC ต่ ากว่าผลงาน
ในพ้ืนที่เปูาหมาย 

7. ขาดความชัดเจนของสูตรในการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงฯ เพ่ือหน่วยบริการ จะได้
น ามาบันทึกได้ถูกต้อง และการสะท้อนข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ชัดเจน ท าให้
พ้ืนที่ด าเนินงานไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่วนกลางควรจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน 

8. ป๎ญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้การส่งข้อมูลไม่ทันเวลา  
9. การบันทึกข้อมูลให้พ้ืนที่ยังไม่ครบถ้วนและส่วนหนึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาในการติดตาม มีการบันทึก

ข้อมูลแล้วเมื่อส่งเข้า 43 แฟูม ข้อมูลไม่แสดงในระบบ HDC งาน IT ดึง template ไม่ถูกต้อง 
10. การโยกย้าย เจ้าหน้าที่ตรวจพัฒนาการเด็ก ของหน่วยบริการ จึงขาดการบันทึกข้อมูลคัดกรอง

พัฒนาการเด็กที่ไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
11. การติดตาม คัดกรองเด็กที่ยังไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการและเด็กที่ไม่ได้ติดตามหลังได้รับการ

กระตุ้น 30 วัน ไม่ครบถ้วน 
12. การบันทึกข้อมูลให้พ้ืนที่ยังไม่ครบถ้วนและส่วนหนึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาในการติดตาม ส่งผลให้

เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วเมื่อส่งเข้า ๔๓ แฟูม ข้อมูลไม่แสดงในระบบ HDC 
13. โรงพยาบาลที่ใช้ HIS ที่ไม่สามารถส่งออก Special PP ได้ท าให้ข้อมูลจังหวัดไม่ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบหน้างานต้องตรวจสอบข้อมูล ประสานไอทีของโรงพยาบาล ให้ดูแลความสมบูรณ์ของรายงาน    
และการส่งออกข้อมูลอยู่เสมอ 
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14. ไม่มีรหัสแยกเด็กสงสัยล่าช้าที่กระตุ้น TEDA4I ที่ รพช.กับ รพท.และ รพศ. ท าให้ระบบการ
ติดตามดูและเด็กล่าช้ามีป๎ญหา 

15. ขาดการก าหนดรหัสเด็กล่าช้าในแต่ละระดับโรงพยาบาลให้แตกต่างกัน เพ่ือให้ง่ายในการควบคุม
ก ากับติดตามเด็ก 

16. การติดตามพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้น้อย ซึ่งอาจเกิดป๎ญหาเรื่องระบบข้อมูล อาจเกิดจาก
เจ้าหน้าที่ ไม่บันทึก/บันทึกไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/บันทึกข้อมูลไม่ทันเวลาตามที่ก าหนดใน template */ การ
รายงานผลข้อมูลผ่านโปรแกรมที่ใช้ไม่ถูกต้อง (ระบบไม่มีการ update version) / ข้อมูลหายระหว่างการส่ง
ข้อมูลให้จังหวัดหรือ HDC/ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสถานบริการของตนเองซ้ า/ขาดระบบ
การก ากับติดตามจากผู้รับผิดชอบหน้างาน ระดับจังหวัดและอ าเภอ ทั้งผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย และ
ผู้รับผิดชอบงาน IT ในสถานบริการทุกระดับ/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามช่วงเวลา ท าให้ข้อมูลจาก HDC 
เครื่องมือที่ใช้  และวิธีการชั่งน้ าหนัก  และวัดส่วนสูง  ในการเฝูาระวังการเจริญเติบโตบางพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง HDC 
ไม่ตรงกับความจริง และป๎ญหาการคีย์ข้อมูลแล้วไม่สามารถท่ีจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์แก้ไขป๎ญหาได้ 
(ชน) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามช่วงเวลา ท าให้ข้อมูลจาก HDC เครื่องมือที่ใช้  และวิธีการชั่งน้ าหนัก 
และวัดส่วนสูง  ในการเฝูาระวังการเจริญเติบโตบางพ้ืนที่ ไม่ถูกต้อง HDC ไม่ตรงกับความจริง และป๎ญหาการคีย์
ข้อมูลแล้วไม่สามารถท่ีจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์แก้ไขป๎ญหาได้ 

 

ระบบข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการ  
1. การลงข้อมูลไม่ถูกต้องท าให้ ไม่สามารถการวิ เคราะห์และแปลผลได้  ข้อมูลใน  HDC  

ต่ ากว่าผลงานในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2. ขาดความชัดเจนของสูตรในการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC ของกระทรวงฯ เพ่ือหน่วยบริการจะ

ได้น ามาบันทึกได้ถูกต้อง และการสะท้อนข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ชัดเจน       
ท าให้พ้ืนที่ด าเนินงานไปด้วยความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ส่วนกลางควรจัดประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจที่
ตรงกัน  

3. ป๎ญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย Internet ในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้การส่งข้อมูลไม่ทันเวลา  
4. การบันทึกข้อมูลให้พ้ืนที่ยังไม่ครบถ้วนและส่วนหนึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาในการติดตาม มีการบันทึก

ข้อมูลแล้วเมื่อส่งเข้า 43 แฟูม ข้อมูลไม่แสดงในระบบ HDC งาน IT ดึง template ไม่ถูกต้อง 
5. การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ตรวจพัฒนาการเด็กของหน่วยบริการ จึงขาดการบันทึกข้อมูลคัดกรอง

พัฒนาการเด็กที่ไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
6. การติดตาม คัดกรองเด็กที่ยังไม่ได้รับการตรวจพัฒนาการและเด็กที่ไม่ได้ติดตามหลังได้รับการ

กระตุ้น 30 วัน ไม่ครบถ้วน 
7. การบันทึกข้อมูลให้พื้นที่ยังไม่ครบถ้วนและส่วนหนึ่งยังไม่ถึงระยะเวลาในการติดตาม ส่งผลให้เมื่อ

บันทึกข้อมูลแล้วเมื่อส่งเข้า ๔๓ แฟูม ข้อมูลไม่แสดงในระบบ HDC 
8. โรงพยาบาลที่ใช้ HIS ที่ไม่สามารถส่งออก Special PP ได้ท าให้ข้อมูลจังหวัดไม่ครบถ้วน 

ผู้รับผิดชอบหน้างานต้องตรวจสอบข้อมูล ประสานไอทีของโรงพยาบาล ให้ดูแลความสมบูรณ์ของรายงาน    
และการส่งออกข้อมูลอยู่เสมอ 

9. ไม่มีรหัสแยกเด็กสงสัยล่าช้าที่กระตุ้น TEDA4I ที่ รพช.กับ รพท.และ รพศ. ท าให้ระบบการ
ติดตามดูและเด็กล่าช้ามีป๎ญหา 

10. ขาดการก าหนดรหัสเด็กล่าช้าในแต่ละระดับโรงพยาบาลให้แตกต่างกัน เพ่ือให้ง่ายในการ
ควบคุมก ากับติดตามเด็ก 
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11. การติดตามพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้น้อย ซึ่งอาจเกิดป๎ญหาเรื่องระบบข้อมูล อาจเกิดจาก 
เจ้าหน้าที่ไม่บันทึก/บันทึกไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน/บันทึกข้อมูลไม่ทันเวลาตามที่ก าหนดใน template */     
การรายงานผลข้อมูลผ่านโปรแกรมท่ีใช้ไม่ถูกต้อง (ระบบไม่มีการ update version)/ข้อมูลหายระหว่างการส่ง
ข้อมูลให้จังหวัดหรือ HDC/ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในสถานบริการของตนเองซ้ า/ขาดระบบ
การก ากับติดตามจากผู้รับผิดชอบหน้างาน ระดับจังหวัดและอ าเภอ ทั้ งผู้รับผิดชอบงานเด็กปฐมวัย          
และผู้รับผิดชอบงาน IT ในสถานบริการทุกระดับ/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามช่วงเวลา ท าให้ข้อมูลจาก  
HDC เครื่องมือที่ใช้  และวิธีการชั่งน้ าหนัก  และวัดส่วนสูง  ในการเฝูาระวังการเจริญเติบโตบางพ้ืนที่         
ไม่ถูกต้อง HDC ไม่ตรงกับความจริง และป๎ญหาการคีย์ข้อมูลแล้วไม่สามารถที่จะน าข้อมูลมาวิ เคราะห์
สถานการณ์แก้ไขป๎ญหาได้ (ชน) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไม่ตรงตามช่วงเวลา ท าให้ข้อมูลจาก HDC เครื่องมือที่
ใช้  และวิธีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  ในการเฝูาระวังการเจริญเติบโตบางพ้ืนที่ไม่ถูกต้อง HDC ไม่ตรงกับ
ความจริง และป๎ญหาการคีย์ข้อมูลแล้วไม่สามารถท่ีจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์แก้ไขป๎ญหาได้ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. ส่วนกลางควรถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับปฏิบัติอย่างรวดเร็วและชัดเจน เพ่ือบรรจุในแผนของ

จังหวัด และการเร่งด าเนินการ 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการเร่งรัดให้พ้ืนที่ด าเนินการตามแผนงาน  
3. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาการเด็กอย่างองค์รวมให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4. ประสานความร่วมมือกับคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับเขต/จังหวัด มุ่งเน้นการ

ด าเนินงานแบบบูรณาการเพ่ือการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาการเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เน้นพัฒนาศักยภาพผู้คัดกรองพัฒนาการ ส่วนกลางคอย
ให้ค าปรึกษา แนะน า และให้แนวทางในการด าเนินงานถูกต้อง ตามหลักวิชาการ และเยี่ยมเสริมพลังเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพบริการ เน้นการ Coaching โดยเฉพาะ CPM (Child Project Manager) ในระดับอ าเภอ ซึ่ง 
CPM ระดับอ าเภอ ควรมีการนิเทศ ติดตามบุคลากรในระดับ รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาทักษะ สร้าง
ความมั่นใจ และความเข้าใจในการด าเนินงานให้ตรงกันทั้งอ าเภอ 

6. พัฒนา CPM ระดับอ าเภอให้มีคุณภาพสามารถเป็นพ่ีเลี้ยงระดับ รพ.สต.ได้ 
7. ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
8. ผลักดันให้พ้ืนที่ด าเนินงานและลงบันทึกข้อมูลตามช่วงเวลา และใช้ Data Exchange  ตรวจสอบ

ข้อมูลเป็นระยะ 
9. หน่วยงานระดับ Cup และ สสจ.ควรตรวจสอบข้อมูลและคืนกลับทุกเดือน 
10. ประเมินหน้างาน และ ส ารวจมาตรฐานเครื่องมือ โดย CPM จังหวัด  อ าเภอ 
11. ควรมีการคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และวางแผนร่วมกันแก้ป๎ญหา 
12. ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
13. พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ ในการใช้ข้อมูลการคัดกรองมาวิเคราะห์และคืนข้อมูลสุขภาพของ 

ลูกหลานแก่ครอบครัว ชุมชน พร้อมทั้งจัดท ารายชื่อเด็กสงสัยล่าช้า จัดท าและลงข้อมูลตามเงื่อนไขของ 43 แฟูม 
14. ป๎ญหาในเรื่องการลงข้อมูลไม่ทันเวลาตามที่ Template ก าหนด โดยเฉพาะในเรื่องการติดตาม

เด็กท่ีพัฒนาการสงสัยว่าล่าช้าครั้งแรกภายใน 30 วัน มีการลงข้อมูลไม่ทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งผู้รับผิดชอบงานเด็ก
ปฐมวัยระดับจังหวัดควรมีการกระตุ้นเตือน หรือคืนข้อมูลให้พ้ืนที่ทราบเป็นระยะ (ทุก 3 เดือน)  เพ่ือให้พ้ืนที่
สามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้ทันเวลา ซึ่งถือเป็นประเด็นส าคัญ รวมถึงผู้บันทึกข้อมูลในแต่ละสถานบริการ 
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ควรมีการตรวจสอบข้อมูลของตนเอง หลังจากการบันทึกแล้วว่าข้อมูลแสดงตามจ านวนที่ท าการบันทึกหรือไม่ 
ถ้าไม่ครบถ้วน ต้องมีการแก้ไขให้ทันเวลาตามที่ก าหนดด้วย  

15. ควรมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษา เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลและแปลผลได้ เช่น CPM ระดับอ าเภอคอยก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการอย่างสม่ าเสมอ 
และถ้าพบข้อมูลที่ผิดปกติ เช่นการลงรหัสผิดให้แจ้งหน่วยบริการแก้ไขและคอยให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งคอย
ประสานกับหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ป๎ญหาที่ตนเองไม่สามารถแก้ไขหรือให้ข้อเสนอแนะได้ 

16. จัดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
17. ส่วนกลางควรมีการสะท้อนข้อมูลที่ผิดพลาดหรือข้อสังเกตที่พบจากข้อมูลน าเข้าที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือ

ใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบข้อมูลต่อไป 
18. ควรก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐานในระบบ  HDC ให้ครอบคลุมป๎จจัยที่เกี่ยวข้องในงานแม่และเด็ก

ให้ครบถ้วน เพ่ือใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน และลดภาระการรายงานข้อมูลนอกระบบ 
19. ก ากับ ติดตาม ระบบข้อมูลให้ถูกต้อง ทันเวลา  
20. CPM ระดับอ าเภอจะต้องก ากับติดตามการบันทึกข้อมูลของหน่วยบริการอย่างสม่ าเสมอ และถ้า

พบข้อมูลที่ผิดปกติ เช่น การลงรหัสผิดให้แจ้งหน่วยบริการแก้ไข/การค้นหาเด็กที่ไม่ได้รับการติดตามโดยใช้
โปรแกรมติดตามรายบุคคลจากจังหวัดที่มีการด าเนินการแล้ว 

              ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็ก 0 -5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 
ข้อมูล/สถานการณ์ 

 
จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ( ณ วันที่ 4 มกราคม, 

31 มีนาคม 2560) พบว่าผลการด าเนินงานทั้ง 12 เขตสุขภาพ เด็ก 0 -5 ปี สูงดีสมส่วนคิดเป็นร้อยละ 
51.0 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยเขตสุขที่สามารถด าเนินงานได้สูงที่สุดคือ  
เขตสุขภาพท่ี 9 คิดเป็นร้อยละ 54.2 และผลการด าเนินงานที่น้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 10 ร้อยละ 46.7 , 
3.2 การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 

การด าเนินงานของจังหวัดส่วนใหญ่รายงานเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ คือ ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดี
สมส่วน ยังขาดข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่ งก าหนดมาตรการไว้  3 เรื่อง คือ 1) การขับเคลื่อนนโยบาย  
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เด็ก อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 2) การมีส่วนร่วมเพ่ือเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดยพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน (อาหารแม่และเด็กยาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
กิจกรรมทางกาย การนอน) ฟ๎นไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 3) การจัดบริการโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย โดยใช้
กลไก PCC  

กระบวนการด าเนินงานพัฒนาต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟ๎นไม่ผุ พัฒนาการสมวัย
ใช้แนวคิด PDCA แต่เริ่มจากการประเมินตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานโภชนาการ กิจกรรมทางกาย     
การนอน สุขภาพช่องปาก และสุขาภิบาลอาหารและน้ า ใน 5 setting ของแต่ละต าบล ได้แก่ สถานบริการ  
สาธารณสุขของรัฐ (ANC และ WCC) ชุมชน/หมู่บ้าน อปท. ศูนย์เด็กเล็ก และครอบครัวเพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์การด าเนินงานด้านโภชนาการ กิจกรรมทางกาย การนอน สุขภาพช่องปาก และสุขาภิบาลอาหาร
และน้ า และบุคลากรสาธารณสุขระดับต าบล ประสาน อปท. อสม. และครูพ่ีเลี้ยง น าข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และวางแผนร่วมกันกับนักวิชาการส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และปรับปรุงการด าเนินงาน
โภชนาการ (อาหารแม่ ทารก และเด็กอายุ 1-5 ปียาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก) 
กิจกรรมทางกาย การนอน สุขภาพช่องปาก และสุขาภิบาลอาหารและน้ า ตามแผนนั้นตามบทบาทหน้าที่ของ
แต่ละ setting ในแต่ละปี ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ส่วนการจัดบริการโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย ในสถานบริการสาธารณสุข เน้นการพัฒนา
รูปแบบการให้บริการโภชนาการใน ANC และ WCC โดยการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) และใช้กลไก 
PCC ด าเนินงานเชิงรุกด้านโภชนาการ (อาหารแม่ ทารก และเด็กอายุ 1 -5 ปียาเม็ดไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรด 
โฟลิก ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก) และสุขภาพช่องปาก ถึงระดับศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน/หมู่บ้าน และครอบครัว โดยมี
อปท.ให้การสนับสนุน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดการถ่ายทอดมาตรการด าเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน จากจังหวัดสู่ระดับอ าเภอและ

ต าบล 
2. บุคลากรสาธารณสุขใน ANC และ WCC ขาดความรู้และทักษะด้านโภชนาการสตรีและเด็ก

ปฐมวัย  
3. บุคลากรสาธารณสุขใน ANC และ WCC มีจ านวนน้อย ภาระงานมากท าให้ไม่สามารถให้ความรู้

และฝึกทักษะการจุดกราฟ แปลผลการจัดอาหารให้เหมาะสมแก่หญิงตั้งครรภ์และพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูเด็ก 
4. ความครอบคลุมการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงของเด็กต่ า รวมทั้งเครื่องชั่งน้ าหนัก 

เครื่องวัดความยาว/ส่วนสูง ไม่เหมาะสม ไม่ได้มาตรฐาน วิธีการชั่งวัดไม่ถูกต้อง 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมเปูาประสงค์ “เด็กอายุ  0-5 ปี สูงดีสมส่วน” และการให้บริการโภชนาการสตรีและเด็ก

ปฐมวัยใน PCC 
2. เพ่ิมนักโภชนาการของ รพศ./รพท./รพช. ในทีม PCC 
3. ต้องมีการสร้างกระแสสังคมเพ่ือให้เกิดความตื่นตัว และเห็นความส าคัญของการด าเนินงานเพ่ือ

ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
4. จังหวัดควรชี้แจงมาตรการด าเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ให้กับระดับอ าเภอและต าบลทุกแห่ง 
5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาธารณสุขให้มีความรู้และทักษะด้านโภชนาการสตรีและเด็ก

ปฐมวัยทั้งการเฝูาระวังน้ าหนักแม่ เฝูาระวังส่วนสูงและน้ าหนักลูก อาหารตามวัย   
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6. บุคลากรสาธารณสุข ควรให้ความส าคัญกับการติดตามการชั่งน้ าหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงของ
เด็ก ทุก 3 เดือน โดยเน้นการใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและวิธีการประเมินที่ถูกต้อง  

7. เพ่ิมบทบาทนักโภชนาการของรพศ./รพท./รพช.ในการให้ค าแนะน าโภชนาการใน ANC และ 
WCC 

8. สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ควรมีการประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภ์
และเด็กปฐมวัย เพ่ือใช้ในการให้ค าแนะน าปรึกษาการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล  

9. เพ่ิมบริการโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัยใน PCC  
10. เพ่ิมนักโภชนาการของ รพศ./รพท./รพช. ในทีม PCC  
11. ระดับพ้ืนที่ควรมีการตรวจสอบป๎ญหาที่แท้จริงและหาแนวทางแก้ไขในการจัดเก็บข้อมูลตาม

ระบบเพ่ือให้ความถูกต้องครบถ้วนและมีความทันเวลา  
12. พ้ืนที่ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่มีการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน

ที่เป็นรูปธรรม และมีความต่อเนื่อง 
  

   1.1.2 กลุ่มเด็กวัยเรียน 6 – 14 ปี  
             ตัวช้ีวัด : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 

สถานการณ์ 

 
 
จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข ( ณ วันที่ 8 สิงหาคม, 

31 มีนาคม 2560) พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ เด็กวัยเรียน 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน 
ภาคเรียนที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 63.7 และภาคเรียนที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 65.3 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนด โดยภาคเรียนที่ 1 ผลการด าเนินงานสูงสุด คือ เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 68.4 และน้อยที่สุด คือ  
เขตสุขภาพที่ 12 คิดเป็นร้อยละ 60.0 และภาคเรียนที่ 2 ผลการด าเนินงานสูงสุดคือ เขตสุขภาพที่ 9 ร้อย
ละ 70.7 และน้อยที่สุด คือ เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 62.1 และจากรายงานการตรวจราชการ พบว่าทั้ง 76 
จังหวัด มีแผนงานลดป๎ญหาภาวะเริ่มอ้วน และอ้วน ที่เป็นรูปธรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดค่าเปูาหมายของ
กระทรวง และระดับกรมที่ชัดเจน รวมถึงมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ โดยจังหวัด และอ าเภอ 
(สสอ./รพช./รพ.สต.) พร้อมทั้งมีกลไกการบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ (PM) เด็กวัยเรียนทั้งระดับจังหวัด 
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และอ าเภอ มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย มีการพัฒนาระบบการติดตามคุณภาพรายงานผ่าน
ระบบ HDC ระบบข้อมูลเฝูาระวังและส่งต่อเด็กนักเรียนอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
การบันทึกข้อมูลจากระบบ HDC ก าหนดเป็นรายบุคคล หากพ้ืนที่ใช้โปรแกรม Hosxp จะก าหนด

บันทึกเป็น รายโรงเรียน ส่งผลให้ข้อมูลเด็ก อายุ 6 – 14 ปี ที่เรียนนอกพ้ืนที่ ขาดหายไปบางส่วน ท าให้เกิด
ป๎ญหาความครอบคลุมต่ า 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระบวนการจัดการน้ าหนักเด็ก (Smart Kids Coacher : SKC)  

ยังไม่ได้น าสู่การปฏิบัติครอบคลุมทุกโรงเรียน 
2. ระบบคัดกรอง ส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง เข้าคลินิก DPAC และระบบรายงานยังไม่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน 
3. เจ้าหน้าที่ คลินิก DPAC ยังขาดทักษะ การให้บริการแก้ป๎ญหาเด็กอ้วน ห้วงเวลาการขับเคลื่อน

โครงการและด าเนินงานพัฒนาสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

4. ไม่เพียงพอ กับการส่งเสริมสุขภาพในบางพ้ืนที่ 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. เร่งรัด สุ่มตรวจสอบคุณภาพ การบันทึกข้อมูลระบบ HDC  
2. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้มีการดึงข้อมูลจากแฟูมโรงเรียน ที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือน ามาใช้

ในการรายงาน 
3. พัฒนาทักษะนักจัดการ น้ าหนักเด็กวัยเรียนให้ครอบคลุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สาธารณสุข 

การศึกษา และท้องถิ่น) และผลักดันให้โรงเรียนน าโปรแกรม การจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน ด าเนินการแก้ไข
เด็กอ้วน รวมทั้งสร้างระบบติดตามควบคุม ก ากับ และการรายงานผลการคัดกรองส่งต่อเด็กกลุ่มอ้วน เข้าสู่
สถานบริการสาธารณสุข 

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่คลินิก DPAC เพ่ือให้บริการเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง มีระบบการติดตาม
ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง 

5. ควรปรับกระบวนการด าเนินงานแบบเชิงรุกต่อเนื่องตลอดปี โดยบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน 

6. งบประมาณการด าเนินงาน 
7. ควรจัดล าดับความส าคัญของป๎ญหา โดยด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยงก่อนตามงบประมาณที่มี 
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ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0–12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 
 สถานการณ ์

จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข (1 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 
60) พบว่าผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ เด็กกลุ่มอายุ 0 – 12 ปี ฟ๎นดีไม่มีผุ ร้อยละ 70.85
ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยเขตสุขที่สามารถด าเนินงานได้สูงที่สุดคือ           
เขตสุขภาพที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 76.93 และผลการด าเนินงานที่น้อยที่สุดคือเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 
54.43 , 5.2 การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 

กระบวนการด าเนินงานโดยทันตบุคลากรเป็นหลักซึ่งเน้นการให้บริการสุขภาพช่องปาก มาตรการ
ส าคัญ (PIRAB) การใช้กลไกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด าเนินการไม่ครอบคลุม และระดับการมีส่วนร่วมยังไม่ถึงระดับความเป็นเจ้าของ (Ownership) 
ท าให้การใช้ประกาศความร่วมมือเรื่องโรงเรียนปลอดน้ าอัดลมฯน าไปปฏิบัติจริงไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ อีกทั้ง
ระบบก ากับติดตามมีเพียงบางพ้ืนที่เท่านั้น การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กจะต้อง
ครอบคลุมถึงครอบครัวซึ่งเริ่มเน้นหนักในกลุ่มผู้ปกครองเด็ก 0 - 2 ปีแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกคน  ส่วนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็ก 3 – 5 ปี และ 6 - 12 ปี มีการด าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษา แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงครอบครัว (เด็ก 12 ปีแปรงฟ๎นก่อนนอนทุกวัน 50-80%) 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของทีมงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
2. ป๎ญหาจากการลงบันทึกข้อมูลใน 43 แฟูม ท าให้การรายงานผลน้อยกว่าที่ปฏิบัติงานจริง  
3. คุณภาพข้อมูลพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียน 
4. Oral Health CUP manager ขาดประสบการณ์ในการวางแผน/แก้ป๎ญหา 
5. การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเขตเมืองท าได้ไม่ครอบคลุม (มีเด็กต่างพ้ืนที่เข้ามาเรียนจ านวนมาก) 
6. ไม่มีเปูาหมายด้านการลดพฤติกรรม/ป๎จจัยเสี่ยงต่อโรคฟ๎นผุในแผนงานสุขภาพช่องปากระดับ

จังหวัดและระดับอ าเภอ   
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. กรมอนามัยควรจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตื่นตัว หรือการเผยแพร่ทางสื่อสาธารณะ

ในระดับประเทศเพ่ือปรับค่านิยมของสังคมส่วนใหญ่ในการดูแลสุขภาพช่องปาก แปรงฟ๎นให้เด็กตั้งแต่แรกเกิด
ถึง 6 ขวบ เช่น สปอตโฆษณา ทีวี เป็นต้น  พร้อมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์ระดับพื้นที่ใน theme เดียวกัน 

2. กระทรวงสาธารณสุข ประสานความร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ประกาศนโยบายอาหารและเครื่องดื่มในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อสุขภาพดี  และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยการประกาศนโยบายซ้ าทุกต้นปีการศึกษา 

3. ควรสนับสนุน ความก้าวหน้าของต าแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เพ่ือปูองกันการสูญเสีย  
ทันตบุคลากร 

4. เพ่ิมการผลิต เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และก าหนดแนวทางการจัดสรรบุคลากรให้กับพ้ืนที่     
ที่มีความขาดแคลนสูงเป็นล าดับแรก 

5. ควรสนับสนุน ให้มีผู้ช่วยงานทันตกรรม ใน รพ.สต.ที่มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขอยู่ประจ า 
 

ผลงานที่เป็น Best practice 
 1. โครงการต้นแบบ ต าบลฟ๎นดี เด็ก 0-3 ปี ไม่มีฟ๎นผุ (โครงการร่วมของทั้ง 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 1) 
 2. ฟ๎นดี วิถีก าปง อ าเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส 
 3. โครงการโรงเรียนในฝ๎นด้านทันตสุขภาพ จังหวัดสุพรรณบุรี (พัฒนาคุณภาพกิจกรรมทันตสุขภาพ
ในโรงเรียนทุกด้านส่งผลให้อัตราฟ๎นผุของเด็กอายุ 12 ปีลดลงอย่างต่อเนื่อง) 
 4. โรงเรียนเด็กไทยฟ๎นดีต้นแบบ (จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี) 
 5. โรงเรียนไร้ฟ๎นผุ (No carries school) จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเพชรบุรี (บริการรักษาอย่าง
สมบูรณ์ร่วมกับการด าเนินงานส่งเสริมทันตสุขภาพ) 
 6. อสม.รักฟ๎น หรือ อสม.เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี (มีหลักสูตรฝึกอบรม  
การประกวด และสนับสนุนการท างานเชิงรุกจากโรงพยาบาลแม่ข่าย) 
 7. หนังสือเล่มเล็ก “ลดหวาน ลดฟ๎นผุ” ในระดับประถมและมัธยมศึกษา (จังหวัดมหาสารคาม) 

       ตัวชี้วัด :  อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  
                             (ไม่เกิน 5 ต่อประชากรเด็กแสนคน) 
สถานการณ์  

การจมน้ าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ ากว่า 15 ปีเมื่อเทียบกับทุกสาเหตุ
ทั้งโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ  แนวโน้มการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ค่อยๆ ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 ที่กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานเครือข่ายเริ่มด าเนินมาตรการ
ต่างๆ เพื่อปูองกันการจมน้ า โดยก่อนปี พ.ศ. 2549 มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,500 คน และในปีล่าสุด 
พ.ศ. 2559มีเด็กจมน้ าการเสียชีวิต 699 คน ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50  กลุ่มอายุ 5 - 9 ปีมีอัตราการเสียชีวิต
สูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี  เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าสูงกว่าเพศหญิง
ประมาณ 2 เท่าตัว  ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (มีนาคม - พฤษภาคม) เป็นช่วงที่มีเด็กจมน้ าเสียชีวิตมาก
ที่สุด 

ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดการจมน้ าที่ส าคัญคือป๎จจัยด้านบุคคล และป๎จจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ
และสังคม  การปูองกันเด็กจมน้ าจึงควรมีมาตรการที่ครอบคลุมต่อป๎จจัยเสี่ยงเหล่านี้ เพราะเด็กแต่ละช่วงอายุ
จะมีป๎จจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน โดยในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี มาตรการปูองกันจะเน้นที่การประชาสัมพันธ์และให้
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ความรู้แก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็กเพ่ือให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด จัดให้มีคอกกั้นเด็ก (Playpen) และจัดการแหล่ง
น้ าภายในบ้านและรอบๆ บ้าน  ส่วนในเด็กอายุมากกว่า 5 ปี มาตรการปูองกันจะเน้นให้เด็กมีทักษะในการเอา
ชีวิตรอดในน้ าปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยทางน้ า และการจัดการแหล่งน้ าภา ยในชุมชน              
ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชน และประชนในพ้ืนที่ รวมทั้งมีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีเด็กเกิดใหม่ทุกปี 

แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมา พบ GAP ที่เกิดขึ้นคือ พ้ืนที่มีการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง และบาง
พ้ืนที่มีการด าเนินการเพียงมาตรการเดียว ซึ่งท าให้การจมน้ าเสียชีวิตไม่ลดลง  ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ป๎ญหา
ดังกล่าว ปี 2558 จึงเริ่มด าเนินการกลยุทธ์ “ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันการจมน้ า” ซึ่งผู้ก่อการดีฯ 
เป็นกลยุทธ์ที่จะท าให้เกิดการด าเนินงานปูองกันการจมน้ าอย่างต่อเนื่องและทุกมาตรการ โดยใช้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน มีการด าเนินงานแบบสหสาขา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ี    

 

      แสดงเปรียบเทียบการจมน้ าเสียชีวิตของเด็ก (0-15 ปี) เปรียบเทียบปี 2559 - 2560 

 จากฐานข้อมูลส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมและวิเคราะห์ 
โดย กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1 กลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 
2560) ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานครฯ พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีคิดเป็น 3.1 ต่อประชากรเด็กแสนคนซึ่งสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์
เปูาหมายและ เมื่อเปรียบเทียบจ านวนการจมน้ าเสียชีวิตของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ระหว่างปี 2559-2560 
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จากข้อมูลมรณะบัตร ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
2559 จ านวน 35 ราย โดยการตายเพ่ิมข้ึนทุกเขตสุขภาพ ยกเว้นเขตสุขภาพท่ี 6 

ปัญหา/อุปสรรค 
1.  ระบบข้อมูลขาดระบบฐานข้อมูลการจมน้ า และการเฝูาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

     2. การสอบสวนการจมน้ าในพ้ืนที่ ไม่สามารถน าข้อมูลมาใช้แก้ไขป๎ญหาได้  
     3.  ขาดรูปแบบในการส่งรายงานการสอบสวนโรค 
     4.  ไม่มีผู้รับผิดชอบด าเนินงานระดับจังหวัด กรณีที่มีผู้รับผิดชอบด าเนินงานมักเป็นในลักษณะงานฝาก 

5. ไม่มีแผนและงบประมาณส าหรับการด าเนินงานในเรื่องนี้ 
     6. บุคลากรระดับอ าเภอ ขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน 

       7. ขาดวิทยากรระดับอ าเภอ/ต าบล เรื่อง หลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 
      8. ผู้บริหารบางพ้ืนที่ไม่ให้ความส าคัญ 
      9. ขาดการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย 
      10. ประชาชนขาดความตระหนัก 
      11. ผู้ปกครองและเด็กขาดทักษะในการเอาชีวิตรอดในน้ าและการช่วยเหลือ 
       12. อปท. ขาดความตระหนักในการจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง 
      13. ขาดการก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง  
       14. ผู้นิเทศงานบางพ้ืนที่บอกว่า ไม่ใช่ป๎ญหาสาธารณสุข 
       15. งบประมาณไม่เพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. ผลักดันนโยบายส่วนกลางให้เครือข่ายอื่นร่วมก าหนดนโยบาย/แนวทางการด าเนินงาน   

เพ่ือแก้ไขป๎ญหาอย่างครอบคลุมต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมหลักสูตรว่ายน้ าเพ่ือเอาตัวรอดในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนประถมศึกษา/

วิชาพละศึกษา 
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝูาระวังการบาดเจ็บจากการจมน้ า 
4. พัฒนาทีม SRRT ในพ้ืนที่ให้สอบสวน และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีได้ 
5. ส่งเสริม/สนับสนุน/ออกเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานแก่ทีมผู้ก่อการดีอย่างต่อเนื่อง 
6. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน 

 

ผลงานที่เป็น Best practice 
“อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่” มีการด าเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยทางน้ า เช่น จัดให้มีบริเวณที่ปลอดภัยส าหรับเล่นน้ าซึ่งแยกออกจากบริเวณที่มี
กีฬาทางน้ า, จัดให้มีปูายห้ามลงเล่นน้ าและจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ าบริเวณอ่างเก็บน้ า, จัดให้มี Lifeguard 
และหอสูงเป็นระยะเพ่ือดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว, จัดให้มีเรือเร็วส าหรับการออกช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวและมีโดรนบินลาดตระเวน, มีการอบรมเรื่องความปลอดภัยทางน้ าและวิธีการช่วยเหลือคนตก
น้ าให้แก่ร้านค้าเป็นประจ าทุกปี, ร้านค้าทุกแห่งต้องจัดให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการช่วยคนตกน้ าไว้ที่เมนูอาหาร 
และต้องคอยสอดส่องดูแล/ตักเตือนเมื่อเห็นเด็กเล่นน้ าตามล าพัง หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ หากพบพฤติกรรมที่
เสี ่ยงต่อการจมน้ า, จัดท าแผนและซ้อมแผนเป็นประจ า เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ าทั้งก่อนเกิดเหตุ  
ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
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    1.1.3 กลุ่มวัยรุ่น  

            ตัวชี้วัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15–19 ปี (ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร) 
สถานการณ์ 

เนื่องจากสถานการณ์การตั้งครรภ์ในประเทศไทยไม่มีข้อมูลอัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น ดังนั้นจึงใช้
อัตราการคลอดมีชีพของวัยรุ่นเพ่ือสะท้อนถึงสถานการณ์ป๎ญหา โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ  
15 - 19  ปี หมายถึงการคลอดมีชีพของมารดาวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจ านวนประชากรหญิงอายุ  
๑๕ - ๑๙  ปี ๑,๐๐๐ คน โดยส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้น าข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมาวิเคราะห์จ าแนกรายเขตสุขภาพ เปูาหมายการด าเนินงานใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เกิน ๔๒  

อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์นั้น ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและ
ประมวลผลจนกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง  รวมทั้งต้องรอให้มีการประกาศจ านวนประชากรกลางปี (ประมาณ 
เม.ย.- พ.ค. ของปีถัดไป) จึงเป็นข้อมูลย้อนหลัง ๑ ปี โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการจะสามารถวิเคราะห์ได้
ประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ในปีถัดไป  ดังนั้นในการตรวจราชการรอบที่ 1 (ตุลาคม ๒๕59-มีนาคม 
๒๕60) นั้น เขตสุขภาพส่วนใหญ่จึงใช้ข้อมูลอัตราการคลอดจากระบบ Health Data Center (HDC) ในการ
รายงานข้อมูลสถานการณ์คลอดของวัยรุ่น ซึ่งข้อมูลที่ได้จากระบบ HDC มีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับ
ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

 

จากฐานข้อมูลส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 
2560) ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี
เท่ากับ 10.5 ต่อพันประชากร เมื่อรวมกรุงเทพมหานครฯ เท่ากับ 10.3 ต่อพันประชากร โดยเขตสุขภาพ ที่มี
อัตราการคลอดในกลุ่มนี้สูงที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 6 คิดเป็น 12.9 ต่อพันประชากร และน้อยที่สุดคือเขต
สุขภาพที่ 12 คิดเป็น 8.7 ต่อพันประชากร   
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การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 
 1. ด้าน Partner 

- มีการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้ พรบ. การปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น และมีการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

- คณะท างานแต่ละกระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบมีการผลักดันการขับเคลื่อนงานวัยรุ่นให้เข้มแข็งและ
มีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

- บุคลากรและภาคีเครือข่ายที่รับผิดชอบงานมีความรู้และเข้าใจป๎ญหา มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่น
ท างาน ร่วมมือการด าเนินงานอย่างเต็มที่ 
 2. ด้าน Invest 

- ผู้บริหารเห็นความส าคัญ สนับสนุน มีโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนงานทุกระดับที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และติดตามการด าเนินการการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน 
- ภาครัฐสนับสนุนวิชาการ 
- โรงเรียนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
- ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. 

 3. ด้าน Regulations  
- มีกลไกการขับเคลื่อนงานภายใต้ พรบ. การปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น และมีการ

ติดตามประเมินผล 
- มีการใช้มาตรฐานคุณภาพในการพัฒนางาน 
- มีมาตรการการบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น และอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
- จังหวัดมีการติดตามการด าเนินงาน 

 4. ด้าน Advocacy 
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์ 
- ผลิตสื่อที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
- เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารให้มีความหลากหลายและเหมาะสม  

 5. ด้าน Building Capacity  
- มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายทุกภาคส่วน  
- มีระบบส่งต่อวัยรุ่นที่เผชิญป๎ญหาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยบริการสาธารณสุข โดยมี

ระบบ/ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 1. การบูรณการการแก้ไขป๎ญหาในวัยรุ่นร่วมกันหน่วยงานและเครือข่ายยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 2. ความไม่ชัดเจนในการแต่งตั้งและการประชุมคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 
 3. ข้อมูลในระบบ HDC ไม่ตรงกับข้อมูลการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 4. ขาดข้อมูลในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพ้ืนที่ วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มด้อยโอกาสใน
พ้ืนที่ เพ่ือใช้ในวางแผน และติดตามผลการด าเนินงานการด าเนินงาน 
 5. การตั้งครรภ์ซ้ าสูง ให้บริการคุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยาฝ๎งคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย)น้อย 
 6. โรงพยาบาลไม่มีการส ารอง เวชภัณฑ์คุมก าเนิดก่ึงถาวร. 
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 7. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพด าเนินงานได้ในบาง setting ยังไม่สามารถด าเนินงานได้ครอบคลุม
วัยรุ่นในทุกกลุ่มวัย 
 8. วัยรุ่นตั้งครรภ์บางรายมีความพร้อมในการตั้งครรภ์ต่อ/ประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ เช่น ชาวไทภูเขา
ครอบครัวป๎จจุบัน พ่อแม่มีเวลาดูแลลูกน้อยลง ส่งผลขาดความใกล้ชิดกับลูก 
 9. อปท. บางแห่งไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินงานส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

 1. บุคลากรสาธารณสุข ให้ความรู้ทักษะการให้ค าปรึกษาวัยรุ่น/ทักษะการให้บริการคุมก าเนิดกึ่งถาวร 
(ยาฝ๎งคุมก าเนิดและห่วงอนามัย)  ให้ความรู้/ทักษะการเป็นวิทยากร การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวพัฒนา
ศักยภาพทีมเยี่ยมเสริมพลังการด าเนินงานวัยรุ่น ระดับจังหวัด  

 2. แกนน าชมรม/ภาคประชาชน ให้ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์/ทักษะการสื่อสารเรื่องเพศกับ 
พ่อแม ่/ การจัดค่ายพ่อแม่และค่ายเยาวชน  

การบริหารจัดการ การด าเนินงานวัยรุ่นระดับจังหวัด 
    1. ควรมีการบูรณาการงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน  
     2. ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับจังหวัด 
    3. เพิ่มการนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมายที่เป็นป๎ญหา  
    4. ด าเนินมาตรการในการลดอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าอย่างจริงจัง  ในการก ากับติดตามการส ารอง
เวชภัณฑ์คุมก าเนิดชนิดกึ่งถาวร (ยาฝ๎งคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย)ให้เพียงพอและพร้อมส าหรับให้บริการได้ทันที   
         5. มีการปรับทัศนคติผู้ให้บริการ และการสร้างระบบส่งต่อท่ีมีประสิทธิภาพ  

ระบบข้อมูล  
1. วางแผนพัฒนาระบบข้อมูลให้น่าเชื่อถือเพ่ือประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขป๎ญหาวัยรุ่น 
2. ก าหนดกรอบการประชุมเรื่องระบบข้อมูลระหว่างเจ้าภาพตัวชี้วัดและผล 
3. สนับสนุน หรือจัดท าสื่อเกี่ยวกับความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เช่น Social media

โฆษณาทาง TV, สปอตวิทยุ เป็นต้น 
การพัฒนา Model 
1. พัฒนาโรงพยาบาลต้นแบบทีจ่ัดตั้งคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน YFHS ในสถาน

บริการทุกระดับ (รพท. รพช. รพ.สต.)  
2. พัฒนาต้นแบบการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่น  

 

ผลงานที่เป็น Best practice 
เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการส่งเสริมการปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน จัดท าโครงการ

การปูองกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น “STOP TEEN MOM” ปี 2560 โดยการจัดประกวดคลิปวีดีโอ 
“ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” STOP TEEN MOM ปี 2560  “อนาคตสดใส ร่วมสร้างประเทศภัย ปูองกัน
ภัย ท้องในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ " ปี 2 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมในภาพกว้าง และมีการขยายผลการ
ด าเนินงาน ในช่องทาง แฟนเพจ UTT STOP TEEN MOM 

เขตสุขภาพที่ 4 
- จังหวัดนครนายก การพัฒนากระบวนการสอนเพศศึกษาและกระเป๋าคุณชูต่อยอด จากกิจกรรมเดิม                  

ของโรงพยาบาลบ้านนา  
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  - กรีนการ์ด ส าหรับวัยรุ่น ของจังหวัดอ่างทอง เพ่ือเพ่ิมช่องทางด่วนส าหรับวัยรุ่นที่เข้าใช้บริการ 
  - อ าเภอบ้านหมอ  จังหวัดสระบุรี  เป็นอ าเภอที่มีผลลัพธ์การขับเคลื่อนงานอ าเภออนามัยการเจริญ
พันธุ์เต็มรูปแบบ โดยมีเครือข่าย โรงเรียน อปท. ชุมชน  จิตอาสา และภาคเอกชน 

เขตสุขภาพที่ 5 (จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์)  
- หลักสูตรการสื่อสารในครอบครัว และการเสริมพลังครอบครัว 
- การผลักดันกลไกการท างานระดับอ าเภอ จนเป็นโมเดลระดับจังหวัดของอ าเภอบางสะพาน 

   - เขาล้านโมเดล พื้นที่สร้างสรรค์และการท างานกับเยาวชนนอกสถานศึกษา  
เขตสุขภาพที่ 6 
- ศูนย์บริการอนามัยการเจริญพันธุ์ในชุมชน ต าบลยายร้า อ าเภอท่าใหม่ เป็นต้นแบบอ าเภออนามัย

การเจริญพันธุ์ (จันทบุรี) 
- อ าเภอลิขสิทธิ์อนามัยการเจริญพันธุ์ อ าเภอมะขาม (จันทบุรี) 
- มีต้นแบบจัดท าธรรมนูญต าบลเยาวชนกล้าท าดีบูรณาการกับต าบลจัดการสุขภาพในพ้ืนที่อ าเภอ

ละ 1 ต าบล (ปราจีนบุรี) 
- มีการพัฒนาเยาวชนลูกกตัญํูต่อยอดความรู้การแพทย์แผนไทย ดูแลผู้ปุวย LTC เรียกว่า Teen 

Ranger (ปราจีนบุรี) 
- ศูนย์เยาวชน LAMPS TEEN CENTER (ชลบุรี) 
- รูปแบบการแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร (ผลิตสื่อรักได้ แต่ให้ปลอดภัย/นิทรรศการมี

ชีวิต/รณรงค์รักได้ แต่ให้ปลอดภัยในวันวาเลนไทน์) (ระยอง) 
- มีจุดบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นในระดับพ้ืนที่น าร่องใน  รพ.สต. โรงเรียน และ อบต. 

(ฉะเชิงเทรา) 
- การด าเนินงานแบบบูรณาการภายใต้ ๔ ดี วิถีพอเพียง (สระแก้ว) 
เขตสุขภาพที่ 7  

  จงัหวัดกาฬสินธุ์ 
   - รูปแบบชุมชนเข้มแข็งบ้านหนองแข้ อ าเภอกุฉินารายณ์  
   - การใช้กลไกการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการผ่านโครงการ “โรงเรียน 3 ดี เด็กดี สุขภาพดี ป๎ญญาดี”              
     - ชุมชนต้นแบบ เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง  

จงัหวัดร้อยเอ็ด 
   - หลักสูตร วัยรุ่น วัยใส ไม่เสพ ไม่ท้อง และ ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ  

- ศูนย์เรียนรู้ TO BE NUMBER ONE ต้นแบบในโรงเรียนมัธยมศึกษา เชื่อมต่อกับคลินิกที่เป็นมิตร
กับวัยรุ่น จงัหวัดขอนแก่น และมหาสารคาม 

- ก าลังด าเนินโครงการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครอบคลุมทุกมิติ ตาม 9 
ภารกิจที่ก าหนด (ของ สสส.) 

เขตสุขภาพที่ 8  
   - จงัหวัดนครพนม อ าเภอบ้านแพง วิจัยการพัฒนารูปแบบการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการตั้งครรภ์ 

- จงัหวัดหนองคาย อ าภอเโพนพิสัย “กุดบงโมเดล” เด่น OHOS และ Teen PATH 
   - จงัหวัดเลย วัยรุ่นเลยหัวใจ Strong ไม่แทง ไม่ท้อง ไม่แท้ง ไม่ทิ้ง ก๋อ 
   - จงัหวัดอุดรธานี UD Model การพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตและเสริมพลังในวัยรุ่น UD New gen 
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เขตสุขภาพที่ 11 
การพัฒนางานวัยรุ่นของอ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเยาวชนได้มีการช่วยกันใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนท้องถิ่นทั้งด้านบุคลากรและ
งบประมาณจนท าให้เกิดความส าเร็จเป็นชุมชนต้นแบบ 

เขตสุขภาพที่ 12 
- จังหวัดป๎ตตานี  มีการจัดเก็บข้อมูล ผ่านทาง google.doc ท าให้มีข้อมูลที่เป็น real time 

สามารถน าไปเฝูาระวังในการด าเนินงานได ้
   - จังหวัดสงขลา Teen card ของโรงพยาบาลบางกล่ า ใช้ในการสื่อสาร ท าให้เกิดบริการที่วัยรุ่น
สามารถเข้าถึงได้ง่าย เป็นความลับจึงเกิดความไว้วางใจ 
 

 1.1.4  กลุ่มวัยท างาน 

            ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง  
สถานการณ์ 

ความชุกของผู้ปุวยเบาหวานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี  
พ.ศ.2557 คิดเป็นจ านวนประมาณ 4.8 ล้านคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 300,000 คน  
ความชุกของผู้ปุวยความดันโลหิตสูงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 21.4 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 24.7 ในปี  
พ.ศ.2557 คิดเป็นจ านวนประมาณ 13 ล้านคน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 600,000 คน
รวมถึงความชุกภาวะน้ าหนักเกิน (BMI ≥ 25 kg/m2) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.7 ในปี พ.ศ. 2552  
เป็นร้อยละ 37.5 ตามล าดับ (ข้อมูลจาก NHES ครั้งที่ 5 ปี 2557) 

 
จากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข (ณ วันที่ 14 เมษายน 2560) 

ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าอัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน  
คิดเป็นร้อยละ 1.58 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยเขตสุขที่มีอัตราผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ 
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน สูงที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 2.53 และน้อยที่สุดคือเขตสุขภาพที่ 9
ร้อยละ 1.18 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ขาดการบูรณาการงาน NCD และ Env-Occ 
 2. ขาดการจัดการเชิงระบบและกลไกเชื่อมการด าเนินงาน และแนวทางการจัดการลดเสี่ยง 
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 3. บุคลากรไม่เพียงพอ 
 4. บุคลากรขาดทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 5. CM ได้รับการอบรมไม่ครอบคลุม 
 6. ระบบข้อมูล 43 แฟูม ไม่สอดคล้องกับ HDC 
 7. ระบบข้อมูล 43 แฟูมยังมีคุณภาพน้อย (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) 
 8. ขาดการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ 
 9. ขาดระบบการติดตามประเมินผลในกลุ่มเสี่ยง 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. ในระดับนโยบายควรมีการบูรณาการร่วมกับเครือข่าย /กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความสะดวกใน

ประสานงานและความร่วมมือในพ้ืนที่ 
2. ในระดับปฏิบัติการ ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในประเด็น หลักสูตร SM ระดับจังหวัด/อ าเภอ 

ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
3. หลักสูตรการจัดการชะลอไตเสื่อม CKD Case & CM ระดับอ าเภอ/ต าบล 
4. การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลความเสี่ยง 
5. แนวทางและระบบการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดเสี่ยงลดโรค   
6. ควรพัฒนาฐานระบบข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกันให้สามารถเชื่อมโยงสถานบริการทุกระดับ 
7. ในระดับเขต ควรพัฒนาฐานข้อมูลโดยประสานความร่วมมือกับศูนย์วิชาการให้เป็นข้อมูลที่มี

คุณภาพและใช้ก ากับติดตามประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น  
8. ควรมีการนิเทศก ากับติดตามและจัดทีมช่วยเหลือพ้ืนที่รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือแก้ไข

ป๎ญหาระบบข้อมูล 
9. ควรพฒันาระบบติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีรูปแบบที่ชัดเจน 
10. ควรทบทวนตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

ผลงานที่เป็น Best practice 
เขต 1 รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทักษะการสนทนาเ พ่ือเสริมสร้างแรงจูง ใจ                    

( Motivational Interviewing: MI ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายกลุ่มของจังหวัดเชียงใหม่ 
เขต 2 ต าบลจัดการความเสี่ยง (กระบวนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน) ต าบล

วังกะพ้ี อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ท าให้ลดผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ Stroke รายใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

เขต 4 จังหวัดอ่างทอง เรื่อง การปูองกันควบคุมโรคเบาหวานในเขตเทศบาลอ่างทอง จังหวัด
นครนายก เรื่อง โปรแกรมสะเดาะเคราะห์กลุ่มเสี่ยง โรงพยาบาลปากพลี  

เขต 5  
- เพลงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ของ รพ.สต.ยี่สาร อ าเภออัมพวา ให้ความรู้ด้าน NCDs และป๎จจัย

เสี่ยง ที่แต่งเนื้อเพลงขึ้นมาใหม่แต่ใช้ท านองเพลงลูกทุ่งที่คุ้นหูและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ youtube.com มี
การด าเนินการแล้ว แต่ยังไม่ได้ประเมินผลนวัตกรรมที่ท าขึ้นมา 

- แผ่นรองเท้า Off load ส าหรับผู้ปุวยเท้าเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า     
ซึ่งผลงานดังกล่าวจะช่วยให้แผลที่เท้าของผู้ปุวยเบาหวานหายเร็วขึ้นโดยลดการสัมผัสแผลที่เท้ากับพ้ืนรองเท้า 
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และลดน้ าหนักไม่ให้ลงที่แผลขณะเดิน  ป๎จจุบันอยู่ในระหว่างประเมิลผลลัพธ์นวัตกรรมแล้ว ได้ผลลัพธ์เป็นที่
น่าพอใจ 

- โมเดลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Nakhonprathom 4.0 โดยหลักการ 4 ข้อคือ 1) ดื่มน้ าเปล่า
เท่านั้น 2) ดื่มกาแฟต้องเป็นกาแฟด าจากผงกาแฟไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ าตาล 3) ข้าวกล้องแทนข้าวสวย และ
ข้าวเหนียวรวมทั้งงดเส้นทุกชนิดเน้น Glycemic index ต่ า 4) จัดอาหารสุขภาพ (Healthy in My Plate) 
เนื่องจากมีปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสมซึ่งจัดอบรมครบทุกอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

- รพ.สต.ท่าเคย อ าเภอสวนผึ้ง น ารถมอเตอร์ไซด์พ่วงข้าง มาท าเป็นรถเคลื่อนที่ให้ให้บริการใน
ชุมชนและท่ีบ้าน ให้บริการคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ตรวจมะเร็งปากมดลูก ท าให้ท างานได้ครอบคลุม
กลุ่มเปูาหมายมากขึ้น  

- รพ.สต.ท่าราบ อ าเภอเมือง ใช้โปรแกรม HOC (เขียนขึ้นมาเอง) โดยดึงข้อมูลจากโปรแกรม 
JHCIS มาประมวลผล แสดงผลการคัดกรอง ควบคุมน้ าตาล ,ความดันโลหิตรายบุบคคลได้เปรียบเทียบ 3 ปี
ย้อนหลัง แสดงผลลัพธ์ แนวโน้ม ทั้งในรูปแบบข้อมูลและกราฟ  

- CUP กระทุ่มล้ม : มีนวัตกรรมแผ่นตาราง 5 สี ติดลงในสมุดประจ าตัวผู้ปุวยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง โดย 5 สีประกอบด้วย  แดง เหลือง เขียว ส้ม และด า แสดงสถานะสุขภาพของผู้ปุวยในแต่
ละการคัดกรอง ซึ่งได้รวบรวมการตรวจคัดกรองประจ าปีทุกชนิด เช่น ตา ไต เท้า น้ าตาล HbA1C  ฯลฯ ไว้ใน
แผ่นเดียว ท าให้ผู้ปุวยทราบว่าในปีนี้ ตนยังไม่ได้คัดกรองอะไรบ้าง (ส่วนที่ไม่ได้คัดกรอง จะไม่มีขีดแสดง
สถานะแถบสี) และทราบแนวโน้มสุขภาพแต่ละด้าน เช่น ตรวจไต ปี 2559 ได้สีส้ม แต่ตรวจไตปี 2560 ได้สี
เหลือง แสดงว่าสถานะสุขภาพไต มีแนวโน้มดีขึ้น  เป็นต้น 

เขต 6  
- จังหวัดจันทบุรี  พ้ืนที่ต าบลต้นแบบ ต าบลบางสะเกล้า เป็นพ้ืนที่ต้นแบบต าบลจัดการสุขภาพ 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในเวทีประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2559 พัฒนาโปรแกรม
mwebmanager2013 ในการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกลุ่มเสี่ยงผู้ปุวยเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 

- จังหวัดตราด มีการบูรณาการ การด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ อยู่ภายใต้
กรอบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (IRBM)  มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง TRAT 7 DECREASE CKD / TRAT NCD MODEL  

เขต 7 
- ต าบลเสาเล้า อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต าบลจัดการสุขภาพที่มีการด าเนินการลด

เสี่ยงลดโรคต้นแบบ 3อ.2ส. ที่มีการด าเนินมาตรการชุมชนในการเฝูาระวัง ตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมาย
ควบคุมบุหรี่ สุรา 

- จังหวัดมหาสารคามมีการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลทั้งกรณีกลุ่ม
ปกติ เสี่ยง ปุวย อ าเภอละ 1 ชุมชน  

- จังหวัดขอนแก่น มีการบูรณาการงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรังผ่านอ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง อ าเภอ
หนองสองห้อง 

- จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียน NCD CUP เมืองร้อยเอ็ดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ปุวย
ด้วย SMBG  

เขต 8  
- จังหวัดนครพนม มีนโยบายคัดเลือก ๑ อ าเภอให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ และศึกษาดูงานเรียกว่า 

“อ าเภอลิขสิทธิ์” ส าหรับการด าเนินงานปูองกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ อ าเภอนาแก 
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- จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดท าหลักสูตร “สายสืบอาหารและสิ่งแวดล้อม” เพ่ือเป็นการเฝูาระวัง
การรับประทานอาหารหวาน มัน เค็ม ออกก าลังกาย และงดดื่มสุรา สูบบุหรี่ ของกลุ่มผู้ปุวยในชุมชน โดย
อบรมเครือข่ายครู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และอาสาสมัครสาธารณสุข  

- จังหวัดหนองบัวล าภูมีโครงการถนนสุขภาพ โดย รพ.สต.หนองเรือ อ าเภอโนนสังมีการส่งเสริมใน
เรื่องของการท ากิจกรรมทางกายเพ่ือลดเสี่ยงลดโรคในกลุ่ม 

- เสี่ยงและกลุ่มปุวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
เขต 9 
- โครงการคัดกรองความเสี่ยงและให้ค าปรึกษาต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จังหวัดบุรีรัมย์ 

งบ PPA สปสช.จ านวน 500,000 บาท เพ่ือคัดกรองประชาชน 35 ปีขึ้นไป ใน 8 อ าเภอน าร่อง ได้แก่ 
อ าเภอเมือง,คูเมือง,นางรอง,ละหานทราย,ประโคนชัย,พุทไธสง,ล าปลายมาศและอ าเภอสตึก 

- หลักสูตรการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ปุวยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ระยะที่ ๑, ๒ และ ๓A 
ส าหรับ รพ.สต. 

เขต 11 
- จังหวัดชุมพร การด าเนินกิจกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อในเทศบาลเมืองชุมพร (เทศบาลองค์กร

หัวใจดี) ปี 2559 และต่อยอดกิจกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI) ปี 2560 
นวัตกรรม นาฬิกา อินซูลิน อ าเภอปะทิวและ นวัตกรรม Family Folder Collector (FFC) อ าเภอท่าแซะ 

- จังหวัดนครศรีธรรมราชการด าเนินงานลดพฤติกรรมเสี่ยงในเทศบาลเป็นองค์กรหัวใจดี   
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช  และเทศบาลเมืองปากพูน 

- จังหวัดพังงา 
1) กระเป๋าเตือนใจลดภัยลดโรคเรื้อรัง อ าเภอทับปุด 
2) เบาะรองมีชัยกันแผลกดทับ 
3) คลินิกที่ ยิ่งใกล้บ้านและยิ่งใกล้ใจ  รพ.สต.อ่าวมะขาม  คลองเคียน    
4) การบริการเบาหวานไร้รอยต่อ  อ าเภอตะกั่วทุ่ง ทะเบียนบ้านเจ็ดสี  อ าเภอเมือง 

      ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร) 
สถานการณ ์

การบาดเจ็บเป็นป๎ญหาที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการเจ็บปุวย เสียชีวิต พิการและก่อความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั่วทุกแห่งในโลก โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน องค์การอนามัยโลก
ประมาณการว่าในแต่ละวันจะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนมากกว่า 3,000 คนคาดการณ์ว่าระหว่าง พ.ศ.
2543-2563 ประเทศที่มีรายได้สูงจะมีการเสียชีวิตจากการจราจรลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่จะมี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเพ่ิมขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีรายได้ต่ าและปานกลางถ้าปราศจากการ
ด าเนินการแก้ไขป๎ญหาที่เหมาะสม 

ส าหรับประเทศไทยองค์การอนามัยโลกรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก (Global 
Status Report on Road Safety, 2015) รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของโลก พ.ศ.2556 จากการ
ส ารวจ 180 ประเทศท่ัวโลก พบว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นคิดเป็นอัตรา
17.3 ต่อประชากรแสนคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราตายเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคนี้และจาก
รายงานดังกล่าว ได้ประมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 ของโลก อัตราตาย 36.2 
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รายต่อแสนประชากร (ประมาณ 24,237 คน) และประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอาเซียน ที่มี
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด 
 

    แสดง อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเปรียบเทียบปี 2559 - 2560 (เดือนตุลาคม 59 - มีนาคม60) 

จากฐานข้อมูลมรณะบัตรและหนังสือรับรองการตาย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข วิเคราะห์โดยส านักโรคไม่ติดต่อ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ผลการด าเนินงานภาพรวม
ทั้ง 12 เขตสุขภาพและกรุงเทพมหานครฯ พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน คิดเป็น 10.14 ต่อ
ประชากรแสนคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี 2559-2560 พบว่า
เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 จาก 10.04 ต่อประชากรแสนคน เป็น 10.18 ต่อประชากรแสนคน     
โดยเขตสุขที่อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 14.90     
และน้อยที่สุดคือกรุงเทพมหานครฯร้อยละ 2.15  
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การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน  
การรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผ่าน ผ่านทางระบบ Quick Win for Road Safety 

  - ระดับจังหวัดรายงานการด าเนินงาน 68 จังหวัด คิดเป็น 89.5% เขต 2, 3, 4, 6, 7 และ 11 
ด าเนินการครบ 100% (ไตรมาสที่ 2 มีรายงานผล 33 จังหวัด) 

 - มีโรงพยาบาลระดับ A S และ M1 ที่รายงานการด าเนินงาน 61 แห่ง  คิดเป็น 52.6% มีเพียง
เขต 2 ด าเนินการครบ 100% (ไตรมาสที่ 2 มีโรงพยาบาลรายงานผล 31 แห่ง) 

 

มาตรการบริหารจัดการ 
 เขตสุขภาพมีแผนสนับสนุน TEA unitใช้ข้อมูลแก้ไขป๎ญหา SAT/EOC-RTIในจังหวัด 

มีการรายงาน 1 (เขต 2) 34 โรงพยาบาล 65 จังหวัด 
มาตรการด้านการจัดการข้อมูล 

มาตรการข้อมูล ข้อมูล 3 ฐาน จุดเสี่ยงท่ีชี้เป้า จุดเสี่ยงท่ีแก้ไข การสอบสวนการบาดเจ็บ 
จ านวน 64 จังหวัด 898 จุด 360 จุด 114 เหตุการณ ์

 
ข้อสังเกตการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน จังหวัดที่ไม่มีข้อมูล 

มีครบทั้ง 3 ฐาน 44 จังหวัด พะเยา พิจิตร อุทัยธานี  
สมุทรสงคราม เพชรบุรี      
บึงกาฬ หนองบัวล าภู บุรีรัมย์ ยโสธร 
ศรีษะเกษ อุบลราชธานี ภูเก็ต   

ไม่ครบถ้วนทั้ง 3 ฐาน 17 จังหวัด 
เป็นที่น่าสังเกต 3 จังหวัด 
ยังไม่มีข้อมูล 12 จังหวัด 

มาตรการป้องกัน 
การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน รถพยาบาล มีโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 

รายงานการด าเนินงาน จ านวน 60 แห่ง 

การด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
1.จ านวนรถพยาบาลทั้งหมด  320 

คัน 
- 

2.จ านวนรถพยาบาลที่ติดตั้ง GPS 183 
คัน 

57.19 

3.จ านวนรถพยาบาลติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถ/คนขับ 204 
คัน 

63.75 

4.จ านวนรถพยาบาลท าประกันภาคสมัครใจ 258 
คัน 

80.63 

5.จ านวนรถพยาบาลที่ด าเนินการควบคุมความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม 277 
คัน 

86.56 

6.จ านวนพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมด 673 
คน 

- 

7.จ านวนพนักงานขับรถพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมและยังปฏิบัติหน้าที่ 528 
คน 

78.4 
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การด าเนินงาน DHS – RTI มีรายงานการด าเนินงานในระบบ 138 อ าเภอน าเสนอสถานการณ์ในเวที
เครือข่าย 73 อ าเภอ (52.9%) เป็นเลขาร่วมใน ศปถ. อ าเภอ จ านวน 126 อ าเภอ (91.3%) 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. นโยบายเรื่องจุดเสี่ยงและการแก้ไขด าเนินงานยากล าบาก ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องใช้งบประมาณสูง ต้องรองบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 
2. การบริหารจัดการงานด้านอุบัติเหตุ และข้ันตอนการท างานแต่ละระดับ ไม่มีความชัดเจน 
3. ระบบข้อมูลขาดความเชื่อมโยงของระบบ IS และ 43 แฟูม และระบบ IT การ Link ข้อมูลยังไม่

สมบูรณ์ 
4. ระบบข้อมูลการบันทึกข้อมูลการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (Onepage RTA) ไม่ครอบคลุมทั้งปี

ไม่ครบถ้วนและการรายงานล่าช้า 
5. ข้อมูลการตายจาก 43 แฟูมไม่สมบูรณ์จึงมีป๎ญหาในการบูรณาการข้อมูลตาย 3 ฐาน 
6. ไม่มีการหาสาเหตุเชิงลึกการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เพื่อใช้แก้ป๎ญหา 
7. ข้อมูล ๓ ฐานมีข้อจ ากัดด้านประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าให้ได้ข้อมูลล่าช้า ไม่ตรงกัน 
8. บุคลากรขาดก าลังคนในขับเคลื่อนมาตรการ  
9. บุคลากรขาดอัตราก าลังในส่วนของผู้บันทึกข้อมูลและทีม TEA Unit 
10.บุคลากรที่รับผิดชอบงานมีภาระงานมาก 
11.ทีมสอบสวนยังขาดทักษะในการสอบสวน 
12. ศปถ.อ าเภอบางพ้ืนที่ยังไม่เข้มแข็ง 
13. ไม่มีการด าเนินงานผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) 
14. ความเข้มแข็งของด่านชุมชนความครอบคลุมของจ านวนด่านฯ และการบังคับใช้  
15. พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน  
16. การประสานการท างานกับกระทรวงมหาดไทยค่อนข้างช้า 
17. ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบ IS และ 43 แฟูม ให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละระดับสามารถลงข้อมูลและเชื่อมโยง
ข้อมูลส่งออกรายงานที่ HDC ได ้
 2. ส่วนกลางควรสื่อสาร และท าความเข้าใจด่านชุมชนตามหลัก 3 ต. (เตรียม ตั้ง ติดตาม) 
ให้หน่วยงานภายในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้เห็นความแตกต่างกับด่านตรวจ หรือจุดบริการอย่าง
ต่อเนื่อง                                                                                                                                   

    1.1.5  กลุ่มผู้สูงอายุ  
              ตัวชี้วัด : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50)   

สถานการณ์ 
สถานการณ์ “สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ” จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย       

ปี 2553–2583 ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยใช้ข้อมูล   
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ส ามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ของส านักงานสถิติแห่งชาติเป็นฐานในการประมาณ พบว่าในปี 
2583 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สูงถึง 20.5 ล้านคน 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของจ านวนประชากรไทยทั้งหมด โครงสร้างประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศเนื่องจากการลดลงของจ านวนและสัดส่วนของประชากรวัยแรงงานจะกระทบ
ศักยภาพการผลิต  นอกจากนี้ การเพ่ิมของประชากรสูงอายุยังสะท้อนการเพ่ิมขึ้นของภาระทางการคลัง จาก
จ านวนประชากรที่อยู่ในวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ นอกเหนือจากป๎ญหาด้านสุขภาพ 
ผู้สูงอายุยังเผชิญป๎ญหาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และระบบการดูแลที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงความมั่นคงทาง
รายได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุจากครอบครัวยากจน นอกจากนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนาทักษะ
ทั้งในการท างาน และการด ารงชีวิตในสังคมให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ในขณะที่ผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพยังไม่มีส่วนร่วมในการท างานและการพัฒนาประเทศเท่าที่ควรการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้
ภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเจ็บปุวยด้วยโรคเรื้อรัง และมีภาวะ
ทุพพลภาพเพ่ิมขึ้นตามอายุที่มากขึ้น ส่งผลให้ความชุกของโรคที่เกี่ยวเนื่องกับความเสื่อมถอยของอวัยวะจะ
เพ่ิมขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องการระบบบริการฟ้ืนฟูสภาพและการดูแลระยะยาว ส่งผลให้รายจ่าย
ด้านสุขภาพของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเกิดจาก ป๎จจัยร่วมที่ส าคัญ 2 ป๎จจัย 
คือ ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้นตามอายุและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ “ก่อนการเสียชีวิต” 

จากรายงานการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556 (โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบาย
ด้านสุขภาพ, 2557) พบว่า ผู้สูงอายุไทยร้อยละ 95 มีความเจ็บปุวยด้วยโรคหรือป๎ญหาสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
โรคความดันโลหิตสูง (ร้อยละ 41), โรคเบาหวาน (ร้อยละ 18), ข้อเข่าเสื่อม (ร้อยละ 9), เป็นผู้พิการ      
(ร้อยละ 6), โรคซึมเศร้า (ร้อยละ 1) และผู้ปุวยนอนติดเตียง (ร้อยละ 1) ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ไม่มี
โรคหรือป๎ญหาสุขภาพดังกล่าว  

จากแบบรายงาน LTC ส านักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)    
ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
ร้อยละ 47.23 โดยเขตสุขที่สามารถด าเนินงานได้สูงที่สุดคือ เขตสุขภาพท่ี 10 คิดเป็นร้อยละ 80.89และผล
การด าเนินงานที่น้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 8 ร้อยละ 3.99 
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การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 
 1. ด้าน  Partner   
     - มีการประชุมวางแผนอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการที่เชื่อมต่อการท างานลงพ้ืนที่ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ในการเป็น Focal point ประสานงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินการพัฒนาระบบ
ส่งเสริมสุขภาพและดุแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

- มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดย PM จังหวัดและอ าเภอที่เข้มแข็ง  มีการประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงาน LTC ที่เป็นทิศทางเดียวกันทั้งระดับจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  มีการก ากับติดตามงานอย่าง 
ตาม Timeline อย่างต่อเนื่อง   

- ผู้บริหาร ( ผู้ว่าราชการจังหวัด / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด) ให้ความส าคัญ มีนโยบายและ
แนวทางการ ด าเนินงานที่ชัดเจนและ สนับสนุนการด าเนินงาน 
 2. ด้าน Invest 

- มีการพัฒนาคุณภาพการบริการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยการจัดท าแผนการดูแล
รายบุคคล (care plan) รวมทั้งการก ากับติดตามให้มีการจัดบริการตามแผน 
 3. ด้าน Advocacy 

- จังหวัดจัดเวทีชี้แจงและติดตามงานโดยเชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกระทรวง
สาธารณสุข และ อปท.เพื่อขับเคลื่อนงาน LTC และการเบิกจ่ายเงินตาม Care plan 

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการท างานอย่างต่อเนื่อง 
- มีการสื่อสารการด าเนินงานหลายช่องทาง ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้

เครือข่ายที่ร่วมด าเนินงานรับทราบและเกิดความเข้าใจตรงกัน ส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ รวดเร็วขึ้น 
- ด้าน Building Capacity   
- มีนโยบายในการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term 

Care) ในชุมชน โดยคณะท างานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข CIPO : 
Long Term Care& Aging Society 

- มีนโยบายด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) เขต ๙ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ พ่ึงพิงอย่างต่อเนื่อง 

- มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม Care manager 
- จังหวัดจัดอบรม Care giver โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์อนามัย/CUP/กองทุนฟ้ืนฟู   
- ขับเคลื่อนงานต าบล Long Term Care โดยใช้แนว 3 C 4 ขั้นตอน คือ 3 C : - Care 

Manager (ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ) /Care Giver (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ)/Care  Plan (แผนการดูแลผู้สูงอายุ
รายบุคคล) 4 ขั้นตอน : 1. จัดอบรม Care manager Care giver. ใช้งบกรมอนามัย 2. Care manager และ
ทีมออกประเมินคัดกรองผู้สูงอายุที่ต้องพ่ึงพิงและท า Care plan. ใช้งบที่ สปสช.โอนให้ CUP. แห่งละ 
100,000 บาท 3. เสนอ Care plan. ต่อคณะอนุกรรมการ LTCเพ่ือรับการสนับสนุนงบจัดบริการดูแลระ
ยาวในผู้สูงอายุ 5000 บาท/คน 4. หน่วยบริการจัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ ตาม Care plan  โดย Care 
giver ได้รับสนับสนุนการท างานไม่เกิน 300 บาท/คน/เดือน 
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ปัญหา/อุปสรรค 
 1. อปท.ไม่มั่นใจระเบียบการบริหาร งบประมาณ LTC  ท าให้ อปท. ส่วนใหญ่ยังไม่กล้าอนุมัติเบิก
จ่ายเงินตาม Care Plan 
 2. การคัดเลือกพ้ืนที่เปูาหมายต าบล LTC ในปีงบประมาณ 2560 มีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้
เวลาในการ ติดต่อประสานงานและความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ  
 3. ข้อจ ากัดด้านการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการอบรม Care giver ในระดับพ้ืนที ่
 4. จ านวน Care Giver ไม่เพียงพอกับจ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (เกณฑ์ CG 1 คน: ผู้สูงอายุ      
5-10 คน) 
 5. มีข้อจ ากัดด้านวิทยากรการอบรมหลักสูตร Care Manager ที่มีจ านวนน้อยและขาดทักษะการ
สอน  
 6. ข้อจ ากัดในการคัดเลือก Care giver ตามคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมเนื่องจากเป็นระบบ
อาสาสมัคร 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
 1. เร่งรัดการประเมิน/จัดท าแผน ดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) ให้ครอบคลุม 
 2. ติดตามการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง 
 3. วางแผนเตรียมอบรมเพ่ิม โดยชี้แจงและคัดเลือกกลุ่มเปูาหมายที่พร้อมเป็นจิตอาสาหรือญาติ
ผู้สูงอายุเพื่อให้ได้จ านวน Care Giver ที่สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพ้ืนที่ 
 4. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน  LTC ตามแนวทางการบริหาร
จัดการ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  

 5. คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ Long Term Care มีการประชุมปรึกษาหารือและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ ร่วมชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและพ้ืนที่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น VDO 
Conference  

6. จัดท าระเบียบ แนวทางการเบิกจ่ายที่ชัดเจน แก่ อปท. และหน่วยบริการ  
7. เยี่ยมเสริมพลัง ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน LTC ตามแนวทางการบริหาร

จัดการ โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  
 

ผลงานที่เป็น Best practice 
1. ศูนย์อนามัยเขต 2: ศูนย์ต่อลมหายใจ บ้านแม่ก๊ืดหลวงฯ  ต าบลแม่กาษา 
2. ศูนย์อนามัยเขต ๓: จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งใหม่ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้ที่ก าลังเข้าสู่วัย

ผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-70 ปี ที่ อบต.ท่าโพธิ อ าเภอหนองขาหย่าง 
3. ศูนย์อนามัยเขต ๔: นวัตกรรมผ้าอ้อมซักได้ ของอ าเภอบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่าย มือช้างออกก าลังกาย ปูองกันข้อติดของจังหวัดปทุมธานี  ร าวงมาตรฐานเก้าช่องปูองกันสมองเสื่อม 
ของโรงพยาบาลอ่างทอง  

4. ศูนย์อนามัยเขต 5:  
- โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลจอมปลวก  จังหวัดสมุทรสงคราม  
- นวัตกรรมสัญญาณเตือนภัยเพ่ือการช่วยเหลือผู้สูงอายุพ่ึงพิงที่อยู่ตามบ้าน สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ 

สมุทรสาคร  
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5. ศูนย์อนามัยเขต 6: จังหวัดสระแก้ว  เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น มีระบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร
ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน  ประกอบด้วยภาคท้องถิ่น  โรงพยาบาลวังน้ าเย็น  
ชมรมสูงอายุ , Care Giver ภายใต้การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการ LTC และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุโดยการพัฒนา Care Manager, Care Giver ต่อยอดให้มีความเชี่ยวชาญ (Super Care Giver) มี
ระบบการเยี่ยม ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ  มีกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

6. ศูนย์อนามัยเขต ๗ : มีพ้ืนที่ต้นแบบ การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวใน
ชุมชน ในทุกจังหวัด ได้แก่เทศบาลต าบลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองเมืองพล 
อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น อบต.หนองตาไก้ อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลท่าขอนยาง อ าเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามและมีศูนย์ Day Care ต้นแบบที่ต าบลสะอาด อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 

๗. ศูนย์อนามัยเขต ๘ :  
- จังหวัดอุดรธานี มีโปรแกรมบันทึกข้อมูล Aging Survey V.2 ที่สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอ่ืนได้  
- จังหวัดเลย มีการจัดสมัชชาสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดเลย 
- จังหวัดเลย มีอ าเภอต้นแบบในการจัด “เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” (Age-Friendly Cities) ที่

อ าเภอด่านซ้าย 
- จังหวัดหนองบัวล าภู โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียน

ผู้สูงอายุต้นแบบ 24 แห่งทั่วประเทศและยกระดับฐานะจากครูใหญ่เป็นผู้อ านวยการ 
- จังหวัดหนองบัวล าภู โรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นที่ศึกษาดูงานให้กับชมรม

ผู้สูงอายุในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงในเรื่องการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนโดยสาขา
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 

๘. ศูนย์อนามัยเขต 11  
- จังหวัดกระบี่มีรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุทุกภาคส่วนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้การ

สนับสนุน ทั้งด้านบุคลากร สถานที่งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
- จังหวัดพังงา ใช้หลัก บวร ในการดูแลผู้สูงอายุส่งให้ผู้สูงอายุของจังหวัดพังงามีค่าเฉลี่ ยอายุยืน

สูงที่สุดในภาคใต้ 
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีรูปแบบในการพัฒนางานผู้สูงอายุโดยการน าเอาระบบข้อมูลเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการ ใช้การสร้าง Brand เป็นกลยุทธ์ มีการผลิตคลังสมองของจังหวัดและให้ความ
เชื่อมั่น และใช้ความเป็นพี่น้องซึ่งกันและกันในชุมชน ในการเข้าถึงการแก้ป๎ญหาสาธารณสุข 

9. ศูนย์อนามัยเขต 12 
- การจัดตั้งศนูย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต าบลนาเกตุ, ต าบลมะกรูด, ต าบลนาประดู่ อ าเภอ

โคกโพธิ์ จังหวัดป๎ตตานี 
- การติดตามการเยี่ยมบ้านออนไลน์ เชื่อมโยงรพ.สต.ได้ อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดป๎ตตานี 
- ผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุตัวน้อย ต าบลกะมิยอ อ าเภอเมือง จังหวัดป๎ตตานี  
- โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน ของชมรมผู้สูงอายุเอง ชุมชนหลังแขวง ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง   

จงัหวัดป๎ตตานี  
- การบูรณาการการด าเนินงานระบบ LTC กับทีมหมอครอบครัว โรงพยาบาลตรัง อ าเภอเมือง 

จงัหวัดตรัง 
- พ้ืนที่ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทีมีคุณภาพ คือ ต าบลโคกชะงาย อ าเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง  
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- พ้ืนที่ต้นแบบคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ปี 2559 คือ โรงพยาบาลควนขนุน 
- โปรแกรมการเยี่ยมบ้าน HHC Yala Province ของโรงพยาบาลศูนย์ยะลา  
- โรงเรียนผู้สูงอายุ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา  
- การด าเนินงานระบบ LTC โรงพยาบาลบางกล่ า อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
- การประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ One Stop Cervices PCU ชุมชนเตาหลวง (เครือข่าย

โรงพยาบาลสงขลา) 
- ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยชุมชนต าบลทับช้าง อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   
- รูปแบบการด าเนินงานศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของ 

อบต.พร่อน ชมรมคนพิการ อ าเภอตากใบ เชื่อมโยงระบบการดูแลคนพิการ และผู้สูงอายุกับทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลตากใบ  

1.2 ระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที่ 
    ตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดที่มีศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 

                       สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 80 
สถานการณ์ปัจจุบัน  

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในป๎จจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต   
ท าให้ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Public Health 
Emergency Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัดเพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ
แบบ Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล  

 



35 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

จากฐานข้อมูลส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ผลการ
ด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าทุกเขตสุขภาพสามารถด าเนินงานได้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในรอบการตรวจราชการรอบที่ 1 
 

การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 
- เตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
- พัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
- ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข ระดับจังหวัด 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. จังหวัดเน้นจัดท าค าสั่ง EOC & SAT ตามรูปแบบข้อสั่งการจากส่วนกลาง แต่มีความเข้าใจใน

หลักการ ICS ไม่มากพอ จึงอาจเกิดป๎ญหาเชิงระบบ หากต้องเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข    
(บางแห่งยังใช้โครงสร้างหน่วยราชการในภาวะปกติมาดัดแปลง และยังไม่ระบุผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน) 

2. จังหวัดก าหนดสถานที่ EOC และจัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ ที่จ าเป็น (16 รายการ) ได้ครบตามที่
ก าหนด กรณีต้องเปิดปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาจมีอุปกรณ์ไม่ครบตามรายการนั้น เนื่องจากยัง
ไม่ได้สื่อสารให้ทั้งองค์กรทราบว่าสิ่งเหล่านี้ต้องถูกระดมมาใช้ และไม่ได้เช็คความพร้อมใช้อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 
1. ชี้แจงสร้างความเข้าใจในหลักการ EOC&ICS ให้ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและจังหวัดเข้าใจตรงกัน 

และก าหนดเป็นภารกิจส าคัญที่ผู้บริหารต้องผลักดันให้ส าเร็จ 
2. ก าหนดให้จังหวัดจัดตั้งคณะท างานประจ าด้าน EOC ที่มีสมาชิกจากทุกกลุ่มงาน และจัดท าแผน

ระดมบุคลากรในส านักงานมาปฏิบัติงานเวร SAT ระดับจังหวัด เพิ่มเติม  
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ EOC ที่จ าเป็นบางรายการ หากไม่

สามารถระดมทรัพยากรจากกลุ่มงานใดได้ 

ตัวชี้วัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า  
                    (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85) 
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สถานการณ์ 
จากฐานข้อมูล TBCM (ข้อมูล 1 ตุลาคม 59 - 31 มีนาคม 60) ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 

เขตสุขภาพ พบว่าอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า คิดเป็นร้อยละ 73.44 ซึ่ง
เ ป็ น ช่ ว ง ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ก า ร รั ก ษ า  โ ด ย เ ข ต สุ ข ภ า พ ที่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ง า น ไ ด้ สู ง ที่ สุ ด คื อ  
เขตสุขภาพท่ี 10 คิดเป็นร้อยละ 82.1 และผลการด าเนินงานที่น้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 7 ร้อยละ 64.2 

 

ปัญหา/อุปสรรค  
1. การวางระบบการคัดกรอง/ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคในจังหวัดยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ 
2. โรงพยาบาลมีภาระงานมาก ข้อจ ากัดด้านอัตราก าลัง  
3. งบประมาณในการด าเนินงานคัดกรองด้วยวิธี CXR ในกลุ่มเสี่ยงไม่เพียงพอความชัดเจนของ

ช่องทางการรายงานผลการคัดกรองผู้ปุวยวัณโรค และการรวบรวมส่งต่อข้อมูลผลคัดกรองล่าช้า 
4. ขาดการตรวจสอบ ทวนสอบข้อมูลและไม่มีการเปลี่ยนสถานะผลการรักษาในระบบการบันทึก

และรายงานข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม TBCM Online 
5. ภาระงาน/ความซ้ าซ้อนที่ต้องรายงานข้อมูลทั้งในระบบ TB data hub ของ สปสช.และ TBCM 

2010 
6. ไม่มีผลการประเมินผลเสมหะหลังสิ้นสุดระยะเข้มข้น และยังมีผู้ปุวยที่เสมหะยังไม่เปลี่ยนจาก

บวกเป็นลบ 
7. มีการรายงานผลการตรวจเสมหะในโปรแกรม TBCM ไม่ครบถ้วนทุกราย 
8. การประเมินต้องใช้ทีมงานอย่างน้อย 3 คน/แห่ง  และใช้ระยะเวลาแห่งละ 1 วัน ท าให้ไม่

สามารถด าเนินการเสร็จสิ้นทันตามเปูาหมายในไตรมาสที่ 2 
9. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในหน่วยงานระดับพ้ืนที่และความเข้าใจในมาตรฐาน  

QTBPเรือนจ าเปูาหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปูองกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ในปี 
2560 โดยการประเมินต้องใช้ทีมงานอย่างน้อย 3 คน/แห่ง  และใช้ระยะเวลาแห่งละ 1 วัน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการเสร็จสิ้นทันตามเปูาหมายในไตรมาสที่ 2 

10. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในหน่วยงานระดับพ้ืนที่และความเข้าใจในมาตรฐาน QTBP 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  
1. ในการเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมายควรวางระบบการคัด

กรอง/ค้นหาผู้ปุวยวัณโรคโดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมของทีมสหวิชาชีพในระดับพ้ืนที่/ชุมชน 
2. ในการเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมายคัดกรองกลุ่มเสี่ยงตาม

แนวทางการคัดกรองเพ่ือค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยา 
3. ในการเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมายบริหารจัดการงบประมาณ

จากค่าชดเชยงานวัณโรคท่ีได้รับจาก สปสช. 
4. ก าหนดช่องทางการรายงานผลการคัดกรองผ่านโปรแกรม TBCM. 
5. การก าหนดนโยบายให้ใช้ TBCM2010 เป็น Single data entry ในการก ากับ ติดตาม ดูแล

รักษาผู้ปุวยวัณโรค เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่าน โปรแกรม 
TBCM 2010 หรือ โปรแกรม TBCM Online 

6. วางระบบการตรวจสอบ/ทวนสอบข้อมูลรายงานผู้ปุวยวัณโรคของหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลในแต่ละ
ระดับ 
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7. นิเทศงาน ก ากับติดตามการใช้โปรแกรม TBCM 2010ของผู้ดูแลระบบแต่ละระดับ 
8. ด้านการประเมินอัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ ควรเร่งรัดการบันทึกข้อมูลผล

ติดตามเสมหะหลังสิ้นสุดระยะเข้มข้น และตรวจสอบ/ทวนสอบข้อมูลรายงานผู้ปุวยวัณโรคก่อนน าเข้าระบบ 
9. ประเมินประสิทธิภาพการรักษาเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น ร่วมกันของสหวิชาชีพ 
10. เน้นการดูแลรักษาแบบมีผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง (Patient Care Center) 
11. หน่วยงานประเมินตนเองแบบออนไลน์เพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเป็นโรงพยาบาลเปูาหมายผ่านเกณฑ์ 
12. การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB) ผู้ประเมินภายนอก 

(สคร.) มีแผนจะเมินในปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ตามแผนที่บูรณาการกับแผนงาน/โครงการที่มี 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร เวลาและงบประมาณ 

13. พัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคในการใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 
14. เรือนจ าควรพัฒนาหน่วยงานประเมินตนเองแบบออนไลน์เพ่ือการพัฒนาเพ่ือผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 
15. มาตรฐานการปูองกันดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ในปี 2560 
16. ผู้ประเมินภายนอก(สคร.) มีแผนจะเมินในปลายไตรมาสที่ 3 ถึงต้นไตรมาสที่ 4 ตามแผนที่     

บูรณาการกับแผนงาน/โครงการที่มี เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร เวลาและงบประมาณ 
17. พัฒนาบุคลากรด้านวัณโรคในการใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐาน 

 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ 
                   บ าบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92) 
สถานการณ์ 
 

 
จากฐานข้อมูล ระบบรายงานยาเสพติด (บสต.) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ผลการ

ด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจาก
การบ าบัดรักษา คิดเป็นร้อยละ 93.38 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยเขตสุขที่มี
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อัตราผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุด เสพต่อเนื่อง  3 เดือน หลั งจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาสูงที่สุดคือ  
เขตสุขภาพท่ี 10 คิดเป็นร้อยละ 98.92 และน้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 1 ร้อยละ 83.62 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. หน่วยงานบางแห่งยัง ไม่มีผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดเฉพาะ 
2. สถานที่บ าบัดหรือส่งต่อผู้ปุวยที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางยาเสพติด หรือผู้ปุวยที่ เกินศักยภาพ

ของ รพช./รพท. หรือสถานที่บ าบัดผู้ติดรุนแรงยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ ตามป๎ญหาและความต้องของผู้รับบริการ 
3. ระบบฐานข้อมูลยาเสพติดของประเทศ (บสต.) อยู่ระหว่างการปรับปรุง ยังไม่สามารถเชื่อมโยง

และส่งต่อข้อมูลผู้รับการบ าบัดยาเสพติด ระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกเครือข่าย  
4. ยังขาดการพัฒนาในหลักสูตรที่เป็นความต้องการของผู้ปฏิบัติงานคือ การบ าบัดบุหรี่ สุรา การ

บ าบัดผู้เสพติดพืชกระท่อม และการบ าบัดผู้ใช้สารเสพติดตัวใหม่ๆ 
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกรอบของ Service plan  เช่น  พยาบาลเฉพาะทางยาเสพติด 

เวชศาสตร์ยาเสพติดส าหรับแพทย์ยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอกับป๎ญหาและความต้องของผู้รับบริการในพื้นที่ 
6. จากนโยบายการถ่ายโอนภารกิจการบ าบัดรักษายาเสพติดมาให้กระทรวงสาธารณสุข ท าให้

ภาระงานเพิ่มมากขึ้นการเตรียมการด้านบุคลากร และโครงสร้างงานยังขาดความพร้อม 
7. การปรับระบบข้อมูล บสต. ใหม่ซึ่งเริ่มด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2560 ระบบยังไม่เสถียร 

การเชื่อมต่อระบบกับนอกกระทรวงติดขัด ท าให้การบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลผลงานขาดความน่าเชื่อถือ 
ต้องใช้ระบบ manual แทน 

8. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญโดยเฉพาะวิชาชีพแพทย์ พบว่าป๎จจุบันมีแพทย์ที่ได้รับ
การอบรมความรู้ เรื่องยาเสพติดทั่วประเทศมีเพียง 256 คน จากที่ควรมีทุกโรงพยาบาล 1 คน 

1.3 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย(ร้อยละ 80) 
สถานการณ์ 

จากฐานข้อมูล แบบรายงาน ตก.2 (โดยผู้นิ เทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560) ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์อาหาร
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สดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 97.54 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด โดยเขตสุขที่มีอัตราอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัยสูงที่สุดคือ เขตสุขภาพที่ 4  คิดเป็น
ร้อยละ 99.74และน้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 2ร้อยละ 92.05 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. ควรบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานกับภาคส่วนต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2. เชื่อมโยงเครือข่ายการท างานตามนโยบายอาหารปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกฎหมายหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลตลาดค้าส่ง เพ่ือปูองกันการ

กระจายอาหารที่ไม่ได้คุณภาพไปสู่แหล่งอื่น 
4. ควรมีการอบรมและก าหนดมาตรฐานและคุณสมบัติของผู้ประกอบการ 
5. เพ่ือเสริมสร้างความรู้และความตระหนักของผู้ประกอบการ 
6. ส่วนกลางควรก าหนดให้มีตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างกระทรวงเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ การท างาน

รว่มกันตั้งแต่ระดับกระทรวง จะท าให้เกิดการบูรณาการ 

ตัวชี้วัด : ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
                      (ร้อยละ 95) 
สถานการณ์ 

 
จากฐานข้อมูล แบบรายงาน ตก.2 (โดยผู้นิเทศ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) (ข้อมูล ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2560) ผลการด าเนินงานภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 95.33 ซึ่งสามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด โดยเขตสุขภาพที่มีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด
สูงที่สุดคือ เขตสุขภาพท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 99.21 และน้อยที่สุดคือเขตสุขภาพท่ี 11 ร้อยละ 93.82 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา   
1. จังหวัดมี SAT และ Operation team แต่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลและแนวทางการส่งต่อข้อมูล

ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายทอดให้มีการตรวจสอบเฝูาระวัง ลงสู่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  
3. ขั้นตอนทางการจัดซื้อชุดทดสอบเบื้องต้นล่าช้า อาจท าให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
4. การด าเนินงานในไตรมาสแรกเป็นช่วงของการวางแผนควรเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผน 
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5. ส่วนกลางควรมีการเวทีเพ่ือก าหนดตัวชี้วัด เปูาหมาย จ านวนผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงร่วมกัน  
6. ควรสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพและการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย 
7. ควรมีแนวทางการควบคุมเภสัชเคมีภัณฑ์ ที่น าไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี อันตราย             

ไม่ปลอดภัยด้วย ป๎จจุบันมีแต่การควบคุมผลิตภัณฑ์ปลายทาง ซึ่งบางครั้งไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ เช่น     
สารไฮโดรควิโนนในเครื่องส าอาง 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
                   มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 80)  
สถานการณ ์  

จากฐานข้อมูลแบบรายงาน ตก.2 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2560) ผลการด าเนินงานพบว่ามี 8 เขตสุขภาพที่สามารถด าเนินงานได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ยกเว้น
เขตสุขภาพท่ี 2, 3 และ 5 มีผลการด าเนินงานอยู่ที่ 16.4, 14.58 และ 43.45 ตามล าดับ 
 

ปัญหา/อุปสรรค  
1. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 ยังไม่ชัดเจน 

เนื่องจากกฎหมายยังประกาศใช้ไม่ครบ 
2. ขาดคู่มือการตรวจสถานพยาบาลตามแบบตรวจใหม่ ท าให้การใช้ดุลยพินิจของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลข้อก าหนดในบางข้อไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบั น 

เช่น ชุดช่วยชีวิตที่ต้องมียากลุ่ม Nitroglycerine 
4. ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.สถานพยาบาลฉบับที่ ๔  
5. ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ  พ.ร.บ.สถาน

ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๒๕๕๙ 
6. ตามที่มีประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เรื่องหลักเกณฑ์การรับรอง

วุฒิบัตร หรือประกาศนียบัตรที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ให้บริการได้รับจากสถาบันการศึกษาฯ ใช้บังคับในวันที่     
24 ธันวาคม 2559 ตามบทเฉพาะกาล ข้อ 1๘ มีเงือ่นไขด้านเวลา ซึ่งมีหลายสถาบันเตรียมการไม่ทัน 

7. พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะประสบการณ์ เกี่ยวกับการตรวจมาตรฐาน และความรู้ข้อกฎหมายใหม่ 
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8. พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะ ความรู้ และการด าเนินงานที่สม่ าเสมอในการติดตามเฝู าระวัง
สถานพยาบาลที่กระท าผิดกฎหมาย 

9. การควบคุมสถานประกอบการไม่เท่าเทียมกัน โดยสถานประกอบการลดน้ าหนักเอกชนป๎จจุบัน
มีการใช้เครื่องมือแพทย์และโฆษณาไปในท านองการรักษาพยาบาล 

10. ป๎ญหาการโฆษณาโอ้อวดผลการรักษาเกินจริงของคลินิกความงามแฝงในสื่อต่างๆ มีจ านวนมาก 
11. ผู้ประกอบกิจการและผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ยังไม่ยื่นค าขอเข้าสู่ระบบ

ทางทะเบียนและมีความวิตกกังวลเมื่อต้องเข้าสู่ระบบทางทะเบียนตามกฎหมายก าหนด 
12. มีเบาะแสการซื้อขายใบประกาศนียบัตรด้านการนวด แต่ไม่มีความชัดเจนในการแก้ป๎ญหา

ดังกล่าว 
13. แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ป๎จจุบันที่มีการส่งให้จังหวัด มีเฉพาะแบบตรวจงาน

อนุญาต ไม่มีแบบตรวจส าหรับงานเฝูาระวัง 
14. ผู้ตรวจราชการ และผู้นิเทศงาน ขาดความเข้าใจรายละเอียดตัวชี้วัด ส่งผลให้ข้อมูลผลการ

ตรวจราชการไม่ตรงตามเปูาหมาย 
15. ฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชน และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไม่เป็นป๎จจุบัน 
16. ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการและผู้ให้บริการส่วนใหญ่เข้าถึง social network ท าให้มีการรับ

ข่าวสารได้หลายช่องทาง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
17. การข้ึนทะเบียนผู้ให้บริการส าหรับท างานกับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจ านวนมากท าให้

เป็นภาระงานกับบุคลากรที่รับข้ึนทะเบียน 
18. สถาบันการเรียน การสอน ส่วนกลางที่ผลิตบุคลากรผู้ให้บริการฯ บางแห่ง มีการจัดอบรมใน

ระบบเครือข่ายวิทยากร จัดการอบรมในจังหวัดเชียงใหม่  แต่ออกใบรับรองจากสถาบันส่วนกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่
ยังไม่ได้รับมอบหมาย ท าให้ไม่มีอ านาจ ท าให้การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพยังไม่ครบวงจร ในการ
ด าเนินการเฝูาระวังเรื่องคุณภาพการเรียน การสอนของสถาบัน 

19. หลักสูตร/ประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาของผู้ให้บริการยังขาดระบบการตรวจสอบข้อมูล
ที่สมบูรณ ์

20. แบบแสดงรูปถ่ายและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ (ส.พ.๖)  
ในสถานพยาบาลประเภทคลินิก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรม สบส.ตรากระทรวงสาธารณสุขยังเป็นแบบเก่า 
 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. การสนับสนุนจากส่วนกลางในการตอบข้อหารืออย่างรวดเร็ว 
2. ส่งเสริมพัฒนา จัดอบรมให้ความรู้ กฎหมายใหม่ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน 
3. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพควรเร่งด าเนินการจัดท าคู่มือและแนวทางเพ่ือความชัดเจนของ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
4. ปฏิบัติตามประกาศ/ด าเนินการตามท่ีได้รับมอบอ านาจตามที่ประกาศไว้แล้ว 
5. การออกพระราชบัญญัติใหม่ ควรท าร่างกฎกระทรวงไว้รอ และให้เวลาก่อนการบังคับใช้นาน

พอที่จะออกกฎกระทรวงได้ส าเร็จ 
6. ประสาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก จัดท าคู่มือการตรวจ

สถานพยาบาลตามแบบตรวจใหม่ ส่งให้ สสจ.เพ่ือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
7. ควรมีการทบทวนแบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลให้เป็นป๎จจุบัน 
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8. ควรมีการก าหนดลักษณะและประเภทของคลินิกให้ชัดเจน พร้อมจัดท าคู่มือหรือแนวทางใน
การตรวจสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านเสริมความงาม มีการก าหนดรายละเอียดของมาตรฐานด้านสถานที่ 
หรือเครื่องมือต่างๆ 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ๒๕๕๙ 

10. ก าหนดเวลา ที่ก าหนดในบทเฉพาะกาล ตามประกาศฯที่เกี่ยวข้อง ควรมีระยะเวลาให้
ผู้เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม เพ่ือลดผลกระทบโดยตรงกับผู้เกี่ยวข้อง และประสานกองกฎหมาย กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเพ่ือท าความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ
ต่อไป 

11. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะ และจัดท าคู่มือวิธีปฏิบัติตามข้อกฎหมายใหม่ 
12. เพ่ิมความเข้มงวดในการเฝูาระวังเกี่ยวกับสถานพยาบาล ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
13. จัดอบรมให้ความรู้ที่เป็นป๎จจุบัน เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 
14. เพ่ิมมาตรการควบคุมสถานประกอบการเหล่านั้น 
15. ตรวจสอบมาตรฐานสถานบริการที่ให้บริการคล้ายคลึงคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม 
16. ควรมีการจัดการป๎ญหาร่วมกันอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมก ากับสื่อ 
17. น าเสนอป๎ญหาน าไปสู่การขับเคลื่อนระดับนโยบาย 
18. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบกิจการผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพมีความเข้าใจในข้อกฎหมายและความจ าเป็นในการขอยื่นรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

19. สสจ. ท าหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกองกฎหมาย กรม สบส. เพ่ือด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

20. ควรท าแบบตรวจมาตรฐานการเฝูาระวังให้สอดคล้องกับกฎหมายป๎จจุบัน 
21. เร่งรัดการออกกฎหมายโฆษณาสถานพยาบาล 
22. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงตัวชี้วัดให้แก่ผู้ตรวจและผู้นิเทศงานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
23. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูล ให้เป็นป๎จจุบันและถูกต้อง และลงข้อมูลในโปรแกรมระบบ

ฐานข้อมูล ผ่านระบบ Internet ทาง http://www.bo.mrd.go.th 
24. ประสานงาน และจัดอบรมการจัดท าฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนและ สถานประกอบการ

เพ่ือสุขภาพ  
25. การมีช่องทางการส่งข่าวสารผ่าน social network ที่เป็นทางการ (official) เพ่ือให้ข้อมูลมี

ความน่าเชื่อถือมากขึ้นและน าไปยึดถือปฏิบัติได้ 
26. ลดขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูล 
27. สนับสนุนบุคลากรในการช่วยขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ 
28. ระบบการลงทะเบียนผู้ให้บริการ ควรเพ่ิมช่องทางให้เจ้าหน้าที่สามารถกรอกข้อมูลแทนผู้

ให้บริการได้   
29. ในปีงบประมาณ 2560 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ

สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อใช้ในการ ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมด้านสถานพยาบาล และสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ โดยสามารถ ตรวจสอบงบประมาณได้จากส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 

http://www.bo.mrd.go.th/


43 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

30. จัดท าระบบการตรวจสอบหลักสูตร ประกาศนียบัตรหรือวุฒิการศึกษาของผู้ให้บริการที่
สมบูรณ์และให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

31. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ปรับปรุงตรากระทรวงสาธารณสุข
ใน แบบ ส.พ. ๖ ให้เป็นป๎จจุบัน 

32. ผู้รับผิดชอบงานหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัด (ส านักสถานพยาบาลและการประกอบ
โรคศิลปะกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพและกองกฎหมาย) เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน 

33. บูรณาการการเฝูาระวังการกระท าความผิดด้านสถานพยาบาล ด้านการโฆษณา ร่วมกับภาคี
เครือข่ายระดับส่วนกลางหรือกระทรวง 

 

ผลงานที่เป็น Best practice 
เขตสุขภาพท่ี 2 
- จังหวัดสุโขทัย ผู้ประกอบการสามารถดูหลักเกณฑ์และตัวอย่างคลินิกที่ถูกต้อง ผ่านทาง      

QR Code 
เขตสุขภาพท่ี 6 
จังหวัดชลบุรี 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการ

สุขภาพ  และคณะท างานบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ  ทั้งระดับจังหวัด 
และระดับอ าเภอ  เป็นทีมด าเนินการเฝูาระวัง ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ แก้ป๎ญหาในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ 

- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลเอกชนเพ่ือชี้แจงข้อกฎหมายสถานพยาบาลที่ออกใหม่ 
เมื่อ 1 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ชลบุรี 

- ประชุมชี้แจง/ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ประกอบการสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ/
รับค าขออนุญาต/ค าขอขึ้นทะเบียน 

- จัดอบรมผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง ร่วมกับ 
โรงพยาบาลพนัสนิคม 

- สสอ. และโรงพยาบาลชุมชนตรวจสอบเฝูาระวังสถานพยาบาลที่ไม่รับผู้ปุวยไว้ค้างคืนในเขต
พ้ืนที่ของแต่ละอ าเภอ แล้วส่งข้อมูลการ ด าเนินงานกลับมาที่จังหวัด 

จังหวัดระยอง 
- ผู้บริหารสนับสนุนและมีการประชุมคณะอนุกรรมการสถานพยาบาลประจ าจังหวัดเพ่ือ

พิจารณาอนุญาตสถานพยาบาลที่ขออนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล (รายใหม่) และวางแนวทางการ
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล การส่งเสริมสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ อย่างสม่ าเสมอ 

จังหวัดตราด 
- มีการใช้ระบบเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ของ คปสอ.ด าเนินการติดตามตรวจมาตรฐาน       

ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอท าให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 ภายใน  
ไตรมาสที ่1 

เขตสุขภาพท่ี 7 
- การท าส านวนสืบสวนและสรุปผล โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.สถานพยาบาล ก่อนด าเนินคดีทุกครั้ง 
เขตสุขภาพท่ี 10 
- จังหวัดศรีสะเกษมีการถ่ายทอดตัวชี้วัด ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือ

สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลในระดับอ าเภอ
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ด าเนินการ โดยในระดับจังหวัดจะนิเทศติดตาม และมีการจัดอันดับ (Ranking) ผลการด าเนินงานของแต่ละ
อ าเภอภายในจังหวัด เป็นกระตุ้นผู้ปฏิบัติให้ด าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสถานบริการสุขภาพอีกทางหนึ่ง 

 

ตัวชี้วัด :  ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
              GREEN&CLEAN Hospital (ร้อยละ 75) (6 เดือนเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 30) 

สถานการณ์  

 
จากฐานข้อมูลแบบรายงาน ตก.2 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 

2560) พบว่าโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital จาก
โรงพยาบาลทั้งหมด ๙๕๙ แห่ง มีโรงพยาบาลได้รับการประเมินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital จ านวน ๗๒๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 75.18 โดยมีผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 616 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.23  

การด าเนินงานตามกระบวนการเชิงยุทธศาสตร์ที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ และความยั่งยืน 
การบริหารจัดการเชิงนโยบายที่เข้มแข็ง มีการสื่อสารความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและสร้างความ

ร่วมมือบุคลากรทุกระดับ มีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ พร้อมการสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อน ามาปรับปรุง และพัฒนา 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ผู้บริหารโรงพยาบาลบางแห่งไม่ได้ก าหนดงาน GREEN & CLEAN Hospital เป็นนโยบายส าคัญ

เร่งด่วนขององค์การ การปรับปรุงบางเรื่อง เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ปรับปรุงส้วม การจัดหาน้ าดื่มสะอาด
ต้องใช้งบประมาณ ดังนั้นจึงท าให้การปฏิบัติงานอาจเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่มีการก ากับติดตามประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 

2. ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาล เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยที่ต้องร่วมกันด าเนินการ มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบ แต่ไม่สามารถก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักได้ รวมทั้งมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่ 

3. การออกแบบ/ปรับปรุง ห้องส้วม ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง “ก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกใน
อาคารส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548”จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
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4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.๒๕๔๕ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

5. นอกจากระบบการรายงานเพ่ือการก ากับติดตามของกรมอนามัย มีระบบรายงานของส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่สอดคล้องกัน ท าให้การรายผลต่อผู้บริหารไม่ตรงกัน ควรปรับให้มีระบบการ
รายงานระบบเดียว 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
1. ผลักดันให้มีการบริหารจัดการเชิงนโยบายที่เข้มแข็ง และมีการก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ แนวทางการด าเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital เพ่ือให้

โรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านระดับพ้ืนฐานผ่านระดับพ้ืนฐาน พร้อมส่งเสริมการด าเนินงานให้โรงพยาบาลที่ผ่าน
พ้ืนฐาน เลื่อนสู่ระดับดีและดีมากต่อไป 

3. จัดท าคู่มือการประเมินของคณะกรรมการประเมินโดยอธิบายรายละเอียดข้อย่อยเกณฑ์การ
ประเมินรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพให้ทีมประเมินทั้งในเชิงวิชาการและเทคนิคการประเมินเพ่ือให้การ
ประเมินเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

4. พัฒนาระบบ Digital infectious Waste Tracking control เพ่ือให้มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
อย่างเป็นรูปธรรม 

5. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้Best Practice ด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ และสร้างความ
ร่วมมือให้เกิด GREEN&CLEAN Community 

 

ผลงานที่เป็น Best practice 
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 สามารถด าเนินกิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ 
CLEAN ได้ตามมาตรฐานผ่านการประเมิน ระดับดีมาก ซึ่งมีเปูาหมายมุ่งสู่ Zero Waste ได้แก่ Zero waste 
Product Management Zero waste water Management และZero waste Energy Management 
โดยการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ (Healing environment) 

2. โรงพยาบาลน้ าพอง 
โรงพยาบาลน้ าพองสามารถด าเนินกิจกรรม GREEN และกลยุทธ์ CLEAN ได้ตามมาตรฐาน 

ผ่านการประเมิน ระดับดีมากโดนมีจุดเด่นเรื่องการจัดตลาดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นผักจาก
เครือข่ายเกษตรต้นแบบ มีโครงการผักสวนครัวพอเพียงในบ้านหลังที่สอง เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร ปลูกผัก
ปลอดสารพิษในที่ท างานและน าไปบริโภคในครอบครัวพร้อมกับใช้นโยบายลดปริมาณขยะด้วยหลัก 5R 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากผู้มารับบริการและ บุคลากรในรูปแบบ “แฟนพันธุ์แท้รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 

……………………………………………… 



คณะที่ 2 
การพัฒนาระบบบริการ  

 

   2.1  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2.2   Service Plan สาขา NCD 

2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

2.3   Service Plan สาขา RDU 
2.4   Service Plan สาขาทารกแรกเกิด 
2.5   Service Plan สาขา Palliative Care 
2.6   Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
2.7   Service Plan สาขาสุขภาพจิต 
2.8   Service Plan 3 สาขาหลัก plus 

2.8.1 สูติกรรม 
2.8.2 กุมารเวชกรรม 
2.8.3 ออร์โธปิดิกส์ 

          2.8.4  อายุรกรรม  
2.8.4 ศัลยกรรม  

2.9  Service Plan โรคหัวใจและหลอดเลือด 
2.10 Service Plan โรคมะเร็ง 
2.11 Service Plan โรคไต 
2.12 Service Plan สาขาตา 
2.13 Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก 
2.14 Service Plan สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
2.15 Service Plan สาขาอุบัติเหตุ 
2.16 การพัฒนาคุณภาพหน่วยงานบริการ 
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คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
…………………………………… 

การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) เป็นการจัดระบบบริการเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส าคัญของ
ประเทศ ใน 18 สาขา สร้างระบบการท างานที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายตั้งแต่ระดับบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
ตติยภูมิ รวมทั้งศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง ภายใต้กรอบแนวคิดการบริหารร่วมการ บริการร่วม การใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างคุ้มค่า สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดผลที่ดีต่อสุขภาพประชาชน คือลดอัตรา
ปุวย ลดอัตราตาย ลดระยะเวลารอคอย และลดความแออัด 
 ในภาพรวมประเทศมีการด าเนินงานตามแนวทางส าคัญโดยการสร้างกลไกการบริหารจัดการการ
พัฒนา Service plan ในภาพรวมและรายสาขาซึ่งทุกเขตสุขภาพได้มีการด าเนินการ Service plan แต่ละ
สาขาตามกรอบแนวทางที่ก าหนดได้แก่มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและปัญหาการ
บริการโดยก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดทั้งที่เป็นตัวชี้วัด Outcome (ลดปุวย, ลดตาย) และตัวชี้วัด Service 
Outcome (ลดการรอคอยบริการเพ่ิมการเข้าถึงเพ่ิมความครอบคลุมเพ่ิมขีดความสามารถลดการส่งต่อที่ไม่
จ าเป็น) มีการออกแบบและวางระบบบริการที่เชื่อมโยงการบริการกันทั้งเขตตั้งแต่ ระดับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน /ทั่วไป/ศูนย์ และระดับศูนย์ความเชี่ยวชาญ ที่มีการ
พัฒนาเชิงระบบของ PCC และ DHS เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาระบบริการ Service Plan ในทุกสาขา 

ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 

2.1  การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2.1.1 การพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.ติดดาว)  

เป็นการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการระดับปฐมภูมิซึ่งรวมเกณฑ์คุณภาพบริการด้านส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกันโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน เป็นตัวชี้วัดระดับ
กระทรวงสาธารณสุขใหม่ของปี 2560 ซึ่งไม่มีข้อมูลระดับประเทศมาก่อน แต่มีการพัฒนาในบางเขตสุขภาพ
และบางจังหวัด  เปูาหมายปี 2560 คือ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวร้อยละ 10 
โดยมี small success ดังนี้ 

ระยะ 3 เดือน มีการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน รพ.สต.ติดดาว 
ระยะ 6 เดือน ทีมประเมินระดับเขตสุขภาพชี้แจงการด าเนินงาน และพัฒนาทีมประเมิน

ระดับจังหวัดและอ าเภอ 
ระยะ 9 เดือน รพ.สต.ร้อยละ 100 มีการน าเกณฑ์คุณภาพไปประเมินตนเอง 
ระยะ 12 เดือน ทีมประเมินระดับเขต ลงประเมินรับรองผลการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 

และได้ รพ.สต.ทีผ่่านการประเมินมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10  
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2560 พบว่า ระดับประเทศมีการประชุมชี้แจงนโยบาย    

รพ.สต.ติดดาว เมื่อ 23-25 มกราคม 2560 และระดับเขต/จังหวัด ได้ด าเนินการแล้วทุกเขตสุขภาพ  ระดับ 
รพ.สต.มีการประเมินตนเอง  เปูาหมายไตรมาส 3 ร้อยละ 100  ขณะนี้มี รพ.สต.ที่ได้ประเมินตนเองแล้ว 13 
จังหวัด จ านวน 1,139 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 599 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52 โดยแบ่งรายเขตสุขภาพ พบว่า เขต
สุขภาพที่ 1 ประเมินตนเอง 49 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 40 แห่ง เขตสุขภาพที่ 8 ประเมินตนเอง 956 แห่ง  
ผ่านเกณฑ์ 532 แห่ง เขตสุขภาพที่ 9 ประเมินตนเอง 23 แห่ง  ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง เขตสุขภาพที่ 11 
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ประเมินตนเอง 111 แห่ง  ผ่านเกณฑ์  21 แห่ง ส าหรับเขตสุขภาพอ่ืนอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จได้แก ่1) การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ 2)  มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  3) ประชาชนมีส่วนร่วม 
และ 4) รพ.สต.มุ่งม่ันพัฒนาตนเอง 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
  ส่วนกลางชี้แจงแนวทางด าเนินงานให้พ้ืนที่ล่าช้า ท าให้เจ้าหน้าที่เข้าใจสับสนกับเกณฑ์

คุณภาพอ่ืนๆเช่น PCA  การเข้าใจนิยามและเกณฑ์ประเมินไม่ชัดเจน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  รพ.สต.ควรพัฒนาคุณภาพภายใต้ความต้องการของประชาชน  รวมงาน รพ.สต.ติดดาว  
เข้ากับงานปฐมภูมิอื่นๆ และบูรณาการออกตรวจประเมินฯ เกณฑ์คุณภาพร่วมกับชมรมสาธารณสุขอ าเภอและ
เขตสุขภาพ 
 

2.1.2  การพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster : PCC) 
ส าหรับการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัวนั้น ตามแผนที่กระทรวงฯ ก าหนดไว้ใช้เวลา ๑๐ปี   

ในการพัฒนาให้มีคลินิกหมอครอบครัวครบทั่วประเทศ เนื่องจากประเทศไทยขาดแคลนแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวง ในการเพ่ิมก าลัง
การผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ได้ ๖,๕๐๐ คน ใน ๑๐ ปี ซึ่งปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้น  
เรื่อยๆ และมากท่ีสุดได้ถึง ๑,๐๐๐ คนต่อปี ภายในปี ๒๕๖๕ 

ในเรื่องของการเปิดด าเนินการคลินิกหมอครอบครัว เริ่มด าเนินการน าร่องตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ 
ซึ่งทั่วประเทศด าเนินการทุกเขตตามความพร้อมของพ้ืนที่รวม ๔๘ แห่ง ซึ่งในปี ๒๕๖๐ ก าหนดเปูาหมายเปิด
ด าเนินการคลินิกหมอครอบครัวอีกจ านวน ๔๒๔ ทีม ขณะนี้มีสามารถเปิดด าเนินการรวมทั้งสิ้น ๕๔๐ ทีม     
ซึ่งเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้  

เปูาหมายและความคาดหวังในการด าเนินงานคลินิกหมอครอบครัวนอกจากเปูาหมายด้าน
ปริมาณแล้ว กระทรวงสาธารณสุขมีความคาดหวังอย่างยิ่งในการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย 
โดยการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัวซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเป็นองค์รวมมีภาวะ
สุขภาพที่ดี ไม่เจ็บปุวยจากโรคที่ปูองกันได้ ถ้าไม่เจ็บปุวยก็สามารถท างานสร้างรายได้ ซึ่งจะได้เป็นก าลังในการ
สร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

แนวทางการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัวในปี 2560 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ได้มีค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1045/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องจัดตั้ง
ส านักงานสนับสนุนระบบปฐมภูมิและคลินิกหมอครอบครัว (สปค.) เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองภายใต้
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีบทบาทหน้าที่ ในการพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลไกและ
รูปแบบการจัดระบบบริการปฐมภูมิผลักดัน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาก าลังคน สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาระบบติดตามประเมินผล และระบบบริหารจัดการ ซึ่งส านักงานนี้จะเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนคลินิกหมอครอบครัว ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน เพ่ือให้บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าและการพัฒนาของคลินิกหมอครอบครัวให้กับ
เจ้าหน้าที่ ประชาชน อสม.ทราบทางสื่อออนไลน์ ได้แก่ Line@primarycarecluster (คลินิกหมอครอบครัว) 
และ Facebook fan page PR4PCC (คลินิกหมอครอบครัว) ซึ่งมีทีม Admin ไว้เพ่ือค่อยตอบค าถามและ
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สื่อสารข้อมูลความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพปูองกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีศักยภาพในการ
ดูแลสุขภาพตนเองให้เข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป 
 

2.1.3  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพ

อ าเภอ โดยการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอ (District Health System : DHS) เชื่อมโยงกับการพัฒนา
ระบบบริการ (Service Plan) โดยการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนด้วยการบูรณาการภายใต้บริบทของพ้ืนที่ 
ซึ่งมีมาตรการที่ส าคัญ คือ การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังที่เน้นการตรวจเยี่ยมแบบชื่นชมและเยี่ยมแบบ     
บูรณาการ การจัดการระบบการดูแลปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่โดยใช้บริบทของพ้ืนที่มีการพัฒนาระบบการ
จดัการดูแลปัญหาสุขภาพร่วมกัน และการดูแลกลุ่มที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เป็นเปูาหมายส าคัญต้องดูแลคือ ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองและกลุ่มเด็ก ๐-๕ปีมีพัฒนาการล่าช้า และเขตสุขภาพได้
ด าเนินการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ าเภอครอบคลุมทุกอ าเภอ การจัดโครงสร้างทีมหมอครอบครัวตาม
นโยบาย (ระดับอ าเภอ ระดับต าบลและระดับชุมชน)รวมถึงการบูรณาการพัฒนาการด าเนินงาน ๕ กลุ่มวัย 
ด้วยกระบวนเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (DHB) การเสริม
สมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอ าเภอ (DHML) และการพัฒนาของ Context Based Learning  
การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลังที่เน้นการตรวจเยี่ยมแบบชื่นชม 

ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดร้อยละของอ าเภอที่มี District Health System ที่เชื่อมโยง
ระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ) ในปีงบประมาณ 2560 
เปูาหมายก าหนด ให้ทุกอ าเภอด าเนินการแก้ปัญหาร่วมของทุกพ้ืนที่  คือ long term care และ RTI และ    
การแก้ไขปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่อ าเภอละ ๑ เรื่อง พบว่าส่วนใหญ่ด าเนินการในประเด็น ๑.การดูแลผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง ๒.การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ที่ต้องพ่ึงพาได้รับการดูในชุมชนและที่บ้าน และ ๓.การควบคุมโรคในท้องถิ่นและ
การจัดบริการดูแลสุขภาพของกลุ่มเปูาหมายโดยทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ๖๑,๑๓๗ ทีม ระดับต าบล 
๒๓,๘๒๖ ทีมระดับอ าเภอ ๘,๐๓๕ ทีม ผลการพัฒนาการแก้ปัญหาสุขภาพตามองค์ประกอบ UCCARE และ
ยกระดับขึ้นหนึ่งระดับทุกข้อ หรือระดับ ๓ ขึ้นไปทุกข้อตามแนวทางDHS-PCA  นอกจากนั้นยังมีการ
ด าเนินการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพอ าเภอเพ่ิมจาก 73 พ้ืนที่ในปีงบประมาณ 
2559 เป็น 200 พ้ืนที่ ในปีงบประมาณ 2560 

จากข้อมูลผลการด าเนินงาน พบว่าร้อยละของ ODOP ที่ด าเนินการมากที่สุดคือประเด็นของ 
โรคเรื้อรัง ร้อยละ 31.62 ไข้เลือดออก ร้อยละ 14.37 ผู้สูงอายุ ร้อยละ 11.50 ผู้ปุวยระยะท้าย ร้อยละ 
6.66  ผู้พิการ ร้อยละ 4.08  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ร้อยละ 2.57  (รวม ODOP ด้านการดูแลผู้มีปัญหา
สุขภาพ/พ่ึงพิง ร้อยละ 70.8) ส่งเสริมควบคุมปูองกัน ร้อยละ  10.44 เด็กและวัยรุ่น ร้อยละ 8.77         
โรคจิตเวช – สุขภาพจิต ร้อยละ 6.20 อนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 3.03 สุขภาพฟัน ร้อยละ 0.76  
(รวม ODOP ด้านการส่งเสริมปูองกันโรค ร้อยละ 29.2)   
 

ข้อเสนอแนะ   
1. กรอบการด าเนินงานระบบสุขภาพอ าเภอ ควรบูรณาการเชื่อมโยงการพัฒนาระบบบริการและ

เน้นการด าเนินงานตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ 
2. ประเด็น ODOP ควรมีนโยบายด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง บูรณาการท างานกับกระทรวง

ด้านสังคม คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาและกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  
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3. สร้างขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร เช่นการจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน
พ้ืนที่ ความก้าวหน้า ค่าตอบแทนที่เหมาะสม และการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรศูนย์การเรียนรู้ระดับ  /จังหวัด
เพ่ือรองรับนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ เสริมทักษะทีมหมอครอบครัว 

4. ส่วนกลางควรมีการก ากับ ติดตาม และการพัฒนาผู้นิเทศให้มีความเข้าใจและวิธีการการนิเทศ
แบบเยี่ยมชื่นชมเสริมพลังทุกระดับ 
 
2.2 สาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) 

2.2.1 โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน  (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)  ประเด็นของผู้ปุวย

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ พบว่าผู้ปุวยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี ในทุกเขต
ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่วางไว้ โดยภาพรวมอยู่ที่ 15.92 ส่วนในกลุ่มความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี 
ภาพรวมอยู่ที่ 24.54  ส่วนผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด  พบว่า ภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 66.139 ซึ่งมีการด าเนินงานที่เป็นไปตามเปูาหมาย 
คาดว่าเมื่อครบไตรมาสที่ 4 จะเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ คือมากกว่า ร้อยละ80 

ประเด็นส าคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบาย ที่ควรจัดการเพ่ิมเติม คือ การมีและใช้แนวทางการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีรูปแบบที่ชัดเจนให้พ้ืนที่ เพ่ือให้สถานบริการสามารถให้บริการโดยมีเปูาหมายหลัก 
คือ ให้กลุ่มผู้ปุวยญาติใกล้ชิด กลุ่มเสี่ยง สามารถมีความรู้ในการจัดการตนเองได้ อีกทั้งมีการจัดระบบข้อมูล
เพ่ือสามารถเชื่อมโยงระดับอ าเภอ จังหวัด เขต และส่วนกลาง (HDC)  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. อุปสรรคที่ส าคัญคือการติดตามระดับน้ าตาลโดย HbA1C และ การใช้เครื่องวัดความดัน ใน

การติดตามในระดับชุมชนยังไม่มีการจัดการที่ชัดเจน  
2. ผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง CVD risk พบว่า การด าเนินงานทุก

เขตเป็นไปตามเปูาหมาย แต่การจัดการเพื่อติดตามข้อมูลกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงยังต้องรอการจัดการข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล HDC 

ข้อเสนอแนะ 
1. การด าเนินการ: สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ  สนับสนุนงบประมาณให้

พ้ืนที่ (lab HbA1C จัดท าแนวทางการดูแลและส่งต่อผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ร่วมกันระหว่างเขต
และบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย กระทรวงอ่ืนๆ ในระดับส่วนกลางและเขตสุขภาพ เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

2. ระบบข้อมูล : พัฒนาฐานข้อมูลระดับเขตให้มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และระดับส่วนกลางควร
พัฒนาระบบ HDC ให้ครบคลุมตัวชี้วัดของ Service plan NCD 

3. บุคลากร : ส่วนกลางควรจัดโควต้าอบรม Case manager ให้เพียงพอตามจ านวนผู้ปุวย 
จัดสรรต าแหน่งบุคลากรให้สัมพันธ์กับปริมาณงาน จัดสรรกรอบต าแหน่งนักโภชนาการใน รพช. 
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Best practices 
1. รพสต. ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม แต่งเพลงรณรงค์ให้มาคัดกรองเบาหวาน/ 

ความดันโลหิตสูง  การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรม  โดยใช้ท านองเพลงที่สนุก เป็นที่รู้จัก ติดหูประชาชนทั่วไป  
ลงใน You Tube, line กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และเปิดให้ผู้ปุวยที่มารับบริการได้ฟัง 

2. รพ.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  สามารถ Maping ผู้ปุวย CVD ใน Google Map ได้ ท าให้
สามารถส่งรถไปรับผู้ปุวยมาโรงพยาบาลได้ในเวลาอันสั้น ทันต่อการรักษา 

 
2.2.2 โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

สถานการณ์โรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูล ณ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 จากรายงานผล
การตรวจราชการ พบว่า อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองที่มีค่าสูงกว่าเปูาหมาย ร้อยละ 7.0 คือ     
เขตสุขภาพที่ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12 โดยพบว่าอัตราตายสูงสุดอันดับสามแรก คือ เขตสุขภาพที่ 4    
(ร้อยละ 14.19), เขตสุขภาพที่ 6 (ร้อยละ 13.45) และเขตสุขภาพที่ 3 (ร้อยละ 11.88) ตามล าดับ      
และเขตสุขภาพที่มีอัตราตายต่ าสุด คือ เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อยละ 2.12) และ ในภาพรวมของประเทศ พบว่า
โรงพยาบาล ระดับ A มี Stroke Unit 30 แห่ง (ของจ านวนทั้งหมด 33 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 90.9 
(เปูาหมายร้อยละ 100) และ โรงพยาบาลระดับ S มี Stroke Unit 34 แห่ง (ของจ านวนทั้งหมด 48 แห่ง) 
คิดเป็นร้อยละ 70.8 (เปูาหมายร้อยละ 60) และเมื่อพิจารณาข้อมูลการเพ่ิมจ านวน Stroke Unit ใน รพ.ทั้ง 
2 ระดับ ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปีตั้งแต่ 2556 – 2560 สอดคล้องกับอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I 60 – 
I 69) ที่ลดลงในแต่ละปี แสดงถึงศักยภาพของหน่วยบริการมีความสามารถในการดูแลรักษาผู้ปุวยได้อย่าง
ทันท่วงที (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 จ านวน (ร้อยละ) Strok Unit และอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (I 60 – I 69)  
ปี พศ. 2556 - 2560 

รายการ จ านวน 
จ านวย (ร้อยละ) Stroke Unit 

2556 2557 2558 2559 2560* 
(ครี่งปีแรก) 

รพ.ขนาด A 33 19 
(57.6) 

22 
(66.7) 

23 
(69.7) 

26 
(78.8) 

30 
(90.9) 

รพ.ขนาด A 48 6 
(12.5) 

16 
(33.3) 

21 
(43.8) 

24 
(50.0) 

34 
(70.8) 

       

ร้อยละการตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง  
(I 60 – I 69) ใน รพ.รายปี 

 17.6 17.1 9.9 8.3 8.5 

 
ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้ปุวยที่เข้ารับการรักษาเพ่ิมขึ้น  
2. ระบบการให้ยาละลายลิ่มเลือด Stroke Fast Track ที ่ระยะเวลา Door to needle time นาน 
3. ผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ หรืออุดตันเฉียบพลัน ที่มาโรงพยาบาลทันภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง

ยังมีจ านวนผู้ปุวยไม่มาก 
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4. การส่งกลับผู้ปุวย stroke จากรพ.ไปสู่บ้าน/ชุมชน โดยไม่ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล/ผู้ปุวยมา
รพช.ใกล้บ้านก่อน อาจท าให้ผู้ปุวยเสียโอกาสในการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระยะฟ้ืนฟูกึ่งวิกฤต 

5. ผู้ปุวยเข้าถึงบริการล่าช้าเนื่องจากสภาพการคมนาคม , ภูมิประเทศที่ห่างไกล ยากล าบาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการจัดการกับกลุ่มเสี่ยงโดยประสานความร่วมมือ กับหน่วยปฐมภูมิ 

รพช.  
2. พัฒนาระบบ Stroke fast track โดยลดขั้นตอนและก าหนดเส้นทาง ช่องทางด่วนให้สั้นลงจาก

เดิม และพัฒนาระบบส่งต่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้ง รพ.จัดตั้ง Stroke Unit ให้ครบทุกแห่ง 
3. เน้นการท า people alert & people awareness เพ่ือให้ผู้ปุวยมาถึงรพ. และ ได้รับยา

ละลายลิ่มเลือดเร็วขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภายนอกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. พัฒนาระบบส่งกลับ รพช. เพ่ือได้รับการรักษาฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องโดยนักกายภาพบ าบัดของ 

รพช. และท าข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างรพ   ระดับ  A  ,S และ รพช. ให้มี Sub-acute care และการ
รายงานอัตราตายของโรคหลอดเลือดสมองให้ถูกต้อง 

5. ควรมีมาตรการเชิงรุก/พัฒนาระบบส่งต่อ เพ่ือให้ผู้ปุวยมาโรงพยาบาลเร็วขึ้นหรือทันทีท่ีมีอาการ  
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับ Stroke Unit ,Stroke fast track 

 
2.2.3 โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 

สถานการณ์โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ตุลาคม ๒๕๕๙ - มีนาคม ๒๕๖๐)  พบว่า อัตราการเกิดการ
ก าเริบเฉียบพลันในผู้ปุวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง    หมายเปูา <130   แสนประชากรอายุ  15 ปีขึ้นไป ค่าเฉลี่ย
ภาพรวมทุกเขต ไตรมาสแรก ปีงบประมาณ 2560 คือ 2๔๕.2๐ ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าเกินเกณฑ์ที่
ก าหนด สูงมากที่เขตสุขภาพที่ 1 (775.22) เขต 3 (336.02) และเขต12 (274.99)  

ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
1. ขาดแคลนบุคลากร  )อายุรแพทย์โรคปอด  , พยาบาล CHEST NURSE   ดังนั้น   เขตสุขภาพควร

จัดหาบุคลากรด้าน CHEST MED หรือ อบรม  CHEST NURSE  Case manager และ สหสาขาวิชาชีพใน 
COPD Clinic ครบวงจร เพ่ิม  

2. การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง และคลินิกท่ียังไม่สมบูรณ์ในเชิงคุณภาพ  เขตสุขภาพควรพัฒนาการให้
ความรู้ตามมาตรฐานของสมาคมอุรเวชช์ และจัดท าคู่มือแนวทางการวินิจฉัยส าหรับแพทย์จบใหม่ 

3. ขาดเครื่องมือ  spirometer  ส านักงานปลัดกระทรวงควรผลักดันให้ความส าคัญ Spirometer 
มีอย่างน้อยใน รพ.ระดับ M1 เพ่ือในการช่วยวินิจฉัย และติดตามประเมินอาการ   รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
บุคลากรในการแปลผล 

4. ขาดการเข้าถึงยาที่จ าเป็นในการรักษา COPD ที่มีราคาแพง เช่น Inhaled long-acting 
anticholinergic ,long-actine-beta2 agonist  รวมทั้งควรจัดสรร  Influenza vaccine  ให้เพียงพอกับ
ผู้ปุวยโรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นอันดับแรก กลุ่มเปูาหมายอ่ืน และประชาชนพื้นที่เสี่ยง   
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2.3 สาขา RDU (การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล) 
การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) พบว่าแต่ละ

จังหวัดได้ประกาศนโยบาย RDU อย่างชัดเจน ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน โดยมีทั้งส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และโรงพยาบาลที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีผลการประเมิน RDU ดังนี้ 

1. (ระดับโรงพยาบาล) มีการประเมินทั้ง Process 3 ข้อ และ Output 5 ข้อ ดังนี้  
1.1  ประเมินกระบวนการด าเนินงาน (Process) พบว่ามีคณะกรรมการขับเคลื่อนที่ชัดเจน       

มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย ส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการเชื้อดื้อยาใน 
โรงพยาบาลยังไม่ครอบคลุมทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับ M1   

1.2 การประเมินผลการด าเนินงาน (Output) พบว่าประสิทธิผลของคณะกรรมการ PTC  ในการ
ชี้น า สื่อสารและส่งเสริมเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล ให้ผ่าน output ครบทุก
เงื่อนไข ตั้งแต่ส่งเสริมการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ การพัฒนาฉลากยา การตัดรายการยาที่ไม่มี
ประสิทธิผลและไม่ปลอดภัยออกจากบัญชียาโรงพยาบาล และการส่งเสริมจริยธรรม ด าเนินการได้ดีมากขึ้น 
(ผ่านครบตามเงื่อนไขในระดับโรงพยาบาล ร้อยละ 50.87) ส่วนโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่านครบทุกเงื่อนไข ส่วน
ใหญ่ไม่ผ่านในเงื่อนไขการส่งเสริมจริยธรรม ซึ่งยังขาดระบบการประเมิน และการพัฒนากระบวนการติดตาม
ด้านจริยธรรม   

2. (รพ.สต. ในเครือข่ายระดับอ าเภอ) RDU 2 
ผลการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคทางเดินหายใจส่วนบนและโรคอุจาระร่วงของ รพ.สต./หน่วยบริการ

ปฐมภูมิ  แม้ว่าผลการด าเนินงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีข้ึน แต่ยังผ่านเงื่อนไขน้อยมาก และขับเคลื่อนได้ช้า 
(คปสอ.ที่ผ่านเงื่อนไข เพียงร้อยละ 17.73)  ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ท าให้ Service Plan RDU อาจไม่
บรรลุเปูาหมาย  

ตาราง 1 : ร้อยละ รพ. RDU ขั้นที่ 1  (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด) 

จังหวัด เปูาหมาย 
 (จ านวน รพ.ทุกแห่ง) 

ผลงาน (จ านวน รพ. ทีเ่ป็น RDU Hospital  
ตามเกณฑ์เปูาหมาย  ขั้นที่ 1*) 

ร้อยละ 

เขตสุขภาพท่ี 1 102 18 17.65 
เขตสุขภาพท่ี 2 47 1  2.13 
เขตสุขภาพท่ี 3 54 2 3.70 
เขตสุขภาพท่ี 4 71 11 15.49 
เขตสุขภาพท่ี 5 67 6  8.96 
เขตสุขภาพท่ี 6 73 1  1.37 
เขตสุขภาพท่ี 7 77 1  1.30 
เขตสุขภาพท่ี 8 88 8  9.09 
เขตสุขภาพท่ี 9 89 7  7.87 

เขตสุขภาพท่ี 10 71 7  9.86 
เขตสุขภาพท่ี 11 80 8 10.00 
เขตสุขภาพท่ี 12 78 19 24.36 

รวม 897 89 9.92 
หมายเหตุ * รพ.แม่ข่าย ผ่านเกณฑ์ RDU 1 และ หน่วยบริการลูกข่าย ในเครือข่ายปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ ในเครือข่าย

ปฐมภูมิ  RDU 2 ขั้นที่ 1 ตามเกณฑ์เปูาหมาย  
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   ตาราง 2 ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาลที่มีการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 จ าแนกตามรายเขต 
 

เขต 

RDU 1 RDU 2 

สรุปผล
การ

ประเมิน
การเป็น 
RDU 

Hospita
l ขั้นท่ี 1 

(RDU  
1 +  

RDU 2) 

RDU 1 : ประเมินกระบวนการ
ด าเนินงาน (Process) 

RDU 1 : ประเมินผลการด าเนินงาน 
(Output)   

ประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
มี

คณะกรรม
การ

ขับเคลื่อน  
SP-RDU 

 มีระบบ
สารสนเทศ 

ในการ
จัดเก็บ 
ข้อมูล 
ตัวชี้วัด  
SP-RDU 

มี
แผนปฏิบั
ติการ
จัดการ
เชื้อดื้อยา 
ใน รพ. 
เฉพาะ 
รพ. ระดับ  
A  S 
 และ M1 

1)  
ร้อยละของ
รายการยาท่ี
สั่งใช้ยา ใน
บัญชียา
หลัก
แห่งชาติ 
ED 

2)  
ประสิทธิผล
การ
ด าเนินงาน
ของ PTC 
ในการชี้น า
สื่อสาร และ
ส่งเสริมเพื่อ
น าไปสู่การ
เป็น
โรงพยาบาล 
ส่งเสริมการ
ใช้ยาสม
เหตุผล 

3)  
จ านวน
รายการยา
ท่ีควร
พิจารณา
ตัดออก  
ซ่ึงยังคงมี
อยู่ใน 
บัญชียา 
รพ. 

4)   
การ
ด าเนินงาน
ในการ
จัดท า
ฉลากยา
มาตรฐาน 
ฉลากยา
เสริม และ
เอกสาร
ข้อมูลยา
ใน 13 
กลุ่ม ท่ีมี
รายละ 
เอียด
ครบถ้วน  

5) 
การ
ด าเนินงา
นเพื่อ
ส่งเสริม
จริยธรรม
ในการ
จัดซ้ือและ
ส่งเสริม
การ 
ขายยา 

ร้อยละ
ของ  

รพ.สต. /
หน่วย
บริการ
ปฐมภูมิ 
เครือข่าย 

ระดับ
อ าเภอ 
ท่ีผ่าน
เกณฑ์ 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
เขต 1 97 92 100 75 20 95 77 75 27.45 17.65 
เขต 2 98 85 86 81 2 89 74 49 6.38 2.13 
เขต 3 100 96 100 87 6 96 81 30 11.11 3.70 
เขต 4 100 94 100 86 15 100 86 82 21.13 15.49 
เขต 5 99 94 80 78 9 93 94 66 11.94 8.96 
เขต 6 99 97 64 86 1 99 70 67 1.37 1.37 
เขต 7 91 90 83 83 4 96 74 48 7.79 1.30 
เขต 8 100 97 78 94 10 95 82 85 14.77 9.09 
เขต 9 100 98 78 79 10 98 88 73 15.73 7.87 

เขต 10 99 93 75 87 13 99 94 89 14.08 9.86 
เขต 11 100 98 55 85 11 99 84 79 26.25 10.00 
เขต 12 99 96 70 85 28 99 82 71 43.59 24.36 
รวม 98 94 79 84 11 97 82 70 17.73 9.92 

ความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายไม่ส าเร็จ 
1. RDU เป็น Service Plan สาขาใหม่ที่มีกิจกรรม ตัวชี้วัดจ านวนมาก มีบุคลากรเก่ียวข้องหลาย

ระดับตั้งแต่ รพศ.ถึง รพ.สต. จึงต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน และ เข้าใจตรงกัน 
2. รพ.สต.มีการใช้ยาปฏิชีวนะ ในผู้มารับบริการด้วยโรค RI และ AD เกินเกณฑ์เปูาหมาย 
3. ขาดผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดท าสารสนเทศโดยตรง การเข้าถึงข้อมูลล่าช้า จึงควรพัฒนาการใช้

ข้อมูลจาก HDC 
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4. การสร้างความตระหนักในการใช้ยาปฏิชีวนะกับแพทย ์บุคลากรใน รพ. รพ.สต. และประชาชน 
5. ขาดระบบการประเมิน และการพัฒนากระบวนการติดตามด้านจริยธรรม  
6. AMR ขาดแผนบูรณาการการจัดการเชื้อดื้อยาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ( lab, IC, PTC และ

ปัญหาศักยภาพ micro lab)  
ข้อเสนอแนะ 

1. สร้างทีมวิชาการสนับสนุน 
2. พัฒนาสารสนเทศจาก HDC 
3. จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมขับเคลื่อน RDU 
4. พัฒนาแนวทางการประเมินและติดตาม Ethics อย่างเป็นรูปธรรม 
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเขตสุขภาพ 
 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. มีกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ RDU Awareness Day ระดับเขต พร้อมกัน 
2. การสะท้อนกลับข้อมูล (feedback) ให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเกิดการพัฒนาการใช้ยาอย่างสม

เหตุผล 
3. ฉลากยาพูดได้ โดยท า QR code  เป็น Clip You tube การสอนพ่นยา 
4. กระจกส่องคอ เป็นการให้ความรู้การใช้ยาที่ถูกต้อง ให้ผู้รับบริการสามารถส่องคอดูได้ด้วยตนเอง  

และมีรูปพร้อมค าแนะน าการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 
5. CPG check list ในโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันให้กับ รพ.สต. 

เพ่ือสร้างความม่ันใจในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
6. การปลุกกระแสความสนใจ RDU ส าหรับภาคประชาชน เช่น เสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง 

ตารปัต RDU, ฉลากน้ าดื่มส าหรับผู้ปุวยเพ่ิมข้อความการใช้ยาในโรคหวัดเจ็บคอ และโรคอุจารระร่วง ,  
ตัว mascot-RDU ในงานกิจกรรมของจังหวัด เช่น วิ่งมาราธอน งานชนวัว 

 

2.4  สาขาทารกแรกเกิด 
พบว่าอัตราตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วัน เปูาหมาย <4/1,000 ทารกเกิดมีชีพ (จากข้อมูล 3 

เดือน ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ของส านักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ) 
ผลการด าเนินงาน ภาพรวม 12 เขต ผ่านเกณฑ์เปูาหมาย โดยมีอัตราตายฯ เท่ากับ 2 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมี
ชีพ โดยมีอัตราตายฯสูงสุดที่เขตสุขภาพที่3 (2.5) และอัตราตายฯต่ าสุดที่เขต 10 (1.40) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
อัตราการตายของทารกแรกเกิดอายุ ≤ 28 วันลดลง คือการมีเตียง NICU เพียงพอต่อการบริบาลทารกปุวย ได้
ตามเกณฑ์ 1:500 ทารกเกิดมีชีพ พบว่าเขตที่มีเตียง NICU ตามเกณฑ์ ได้แก่ เขต 1, 2, 4, 10, 12 และเขต
ที่ยังด าเนินงานไม่ได้ตามเกณฑ์ ได้แก่ เขต 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 โดยเขต 9 มีจ านวนเตียง NICU ต่อทารก
เกิดมีชีพสูงถึง 1:844 ทารกเกิดมีชีพ อย่างไรก็ตามการเพ่ิมเตียง NICU แต่ไม่ได้เพ่ิมบุคลากรที่ให้การบริบาล
ผู้ปุวยเพ่ิมขึ้น (โดยเฉพาะทีมพยาบาล) ท าให้ประสิทธิภาพการดูแลรักษาทารกไม่ยั่งยืน  ดังนั้นการมีระบบ 
Intrauterine transfer system ภายในเขตสุขภาพ จึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง พบว่าเขตที่มีระบบ 
Intrauterine transfer system ภายในเขตชัดเจนมี 4 เขต ได้แก่ เขต 2, 4, 7, 8 และเขตที่มีระบบ Intrauterine 
transfer system แต่ยังไม่ชัดเจนในภาพรวมเขตมี 8 เขต ได้แก่ เขต 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12  
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ส าหรับการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในทารกแรกเกิด พบว่าร้อยละของโรงพยาบาลตั้งแต่
ระดับ F1 ขึ้นไปที่มีการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก าเนิด ในภาพรวม 12 เขต ผ่านเกณฑ์ > 60%  คิดเป็น
ร้อยละ 77.58 เขตท่ีมีการด าเนินงานได้ตามเปูาหมาย ได้แก่ เขต 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10 และ 11  

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. Service delivery พบว่า 

1) การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ระบบการฝากครรภ์ที่ยังต่ ากว่าเกณฑ์ ท าให้ Birth Asphyxia, 
LBW สูง ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของทารกแรกเกิดในอันดับต้น 

2) จ านวนเตียง NICU ไม่พอเพียง และไม่สามารถเพ่ิมได้เนื่องจากความพร้อมด้านบุคลากร  สถานที่ 
และงบประมาณ 

3) โรงพยาบาลชุมชนหลายแห่ง ไม่มีเครื่อง pulse Oxymeter ที่จะใช้ในการคัดกรองโรคหัวใจ
พิการแต่ก าเนิดชนิดเขียว  

4) การส่งต่อผู้ปุวยโรคหัวใจพิการ, ภาวะผิดปกติของเส้นเลือดในจอ ประสาทตาในทารกที่คลอด
ก่อนก าหนด (Retinopathy of Prematurity : ROP) ออกนอกเขตท าได้ยาก  

5) ระบบ Intra uterine transfer  system ยังไม่มีประสิทธิภาพ ยังขาดความเชื่อมโยงกับสูติกรรม
ในการดูแลมารดาครรภ์เสี่ยง และความชัดเจนของระบบส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงภายในเขตสุขภาพไม่
ชัดเจน 

2. Health workforce : อัตราก าลังไม่พอเพียง ทั้งแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลเฉพาะทาง เช่น   
กุมารแพทย,์ ศัลยกรรมเด็ก, ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก,Laser ROP, พยาบาล NNP 

3. Technology :ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน รพช  .เช่น pulse oxymeter, HF/CPAP, HFOV,Neopuff, 
mobile o2 sat 

4. Finance : งบประมาณมีจ ากัดในการขยายเตียง NICU อีกท้ังเครื่องมือที่จ าเป็นแต่ราคาไม่แพง ราคา 
 ไม่เกิน 100,000 บาท  รพช.ยังไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

5. Information : ระบบการจัดเก็บข้อมูลยังไม่เชื่อมโยงและเป็นแนวทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกเขตสุขภาพควรบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง MCH Board, Service Plan สาขาสูติกรรม , สาขา

ปฐมภูมิ และกลุ่มวัยแม่และเด็ก เพ่ือปูองกันและลดอุบัติการณ์ Preterm LBW และ BA รวมทั้งพัฒนาระบบ
การฝากครรภ์คุณภาพ 

2. จัดท าแผนบูรณาการร่วมระหว่างทารกแรกเกิดและสูติกรรม โดยผ่าน MCH board สร้างระบบ  intra 
uterine transfer ที่เป็นรูปธรรม 

3. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในเรื่องการดูแลทารกแรกเกิด ทั้งแพทย์และพยาบาล 
4. การสนับสนุนอัตราก าลัง เครื่องมือ ให้เพียงพอต่อการให้บริการทารกแรกเกิดในทุกโรงพยาบาลตาม

ศักยภาพ  
5. สนับสนุนอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการรับส่งต่อทารกแรกเกิดให้ได้ตามมาตรฐาน ได้แก่ Transport 

Incubator, Syringe pump / Infusion pump 
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย ครบถ้วน และสามารถพร้อมใช้งานได้ 
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Best practice    
เขตสุขภาพที่  2 : มีการด าเนินงานระบบความปลอดภัยในการส่งต่อและการจัดการเตียง 

(Neonatal transport system / intrauterine transfer) 
 
1.5 สาขา Palliative Care 

เปูาหมายของสาขา Palliative Care คือ ร้อยละของโรงพยาบาล (A, S, M, F) ที่มีการดูแลแบบประ
คับ ประคอง จากการตรวจราชการพบว่า โรงพยาบาลประเภท A, S, M1 มีด าเนินการตามเกณฑ์การดูแล
แบบประคับ ประคอง คิดเป็นร้อยละ 100  คือ ทุกเขตมีคณะกรรมการ หรือศูนย์พัฒนาการดูแลแบบ
ประคับประคอง ที่ประกอบด้วยบุคลากรสหสาขา  มีการแต่งตั้งเลขานุการซึ่งเป็นพยาบาลที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร palliative care และมีการก าหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุ่มโรคส าคัญของ
โรงพยาบาล  ส่วนโรงพยาบาลประเภท M2 และF1 - F3 ส่วนใหญ่จะมีการดูแลแบบประคับประคอง โดยคิด
เป็นร้อยละ 96.3 โดยจะพบว่าบางเขตยังไม่ได้ด าเนินการในบางจังหวัด ได้แก่  เขต 1 เขต 4  

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. ด้านบริหารจัดการ  

1) การดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคองยังไม่ครอบคลุมกลุ่มโรคอ่ืนๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยมะเร็ง     
ไตวาย (ESRD) ท าให้การเข้าถึงบริการยังไม่ครอบคลุม 

2) ระบบการส่งต่อยังไม่ชัดเจนในการดูแลผู้ปุวยต่อเนื่องจาก รพ.แม่ข่ายสู่ รพ.ชุมชน 
3) ภาระงานของผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care  
4) ไม่มี Clinical practice guideline ในการวินิจฉัยผู้ปุวยที่ควรได้รับทางการดูแลแบบ

ประคับประคอง 
5) การใช้ strong opioid ไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล  

2. ด้านบุคลากร  
1) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการความปวด/การใช้ยา Morphine และอ่ืนๆ  
2) ขาดแพทย์ที่รับผิดชอบงาน Palliative Care 

3. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ /ข้อมูล 
1) ขาดแคลนอุปกรณ์/เครื่องมือที่จ าเป็นในการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้ายที่บ้าน  
2) ขาดระบบในการจัดเก็บข้อมูล data center 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. เขตสุขภาพควรมีการจัดตั้ง Palliative Care Clinic และสนับสนุนให้พยาบาลที่รับผิดชอบงาน 

Palliative Care สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  
2. สนับสนุนการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ปุวยด้าน Palliative Care แก่บุคลากรทางการแพทย์  
3. พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะในการดูแลแบบประคับประคองแก่พยาบาล  
4. สนับสนุนการอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติการดูแลผู้ปุวยแบบประคับประคอง (หลักสูตร 4 เดือน)      
5. สนับสนุนการใช้ยาระงับปวดที่มีฤทธิ์แรง (strong opioid) ให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 
6. ควรมีการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ปุวยจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครอบคลุม 
7. ควรใช้ประโยชน์จากสื่อสารสนเทศจัดท าฐานข้อมูลผู้ปุวย Palliative ที่ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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2.6 สาขา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในประเทศไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดบริการ

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในหน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบ
บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ การส่งเสริม
สุขภาพ การปูองกัน การรักษา และฟ้ืนฟูสภาพ โดยการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกมาใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างเป็นระบบ เช่น การนวดรักษา การใช้ยาสมุนไพร การอบ
ไอน้ า การฝังเข็ม การกดจุดบ าบัด การฝึกสมาธิบ าบัด เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและ
สมุนไพรไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จากสมุนไพรไทย 

ปี 2560 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดท าเกณฑ์การรับรองคุณภาพ
มาตรฐานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย (HA-TTM) โดยร่วมกับเขตสุขภาพ และจังหวัด คัดเลือกสถานบริการ
ที่พร้อมเข้าสู่การพัฒนาและการรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย และใช้กลไกลการจัดเวทีประชุมร่วมกัน
ระหว่างประธานผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในเขตสุขภาพ 
(Chief of Thai Traditional and Alternative Medicine : CTMO) ทั้งในระดับเขตสุขภาพและจังหวัด ซึ่งเป็น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญให้ผลด าเนินการร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(เกณฑ์ร้อยละ 18.50) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 19.86 โดยมีเขตสุขภาพที่มีผลการด าเนินการผ่านเกณฑ์ 18.50 
รวม 7 เขต ดังนี้ เขตสุขภาพที่ 8, 7, 3, 10, 2, 6 และ 9 ตามล าดับ 

ตารางแสดงผลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน              
(1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560) เป้าหมายร้อยละ 18.50 

เขตสุขภาพ 
การบริการผู้ปวุยนอก (ครั้ง) 

ร้อยละ 
 

ผู้ปุวยนอกทั้งหมด บริการแพทย์แผนไทย หมายเหต ุ
เขตสุขภาพที่ 1 4,651,257 680,560 14.63  
เขตสุขภาพที่ 2 2,376,078 489,753 20.61 * 
เขตสุขภาพที่ 3 2,454,826 551,434 22.46 * 
เขตสุขภาพที่ 4 3,009,917 509,275 16.92  
เขตสุขภาพที่ 5 3,691,700 632,944 17.15  
เขตสุขภาพที่ 6 3,176,623 617,736 19.45 * 
เขตสุขภาพที่ 7 3,912,841 1,000,051 25.56 * 
เขตสุขภาพที่ 8 3,774,508 1,095,264 29.02 * 
เขตสุขภาพที่ 9 4,429,900 843,169 19.03 * 
เขตสุขภาพที่ 10 3,349,193 696,996 20.81 * 
เขตสุขภาพที่ 11 2,941,975 451,160 15.34  
เขตสุขภาพที่ 12 3,129,537 554,730 17.73  

รวม 40,898,355 8,123,072 19.86  

หมายเหตุ : * ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 18.50 ของผู้ปุวยนอก ได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ 
                  การแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน  
ที่มา : ระบบรายงานข้อมูล Health Data Center ณ วันที่ 24 เมษายน 2560 
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ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/แนวทางการแก้ไข 
1. ด้านข้อมูล พบว่า ผู้ปฏิบัติขาดทักษะและความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล และระบบรายงาน

ข้อมูล Health Data Center (HDC) ข้อมูลย้อนหลังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เขตสุขภาพควรสนับสนุนให้มีการจัด
อบรมให้ความรู้ และพัฒนาทักษะในการบันทึกข้อมูล  รวมทั้ง update ข้อมูลในระบบ Health Data Center 
(HDC) ให้เป็นปัจจุบัน และมีการ update ข้อมูลย้อนหลังให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. ด้านบุคลากร พบว่า หน่วยบริการขาดบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
เขตสุขภาพควรวิเคราะห์ภาระงานและต้นทุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทย  และควรมีการ จัดตั้งกลุ่ม
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด   เพ่ิมกรอบอัตราก าลังของ
บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการ 

3. ด้านยาสมุนไพร พบว่า ยาสมุนไพรบางรายการมีราคาแพง อีกทั้งการบริหารจัดการยาของหน่วย
บริการไม่สามารถซื้อ ขายได้ตามระเบียบของทางราชการ จึงควรมีการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ ความต้องการ
และก าลังการผลิตยาสมุนไพรของโรงพยาบาลภายในเขตสุขภาพ   วางระบบบริหารยาสมุนไพรระดับเขต
สุขภาพ  รวมทั้งส่วนกลางควรแก้ไขระเบียบการบริหารยาสมุนไพรระหว่างหน่วยบริการและระหว่างเขต
สุขภาพ 

Best Practice 
1. เขตสุขภาพที่ 1 : จัดตั้ง excellent center การรักษาผู้ปุวยเฉพาะโรค เช่น รพร.เด่นชัย  

โรคมะเร็งตับ โรคสะเก็ดเงิน รพ.สอง stroke กรดไหลย้อน  
2. เขตสุขภาพที่ 1 : จัดท าหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 
3. เขตสุขภาพที่ 6, 10 : จัดท า CPG ขั้นตอนการดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยการแพทย์แผนไทย เช่น 

เด็ก วัยท างาน สตรี และผู้สูงอายุ 
4. เขตสุขภาพที่ 8 : จัดท าแผ่นแปะสมุนไพรลดอาการปวดในผู้ปุวยภาวะ ไตเสื่อม ของ รพ.

หนองคาย 
5. เขตสุขภาพที่ 11 :  จัดท าวิจัยจากสมุนไพรพ้ืนถิ่น เพ่ือแก้ปัญหาโรคที่พบเฉพาะพ้ืนที่  เช่น 

รางจืดใช้แก้พิษ Tetrodotoxin จากแมงดาทะเล และปลาปักเปูา  ขลู่ ใช้ลดน้ าตาลในเลือดและลดความดัน
โลหิตสูง 

6. เขตสุขภาพที่ 12 : พัฒนาเครื่องกายบริหารสี่ทิศ พิชิตข้อไหล่ติดของ สอน. ไอปาโจ เพ่ือยืดเหยียด
กล้ามเนื้อบริหารข้อไหล่ติด ประกอบด้วย วงล้อหมุน รอกคู่ ท่อโค้งระดับเดียวและกระดานไต่ระดับ เครื่องมือมี
ความหลากหลายใช้ตามความเหมาะสมของโรค  

 
2.7 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 

การพัฒนาระบบบริการ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช วัดความส าเร็จการด าเนินการระดับกระทรวง 
คือ อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) และ วัดความส าเร็จ Service Outcome  
5 ตัวชี้วัด คือ  1) ร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับไปท าร้ายตนเองซ้ าในระยะเวลา 1 ปี (ร้อยละ 80) 
2) ร้อยละของหน่วยบริการมีการคัดกรอง และเฝูาระวังความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มโรค 
ได้แก่ โรคจิต/โรคซึมเศร้า, โรคทางกายเรื้อรัง, โรคสุรา/สารเสพติด) (ร้อยละ 50) 3) ร้อยละของผู้ปุวยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50) 4) ร้อยละของผู้ปุวยโรคจิตเข้าถึงบริการสุขภาพจิต  
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65) และ 5) ร้อยละของผู้ที่มีปัญหาโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ (ร้อยละ 8)  
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สถานการณ์และแนวโน้มการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2556 – 2558 พบว่า อัตราการฆ่า
ตัวตาย มีแนวโน้มสูงขึ้นจาก 6.08 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2556 และ 2557 เป็น 6.47 ต่อ
ประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2558 โดยพ้ืนที่ภาคเหนือมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด (ศูนย์ปูองกันการฆ่าตัวตาย
แห่งชาติ, 2559) ดังภาพที่ 1 และ จากการตรวจราชการครึ่งปีแรก ของปี 2560 พบว่า มีอัตราการฆ่าตัวตายของ
ประเทศไทย คิดเป็น 1.96 ต่อประชากรแสนคน และเมื่อจ าแนกรายเขตสุขภาพ พบว่า เขตสุขภาพที่ 1 มีอัตรา
การฆ่าตัวตายสูงที่สุด คิดเป็น 3.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ เขตสุขภาพที่ 2 และ 6 คิดเป็น 2.66 และ 
2.33 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (กรมการปกครอง, 2560) ทั้งนี้ มี 5 เขตสุขภาพที่ต้องเฝูาระวัง ได้แก่ เขต
สุขภาพที่ 1, 2, 6, 10 และ 11 เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จเกินค่าเปูาหมาย 6.3 ต่อ
ประชากรแสนคน ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จ าแนกรายเขตสุขภาพ (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) 
ที่มา : ส านักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนและก าหนดแผนสนับสนุนให้พยาบาลจิตเวชมีความก้าวหน้าใน

สายงานอาชีพ 
2. กระทรวงสาธารณสุขควรสนับสนุนงบประมาณส าหรับพยาบาลวิชาชีพ เพ่ืออบรมพยาบาลเฉพาะทาง

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเพ่ิมมากข้ึน 
3. เขตสุขภาพที่ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตควรจัดท า Task shifting ทรัพยากรบุคคล

เพ่ือกระจายการเข้าถึงบริการ 
4. กรมสุขภาพจิตควรชี้เปูา และก าหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตให้เหมาะสมกับ

สภาพปัญหา และบริบทของพ้ืนที่กรมสุขภาพจิตควรปรับปรุงโปรแกรมการบันทึกข้อมูลระบบรายงาน 506 s 
ให้สะดวกต่อการใช้งาน และลดรายการข้อมูลที่ไม่จ าเป็น 

5. กรมสุขภาพจิตควรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นบุคลากรจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
6. กรมสุขภาพจิตควรมีหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตามความก้าวหน้าในการสนับสนุน 

ให้พยาบาลจิตเวชมีความก้าวหน้าในสายงานอาชีพในระดับช านาญการพิเศษ  
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Best Practice 
1. เขตสุขภาพที่ 2 มีระบบการติดตามผู้ปุวยจิตเวชแบบออนไลน์  มีระบบแจ้งเตือนผู้ปุวยขาดยา

หรือไม่มารับยาตามนัด และระบบแจ้งเตือนผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง 
2. เขตสุขภาพท่ี 3 มีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยพยายามฆ่าตัวตาย เพ่ือปูองกันการฆ่าตัวตายซ้ า 

ของโรงพยาบาลพิจิตร 
3. เขตสุขภาพที่ 6 มีการจัด Mobile Clinic จิตเวช โดยจิตแพทย์ในพ้ืนที่ให้บริการในโรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดระยอง ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี 
4. เขตสุขภาพที่ 7 มี โครงการ Hero และการพัฒนาการดูแลผู้ปุวยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน โดยเน้น

การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยมีหมอครอบครัวประจ าบ้าน 

2.8  3 สาขาหลัก Plus 
2.8.1 สาขาสูติกรรม  

สาขาสูติกรรม มีเปูาหมายในการพัฒนาศักยภาพ รพ.ระดับ M2 ให้สามารถผ่าตัดคลอดได้ 
25% ของการคลอดในระดับจังหวัดและระดับเขต จากข้อมูลปี 2559 มีการคลอดทั้งหมด 290,000 ราย 
เป็นการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง (C/S) 76,133 ราย (26.3%) และส่วนใหญ่เป็นการ C/S ใน รพศ./รพท.  
ใน รพช. M2 มีเพียง 14.4% ของ C/S ทั้งหมด  ในปี 2560 ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก ( 1 ต.ค.
2559 - 30 มี.ค.2560)  พบว่ามีการผ่าตัดคลอดใน รพ.ระดับ M2 จ านวน 10,213 ราย เพ่ิมขึ้นจากปี 
2559 เกือบ 100%  แต่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.1 ของการผ่าตัดคลอดทั้งหมด  (เกณฑ์ตั้งไว้ ร้อยละ 25)  

ส าหรับมารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอด ปีงบประมาณ 2560  ตั้งเปูาหมายไว้เท่ากับ 0 
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก ( 1 ต.ค.2559 - 30 มี.ค.2560)  พบว่ามีการคลอด 156,150 ราย      
เกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด (PPH) 5,219 ราย  คิดเป็น 3.34% และเสียชีวิต 2 ราย คิดเป็น 0.038% 
(เขต 8 , เขต 12) 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. สูติแพทย์ในโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอ 
2. ระบบการดูแลเป็นแบบหมุนเวียนแพทย์ การดูแล ไม่ได้เป็นระบบแพทย์เจ้าของไข้   
3. การไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ (CPG) : การให้การดูแลเบื้องต้นก่อนการส่งต่อ, การปรึกษา  

สูติแพทย์ก่อนส่งต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
1. อัตราการผ่าตัดคลอดทั้งระบบสูง 34%  โดยเฉพาะที่ รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป  จึงเป็นการยากที่      

รพ .M2 จะเพ่ิมสัดส่วนให้สูงตามได้   ดังนั้นจึงควรเน้นพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือให้ รพศ. รพท. ผ่าตัดคลอด
เฉพาะที่จ าเป็น 

2. การเฝูาระวังการตกเลือดหลังคลอดดีขึ้นจากการใช้ถุงตวงเลือด  พบอุบัติการณ์ตกเลือดหลัง
คลอดถึง  ร้อยละ 3.3 จึงควรต้องเพ่ิมกระบวนการจัดการเพ่ือลดการเสียชีวิต เช่น  การมีและใช้ CPG, การ 
refer 
Best practice    

เขตสุขภาพที่ 2, 7 , 9 : มีการบริหารจัดการ และ รพช.M2  มีสูติแพทย์  กุมารแพทย์  สามารถ
ผ่าตัดคลอดได้ตามเกณฑ์  
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2.8.2  สาขากุมารเวชกรรม 
ผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรก พบว่าภาพรวมของประเทศ มีเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปี ปุวย

ด้วยโรคปอดบวม (รหัส ICD 10 J12-18) เสียชีวิต 222 ราย คิดเป็น 0.28% (เปรียบเทียบกับปี 2559 
อัตราการตายจากปอดบวมเป็น 0.3%) โดยพบสูง ในเขต 2 (เด็กตาย 37 ราย คิดเป็น 0.69 %)  เขต 11 
(เด็กตาย 45 ราย คิดเป็น 0.35 %) เขต7 (เด็กตาย40 ราย คิดเป็น 0.38 %) และเขต 5 (เด็กตาย30 ราย 
คิดเป็น 0.32 %) โดยสรุปแล้วเมื่อเทียบกับเปูาหมายอัตราการตายจากปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี
บริบูรณ์ ลดลง 10 % เทียบกับปี 2559 ภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มอัตราการตายลดลง   

ข้อเสนอแนะ  
จากการที่แนวโน้มอัตราการตายจากปอดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปีลดลง ดังนั้นในปีต่อไปควรตั้ง 

เปูาหมายใหม่ส าหรับพื้นที่ท่ีมีอัตราตายสูง โดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดน และร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารในการปรับ 
CPG ใหม่เพ่ือให้ทันสมัย เหมาะสมกับการแก้ปัญหา และสนับสนุนจัดสรรกุมารแพทย์ และอุปกรณ์ oxygen 
high flow system (non-invasive) ในโรงพยาบาลระดับ M2 ทุกแห่ง 

Best practice 
เขต 12 มีเครือข่าย ลด asthma ลด ปอดบวม โดยทีม Chest Ped 
เขต 4 มีเครือข่าย เฝูาระวัง ลดปอดบวม ในชุมชน 
เขต 3  มีเครือข่าย โปรแกรมปอดบวม ประสานการส่งต่อ 
 

2.8.3 สาขาออร์โธปิดิกส์ 
สาขาออร์โธปิดิกส์ มีเปูาหมายเพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (A,S), เพ่ิม

ศักยภาพการให้บริการผู้ปุวย รพ. M2 , F1-F3 ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นกระดูกหักในต าแหน่งที่ก าหนด คือ   
1. Clavicle  2. DP of finger & thumb  3. DP of toe & big toe  4. Distal end of radius  5. Distal 
end of ulna  ส่งผลให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการรักษาใน รพ.ระดับ A, S, M1        
และได้รับบริการการรักษากระดูกหักไม่ซับซ้อนด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 

เปูาหมายการรักษากระดูกหัก คือ ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน
โรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป ≥ 70% ภาพรวมผลการด าเนินงานระดับประเทศ ปี 2560 พบว่า ร้อยละของ
การดูแลรักษาผู้ปุวยกระดูกหักไม่ซับซ้อนในโรงพยาบาลระดับ M2 ลงไป เท่ากับ ร้อยละ 74.15  โดยมีเขต
สุขภาพที่ 7 , 8 , 3 , 1 , 2 , 5 , 9 , 6 ด าเนินการได้ดี  > ร้อยละ 70 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินการ
ส าเร็จตามเปูาหมาย คือ  

1. การตระหนักและรับผิดชอบในการให้การดูแลบริบาลผู้ปุวย เป็นเครือข่าย 
2. มีการประกันระยะเวลาในการตอบกลับจากแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในการให้ค าปรึกษากับแพทย์ใน

โรงพยาบาล M2 ลงไป  
3. การพัฒนาศักยภาพพยาบาลออร์โธปิดิกส์โดยจัดอบรม หลักสูตรการพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ระยะ 

15 วัน โดยการมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบาบัด  
4. มีการทางานเป็นทีมทั้งจังหวัด เช่น การออกตรวจ / การผ่าตัด ของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่

โรงพยาบาล M2 ลงไป 
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ปัญหาและอุปสรรค 
1. แพทย ์รพช. ขาดความม่ันใจในการรักษา  
2. รพช.บางแห่ง ไม่มีนโยบายในการควบคุมการส่งต่อ  
3. ผู้ปุวยบางรายนิยมรักษากับแพทย์แผนโบราณ  
4. รพ.ระดับ F ไม่มีเอกซเรย์นอกเวลาราชการ  
5. ขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทางใน รพ.ระดับ M2  
6. สถานที่และครุภัณฑ์ที่จ าเป็นยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ  

ข้อเสนอแนะ 
1. เขตสุขภาพควรมีการจัดท าแผนพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ (คน/ เงิน/ ของ) 

และมีการท างานเป็นทีมระดับจังหวัด เช่น การออกตรวจของแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่ รพ. M2 ลงไป (one 
region one hospital) 

2. จัดระบบการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ Application ที่เหมาะสม  
3. พัฒนา Competency ของแพทย์เพ่ิมพูนทักษะให้สามารถดูแลผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ได้ตาม 

requirement  
4. พัฒนาระบบข้อมูลบันทึก 43 แฟูมให้สมบูรณ์  
5. สร้างความเข้าใจและเชื่อม่ันให้กับประชาชนในการรักษาออร์โธปิดิกส์แผนปัจจุบัน  
 

2.8.4 สาขาอายุรกรรม  
Service Plan ของสาขาอายุรกรรม ได้ก าหนดให้ Sepsis เป็นโรคที่ต้องน ามาพัฒนาด้าน

คุณภาพการดูแล การเสียชีวิตของผู้ปุวยส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวย Septic shock และมักเกิดในกลุ่มที่มี
ภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา (Nosocomial Infection) อีกทั้งร้อยละของผู้ปุวยที่มีภาวะ Severe sepsis, 
Septic shock ที่ได้รับการรักษาใน ICU (ICU อายุรกรรม มี 10 เตียง) น้อยมาก คือ ร้อยละ 10.49 ดังนั้น
การที่จะลดอัตราการเสียชีวิตคือ ต้องวินิจฉัยโรคให้เร็ว การรักษาโดยการให้สารน้ าอย่างเพียงพอ การประเมิน
และเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน เปูาหมายการด าเนินการ คือ 1) ร้อยละการท า H/C ก่อนให้ IV Antibiotic > 90       
2) ร้อยละการได้รับ Antibiotic (door to needle time) ภายใน 1 ชั่วโมง > 90 3) ร้อยละการได้รับสาร
น้ า อย่างน้อย 1500 cc ใน 1 ชั่วโมง หลังการวินิจฉัย  septic shock  4) ร้อยละการได้ย้ายเข้า ICU ของ 
severe sepsis/septic shock จาก  ER > 30  ซึ่งส่งผลให้ 5) อัตราปุวยตาย severe sepsis/septic shock 
< 30%  (community acquire + nosocromial sepsis) 

ผลการด าเนินงานครึ่งปีแรก พบว่า  ร้อยละปุวยตาย severe sepsis/septic shock 
เปรียบเทียบกับปี 2559 แล้ว ลดลงจากเดิม คือ ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 35.09 ปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 
30.85  

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. ความเข้าใจนิยามโรคไม่ตรงกัน 
2. การลงข้อมูล HDC ยังไม่ครบถ้วน  
3. การ implement ในโรงพยาบาลยังไม่เท่ากันในแต่ละเขต 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ส่วนกลางควร Template ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีแนวทางปฏิบัติ CPG  
2. บันทึกกิจกรรมที่ดูแลผู้ปุวยในฐานข้อมูลผู้ปุวย HDC ให้ครบถ้วน 
3. ผู้บริหารเขต/จังหวัด ให้ความส าคัญ พัฒนาศักยภาพ รพ. ระดับ M1 M2 ให้เป็น Node ชัดเจน 

รวมทั้งปรับปรุง Guideline ในการให้การดูแลผู้ปุวย sepsis (ตามแนวทางให้การดูแลผู้ปุวย sepsis  ปี 2559 
ของสมาคมเวชบ าบัดวิกฤติ)  และ มีแผนในการ Implement Guideline ลงสู่โรงพยาบาลชุมชนโดยการ
ประชุมวิชาการและการติดตามเยี่ยมเครือข่าย Node 

Best Practice 
1. โปรแกรม SEPNET One  รพ.ล าปาง    เขตสุขภาพที่ 1 
2. Sepsis Fast track   รพ.พุทธชินราชพิษณุโลก   เขตสุขภาพที่ 2 
3. Sepsis Guideline   รพ.หาดใหญ่    เขตสุขภาพที่ 12 

2.8.5 ศัลยกรรม 
สถานการณ์ปัจจุบันโรคและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมเป็นปัญหาส าคัญและเร่งด่วนของการ

เข้าถึงและรับการรักษาพยาบาลของประชาชนไทย โดยมีข้อมูล ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ เท่ากับ 
24.67  ร้อยละการตายของผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ เท่ากับ 5.23 (ถุงน้ าดีอักเสบเฉียบพลัน   
ท่อน้ าดีอักเสบเฉียบพลัน ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน  ล าไส้อุดตันเฉียบพลัน  แผลกระเพาะอาหารทะลุ) ร้อยละ
การตายของผู้ปุวยภาวะแขนขาขาดเลือด เท่ากับ 23.52 และร้อยละการถูกตัดขาในผู้ปุวยขาขาดเลือด 
เท่ากับ 24.31 ตามล าดับ  คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาศัลยกรรมจึงก าหนดให้การ
รักษาพยาบาลโรคและภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรม ได้แก่ ภาวะไส้ติ่งอักเสบ  ภาวะปวดท้องฉุกเฉิน 5 ภาวะ 
และภาวะแขนขาขาดเลือดเป็น Service Deliveries  

สถานการณ์ภาวะทางศัลยกรรมของประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2560 พบ
ร้อยละการแตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบ ร้อยละการตายของผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ  ร้อยละการตาย
ของผู้ปุวยภาวะแขนขาขาดเลือด และร้อยละการถูกตัดขาในผู้ปุวยขาขาดเลือด เท่ากับ 14.7, 3.8, 14.7, 
19.0 ตามล าดับ ซึ่งพบว่า บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ถูกก าหนดขึ้น
ใหม่ท าให้ยังขาดข้อมูลบางส่วนในหลายจังหวัด นอกจากนี้ในแต่ละเขตสุขภาพมีจุดเน้นในการพัฒนาการดูแล
ผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลันที่แตกต่างกัน ท าให้มีแนวทางดูแลผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลันที่หลากหลายในแต่ละ
จังหวัดและแต่ละเขตสุขภาพ จึงท าให้การเปรียบเทียบผลการรักษายังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ส าหรับภาวะไส้ติ่งอักเสบมีการน าเอา Alvarado score ไปใช้ในหลายพ้ืนที่ ท าให้ร้อยละการ
แตกของภาวะไส้ติ่งอักเสบอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลระดับ M2 ในหลายเขตสุขภาพยัง
พบปัญหาการขาดแคลนศัลยแพทย์ รวมทั้งยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันในการรายงานข้อมูลเรื่องการแตกของ
ภาวะไส้ติ่งอักเสบ เนื่องจากมีการให้รหัสโรคไส้ติ่งอักเสบไม่เป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ 

ส่วนการดูแลผู้ปุวยแขนขาขาดเลือด พบปัญหาลักษณะเดียวกันทั้งประเทศ คือ การขาดแคลน
ศัลยแพทย์หลอดเลือดและระบบการส่งต่อยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีแนวทางมาตรฐานการดูแลใน
ระดับจังหวัดหรือในระดับเขตสุขภาพที่ชัดเจน       

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาศัลยกรรมได้จัดตั้ง
คณะท างาน 2 ชุด เพ่ือพัฒนาแนวทางดูแลระดับชาติในผู้ปุวยปวดท้องเฉียบพลันและภาวะแขนขาขาดเลือด
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัย
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วิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะสามารถประกาศใช้ได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2560  
รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการลงรหัสภาวะไส้ติ่งอักเสบให้เป็นแนวทางเดียวกัน   

ส าหรับ ด้านก าลังคน พบว่าศัลยแพทย์ทั่วไปขาดแคลนมากที่สุด ปัจจุบันมีศัลยแพทย์ทั่วไป
ทั้งสิ้น 749 คน โดยถ้าคิดจ านวนที่ขาดข้ันต่ าที่สุด เท่ากับ 440 คน นอกจากนี้ยังขาดแคลนวิสัญญีแพทย์และ
วิสัญญีพยาบาลท าให้เกิดความร่วมมือในการผลิตศัลยแพทย์  วิสัญญีแพทย์และวิสัญญีพยาบาลระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข  ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยและราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย
อย่างเป็นรูปธรรม โดยตั้งเปูาหมายจะผลิตศัลยแพทย์โดยกระทรวงสาธารณสุขเองให้ได้ 80 คนต่อปี 

นอกจากนี้เพ่ือจะลดร้อยละการตายของผู้ปุวยภาวะปวดท้องเฉียบพลัน 5 ภาวะ  จะเน้น 2 
เรื่องในเบื้องต้น ได้แก่ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยภาวะท่อน้ าดีอักเสบเฉียบพลัน   และการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นส าหรับแพทย์และพยาบาลในการดูแลผู้ปุวยวิกฤติ โดยความร่วมมือระหว่า งกระทรวง
สาธารณสุข ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และราช
วิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางสมาคมเวชบ าบัดวิกฤติ 

2.9  สาขาโรคหัวใจ  
อัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดหัวใจ ปี 2560 ครึ่งปีแรกพบว่า ค่าเฉลี่ย 12 เขต เท่ากับ 11.1 

ต่อแสนประชากร ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (28 ต่อแสนประชากร) และหากรวมเขต 13 กทม.พบว่าอัตรา
ตายเท่ากับ 11.6 พบเขต กทม.ที่มีอัตราตายสูงสุด 17 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ เขต 4 และ เขต 11 
ตามล าดับ (16.3 , 14.9)   

โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ปุวย STEMI 
ได้ ทุกแห่ง (เปูาหมายร้อยละ 100) ค่าเฉลี่ย 12 เขตเท่ากับร้อยละ 92.74 พบว่าเขตสุขภาพที่ 1 ,3 ,5 ,6, 
7 ,8 ,10 ,11  มีโรงพยาบาลระดับ F3 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ ทุกแห่ง  

ผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดและหรือการขยาย
หลอดเลือดหัวใจ (PPCI-Primary Percutaneous Cardiac Intervention) เปูาหมายร้อยละ 80 พบว่าเขต
สุขภาพส่วนใหญ่ด าเนินการได้เกินเปูาหมาย (เขต 1 2 3 5 7 8 9 12) ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 79.70    
ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัด  

ร้อยละผู้ปุวย STEMI เสียชีวิตในโรงพยาบาล (เปูาหมายน้อยกว่าร้อยละ 10) พบว่าค่าเฉลี่ย  
12 เขต คิดเป็นร้อยละ 10.65  เขตสุขภาพที่ด าเนินการได้ดี คือ เขต 7 และ 8 (ร้อยละ 4.52, 5.15 
ตามล าดับ)  

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. ด้านบริหารจัดการ 

1) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
เหมาะสม 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเฝูาระวังอาการสัญญาณเตือน STEMI Alert หรือ 
Heart attack ยังไม่ต่อเนื่อง 

3) ผู้ปุวยมาโรงพยาบาลล่าช้าและเข้าถึงบริการล่าช้า 
4) โรงพยาบาลชุมชนไม่มีความมั่นใจในการให้ยา Streptokinase รวมทั้งวิธีการให้ต้องใช้  

IV drip ซึ่งไม่สะดวกเท่ากับวิธี Tenecteplase ซึ่งให้โดย IV bolus 
5) ระยะเวลารอคอยนานในการให้ยาละลายลิ่มเลือด/การสวนหัวใจ 
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6) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นผู้ปุวย NSTEMI มากกว่า STEMI 
2. ด้านบุคลากร 

1) ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เช่น cardiologist, CVT, Interventionist 
2) เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ การประเมินผู้ปุวย การคัดกรอง

การอ่าน EKG 
3. ด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ 

1) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น Holter, EKG Telemetry, EKG Monitor, 
Infusion Pump, echo  ใน รพช. และ รพท.บางแห่ง 

4. ด้านระบบข้อมูล พบว่าระบบฐานข้อมูลไม่เป็นทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. จัดประชาสัมพันธ์ระดับประเทศเรื่อง STEMI alert หรือ Heart attack alert ให้กับประชาชน 
2. จัดประชาสัมพันธ์  /กิจกรรมรณรงค์  ทั้งในสถานบริการ/ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับอาการ

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดหัวใจให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง 
3. พัฒนา STEMI Fast Track ตั้งแต่รพ. ระดับ รพช. และ รพ.สต. 
4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ปุวยโรคหัวใจ , การประเมินผู้ปุวย, การคัดกรอง และการอ่าน 

EKG ให้แก่บุคลากร 
5. ผลักดันการใช้ยา Tenecteplase (TNK) โดยให้ไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติแทน Streptokinase (SK)  
6. การใช้ทรัพยากรร่วมกันในทุกภาคส่วนโดยความร่วมมือของโรงพยาบาลในสังกัดภาครัฐ สธ   .ศก. 

กทม.กองทัพ และภาคเอกชน 
7. วางแผนดูแลผู้ปุวย NSTEMI ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น  
8. มีระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลที่มีแนวทางเดียวกัน (Thai national cardiovascular data 

base) 
9. สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม ACS registry เพ่ือให้ได้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 
2.10 สาขามะเร็ง 

สาขามะเร็ง มีเปูาหมายการด าเนินงานคือ เพ่ิมการเข้าถึงการรักษาด้านผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา 
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้ได้ร้อยละ 80  จากการตรวจราชการรอบที่ 1 พบว่า การเข้าถึงการผ่าตัดใน 4 
สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๘๙ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  และเคมีบ าบัดใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๙ ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80  การฉายรังสีภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๑๐ การเข้าถึงการรักษาทุกด้านมีการ
พัฒนาจากเดิม ดังสรุปผลงานการบริการสาขามะเร็งรายเขต (ตุลาคม ๒๕๕๙- มีนาคม ๒๕๖๐) 

การเข้าถึงการผ่าตัดใน 4 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๘๙ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ในเขต 1,๒,3,4,5,
๖,8,10 และเคมีบ าบัดใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๙ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  ในเขต ๑,2,3,7,8,๙,10,
๑๑  และการฉายรังสีภายใน 6 สัปดาห์ เฉลี่ยร้อยละ ๖๕.๑๐ ผ่านเกณฑ์ในเขต ๑,๒,8,9,๑๑ การเข้าถึงการ
รักษาทุกด้านมีการพัฒนาจากเดิม  

 

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
เมื่อศึกษารายเขต พบว่าปัญหาร่วมของการด าเนินงาน คือ การตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

และการก าหนดระยะโรคทางรังสีวิทยา ระบบส่งต่อ และ ทัศนคติของผู้ปุวย ดังนี้ 
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1. ด้านการผ่าตัด มีการพัฒนาการจัดระบบบริการในเขต ๒,๖ ส่วนเขตอ่ืนพบปัญหาด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการห้องผ่าตัด  

2. ด้านเคมีบ าบัด พบปัญหาไม่สามารถเพ่ิมการให้บริการได้เช่นปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลขนาด M1.
สามารถเปิดบริการเคมีบ าบัด ๒๐ แห่งจาก ๓๕ แห่ง เนื่องจากขาดบุคลากร 

3. ด้านรังสีรักษา มีการพัฒนาการจัดระบบบริการในเขต ๘,๑๐,๑๑ ซึ่งเริ่มใช้งานเครื่องฉายรังสีที่ติดตั้งใหม่
ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมด้านบุคลากร (งบประมาณปี ๒๕๕๙ ใช้เวลาในกระบวนการทางพัสดุ การติดตั้งและเก็บ
ข้อมูลก่อนใช้งาน) และมีการพัฒนาระบบการปรึกษาส่งต่อ  

4. ด้านข้อมูลสารสนเทศ เขต 9 และ ๑๒ ใช้  Thai cancer based ในการเก็บข้อมูลโรคมะเร็ง และ
ตัวชี้วัดครบทั้งเขต มีการบันทึกข้อมูลสม่ าเสมอ และเชื่อมต่อ web ท าให้ส่วนกลางสามารถติดตามได้
ตลอดเวลา  

ข้อเสนอแนะ 
1. กระทรวงควรก าหนดนโยบายการเชื่อมต่อฐานข้อมูล Thai cancer based กับระบบส่งต่อ     

เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการส่งต่อ และติดตามก ากับตัวชี้วัดระหว่าง รพ. ได้  
2. แก้ปัญหาค่าตอบแทนรังสีรักษาที่มีความเหลื่อมล้ า ทั้งภายในสาขาและระหว่างสาขาในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข เร่งบรรจุนักรังสีการแพทย์จบใหม่ให้สามารถขอทุนเรียนต่อปริญญาโทสาขาฟิสิกส์ได้ 
3. การขยายพื้นที่ให้บริการรักษาสีรักษา ควรใช้ข้อมูลความต้องการของพ้ืนที่ และค านึงถึงการลดลง

ของผู้ปุวยที่ส่งไปบริการอยู่ในสถานพยาบาลเดิมซึ่งขอขยายการบริการด้วยเช่นกัน 
4. ก าหนดให้มีติดตามการรายงานตัวชี้วัดระดับเขตผ่านโปรแกรม Thai cancer based 
5. จัดสรรและพัฒนาบุคลากรในการบันทึกเพ่ือปรึกษาส่งต่อผ่านโปรแกรมการส่งต่อโรคมะเร็ง  
6. จัดล าดับความเร่งด่วนในการก าหนดระยะโรค CT/MRI ในผู้ปุวยมะเร็งแยกจากการตรวจ

วินิจฉัยโรคทั่วไป  
7. จัดท าโครงการเชิงรุกคัดกรองโรคมะเร็ง และจัดล าดับผู้ปุวยเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างเป็น

ระบบ 
 

2.11 สาขาไต 
ผลการด าเนินงาน ในด้านผลลัพธ์การให้บริการ การคัดกรอง CKD ในผู้ปุวย DM, HT เปูาหมายที่สิ้น 

มีค. 60 = 40% (ที่สิ้นปีงบฯ 60 = 80%) ในภาพรวมของเขตทุกเขตท าได้ตามเกณฑ์เปูาหมาย โดยท าได้ 
40.2 - 63.8%  โดยเฉลี่ยทั้งประเทศท าได้ 49.9% ด้านการชะลอความเสื่อมไต เปูาหมายผู้ปุวยมีอัตราการ
ลดลงของ eGFR< 4 ml/min/1.72 m2/yr≥ 65% ของจ านวนผู้ปุวย CKD ทั้งหมด มี 5 ใน 12 เขตท าได้
ตามเปูาหมาย ในภาพรวมของเขตทุกเขตท าได้ 61.5-69.4% โดยเฉลี่ยทั้งประเทศท าได้ 64.6% ในด้านการ
ขยายบริการ คลินิกชะลอไตเสื่อมใน รพ.ระดับ F3 ให้ได้ 50% ของ รพ. F3 ในแต่ละเขต พบว่าเขตสุขภาพที่
ด าเนินการผ่านเกณฑ์ได้แก่ เขต 4, 7 ส่วนเขต 8 ท าได้ 100 % 

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
1. บริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 

1) ทีมสหสาขาวิชาชีพไม่เพียงพอ ไม่ครบองค์ประกอบ โดยเฉพาะนักโภชนากร นักก าหนด
อาหาร และนักกายภาพบ าบัด  



 68  

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

2) ยังมีการตรวจ serum creatinine โดยใช้วิธี Jaffe method ในพ้ืนที่บางจังหวัดในเขต
สุขภาพที่    1 , 4, 5, 7, 9, 10 

3) ความเชื่อมโยง CKD Clinic กับ DHS ยังไม่ชัดเจน 
   ข้อเสนอแนะ 

1) ส่วนกลาง และเขตสุขภาพควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรนักก าหนดอาหาร และ               
นักกายภาพบ าบัด รวมทั้งจัดให้มีต าแหน่งนักก าหนดอาหารใน รพช. 

2) เขตสุขภาพควรมีการบริหารโดยการจัดซื้อร่วมชุดการตรวจ serum creatinine ด้วยวิธี 
enzymatic method ร่วมกันในจังหวัดหรือเขตสุขภาพ 

3) ท า model กลางร่วมกันระหว่าง กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ และ SP ปฐมภูมิ 

2. บริการ hemodialysis 
1) ขาดศัลยแพทย์ผ่าตัดหลอดเลือด AVF/AVG ขาดแพทย์ที่ซ่อม vascular access 
2) การเริ่ม dialysis แบบ emergency ในผู้ปุวย ESRD จ านวนมากมาก เนื่องจากผู้ปุวยตัดสินใจ

ช้า หรือ รอคอยการท า vascular access นาน 
3) คุณภาพศูนย์ HD โดยเฉพาะศูนย์ outsource 

    ข้อเสนอแนะ 
1) จัดตั้งศูนย์ vascular access center ประจ าในแต่ละเขตและกรมการแพทย์สนับสนุนฝึกสอน 

และมีระบบพ่ีเลี้ยงในการจัดตั้งศูนย์  
2) เตรียมผู้ปุวยเข้าสู่ RRT ใน CKD ตั้งแต่ stage 4 และ ส่วนกลางจัดท าสื่อที่เข้าใจง่ายและมี

ข้อมูลครบถ้วนในตัดสินใจและการเตรียมตัวเข้าสู่ RRT 
3) ส่วนกลางท ามาตรฐานการท าสัญญาจ้าง และวางมาตรการและระบบควบคุมคุณภาพร่วมกัน

ระหว่าง ตรต. กรรมการ service plan ไตเขต และกองทุนต่างๆ 

3. บริการ Peritoneal dialysis 
1) ผู้ปุวยรับบริการจ านวนมากใน รพศ  รพท. เกินมาตรฐาน ผู้ปุวย : พยาบาล PD = 50 : 1 
2) ขาดแคลนพยาบาล PD 

       ข้อเสนอแนะ 
เขตสุขภาพควรสร้างเครือข่ายบริการลงไปใน รพ.ระดับ M2/F1 ร่วมกับการท าระบบพ่ีเลี้ยงโดย   

รพศ./รพท. รวมทั้งพัฒนาความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพพยาบาล PD 

4. ระบบฐานข้อมูล การรายงานผลการด าเนินงานผ่าน HDC ไม่สมบูรณ์  เขตสุขภาพจึงควรวิเคราะห์
และรวบรวมปัญหาเพ่ือน าไปเสนอต่อส่วนกลาง และ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการแก้ปัญหาร่วมกัน ระหว่าง 
clinician ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและ IT man 
 

Best practice  
เขต 5 :  มีโครงการน าร่อง CKD clinic ใน รพ.สต. อ าเภอละ 1 แห่ง และมีโครงการน าร่องศูนย์ 

HD ด้วยการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชน (PPP) ที่ รพ.ราชบุรี 
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2.12 สาขาตา 

จากการส ารวจสภาวะตาบอด ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2549-2550 ในประเทศไทย พบว่า ประชากร
ไทยมีความชุกของภาวะตาบอด 0.59% สายตาเลือนราง 1.57% สาเหตุส าคัญของภาวะตาบอดคือ ต้อกระจก 
(51%) ต้อหิน (9.8%) ภาวะตาบอดในเด็ก (5.7%) เบาหวานเข้าจอตา (2.5%) กระจกตาขุ่น (2.0%)  ทั้งนี้ 
80% ของภาวะตาบอดสามารถปูองกันหรือรักษาได้ องค์การอนามัยโลก (WHO) มีเปูาหมายลดความชุกภาวะตา
บอดให้ต่ ากว่า 0.50% ภายในปี 2563 (ค.ศ. 2020)  

     จากการตรวจราชการ ประเด็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา พบว่า ผลการ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือนของทุกเขตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2560 ในภาพรวม พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับ
การคัดกรองสายตา ร้อยละ 54.91 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเปูาหมาย (≥ร้อยละ 75) แต่มีแนวโน้มการด าเนินงาน
ที่ดีเนื่องจากเป็นการด าเนินงานเพียงครึ่งปีงบประมาณ และเมื่อพิจารณาผลการคัดกรองสายตาเป็นรายเขต
สุขภาพ พบว่า มีเขตที่สามารถคัดกรองได้ผ่านเกณฑ์ในช่วง 6 เดือนแรก ได้แก่ เขต2 ซึ่งสามารถคัดกรองได้ร้อย
ละ 83.97 ปัจจัยแห่งความส าเร็จคือผู้บริหารเขตสุขภาพก าหนดเป็นนโยบายของเขต ส าหรับในเขตที่มีข้อมูล
ค่อนข้างต่ าเนื่องจากมีการด าเนินการคัดกรองสายตาแต่ยังไม่บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม  vision 2020 ได้
ครบถ้วน ท าให้ข้อมูลการคัดกรองต่ ารายละเอียดดังแผนภูมิที่ 1  แสดงร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด
กรองสายตาแยกรายเขตสุขภาพ 

 

ส าหรับประเด็นผู้ปุวยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
(เปูาหมาย ≥ ร้อยละ 80) จากการตรวจราชการ พบว่า ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 
2560 ในภาพรวมทั้ง 12 เขตสุขภาพ พบว่ามีผู้ปุวย Blinding Cataract จ านวน 32,108 ราย ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วัน จ านวน 27,269 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.93% ซึ่งผ่านตามเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด 
เมื่อแยกรายเขตสุขภาพพบว่าส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ มีเพียงเขต 6 ที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์เปูาหมายที่ก าหนด 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 2 แสดงร้อยละผู้ปุวยต้อกระจกระยะตาบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด
ภายใน 30 วันแยกรายเขตสุขภาพ 

 

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 รวม 

ร้อยละ 61.04 83.97 73.85 56.04 49.97 56.67 51.37 57.75 52.95 59.65 29.72 29.68 54.91

เขต1 เขต2 เขต3 เขต4 เขต5 เขต6 เขต7 เขต8 เขต9 เขต10 เขต11 เขต12 รวม 

ร้อยละ 82.15 84.94 91.52 83.97 83.03 67.95 88.65 97.54 82.26 86.46 82.63 87.68 84.93
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ปัญหาอุปสรรค การด าเนินงาน 
1. ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองสายตายังไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75 และการลงข้อมูล

ใน Vision 2020 ยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะการคัดกรองในระดับชุมชน  
2. ขาดแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง 
3. อุปกรณ์เครื่องมือไม่เพียงพอ และช ารุดบ่อย ท าให้การตรวจคัดกรองสายตาล่าช้า 
4. การลงข้อมูลซ้ าซ้อนทั้ง Vision 2020 และ e claim ของ สปสช. 

ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง  
1. เน้นการคัดกรองสายตาเชิงรุก ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม โดยใช้โปรแกรม 

Vision 2020 และจัดอบรมการลงข้อมูล Vision 2020  
2. จัดหลักสูตรอบรมแพทย์ บุคลากาทางการแพทย์เฉพาะทาง เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร 
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน อุปกรณ์เครื่องมือ ให้เพียงพอเหมาะสม ตามบริบทของพ้ืนที่ 
4. พัฒนาระบบการลงข้อมูลให้เข้ากับงานประจ าเพ่ือลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน 

2.13 สาขาสุขภาพช่องปาก  
เปูาหมาย Service outcome and indicator ของสาขาสุขภาพช่องปาก คือ ร้อยละของ รพ.สต./

ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ > ร้อยละ ๖๐ (ประกอบด้วย ๒ องค์ประกอบ คือ ๑) จัดบริการ
ตามเกณฑ์ ๖ กลุ่มเปูาหมาย ๑๔ กิจกรรม และ ๒) จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตาม
เกณฑ์ร้อยละ ๒๐) ผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 พบว่า ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการสุขภาพช่อง
ปากที่มีคุณภาพ ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 27.9 (ประมวลจากฐานข้อมูล HDC ณ 24 เมษายน 2560) พบว่ามี
เขตสุขภาพท่ีมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเปูาหมาย คือเขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 10.6  เขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 
16.4  เขตสุขภาพที่ 2 และ 5 ร้อยละ18.9  ดังนั้นเขตและจังหวัดควรตรวจสอบสาเหตุ และปัญหาอุปสรรค
ที่ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมาย โดยเฉพาะประเด็นการลงข้อมูลในระบบ HDC ส าหรับการ
จัดบริการสุขภาพช่องปากที่ครอบคลุมประชากรได้ตามเกณฑ์ร้อยละ ๒๐ นั้น พบว่า ภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 
17.1 สูงสุดที่เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 30.3 สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ รพ.สต./ศสม. ที่ให้บริการ
สุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ > ร้อยละ ๖๐ ซึ่งเขตสุขภาพที่ 10  ท าได้ร้อยละ 64.7  

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๑. ขาดแคลนผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ .สต.  

ข้อเสนอแนะ 
1) ก าหนดกรอบอัตราก าลังคน FTE ในสายงานสนับสนุน ควรแยกต าแหน่งผู้ช่วยทันตกรรม ออก

จากพนักงานอ่ืนๆ ช่วยเหลือคนไข้  พนักงานบริการ) เพ่ือก าหนดกรอบสัดส่วนได้ชัดเจน และ 
สะท้อนความจ าเป็นที่แท้จริง 

2) ให้มีนโยบายสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยทันตกรรมในรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลจากงบประมาณประจ า 
โดยจัดสรร CUP หรือ อปท.  

3) ความไม่ก้าวหน้า การเปลี่ยนสายงาน และ ลาออกของทันตาภิบาล ท าให้ขาดแคลน             
ทันตาภิบาลประจ า รพ .สต.  

4) ประสานความร่วมมือ สบช.   ให้จังหวัดมีส่วนร่วมคัดเ ลือกนักเรียนทุนทันตาภิบาล ซึ่งควรเป็น
เด็กในพื้นที่  หรือมีสัญญาผูกพันให้มาปฏิบัติงาน 
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5) สนับสนุนความก้าวหน้า ได้แก่ ผลักดันให้ทันตาภิบาลเข้าสู่ต าแหน่งเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขอาวุโส, ให้ทันตาภิบาลเปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุข และให้รับผิดชอบ
งานทันตสาธารณสุข 

6) การสนับสนุนทันตาภิบาลที่จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

7) เพ่ิมกรอบอัตราก าลังให้สามารถรับทันตาภิบาลได้มากขึ้น ในจังหวัดที่มีประชากรมากและหน่วย
บริการน้อย เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ภูเก็ต 

2. ไม่ได้บันทึกข้อมูลกรณีออกให้บริการในชุมชน พ้ืนที่ หรือไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบ HDC ของ รพ. 
ข้อเสนอแนะ  
1) ชี้แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ประสานกับ

หน่วยงานข้อมูลสารสนเทศให้ ปรับปรุงแก้ไขการส่งออกข้อมูล 

Best Practice 
1. จังหวัดร้อยเอ็ด มีการสนับสนุนงบประมาณจ้างผู้ช่วยข้างเก้าอ้ีใน รพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลทุกแห่ง 
2. โรงพยาบาลระยอง การจัดบริการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ Long term care 
3. “รพ  .สต .บัดดี้ ”   ของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความขาดแคลน       

ทันตบุคลากรในพ้ืนที่  โดยให้เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขดูแล รพสต. ในพื้นที่ข้างเคียงนอกเหนือจาก รพ.สต.
ประจ าของตนเอง  โดยผลการด าเนินงานของ รพ.สต.บัดดี้ ซึ่งเป็นที่ขาดแคลนทันตบุคลากร  พบว่าประชาชน

สามารถเข้าถึงและได้รับบร ิการด้านทันตกรรมเพ่ิมสูงขึ้น   

1.14 สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ 
ผลการด าเนินงาน มีการขยายบริการ donor center ใน รพ.ระดับ A เพ่ิมอีก 3 แห่งคือ รพ.

อุตรดิตถ์ รพ.พุทธโสธร และ รพ.ตรัง ซึ่งท าให้มี donor center ที่เป็น รพ. ระดับ A  จากเปูาหมาย 33 แห่ง 
และ มีการด าเนินงานจนเกิด brain death donors ใน รพ.นอกเหนือจากเปูาหมายที่ก าหนดไว้ (รพ.ระดับ A, 
S, M1 = 43 แห่ง) จ านวนถึง 19 แห่ง โรงพยาบาลราชบุรีก าลังเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองการ
เป็น kidney transplant center ภายในปีงบฯ 2560 ซึ่งถ้าผ่านการรับรองจะท าให้มี kidney  transplant 
center ใน 10 จากเปูาหมาย 12 เขต ผลลัพธ์การด าเนินงาน มี brain death donor เกิดขึ้น 109 ราย 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบฯ 2560 (ร้อยละ 20.49) ซึ่งสูงกว่าทุกๆปีที่ผ่านมา แต่ยังน้อยกว่าเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ มีเพียงเขต 7 ที่ด าเนินการได้มากกว่าเปูาหมาย ส่วนการบริจาคดวงตามีจ านวนภาพรวมเพ่ิมขึ้นกว่า
ปีที่ผ่านๆมา แต่ยังน้อยกว่าเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในทุกเขต ภาพรวมอยู่ที่ ร้อยละ 5.01     

ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
1. แผนงานในระดับเขต จังหวัด และ รพ .ยังไม่ชัดเจน  
2. ขาดพยาบาลประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ (transplant coordinator : TC) ที่ปฏิบัติงานเต็ม

เวลาและ career path ของ TC ไม่ชัดเจน 
3. บุคลากรที่เก่ียวข้องยังขาดความเข้าใจกระบวนการท างาน และ ขาดทักษะ 
4. เจ้าของไข้ ยังไม่ให้ความร่วมมือ ส่วนใหญ่ภาระงานมาก และ ยังไม่ม่ันใจด้านกฎหมาย 
5. ขาดระบบ network ในการ notify donor 
6. ยังมีปัญหาเรื่องความพร้อมและการเดินทางของ organ retrieval team จากส่วนกลาง 
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7. ประชาชนมีความเชื่อที่ผิด เช่นชาติหน้าอวัยวะไม่ครบ และขาดความเข้าใจเช่นเรื่องสมองตาย 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. รพ.เปูาหมายควรมีการจัดท าแผนร่วมกันในระดับเขตในลักษณะการท างานเป็นเครือข่าย 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่จะท าหน้าที่ TC ให้ชัดเจน หากไม่สามารถท าหน้าที่เต็มเวลาได้ ควรมีการ

จัดตั้งทีมที่รับผิดชอบและจัดเวรที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาหมุนเวียนกันไป  ในส่วนกลางควรเร่งรัดการก าหนด 
career path ของ TC ให้ชัดเจน 

3. มีการจัดอบรม และประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานของกระทรวง สธ .โดยส่วนกลาง  
4. สร้างระบบเครือข่ายและระบบพี่เลี้ยงภายในเขต 
5. ส่วนกลางประชาสัมพันธ์ผลการวินิจฉัยคดีของศาลฎีกา ที่ตัดสินโดยยึดประกาศของแพทยสภาว่าถ้า

ผู้ปุวยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายตามเกณฑ์แพทย์สภาแล้วให้ถือว่าผู้ปุวยเสียชีวิตแล้ว 
6. โรงพยาบาลควรมีทีมรับผิดชอบการวินิจฉัยภาวะสมองตาย และ การ resuscitate donor เพ่ือแบ่ง

เบาภาระแพทย์เจ้าของไข้ 
7. สร้างระบบ network การ notify และดูแล potential donor โดยสร้างทีม TC ward nurse ที่ผ่าน

การอบรมระยะสั้นจากกาชาด ในการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกับ TC หลัก 
8. ผลักดันนโยบายการพัฒนา local retrieval team ของเขต ในการช่วยผ่าตัดน าไตออกภายในเขต

ของตนกรณีทีมจากกาชาดส่วนกลางไม่พร้อมออกมาท าการผ่าตัดน าอวัยวะออก  )สามารถส่งไตผ่านทางรถหรือ
เครื่องบินมากาชาดได้โดยบุคลากรไม่ต้องเดินทางมาด้วย(  

9. รณรงค์ประชาสัมพันธ์กับประชาชนโดยใช้  mass media จากส่วนกลาง และใช้ รพ  .เปูาหมายเป็น
ฐานประชาสัมพันธ์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและผู้น าทางศาสนาในการเข้าท าความเข้าใจกับชุมชน 

Best practice:  
รพ.มหาราชนครราชสีมา ไม่มี full time TC แต่สามารถจัดให้มีกลุ่ม TC และกลุ่มจัดเวรท าหน้าที่

เป็น full time TC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

1.15 สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ผลการด าเนินงาน พบว่าร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (เปูาหมาย 

มากกว่าร้อยละ 25) การด าเนินงานรอบ 6 เดือน โรงพยาบาลเปูาหมาย (ระดับ F2 ขึ้นไป) จ านวน 790 
แห่ง ผ่านเกณฑ์ 362 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.82 ผลการด าเนินงานในแต่ละเขต ดังนี้ 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต10 เขต 11 เขต 12 
ร้อยละ 
22.92 

ร้อยละ 
32.43 

ร้อยละ 
64.44 

ร้อยละ 
30.51 

ร้อยละ 
84.62 

ร้อยละ 
44.78 

ร้อยละ 
20.31 

ร้อยละ 
57.89 

ร้อยละ 
81.01 

ร้อยละ
8.06 

ร้อยละ 
90.91 

ร้อยละ 
13.51 

22 แห่ง 12 แห่ง 29 แห่ง 18 แห่ง 55 แห่ง 30 แห่ง 13 แห่ง 44แห่ง 64แห่ง 5 แห่ง 60แห่ง 10แห่ง 

3.5  

ร้อยละ 60 ของโรงพยาบาลระดับ F2 ที่มีระบบ ECS คุณภาพ (เปูาหมายร้อยละ 40) การ
ด าเนินงานรอบ 6 เดือน โรงพยาบาลเปูาหมายจ านวน 790 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 580 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
73.84 ผลการด าเนินงานในแต่ละเขต ดังนี้ 
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อัตราตายจากการบาดเจ็บ  เปูาหมายน้อยกว่าร้อยละ 1 พบว่า เขต 3 มีอัตราตายเกินเกณฑ์ (ร้อยละ 1.48) 

 
 

 
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 

1. ระบบบริการ   
1) หน่วยปฏิบัติการกู้ชีพระดับพ้ืนฐานและความครอบคลุมหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ

องค์กรปกครองส่วนประชาชนเข้าถึงบริการได้น้อย  
2) หน่วยบริการขาดความเข้าใจในภารกิจของ Trauma and Emergency admin unit 
3) ร้อยละผู้ปุวยจากการบาดเจ็บ PS Score ยังสูงกว่าเกณฑ์ 

2. ก าลังคนด้านสุขภาพ  ขาดแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะ
ทางด้านอุบัติเหตุ พยาบาลฉุกเฉิน 

3. ระบบข้อมูลข่าวสาร  ขาดเชื่อมโยงข้อมูลในแต่ละระบบ และไม่สามารถดึงข้อมูลเชื่อมถึงกันได้ ท าให้
เกิดงานซ้ าซ้อน ข้อมูลที่ไม่ตรงกัน /ไม่เป็นปัจจุบัน และน าไปวิเคราะห์ได้ยาก 

4. เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
1) ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์เช่น  MRI, CT angiogram 

5. ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
1) ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงด้านสถานที่ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์  
2) ค่าตอบแทนของหน่วย EMS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 
1) การประเมินคุณภาพ EMS, ECS เช่น การจัดการรับมือภัยพิบัติของ ECS คุณภาพ ยังมี

ปัญหาในการประสานงาน และการปฏิบัติภาคสนาม  
2) ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซึ่งยังไม่สามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม  
3) แบบประเมิน ECS คุณภาพไม่เหมาะในการน ามาประเมินโรงพยาบาลทุกระดับ เนื่องจาก 

รพ.แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน 
  

0.32 
0.84 

1.48 
0.9 

0.5 
0.98 0.97 

0.7 
1 0.84 

0.48 0.54 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต10 เขต 11 เขต 12 
ร้อยละ 
82.29 

ร้อยละ 
21.62 

ร้อยละ 
86.67 

ร้อยละ 
33.90 

ร้อยละ 
96.92 

ร้อยละ 
73.13 

ร้อยละ 
67.19 

ร้อยละ 
92.11 

ร้อยละ 
82.28 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
93.94 

ร้อยละ 
27.03 

79 
แห่ง 

8 
แห่ง 

39 
แห่ง 

20 
แห่ง 

63 
แห่ง 

49 
แห่ง 

43 
แห่ง 

70 
แห่ง 

65 
แห่ง 

62 
แห่ง 

62 
แห่ง 

12 
แห่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ประสานและเชื่อมโยงการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระหว่างหน่วยบริการ (รพช./รพศ./ส่วนกลาง (สสจ.)/

และเขตสุขภาพ) เช่น ถ่ายทอดและชี้แจงการตัวชี้วัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน  
2. สนับสนุนอุปกรณ์จ าเป็นในการดูแลผู้ปุวย Trauma เช่น อุปกรณ์ในการรับมือภัยพิบัติสารเคมี , 

cervical collar, Head immobilizer  
3. จัดสรรบุคลากรส าหรับ TEA unit เช่น พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางหลักสูตรระยะสั้น เช่น ENP, TNC 

เพ่ือเสริมศักยภาพในการดูแลผู้ปุวยอุบัติเหตุ  
4. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ ICS/HOPE/MERT/MiniMERT/CLS/

เครือข่าย ECS และสนับสนุนงบประมาณอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บุคลากรมีความช านาญและความ
มั่นใจในการปฏิบัติงาน  

5. ทบทวนระบบการเก็บข้อมูลที่มีหลายระบบ เช่น บูรณาการข้อมูลจาก 43 แฟูม  และข้อมูล 19 
สาเหตุจาก IS เพ่ือสามารถน าข้อมูลน าข้อมูลมาวิเคราะห์ได้และสะดวกต่อผู้ปฏิบัติ  
 

1.16 การพัฒนาคุณภาพบริการ 
HA (Hospital  Accreditation) หมายถึง กระบวนการรับรองระบบคุณภาพของสถานพยาบาล 

จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)โดยมีกระบวนการรับรอง 3 ขั้น คือ HA 
ขั้น 1 หมายถึง โรงพยาบาลมีคุณภาพการส ารวจและปูองกันความเสี่ยง น าปัญหามาทบทวน เพ่ือแก้ไข
ปูองกัน ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันปัญหาครอบคลุมปัญหาที่เคยเกิด/มีโอกาสเกิดสูง  HA ขั้น 2 หมายถึง 
โรงพยาบาลมีการประกันและพัฒนาคุณภาพ วิเคราะห์เปูาหมาย/กระบวนการ/พัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ
เปูาหมาย/ครอบคลุมกระบวนการส าคัญทั้งหมดปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ในส่วนที่ไม่ยากเกินไป HA ขั้น 3 
หมายถึง โรงพยาบาลมีวัฒนธรรมคุณภาพ  เริ่มด้วยการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA พัฒนาอย่าง
เชื่อมโยง เป็นองค์กรเรียนรู้/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ปฏิบัติตามมาตรฐาน HAได้ครบถ้วนตัวชี้วัด  

จากการตรวจราชการ รอบที่ 1 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสขุมีคุณภาพมาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA ขั้น 3 เปูาหมายมากกว่าร้อยละ 80  (โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสงักัดกรมการ
แพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต จ านวนรวม 165 แห่ง ประกอบด้วย รพศ./รพท. 116 แห่ง รพ.สังกัด
กรมการแพทย์ 30 แห่ง รพ.สังกัดกรมสุขภาพจิต 17 แห่ง รพ.สังกัดกรมควบคุมโรค 2 แห่ง และ โรงพยาบาลชุมชน 
รพช. 780 แห่ง) ผลการด าเนินงานซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูล สรพ. ณ 31 มีนาคม 2560 พบว่า รพศ. รพท. รพ.ของ
กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97.58  รพช.ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 73.08  และพบว่า ยังมี รพช.ที่
ยังไม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพ HA อีก 60 แห่ง  

ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน 
1. งบประมาณในการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เช่น การประชุมวิชาการ 

หรือค่าตอบแทนของที่ปรึกษาในการเยี่ยมกระตุ้นโรงพยาบาลที่ต่ออายุการรับรอง  
2. การวางแผนรองรับกระบวนการ Re-Accreditation  การควบคุม ก ากับให้เป็นไปตามแผน การมี

บุคลากรรับผิดชอบชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ  
1. ส่วนกลางควรมีมาตรการ  ให้ก าหนดกลุ่มเปูาหมาย  รพศ. /รพท. /รพ./กรม 4 แห่ง และรพช .

54 แห่ง ที่การรับรองก าลังจะหมดอายุในปี 2560  หรือยังไม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา HA ได้เข้าสู่ระบบการ
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เตรียมพร้อมเพ่ือการรับรองคุณภาพ  โดยมีกระบวนการ ประกอบด้วย กรรมการอ านวยการขับเคลื่อนของ 
รพ.สนับสนุน/ติดตามคุณภาพ คณะท างานสนับสนุน/ติดตามการด าเนินงาน คณะท างานขับเคลื่อนระดับเขต
สุขภาพ CQO 

2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานทั้งระดับส่วนกลาง ระดับเขตสุขภาพ และระดับ
สถานพยาบาล มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายโรงพยาบาลคุณภาพ จัดการประชุมโรงพยาบาล
กลุ่มเปูาหมายเพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ ลงตรวจเยี่ยมพ้ืนที่ในโรงพยาบาลกลุ่มเปูาหมาย โดยที่
กลุ่มเปูาหมายรับการตรวจเยี่ยม เพ่ือการรับรองมาตรฐาน และจัดท าข้อสรุป ปัญหา อุปสรรค ภาพรวมเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการต่อไป 

Best practice 
เขตสุขภาพที่ 7 : มีการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแบบเครือข่ายภาพจังหวัด        

โดยก าหนดให้มีทีมพ่ีเลี้ยง (Quality Learning Network : QLN) การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การ
สนับสนุน ติดตามประเมินผลเป็นระบบ โดยมีการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  คือ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์ประสานการพัฒนาคุณภาพ – HACC.KKU) ทั้งด้านวิทยากรและงบประมาณ
ให้กับท้ัง 4 จังหวัด และ การได้รับโล่เชิดชูเกียรติ Provincial Success  

 

………………………………………….. 

 

 

 

 

 
 



 

คณะที่ 3 
การบรหิารทรัพยากรมนุษย์ 

 

 
 

3.1 การผลติและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 

3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
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คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
............................................... 

 
  การตรวจราชการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 3 ประเด็น

ได้แก่ การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน การพัฒนา
เครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 3 ตัวชี้วัด โดยมีภาพรวมของการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 

1. ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเขตสุขภาพ  เน้นการ

บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของหน่วยงานในพ้ืนที่ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เน้นให้เขต
สุขภาพมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ  2)การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน        
3) การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน  4) การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนา
ก าลังคน 5) การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขต
สุขภาพ  โดยในการประเมินผลในการตรวจราชการรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) เขตสุขภาพต้องผ่านเกณฑ์ตาม
องค์ประกอบที่ 1-4 ที่ระดับ 2 พบว่า ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 ทุกเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ ในองค์ประกอบ
ที่ 3 ทุกเขตสุขภาพยังไม่ผ่านเกณฑ์ สามารถด าเนินการได้เพียง ระดับ 1  และในองค์ประกอบที่ 4  มี 5 เขต
สุขภาพผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 4 , 6,  9,  11  และ 12 โดยสรุปยังไม่มีเขตสุขภาพใดที่สามารถผ่านเกณฑ์การ
ประเมินได ้ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ  ทุกจังหวัด/เขตสุขภาพมีแผนความ
ต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ Excellence ครอบคลุมทั้ง ๒ กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่
ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ ระดับ ๒ ขึ้นไป 

 ๑.๒ การสร้างความร่วมมือของสถาบันผลิตและพัฒนาก าลังคน  ทุกจังหวัดมีความร่วมกับสถาบัน
ด้านการผลิตและพัฒนาอย่างน้อย ๑ แห่ง ระดับ ๒ ขึ้นไป แต่มีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น หลักสูตรอบรมที่
วิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ไม่ครอบคลุม Need Assessment ของเขตสุขภาพ/จังหวัด การพัฒนาหลักสูตร
อบรม ๔ เดือน วิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลา  ๒ ปี (รวมสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร) และการพัฒนาหลักสูตร
อบรมที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๔ เดือน วิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลา  ๓ – ๖ เดือน  

๑.๓ การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน  ทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดเบิกจ่าย
งบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ เนื่องจากการโอนงบเงินอุดหนุนล่าช้า  ไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของ
การพัฒนาบุคลากร(ระบุหลักสูตร/รายชื่อผู้อบรม/หน่วยงาน/ช่วงเวลา/วงเงิน)   ไม่มีบุคลากรไปอบรม 
เนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคลนอัตราก าลัง และบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการอบรมในสถาบันที่อยู่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลา  และโรงพยาบาลบางแห่งมีปัญหาสถานะทางการเงิน ไม่สามารถ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 

๑.๔ การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน  ส่วนใหญ่เขตสุขภาพ/จังหวัดส่งบุคลากรไป
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัดได้น้อยกว่ าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ระดับ ๑ 
เนื่องจากบุคลากรไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม  บางหลักสูตรมีสถาบันเปิดอบรมน้อย เช่น การพยาบาล
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เฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์ การพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น และหลักสูตรอบรมไม่ตรงกับ
ความต้องการของโรงพยาบาล จึงต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

๑.๕ การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ  
ทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด ระดับ ๕ 

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
๑. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพขาดความชัดเจนในผู้รับผิดชอบงาน 
๒. ขาดการบูรณการ และการสื่อสารแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  และแผนพัฒนา 

บุคลากรของเขตสุขภาพถ่ายระดับลงสู่จังหวัดอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ฐานข้อมูลก าลังคนอันเดียว 
กันในการด าเนินงาน 

๓. ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการ/จังหวัดและเขตสุขภาพที่ 
ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๔. การก ากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนิเทศหน่วยงานในเขตสุขภาพ ขาดการน าปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนาต่อส่วนกลาง 
๑. เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้เขตสุขภาพ/จังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
๒. ปรับหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบอุดหนุนให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
๓. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับ

หน่วยงานทุกระดับ  
๔. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสถาบันอบรมต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข  
๕. จัดหาโควตาหลักสูตรอบรมรองรับ Service Plan  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา : ต่อเขตสุขภาพ 
๑. เขตสุขภาพก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เช่น  

๑.๑ น าผลการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเป็นเกณฑ์จัดสรรงบอุดหนุน
และปรับปรุงแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 

๑.๒ น าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจริง 
๒. สื่อสารยุทธศาสตร์ก าลังคน และนโยบายการพัฒนาก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข ให้

ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทราบเกี่ยวกับอย่างทั่วถึง 
๓. ก ากับ ติดตามเพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพ  
๔. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคนระดับเขตสุขภาพ ให้ช่วยเหลือกันด้านทรัพยากร 

 

2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้  
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดเป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ

ยั่งยืน วัดการบรรลุเป้าหมาย “เจ้าหน้าที่มีความสุข” ด้วยดัชนีวัดความสุขของคนท างาน โดยใช้เครื่องมือ 
Happinometer  ซึ่งในปีแรกปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ วัดเพียง “ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนี
ความสุขของคนท างาน (Happy Work Life Index) ไปใช้” โดยมีเป้าหมายในช่วง 6 เดือนแรก คือ 
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“หน่วยงานมีการชี้แจงท าความเข้าใจแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนท างานและการน าดัชนีความสุขของ
คนท างาน ไปใช้” เท่านั้น 

กระทรวงสาธารณสุขได้มีการด าเนินการจัดประชุมชี้แจงหน่วยงานน าร่องฯ 22 มีนาคม 2560
ประชุมชี้แจงหน่วยงานทั่วประเทศ 27-28 มีนาคม 2560 และกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือลงวันที่ 4 
เมษายน 2560 แจ้ง timeline พร้อมรายละเอียดการท าแบบประเมินผ่านระบบ Happinomter              
ให้ทุกหน่วยงาน (กรม/สป./เขตสุขภาพ/สสจ./รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพ.สต.) ด าเนินการตอบแบบประเมิน
พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 

จากการตรวจราชการในรอบที่ 1  ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม  2560 ซึ่งเป็นช่วงของการ
พัฒนาเครื่องมือ Happinometer และการชี้แจงท าความเข้าใจจากส่วนกลาง สู่ส่วนภูมิภาค โดยที่เครื่องมือ 
Happinometer เพ่ิงจะแล้วเสร็จ และได้มีการชี้แจงท าความเข้าใจเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2560  จึงพบว่า 
หน่วยงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการใช้เครื่องมือ Happinometer และการสื่อสารจากส่วนกลางยังไม่
ทั่วถึง  แต่อย่างไรก็ตามหลายพ้ืนที่ได้มีความพยายามชี้แจงท าความเข้าใจกับบุคลากรถึงวัตถุประสงค์ของการ
วัดและแนวทางการด าเนินงาน 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีก าหนดแถลงข่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 
มิถุนายน 2560  และคาดหวังว่าทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกคนจะร่วมมือท าแบบวัดความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ในระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560  เพ่ือน าผลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างตรงประเด็น ทั้งในระดับหน่วยงานในพื้นท่ีและในระดับนโยบาย เพ่ือการบรรลุเป้าหมาย 
“เจ้าหน้าที่มีความสุข” ต่อไป 

 

3. ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
การด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ 2560 

จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนของ อสค. พบว่าผลการพัฒนาและขึ้นทะเบียน อสค. ของแต่ละเขต
สุขภาพยังไม่ถึงเกณฑ์เป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ซึ่งผลการขึ้นทะเบียน อสค. รวมทั้งหมดทั่ว
ประเทศอยู่ที่จ านวน 66,920 คน จากเป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 500,000 คน โดยเขต
สุขภาพที่ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ได้มากที่สุดคือเขตสุขภาพที่ 9 ซึ่งได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ไป
แล้วจ านวน 17,745 คน จากเป้าหมายทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 9 จ านวน 57,352 คน รองลงมาคือเขต
สุขภาพที่ 10 ที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ไปแล้วจ านวน 16,958 คน จากเป้าหมายทั้งหมดของเขต
สุขภาพที่ 10 จ านวน 40,996 คน ส่วนเขตสุขภาพที่ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ได้น้อยที่สุด คือ เขต
สุขภาพที่ 11 ที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ไปแล้วจ านวน 61 คน จากเป้าหมายทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 
11 จ านวน 33,180 คน และเขตสุขภาพที่ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ได้น้อยที่สุดรองลงมาคือ เขตสุขภาพ
ที่ 5 ที่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน อสค. ไปแล้วจ านวน 407 คน จากเป้าหมายทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 5 
จ านวน 39,988 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560) โดยจากข้อมูลจากการตรวจราชการ รอบที่ 
1/2560 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ของการด าเนินงาน อสค. ในแต่ละพ้ืนที่คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่เข้าใจแนวคิดและหลักการการพัฒนา อสค. ยังขาดการบูรณาการการ
ท างานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด และผู้ดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่มีภาระต้องท างานนอกบ้าน
เพ่ือหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลามาเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยในแต่ละพ้ืนที่มีข้อเสนอแนะดังนี้  1) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล เช่น การเพ่ิมระเบียนข้อมูลญาติผู้ป่วยที่เป็น อสค. กับระเบียนผู้ป่วย 2) การสร้างกระแสสังคมเรื่อง
แนวคิด อสค. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ 3) การสนับสนุนงบประมาณในการจัดท าบัตร อสค. 
และใบประกาศนียบัตร 4) การพัฒนาโปรแกรมการขึ้นทะเบียน อสค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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5) การจัดพิมพ์และสนับสนุนคู่มือการด าเนินงาน อสค. และคู่มือการประเมินผลให้ครบตามกลุ่มเป้าหมาย 6) 
การส่งเสริม Care Giver ให้เป็นพี่เลี้ยง อสค. 7) การเพ่ิมช่องทางและความถี่ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจใน
แนวทางการด าเนินงาน อสค. อยู่เป็นระยะ 8) การส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องของ อสค. ผ่านทางระบบ
สารสนเทศ และ 9) การเน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยใช้ปัจจัยหนุนเสริมต่อยอดการ
ขับเคลื่อนการพัฒนา อสค. ในเชิงคุณภาพ 
 

ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ  
  ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนา

ก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด   
(ค่าเป้าหมาย ๖ เดือน  : จังหวัด/เขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ ๕  องค์ประกอบ ที่ระดับ ๒) 

สถานการณ์  การบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนของจังหวัด/เขตสุขภาพ ๕ องค์ประกอบ 
            องค์ประกอบท่ี 1 การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของเขตสุขภาพ 

ส่วนใหญ่จังหวัดมีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร เปลี่ยนจากกลุ่ม
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการมาเป็นภารกิจของกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากร ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน และบุคลากร
บางส่วนขาดประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดขาดการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
เข้าด้วยกัน ส่วนใหญ่จังหวัด/เขตสุขภาพจะบูรณาการเฉพาะแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ได้รับจัดสรร
งบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan (ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

ทุกจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด (HRM, HRD) โดยมีองค์ประกอบ
เป็นผู้แทนสถานบริการทุกระดับ ส่วนน้อยที่จะไม่มีผู้แทนวิชาชีพหรือผู้แทนวิทยาลัย มีการจัดท าแผนพัฒนา
ก าลังคนครอบคลุมสาขาวิชาชีพ ๕ กลุ่มสาขา/ทุกวิชาชีพ แต่แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 
ส่วนใหญ่กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะด าเนินการพัฒนาบุคลากรในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ 
และโครงการอบรมผู้บริหารระดับต่างๆ (ผบต./ผบก./นบส.) ส่วนแผนงาน/โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
รองรับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข จะด าเนินการตามภารกิจของกลุ่มงานในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 

คณะกรรมการด้าน CSO จะเป็นผู้จัดท าแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข โดยวิเคราะห์หา Need Assessment ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากร ซึ่งรองรับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านสาธารณสุข ๔ ด้าน คือ Service Excellent P&P Excellent People Excellent 
และ Governance Excellent แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ครอบคลุมทุกวิชาชีพ โดยเขตสุขภาพส่วนใหญ่จะ
สื่อสารโดยการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาก าลังคน/แผนพัฒนาบุคลากรให้ทุกจังหวัดน าสู่การปฏิบัติ และบาง
จังหวัดขาดการถ่ายทอดให้โรงพยาบาลชุมชนน าสู่การปฏิบัติ บางจังหวัดยังไม่จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่สามารถระบุ สถาบันอบรม วัน และเวลา ที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างชัดเจนทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดใช้โปรแกรม HRops ในการบริหารจัดการ
ก าลังคน แต่โปรแกรมดังกล่าวยังไม่รองรับการบริหารจัดการด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จึงท าให้ต้อง
จัดเก็บข้อมูลผู้ผ่านการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โปรแกรม Excel แต่ยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลการพัฒนา
บุคลากรที่เป็นระบบ บางจังหวัดได้พัฒนาโปรแกรมรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานตนเอง จึงท าให้ขาดการเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลของจังหวัดและเขตสุขภาพและยังไม่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลระหว่าง HRM & HRD  

สรุป  ทุกจังหวัด/เขตสุขภาพมีแผนความต้องการ/พัฒนาก าลังคน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๔ 
Excellence ครอบคลุมทั้ง ๒ กลุ่มสาขา/วิชาชีพ (อาจไม่ครอบคลุมทุกสายงาน) ในทุกระดับบริการ ระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

        องค์ประกอบท่ี 2 การสร้างความร่วมมือของสถาบันผลิตและพัฒนาก าลังคน 
เขตสุขภาพทุกแห่งได้สร้างความร่วมมือกับสถาบันผลิตและพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่ เพ่ือแก้ไขปัญหา

การพัฒนาก าลังคน และเกือบทุกจังหวัดได้สร้างความร่วมกับมือวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก 
สถาบันอ่ืนๆ รวมทั้งสถาบันภาคเอกชนด้วย เพ่ือจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรรองรับแผนพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  โดยเกือบทุกจังหวัดได้แต่งตั้งผู้แทนของผู้แทนวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเป็น
คณะกรรมการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด (HRM, HRD)  เพ่ือร่วมจัดท าแผนพัฒนาก าลังคน และจัดท า
หลักสูตร/โครงการพัฒนาบุคลากรให้รองรับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และบางจังหวัด/
เขตสุขภาพจะไม่มีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกอยู่ในพ้ืนที่ แต่ได้มีความร่วมมือกับสถาบันนอกพ้ืนที่
ด้วย การสร้างความร่วมมือของเขตสุขภาพ/จังหวัดกับวิทยาลัยของสถาบันพระบรมราชชนกมีข้อจ ากัด ดังนี้  

1. หลักสูตรอบรมที่วิทยาลัยสามารถด าเนินการได้จะไม่ครอบคลุม Need Assessment ของ        
เขตสุขภาพ/จังหวัด  

2. จ านวนผู้เข้าอบรมน้อยกว่าที่เขตสุขภาพ/จังหวัดได้ท าความตกลงกับวิทยาลัยไว้ ท าให้วิทยาลัยไม่
สามารถเปิดการอบรมให้ได้ เนื่องจากไม่คุ้มทุน 

3.  การพัฒนาหลักสูตรอบรม ๔ เดือน วิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลา ๒ ปี (รวมสภาวิชาชีพรับรองหลักสูตร) 
4.  การพัฒนาหลักสูตรอบรมที่มีระยะเวลาน้อยกว่า ๔ เดือน วิทยาลัยต้องใช้ระยะเวลา  ๓ – ๖ เดือน  

           สรุป  ทุกจังหวัดมีความร่วมกับสถาบันด้านการผลิตและพัฒนาอย่างน้อย ๑ แห่ง ระดับ ๒ ขึ้นไป 

      องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารงบประมาณด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
โรงพยาบาล/จังหวัด/เขตสุขภาพได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหลายแหล่งประมาณ ได้แก่ เงิน

บ ารุงของโรงพยาบาล งบประมาณของเขตสุขภาพ และงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service 
Plan (ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้เขตสุขภาพส่งรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ(งบอุดหนุน) ทุก
เดือน  เขตสุขภาพ/จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณงบอุดหนุนในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ส่วน
ใหญ่จังหวัด/เขตสุขภาพจะรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ใช้จ่ายจากงบอุดหนุนเท่านั้น          หาก
จังหวัด/เขตสุขภาพเบิกงบเงินอุดหนุนออกจากระบบ GFMIS และน าไปฝากเข้าบัญชีเงินบ ารุงของหน่วยงาน แล้ว
จะสามารถใช้จ่ายได้ถึงเด ือนกันยายน ๒๕๖๑ (ปีงบประมาณถัดไปตามระเบียบการใช้จ่ายงบอุดหนุนฯ)  ดังนั้น 
การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและเขตสุขภาพไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนด สรุปสาเหตุได้ ดังนี้ 

เขตสุขภาพ/จังหวัดจึงเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนด มีสาเหตุ ดังนี้ 
  1. การโอนงบเงินอุดหนุนล่าช้า  
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         2. ไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการของการพัฒนาบุคลากร(ระบุหลักสูตร/รายชื่อผู้อบรม/หน่วยงาน/
ช่วงเวลา/วงเงิน) 

  3. หลักสูตรอบรมระยะเวลา ๔ เดือน จะเปิดอบรมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป 
  4. ไม่มีบุคลากรไปอบรม เนื่องจากโรงพยาบาลขาดแคลนอัตราก าลัง และบุคลากรส่วนใหญ่ต้องการ

อบรมในสถาบันที่อยู่ตั้งอยู่ในจังหวัด/เขตสุขภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลา 
  5. การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาอบรม ท าให้บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้  
  6. โรงพยาบาลบางแห่งมีปัญหาสถานะทางการเงิน ไม่สามารถส่งบุคลากรไปอบรมโดยให้เบิกจ่าย 

ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงจากต้นสังกัดได้ (เนื่องจากงบเงินอุดหนุนให้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
เท่านั้น)  

 ทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดได้ก าหนดแผนนิเทศโดยลงพ้ืนที่ก ากับ และติดตามผลการพัฒนาบุคลากร    
ทุก ๖ เดือน โดยบางจังหวัดได้จัดท าเป็น Performance Agreement : PA ระหว่างส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อก ากับ ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดทุกเดือน ตลอดจนแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น 

สรุป  ทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ระดับ ๑ 

     องค์ประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
โรงพยาบาล/จังหวัด/เขตสุขภาพได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหลายแหล่งประมาณ ได้แก่ เงิน

บ ารุงของโรงพยาบาล งบประมาณของเขตสุขภาพ และงบอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service 
Plan (ที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพละ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขก าหนดให้เขตสุขภาพส่งรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (งบอุดหนุน) ทุกเดือน 
ดังนั้น ส่วนใหญ่จังหวัด/เขตสุขภาพจะรายงานผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร(งบอุดหนุน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
เท่านั้น  ท าให้ผลการพัฒนาศักยภาพบุคลการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด สรุปสาเหตุได้ ดังนี้ 

1. บุคลากรไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม 
2. บางหลักสูตรมีสถาบันเปิดอบรมน้อย เช่น การพยาบาลเฉพาะทางประสาทศัลยศาสตร์    

การพยาบาลเฉพาะทางอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 
3. หลักสูตรอบรมไม่ตรงกับความต้องการของโรงพยาบาล จึงต้องปรับเปลี่ยนหลักสูตร 

  ส่วนใหญ่เขตสุขภาพ/จังหวัดได้ก าหนดแผนนิเทศโดยลงพ้ืนที่ก ากับ และติดตามผลการพัฒนา
บุคลากร ทุก ๖ เดือน โดยบางจังหวัดได้จัดท าเป็น Performance Agreement : PA ระหว่างส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกับโรงพยาบาลชุมชน เพ่ือก ากับ ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการประชุม
คณะกรรมการระดับจังหวัดทุกเดือน ตลอดจนแก้ไขปัญหา/อุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สรุป  ส่วนใหญ่เขตสุขภาพ/จังหวัดส่งบุคลากรไปพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ/
จังหวัดได้น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ระดับ ๑ 

      องค์ประกอบที่ 5 การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารจัดการการผลิตและพัฒนาก าลังคน
ของเขตสุขภาพ 

เขตสุขภาพ/จังหวัดไม่ได้รับข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด  
  สรุป ทุกเขตสุขภาพ/จังหวัดไม่พบข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการการพัฒนาก าลังคนของจังหวัด ระดับ ๕ 
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ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับจังหวัด/เขตสุขภาพในเชิงนโยบาย 
2. โครงสร้างกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/

เขตสุขภาพ 
3. บุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพมีความรู้ทักษะ

ความสามารถอย่างเพียงพอ 
4. การสื่อสาร/กลไกสนับสนุนการบริหารจัดการการพัฒนาก าลังคน/แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ/

แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเขตสุขภาพถ่ายระดับลงสู่จังหวัด 
5. ระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการ/จังหวัด/เขตสุขภาพ การ

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
6. การก ากับ ติดตามผลการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพ เพ่ือน าไปปรับปรุงการบริหาร 

จัดการให้มีประสิทธิภาพ  

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1. การเปลี่ยนโครงสร้าง/บุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัด ท าให้ขาด 

ความต่อเนื่องในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ/จังหวัด 
2. ขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรระดับจังหวัด/ 

เขตสุขภาพ เกี่ยวกับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนพัฒนาระบบ 
บริการสุขภาพ (Service Plan) ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประเด็นการตรวจราชการ 

3. การบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด/เขตสุขภาพขาดความชัดเจนในผู้รับผิดชอบงาน 
4. ขาดการบูรณการ และการสื่อสารแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  และแผนพัฒนา 

บุคลากรของเขตสุขภาพถ่ายระดับลงสู่จังหวัดอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ฐานข้อมูลก าลังคนอันเดียวกัน 
ในการด าเนินงาน 

5. ไม่มีระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรที่เชื่อมโยงระหว่างสถานบริการ/จังหวัดและเขตสุขภาพ 
ที่ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

6. การก ากับติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและนิเทศหน่วยงานในเขตสุขภาพ ขาดการน าปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะไปพัฒนางานต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
       1. ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง 

  1.1 ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์รองรับให้เกิดการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรของเขตสุขภาพ
ให้มีประสิทธิภาพ และคล่องตัว ดังนี้ 

- เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้เขตสุขภาพ/จังหวัดตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
- ปรับการใช้จ่ายงบอุดหนุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service Plan ให้มีความ

คล่องตัวมากข้ึน โดยให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าท่ีพัก และเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางด้วย 
  1.2 สร้างความเข้าใจการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให้เขตสุขภาพ/จังหวัดทราบและปฏิบัติ

ได้อย่างถูกต้อง เช่น ควรมีการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้ด าเนินการเป็นแนวทาง
เดียวกัน  
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  1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับเขตสุขภาพ/จังหวัด  ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการก าลังคน/แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบายที่
ก าหนด 

  1.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุก
ระดับ และก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้เขตสุขภาพ/จังหวัด/สถานบริการสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ด้วย 

 1.5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมของสถาบันอบรมต่างๆ ทั้งในสังกัดและนอกสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ครอบคลุมหลักสูตรตาม Service Plan ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบ  

 1.6 ติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม โดยประเมินสมรรถนะในการท างานจากผู้ร่วมงาน ตนเอง 
และผู้บริหาร สอคล้องกับความต้องการของหน่วยงานหรือไม่  สามารถน าความรู้มาใช้ในปฏิบัติงานได้จริง 

 1.7 จัดหาโควตาหลักสูตรอบรมรองรับ Service Plan เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนที่
ก าหนด  รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนอย่างเสมอภาค 

    2. ข้อเสนอแนะต่อเขตสุขภาพ 
      2.1 เขตสุขภาพก าหนดแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เช่น  

        1) ก าหนดเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากร (คน เงิน ของ) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

        2) น าผลการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเป็นเกณฑ์จัดสรร
งบอุดหนุนในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และปรับปรุงแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี ๒๕๖๐ 

        3) สนับสนุนข้อมูลก าลังคนให้จังหวัดใช้ในการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
        4) น าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจริง (ระบุหลักสูตร/รายชื่อผู้อบรม/

หน่วยงาน/ช่วงเวลา/วงเงิน) 
     2.2 เขตสุขภาพสื่อสารยุทธศาสตร์ก าลังคน และนโยบายการพัฒนาก าลังคนของกระทรวง

สาธารณสุขให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดทราบเกี่ยวกับอย่างทั่วถึง 
    2.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติระดับจังหวัด ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา

บุคลากรอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนด 
     2.4 พัฒนาฐานระบบข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของจังหวัด และน ามาใช้บริหารทรัพยากรบุคคล

ของเขตสุขภาพ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานทุกระดับ และก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้จังหวัด/
สถานบริการ/บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลได้ด้วย 

     2.5 เขตสุขภาพเพ่ิมผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในคณะกรรมกรรมการระดับเขตสุขภาพ เพ่ือให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับความจ าเป็นในพ้ืนที่ 

     2.6 ให้ความส าคัญการก ากับ ติดตามและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนด และน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

     2.7. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคนระดับเขตสุขภาพ ให้ช่วยเหลือกันด้านทรัพยากร (คน เงิน ของ) 
 

  3. ข้อเสนอแนะต่อจังหวัด 
    3.1 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ/ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    3.2 เพ่ิมผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการระบบการผลิตและการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างสอดคล้องกับความจ าเป็นในพ้ืนที่ 
    3.3 ก าหนดเกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้รับการอบรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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   3.4 จัดอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในจังหวัด ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ก าลังคน นโยบายการพัฒนาก าลังคนของกระทรวงสาธารณสุข/เขตสุขภาพ 

  3.5 น าแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจริง (ระบุหลักสูตร/รายชื่อผู้อบรม/หน่วยงาน/
ชว่งเวลา/วงเงิน  เพ่ือการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

  3.6 ก าหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในจังหวัดให้เหมาะสม 
สอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกัน ครอบคลุม HRM และ HRD และน ามาใช้บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด  

  3.7  ให้ความส าคัญการก ากับ ติดตามและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่
ก าหนด และน าไปปรับปรุงการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  

  3.8 สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาคนระดับจังหวัด ให้สถานบริการช่วยเหลือกัน (พ่ีช่วยน้อง) ด้าน
ทรัพยากร (คน เงิน ของ) 

หน่วยงาน/เขตสุขภาพที่มีความเข้มแข็งในแง่ของกระบวนการจัดการการพัฒนาบุคลากร (Best Practice) 
จากการตรวจราชการหน่วยงาน/เขตสุขภาพที่มีความเข้มแข็งในแง่ของกระบวนการจัดการการพัฒนา

บุคลากร โดยสรุปมี ๔ ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่  เขตสุขภาพที่ ๖ และเขตสุขภาพที่ ๘ ที่มีรูปแบบการ

บริหารจัดการการพัฒนาบุคลากรจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ อย่างสอดคล้องกับ Problem 
base  

ประเด็นที่ ๒ ด้าน Leadership ทุกเขตสุขภาพให้ความส าคญักับการพัฒนาบุคลากร  
ประเด็นที่ ๓ ด้านการสร้างเครือข่ายการพัฒนาก าลังคนในพ้ืนที่ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๒ เขตสุขภาพที่ ๓ 

เขตสุขภาพท่ี ๖ และเขตสุขภาพที่ ๑๑ (จังหวัดภูเก็ต)   
ประเด็นที่ ๔ ด้านบุคลากรมีความรู้ความสามารถ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ ๑ (แพร่) เขตสุขภาพที่ ๔ (อ่างทอง) 

เขตสุขภาพที่ ๗ (กาฬสินธุ์) และเขตสุขภาพที่ ๑๒ 
 

3.2   การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 

Index) ไปใช ้
 

- ไม่มีเอกสารรายละเอียดรายงานในหัวข้อนี้– 
 
3.3  การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ  

ตัวชี้วัด : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

สถานการณ ์
กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายขยายฐานพัฒนา อสค. “อาสาสมัครประจ าครอบครัว”            

ให้ครอบคลุมทุกรัวเรือน ในทุกต าบลทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายขยายเครือข่ายการสร้างความรู้ให้ประชาชน
จากชุมชนสู่ครัวเรือน เพ่ือช่วยสร้างสุขภาพ และเป็นแกนหลักการดูแลสุขภาพคนในครอบครัว และมีการ
ท างานเชื่อมโยงกับ อสม. ทีมหมอครอบครัว และกลุ่มจิตอาสาและองค์กรด้านสุขภาพต่างๆ ในชุมชน โดยได้
เริ่มด าเนินการในปี 2559 ที่ได้เน้นการดูแลครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ติดบ้านติดเตียง โดยตั้งเป้าหมายไว้ 
จ านวน 4,000,000 คน ทั่วประเทศ 
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ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายในการพัฒนา อสค. ต่อเนื่อง โดยได้ตั้งเป้าหมายทั้ง
ประเทศ จ านวน 500,000 คน พร้อมทั้งขยายจ านวนให้ครอบคลุมครัวเรือนที่มีผู้ป่วยในกลุ่มโรค 3 โรค 
ได้แก่  

1) ครอบครัวผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรัง (CKD) ระยะที่ 4 
จากฐานข้อมูล HDC (http://hdcservice.moph.go.th) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยตั้งเป้าไว้ประมาณ 
100,000 คน 

2) ครอบครัวผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง (LTC) จากเป้าหมายการจัดสรรประชากรผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
ติดเตียง ปีงบประมาณ 2560 ตามสัดส่วนประชากร 60 ปีขึ้นไป สิทธิ์ UC ของกรมอนามัยและส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยตั้งเป้าไว้ 150,000 คน 

3) ครอบครัวผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) จากฐานข้อมูล HDC โดยตั้งเป้าไว้ 250,000 คน 
 

ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 

เขตสุขภาพ 
เป้าหมายที่กระทรวง

สาธารณสุขก าหนด (คน) 
จ านวน อสค. ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนทางเว็บไซต์ (คน) 

การคัดเลือกและพัฒนา อสค. 
จาก ตก. 2 (คน) 

1 60,746 636 8,694 
2 30,800 5,552 2,825 
3 29,894 681 3,521 
4 39,618 5,196 4,461 
5 39,988 407 7,040 
6 39,780 5,806 6,250 
7 44,780 11,580 4,447 
8 46,774 901 2,552 
9 57,352 17,745 17869 

10 40,996 16,958 16,789 
11 33,180 61 6738 
12 31,092 1,397 2,825 
13 5,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
รวม 500,000 66,920 73,403 

 
จากตารางแสดงผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า แต่ละเขตยังมีผลงานในการ

พัฒนาและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ต่ ากว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้
มาก เนื่องจากข้อจ ากัดหลายๆ อย่างของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจในแนวทางการ
ด าเนินงานอาสาสมัครประจ าครอบครัวเท่าที่ควร และจ านวน อสค. ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์นั้นมี
น้อยกว่าจ านวน อสค. ที่ได้รับการคัดเลือกและพัฒนา เนื่องจากบางพ้ืนที่ยัง ไม่ได้ด าเนินการขึ้นทะเบียน
อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ผ่านเว็บไซต์ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพก าหนด และอาจจะยังไม่เข้าใจ
ถึงวิธีการด าเนินการข้ึนทะเบียนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) ผ่านเว็บไซต์ 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจราชการ รอบท่ี 1/2560 

ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
1. แผน/ประเด็น/แนวทาง 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 

- การจั ดสรรงบประมาณการ
ด าเนินงาน อสค. ไม่เพียงพอ 
 

- ควรเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
- ควรให้พื้นที่ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามบริบทจริง โดยมีข้อมูล/แหล่ง
อ้างอิงที่แท้จริง 
- ควรมีการบูรณาการงานไปกับงานที่มี
เป้าหมายเชื่อมโยงกัน   
- ขอสนับสนุนการใช้งบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาอสค.จาก CUP/กองทุนสุขภาพ
ต าบลหรือกองทุนของชุมชน 

 - เป้าหมายพัฒนา อสค. ไม่คลอบ
คลุม/ไม่คงที่/ไม่ชัดเจน 

- ตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายของแต่ละ
กลุ่มให้สอดคล้องตรงกันกับ HDC ของ
จังหวัด 
- จ านวนเป้าหมาย อสค. ควรให้จ านวน
รวม ทุกระดับปรับเกลี่ยแต่ละกลุ่มให้
ครบ และด าเนินการจัดการเรียนรู้ไป 
พร้อมๆ กันทุกกลุ่ม 

 - ไม่มีแผนพัฒนา อสค. ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติข้างเตียง และการเยี่ยม
บ้านของทีมหมอครอบครัว 

- เ ชื่ อม โยงข้ อมู ลการ พัฒนา  อสค . 
ระหว่าง   รพศ. รพช. PCC รพ.สต. และ
ชุมชน ผ่านกลไกทีมหมอครอบครัวซึ่ง
การด าเนินงานดังกล่าวใช้งบประมาณ
น้อยมาก 

2. การตรวจราชการใน
พื้นที่ 
 

- บุ ค ล า ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่
เข้าใจแนวคิดและหลักการการ
พัฒนา อสค. 
- บุ ค ล า ก ร ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่
เข้าใจแนวคิดและหลักการการ
พัฒนา อสค. 

- การสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา อสค. และบูรณา
การกับการจัดบริการปฐมภูมิ ทั้งใน รพ.
สต. และในชุมชน 
- การเชื่อมโยงระบบข้อมูลผู้ป่วยกับศูนย์
ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องในระดับพ้ืนที่  
- การพัฒนา อสค. ให้เน้นการฝึกปฏิบัติ
จริง เรียนรู้ร่วมกันของญาติผู้ป่วยกับ
ผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบัติได้ 
- การส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ของ อสค. ผ่านทางระบบสารสนเทศ 
- การสร้างเครือข่ายการท างาน ระหว่าง 
อสม. และ อสค. ผ่านทางไลน์ 
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ประเด็น ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
  - การ พัฒนาระบบข้ อมู ล  โ ดย เ พ่ิ ม

ระเบียนข้อมูลญาติผู้ป่วยที่เป็น อสค. กับ
ระเบียนผู้ป่วย 

3. รายงานผลการตรวจ
ราชการ 

 

- ขาดคู่มือการลงข้อมูล อสค. 
ตามโปรแกรมขึ้นทะเบียน อสค.  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

- สนับสนุนคู่มื อการปฏิบัติ งานตาม
โปรแกรมข้ึนทะเบียน อสค. 
- ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียน อสค. 
ในฐานข้อมูล thaiphc.net   
- เสนอให้โปรแกรมการขึ้นทะเบียน อสค.
ปรับปรุงให้เหมือนระบบพิมพ์บัตร อสม.  
และให้เป็นระบบนับจ านวนอัตโนมัติ 

4. ระบบข้อมูลสนับสนุน
การตรวจราชการ 

- คู่มือส าหรับ อสค. มีเนื้อหาวิชา
การมากเกินไป ไม่เอ้ือต่อการน าไป
พัฒนาศักยภาพ อสค. 

- การประยุกต์ใช้สื่อประกอบการสอนที่มี
ใน พ้ืนที่สนับสนุนการพัฒนา อสค .ที่
เหมาะสมกับบริบท รวมทั้งการฝึกปฏิบัติ 

   
5. อ่ืนๆ - การบูรณาการ การท างานร่วมกัน 

ของฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ในระดั บ
จังหวัด 
ยังไม่ชัดเจน 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท  อ ส ม . / Care 
Giver/Care Manager/ทีมหมอ
ครอบครัว ให้เป็นพ่ีเลี้ยง และร่วมพัฒนา 
อสค. 

 - ผู้ ดู แลส่ วน ใหญ่  มีภ าระต้ อง
ท างานนอกบ้านเพ่ือหาเลี้ยงชีพ จึง
ไม่มีเวลามาเรียนรู้ตามหลักสูตร 

- การใช้ปัจจัยหนุนเสริมต่อยอดการ
ขับ เคลื่ อนการ พัฒนา  อสค . ใน เชิ ง
คุณภาพ และควรพัฒนาคุณภาพมากกว่า
ปริมาณ 

  - ส่งเสริมการสร้างกระแสสังคม เรื่อง
แนวคิด อสค. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
จากภาคส่วนต่างๆ 

  - ส่งเสริมให้คลินิกดูแลผู้ป่วยในสถาน
บริการทุกระดับมีระบบ อสค. 

  - ส่งเสริมให้ Giver ปรับบทบาทเป็นพ่ี
เลี้ยง อสค. 

  - สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าบัตร 
อสค. และใบประกาศ 

  - สนับสนุนคู่มือให้ครบตามจ านวนที่
จัดสรรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 
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สรุปประเด็นส าคัญของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะท่ีพบจากการตรวจราชการ รอบท่ี 1/2560 
1) ด้านบุคลากร 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่เข้าใจแนวคิดและหลักการการพัฒนา อสค. 
2) ด้านการท างาน 

การบูรณาการการท างานร่วมกันของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดยังไม่ชัดเจน 
3) ด้านกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ดูแลส่วนใหญ่มีภาระต้องท างานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงชีพ จึงไม่มีเวลามาเรียนรู้ตามหลักสูตร 

นวัตกรรม/สิ่งท่ีค้นพบท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง 
เขต นวัตกรรม/สิ่งที่ค้นพบท่ีสามารถเป็นแบบอย่าง 
3 - มีการพัฒนา Mobile Application อสค. จังหวัดก าแพงเพชร ที่ให้ อสค. สามารถดูสถานะ

สุขภาพของผู้ป่วยที่ อสค. ดูแลได้  
5 - เครือข่ายสุขภาพอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการอบรมพัฒนา Care Giver (CG) 

และมอบหมายหน้าที่ให้ CG  ท าหน้าที่แนะน าความรู้ให้แก่อาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.) 
10 - ผู้รับผิดชอบงานอ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี มีการถอดรหัสการลงข้อมูล อสค.ใน

โปรแกรมและส่งต่อข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน
ท าให้การลงข้อมูล อสค.สามารถด าเนินการได้ดี 
- จังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพ อสค.ท าให้บางอ าเภอมีการด าเนินงานพัฒนาศักยภาพ อสค.  
เกินเป้าหมายที่ก าหนด 

 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ส่วนกลาง/ผู้บริหาร เพื่อแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกลไกและกระบวนการตรวจราชการ 

1. ด้านการบริหารจัดการ 
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เช่น การเพ่ิมระเบียนข้อมูลญาติผู้ป่วยที่เป็น อสค. กับระเบียนผู้ป่วย 
• การสร้างกระแสสังคมเรื่องแนวคิด อสค. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 
• สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าบัตร อสค. และใบประกาศนียบัตร 
• พัฒนาโปรแกรมการขึ้นทะเบียน อสค. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• จัดพิมพ์และสนับสนุนคู่มือการด าเนินงาน อสค. และคู่มือการประเมินผลให้ครบตาม

กลุ่มเป้าหมาย 
• ส่งเสริม Care Giver ให้เป็นพี่เลี้ยง อสค. 

2. ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการท างานในพื้นที่ 
• เพ่ิมช่องทางและความถี่ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน อสค. อยู่เป็นระยะ 

3. ด้านการสร้างการเรียนรู้ของ อสค. 
• การส่งเสริมระบบการเรียนรู้ต่อเนื่องของ อสค. ผ่านทางระบบสารสนเทศ 
• เน้นการพัฒนาในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยใช้ปัจจัยหนุนเสริมต่อยอดการขับเคลื่อนการ

พัฒนา อสค. ในเชิงคุณภาพ. 
 

---------------------------------------- 



 

คณะที่ 4 
การบรหิารจดัการ 

 

4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                             ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

 - การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
4.3  การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
4.4  การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
4.5  การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
4.6 การตรวจสอบภายใน 
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คณะที ่4 การบริหารจัดการ 
………………………….. 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ นับเป็นระบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยระบบการบริหารจัดการที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยสนับสนุนงานในระบบบริการให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อเปูาหมายหลักที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
เพ่ิมขึ้นและมีสุขภาพดี  ทั้งนี้ระบบการบริหารจัดการได้มีการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานโดยก าหนดให้อยู่ใน
แผนการตรวจราชการคณะที่ 4 ซึ่งมี 5 ประเด็นส าคัญ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ส าหรับการตรวจราชการกรณี
ปกติระดับกระทรวง รอบท่ี 1/2560 มีบทสรุปส าหรับ 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) มุ่งเน้น 

(1) การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัด
จ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)            (2) การ
ปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ (3) การตอบสนองข้อร้องเรียน   

เปูาหมายการประเมิน ITA ใน 2 ไตรมาสแรก ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ระดับ 3 ร้อยละ 75 ในภาพรวมทั้งประเทศได้ร้อยละ 67.83 โดยมี
เขตที่จะต้องเร่งสื่อสารและพัฒนาได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 5 ซึ่งผู้บริหารต้องก ากับติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ  ควรจัดให้มีทีมพ่ีเลี้ยงที่เชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาแนะน าในการท างาน ตลอดจนสนับสนุนให้มี
เทคโนโลยีใช้พัฒนาระบบงานโดยมีกฎระเบียบก ากับ ทั้งนี้เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจอันเกิดจากการละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาระบบบริการที่วางไว้ให้สามารถพัฒนาไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา   
ประเด็นที่ตรวจคือ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

จริยธรรม  โดยพบว่าเขตสุขภาพมีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในหน่วยงานทุกระดับ 
ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขต และมีการแต่งตั้งคณะท างานแยกตามหมวดเวชภัณฑ์  
โดยพบว่า จังหวัดส่วนใหญ่จัดท ากรอบบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล
และตาม Service plan ส่วนกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยามีการจัดท าเพียงบางประเภทและในบาง
จังหวัด  

ในปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที ่1 - 2 พบว่า มีการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็น
มูลค่า 6,523.05 ล้านบาท จากมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด 22,586.90 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 28.88   
(ยา ร้อยละ 28.92, เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 28.8) ในภาพรวมเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดคือ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ ยังมีเขตสุขภาพที่ 1, 3 และ 6 ที่ต้องติดตามก ากับให้ด าเนินการเพ่ิมในส่วนของ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปตามเปูาหมายต่อไป  

นอกจากนี้พบปัญหา 1) วิธีการหลากหลายในการจัดซื้อร่วม :  สืบราคา/ต่อรองราคาร่วม/
ก าหนดราคาอ้างอิง สอบราคา/e-Bidding   และขาดผู้ประสาน/รับผิดชอบด้านเวชภัณฑ์ฯ ในภาพรวมเขต  
2) การส่งรายงานผลด าเนินงานรายไตรมาสให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 
(DMSIC) ตามที่กระทรวงก าหนด ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีการรายงานค่อนข้างต่ าและไม่ต่อเนื่อง        
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3) การจัดซื้อร่วมระดับเขตด้วยวิธี e-bidding การบันทึกข้อมูลระบบ e-GP ระบบงานไม่รองรับเงื่อนไขเฉพาะ
และขาดคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ด้านพัสดุยังขาดความรู้ด้านระเบียบฯ การจัดซื้อร่วม/การ
จัดซื้อผ่านระบบ e-GP ท าให้การด าเนินงานล่าช้า  4) ขาดกลไกการก ากับ ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด
และเขต โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ยังขาดการวิเคราะห์ปัญหาและผลงานเชิงลึก 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 1) จัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ระดับจังหวัด 
ให้สอดคล้องกับ Service plan ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ  2) ทบทวนรายการซื้อ
ร่วมระดับประเทศให้เป็นปัจจุบัน  3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบฯ พัสดุ        
ในการท า e-bidding/การลงบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP  4) ประสานกรมบัญชีกลางเร่งปรับปรุงระบบการ
จัดซื้อร่วมด้วยวิธี e-bidding ให้รองรับและเหมาะสม เช่น การก าหนดรหัสสินค้า การแตกสัญญาย่อย       
และ 5) กระทรวงสาธารณสุขควรด าเนินการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ฯ รายการที่มีผู้จ าหน่ายรายเดียว 
และท าสัญญาในระดับประเทศ เพ่ือลดภาระหน่วยงานในภูมิภาค 

นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง ได้แก่ ระบบสนับสนุนการยืมและส่งยาที่จ าเป็นต้องใช้ ในผู้ปุวย 
refer back ผ่านเว็บไซต์ยืมยา และ refer back ของเขตสุขภาพที่ 8 โดยจ่ายเงินชดเชยผ่านระบบ Clearing 
House 

 

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ   
ประเด็นการตรวจราชการ 1) คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย และ 2) คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

ปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้เป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูลสุขภาพ จึงได้ก าหนดตัวชี้วัด
คุณภาพข้อมูลของ 2 ประเด็นข้างต้น คือ  

2.1 ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย (ill-define ไม่เกินร้อยละ 25 ของการ
ตายทั้งหมด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ซึ่งดูการด าเนินการตามเกณฑ์ 3 เรื่อง ได้แก่ 1) อบรมให้ความรู้แพทย์
เรื่องการสรุปสาเหตุการตาย 2) อบรมฟ้ืนฟูแพทย์เดิม และ 3) อบรมพ้ืนฟูนายทะเบียน พบว่า เขตสุขภาพที่
ได้ด าเนินการได้ตามเกณฑ ์3 ข้อนี้ โดยท าได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 40 (2 ไตรมาสแรก) ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3, 9 
และ 10 และส าหรับ ตัวชี้วัด “จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย” พบว่า อยู่ระหว่างด าเนินการ โดย
ยังไมม่ีจังหวัดใดผ่านเกณฑ์ 

2.2 ร้อยละของหน่วยงานบริการสุขภาพ สป.ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   พบว่า ส่วนใหญ่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จ านวน 8 เขต ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2, 
3, 4, 7, 8, 9, 10 และ 12   

ส าหรับเขตท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบ้างแล้ว และมีผลลัพธ์คือ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ 
เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจแล้ว 412 แห่งใน 1,201 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ จ านวน 116 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
28.16,  เขตสุขภาพท่ี 5 ตรวจแล้ว 185 แห่งใน 974 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 54 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.4 
และเขตสุขภาพที่ 12 ผ่านเกณฑ์คุณภาพร้อยละ 71.43 

ทั้งนี้ เขตสุขภาพที่ 6 ด าเนินการมีความก้าวหน้า และมีผลลัพธ์ที่ดี ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ด าเนินการใน       
ไตรมาสที่ 2 แล้ว พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึก และคุณภาพการให้รหัสโรคแล้ว 

ปัญหาที่พบใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมาคือ 1) ความรู้ ความเข้าใจของแพทย์และทีมตรวจสอบคุณภาพ
ข้อมูล การสรุปสาเหตุการตาย คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค มักใช้รหัส ICD-10 แทนค า
วินิจฉัยโรค ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้รหัสโรคได้ว่าผิดหรือถูก  2) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลฐานข้อมูล 
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HDC ดึงข้อมูลการสรุปการปุวย ICD-10 มาเป็นสาเหตุการตาย ซึ่งผิดหลักเกณฑ์มาตรฐาน  3) โปรแกรมที่ใช้
ในการบันทึกข้อมูล  มีลักษณะการให้รหัสโรคแบบอัตโนมัติ ท าให้พบความผิดพลาดสูง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาต่อไปในระดับกระทรวง และเขต ได้แก่ 1) กระทรวง/เขต อบรม/ฟ้ืนฟู 
คุณภาพการบันทึกสาเหตุการตายแก่บุคลากรเกี่ยวข้อง เช่น แพทย์จบใหม่, ทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับ
จังหวัดและอ าเภอ, นายทะเบียนผู้บันทึกสาเหตุการตาย   2) บรรจุในการเรียนการสอน :  การบันทึกสาเหตุ
การตายตามมาตรฐาน ในหลักสูตรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข  3) พัฒนาระบบช่วยนายทะเบียน 
กระทรวงมหาดไทยให้ลงสาเหตุการตายได้ถูกต้องมากขึ้น   และ 4) มีระบบการส่งต่อข้อมูลการตายจาก
โรงพยาบาลลงสู่ระดับพื้นท่ี น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีของตนเอง  

 

3. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   
ประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่ 1) การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 2) ความ

ครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 3) การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน 
(ITEMS) และ 4) ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด  และวัดผลการด าเนินการ
โดยก าหนดตัวชี้วัดคือ “ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 โดยใน 2 ไตรมาสแรก 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐” พบว่าในภาพรวมด าเนินการได้ร้อยละ 49.16 ซึ่งต่ ากว่าเปูาหมายเล็กน้อย โดยมีเขต
สุขภาพที่ 7, 8, 9 และ 10 มีผลด าเนินการที่ต่ ากว่าเปูาหมาย  ส าหรับไตรมาสที่ 3 และ 4 ค่าเปูาหมายจะ
ขยับขึ้นเป็น ร้อยละ 75 และ 95.5 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่ท าให้งานประสบความส าเร็จ 1) ระดับส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง จะต้องผลักดันให้ระเบียบการใช้จ่ายเงินของ 
สตง. เอื้อต่อการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและด าเนินการได้โดยไม่
ผิดระเบียบการใช้เงินแผ่นดิน  2) มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ 3) มีนโยบาย/ข้อสั่งการให้เพ่ิมหน่วยกู้ชีพ
ของท้องถิ่นให้ครอบคลุม   

ปัญหาและแนวทางที่เสนอเพ่ือแก้ไข คือ  1) ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่  โดย
พบว่า อปท. ขึ้นทะเบียนแต่ไม่ออกปฏิบัติการ   ไม่จัดอัตราก าลังสนับสนุนการปฏิบัติการ และขาด
งบประมาณ/รถ/อุปกรณ์  แนวทางการแก้ไข :  เร่งสร้างความเข้าใจ+ผลักดันเชิงนโยบายระดับประเทศให้ 
อปท.มีโครงสร้าง และอัตราก าลังปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล และการจัดหาชุดปฏิบัติการให้
ครอบคลุมพ้ืนที่  และชี้แจงท าความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบของ อปท.ในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน   
2) ขาดการควบคุม ก ากับมาตรฐานและคุณภาพ มูลนิธิที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ แต่ออกปฏิบัติการ  
แนวทางการแก้ไข :  ส ารวจและด าเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการทั้ง อปท. / มูลนิธิ ให้ได้ตามมาตรฐาน 
และครอบคลุมพื้นที ่
 ส าหรับจังหวัดที่พบว่ามีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น  

จังหวัดมุกดาหาร มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง (สีแดง, ด า) CVD Risk ระดับ 3 – 5 ที่เสี่ยงต่อ Stroke STEMI และ Asthma/COPD โดย
ขึ้นทะเบียนเป็น EMS Member Card และเชื่อมโยงกับโปรแกรมการรับแจ้งเหตุและสั่งการ Geo ITEMS 
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย ช่วยให้ผู้ปุวยเข้าถึงบริการได้รวดเร็วขึ้น   

จังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์สื่อสารสั่งการที่ขึ้นกับ อบจ. ให้บริการแบบ Single Number เป็นแห่ง
แรกของประเทศ สามารถเป็นแหล่งฝึกอบรมของ ENP, EMT-B, หน่วยงานอ่ืนที่ท างานเกี่ยวกับการกู้ชีพ เช่น 
ทหาร ปภ. และหน่วย ALS ให้บริการประชาชน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเครือข่าย สสจ. , โรงพยาบาล 
และ อบจ.ทั่วประเทศ 
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4. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง   
ประเด็นการตรวจราชการ ได้แก่ 1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบที่พอเพียงต่อการให้บริการมี

รายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย   2. การบริหาร และติดตามก ากับแผนการเงินการคลัง ด้วยแผนทางการเงิน (Plan 
Fin Management)  ทุกเดือน  3. การประเมินกระบวนการท างาน (FAI)  4. ประเมินประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยใช้ดัชนี  7 ตัว  5. ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง / คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์   
และ 6. มีเครือข่ายด้านการเงินการคลัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  และวัดผลการด าเนินการโดยก าหนด
ตัวชี้วัดดังนี้  “หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ไม่เกินร้อยละ 8” ผลด าเนินการ พบว่า มี
โรงพยาบาลจ านวน 19 แห่งในจ านวนทั้งหมด 896 แห่ง ที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินที่ระดับ 6 ถึง 7 
คิดเป็นร้อยละ 2.12  โดยมีเขตที่มีผลด าเนินการไม่ผ่านเกณฑ์คือ เขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 9.1   ส่วนเขตที่มี
ผลการด าเนินการอยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ เขตสุขภาพที่ 7, 11, 4, 8, และ 12 ผลด าเนินการร้อยละ 5.2, 5.0, 
2.8, 2.3, และ 1.3 ตามล าดับ 

ความเสี่ยงในการด าเนินการที่พบคือ  1. นโยบายการบันทึกบัญชีรายได้เงิน UC โดยให้บันทึกรับรู้
เป็นรายได้ทั้งจ านวน ส่งผลท าให้งบการเงินไม่สะท้อนสถานการณ์การเงินที่แท้จริง  การวัดแผนกา รเงิน     
Plan fin หัวข้อรายได้เงิน UC ส่งผลท าให้การวัดแผนกับผลด าเนินงานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก            
2. การโยกย้าย  ลาออก  ขาดแคลน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี  ส่งผลท าให้ส่งงบการเงินไม่ถูกต้อง  
ทันเวลา  รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลการเงิน 

ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานส าเร็จ ได้แก่  1. มีนโยบายชัดเจน  โดยให้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดของ
จังหวัด  2. มีทีม CFO จังหวัดที่เข้มแข็ง ก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน  3. วินัยของหน่วยบริการ 
การพัฒนารายรับ การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนทางการเงิน  4. คณะกรรมการบริหารด้านวัสดุ
ส านักงานระดับจังหวัด ก าหนดราคากลางให้ใช้ในการจัดซื้อ/จ้างวัสดุส านักงานภายในโรงพยาบาล             
5. แต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ระดับจังหวัด เพ่ือประสานการจัดส่งรายงานทางการเงินของ
เครือข่ายหน่วยบริการ 

ข้อเสนอแนะ : เพ่ือพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้าง       
ข้อมูลรายงานทางการเงินในโรงพยาบาล  ได้แก่  1. ตรวจสอบคุณภาพบัญชีการเงินก่อนส่งให้กลุ่มประกัน
สุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงฯ  2. ปรับแผนประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานได้อย่างถกูต้อง   3. ควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  4. น าเสนอต่อ  CFO ระดับจังหวัด/เขต และแก้ไขปัญหาหน่วยบริการที่ประสบปัญหา
วิกฤติทางการเงิน  ร่วมพิจารณาการเพ่ิมรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการควบคุมภายใน  และ 5. ก ากับ
ติดตามต่อเนื่องและให้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กลุ่มประกันสุขภาพ : ควรจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประเมินผลความถูกต้อง

อย่างละเอียด เพ่ือให้จังหวัดได้ใช้เป็นข้อมูลหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตาม   การจัดท าแผนทางการเงินการ
คลัง ใน Website ให้หน่วยบริการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

2. อบรมการจัดท าแผนทางการเงินและน าข้อมูลงบเดือนมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแปรผล   
การเปลี่ยนแปลงผังบัญชี  แนวทางการจัดท างบลงทุนในแผนให้กับผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดหรือหน่วย
บริการ เพ่ือให้เข้าใจถึงการจัดท าแผนตามแนวทางที่กระทรวงก าหนด 
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5. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ   
ประเด็นการตรวจราชการ คือ ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยในการตรวจราชการรอบแรกนี้ เป็นการติดตามดูเชิงกระบวนการพบว่า ในทุก
จังหวัดและทุกเขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ (อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด) รวมเป็นจ านวน 
2,395 เรื่องด้วยกัน โดยมี 20 จังหวัดเท่านั้นที่มีระบบฐานข้อมูลแล้ว แต่ในส่วนของผลงานวิจัย/R2R      
ด้านสุขภาพที่มีอยู่จ านวนมากถึง 2,395  นั้น ยังไม่มีผลลัพธ์ในเชิงของการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้จะมี
การติดตามประเมินในการตรวจราชการรอบที่ 2 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการสนับสนุนการท าวิจัยและการน าไปใช้ประโยชน์ คือ 1. สสจ. 
ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจน ก าหนดผู้รับผิดชอบ บทบาท หน้าที่ เพ่ือส่งเสริม พัฒนางานวิจัยทางสุขภาพ อย่าง
เป็นรูปธรรม  2. แต่งตั้งทีมให้มีบทบาทชัดเจนในการขับเคลื่อน และเป็นโค้ชในการท าวิจัย   3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าปัญหาในพ้ืนที่มาพัฒนางาน เพ่ือให้ผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  4. สร้างเครือข่ายกับ
ศูนย์วิชาการ/ สถาบัน การศึกษา ในเขตสุขภาพ  เพ่ือให้มีที่ปรึกษา มีระบบพ่ีเลี้ยงให้แก่ผู้วิจัยได้จัดท า
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ  และ 4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกับทีม CIO เขต 

กล่าวโดยสรุป ผลการตรวจราชการคณะที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 ด้านการบริหาร
จัดการ ซึ่งในรอบนี้ เป็นการตรวจเพ่ือดูแผนและทิศทางกระบวนการท างานของพ้ืนที่ในด้านบริหารจัดการ    
ซึ่งถือเป็นตัวช่วยในการสนับสนุนให้การด าเนินงานของคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ และคณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ  ให้สามารถด าเนินการตามแผนพัฒนาทั้ง
ในระดับหน่วยงาน จังหวัด และเขตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  พบว่า ทั้ง 5 ประเด็นของการตรวจ
ราชการดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ ส าหรับประเด็นที่สามารถวัดผลได้แล้ว ถึงแม้ว่า
ผลลัพธ์ยังคงต่ ากว่าค่าเปูาหมายใน 2 ไตรมาสแรก แต่ก็พบว่ามีแนวโน้มที่จะพัฒนาและด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขให้มีความก้าวหน้าขึ้นในไตรมาสที่ 3 ได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญคือ ผู้บริหาร โดยเฉพาะในระดับ
จังหวัดและเขตให้ความส าคัญกับประเด็นของการบริหารจัดการ และมีการก ากับติดตามที่จริงจังเข้มข้นขึ้น 
ตลอดจนเป็นหลักในการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนร่วมด้วย. 
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ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 

 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ นับเป็นระบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ระบบบริการของกระทรวงสาธารณสุข  โดยระบบการบริหารจัดการที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
จะช่วยสนับสนุนงานในระบบบริการให้มีคุณภาพ ส่งผลต่อเปูาหมายหลักที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
เพ่ิมขึ้นและมีสุขภาพดี  ทั้งนี้ระบบการบริหารจัดการได้มีการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนงานโดยก าหนดให้อยู่ใน
แผนการตรวจราชการคณะที่ 4 ซึ่งมี 5 ประเด็นส าคัญ คือ 1. ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ แบ่งเป็น 2 เรื่อง คือ 1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) และ 1.2 การบริหารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  3. การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  
4. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  และ 5. การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  โดยมี
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบท่ี 1/2560 รายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
      4.1.1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

  ตัวชี้วัด :  ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
                            (เป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75) 

 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
(1)  การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนปฏิบัติ

การจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และท่ีดินสิ่งก่อสร้าง)  
(2)  การปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และ  
(3)  การตอบสนองข้อร้องเรียน หน่วยงานระดับจังหวัด  จ านวน 5 หน่วยงานประกอบด้วย            

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.+รพศ.+รพท.) จ านวน 1 แห่ง   
- ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ านวน 2 แห่ง  
- โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 2 แห่ง  
รวมทั้งสิ้น 380 หน่วยงาน (76 จังหวัด/12 เขตสุขภาพ) 

 

ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
1) แสดงข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  เกณฑ์การวัดผล ไตรมาสที่ 1  หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อค าถามการประเมินใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment) ข้อEB 4 - EB 6  
(เป้าหมายระดับ 5) 

 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

EB 4 - EB 5 - EB 6 
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เกณฑ์การวัดผล ไตรมาสที่ 2  หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อค าถามการประเมินใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)  ข้อ EB 1-EB 
11 (เป้าหมายระดับ 3  ร้อยละ 75)  

 
 
 
 

 
 

ไตรมาสที่ 1 ประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ 5  ในข้อ EB4-EB6 
จ านวน 212 หน่วยงาน (ร้อยละ 55.79)  ไม่ผ่านการประเมินตนเองฯ ระดับ 5 ครบในข้อ EB4-EB6 
จ านวน 168 หน่วยงาน (ร้อยละ 44.21)  

เมื่อจ าแนกหน่วยงานที่ไม่ผ่านจ านวน 168 หน่วยงาน พบส่วนใหญ่ไม่ผ่านข้อ EB6 จ านวน 145 
หน่วยงาน รองลงมาคือ ข้อ EB5 จ านวน 107 หน่วยงาน และข้อ EB4 จ านวน 33 หน่วยงาน ตามล าดับ    
ในจ านวน 168 หน่วยงาน พบไม่ผ่านการประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ระดับ 3 อีก
จ านวน 47 หน่วยงาน (ร้อยละ 27.98) ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 5, 2, 3, 11, 6, 4 และ 8 จ านวน 21, 11, 
5, 4, 3, 2 และ 1 หน่วยงาน ตามล าดับ 
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หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)   

ข้อ EB 4 - EB 6  (เป้าหมายระดับ 5) 
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หน่วยงานมีการด าเนินการตามข้อค าถามการประเมินใช้หลักฐานเชิงประจักษ์  
(Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment)   

ข้อ EB 1 - EB 11  (เป้าหมายระดับ 3 ร้อยละ 75) 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
65 70 75 80 85 
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ไตรมาสที่ 2 ประเมินตนเองโดยใช้แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB1-EB11            
ค่าเปูาหมายคือผ่านเกณฑ์ระดับ 3 คือ ร้อยละ 75 ได้คะแนนร้อยละ 67.83 ระดับคะแนนเท่ากับ 1.0406 
จ าแนกคะแนนตามข้อ 2.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายเขตสุขภาพ พบเขตสุขภาพที่คะแนนผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
(ร้อยละ 25) จ านวน 3 เขต  คือ เขตสุขภาพที่ 4, 10 และ 3 ร้อยละ 94.32, 91.02 และ 78.50 
ตามล าดับ  ส่วนหน่วยงานที่มีค่าคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (ร้อยละ 75) จ านวน 9 เขต เมื่อจ าแนกเป็น
รายหน่วยงาน ผ่านการประเมินตนเองโดยแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ข้อ EB1-EB11 จ านวน 180 
หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37) ไม่ผ่าน จ านวน 200 หน่วยงาน (ร้อยละ 52.63) พบส่วนใหญ่ไม่ผ่านแบบ
ส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ 

ข้อ จ านวนหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน  ข้อ จ านวนหน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมิน 
(หน่วย) 

EB 1 75 หน่วยงาน EB 7 51 หน่วยงาน 
EB 2 94 หน่วยงาน  EB 8 55 หน่วยงาน 
EB 3 112 หน่วยงาน EB 9 120 หน่วยงาน 
EB 4 22 หน่วยงาน EB 10 138 หน่วยงาน 
EB 5 27 หน่วยงาน EB 11 167 หน่วยงาน 
EB 6 49 หน่วยงาน   

 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเปูาหมาย) 
1) ความมุ่งมั่นตั้งใจของทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ประกาศเจตนาสุจริตของตน

ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และต่อสาธารณชน  
2) เขตสุขภาพบางเขตมีการจัดโครงสร้างการขับเคลื่อนการประเมิน ITA มีการแต่งตั้ง

คณะท างานทั้งระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และประสานการด าเนินงาน มีการถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนนิงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ  
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน

ไม่บรรลุเป้าหมาย 
ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ และมีการก ากับ
ติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

1. ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญระดับเขตสุขภาพและ
ระดับจังหวัด  

2. ขาดโครงสร้างงานการประเมิน ITA ที่
ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดระดับจังหวัดและระดับ
เขต รวมถึงการก าหนดบทบาทหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. ก าหนดโครงสร้างงานการประเมิน ITA ที่
ครอบคลุมทั้งระดับจังหวัดระดับจังหวัดและระดับเขต 
และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ 
Internet ยังไม่รองรับและครอบคลุมทุก
หน่วยงาน เนื่องจากระบบเทคโนโลยีเป็นส่วน
ส าคัญในการประเมิน ITA ที่มุ่งเน้นการให้ การ
เปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบได้ การเข้าถึงข้อมูล

3. ก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญให้มีระบบ Internet 
รองรับและครอบคลุมทุกหน่วยงาน 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

ของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน  
4. ขาดทีมพ่ีเลี้ยงที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในข้อ
ค าถาม 
ตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการให้
ค าปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา
กระบวนงาน 

4. ก าหนดให้มีคณะท างานระดับจังหวัดประกอบด้วย 
งาน คบส. งานพัสดุ งานนิติการ งานตรวจสอบภายใน 
งานพัฒนาบุคลากร งานจริยธรรม และต้องมอบหมาย
งานให้ชัดเจน อาจเป็นลายลักษณ์อักษร (ต้องมอบ
ขาด) เพื่อด าเนินการปรับปรุงกระบวนงานและจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ถูกก าหนดในยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) การบริหาร

เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนที่ 12 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ในโครงการที่ 40 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส าหรับบางจังหวัดและบาง
เขตสุขภาพนั้น ยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจของผู้บริหาร จึงเห็นควรให้ตัวชี้วัดการประเมิน ITA 
มีผลต่อการพิจารณาศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารองค์กร 

2) ควรผลักดันให้การบริหารจัดการการประเมิน ITA ในรูปเครือข่ายสุขภาพระดับเขต มี
โครงสร้างการบริหารจัดการ และคณะกรรมการ ITA ระดับเขตสุขภาพให้ชัดเจน 

3) ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานใช้เทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานที่มีกฎ ระเบียบก ากับ เพ่ือลดการ
ใช้ดุลยพินิจอันเกิดจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 

4) สร้างแรงจูงใจโดยสนับสนุนรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ด าเนินการ ITA 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสามารถเป็น Best Practice ให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
1) ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของผู้ประสานงานระดับเขตสุขภาพ ได้แก่  เขตสุขภาพที่ 7 

เขตสุขภาพท่ี 8, 9, 10 และ 11 เป็นการยกระดับการพัฒนาการประเมิน ITA ภายในเขตสุขภาพ 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเขตสุขภาพ และความพยายามในการเป็นพ่ีเลี้ยงในการถ่ายทอด

ให้ความรู้ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่หน่วยงานทุกระดับในสังกัด ได้แก่ เขตสุขภาพท่ี 6, 9, 10 และ 11 
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4.1.2 การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และ 
            วัสดุทันตกรรม (เป้าหมาย ร้อยละ 20) 

    ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
2. จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 

สถานการณ์  การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม 
เขตสุขภาพ มีการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ในหน่วยงานทุก

ระดับ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ โดยระดับเขต ส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดซื้อร่วม 
และมีการแต่งตั้งคณะท างานแยกตามหมวดเวชภัณฑ์  

จังหวัดส่วนใหญ่มีการจัดท ากรอบบัญชีรายการยาที่สอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของ
โรงพยาบาลตามประเภทของ Service plan ส าหรับกรอบบัญชีรายการเวชภัณฑ์มิใช่ยามีการจัดท าแล้วเพียง
บางประเภทและบางจังหวัด  

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ ประจ าปี 
2560 ได้รับอนุมัติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มีการด าเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ พัสดุ โดยวิธีต่างๆ 
ตามวงเงินในแผนจัดซื้อ มีกลไกการก ากับติดตามโดยคณะกรรมการ/คณะท างาน การนิเทศงานในบางเขต  
การจัดซื้อวัสดุที่มีมูลค่าการจัดซื้อสูงส่วนใหญ่จะใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้สัญญา
จะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการตกลงราคา โดยใช้ราคาอ้างอิงจาก
เขต หรือ โรงพยาบาลข้างเคียง มาประกอบการตัดสินใจ  

การจัดซื้อร่วม มีการด าเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งในระดับเขตและจังหวัด 
โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ สืบราคา/ตกลงราคาร่วม ต่อรองราคาร่วม สอบราคา และ e-Bidding  ผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ไตรมาส 1-2 ปีงบประมาณ ๒๕60 พบว่า มีการจัดซื้อ
ร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เป็นมูลค่า 6,523.05 ล้านบาท จากมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด 22,586.9 
ล้านบาท   คิดเป็น ร้อยละ 28.88 (ยา ร้อยละ 28.92  และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ร้อยละ 28.8)  
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จะเห็นว่า ในภาพรวมเขตมีการด าเนินงานตามเปูาหมายที่ก าหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ในเกือบ
ทุกเขตยกเว้นเขตสุขภาพที่ 6 ต่ ากว่าค่าเปูาหมายเล็กน้อย (ร้อยละ 19.24) และเมื่อแยกประเภทยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พบว่า ทุกเขตมีการจัดซื้อร่วมยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในขณะที่การจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาสูงกว่าค่าเปูาหมายในเขตส่วนใหญ่  

จังหวัดส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการร่วม แผนส ารองร่วม/คลังร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภท
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node) เป็นคลัง
ส ารองให้กับโรงพยาบาลชุมชน ในยาและวัสดุวิทยาศาสตร์รายการที่ใช้น้อย เช่ น ยาก าพร้า เซรุ่มแก้พิษงู        
ยาต้านพิษ ยาสนับสนุนตาม Service plan, ขวด Hemoculture, Transport media, เลือด เป็นต้น มีระบบ
จ่ายเงินชดเชย หรือใช้วิธียืมระหว่างโรงพยาบาลและซื้อคืนในภายหลัง มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ร่วมระดับเขตสุขภาพในบางเขต เช่น เขตสุขภาพท่ี 8 

ทุกจังหวัดมีระบบการควบคุมและก ากับติดตามการด าเนินงานบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดเวลาการส่ง และสรุปรายงานในระดับต่างๆ ตามช่วงเวลาที่
ก าหนด เช่น รายงานต่อผู้บริหารโรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นรายเดือน/รายไตรมาส รายงาน
ผลการด าเนินงานฯ รายไตรมาสให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข (DMSIC)          
ทางเว็บไซต์ http://dmsic.moph.go.th ตามที่กระทรวงก าหนด โดยพบว่า หน่วยงานส่วนใหญ่  มีการ
รายงานข้อมูลด้านยาค่อนข้างครบถ้วน ทันเวลา แต่ข้อมูลด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆ ยังมีการ
รายงานค่อนข้างต่ า และไม่ต่อเนื่อง 

หน่วยบริการต่างๆ มีการจัดท าประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น การปิดประกาศ แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทราบ ครอบคลุมเกือบ 
100% แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการจัดท าแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมฯ และกลไกระดับจังหวัดในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้มีการยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน 
องค์กร หรือผู้ปฏิบัติที่มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและเกณฑ์จริยธรรมที่ดี  

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. การก าหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
2. การให้การสนับสนุน และการติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้อง และส าเร็จลุล่วง 
3. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 

ปัญหา อุปสรรคที่พบ  
1. การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิ ใช่ยาร่วมระดับเขต ด้วยวิธี  e-bidding ยังมีปัญหาเรื่อง

กระบวนการด าเนินงานในการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP โดยระบบงานไม่รองรับเงื่อนไขเฉพาะต่างๆ และขาด
คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

2. การบริหารจัดการด้านเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแต่ละประเภทของหน่วยงานต่างๆ ยังมีความหลากหลาย  
ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยรวมที่ชัดเจน การจ าแนกประเภทหมวดหมู่รายการเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยเฉพาะวัสดุ
การแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์ ไม่ตรงกัน  

3. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านพัสดุยังขาดความรู้ด้านระเบียบฯ ทักษะการด าเนินการจัดซื้อร่วม/การ
ด าเนินการจัดซื้อผ่านระบบ e-GP และมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงาน ท าให้การด าเนินงานล่าช้า 
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4. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานในระดับจังหวัดและเขต ในส่วนของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ประเภทต่างๆ ยังขาดการประสาน วิเคราะห์ปัญหา และผลงานเชิงลึกในแต่ละประเภท 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับตรวจ 
1. ควรมีการวางแผนและก ากับติดตามการด าเนินงานให้การจัดซื้อร่วมด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ตามแผน  รวมทั้งมีการรายงานความก้าวหน้า/ผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 
2. ควรมีการจัดท ากรอบบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และเกณฑ์ศักยภาพการให้บริการ

ของโรงพยาบาลแต่ละระดับ ในภาพของเขต/จังหวัดที่สอดคล้องกับ Service plan ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ครอบคลุมทุกหน่วยบริการ 

3. ควรจัดท าราคาอ้างอิงในภาพรวมเขตให้ครบทุกหมวดทั้งยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
4. ควรจัดท าแนวทาง ส่งเสริม และติดตามก ากับการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่   

สมเหตุผล (Lab Smart Use) ในระดับเขต 
5. จังหวัดควรมีกลไกส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ให้มีการยกย่อง เชิดชูหน่วยงาน องค์กร หรือผู้

ปฏิบัติที่มีการประพฤติปฏิบัติตามระเบียบและเกณฑ์จริยธรรมที่ดี 
6. ควรรวบรวมประเด็นปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ประสานแนวทางการด าเนินงานในภาพรวมน าเสนอ

ผ่านระดับเขตเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานในโอกาสต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา  
1. ควรจัดระบบก ากับติดตามข้อมูลในภาพรวมของจังหวัด/เขต และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจนในแต่ละกลุ่มเวชภัณฑ์  
2. ส านักงานเขตสุขภาพควรมีบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินงานการจัดซื้อร่วมระดับเขต  

หรือจัดตั้งส านักพัสดุเขต เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
รายงานผลการด าเนินงานออนไลน์ที่น ามาใช้ควบคุมก ากับได้เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการรายงาน 

3. ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการจัดซื้อจัดหาตามระเบียบฯพัสดุ รวมทั้งประสาน
การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธี e-bidding/การลง-บันทึกข้อมูลในระบบ 
e-GP 

4. ควรประสานกรมบัญชีกลางเร่งปรับปรุงระบบการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาด้วยวิธี      
e-bidding ให้รองรับและเหมาะสมต่อการจัดซื้อร่วมดังกล่าว เช่น การก าหนดรหัสสินค้า การแตกสัญญาย่อย 
เป็นต้น 

5. ควรก าหนดแนวทางการแบ่งหมวดหมู่เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาประเภทต่างๆให้ชัดเจน เพ่ืออ้างอิงเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

6. กระทรวงสาธารณสุขควรด าเนินการต่อรองราคายาและเวชภัณฑ์ฯ รายการที่มีผู้จ าหน่ายราย
เดียว และท าสัญญาในระดับประเทศ เพ่ือลดภาระการด าเนินงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง  
เขตสุขภาพที่ 8 การจัดระบบการสนับสนุนการยืมยาและส่งยาที่จ าเป็นต้องใช้ในการรักษากลับ

พร้อมผู้ปุวย refer back ผ่านเว็บไซต์ ยืมยาและ refer back ของเขต โดยจ่ายเงินชดเชยผ่านระบบ Clearing 
House  
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4.2  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
 

         ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 
     ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 

1) คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
- คุณภาพสาเหตุการตาย (Ill-define) ผ่านเกณฑ์คุณภาพ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

2) คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
- คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้อง   

      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
 

สถานการณ์ 
ปัจจุบัน ปีงบประมาณ 2560 มีนโยบายให้เป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูลสุขภาพ ซึ่งได้จัดท าเป็นตัวชี้วัด

คุณภาพข้อมูล 2 ส่วน คือ คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย  โดยตรวจสอบในประเด็นข้อมูลการตาย Ill-define 
และคุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ โดยตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน ค าวินิจฉัยโรค ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน 
ข้อมูลการตายของประเทศไทยจากฐานข้อมูลมหาดไทย ในปี พ.ศ.2559 จ านวนผู้เสียชีวิตทั้งประเทศ 
469,085 ราย พบว่าสัดส่วนของการตายที่ ระบุสาเหตุไม่ได้ หรือระบุสาเหตุไม่แจ้งชัด (Ill-define)            
ทั้งประเทศ คิดเป็นร้อยละ 31.8 ของการตายทั้งหมด แต่ในส่วนองค์การอนามัยโลก (ค.ศ.2012) ได้จัดล าดับ
ประเทศไทยมีข้อมูลการตายที่ ไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็นร้อยละ 45   ในส่วนข้อมูลบริการสุขภาพ               
จากปีงบประมาณ 2559 ได้มีการประมวลผลข้อมูลของหน่วยบริการสุขภาพทั้งประเทศ โดยตรวจสอบ
คุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ครอบคลุมคุณภาพได้ ร้อยละ 30) พบว่าคุณภาพข้อมูลผู้ปุวยนอกมี
คุณภาพ ร้อยละ 60 ผู้ปุวยในมีคุณภาพ ร้อยละ 70 ซึ่งส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้มีการอบรมชี้แจงให้
ความรู้เป็นรายภาคเก่ียวกับการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรค โดยสร้างกลไกให้มีการจัดตั้งทีมคุณภาพ
ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด   ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลที่ไม่สามารถตรวจด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ได้ ร้อยละ 70 ดังกล่าว ซึ่งใน ปี 2560 แต่ละจังหวัดได้จัดตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอและ
จังหวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบางจังหวัดได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค   
ทั้งผู้ปุวยนอกและผู้ปุวยใน โดยการสุ่มตัวอย่างเวชระเบียน หน่วยงานละ 40 แฟูม ตามเกณฑ์คู่มือมาตรฐานที่ทาง
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้ชี้แจงผู้แทนแต่ละจังหวัดไปแล้วนั้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ส่วนที่ 1  คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
ร้อยละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย ( Ill-define ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตาย

ทั้งหมด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
มาตรการด าเนินงาน แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

1. ร้อยละของจังหวัด ที่มีการจัดอบรมและ
ฟ้ืนฟูคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 
2. VDO Conference เพ่ือ M&E และ KM  
3. ส่วนกลางจัดท าคู่มือเพ่ือประกอบการ
ด าเนินงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล สาเหตุการ
ตายให้กับนายทะเบียน 
4. ส่วนกลางจัดท าข้อมูลการตายจาก
ฐานข้อมูลการตายจากส านักทะเบียนราษฎร์
รายจังหวัด เพื่อก ากับ/ติดตาม 

1. ความครอบคลุมของจังหวัด
ที่มีการจัดอบรมและฟ้ืนฟู
คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
2. ด าเนินการ VDO 
Conference เพ่ือ M&E และ 
KM ทุกเดือนๆ ละ ๑ ครั้ง 
 

ข้อมูลสาเหตุการตายที่
เป็น Ill-define ลดลง 
ต่ ากว่าร้อยละ 25 และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องมี
ศักยภาพในการสรุป
สาเหตุการตายได้อย่าง
มีคุณภาพ 

 
ส่วนที่ 2  คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 

ร้อยละของหน่วยงานบริการสุขภาพ สป. ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ข้อมูลเวชระเบียนและการ
วินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ แนวทางการตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. ทีมคุณภาพระดับอ าเภอและจังหวัด
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเวชระเบียน
และรหัสโรคตามคู่มือแนวทางมาตรฐานการเก็บ
รวบรวมและการบันทึกข้อมูลในสถานพยาบาล 
พ.ศ. 2559 (สนย.) 
2. ระยะเวลาในการตรวจสอบ (Audit) ทุกไตร
มาส แต่ส่วนกลางจะตรวจวัดผลตัวชี้วัดไตรมาส
ที่ ๒ และ ๔ 
3. จัดล าดับรายจังหวัด/รายเขตที่มีคุณภาพ
ข้อมูลบริการสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพ ๑ – ๓ 
กลุ่มล าดับ (ดีเด่น/ดีมาก/ดี) 
4. VDO Conference เพ่ือ M&E และ KM  
 

1. ติดตามผลการตรวจสอบ
คุณภาพเวชระเบียนและการให้
รหัสโรค ระดับอ าเภอและ
จังหวัดรายไตรมาสของทีม
คุณภาพระดับอ าเภอ/จังหวัด 
(ตามแบบฟอร์มรายงานหน่วย
บริการที่ผ่านเกณฑ์สุขภาพ
ข้อมูลผู้ปุวยนอก/ผู้ปุวยในของ
จังหวัด) 
2. ด าเนินการ VDO 
Conference เพ่ือ M&E และ 
KM ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง 

1. หน่วยบริการภายใต้
สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
ข้อมูลในแต่ละจังหวัด 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดน าข้อมูลผลการ
ตรวจสอบไปวิเคราะห์และ
วางแผนบริหารจัดการ
คุณภาพข้อมูลให้มี
คุณภาพต่อไป 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
  1. ร้อยละจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพสาเหตุการตาย ( Ill-define ไม่เกินร้อยละ 25 ของการตาย

ทั้งหมด) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
เป้าหมาย 1. อบรมให้ความรู้แพทย์เรื่องการสรุปสาเหตุการตาย 2. จัดอบรมฟ้ืนฟูแพทย์เดิม 3. อบรมพ้ืนฟูนายทะเบียน 

เขต จ านวนจังหวัดที่
ด าเนินการ 

ร้อยละ                           หมายเหตุ 

เขต 1 1 13 พะเยา 
เขต 2 1 20 อุตรดิตถ์ 
เขต 3 5 100 ก าแพงเพชร  ชัยนาท  นครสวรรค์  พิจิตร  อุทัยธานี 
เขต 4 2 25 พระนครศรีอยุธยา   สิงห์บุรี 
เขต 5 0 0  
เขต 6 3 25 ชลบุรี   สระแก้ว 
เขต 7 0 0  
เขต 8 1 14 บึงกาฬ 
เขต 9 4 100 ชัยภูมิ  นครราชสีมา   บุรีรัมย์   สุรินทร์ 
เขต 10 5 100 มุกดาหาร ยโสธร  ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ  อุบลราชธานี 

(เป็นจังหวัดที่จัดอบรมโดยวิทยากรจากส่วนกลาง) 
เขต 11 0 0  
เขต 12 0 0  
ภาพรวม 22 เขตสุขภาพที่ 3, 9, 10  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (รอบ 6 เดือนแรก)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา : ส านักทะเบยีนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
รวบรวมและวิเคราะห์โดย : กลุ่มภารกจิด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12 

 Total 23,327 12,802 11,445 19,103 18,499 20,103 17,811 17,386 22,518 14,284 13,143 14,767 
 ILL-
define 6,567 4,168 3,483 5,853 6,166 5,876 5,464 5,763 8,039 4,523 4,375 5,138 
% ILL-
define 28.2 32.6 30.4 30.6 33.3 29.2 30.7 33.1 35.7 31.7 33.3 34.8 
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ผลการด าเนินการ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล รอบ 6 เดือน  
(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

เป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานบริการสุขภาพ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ (ข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค มีความถูกต้องครบถ้วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

         ผลการด าเนินงาน 
เขตสุขภาพ การด าเนินการ หมายเหตุ 

1 มีหน่วยบริการทั้งหมด 1,201 แห่ง  - CIO มีการด าเนินการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ในเดือน มีนาคม 2560 
- ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 412 แห่ง ผลลัพธ์ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ร้อยละ 75 จ านวน 116 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 28.16 ของหน่วยบริการที่
ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (ไม่ผ่านเกณฑ์) 

2 มีหน่วยบริการทั้งหมด 669 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูล 3 มีหน่วยบริการทั้งหมด 635 แห่ง 

4 มีหน่วยบริการทั้งหมด 867 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี มีการ
ด าเนินการอบรมให้ความรู้การให้รหัสโรคที่ถูกต้อง 

5 มีหน่วยบริการทั้งหมด 974 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

- จังหวัดสุพรรณบุรี ด าเนินการการตรวจสอบ
คุณภาพของข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
ครั้งที่ 1 ไตมาสแรก จ านวน 185 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 
54 แห่ง ร้อยละ 29.4 (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
- จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ด าเนินการอบรมให้
ความรู้เรื่องการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลเวช
ระเบียนและการวินิจฉัยโรคให้กับทีมคุณภาพอ าเภอ 

6 มีหน่วยบริการทั้งหมด 846 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

จังหวัดชลบุรี ผล Audit ไตรมาส 2 พบว่า 
OPD ไตรมาสที่ 2 พบว่า โรงพยาบาลหนองใหญ่ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
80.38 และ โรงพยาบาลพานทอง ผ่านเกณฑ์
คุณภาพการให้รหัสโรค ร้อยละ 93.85    
IPD มี โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ คุณภาพการบันทึก
ข้อมูล จ านวน 5 แห่ง คือ 1) โรงพยาบาลวัด
ญาณสังวราราม    2) โรงพยาบาลพานทอง 3) 
โรงพยาบาลหนองใหญ่    4) โรงพยาบาลเกาะสีชัง 
และ 5) โรงพยาบาลบ่อทอง  
ท าได้ร้อยละ 97.30, 92.45, 85.33, 83.33 
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เขตสุขภาพ การด าเนินการ หมายเหตุ 
และ 82.90 ตามล าดับ  
ส่วนโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์คุณภาพการให้รหัสโรค 
มีจ านวน 6 แห่ง คือ 1) โรงพยาบาลพานทอง 2) 
โรงพยาบาลหนองใหญ่ 3) โรงพยาบาลบ้านบึง 4) 
โรงพยาบาลบ่อทอง 5) โรงพยาบาลวัดญาณสังวรา
ราม และ 6) โรงพยาบาลเกาะสีชัง ท าได้ ร้อยละ 
100, 98.78, 97.64, 97.30, 92.68 และ 
88.03 ตามล าดับ 

7 มีหน่วยบริการทั้งหมด 885 แห่ง 
อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพ
ของข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคทุกจังหวัด
ในเขตไปแล้ว มีนาคม 2560 

8 มีหน่วยบริการทั้งหมด 963 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูล 9 มีหน่วยบริการทั้งหมด 1,040 แห่ง 

10 มีหน่วยบริการทั้งหมด 909 แห่ง 
11 มีหน่วยบริการทั้งหมด 794 แห่ง 

 
ไตรมาสแรก: ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล 71.43 (ไม่ผ่านเกณฑ์) 
ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 

12 มีหน่วยบริการทั้งหมด 876 แห่ง 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ : ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 
และประมวลผลข้อมูล 

สรุปข้อมูล ณ เมษายน 2560 
 

ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 
     1. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
               1)  ความไม่ถูกต้องของข้อมูล 

- ผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญ 
- แพทย์ส่วนใหญ่ และ เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องไม่เห็นความส าคัญของข้อมูลการตาย 
- การวินิจฉัยการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  ส่วนใหญ่เกิดภายนอกสถานบริการสาธารณสุข 
- ไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันของพ้ืนที่ 

      2. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการพัฒนาคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 
1) ผู้บริหารในระดับพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญ 
2) ทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับอ าเภอและจังหวัด ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจหรือเข้าใจยัง

ไม่ตรงกันในการตรวจคุณภาพเวชระเบียนและการให้รหัสโรค 
3) ทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจริงๆ แต่มีข้อมูลผ่านเกณฑ์ 
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ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
1. แพทย์ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการสรุปสาเหตุการตาย  
2. ทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ไม่มีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพการบันทึก 

เวชระเบียนและการให้รหัสโรค 
3. แพทย์ส่วนใหญ่ใช้รหัส ICD-10 แทนค าวินิจฉัยโรค ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบคุณภาพการให้ 

รหัสโรคได้ว่าผิดหรือถูก 
4. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนและการให้รหัสโรคไม่เพียงพอ 
5. เกิดความเข้าใจผิด และไม่มีความรู้ของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลฐานข้อมูล HDC โดยไปดึงข้อมูลการสรุป

การปุวยเป็นรหัส ICD-10 มาเป็นสาเหตุการตาย ซึ่งผิดหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
6. โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลของผู้มารับบริการมีลักษณะของการให้รหัสโรคแบบอัตโนมัติ   

ท าให้พบความผิดพลาดสูง 
7. การประเมินคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรคของตนเอง อาจท าให้เกิดความ

คลาดเคลื่อนจากอคติ หรือมีมาตรฐานการประเมินไม่เท่ากันในแต่ละหน่วยบริการ ควรมีการสลับการตรวจของ
แต่ละหน่วยงานในอ าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ 
 

ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
1. ระดับประเทศ กระทรวง และเขต 

1.1 ควรมีการทบทวนกลไกขับเคลื่อน ก าหนดบทบาทผู้รับผิดชอบ บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพข้อมูลที่ชัดเจนในทุกระดับ  

1.2 กระทรวงฯ/เขต ควรอบรม/ฟ้ืนฟู คุณภาพการบันทึกสาเหตุการตายแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เช่น แพทย์จบใหม่, นายทะเบียนผู้บันทึกสาเหตุการตาย เป็นต้น 

1.3 ควรมีการเรียน การสอนเกี่ยวกับการบันทึกสาเหตุการปุวย/การตายตามมาตรฐาน  
ในหลักสูตรทางการแพทย์ และการสาธารณสุข 

1.4 ควรสร้างระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยนายทะเบียน กระทรวงมหาดไทยให้สาเหตุการตายที่
ถูกต้องมากขึ้น 

1.5 ควรสร้างระบบการส่งต่อข้อมูลการตายจากโรงพยาบาลลงสู่ระดับพ้ืนที่  
1.6 สร้างและส่งเสริมให้พ้ืนที่น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของตนเอง ไม่ใช่ท าเพ่ือส่งรายงาน

เท่านัน้ 
1.7 ควรมีการรับรองโปรแกรม (Certified Program) ที่ใช้ในสถานพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน 
1.8 สนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือในการด าเนินการอย่างเพียงพอ 
1.9 จัดล าดับและให้รางวัลหน่วยงานที่ด าเนินการพัฒนาคุณภาพข้อมูลได้ตามมาตรฐาน 

2. ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 
2.1 จัดท าคู่มือเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และก ากับติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพข้อมูล

โดยผู้บริหาร/คณะท างานทุกระดับ 
2.2 สร้างทีมและให้ความรู้ทีมตรวจสอบคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัดและอ าเภอให้เข้มแข็ง  
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4.2 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 
ประเด็นการตรวจราชการ 
1) การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
2) ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
3) การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
4) ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 

 

สถานการณ์และข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย  
1) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 
จ านวนครั้งการปฏิบัติการฉุกเฉิน ของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ในแต่ละจังหวัด ที่บันทึก

ในระบบ ITEMS ในปีงบประมาณ 2560 ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 95.5 ของค่าเปูาหมายการออกปฏิบัติการ ในปี 
2560 ที่ สพฉ.ก าหนด ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๐ 

ล าดับ จังหวัด 
ผลงาน   

ปี 2559 
เปูาหมาย  
ปี 2560 

ผลงาน  
ปี 2560 

(ไตรมาส ๒) 
ร้อยละ 

1 เชียงใหม่ 35,911 38,425 19,597 51.0 
2 ล าพูน 13,548 14,496 7,173 49.5 
3 ล าปาง 16,162 17,293 8,614 49.8 
4 แพร่ 7,600 8,132 3,979 48.9 
5 น่าน 18,366 19,652 9,873 50.2 
6 พะเยา 11,933 12,768 6,520 51.1 
7 เชียงราย 24,342 26,046 13,816 53.0 
8 แม่ฮ่องสอน 3,446 3,687 1,926 52.2 
  รวมเขต ๑ 131,308 140,499 71,498 50.9 
๙ อุตรดิตถ์ 13,668 14,625 6,945 47.5 

๑๐ ตาก 8,162 8,733 4,710 53.9 
๑๑ สุโขทัย 4,948 5,294 2,608 49.3 
๑๒ พิษณุโลก 12,577 13,457 7,144 53.1 
๑๓ เพชรบูรณ์ 23,905 25,578 12,754 49.9 

 รวมเขต 2 63,260 67,687 34,616 50.02 
1๔ ชัยนาท 7,067 7,562 3,766 49.8 
๑๕ นครสวรรค์ 16,030 17,152 8,271 48.2 
๑๖ อุทัยธานี 6,923 7,408 3,773 50.9 
๑๗ ก าแพงเพชร 5,610 6,003 3,171 52.8 
๑๘ พิจิตร 13,988 14,967 7,768 51.9 
 รวมเขต ๓ ๔๙,๖๒๖ ๕๓,๐๙๔ 26,749 51.48 
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ล าดับ จังหวัด 
ผลงาน   

ปี 2559 
เปูาหมาย  
ปี 2560 

ผลงาน  
ปี 2560 

(ไตรมาส ๒) 
ร้อยละ 

๑๙ นนทบุรี 14,935 15,980 8,786 55.0 
๒๐ ปทุมธานี 15,346 16,420 9,983 60.8 
๒๑ พระนครศรีอยุธยา 6,191 6,624 3,295 49.7 
๒๒ อ่างทอง 4,752 5,085 2,359 46.4 
๒๓ ลพบุรี 10,896 11,659 6,176 53.0 
๒๔ สิงห์บุรี 4,237 4,534 2,320 51.2 
๒๕ สระบุรี 12,205 13,059 6,568 50.3 
๒๖ นครนายก 7,803 8,349 4,166 49.9 
 รวมเขต ๔ ๗๖,๑๑๓ ๘๑,๔๓๙ 43,653 53.91 

๒๗ ราชบุรี 15,253 16,321 7,776 47.6 
๒๘ กาญจนบุรี 15,283 16,353 8,920 54.5 
๒๙ สุพรรณบุรี 6,224 6,660 3,434 51.6 
๓๐ นครปฐม 8,571 9,171 5,022 54.8 
๓๑ สมุทรสาคร 16,564 17,723 8,877 50.1 
๓๒ สมุทรสงคราม 7,131 7,630 3,390 44.4 
๓๓ เพชรบุรี 8,276 8,855 4,262 48.1 
๓๔ ประจวบคีรีขันธ์ 17,539 18,767 9,080 48.4 

 รวมเขต ๕ ๙๔,๓๗๗ ๑๐๐,๙๘๕ 50,761 50.68 
๓๕ สมุทรปราการ 12,486 13,360 6,684 50.0 
๓๖ ชลบุร ี 29,997 32,097 16,114 50.2 
๓๗ ระยอง 11,296 12,087 4,927 40.8 
๓๘ จันทบุรี 9,857 10,547 5,606 53.2 
๓๙ ตราด 3,699 3,958 2,244 56.7 
๔๐ ฉะเชิงเทรา 11,642 12,457 5,625 45.2 
๔๑ ปราจีนบุรี 12,287 13,147 6,323 48.1 
๔๒ สระแก้ว 12,839 13,738 6,912 50.3 
 รวมเขต ๖ 104,189 111,484 54,435 50.45 

๔๓ ขอนแก่น 99,711 106,691 51,575 48.3 
๔๔ มหาสารคาม 48,195 51,569 26,285 51.0 
๔๕ ร้อยเอ็ด 63,856 68,326 31,546 46.2 
๔๖ กาฬสินธุ์ 39,970 42,768 18,969 44.4 

 ภาพเขต ๗ 251,732 269,354 128,375 47.90 
๔๗ บึงกาฬ 14,611 15,634 7,421 47.5 
๔๘ หนองบัวล าภู 19,250 20,598 10,026 48.7 
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ล าดับ จังหวัด 
ผลงาน   

ปี 2559 
เปูาหมาย  
ปี 2560 

ผลงาน  
ปี 2560 

(ไตรมาส ๒) 
ร้อยละ 

๔๙ อุดรธานี 39,652 42,428 20,194 47.6 
๕๐ เลย 14,059 15,043 7,802 51.9 
๕๑ หนองคาย 14,048 15,031 7,189 47.8 
๕๒ สกลนคร 30,897 33,060 16,871 51.0 
๕๓ นครพนม 22,320 23,882 9,950 41.7 

 รวมเขต ๘ ๑๕๔,๘๗๗ ๑๖๕,๙๐๗ 79,453 48.07 
๕๔ นครราชสีมา 66,369 71,015 36,120 50.9 
๕๕ บุรีรัมย์ 39,039 41,772 19,388 46.4 
๕๖ สุรินทร์ 45,042 48,195 24,042 49.9 
๕๖ ชัยภูมิ 18,889 20,211 10,579 52.3 
 รวมเขต ๙ 169,339 181,193 90,129 49.79 

๕๗ ศรีสะเกษ 37,446 40,067 19,554 48.8 
๕๘ อุบลราชธานี 78,488 83,982 27,675 33.0 
๕๙ ยโสธร 22,822 24,420 11,427 46.8 
๖๐ อ านาจเจริญ 12,142 12,992 6,041 46.5 
๖๑ มุกดาหาร 11,176 11,958 5,557 46.5 

 รวมเขต ๑0 162,074 173,419 70,254 40.53 
๖๒ นครศรีธรรมราช 31,146 33,326 16,813 50.5 
๖๓ กระบี่ 8,295 8,876 4,861 54.8 
๖๔ พังงา 5,845 6,254 3,113 49.8 
๖๕ ภูเก็ต 9,050 9,684 5,431 56.1 
๖๖ สุราษฎร์ธานี 22,366 23,932 12,251 51.2 
๖๗ ระนอง 4,343 4,647 2,258 48.6 
๖๘ ชุมพร 8,683 9,291 4,802 51.7 
 รวมเขต ๑๑ 89,728 96,010 49,529 52.05 

๖๙ สงขลา 25,555 27,344 13,508 49.4 
๗๐ สตูล 13,320 14,252 6,048 42.4 
๗๑ ตรัง 15,327 16,400 7,647 46.6 
๗๒ พัทลุง 11,639 12,454 6,726 54.0 
๗๓ ปัตตานี 10,017 10,718 5,849 54.6 
๗๔ ยะลา 14,133 15,122 8,277 54.7 
๗๕ นราธิวาส 13,446 14,387 7,566 52.6 

 รวมเขต ๑๒ ๑๐๓,๒๘๘ ๑๑๐,๖๘๗ 55,621 51.57 
 รวมทั้งประเทศ ๑,๔๔๙,๙๑๑ ๑,๕๕๑,๗๕๘ 763,804 49.16 

 



112 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

2)ความครอบคลุมหน่วยการปฏิบัติการในพ้ืนที่ : ร้อยละของหน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และการออกปฏิบัติการจริง ปี 2๕๖๐ 

เขตสุขภาพ 
จ านวนต าบล 

ทั้งหมด 
ที่มีหน่วยปฏิบัติการ
ขึ้นทะเบียนในระบบ 

ร้อยละ 
ที่มีหน่วยปฏิบัติการออก

ปฏิบัติการจริง 
ร้อยละ 

เขต ๑      832            653     78.49           557     66.95  
เขต 2      440            354     80.45           201     45.68  
เขต ๓     498            440     88.35           272     54.62  
เขต ๔    801            554     69.16           287     35.83  
เขต ๕    632            319     50.47           160     25.32  
เขต ๖    587            445     75.81           136     23.17  
เขต ๗    722            598     82.83           545     75.48  
เขต ๘ 723            630     87.14           483     66.80  
เขต ๙ 859            690     80.33           523     60.88  
เขต ๑๐ 622            527     84.73           480     77.17  
เขต ๑๑ 567            407     71.78           259     45.68  
เขต ๑๒ 638            508     79.62           407     63.79  
รวมทุกเขต   6,612          5,082     76.86         3,629  54.89  
 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน 
ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

๑. ความครอบคลุมของหน่วย
ปฏิบัติการ ในพื้นที่ อปท. ขึ้นทะเบียน
แต่ไม่ปฏิบัติงานหลายหน่วย 

- จัดท าแผนที่ชุดปฏิบัติการที่ท างานจริงในพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบพ้ืนที่
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือประชาชนเข้าถึงบริการล่ าช้า  และ
น าเสนอสถานการณ์ความครอบคลุมของการจัดบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในเวทีผู้บริหารระดับจังหวัด 
- ให้หารือและขอรับการสนับสนุนจากท้องถิ่นจังหวัดในการชี้แจง
และกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ รวมทั้งเสนอ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ท้องถิ่น เข้ามา
ด าเนินการให้ครบทุกพ้ืนที่  
- ประสานและสนับสนุนให้ อบจ. เข้ามาด าเนินการบริหารจัดการ
การแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ทั้งการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ 
และการจัดหาชุดปฏิบัติการให้ครอบคลุมพ้ืนที่  

๒. มูลนิธิที่ยังไม่ข้ึนทะเบียนเป็นหน่วย
ปฏิบัติการแต่ออกปฏิบัติการ ขาดการ
ควบคุม ก ากับ ทั้งมาตรฐานและ
คุณภาพ  

- สพฉ.ประสานหน่วยพัฒนาก าลัง เพ่ือเร่งด าเนินการในการต่อ
อายุใบประกาศซึ่งต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการซึ่ง
อยู่ระหว่างด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
- สสจ.ควรส ารวจและด าเนินการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการทั้ง 
อปท. / มูลนิธิ เพ่ือความครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประชาชนเข้าถึง
บริการได้รวดเร็ว 
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ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 

๓. ความพร้อมของอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยในพื้นที่สูงชัน กรณี
เกิดอุบัติเหตุรถตกเขา 

- น าปัญหาความไม่พร้อมของการออกปฏิบัติการเสนอในที่ประชุม
ผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
และวางแผนพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด โดยเฉพาะ
การปฏิบัติการฉุกเฉินในพ้ืนที่พิเศษ 

๔. ประชาชนใช้บริการ ๑๖๖๙ น้อย
ระบบสื่อสารไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
บางพ้ืนที่ไม่สามารถแจ้งทางโทรศัพท์
ได้ 

- พัฒนาระบบการสื่อสารทุกช่องทาง เพ่ือเพ่ิมความเข้าถึง ทั้งวิทยุ
สื่อสาร โทรศัพท์  และประชาสัมพันธ์บริการให้ประชาชนชนทราบ
ในทุกช่องทาง 

๕. ความชัดเจนของกฎหมาย ระเบียบ 
ในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- สพฉ.ประสานกระทรวงมหาดไทย จัดการในเรื่องกฎหมาย 
ระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการด าเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้รับจะด าเนินการให้เร็ว
ที่สุด 

๖. อปท.ไม่สามารถจัดอัตราก าลัง
สนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน เนื่องจากขาดแคลน
งบประมาณ 

- ท าความเข้าใจกับผู้บริหาร อปท.ให้เห็นความส าคัญในการ
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  และผลักดันเชิงนโยบาย
ประเทศ  

๗. ปัจจุบันเจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก
ขึ้น  เช่น สสจ.เปิดเป็นศูนย์ฝกึอบรม 
ต้องจัดการเรื่องระบบฝึกอบรม และ
ระบบข้อมูลเพิ่มข้ึน 

- ควรวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือเสนอผู้บริหาร พิจารณาเพ่ิม
อัตราก าลังให้เหมาะสม และ มีโครงสร้างชัดเจนเพื่อรองรับ
อัตราก าลัง 

๘. บุคลากรน้อยและต้องรับผิดชอบ
งานอ่ืนๆ ด้วย เช่น งานปูองกันอุบัติเหตุ
ทางถนน, งานจมน้ า และงานสาธารณ
ภัย 

- สนับสนุนงบบริหารจัดการให้เพียงพอ เพื่อจัดจ้างบุคลากรมาช่วย
ปฏิบัติงาน 

 ๙. การช่วยเหลือผู้เจ็บปุวยฉกุเฉินใน
พ้ืนที่ทางเกาะยังไม่มีประสิทธิภาพ 
เช่น ด้านเวลา คุณภาพ และมี
ค่าใช้จ่ายสูง 

- จัดการฝึกอบรมความรู้แก่หน่วยปฏิบัติการทางน้ า 
- สนับสนุน และพัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้ปุวยในพื้นท่ีพิเศษ 

 
ปัจจัยท่ีท าให้งานประสบความส าเร็จ 

๑. มีกระบวนการท างานเป็นทีม 
๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
๓. มีงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินงาน 
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๔. ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงาน จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และส านักสาธารณสุข
ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ 

๕. ความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  
บุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งม่ัน 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
1. ประเด็น อปท. ขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการ แต่มี อปท.ที่ออกปฏิบัติการน้อย จึงขอความร่วมมือ

จาก คปสอ.ช่วยกระตุ้นและสนับสนุนให้หน่วยปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนแล้วไม่ออกปฏิบัติการ ให้ออก
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ความพร้อมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ปุวยในแนวดิ่ง ควรมีการน าเสนอประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3. ปรับโครงสร้างอัตราก าลัง/การบริหารจัดการงาน EMS ให้มีอัตราก าลังของกลุ่มงานการแพทย์

ฉุกเฉินและสาธารณภัย ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีกรอบอัตราก าลังรองรับเวชกรฉุกเฉินระดับสูง  
(Paramedic) 

4. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการปรับโครงสร้าง
อัตราก าลังให้มีต าแหน่งรองรับ 

5. ก าหนดเป็นนโยบาย/ข้อสั่งการของท้องถิ่นจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นโดยตรงที่จะต้องจัดระบบ
บริการแพทย์ฉุกเฉินให้ครบ อปท. ทุกแห่ง 

6. ผลักดัน/การจัดท าระเบียบที่เกี่ยวกับการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

7. เสนอให้มีกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อการท างานที่คล่องตัว ซึ่งอาจจะรวมกับงานอุบัติเหตุและ
งานสาธารณภัย ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

8.ระดับส่ วนกลาง  ได้ แก่  กระทรวงสาธารณสุ ข  สถาบันการแพทย์ ฉุ ก เฉิ นแห่ งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง จะต้องผลักดันให้ระเบียบการนใช้จ่ายเงินของ สตง. เอ้ือต่อการบริหาร
จัดการการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการได้
อย่างไม่ผิดระเบียบการใช้เงินแผ่นดิน 

9. ประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นให้มากขึ้น เช่น การรู้จักและการแจ้งเหตุ 1669 การ
สังเกตและประเมินอาการเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ หรือ CPR ให้มากขึ้น เน้นไปที่
กลุ่มเปูาหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรค stroke STEMI 

10. บรรจุองค์ความรู้เหล่านี้ไว้ในหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น การเรี ยนการสอนวิชาสุขศึกษาใน
โรงเรียนหลักสูตรลูกเสือเนตรนารี หลักสูตร อสม. หลักสูตรของฝึก อพปร. เป็นต้น ก็จะยิ่งเสริมสร้างทักษะ
ประชาชนที่ยั่งยืน 

11. กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ อปท. ควรชัดเจนมาตั้งแต่ส่วนกลาง 
12. จัดท ากรอบอัตราก าลังบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน ในส่วนของงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
13. พัฒนาการเรียนรู้ในระบบงาน โดยให้ทีมเครือข่ายได้มีโอกาสศึกษาดูงานและเข้าร่วมงาน

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
14. ก าหนดให้มคีวามก้าวหน้าทางสายวิชาชีพ 
15. สนับสนุนให้มีค่าตอบแทนความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
16. จัดประชุมเพ่ือพัฒนาเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน วางแผนพัฒนาร่วมกัน 
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17. มีนโยบาย/ข้อสั่งการให้เพิ่มหน่วยกู้ชีพของท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุขควร

ผลักดันให้กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณค่าชดเชยบริการจากองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ชุดปฏิบัติการเป็นการเฉพาะ 

19. ข้อเสนอให้กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีกลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินภายในสาธารณสุขจังหวัด 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการ งานการแพทย์ฉุกเฉิน, งานอุบัติเหตุ และงานสาธารณภัย ในจังหวัดได้อย่างเป็น
เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

20. การพัฒนาบุคคลากรผู้ปฏิบัติการและให้ประกาศนียบัตร การต่ออายุ มีขั้นตอนและเอกสาร
ประกอบมาก ควรมุ่งเน้นจูงใจให้ร่วมด าเนินการโดยเงื่อนไขที่ยอมรับได้ทุกฝุาย 

21. อาสาสมัครผู้ปฏิบัติบางรายไม่สามารถด าเนินการได้ทันตามเงื่อนไข เนื่องจากเป็นอาสามิได้มี
หน้าที่ด้านกู้ชีพอย่างเดียว จึงเลือกท่ีจะเลิกเป็นอาสาที่เข้าสู่ระบบ  

22. การตรวจรับรองพาหนะบริการการแพทย์ฉุกเฉินควรใช้เวลาในการพิจารณาให้รวดเร็วกว่าที่
เป็นอยู ่

23. การไม่มีการด าเนินการตรวจสอบกวดขัน ผู้ปฏิบัติการ พาหนะบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน          
ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เง่ือนไข อาจเป็นเหตุปัจจัยให้ท าตามแบบอย่างที่ผิดหลักเกณฑ์เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการ
พัฒนาระบบไม่คืบหน้า อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นวัตกรรมเด่น 
จังหวัดสมุทรปราการ รถยกถังออกซิเจน  Easy oxy-Transfer ของศูนย์รับแจ้งเหตุ เพ่ือลดการ

บาดเจ็บกล้ามเนื้อหลัง ข้อมือ จากการยกของหนัก ซึ่งอยู่ระหว่างการเผยแพร่ที่ศูนย์นเรนทร  ราชวิถี ได้รับ
รางวัลที่ 1 ด้านนวัตกรรมความผลอดภัย จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ปี 2559  

จังหวัดบึงกาฬ  สร้างระบบการเชื่อมงานคุณภาพกับงานการแพทย์ฉุกเฉิน โดยน าบูรณาการงาน   
ER/EMS/ECS ร่วมกับงานพัฒนาคุณภาพ HA พร้อมดึงศักยภาพของหัวหน้าพยาบาล และหัวหน้าศูนย์
คุณภาพมาร่วมเป็นทีมงานในการด าเนินการของระบบงาน ระบบการประเมินประเมิน และการประสานที่เกิน
ศักยภาพของ ER/EMS ในการประสานงานกับภาคีเครือข่าย 

จังหวัดนครพนม มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ที่บุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน นักเรียน และ
ประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถมาเรียนรู้ได้  

จังหวัดมุกดาหาร มีฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง (สีแดง, ด า) CVD Risk ระดับ 3 – 5 ที่เสี่ยงต่อ Stroke STEMI และ Asthma/COPD โดย
ขึ้นทะเบียนเป็น EMS Member Card และเชื่อมโยงกับโปรแกรมการรับแจ้งเหตุและสั่งการ Geo ITEMS 
ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 

จังหวัดอุบลราชธานี มีศูนย์สื่อสารสั่งการที่ขึ้นกับ อบจ. ให้บริการแบบ Single Number เป็นแห่ง
แรกของประเทศ สามารถเป็นแหล่งฝึกอบรมของ ENP, EMT-B, หน่วยงานอ่ืนที่ท างานเกี่ยวกับการกู้ชีพ เช่น 
ทหาร ปภ. และหน่วย ALS ให้บริการประชาชน และเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับเครือข่าย สสจ., โรงพยาบาล, 
อบจ.ทั่วประเทศ 
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4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  ไม่เกินร้อยละ 8 
ประเด็นตรวจราชการ 
1) หน่วยบริการได้รับการจัดสรรงบที่พอเพียงต่อการให้บริการมีรายได้ไม่ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 
2) การบริหารและติดตามก ากับแผนการเงินการคลังด้วยแผนทางการเงิน  

                  (Plan Fin Management)  ทุกเดือน 
3) การประเมินกระบวนการท างาน (FAI)  
4) ประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ดัชนี  7 ตัว 
5) ตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง / คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 
6) มีเครือข่ายด้านการเงินการคลัง และพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

 
ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย  

1. จ านวนหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์แต่ละข้อรวม 7 ข้อ การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงิน  (เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพื้นที่) 

 
จังหวัด จ านวน

หน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

1.  
แผนทาง
การเงิน 
(Plan 
Fin)  
มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
(%) 

2.  
ผลต่างของ
แผนและผล 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

(รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5) 

3. 
หน่วยบริการมี
สัดส่วนของ

ต้นทุนต่อรายได้   
ไม่เกินค่าmean 
+1SD ของหน่วย

บริการในกลุ่ม
ระดับเดียวกัน  

(20 กลุ่ม)  
ผ่านและไม่ผ่าน 

4. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภาพ 
 มากกว่า  
4 ตัว จาก

เกณฑ์
ประเมิน 7 

ตัว 

5. 
หน่วย
บริการ 

มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์

คะแนนคุณภาพ
บัญชีด้วยการ

ตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7. 
เครือข่าย 

CFO/ 
Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

เชียงราย 18 100 18 18 0 0 86.11 88.89  
เชียงใหม่ 24 100 24 24 0 2 67.67 91.67  
น่าน 15 100 15 15 0 1 58.27 86.67  
พะเยา 9 100 9 9 0 0 66.44 77.78  
แพร่ 8 100 8 8 0 0 88.25 100.00  
แม่ฮ่องสอน 7 100 7 7 0 0 84.00 57.14  
ล าปาง 13 100 13 13 0 0 73.69 100.00  
ล าพูน 8 100 8 8 0 0 80.75 100.00  
เขต 1 รวม 102 100 102 102 0 3.00 75.65 89.22  
ตาก 9 100 9 9 0 1 91.33 88.89  
พิษณุโลก 9 100 9 9 0 0 95.33 66.67  
เพชรบูรณ์ 11 100 11 11 0 0 79.27 90.91  
สุโขทัย 9 100 9 9 0 0 83.56 44.44  
อุตรดิตถ์ 9 100 9 9 0 0 77.56 100.00  
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จังหวัด จ านวน
หน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

1.  
แผนทาง
การเงิน 
(Plan 
Fin)  
มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
(%) 

2.  
ผลต่างของ
แผนและผล 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

(รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5) 

3. 
หน่วยบริการมี
สัดส่วนของ

ต้นทุนต่อรายได้   
ไม่เกินค่าmean 
+1SD ของหน่วย

บริการในกลุ่ม
ระดับเดียวกัน  

(20 กลุ่ม)  
ผ่านและไม่ผ่าน 

4. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภาพ 
 มากกว่า  
4 ตัว จาก

เกณฑ์
ประเมิน 7 

ตัว 

5. 
หน่วย
บริการ 

มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์

คะแนนคุณภาพ
บัญชีด้วยการ

ตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7. 
เครือข่าย 

CFO/ 
Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

เขต 2 รวม 47 100 47 47 0 1.00 85.41 78.72  
ก าแพงเพชร 12 100 12 12 0 1 68.33 66.67  
ชัยนาท 8 100 8 8 0 0 74.50 62.50  
นครสวรรค์ 14 100 14 14 0 0 63.00 78.57  
พิจิตร 12 100 12 12 0 0 83.50 66.67  
อุทัยธานี 8 100 8 8 0 0 85.75 12.50  
เขต 3 รวม 54 100 54 54 0 1 75.02 61.11  
นครนายก 4 100 4 4 0 0 72.00 100.00  
นนทบุรี 7 100 7 7 0 0 80.00 42.86  
ปทุมธานี 8 100 8 8 0 0 92.00 100.00  
อยุธยา 16 100 16 16 0 2 80.38 93.75  
ลพบุรี 11 100 11 11 0 0 81.64 81.82  
สระบุรี 12 100 12 12 0 0 90.67 91.67  
สิงห์บุรี 6 100 6 6 0 0 49.33 50.00  
อ่างทอง 7 100 7 7 0 1 78.29 71.43  
เขต 4 รวม 71 100 71 71 0 3.00 78.04 81.69  
กาญจนบุรี 15 100 15 15 0 0 72.93 40.00  
นครปฐม 9 100 9 9 0 0 85.33 88.89  

ประจวบคีรีขันธ ์ 8 100 8 8 0 0 75.00 75.00  
เพชรบุรี 8 100 8 8 0 0 89.50 87.50  
ราชบุรี 11 100 11 11 0 0 84.73 36.36  
สมุทรสงคราม 3 100 3 3 0 0 70.00 66.67  
สมุทรสาคร 2 100 2 2 0 0 89.00 50.00  
สุพรรณบุรี 10 100 10 10 0 0 84.00 100.00  
เขต 5 รวม 66 100 66 66 0 0 81.31 66.67  
ชลบุร ี 12 100 12 12 0 0 86.00 66.67  
ระยอง 9 100 9 8 1 0 72.44 89  
จันทบุรี 12 100 12 12 0 0 84.33 33.33  
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จังหวัด จ านวน
หน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

1.  
แผนทาง
การเงิน 
(Plan 
Fin)  
มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
(%) 

2.  
ผลต่างของ
แผนและผล 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

(รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5) 

3. 
หน่วยบริการมี
สัดส่วนของ

ต้นทุนต่อรายได้   
ไม่เกินค่าmean 
+1SD ของหน่วย

บริการในกลุ่ม
ระดับเดียวกัน  

(20 กลุ่ม)  
ผ่านและไม่ผ่าน 

4. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภาพ 
 มากกว่า  
4 ตัว จาก

เกณฑ์
ประเมิน 7 

ตัว 

5. 
หน่วย
บริการ 

มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์

คะแนนคุณภาพ
บัญชีด้วยการ

ตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7. 
เครือข่าย 

CFO/ 
Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

ตราด 7 100 7 7 0 0 44.00 71.43  
สมุทรปราการ 6 100 6 6 0 0 82.67 66.67  
ฉะเชิงเทรา 11 100 11 11 0 0 90.73 100  
ปราจีนบุรี 7 100 7 7 0 0 82.29 57.14  
สระแก้ว 9 100 9 9 0 0 72.00 77.78  
เขต 6 รวม 73 100 73 72 1 0 76.81 69.86  
กาฬสินธุ์ 18 100 18 18 0 0 78.89 61.11  
ร้อยเอ็ด 26 100 20 20 0 0 76.70 92.31  
มหาสารคาม 13 100 13 11 2 1 79.85 61.54  
ขอนแก่น 20 100 26 26 0 2 78.89 95.00  
เขต 7 รวม 77 100 77 75 2 3 77.49 80.52  
นครพนม 12 100 12 12 0 1 66.83 50.00  
บึงกาฬ 8 100 8 8 0 0 66.50 62.50  
เลย 14 100 14 14 0 1 68.29 57.14  
สกลนคร 18 100 18 18 0 1 90.33 88.89  
หนองคาย 9 100 9 9 0 0 74.89 66.67  
หนองบัวล าภู 6 100 6 6 0 0 67.33 100  
อุดรธานี 21 100 21 21 0 0 77.90 100  
เขต 8 รวม 88 100 88 88 0 3 73.15 77.27  
นครราชสีมา 30 100 30 30 0 1 95.03 62.50  
ชัยภูมิ 16 100 16 16 0 0 86.38 90.91  
บุรีรัมย์ 23 100 23 23 0 1 80.96 100  
สุรินทร์ 17 100 17 17 0 0 92.12 100  
เขต 9 รวม 89 100 89 89 0 2 88.62 89.89  
มุกดาหาร 7 100 7 7 0 0 76.57 57.14  
ยโสธร 9 100 9 9 0 0 86.22 88.89  
ศรีสะเกษ 22 100 22 22 0 0 79.55 90.91  
อ านาจเจริญ 7 100 7 7 0 0 92.00 85.71  
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จังหวัด จ านวน
หน่วย
บริการ 
(แห่ง) 

1.  
แผนทาง
การเงิน 
(Plan 
Fin)  
มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน 
ถูกต้อง 
(%) 

2.  
ผลต่างของ
แผนและผล 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

(รายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูง
กว่าหรือต่ า
กว่าแผนได้ 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5) 

3. 
หน่วยบริการมี
สัดส่วนของ

ต้นทุนต่อรายได้   
ไม่เกินค่าmean 
+1SD ของหน่วย

บริการในกลุ่ม
ระดับเดียวกัน  

(20 กลุ่ม)  
ผ่านและไม่ผ่าน 

4. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภาพ 
 มากกว่า  
4 ตัว จาก

เกณฑ์
ประเมิน 7 

ตัว 

5. 
หน่วย
บริการ 

มีค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6. 
หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์

คะแนนคุณภาพ
บัญชีด้วยการ

ตรวจทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7. 
เครือข่าย 

CFO/ 
Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

อุบลราชธานี 26 100 26 26 0 1 84.08 84.62  
เขต 10 รวม 71 100 71 71 0 1 83.68 84.51  
กระบี่ 9 100 9 9 0 0 91.33 100  
ชุมพร 11 100 11 11 0 0 79.82 45.45  
นครศรีธรรมร
าช 

23 100 23 18 5 1 64.78 21.74  

พังงา 9 100 9 7 2 0 70.44 22.22  
ภูเก็ต 3 100 3 3 0 0 80.00 66.67  
ระนอง 5 100 5 5 0 0 70.80 40.00  
สุราษฎร์ธานี 20 100 20 20 0 0 74.40 65.00  
เขต 11 รวม 80 100 80 73 7 1 75.94 47.5  
ตรัง 10 100 10 10 0 0 90.80 90.00  
นราธิวาส 13 100 13 13 0 0 74.46 69.23  
ปัตตานี 12 100 12 12 0 0 82.17 83.33  
พัทลุง 11 100 11 11 0 1 72.57 90.91  
ยะลา 8 100 8 8 0 0 72.25 100  
สงขลา 17 100 17 17 0 0 80.94 94.12  
สตูล 7 100 7 7 0 0 72.57 71.43  
เขต 12 รวม 78 100 78 78 0 1 79.49 85.9  
Grand 
Total 

896 1 896 886 10 19 79.22 76.90  
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2. การบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ เ พ่ือแก้ปัญหาวิกฤติทางการเงิน  
(เปูาหมาย ไม่เกินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพื้นที่) 

 

 
จากผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, ๖, 9 และ 10  ไม่พบหน่วย

บริการที่มีระดับวิกฤตทางการเงิน ระดับ ๗   
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเปูาหมาย) 
1. นโยบายที่ชัดเจน  โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด 
2. มีทีม CFO จังหวัดที่เข้มแข็ง ก ากับติดตามและสนับสนุนการด าเนินงาน 
3. วินัยของหน่วยบริการ การพัฒนารายรับ การควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนทางการเงิน 
4. คณะกรรมการบริหารด้านวัสดุส านักงานระดับจังหวัด ก าหนดราคากลางให้ใช้ในการจัดซื้อ/จ้าง

วัสดุส านักงานภายในโรงพยาบาล 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบัญชี ระดับจังหวัด เพ่ือประสานการจัดส่งรายงานทางการ
เงินของเครือข่ายหน่วยบริการ 

 

ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรื อการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ  

1. นโยบายการบันทึกบัญชีรายได้เงิน UC โดยให้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ทั้งจ านวน ส่งผลท าให้งบ
การเงินไม่สะท้อนสถานการณ์การเงินที่แท้จริง  การวัดแผนการเงิน Plan fin  หัวข้อรายได้เงิน UC  ส่งผลท า
ให้การวัดแผนกับผลด าเนินงานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมาก 

2. การโยกย้าย  ลาออก  ขาดแคลน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบัญชี  ส่งผลท าให้ส่งงบการเงิน
ไม่ถูกต้อง  ทันเวลา  รวมถึงความถูกต้องของข้อมูลการเงิน 
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ข้อเสนอแนะ    ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเกณฑ์คงค้าง ข้อมูลรายงาน 
ทางการเงินในโรงพยาบาล 

1. ตรวจสอบคุณภาพบัญชีการเงินก่อนส่งให้กลุ่มประกันสุขภาพ สป.  
2. ปรับแผนประมาณการรายรับ-ค่าใช้จ่าย เพ่ือวิเคราะห์ผลการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง 
3. ควบคุมก ากับการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
4. น าเสนอต่อ CFO ระดับจังหวัด/เขต และแก้ไขปัญหาหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติทาง

การเงิน  ร่วมพิจารณาการเพ่ิมรายได้ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการควบคุมภายใน 
5. ก ากับติดตามต่อเนื่องและให้เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. กลุ่มประกันสุขภาพ : ควรจะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์และรายละเอียดการประเมินผลความถูกต้อง

อย่างละเอียด เพ่ือให้จังหวัดได้ใช้เป็นข้อมูลหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตามการจัดท าแผนทางการเงินการคลัง 
ใน Website ให้หน่วยบริการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

2. อบรมการจัดท าแผนทางการเงินและน าข้อมูลงบเดือนมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแปรผล   
การเปลี่ยนแปลงผังบัญชี  แนวทางการจัดท างบลงทุนในแผน ให้กับผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดหรือหน่วย
บริการ เพื่อให้เข้าใจถึงการจัดท าแผนตามแนวทางที่กระทรวงก าหนด 

4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 
 

ตัวช้ีวัด : ผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ 
ประเด็นการตรวจราชการ   
1) บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพ      

เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย 
2) เขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
3) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/R2R  ในระดับเขตสุขภาพ 
4) จ านวนผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย 
           ข้อมูลเชิงปริมาณ  
           1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในจังหวัดผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทีม
สนับสนุนงานวิจัย (หลักสูตรการอบรมไม่ต่ ากว่า 2วันขึ้นไป)  เปูาหมาย มทีีมสนับสนุนงานวิจัย ≥ 1 คน/จังหวัด 
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2. ทุกจังหวัดทุกเขตสุขภาพมีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ อย่างน้อย ๕ เรื่อง/จังหวัด 
 

 
 
 

3. จังหวัดมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยจัดท า SOP และมีประชุมพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง ≥ 1 ครั้ง/ปี 

เขตสุขภาพ คณะกรรมการ EC (ชุด) จัดท า SOPและประชุม 1 ครั้ง/ปี ร้อยละ 

1 13 7 61.53 
2 7 7 100 
3 7 7  100 
4 16 8 50.00 
5 21 4 19.04 
6 13 8 1.53 
7 38 28 75.00 
8 28 17 60.71 
9 9 7 56.25 

10 9 9 100 
11 11 4 36.36 
12 13 3 23.08 
รวม 163 118 72.39 

 

4. มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย/R2R ระดับเขตสุขภาพ โดยทุกจังหวัดรวบรวมและวิเคราะห์
ผลงานวิจัย/ R2R จากหน่วยงานในจังหวัด ส่งเป็นฐานข้อมูลผลงานวิจัย/ R2R ระดับเขตสุขภาพ 

-  ทุกจังหวัดอยู่ระหว่างด าเนินการ ส่งเป็นฐานข้อมูลระดับเขตสุขภาพ 
5. ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 

-   ยังไม่สามารถสรุปได้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล 
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ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพของเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ สามารถจ าแนกจุดเด่นจาก 

ตก.1 สรุปเป็นภาพรวมของประเทศ จ าแนกด้วยหลัก 3S ในการขับเคลื่อนองค์กร ดังนี้ 
1.  Structure (โครงสร้างและบทบาทหน้าที่)  ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินแบบแยกส่วนของส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป โดย 
1) การท างานระหว่างจังหวัดเพ่ือให้เกิดภาพรวมของเขตเป็นการท างานแบบไร้โครงสร้าง 

ประสานงานแบบไม่เป็นทางการ (Informal) ซึ่งมีการพัฒนางานวิจัยของแต่ละจังหวัดแบบเป็นอิสระต่อกัน 
ต่างกันต่างพัฒนาจังหวัดตนเอง (Individual)  

2) สสจ./รพช./รพ.สต.  ส่วนใหญ่มีโครงสร้างมีผู้รับผิดชอบในงานแต่ยังขาดความชัดเจนใน
บทบาทหน้าที่ มีแผนการด าเนินงานด้านงานวิจัย  แต่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานได้  ที่ผ่านมาการด าเนินการแบ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการ
จริยธรรมวิจัยและงานวิจัย  มีกลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบงาน R2R/
การจัดการความรู้ และมีการท างานเมื่อมีการน าเสนอผลงานวิชาการประจ าปีของระดับจังหวัด บางหน่วยงานมี
การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และผู้รับผิดชอบมีภาระงานอ่ืนที่ต้องรับผิดชอบร่วมด้วย ซึ่งไม่ได้ท างานในงาน
พัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพียงงานเดียว เนื่องจากมีการด าเนินงานพัฒนางานวิจัยแบบแยก
ส่วนระหว่างงานวิจัยที่ประเมินผลงาน อวช. กับการขับเคลื่อนงานวิจัยตามแผนงาน  

ส่วนใหญ่การจัดเก็บผลงานวิจัยให้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถติดตามสืบค้นอยู่ระหว่าง
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ 

3) รพศ./รพท. และวิทยาลัยพยาบาล  มีแผนการด าเนินงานด้านการพัฒนางานวิจัยที่
ชัดเจน  มีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สามารถเป็นแบบอย่างให้ผู้ที่สนใจสืบค้นได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็วจากเว็บไซด์ และมีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่หรือเป็นพ่ี
เลี้ยงให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมและสนใจที่จะพัฒนางานวิจัยให้สามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

4) เขตสุขภาพมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพระดับเขต 
มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ภาพรวมระดับเขตร่วมกัน ส่วนในระดับจังหวัด พบว่า ทุกจังหวัดมีการจัดท าค าสั่ง
คณะกรรมการและคณะท างาน ซึ่งมีชื่อเรียกคณะกรรมการแตกต่างกัน แต่มีเปูาหมายการพัฒนาด้านวิจัยและองค์
ความรู้เช่นเดียวกัน  

5) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยระดับจังหวัดในทุกเขตสุขภาพส่วนใหญ่ พบว่า         
อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนค าสั่ง และอยู่ระหว่างการจัดท ามาตรฐาน (SOP)  

๒. System (ระบบการด าเนินงาน) 
1) เขตสุขภาพบางเขตมีการบูรณาการงานวิจัยร่วมกับงานต่างๆ  โดยมีเปูาหมายเพ่ือการ

พัฒนางาน เช่น บูรณาการกับงานพัฒนาบุคลากร งานพัฒนาคุณภาพ งานทันตสาธารณสุข งานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข งานวิจัยจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานต่างๆ ให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น แต่ส่วน
ใหญ่ยังไม่มีการรวบรวมผลงานเพ่ือน ามาจัดท าเป็นฐานข้อมูลงานวิจัย/R2R/นวัตกรรม และระบบการติดตาม
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนางานวิจัย 

2) เขตสุขภาพบางเขตมีการบูรณาการในการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพร่วมกัน 
โดยบริหารจัดการด้วยคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่างๆ ระดับเขตและระดับจังหวัดเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนงาน กรอบแนวทางการพัฒนางานเน้นการพัฒนาศักยภาพ กลไกการบริหารจัดการ การสนับสนุนให้เกิด
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งานวิจัยและการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามประเด็นปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่  มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยมากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 1.5 ของงบด าเนินงาน)  

3) วารสารวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ ที่เป็นเครือข่าย
ในฐานข้อมูล http://thailand.digitaljournals.org โดยมีส านักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบหลัก มี
จ านวนทั้งหมด ๑๔๐ วารสาร เพ่ือเป็นช่องทางส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพกับภาคี องค์กร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่า วารสารบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสารและ
ผลงานวิจัยของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) มีทั้งหมด ๕๕ วารสาร ที่
จะต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ต่อไป  

4) มีนโยบายส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนางานวิจัยฯ ในระดับจังหวัด แต่อาจขาดการชี้แจง
หรือส่งมอบนโยบายลงไปถึงระดับหน่วยงาน และผู้บริหารในทุกระดับ เพ่ือเอ้ืออ านวยทั้งในเรื่องเวลา และ
ภาระงานให้แก่ผู้ท าผลงาน 

3. Staff (บุคลากร)  
1) เขตทีบู่รณาการ การพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ยกตัวอย่าง เช่น  

เขตสุขภาพที่  ๑ จังหวัดล าพูน พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยโดยมีวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง MOU การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี
นครล าปาง ส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา และจังหวัด
ต่างๆ ในเขตสุขภาพที่  1 ยังได้มีการท างานพัฒนางานวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ ใหม่ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาอีกด้วย เช่น จังหวัดแพร่ พัฒนาการวิจัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ  

เขตสุขภาพที่ ๓ มีการบูรณาการเชื่อมโยงทรัพยากรร่วมกันระหว่างเขตสุขภาพที่ 3 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 3 ศูนย์วิชาการทั้ง 5 แห่ง และวิทยาลัยพยาบาลทั้ง 2 แห่ง             
เพ่ือด าเนินการพัฒนาศักยภาพยกระดับงานวิจัยและองค์ความรู้ในระดับเขต ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกระดับมหาวิทยาลัย เช่น ส านักวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานวิจัยแห่งชาติ เครือข่าย 
R2R ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราชพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น 
โดยมีการผลิตงานวิจัยและบุคลากรร่วมกันทั้งในระดับเขตสุขภาพ จังหวัด โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล รวมถึงร่วมจัดงานมหกรรมวิชาการ น าเสนอผลงานและจัดการความรู้ต่อเนื่องทุกปี  

2) บางจังหวัดมีคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน แต่มีการแต่งตั้งเองโดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยบุคลากรในโรงพยาบาลเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด         
บางจังหวัดไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมฯ  

3) ผู้สนับสนุนงานวิจัย ที่ผ่านการอบรมเพ่ือเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานวิจัย 
(Facilitator) บางเขตสุขภาพยังมีจ านวนที่ไม่เพียงพอในพ้ืนที่ ผลงานวิจัย/R2R ส่วนใหญ่ยังผ่านการน าเสนอ
ผลงานระดับกระทรวง/ประเทศค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่ ผลงานวิจัย/R2R ถูกน าเสนอในเวทีระดับอ าเภอ/
จังหวัด   

4) ทีมนักวิจัย และทีมพ่ีเลี้ยง (facilitators) มีความหลากหลายทางด้านวิชาชีพและมีสาย
สนับสนุน เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 
นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  เจ้าพนักงาน    

http://thailand.digitaljournals.org/
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ทันตสาธารณสุข   เจ้าพนักงานสาธารณสุข  รปภ. เป็นต้น ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและประสบการณ์ด้าน
การวิจัยแต่ยังขาดการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เข้าร่วมมาเป็นทีมงานพัฒนางานด้านการวิจัย 

5) ส่วนใหญ่มีผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายชัดเจน แต่ผู้รับผิดชอบมีภาระงานจ านวนมาก 
และเป็นผู้รับผิดชอบงานใหม่ ยังขาดการประสานงานกับผู้รับผิดชอบเดิม ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงานด้านการวิจัย  

6) บุคลากรในโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และวิทยาลัยพยาบาล มีความเข้าใจและมีความ
พร้อมสามารถร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยให้ด าเนินการได้ตามแผนงานที่วางไว้ มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ชัดเจน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหน่วยงาน  

7) ผู้บริหารในเขตสุขภาพบางเขตให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาวิจัยฯ 
ของจังหวัดในเขต โดยก าหนดให้อยู่ในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service 
Achievement Plan) ทุกสาขา ด้วยกระบวนการ KM, R2R และ R&D   
 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีที่บรรลุเปูาหมาย) 
1. มีจุดแข็งในการขับเคลื่อนงานวิจัยให้ส าเร็จคือตัวบุคคล ทีมวิจัย ทีมพ่ีเลี้ยงที่มีความเข้มแข็ง มี

อิสระในการพัฒนา แต่ยังคงมีการประสานความร่วมมือกันเองแบบ Informal ท างานในลักษณะ INN กับ
เครือข่ายต่างๆ ทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ เครือข่ายประชาชน รวมถึงเอกชน   

2. ผู้รับผิดชอบงานในทุกระดับทั้ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชุน 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล มีความมุ่งมั่น เสียสละและมีจิตสาธารณะในการด าเนินงานด้านการ
พัฒนางานวิจัย มีการสนับสนุนส่งเสริมให้กับผู้ปฏิบัติงานสามารถผลิตงานวิจัย R2R และนวัตกรรม ให้ได้ตาม
แผนงานที่วางไว้และมีความพยายามที่จะผลักดันผลงานวิจัยที่มีในฐานข้อมูลให้สามารถน าเสนอสู่เวที
ระดับประเทศหรือระดับสากล เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ให้นานาชาติได้เห็นความสามารถของผู้
สร้างสรรค์งานวิจัยของไทย จนสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
บุคลากรไม่ให้เกิดความย่อท้อให้การสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ และมีการจัดเวทีให้บุคลากรน าเสนอผลงานวิจัย
ในระดับจังหวัดที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท างานของบุคลากรให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างานด้าน
การวิจัย  

3. มีความชัดเจนด้านการน าองค์กรของผู้บริหารสูงสุด โดยให้ความส าคัญและลงมือปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนด้านการพัฒนางานวิจัยและการจัดการความรู้ร่วมกับทีมแกนน าการจัดการความรู้ ระดับเขต จังหวัด
และอ าเภอ 

4. มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการท าวิจัยและ KM ในระดับเขตและจังหวัด เช่น การสร้าง
เสริมศักยภาพ Facilitator & Note taker  การสร้างเครือข่ายวิจัยและKM  การจัดเวทีในการจัดการความรู้ 

5. มีกลไกขับเคลื่อนงานด้วยกลยุทธ์การพัฒนาคนในการท าวิจัย/พัฒนาทีมสนับสนุนการท าวิจัย 
และสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น มีเวทีวิชาการ/งานคุณภาพ/CQI ของโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป มีเวทีวิชาการระดับจังหวัด เวทีวิชาการระดับเขต เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเร่งรัด
ผลงานในระดับจังหวัด 

6. การมีวารสารของหน่วยงานซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากร
และเกิดการน าไปใช้ประโยชน์  
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7. มีการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยพัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้รางวัล
ส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยน าเสนอในระดับกระทรวง/เขต 

8. มีการสร้างเครือข่ายพัฒนางานวิชาการ ร่วมสถาบันอุดมศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีที่ไม่บรรลุเปูาหมาย)  และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ  

 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

๑. การท างานด้านการวิจัยในภาพเขตยังไม่
เป็นระบบในเรื่องของการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากแต่ละจังหวัดมีอิสระ แต่
ละจังหวัดพัฒนาในรูปแบบของตน แต่ขาด
กา รติ ด ต ามกา รน า ผ ล ง านวิ จั ย ไป ใ ช้
ประโยชน์ การจัดระบบฐานความรู้  
 

๑. ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยและนักวิจัย แล้วจัด
เวทีแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยโดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเพ่ือให้
บุคลากรสามารถเข้าถึงงานวิจัยได้ง่ายขึ้น และสังเคราะห์
ผลงานวิจัยในประเด็นเดียวกันออกมาเป็นนโยบายการ
แก้ปัญหาเชิงระบบ หรือนโยบายการแก้ปัญหาแต่ละประเด็น 
เพ่ือให้เกิดการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง  

๒.  ผู้ รั บผิ ดชอบมีภาระงานมาก และ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ มี ห ล า ย ฝุ า ย  ข า ด ก า ร
ประสานงานระหว่างฝุายในการด าเนินงาน
ด้านการวิจัย 

๒.๑ รวบรวมงานวิจัย/R2R/KM และนวัตกรรมให้เป็นหนึ่ง
เดียว เ พ่ือสะดวกในการท างานของคณะท างาน และ
ผู้รับผิดชอบงานที่บางครั้งเป็นคน ๆ เดียวกัน 
๒.๒ รวบรวมผู้ที่ เคยผ่ านการอบรม Facilitation,  EC 
เจ้าหน้าที่ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จากหน่วยงานต่าง 
ๆ ในจังหวัดเข้ามาร่วมเป็นคณะท างานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอัน
เดียว 
 

๓.จ านวนผู้ที่ผ่านการอบรม Facilitator 
Advance Course เพ่ือเป็นผู้ที่สนับสนุน
งานวิจัยยังมีน้อยส่งผลให้การขับเคลื่อนไม่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และขาดเวทีในการน าใช้
ศักยภาพของ Facilitators ส่งผลให้ขาด
ความมั่นใจในการกระตุ้น/ขับเคลื่อนการ
พัฒนางานวิชาการและวิจัยทีมสนับสนุน
งานวิจัยมีไม่เพียงพอ 
 

๓. สนับสนุนให้เกิดแกนกลางในการขับเคลื่อนงานวิจัย ให้
เพียงพอ โดยการแต่งตั้งและให้มีบทบาทที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมการท าวิจัย 

๔. การไม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการและ
คณะท างานที่แต่งตั้งขึ้น และขาดแผนปฏิบัติ
งานและเปูาหมายที่ชัดเจนเพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนงาน 
 

๔. เร่งรัดจัดประชุมคณะกรรมการและจัดท าแผนปฏิบัติ
งานวิจัยให้บรรลุเปูาหมาย  
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

๕. ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้และ
งานวิจัยระดับจังหวัดยังไม่สามารถบูรณา
งานร่วมกับกลุ่มงาน/ฝุายต่าง ๆ ได้ 
เนื่องจากไม่ได้ก าหนดทิศทางเปูาหมาย
รวมถึงแผนงานการพัฒนางานวิจัยและองค์
ความรู้ร่วมกันตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 
 

๕. ควรมีการปรับแผนงานในครึ่งปีหลัง ให้มีการมุ่งเน้น
กระบวนการบูรณาการงาน งบ บุคลากรด้านการวิจัยเข้ากับ
งานพัฒนาระบบคุณภาพ หรืองานพัฒนาองค์กรคุณธรรม  
 

๖. การเชื่อมโยงเครือข่ายการท างานวิจัย
และจัดการความรู้ภายในจังหวัดและเขต ยัง
เน้นโครงสร้างแนวดิ่ง ท าให้รอการสั่งการ 
และการก าหนดตัวชี้วัดมากกว่าการจัดการ
ตนเอง ผลงานที่ผลิตขึ้นจึงเป็นผลงานที่แข็ง
กระด้าง (Hardened) ขาดการผลักดันการ
น าไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อปัญหา
หรือการพัฒนาที่แท้จริง 

๖.๑ ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีวิธีคิดเชิงระบบ 
(System Thinking) และการสร้างแรงบันดาลใจในตนเอง 
(Personal Mastery) เพ่ือเชื่อมองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ
การจัดการความรู้ระหว่างตนเองและชุมชนองค์กรเครือข่ายสู่
การน าใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพร่วมกัน 
๖.2 ควรจัดเวทีเสริมพลังศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการ
พัฒนางานวิจัยและจัดการความรู้ระดับเขตและจังหวัดเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือการน าไปใช้อย่าง
เข้มแข็งและต่อเนื่อง 
 

๗. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
ระดับจังหวัดในบางส่วนยังขาดความพร้อม 
และยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน SOP  

๗.๑ น าใช้ศักยภาพของเครือข่ายวิจัยในพื้นท่ี เช่นคณะกรรม
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัย หรือของ
โรงพยาบาลจังหวัดในการด าเนินงานด้านจรยิธรรมวิจัยใน
มนุษย์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน และเป็นไปตาม
มาตรฐาน SOP 
๗.๒ ควรมีส านักงานเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยที่เป็นสัดส่วน  มีระบบปูองกันการรักษาความลับเกี่ยวกับ
ข้อมูลของผู้ปุวย ๗.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมฯยังไม่ครอบคลุม เช่น ยังขาดบุคคลภายนอกที่ไม่
สังกัดหน่วยงาน (non-affiliation), ควรมี CV คณะ
กรรมการฯ เพ่ือดูความเชี่ยวชาญ  
๗.๔ ควรมีการพัฒนาความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยแก่
นักวิจัย/คณะกรรมการฯที่ครอบคลุม และต่อเนื่อง ๒ ครั้ง/ปี 
เช่นหลักสูตร Human Subject Protection ,GCP เป็นต้น 
 

๘. การคุ้มครองสิทธิของผลงานนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 

๘. ควรมีการพัฒนานักประดิษฐ์ให้สามารถน าผลงานเข้าจด
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และจัดท าเป็นฐานข้อมูลนวัตกรรมที่
จดสิทธิบัตรเพ่ือน าไปต่อยอดต่อไป 
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุเปูาหมาย 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

๙. ขาดการรวบรวมผลงานวิจัย R2R และ
นวัตกรรมในภาพ รวมของจังหวัด ท าให้ไม่มี
ฐานข้อมูลของงานวิจัย R2R และนวัตกรรม 

๙. เสนอรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานและการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย R2R และนวัตกรรม เพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย เพ่ือให้สะดวกในการน า
ข้อมูลที่มีอยู่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อต่อยอดผลงานวิจัย
ให้สอดคล้องการแผนการพัฒนางานด้านการวิจัย 
 

๑๐. มีการด าเนินงานแบบแยกส่วนกัน
ระหว่าง อวช. กับงานวิจัย  
 

๑๐.๑ บูรณาการงานวิจัยให้เป็นภาพรวมเพียงหนึ่งเดียว และ
สร้างทีมงานวิจัยจากบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒ รวบรวมผู้บุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เอก  จากหน่ วยงานต่ า งๆ  ในจั งหวัด เข้ ามาร่ วม เป็ น
คณะท างานร่วมกัน 
 

๑๑. คุณภาพของผลงานวิจัยส่วนใหญ่ที่ผ่าน
มายังไม่สามารถน าไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการได้หรือการ
ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญขององค์กรได้ 

๑๑. สร้างเครอืข่ายทางวิชาการกับศูนย์วิชาการ/
สถาบันการศึกษา ในเขตสุขภาพ เพ่ือขอสนับสนุนอาจารย์ที่
ปรึกษา มีระบบพี่เลี้ยงให้แก่ผู้วิจัยในพื้นที่ ได้จัดท า
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ตีพิมพ์ ใน
วารสาร และเวทีระดับชาติขึ้นไป 
 

๑2.วารสารวชิาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของหน่วยงานในเขตสุขภาพ 
บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ฐาน TCI 
(Thailand Citation Index) 
 

๑๒. พัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐานเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ 

๑๓. ขาดการรวบรวมผลงานวิจัย R2R และ
นวัตกรรมในภาพ รวมของจังหวัด ท าให้ไม่มี
ฐานข้อมูลของงานวิจัย R2R และนวัตกรรม 
และการด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลวิจัย
ระดับจังหวัดยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

๑๓. เสนอรูปแบบแนวทางในการด าเนินงานและการจัดท า
ฐานข้อมูลด้านการวิจัย R2R และนวัตกรรม อย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย 
เพ่ือให้สะดวกในการน าข้อมูลที่มีอยู่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือต่อยอดผลงานวิจัยให้สอดคล้องการแผนการพัฒนางาน
ด้านการวิจัย และก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนและร่วม
พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยกับส านักวิชาการสาธารณสุข 
 

๑๔. ไม่มีการประเมินผลการน าผลงานวิจัย 
R2R ไปใช้ประโยชน์ 
 

๑๔. ควรมีแนวทางการติดตามการน าผลงานวิจัย R2R ไปใช้
ประโยชน์ 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีโครงสร้างและอัตราก าลังในหน่วยงานที่ชัดเจน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานอย่าง

ต่อเนื่องและพัฒนางานบนฐานการวิจัยสู่ Digital Health & Thailand 4.0 และก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงานระดับเขตสุขภาพที่ชัดเจน มีการพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพบูรณาการร่วมกันทั้งเขต
สุขภาพ ซึ่งควรมีการก าหนดนโยบายและข้อตกลงร่วมด้านการน าผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์
ต่อเนื่อง โดยก าหนดให้น าผลงานวิจัยไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพ้ืนที่และระดับเขต 

2. การพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการขับเคลื่อนงานระบบสุขภาพเขตสุขภาพ ควรมี
การด าเนินการในส่วนของการสร้างระบบเพ่ือให้เกิดการจัดระบบองค์ความรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ใน
การวิจัยอย่างเต็มที่ ซึ่งควรมีด าเนินการทั้งระดับจังหวัด และระดับเขตสุขภาพ ไปพร้อมกัน ดังนี้     

๑) Knowledge base (system) : จัดท าฐานข้อมูลผลงานวิจัยและพ่ีเลี้ยงงานวิจัยที่บุคลากร
สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยวางในเว็บไซต์เขต และเว็บไซต์ สสจ.ทุกแห่ง    

๒) Knowledge sharing (system) : ทุกจังหวัดและเขตจะต้องมีการจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ 
(forum) ผลงานวิจัยสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้เทคนิคการเล่าเรื่องความส าเร็จ (Success Story telling : 
SST)  เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงงานวิจัยได้ง่ายขึ้น  เกิดความอยากเรียนรู้ อยากน าไปใช้พัฒนางาน  

๓) Knowledge utilization (system) : ควรมีการท า research analysis เพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผลงานวิจัยหลายๆผลงานที่ศึกษาในกลุ่มโรคเดียวกัน กลุ่มวัยเดียวกัน กลุ่มปัญหาเดียวกัน แล้ว
น ามาก าหนดเป็นการแก้ปัญหาเชิงระบบ (Routine to Research to System) และอาจน ามาก าหนดเป็น
นโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ (Routine to Research to Policy) 

3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ด้านการวิจัย /R2R ในระดับเขต เพ่ือเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาเชิงระบบและเชื่อมโยงให้เกิดการท างานแบบเครือข่าย และพัฒนาวารสารวิชาการทาง
การแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพดัชนีชี้วัดมาตรฐานวารสารไทย เพ่ือเป็นอีก
ช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ น าไปสู่การน าผลงานไปใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

4. เขตสุขภาพควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการจัดการความรู้และการวิจัย  
สร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพงานโดยใช้
กระบวนการวิจัยโดยเริ่มจากการจัดท าเอกสารวิชาการเพ่ือประเมินสู่ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ต าแหน่ง
พยาบาลช านาญการพิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ ควรจัดท าเป็นรูปแบบของการวิจัย R2R 
มากกว่า Case study โดยเฉพาะในระดับหัวหน้างาน/หัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีในการท าวิจัยแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชารวมทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การประเมินในระดับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเป็น
การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินผลงานให้มีความรู้ ทักษะในการท าวิจัย R2R 

5. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยที่ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ง่าย สะดวกต่อการใช้ประโยชน์ของ
ผู้ใช้งานทั่วไปและผู้พัฒนาระบบ และมีช่องทางให้นักวิจัยสามารถน าผลงานมาเผยแพร่ได้ด้วยตนเอง          
โดยพัฒนาร่วมกับทีม CIO ของเขตสุขภาพ 

6. การสนับสนุนนักวิจัยให้เข้าถึงฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลายเพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น
ผลงานวิจัย เช่น http://thailand.digitaljournals.org ซึ่งฐานข้อมูลวารสารวิชาการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยมีส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบหลัก,  
CINAHL (ฐานข้อมูลการวิจัยด้านการพยาบาล), OVIT (ฐานข้อมูลการวิจัยด้านสาธารณสุข) เป็นต้น  

7. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ที่ผ่านการประกวดให้ได้มาตรฐาน และ
ผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

 

http://thailand.digitaljournals.org/
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นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง   
1. นวัตกรรมการท างานในห้องทันตกรรม คือ งานวิจัย “ไม่กลัวเข็มต า ด้วย dental needle 

remover handy” เป็นการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือปูองกันการเกิดเข็มทิ่มต าของผู้ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 
โดยมีการน าผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานตั้งแต่ระดับ รพ.สต. รพช. รพท. รพศ. และศูนย์
อนามัย ปัจจุบันมีการเผยแพร่และน าไปใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๒๔ หน่วยงาน นอกจากเป็นการลด
การเกิดอุบัติ เหตุจากเข็มทิ่มต าและยังสามารถลดต้นทุนในการซื้อเครื่องถอดเข็มจากบริษัทเอกชน            
จาก ๓,๕๐๐ บาท เหลือเพียง ๒๐๐-๓๐๐ บาท/ชิ้น นวัตกรรมชิ้นนี้ได้รับรางวัลดีเด่นนวัตกรรมระดับประเทศ 
ในงาน R2R National forum เป็นตัวอย่างของผลงานวิจัยที่พัฒนาจากงานประจ า และใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในการสังเคราะห์องค์ความรู้จากบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ า ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย 
จังหวัดแพร่ 

2. การพัฒนาคุณภาพห้องเคมีบ าบัดของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด
เล็ก M1 ที่สามารถให้ยาเคมีบ าบัดได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ปุวยได้ ประมาณสองล้านบาทต่อคน 
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท/คน) โดยสามารถให้บริการในผู้ปุวยมะเร็งเต้านม และมะเร็งล าไส้อย่างครบวงจรตั้งแต่ 
การส่งเสริม ปูองกัน การคัดกรอง การรักษาทั้งการผ่าตัดและการให้ยาเคมีบ าบัด 

3. กระโจมอาบน้ าผู้ปุวยติดเตียงชนิดนั่งได้ สามารถช่วยเพ่ิมความสุขสบายกับผู้ปุวยโดยการอาบน้ า
ได้ทุกวันที่เตียงนอน และช่วยปูองกันอาการปวดหลังจากญาติท่ีต้องอุ้มผู้ปุวยไปอาบน้ า หรือมีญาติเพียง 1 คน
ก็สามารถอาบน้ าให้ผู้ปุวยที่เตียงได้  

4. DMS : Diabetes mellitus Mobile Service Khuangnai model.  อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 

5. โครงการสุขกาย สบายใจ เมื่อใกล้วิสัญญี คลินิกวิสัญญีสรรพสิทธิ์  หรือ OPD วิสัญญี 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

๖. รูปแบบการเฝูาระวังและปูองกันการเกิดโรคหัวใจในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ STEMI Alert 3 steps: 
บริบทจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

7. “Slide Warmer”แห้งเร็ว เสร็จไว ได้คุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีษะเกษ 

8. “เส้นใยกาบกล้วยน้ ามันมะพร้าว ลดปัญหาผ้าก๊อซติดแผล” ส านักงานสาธารณสุขอ าเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีษะเกษ 

9. นวัตกรรมเพนซูดบอกระดับความเจ็บปวดของผู้สูงอายุ  ตึกพิเศษมรกต โรงพยาบาลยโสธร 
10. อุปกรณ์ช่วยพยุงเดินในผู้ปุวยหลอดเลือดสมองระยะฟ้ืนฟู โรงพยาบาลทรายมูล จังหวัดยโสธร 
11. นวัตกรรมถุงถั่วลดความเจ็บปวด โรงพยาบาลหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
12. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  “แว่นตาวิเศษ” โรงพยาบาลค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
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4.6 การตรวจสอบภายใน 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายในของคณะกรรมกรรมตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย         
ระดับจังหวัด ผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการตรวจสอบภายใน มีระบบการขัดเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมที่
ชัดเจนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกระดับของหน่วยงานใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.๒๕๖๐ จากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมทั้งได้ด าเนินการจัดส่งไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

การตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ ๑ พบประเด็นส าคัญที่หน่วยงานต้องเร่งด าเนินการแก้ไขเพ่ือ
ลดความเสี่ยงของหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ระดับจังหวัด ด าเนินการ
จัดท าครอบคลุมทุกระดับของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และด าเนินการจัดส่งให้
กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้นเขตสุขภาพที่ ๑๒ จังหวัดสตูล คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๘.๖๘ 

๒. หน่วยรับตรวจไม่ด าเนินการจัดท ารายงานผลการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลท าให้ประเด็น
ส าคัญที่มีความเสี่ยงไม่ได้รับแก้ไข คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙ 

๓. การจัดท า Plan Fin หน่วยบริการให้ความส าคัญโดยใช้ข้อมูลต่างๆ ประกอบการจัดท า ได้แก่ 
ข้อมูลจากงบทดลองของหน่วยบริการ ศูนย์จัดเก็บรายได้ฯ ของหน่วยงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างทุกแผนของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือน ามา
ประกอบการจัดท าแผนประมาณรายได้ค่าใช้จ่าย และน าข้อมูลดังกล่าวจัดท าร่าง Plan Fin ของหน่วยงาน 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ของหน่วยงานพิจารณาคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของ
หน่วยบริการทั้งหมด 

๔. ลูกหนี้เงินยืมราชการพบว่า มีลูกหนี้ค้างช าระเกินระยะเวลาที่ระเบียบก าหนดเป็นจ านวนมาก 
สาเหตุเกิดจากขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี เจ้าหน้าที่การเงินและบุคลากรภายในหน่วยงานละเลย       
ต่อการปฏิบัติตามระเบียบ ภาพรวมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๑ และหน่วยบริการ 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘ 

๕. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบด าเนินงาน เบิกจ่ายเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด         
แต่งบลงทุนพบว่าเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สาเหตุเกิดจากการบริหารสัญญาไม่มีประสิทธิภาพ             
ไม่สามารถลงนามได้ทันตามท่ีก าหนด ผู้รับจ้างทิ้งงาน 

๖. การน าเงินนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS พบว่า หน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการตามหนังสือสั่ง
การของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๒๗/ว๔๘๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้แจ้ง
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online      
แบบ บช.๐๑ โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นต้นไป ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๕ และหน่วยบริการ คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๑ 

๗. เงินโอนเข้าหน่วยบริการไม่ทราบแหล่งที่มาที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ของหน่วยงาน ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดคิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๙ หน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๗๔ 



132 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

๘. การบริหารจัดการเจ้าหนี้ของหน่วยบริการ พบว่า เจ้าหนี้ค้างช าระในระบบจ านวนมาก อายุการ
หมุนเวียนของเจ้าหนี้เกินกว่า ๙๐ วัน ขาดการสอบทานเพ่ือยืนยันยอดเจ้าหนี้ระหว่างฝุายบัญชี การเงิน พัสดุ 
ท าให้พบหนี้ที่เกิดขึ้นจริงแต่ยังไม่น าเข้าระบบเป็นจ านวนมาก  ไม่มีการรายงานเจ้าหนี้คงเหลือที่แท้จริงให้
ผู้บริหารของหน่วยงานได้รับทราบ และหน่วยบริการไม่จัดท าแผนการช าระหนี้ที่เป็นรูปธรรม  

๙. การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง พบข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ          
การจ่ายเงินของผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก เกิดจากการ Audit Chart ของแพทย์ล่าช้า การให้รหัสโรคหัตถการ
ผิดพลาด และการประมวลผลข้อมูลของโปรแกรมที่ใช้ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ อีกทั้งการประสานงาน
ระหว่างการเงิน บัญชี และศูนย์จัดเก็บรายได้ ขาดการประสานงานร่วมกัน ท าให้หน่วยบริการสูญเสียรายได้ 
โดยพบว่าหน่วยบริการส่งข้อมูลล่าช้ามีผลท าให้ถูกหักลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ปุวยในคิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔  
และผู้ปุวยนอกคิดเป็นร้อยละ ๒๕ 

๑๐. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท      
ไม่ด าเนินการเผยแพร่ราคากลางผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานและศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามที่
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด เนื่องจากเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจากผู้ปฏิบัติ คือ ตามระเบียบพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาไม่ต้องเผยแพร่ราคากลาง 
แต่เนื่องจากปัจจุบันการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคาได้ขยายวงเงินการจัดซื้อออกไป ทางส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดว่า การจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไปทุกกรณีต้องเผยแพร่ราคากลาง จากการตรวจสอบพบว่า ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๒  และหน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๑ 

๑๑. การบริหารคลังพัสดุ พบว่า ระบบการบริหารคลังยังพบความเสี่ยง อาทิเช่น ไม่มีค าสั่งหรือ
หนังสือมอบหมายหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน “หัวหน้าหน่วยพัสดุ” ทะเบียนคุมวัสดุไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ด าเนินการจัดท า 
Stock Card สถานที่การจัดเกบ็ยาที่มีความชื้นสูง ไม่ติดกล้อง CCTV การควบคุมการเบิกจ่ายของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไม่มีหลักฐานการเบิกจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  พบจุดอ่อนคือระบบ
การควบคุมคลังย่อยหรือบริเวณการปฏิบัติงาน  

๑๒.  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ของหน่ วยงาน พบว่ า  ล่ าช้ ากว่ าที่ ระ เบี ยบก าหนด                 
เป็นการตรวจสอบสุ่มตรวจสอบบางรายการเท่านั้น ท าให้การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของ
หน่วยงานที่จัดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่เป็นไปตามความเป็นจริง ภาพรวมของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๓ และหน่วยบริการคิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๗ 

จากผลการนิเทศงานรอบที่ ๑ พบว่าปัญหาภาพรวม คือ การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลที่มีขาดการประสานงานทางด้านข้อมูล ส่งผลท าให้   
การเรียกเก็บล่าช้า และถูกหักลดค่ารักษาพยาบาล ถือว่าเป็นรายได้หลักของโรงพยาบาล อีกทั้งผู้ปฏิบัติ        
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านพัสดุที่ต้องเก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  

ผู้ตรวจราชการและนิเทศงาน ได้ให้ข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องกับผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
การจัดวางระบบและแนวทางการควบคุมภายใน แต่ละงานที่ตรวจสอบ เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือให้ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
เพ่ือปูองกันความเสียหายกับหน่วยงาน ผู้บริหาร ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงาน 

อนึ่ง ประเด็นที่เป็นปัญหาหลักจากการลงตรวจราชการและนิเทศงาน คือการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบฯ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน         
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ไม่เพียงพอ ขาดการวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญของหน่วยงาน 
เช่น ประเด็นลูกหนี้เงินยืมราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาลอีกทั้งขาดกระบวนการ
ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ตลอดจนขาดการทบทวนและ
ประเมินผลว่ามาตรการที่ก าหนดไว้นั้นอยู่ในความเสี่ยงระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ 
 

.......................................................... 
 
 



 

คณะที่ 5 
การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 

5.1  การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
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คณะที ่5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
............................................. 

 

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและข้อจ ากัดภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญ โดยเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข คือ 
 5.1 ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) : ประเด็นนโยบายการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
 5.2 ประเด็นนโยบายส าคัญเร่งด่วน : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี รอบที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึง สิงหาคม 2560) 
 

ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล (Issue) : การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
1. การด าเนินการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 
  1.1 การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทางจากแหล่งก าเนิดและการ  
น าขยะไปใช้ประโยชน์ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
   1) การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ  
    เป้าหมาย : จังหวัดส่งเสริมให้มีการพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนใน
การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง 
    ผลการด าเนินการ : ทุกจังหวัดส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบ อปท. และชุมชนในการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง มีการวิเคราะห์สถานการณ์ และมีแผนขับเคลื่อนการด าเนินงาน
จัดการมูลฝอยทุกประเภท มีการส่งเสริมให้ อปท. จัดการมูลฝอยตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) รวมถึงมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด 
ตลอดจนสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายและควบคุมก ากับสถานที่ก าจัดมูลฝอยให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 
    ปัญหาอุปสรรค : ประชาชนในพื้นท่ีเขตเมืองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
    ข้อเสนอแนะ : จังหวัดควรจัดท าฐานข้อมูลชุมชน การลด การคัดแยกขยะมูลฝอย และของ
เสียอันตรายที่ต้นทาง  มีการจัดอบรม/สนับสนุนสื่อที่ทันสมัย ให้สามารถจัดการมูลฝอยได้ตามเกณฑ์  
โดยบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด 
    ข้อเสนอแนะต่อส านักนายกรัฐมนตรี : ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกันผลักดันให้ 
อปท. สนับสนุนหมู่บ้าน/ต าบล ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 
    ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข : ส่วนกลางควรถ่ายทอดนโยบายไปสู่ภูมิภาคให้ทัน
ต่อการจัดท าค าของบประมาณ และการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายให้เป็นไปตามความต้องการ รวมถึงการ
สนับสนุนสื่อแก่ประชาชนในการจัดการมูลฝอยครัวเรือน ตลอดจนจัดท าข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะให้ชัดเจน  
   2) การเฝ้าระวังป้องกันด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่สัมผัสขยะ :  
    เป้าหมาย : จังหวัดมีการด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยง 1) มลพิษขยะ 20 จังหวัด/ มลพิษทางอากาศ 
9 จังหวัด/ มลพิษด้านอ่ืนๆ  2) ข้อมูลสถานการณ์การเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับพื้นที่เสี่ยง       
3) การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 
    ผลการด าเนินการ : ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพ้ืนที่เสี่ยงส่วนใหญ่ได้รับ
การดูแลสุขภาพที่ดีมีระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบจัดการ
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ปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีการเตรียมความพร้อมการเตือนภัยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งมีการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่ มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน เน้นพ้ืนที่ Hot zone รวมถึงการพัฒนาทีม Auditor มีการสร้าง
เครือข่ายในการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยงและพ้ืนที่มลพิษทางอากาศตลอดจนการคัดกรองสุขภาพประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
    ปัญหาอุปสรรค : การส ารวจกลุ่มเป้าหมายท าได้ยาก เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที ่ขาดบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ทรัพยากรและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ บางจังหวัดยังไม่ได้รับ
หนังสือสั่งการ และแนวทางส ารวจ รวมทั้งการจัดการบ่อขยะที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ขาดความชัดเจนใน
การด าเนินงาน อปท. บางแห่ง ไม่เห็นความส าคัญ และไม่ได้รับงบประมาณกองทุนสุขภาพฯ โดยเฉพาะตัวชี้วัด
การด าเนินงานไม่ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของกระทรวง (PA) 
    ข้อเสนอแนะ : ควรพัฒนาหน่วยบริการให้รองรับปัญหา มีการประเมินความเสี่ยงด้าน
มลพิษสิ่งแวดล้อม การเตรียมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับอุบัติภัยจากสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม
มีการสื่อสารเตือนภัยกรณีเกิดมลพิษ อุบัติภัย ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ  
    ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข : ควรสนับสนุนจังหวัดในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ก าหนดให้จัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านอาชีวเวชศาสตร์ (HRD HRM HRD HRE) พ้ืนที่เขตระเบียง
เศรษฐกิจ และเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ชัดเจน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ EEC ให้ครอบคลุมในพ้ืนที่
เสี่ยง และสนับสนุนงบประมาณ/วิทยากร ในการจัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องใน
ทุกระดับ 
    ข้อเสนอแนะต่อส านักนายกรัฐมนตรี : ควรประสาน/สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในระดับ
พ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการแก้ไขด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีการรับรอง
คุณภาพตามแนวทางโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่สถานประกอบการต้องด าเนินการ เช่น ISO หรือการด าเนินงานของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นต้น 
    ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข : ควรมีโครงสร้างผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยให้
ชัดเจนทุกระดับ และก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดส าคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุข 
  1.2 การเพ่ิมศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสียอันตราย
ชุมชน และขยะติดเชื้อ  
   เป้าหมาย : จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด 
และควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
   ผลการด าเนินการ : จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก 
ทุกแหล่งก าเนิด จ านวน ๖๐ จังหวัด (ร้อยละ ๗๘.๙๕) มีการบันทึกข้อมูลตามระบบก ากับการขนส่งมูลฝอย 
ติดเชื้อ (Manifest System)  อปท. และปศุสัตว์จังหวัดควบคุมก ากับการออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาตของคลินิก
เอกชน และสถานพยาบาลสัตว์ ตามกฎกระทรวงฯ โดยให้แสดงเอกสารข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อก่อนการ
ขอต่อใบอนุญาตและพบว่ามี ๑๙ จังหวัด (ร้อยละ ๒๕.๐๐) มีการควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัด
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยการสุ่มประเมินรถเก็บขน และสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเอกชนใน
พ้ืนที่  
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   ปัญหาอุปสรรค :   
   ๑. ด้านบุคลากร : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
   2. ด้านการจัดการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัด : สถานบริการการสาธารณสุขไม่สามารถ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากแหล่งก าเนิดได้ ท าให้เป็นภาระของ รพ.แม่ข่าย ในบางพ้ืนที่บ่อขยะเต็มก่อเหตุร าคาญ
ด้านกลิ่นน้ าเสีย ให้กับประชาชน และ อปท. หลายแห่งไม่สามารถจัดการมูลฝอยในพื้นท่ีตนเองได้ 
   ข้อเสนอแนะ : ควรจัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุก
แหล่งก าเนิด และควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมาย  เช่น ก าหนดจุด
รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อที่ชัดเจนในพ้ืนที่ อปท.ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการ
ขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ มีการท าประชาคมกับผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียกับการสร้างบ่อก าจัดขยะ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือลดปัญหาการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายใน
พ้ืนที ่
   ข้อเสนอแนะต่อส านักนายกรัฐมนตรี : รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม และสร้าง
แรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เพ่ือก ากับดูแลการจัดการมูลฝอย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ควรก าหนดมาตรการเน้นหนักให้สถาน
บริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถานพยาบาลคน และสถานพยาบาลสัตว์ มีระบบและกลไก 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
  1.3 การเพ่ิมศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม  
   การจัดการมูลฝอยอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม การก าจัดมูลฝอยจากโรงงาน ต้องได้รับ
อนุญาตการก าจัดผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเก็บขนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งนโยบายให้มีการ
ตรวจสอบการขออนุญาตน าออกกากอุตสาหกรรมในการต่ออายุใบอนุญาต มี Manifest ก ากับการก าจัด และมีการ
ส่งเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการลดปริมาณและน าไปใช้ประโยชน์ (โครงการพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์) 
   ปัญหาอุปสรรค : โรงงานส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กมีผลกระทบ และปริมาณกากที่เกิดขึ้นมีน้อย 
แต่มีค่าใช้จ่ายการก าจัดสูงในการขนส่งให้โรงงานรับก าจัด 
   ข้อเสนอแนะ : ควรส่งเสริมให้มีโรงงานรับก าจัดทุกจังหวัด ยกเว้นการขออนุญาตน ากาก
อุตสาหกรรมออกนอกโรงงานกรณีกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 
  1.4 การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
   เป้าหมาย : ผลักดันให้มีมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ที่ให้การสนับสนุนและ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย และให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการ
จัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) 
   ผลการด า เนินการ  : พบว่า  มี  ๕๐ จังหวัด (ร้อยละ ๖๕.๗๙) ที่ มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) และมีมติสนับสนุนการก ากับดูแลให้ อปท. ออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนให้ขับเคลื่อนการจัดการมูล
ฝอยทุกประเภทตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) โดยมีการ
ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดที่เหลือมีการวางแผนการจัดประชุม อสธจ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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   ปัญหาอุปสรรค : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
   ข้อเสนอแนะ : ควรผลักดันการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้ อปท.       
ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ออกข้อก าหนดท้องถิ่น เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อและสนับสนุนเอกสาร คู่มือ แนว
ทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะติดเชื้อ  
   ข้อเสนอแนะต่อส านักนายกรัฐมนตรี :  
   1. ควรบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การควบคุมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ การติดตามเอกสารก ากับ การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และการเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ขนส่งจากบริษัทเอกชนที่รับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 
   ๒. กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
แสดงใบขนส่งขยะติดเชื้อเป็นหลักฐานในการต่อทะเบียนสัญญา กรณีต่อทะเบียนสัญญาโรงพยาบาลเอกชน 
คลินิก และสถานพยาบาลสัตว์ 
 

2. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” 
ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559– 2560)  
  กระทรวงสาธารณสุขได้รับการอนุมัติงบประมาณ และโครงการ กิจกรรม ทั้งนี้ จะติดตามผลการ
ด าเนินงานกิจกรรม โดยเน้นบทบาทด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้แผนบูรณาการฯ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือการจัดการมูลฝอย จ านวน 3 ฉบับ 
  เป้าหมาย : กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการขยะ
อันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๔ การ
จัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๕ การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ (กรณีแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน)  
  ปัญหาอุปสรรค : ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก าจัดมูลฝอยค่อนข้างสูง จากการค านวณอาจจะยังไม่
คุ้มค่าต่อค่าก าจัดที่ได้รับ ถ้าค่าไฟต่ ากว่า 5.08 บาทต่อยูนิต 
  ข้อเสนอแนะ : 
  1. ควรแจ้งนโยบาย“จังหวัดสะอาด” ให้ทุกอ าเภอ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้
หลักการ 3Rs (การใช้น้อย การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่) เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม
ของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559 โดยเน้นการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง 
  2. ควรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอแนวทางให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การเก็บ 
ขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
  ข้อเสนอแนะต่อส านักนายกรัฐมนตรี : ควรเสนอให้ท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
ตั้งแต่ข้ันตอนการรวบรวมจนถึงการก าจัด รวมทั้งจัดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวม ซึ่งบางจังหวัด
ก าจัดได้เองเพียงบางส่วน ดังนั้นการส่งเสริมให้เอกชนมาจัดการเอง อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี หรือให้วิเคราะห์
ความคุ้มค่าในการก าจัดเพื่อเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐ และเอกชน 
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ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
  1. ปลูกจิตส านึกให้คนในชาติตระหนักถึงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพราะการจัดการขยะเป็น
ประเด็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เริ่มต้นที่โรงเรียนมีการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนและขยาย
ผลไปสู่ชุมชน  
  2. ให้มีการรวมกลุ่มจังหวัดในการก าจัดขยะ และมีการสร้างโรงงานก าจัดขยะแต่ละประเภท เช่น 
โรงงานก าจัดขยะด้วยการท าปุ๋ย/ โรงงานแปลงขยะเป็นพลังงาน/ โรงงงานก าจัดขยะอันตราย อย่างละ  
1 โรงงาน ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการก าจัด 
  3. ควรมีการขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข่น จังหวัดอ านาจเจริญ มีธรรมนูญสุขภาพระดับ
อ าเภอ ซึ่งมีจุดเด่นในการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับชุมชน มีการขยายผลชุมชนต้นแบบเหล่านี้
ให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถจัดการขยะที่เกิดขึ้นได้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนใน
พ้ืนที ่
  4. ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง  
  5. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากปัจจุบัน มีต้นทุนในการจ้างเก็บ 
ขน และก าจัดกิโลกรัมละประมาณ 10-๑๓ บาท 
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รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1/2560 
คณะที ่5  การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 

5.1 การบริหารจัดการขยะ มูลฝอยและสิ่งแวดล้อม 
 

กระทรวงสาธารณสุข มีการด าเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้  
  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง โดยหน่วยงานระดับเขตและจังหวัด มีการวิเคราะห์สถานการณ์การ
จัดการมูลฝอยทุกประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการด าเนินงานและผลักดันให้คณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัด (อสธจ.)  มีมติสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) รวมถึงก าหนดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด และควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดมูลฝอยให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดจัดท าฐานข้อมูลชุมชนและท้องถิ่น ต้นแบบการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง  โดยครอบคลุมถึงกระบวนการด าเนินการ ข้อมูลปริมาณการเกิด การลด การคัดแยก 
และการน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชนพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบการลด 
คัดแยก และน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์  

2. ประชาชนและผู้ประกอบอาชีพสัมผัสขยะในพ้ืนที่เสี่ยง  ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งด้านการ
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม            
โดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบในการจัดการ
ปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส าหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัยตามมาตรฐานในโรงพยาบาลชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเครือข่าย ได้แก่ 
โรงพยาบาลชุมชน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานป้องกันควบคุมโรค เน้นพ้ืนที่ Hot zone รวมถึง
การพัฒนาทีม Auditor ส าหรับการตรวจประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้แก่
เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรค และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด โดยในพ้ืนที่เสี่ยงมีการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากผลกระทบในกรณีเหมืองทองค า พ้ืนที่รอยต่อ 3 จังหวัด ร่วมกับ
ภาครัฐ ภาคผู้ประกอบการ ภาคประชาชน พิจารณาผลการศึกษาข้อมูลสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน ส่วน
พ้ืนที่มลพิษทางอากาศมีการสร้างเครือข่ายในการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากมลพิษอากาศเชิงรุก 
โดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยใน
เขตควบคุมมลพิษและอุตสาหกรรมของ Hot Zone และ Warm Zone อย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้/
สื่อสาร/เตือนภัยภาวะปกติและฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติภัย มีการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควันและไฟป่ามีการเตรียมทีมและซักซ้อมทีม SRRT ระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในพื้นท่ี เช่น สปอตวิทยุชุมชน เสียงตามสายหมู่บ้าน 
โดยให้ความรู้ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมทั้งการจัดหาและสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้
หน่วยบริการสาธารณสุข 
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๑. การด าเนินการโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 ๑.๑ การส่งเสริมการลดการเกิดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ต้นทางจากแหล่งก าเนิดและการ
น าขยะไปใช้ประโยชน์ 
  1) การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้อ 
   1.1) เป้าหมายในการด าเนินการ (ภายใต้โครงการพัฒนากฎหมาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ
และมีการก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะอย่างเข้มงวด) 

 จังหวัดมีการพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน การลด และคัดแยกขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทาง อย่างน้อยจังหวัดละ 2 แห่ง (โดยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบตามแผนงานบูรณาการฯ) 
   ๑.๒) ผลการด าเนินการ หน่วยรับตรวจ (จังหวัด) ด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดสรุปได้ดังนี้ 
     (๑) วิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทและมีแผนขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 
     จังหวัดมีการวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการมูลฝอยทุกประเภทในพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประกอบวางแผนการด าเนินงาน จ านวน ๔๕ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๑ ของจังหวัดทั้งหมด ส่วนที่เหลือมี
แผนขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดและบูรณาการด าเนินงาน
ระหว่างส่วนราชการต่างๆ ทั้งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น และร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการของจังหวัด 
    (๒) จัดท าฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทาง  โดยครอบคลุมกระบวนการด าเนินงาน และข้อมูลปริมาณการเกิด การลด คัดแยก 
และการน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 
     จังหวัดมีฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชนที่ต้นทางครอบคลุมกระบวนการด าเนินการ และข้อมูลปริมาณการเกิด การลด คัดแยก และการน า
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๔๑ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๕ ของจังหวัดทั้งหมด โดยจังหวัดท าการบันทึก
ข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (National Environmental Health 
Information System : NEHIS) ของกรมอนามัย และมีการประสานข้อมูลกับส่วนราชการอ่ืนเช่น ส านักงาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นต้นส่วนจังหวัดที่เหลือยังอยู่
ระหว่างด าเนินการ 
    (๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชน มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเป็นต้นแบบการลด    
คัดแยก และน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ 

 จังหวัดมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่น/ชุมชน พัฒนาเป็นต้นแบบการลด คัดแยก และ
น ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์ จ านวน ๖๒ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๘ ของจังหวัดทั้งหมด โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
     - จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานของ รพ.สต. อปท. และการพัฒนาครู ก. อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และแกนน าชุมชน/หมู่บ้าน เกี่ยวกับการลด และคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยใช้หลัก ๓R 
(Reduce-Reuse-Recycle) และพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ผลการตรวจติดตาม 
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- จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบการลด คัดแยก และน ามูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนประกวดและให้รางวัล และจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพันธ์   

- พัฒนาต้นแบบที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องการจัดการมูลฝอยเพ่ือขยายผล 
การพัฒนาต่อไป  
     - ท า MOU ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมขับเคลื่อน 
การจัดการมูลฝอย และการพัฒนาต้นแบบลดและคัดแยกขยะ 
   ๑.๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
     ประชาชนในพื้นท่ีเขตเมืองยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ  
   ๑.๔) ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 

 (๑) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ สามารถตัดสินใจเลือกด าเนินวิธีการปฏิบัติ      
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Health Literacy) ไปสู่การลด และคัดแยกขยะแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง            
โดยบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด เช่น ศึกษาธิการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สาธารณสุขจังหวัด เป็นต้น 

 (๒) ควรเร่งรัดและสนับสนุนให้ทุกจังหวัดจัดท าฐานข้อมูลชุมชน/ท้องถิ่น ต้นแบบการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางครอบคลุมกระบวนการด าเนินการ และข้อมูลปริมาณ
การเกิด การลด คัดแยก และการน ามูลฝอยไปใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นต้นแบบ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกันได้ 

 (๓) ควรจัดอบรมหรือสนับสนุนสื่อความรู้ที่มีรูปแบบทันสมัย เข้าถึงง่าย และรวดเร็ว 
ทันเวลา ส าหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถจัดการมูลฝอยทุกประเภท      
ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospitals 
   ๑.๕) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
     (๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการ ดังนี้ 
     - สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ต าบล ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) ปี ๒๕๖๐ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
     - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย เช่น บ้าน วัด โรงเรียน สถานที่
ราชการ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ทั้งในรูปแบบตลาดนัด ศูนย์รับซื้อ และ
ธนาคารขยะรีไซเคิล การท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดินกินขยะอินทรีย์ เป็นต้น 
     - ส่งเสริมความฉลาดรู้และจิตส านึกรักชุมชน ช่วยกันคัดแยกขยะและการสร้างวินัย
การคัดแยกขยะ ตั้งแต่ในระดับโรงเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชน  
     (๒) หน่วยงานราชการระดับภูมิภาคทุกภาคส่วนบูรณาการกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ
จัดการมูลฝอย (ตั้งแต่ ต้นน้ า, กลางน้ า, ปลายน้ า) และมีการก ากับติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้น 
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 2) การเฝ้าระวังป้องกันด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพและประชาชนที่สัมผัสขยะ 
   2.1) เป้าหมายในการด าเนินการ 
     (1) จังหวัดมีการด าเนินการในพ้ืนที่เสี่ยง 
     1) มลพิษขยะ ๒๐ จังหวัด ได้แก่ ล าพูน พิษณุโลก นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ปราจีนบุรี สมุทรปราการ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ 
นครราชสีมา มุกดาหาร อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และสงขลา 
     ๒) มลพิษทางอากาศ จังหวัดสระบุรี ระยอง และ ๙ จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ 
(จังหวัดเชียงใหม่ เขียงราย ล าปาง แพร่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน พะเยา น่าน และตาก) 
     ๓) มลพิษด้านอื่นๆ 
     (๒) จังหวัดมีข้อมูลสถานการณ์และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพส าหรับพ้ืนที่เสี่ยง 
     (๓)  สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสุขภาพทุกระดับ 
     

กิจกรรม/การด าเนินการ 
    (1) ระบบฐานข้อมูล : จังหวัดเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงขยะ ด าเนินงานระบุปัญหาและความ
เสี่ยงพร้อมทั้งระบุประชากรกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในพ้ืนที่ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัดก าหนดขอบเขตเชิง
พ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เสี่ยงระบุประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อมด าเนินการโดยใช้แบบ
ส ารวจ  
    (๒) การจัดการ/การด าเนินการ :  
     เฝ้าระวังเชิงรุก : เฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพตรวจคัด
กรอง สอบสวนโรค ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย ด าเนินการโดยใช้แบบคัดกรอง/ส ารวจ 
     เฝ้าระวังเชิงรับ : การตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัย มีการสื่อสารเตือน
ภัยและให้ความรู้ประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
    (3) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพ้ืนที่ 
    (4) สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยบริการในพ้ืนที่ : 
การติดตามและรายงานผลการจัดการ/การด าเนินการกรณีปัญหามลพิษขยะและกรณีปัญหามลพิษอ่ืนๆ  
   2.๒) ผลการด าเนินการ 
     (๑) ระบบฐานข้อมูล/สถานการณ์ปัญหา 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการส ารวจปัญหาและความ
เสี่ยงตามแบบส ารวจ แบบ ข-1 กรณีประเด็นพ้ืนที่ปัญหาขยะ และ แบบ พส.1 กรณีพ้ืนที่ที่มีปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถระบุพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาและความเสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของจังหวัดได้ มี บาง
จังหวัดที่ไม่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมาย ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาด้านขยะ มลพิษทางอากาศหมอกควันทางภาคเหนือ 
และมลพิษด้านอ่ืนๆ เช่น ปัญหาพ้ืนที่เสี่ยงโรงไฟฟ้า เหมืองทองค าเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น  ส่วนใหญ่มี
การระบุจ านวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบไว้ชัดเจน มีเพียงบางพ้ืนที่เท่านั้นที่ยังไม่ได้ระบุ จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบมลพิษจากสิ่งแวดล้อม คือ กลุ่มเด็กหญิง
ตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยง และผู้ป่วยเรื้อรัง ตามล าดับ ในบางแห่งมีการส ารวจและบันทึกข้อมูล
สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (NEHIS) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและน าข้อมูลมาใช้เชื่อมโยงกัน  
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 (๒) การจัดการ/การด าเนินการ  
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12  ส่วนใหญ่จัดท าแผนการเฝ้าระวังในพ้ืนที่เสี่ยง 
แผนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเฝ้าระวังเหตุการณ์ มีการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเฝ้าระวังปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเตือนภัยและ
ให้ความรู้กับประชาชนโดยตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตามพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อมลพิษร่วมกับ
เครือข่ายในพ้ืนที่ สนับสนุนให้มีการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ให้แก่ประชาชนที่มีความเสี่ยง สื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าการศึกษา/วิจัยร่วมกันในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมรวมไป
ถึงการจัดหาและสนับสนุนหน้ากากอนามัย ให้หน่วยบริการสาธารณสุขระดับอ าเภอ/ต าบล 
     (๓) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเครือข่ายในพ้ืนที่ 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 ส่วนใหญ่มีการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
เครือข่ายในพ้ืนที่โดยจัดท าแผนการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
เช่น ปฏิบัติการจัดท าสถานการณ์  การจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรสาธารณสุขในการพัฒนา
ศักยภาพ และชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้แก่บุคลากรสาธารณสุขและหน่วยงานในเครือข่าย  มีการพัฒนา
ทีม Auditor ส าหรับการตรวจประเมินการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
     (๔) สนับสนุนการจัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ 
     ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 -12 ส่วนใหญ่ได้สนับสนุนและติดตามการ
จัดบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล จัดตั้งคลินิกอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน พัฒนาคลินิกสุขภาพเกษตรกรใน รพ.สต.ต้นแบบ สนับสนุนบทบาทการบริการ     
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับท้องถิ่น อ าเภอ และโรงพยาบาล รวมทั้งติดตามการจัดบริการอาชีวอนามัยและ   
เวชกรรมสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานของพ้ืนที่เสี่ยง ดังนี้ 
     (4 . 1 )  มล พิษขยะ  ๒๐  จั งห วั ด  ได้ แ ก่  ล า พู น  พิษณุ โ ลก  นครส ว ร รค์ 
พระนครศรีอยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด 
อุดรธานี บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี มุกดาหาร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา 
      จังหวัดในพ้ืนที่เป้าหมาย ส่วนใหญ่มีแผนการด าเนินงานดูแลสุขภาพผู้
ประกอบอาชีพและประชาชนรอบบ่อขยะจากการที่สัมผัสขยะ มีโครงการเฝ้าระวั ง ป้องกัน ดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของคนท างานที่เกี่ยวข้องกับขยะ ส่วนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงสถานที่ก าจัดขยะบาง
แห่งได้มีการจัดท าทะเบียนข้อมูลสถานประกอบการและผู้มีอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ โดยการเข้า ส ารวจ
ข้อมูลทั่วไปและการบริหารจัดการบ่อขยะฯ ของหน่วยงาน อปท. รวมทั้งการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบางพ้ืนที่ การด าเนินงานคัดกรองสุขภาพด้วยแบบสอบถาม ข -๒ ทั้งในบ่อขยะเดิมและ
บ่อใหม่ และให้หน่วยบริการสุขภาพตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปตามความเสี่ยงของผู้ประกอบอาชีพสัมผัส
ขยะ มีการสื่อสารความเสี่ยงโดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายในพ้ืนที่ ท าแผนที่เดินดิน และให้
เครือข่าย อปท. ร่วมกันจัดการปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่มีการติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย ส่วน
พ้ืนที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายอยู่ในข้ันตอนระหว่างด าเนินการ  
     (4.2) มลพิษทางอากาศ จังหวัดสระบุรี ระยอง และ ๙ จังหวัดหมอกควันภาคเหนือ 
 (เชียงราย, ล าปาง, เชียงใหม่, แพร่, ล าพูน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, น่าน, ตาก) 
      มลพิษทางอากาศ 
      จังหวัดสระบุรี : มีการพัฒนาแบบคัดกรองสุขภาพของประเด็นปัญหาพ้ืนที่ที่
เสี่ยงต่อฝุ่นละอองมีการตรวจวินิจฉัย รักษา ส่งต่อผู้ป่วย/ผู้ที่สงสัยโดยสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและ
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เวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยบริการในพ้ืนที่ ๗ แห่ง ได้แก่ รพศ.สระบุรี (ยกระดับ), รพท.พระพุทธบาท,    
รพ.สต.หน้าพระลาน, รพ.สต.บ้านหนองจาน, รพ.สต.พุแค, รพ.สต.เขาวง และ รพ.สต.พุกร่าง ซึ่งอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานดูแล เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อม (แบบ พส.๒) 
      จังหวัดระยอง : มีการระบุพ้ืนที่และประชากรกลุ่มเสี่ยง โดยแบ่งออกเป็น 3 
โซน 1) พ้ืนที่เสี่ยงสูง  Hot zone เป็นพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับปิโตรเคมีเป็นส่วนใหญ่ 2) พ้ืนที่ปานกลาง 
Warm zone เป็นพ้ืนที่ที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ เคมี 3) พ้ืนที่ต่ า Cold zone เป็นพ้ืนที่การเกษตร ได้มี
การจัดท าฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมและแผนที่ความเสี่ยงจากอุตสาหกรรม ฐานข้อมูลโรงงาน ปริมาณ
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต ฐานข้อมูลทางด้านสุขภาพ ท า health indicator/ Mapping/ Environmental 
ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยองท า health Profile แหล่งมลพิษซึ่งระบุถึง
แหล่งก าเนิดสิ่งคุกคามจังหวัดระยอง โดยมีคณะท างานฯ ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีการเฝ้า
ระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศเชิงรุกโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองสุขภาพและเฝ้าระวัง
สุขภาพตามความเสี่ยงตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อการสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในเขตควบคุม
มลพิษและอุตสาหกรรมของ Hot Zone และ Warm Zone อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนงานเฝ้าระวังเชิงรับโดย
การให้ความรู้ จัดท าแผน มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศเชิงรุกโดยการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ คัดกรองสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยง ตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนต่อ
การสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยในเขตควบคุมมลพิษและอุตสาหกรรมของ Hot Zone และ Warm Zone อย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนงานเฝ้าระวังเชิงรับโดยการให้ความรู้ท าแผนที่เดินดินลงส ารวจชุมชนจุดเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่ม
เสี่ยงในพ้ืนที่รอบเขตประกอบการไอ อาร์ พี ซี และในปี 2560 จะขยายผลไปในพ้ืนที่มาบตาพุด/บ้านฉาง/แกลง 
มีการสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งการสื่อสารภาวะปกติภาวะฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติภัยที่เดินดิน
ลงส ารวจชุมชนจุดเสี่ยง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่รอบเขตประกอบการไอ อาร์ พี ซี และในปี 2560 จะขยายผลไป
ในพ้ืนที่มาบตาพุด/บ้านฉาง/แกลง มีการสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งการสื่อสารภาวะปกติภาวะ
ฉุกเฉินในกรณีเกิดอุบัติภัย 
       หมอกควันภาคเหนือ 
       จังหวัดเป้าหมาย 9 จังหวัด ส่วนใหญ่มีแผนการด าเนินงาน เรื่องการเฝ้า
ระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน โดยมีฐานข้อมูลระดับอ าเภอที่มีจุดความร้อน  
(Hot Spot)  ที่สัมพันธ์กับปริมาณฝุ่น PM10 มีการติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง (PM10) และดัชนี
คุณภาพอากาศ (AQI)  และบางพ้ืนที่มีการจัดประชุมทางไกลระบบออนไลน์ Web Conference เพ่ือรับทราบ
สถานการณ์ รวมทั้งการเตรียมทีมและซักซ้อมทีม SRRT ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ การเตรียมความพร้อมและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขจากปัญหาหมอกควันและไฟป่า มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่าน
สื่อมวลชนในพ้ืนที่ สปอตวิทยุชุมชน เสียงตามสายหมู่บ้าน รณรงค์ผ่านเครือข่ายด้านสาธารณสุขและสุขภาพ 
สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และให้ความรู้เรื่องหมอกควันแก่ประชาชนผ่านทางอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านรวมทั้งการจัดหาและสนับสนุนหน้ากากอนามัยให้หน่วยบริการสาธารณสุขระดับอ าเภอ/ต าบลในพ้ืนที่
มลพิษทางอากาศที่เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพ้ืนที่มีการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
เชิงรุกโดยการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คัดกรองสุขภาพและเฝ้าระวังสุขภาพตามความเสี่ยง มีแผนด าเนินการ
ตรวจคัดกรองประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตควบคุมมลพิษและเขตอุตสาหกรรม  
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(4.๓) มลพิษด้านอื่นๆ 
      (4.3.1) ปัญหามลพิษข้ามแดน  
       จังหวัดน่าน : ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่ชายแดนใกล้กับ
โรงไฟฟ้าหงสาฯ ด าเนินการจัดตั้งคลินิกตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลตามความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและ
โรคภัยจากสิ่งแวดล้อม มีการให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง 3 อ าเภอจัดตั้งทีม Mobile Health Check 
เพ่ือการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
      (4.3.2) เหมืองแร่ทองค า 
       พ้ืนที่เสี่ยงส่วนใหญ่มีการวิเคราะห์ปัญหาและแผนปฏิบัติการ เช่น 
แผนการจัดเก็บน้ าเพ่ือเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ แผนการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และ
เครือข่ายในพ้ืนที่โดยทีมพ่ีเลี้ยงส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ส่วนแผนการด าเนินงานเฝ้าระวังด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อมแผนให้บริการด้านควบคุมป้องกัน รักษาพยาบาล และฟ้ืนฟู มีการตรวจเฝ้าระวังในเลือดเพ่ือ        
คัดกรองสุขภาพ  มีประชาชนกลุ่มเสี่ยงพ้ืนที่รอบเหมืองแร่ทองค าเก็บตัวอย่างน้ าส่งตรวจคุณภาพน้ าอุปโภค 
บริโภค การจัดท าข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การเฝ้าระวังเชิงรับ โดยการตรวจรักษา และดูแลสุขภาพ
ประชาชนมีเจ้าหน้าที่ของรัฐสื่อสารให้ความรู้แก่ประชาชน จัดท ากจิกรรมรณรงค์ เช่น การจัดคาราวานสุขภาพดี 
วิถีธรรมวิถีไทย 3อ. 3ส.  เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งคืนข้อมูลสุขภาพสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความรู้ การสื่อสาร การมีส่วนร่วม ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย/ผู้มีอาการ สอบสวนโรค     
   

2.๓) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
     (1) การส ารวจกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงานค่อนข้างท าได้ยาก เนื่องจากไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มผู้ที่สัมผัสขยะ นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ และเจ้าของพ้ืนที่ที่เป็นบ่อขยะ เป็นต้น 
     (2) ในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและ 
ผู้สัมผัสขยะ การคัดกรองความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสขยะ มีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนมาก  
ทั้งองค์กรภาครัฐ (สาธารณสุข/อปท.) เอกชน สถานประกอบการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ รวมทั้งประชาชนที่
อาจได้รับผลกระทบจากสถานที่ก าจัดขยะต้องอาศัยความร่วมมือในการด าเนินงานจากหน่วยงานเหล่านั้นจะ
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
     (3) กลุ่มเป้าหมายบางคนยังไม่เห็นความส าคัญของการด าเนินงานโครงการฯ 
     (4) จ านวน/ศักยภาพของบุคลากรในสถานบริการไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาพ้ืนที่
บุคลากรใน รพช./รพท. ไม่สอดคล้องกับภาระงานอาชีวเวชศาสตร์ในพื้นที่ 
     (5) บางจังหวัดยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการ/ แบบฟอร์ม และแนวทางส ารวจและจัดการบ่อ
ขยะที่เป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้ขาดน้ าหนักและความชัดเจนในการที่จะมอบนโยบายลงพ้ืนที่  
     (6) บางพ้ืนที่ อปท. ไม่เห็นความส าคัญ/ ไม่ได้รับความร่วมมือ/ ไม่ได้รับงบประมาณ
กองทุนสุขภาพฯ สนับสนุนการด าเนินงาน 
     (7) ตัวชี้วัดในการด าเนินงานไม่ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดหลักของกระทรวง (PA) 
     (8) ขาดบุคลากรด้านอาชีวอนามัย ขาดทรัพยากรและเครื่องมือตรวจวัดต่างๆ  
    

2.4) ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     (1) ควรมีการพัฒนาหน่วยบริการให้รองรับปัญหาต่อปัญหา มีการประเมินความเสี่ยง
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม การเตรียมทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพ่ือรองรับอุบัติภัยจากสถานประกอบการและ
สิ่งแวดล้อม 
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     (2) ควรมีการสื่อสารเตือนภัยและให้ความรู้แก่ประชาชน ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ           
เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง กรณีเกิดมลพิษ อุบัติภัย เช่น การปฏิบัติตัวจากปัญหาควันไฟ หมอกควัน เป็นต้น 
     (3) ควรมีการประสานการด าเนินงานร่วมกับ อปท. เพ่ือร่วมกันส ารวจข้อมูลแหล่งมลพิษ
และกลุ่มเป้าหมายของการด าเนินงานเพ่ือดูแลสุขภาพให้ครอบคลุม 
     (4) รพ.สต. ควรมีการเตรียมการดูแลสุขภาพของผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงช่องทางของการดูแล รักษา ส่งต่อ เมื่อการคัดกรองความเสี่ยงในพื้นที่พบว่ามีความเสี่ยงในระดับสูง  
 

2.5) ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย  
     (1) ควรประสาน/สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง รพ.สต. กับ อปท. ทุกแห่ง เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เสี่ยง 
     (2) ควรส่งเสริมให้การรับรองคุณภาพตามแนวทางโครงการสถานประกอบการปลอดโรค 
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานอื่นๆ ที่สถานประกอบการต้องด าเนินการ เช่น ISO หรือ
การด าเนินงานของส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น    
     

๑.๒ การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บ ขนส่ง และก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างและที่เกิดใหม่ ของเสีย
อันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อ 
  ๑.๒.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ 
    จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด           
และควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ๑.๒.๒ ผลการด าเนินการ 
    จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งก าเนิด จ านวน ๖๐ 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๕ ของจังหวัดทั้งหมดโดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
    (๑) ให้มีการบันทึกข้อมูลตามระบบก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (Manifest System) 
    (๒) มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปศุสัตว์
จังหวัด ควบคุมก ากับการออกใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตของคลินิกเอกชน และสถานพยาบาลสัตว์ โดยให้
แสดงเอกสารข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อก่อนการขอต่อใบอนุญาต  
    (๓) ประสานความร่วมมือให้ปศุสัตว์จังหวัดควบคุมก ากับสถานพยาบาลสัตว์ให้ด าเนินการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕  
    (๔) มีการสุ่มประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชน 
    (๕) มีนโยบายระดับจังหวัดให้ควบคุมก ากับสถานบริการการสาธารณสุข และผู้ให้บริการ
เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อด าเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ อย่างเคร่งครัด  
    นอกจากนี้ พบว่ามี ๑๙ จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ของจังหวัดทั้งหมด ท าการ
ควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีการสุ่มประเมินรถเก็บขน 
และสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อของเอกชนในพ้ืนที่  

๑.๒.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
    (๑) ด้านบุคลากร 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีบุคลากรด้านสาธารณสุขไม่เพียงพอ 
    (๒) ด้านการจัดการเก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัด 
    ๑) พบบ่อขยะมูลฝอยที่ด าเนินการไม่ถูกต้องแต่ยังไม่สามารถควบคุมก ากับได้ก่อเหตุ
ร าคาญด้านกลิ่น น้ าเสีย ให้กับประชาชนในพ้ืนที่และบางแห่งบ่อขยะเต็ม 
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    ๒) ระบบการเก็บรวบรวมมูลฝอยที่ โรงพยาบาลแม่ข่าย ยังไม่สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมถึงสถานพยาบาลเอกชน และคลินิกสัตว์ 
    ๓) สถานบริการการสาธารณสุขที่ถูกก าหนดเป็นแม่ข่ายรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไม่
สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินการขนส่ง และก าจัดมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอ่ืนที่น ามาพักรวมไว้
ได้ ค่าใช้จ่ายในการจัดการดังกล่าวจึงเป็นภาระของโรงพยาบาลแม่ข่าย เพียงฝ่ายเดียว 
    ๔) รถเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. และคลินิกเอกชน ที่น ามูลฝอยติดเชื้อมาพักรวม
ที่ รพ.แม่ข่ายยังไม่ถูกสุขลักษณะ 
    ๖) ยังไม่มีหน่วยงานระดับพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการมูลฝอยอันตราย อย่าง
ชัดเจน 
    ๗) ยังพบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งที่ไม่สามารถจัดการมูลฝอยในพ้ืนที่ 
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  
  ๑.๒.๔  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
     จังหวัดควรด าเนินการเพ่ือจัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจาก 
ทุกแหล่งก าเนิด มูลฝอยทั่วไป และควบคุมก ากับการด าเนินงานของสถานที่ก าจัดให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 
     (๑) ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อในชุมชนให้เป็นรูปธรรม ก าหนดจุดรวบรวมมูล
ฝอยติดเชื้อที่ชัดเจนในพ้ืนที่ รวมทั้งการจัดการขยะติดเชื้อของสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาล 
     (๒) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อก าหนดของท้องถิ่นเกี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ 
     (๓) ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง (Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ย
อินทรีย์ 
     (๔) ควรท าประชาคมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการสร้างบ่อก าจัดขยะให้ครอบคลุมทุก
กลุ่ม โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบบ่อขยะ และหาแนวทางการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
     (๕) ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ และลดปัญหาการลักลอบทิ้ง หรือการก่อปัญหาเหตุ
ร าคาญจากมูลฝอย เช่น ก าหนดทีมตรวจสอบ และป้องกันการลักลอบทิ้งสารเคมีอันตรายในพ้ืนที่             
โดยก าหนดให้มีหน่วยงานและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนตามกฎหมาย หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่
รบัผิดชอบ  
  ๑.๒.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
    (๑) รัฐบาลควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริม และสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเร่งออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เพ่ือก ากับดูแลการจัดการมูลฝอย 
    (๒) กระทรวงที่มีหน้าที่ควบคุมก ากับแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเชื้อทุกประเภทของ
แหล่งก าเนิด เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ควรก าหนดมาตรการ
เน้นหนักให้สถานบริการการสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสถานพยาบาลคน และสถานพยาบาลสัตว์ 
มีระบบและกลไกการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
 

๑.๓ การเพิ่มศักยภาพการจัดการกากอุตสาหกรรม 
  การจัดการมูลฝอยอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมมีการก าจัดมูลฝอยจากโรงงาน ซึ่งต้องได้รับ
อนุญาตการก าจัดผ่านกรมโรงงานอุตสาหกรรมและเก็บขนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายให้
มีการตรวจสอบการขออนุญาตน าออกกากอุตสาหกรมในการต่ออายุใบอนุญาต มี Manifest ก ากับการก าจัด 
และมีการส่งเสริมการจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการลดปริมาณและน าไปใช้ประโยชน์ (โครงการพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์) 
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  ปัญหาอุปสรรค : โรงงานส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็กมีผลกระทบ ปริมาณกากที่ เกิดขึ้นน้อย          
แต่มีค่าใช้จ่ายการก าจัดสูงในการขนส่งให้โรงงานรับก าจัด และโรงงานรับก าจัดไม่เพียงพอ 
  ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย : ควรส่งเสริมให้มีโรงงานรับก าจัดทุกจังหวัด และควรยกเว้นการขอ
อนุญาตน ากากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานกรณีกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย 
 

๑.๔ การพัฒนากฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติ และก ากับดูแลบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
  ๑.๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ 
    ผลักดันให้มีมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ที่ให้การสนับสนุนและก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย และให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการ
จัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Health Accreditation: EHA) 
  ๑.๔.๒ ผลการด าเนินการ 
    มี ๕๐ จังหวัด คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๙ ของจังหวัดทั้งหมด มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
สาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) และมีมติคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ที่สนับสนุนและก ากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดของท้องถิ่นและบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมูลฝอย รวมทั้งการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยทุกประเภทตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย
สิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยมีการติดตาม 
การด าเนินงานตามมติที่ประชุม อสธจ. ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และจังหวัดที่เหลือมีแผนการจัดประชุม อสธจ. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยจะน าประเด็นดังกล่าวเป็นวาระเพ่ือผลักดันให้เป็นมติการขับเคลื่อน 
  ๑.๔.๓ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังขาดความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ   
  ๑.๔.๔ ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ    
    จังหวัดควรด าเนินการเพ่ือผลักดันการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 
    (๑) ควรผลักดันให้มีมติ อสธจ. เพ่ือให้ อปท. ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ ออกข้อก าหนดท้องถิ่น 
เรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
    (๒) สนับสนุนเอกสาร คู่มือ แนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เกี่ยวกับขยะมูลฝอยทั่วไป
และขยะติดเชื้อ และการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม   
  ๑.๔.๕ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
    (๑) บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับกระทรวงมหาดไทย        
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของท้องถิ่น และการสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ การออกข้อก าหนดของท้องถิ่น เรื่อง การ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ การติดตามเอกสารก ากับ การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ และการเก็บค่าธรรมเนียมในการ
ขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากบริษัทเอกชนที่รับขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ  

 (๒) กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดเป็นนโยบายให้มีการ
แสดงแสดงใบขนส่งขยะติดเชื้อเป็นหลักฐานในการต่อทะเบียนสัญญา กรณีต่อทะเบียนสัญญาโรงพยาบาล
เอกชน คลินิก และสถานพยาบาลสัตว์  
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๒. การด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”  
    ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559– 2560) 
  ๒.๑ บทบาทหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  
               (พ.ศ. 2559– 2560) 
    กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ (มท. ทส. ศธ. วธ. กก.) 
   กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ (มท. ทส. สธ.) 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ (สธ. มท. ทส.) 
   กลยุทธ์ที่ ๔การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ (คม. อก. มท. ทส. สตช.) 
   กลยุทธ์ที่ ๕ การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (มท. ทส. พน.(กรณีแปรรูปขยะมูล
ฝอยเพ่ือผลิตพลังงาน) ศธ. นร. (กปส.) สธ.) 
   รัฐบาลให้ความส าคัญและก าหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องประสานความร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งขยะมูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และของ
เสียอันตรายจากชุมชน ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่ยัง
กระทบต่อสุขภาพประชาชนจ านวนมาก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาวิกฤตขยะหลายจังหวัด รวมทั้งการ
ผลักดันให้มีแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ภายใต้แผน
แม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย 
ก ากับดูแลให้จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการฯ 
ให้เป็นรูปธรรม 
    แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) ได้
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 
    1. ผลักดันการด าเนินการแบบศูนย์รวมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
    2. ก ากับดูแลการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อในภาพรวมของประเทศ ให้บรรลุตามเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการฯ รวมถึงการพิจารณามาตรการเพ่ือรองรับสถานการณ์มูลฝอยติดเชื้อจากครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน 
    3. จัดเตรียมระบบในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเขื้อ โดยอาศัยกลไกที่มีอยู่ อาทิ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นผู้รวบรวมมูลฝอยติดเชื้อไปไว้ยังโรงยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เพ่ือส่งต่อไปยัง
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบเข้าสู่กระบวนการก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    4. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อประกอบในการขอใบอนุญาต 
    5. จัดท าคู่มือและให้ความรู้ การคัดแยกและการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อให้กับหน่วยงานและ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    จากการประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะ” เพ่ือบูรณาการการท างาน
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี                
(กรมประชาสัมพันธ์) โดยมีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการบริหารจัดการขยะ และติดตาม เร่งรัดการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ เพ่ือรายงานต่อคณะรัฐมนตรีทราบ และได้ก าหนดให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์
ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ” ขึ้น โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ            
มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ มีคณะท างาน จ านวน 4 คณะ สนับสนุนการปฏิบัติการ ดังนี้ 



๑๕๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 
 

    1. คณะท างานด้านการส่งเสริมการคัดแยกและประชาสัมพันธ์ มีผู้อ านวยการส านักอนามัย
สิ่งแวดล้อม และผู้อ านวยการส านักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข เป็นคณะท างาน 
    2. คณะท างานด้านวิชาการ มีผู้แทนกรมอนามัย เป็นคณะท างาน 
    3. คณะท างานด้านการส ารวจและรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการขยะ มีผู้แทนกรมอนามัย              
เป็นคณะท างาน 
    4. คณะท างานด้านการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน มีผู้ตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข เป็นคณะท างาน 
    กระทรวงสาธารณสุขได้รับการอนุมัติงบประมาณ และโครงการ กิจกรรม ก่อนการประการใช้ 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 มกราคม 2560) ทั้งนี้ จะติดตามผลการด าเนินงานกิจกรรม โดยเน้นบทบาท
ด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ภายใต้แผนบูรณาการฯ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ในขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดการมูลฝอย จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 
    1. ร่างกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ..... (อยู่ในขั้นตอนเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาตรวจสอบ)  
    2. ร่างกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ.......     
(อยู่ในขั้นตอนรอเสนอคณะกรรมการสาธารณสุขพิจารณา) 
    3. ร่างกฎกระทรวงก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุง) (อยู่ในขั้นตอนศึกษาและทบทวน
ข้อมูล) 
   เป้าหมายในการด าเนินการ 
    กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ  

1. เร่งรัดการจัดการขยะที่ต้นทางให้ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมาย ร้อยละ 100 ตาม
ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ  

2. พัฒนาสถานีขนถ่ายระหว่างทางให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ และรอส่งก าจัดที่ศูนย์รวม
ต่อไป  

3. เก็บ คัดแยก ก่อนการฝังกลบที่ปลายทางให้มากที่สุด ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
การเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิด ให้สามารถใช้พ้ืนที่ฝังกลบขยะ รองรับ
ปริมาณ และระยะเวลาในใช้ประโยชน์ให้มาก และนานที่สุด คุ้มค่ามากท่ีสุด 

     บางจังหวัดมีแนวทางการด าเนินงาน เรื่อง โรงไฟฟ้าก าจัดมูลฝอยมีการท า EIA 
เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ พรบ. ร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชนแล้ว โดยการวิเคราะห์การ
ลงทุนและน าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการเห็นชอบ และก าลังด าเนินการ TOR ภายใน 2 เดือน ยังอยู่
ระหว่างการประสานงานส านักงานนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่จึงต้องมี
ตารางการรับซื้อไฟที่มากกว่า 10 เมกะวัตต์ คาดว่าจะมีการผลิตไฟขายได้ 20 เมกะวัตต์ และทางไฟฟ้าจะรับ
ซื้อ 10 เมกะวัตต์ โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุน ใช้เทคโนโลยีใหม่ “Pyrolysis gasification” จากทางยุโรป สามารถ
ก าจัดมลพิษทางปลายปล่องได้ดี ค่าก่อสร้างประมาณ 4,000 ล้านบาท จะมีปริมาณมูลฝอยส่งมาที่โรงไฟฟ้า
ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน คิดค่าก าจัด 300 บาทต่อตัน ใช้พ้ืนที่เช่าที่ในบริเวณพ้ืนที่ฝังกลบมูลฝอย 60 ไร่ 
ระยะการด าเนินการประมาณ 20 ปี ค่าการรับซื้อไฟขนาดไม่เกิน 10 เมกะวัตต์คิดค่าไฟ 5.08 บาทต่อยูนิต
แต่ขนาดมากกว่า 10 เมกะวัตต์ยังไม่มีราคาการรับซื้อไฟ 
 



๑๕๓ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 
 

    กลยุทธ์ที่ ๒ การจัดการขยะอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ  
1. จัดการความรู้สู่ชุมชน ให้เข้าใจ และตระหนักถึงขยะพิษขยะอันตราย ผ่านการ

สื่อสารทุกช่องทาง อย่างเข้าใจ และเข้าถึง 
2. จัดเก็บ รวบรวม ในสถานที่จัดเก็บทุกสถานบริการสาธารณสุข อปท. เพ่ือรอการ

น าไปก าจัดตามหลักสุขาภิบาล 
3. มอบหมายให้ อบจ. เป็นเจ้าภาพ จ้างเหมาน าไปก าจัดในระบบก าจัดขยะ

อันตรายที่ได้มาตรฐาน โดยให้ ทสจ. เป็นหน่วยงานประสาน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดการมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  

1. จัดการขยะติดเชื้อแบบศูนย์รวม น าไปก าจัดโดยบริษัทเอกชน 
2. ก ากับติดตามการน าไปก าจัดตามขั้นตอนตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด การควบคุม

ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ manifest และการลงข้อมูลในโปรแกรม
ก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ 

3. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อก าหนดท้องถิ่น 
4. แต่งตั้งคณะท างานติดตามการด าเนินงานการจัดการขยะปลายทาง 
5. มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมถึงครัวเรือนผู้ป่วย และ

ชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายอย่างมีประสิทธิภาพ  
     โดย ส านักงานอุตสาหกรรม ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ และตาม พรบ. โรงงาน 
    กลยุทธ์ที่ ๕ การสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ (กรณีแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิต
พลังงาน)  

- ขยะพลาสติก ถุงพลาสติก เก็บรวบรวม ขายส่งโรงงานแปรรูป ลดปริมาณขยะ
เข้าสู่บ่อขยะยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานอย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าอย่าง
ยั่งยืน 

  ๒.๒ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ 
    - ต้นทุนการก่อสร้างสูง จากการค านวณอาจจะยังไม่คุ้มค่าต่อค่าก าจัดที่ได้รับ ถ้าค่าไฟต่ ากว่า 
5.08 บาทต่อยูนิต 
  2.3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
   (1) ควรแจ้งนโยบาย“จังหวัดสะอาด” ให้ทุกอ าเภอ ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี โดยใช้
หลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย การใช้ซ้ า และการน ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยใน
ภาพรวมของประเทศให้ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2559 โดยเน้นการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง 
   (2) ควรจัดประชุมเพ่ือพิจารณาถึงแนวทางในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในระดับจังหวัด ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอแนวทางให้บริษัทเอกชนเข้ามาบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การเก็บ 
ขน และการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
  2.4 ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 
   (1) ควรเสนอให้ท้องถิ่นเพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อได้ตั้งแต่ขั้นตอนการรวบรวม 
จนถึงการก าจัด รวมทั้งจัดตั้งเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย์รวมแต่ในบางจังหวัดก าจัดได้เองเพียง
บางส่วน ดังนั้นการส่งเสริมให้เอกชนมาจัดการเอง อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี หรือให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการ
ก าจัดเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างภาครัฐ และเอกชน 



๑๕๔ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 
 

หมายเหต ุ:  ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง (ภาพรวม
ทั้งหมด) 
  (1) ปลูกจิตส านึกให้คนในชาติตระหนักถึงการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพราะการจัดการขยะเป็น
ประเด็นที่ต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เริ่มต้นที่โรงเรียนมีการบูรณาการไปกับการเรียนการสอนและขยาย
ผลไปสู่ชุมชน 
  (2) ให้มีการรวมกลุ่มจังหวัดในการก าจัดขยะ และมีการสร้างโรงงานก าจัดขยะแต่ละประเภท เช่น 
โรงงานก าจัดขยะด้วยการท าปุ๋ย/ โรงงานแปลงขยะเป็นพลังงาน/ โรงงงานก าจัดขยะอันตราย อย่างละ 1 
โรงงาน ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณในการก าจัด 
  (3) ควรมีการขับเคลื่อนด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เข่น จังหวัดอ านาจเจริญ มีธรรมนูญสุขภาพ
ระดับอ าเภอ ซึ่งมีจุดเด่นในการจัดการขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับชุมชน มีการขยายผลชุมชนต้นแบบ
เหล่านี้ให้ครอบคลุมในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งสามารถจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นได้โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนที ่
  (4) ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง เช่น หอกระจายข่าวตามหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้ประชาชน
ได้ทราบถึงสถานการณ์และแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง  
  (5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อเนื่องจากปัจจุบัน มีต้นทุนในการจ้าง
เก็บ ขน และก าจัดกิโลกรัมละประมาณ 10-๑๓ บาท 



 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสวรรค์) 
และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (น.พ.มรุต  จิรเศรษฐสริิ) 

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจติดตามประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี 

                   

 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์  อาจรักษา) 
และแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ (นางจารุภา  จ านงศักดิ์) 

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจติดตามประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบรุ ี
 

 
 
 

รูปภาพการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ รอบที่ 1 



 
 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นายไพโรจน์  อาจรักษา) 
และแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ (น.พ.อภิชาติ  รอดสม) 

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจติดตามประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

 
 

ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี  บุญวิเศษ) 
และแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุ (นายผดุชชัย  เคียนทอง) 

พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจติดตามประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

ณ ศาลากลางจังหวัดล าพูน และ ล าปาง 

 

 
 
 

………………………………………………. 

 



 

 

ภาคผนวก 
 



๑๕๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

 

ส ำเนำ 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่ 1826/๒๕59 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
 

 

 อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2133/2558  ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ     
เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม และสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะในการตรวจราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น  

 เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายในด้านการตรวจราชการเพ่ิมขึ้น รวมถึง  
มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับผิดชอบงาน  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาระบบการตรวจราชการสามารถสนับสนุน
การตรวจราชการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ  จึงยกเลิกค าสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่ 2133/2558 และขอแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ดังนี้  
 

1. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
2. รองอธิบดีกรมการแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
3. รองอธิบดีกรมอนามัย ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
4. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
5. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
6. รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
7. รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
8. รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
9. รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
14. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
17. ผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเขตสุขภาพและบริหารโครงการพิเศษ  กรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กรรมการ 

18. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
19. ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการส านัก... 



 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

 
20. 

 
ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข 

 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
กรรมการ 

21. ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
22. ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
23. ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
25. หัวหน้ากลุ่มประเมินผล  ส านักตรวจและประเมินผล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
26. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

และเลขานุการ 
27. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ ส านักตรวจและประเมินผล 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

28. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของกลุ่ม
พัฒนาระบบตรวจราชการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการจัดท าแผน และแนวทางการตรวจราชการให้เป็นไปอย่าง

บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง และการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการติดตามรายงานผลการตรวจราชการที่สามารถสะท้อน

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานในพ้ืนที่  เพ่ือเป็นข้อเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง/หน่วยงานส่วนกลางในการ
พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาในเชิงนโยบายต่อไป 

3. ก าหนดแนวทางและพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  
4. สนับสนุนการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการและคณะ เพ่ือให้การตรวจราชการในพ้ืนที่

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่   25    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 
 
                                                

ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
            (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
           ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
                                             หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 



๑๖๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

ส ำเนำ 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 

ที่  2054/๒๕59 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60   

 
 การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นการตรวจราชการภายใต้บริบทการบริหารราชการแผ่นดินร่วมสมัย  
เป็นมาตรการส าคัญที่จะท าให้การปฏิบัติราชการ และการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ต่ า ง ๆ  เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่ ป ร ะ ช า ช น  โ ด ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดขอบเขตการตรวจราชการใน 5 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านสุขภาพ , การพัฒนาระบบบริการ , การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การบริหารจัดการ รวมถึงการตรวจราชการแบบ
บูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรีด้วย 

เพื่อให้การตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างบูรณาการ สอดคล้องตามนโยบายและ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกระทรวง และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้งบุคคลดังมีรายชื่อ
ตามเอกสารแนบท้ายค าสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 5 คณะ ดังนี้ 

คณะที่ ๑ การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสุขภาพ 
คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 
คณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
     

โดยให้มีอ านาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดกรอบประเด็นการตรวจราชการ และก าหนดตัวชี้วัดในประเด็นตรวจราชการที่เหมาะสม 
2. ก าหนดแนวทางการตรวจราชการ (Inspection Guideline) และเครื่องมือในการตรวจ ก ากับ 

ติดตามและประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ในเชิงคุณภาพ  
 3. พัฒนากลไก กระบวนการในการตรวจราชการของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
4  ติดตามประเมินผลการตรวจราชการตามประเด็นของคณะที่ได้รับมอบหมาย 
 5. สรุปผลการตรวจราชการในภาพรวมประเทศ  และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารกระทรวง

และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานได้ตามความเหมาะสม  

 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
                                              

 ลงชื่อ  นายมรุต จิรเศรษฐสิริ 
             (นายมรุต จิรเศรษฐสิริ) 
            ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
                                               หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
        ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ส าเนาถูกต้อง 
ศิริพร ลั่นซา้ย 

(นางศิริพร ลั่นซ้าย) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  
……………………………………………….. 

1. นายแพทยธ์เรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
4. นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 รองประธาน 
5. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิจกุล  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 1 รองประธาน 
6. นายแพทยย์ุทธนา พูนพานิช  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 9 รองประธาน 
7. นายแพทยย์อร์น จิระนคร  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 

8. แพทย์หญิงมธุรดา  สุวรรณโพธิ์ ผู้อ านวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
ราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

9. ดร.แพทย์หญิงเบ็ญจมาส  พฤกษ์กานนท์ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

10. นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กรรมการ 
11. แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ หัวหน้ากลุ่มสอบสวนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขและประสานกฎอนามัยระหว่างประเทศ  
ส านักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

12. นางสาวนิภาพรรณ  สฤษดิ์อภริักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

13. แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อ านวยการส านักวัณโรค 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

14. นายสุขสันต์ จิตติมณี หัวหน้ายุทธศาสตร์และประเมินผล 
ส านักวัณโรค กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

15 
 

แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

16. นายแพทย์ดิเรก ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

17. แพทย์หญิงจุรีพร คงประเสริฐ รองผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

18. นางศรีเพ็ญ  สวัสดิมงคล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

19.นางสุชาดา… 
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19. นางสุชาดา เกิดมงคลการ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

20. นายขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

21. นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี่ ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

22. นางภัคนี สิริปูชกะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

23. นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

24. นางสาวฉันทนา เจนศุภเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

25. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการเเพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

26. นายแพทยป์ระพันธ์  พงศ์คณิตานนท์ ผู้อ านวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

27. แพทย์หญิงดารณี สุวพันธ์  ผู้อ านวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการเเพทย์เเห่งชาติ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

28. นายแพทยว์ิโรจน์  วีระชัย ผู้อ านวยการสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดเเห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

29. เภสัชกรชาพล รัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการกองแผนงานและวิชาการ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

30. ดร.ณธิป วิมุตติโกศล เภสัชกรเชี่ยวชาญ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

31. นายอาทิตย์ พันธุ์เดช เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
กองส่งเสริมงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรรมการ 

32. นายแพทยส์ุชาติ เลาบริพัตร ผู้อ านวยการกองแผนงาน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

33. นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อ านวยการกองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

34.นายพรเทพ… 
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34. นายพรเทพ ล้อมพรหม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

35. นางสาวนฤมล ตรีเพชรศรีอุไร กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

36. นายนพดล ครุธน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

37. นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
กองแผนงาน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

38. นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

39. นางสาวสุธาทิพย์ จันทรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมนวัตกรรมสุขภาพประชาชน 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

40. นางสาวรตี สงวนรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

41. ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

42. นางพรพิศ กาลนาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

43. นายแพทย์อรรถพล  แก้วสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัย กรรมการ 

44. นายแพทย์กิตติพงศ์  แซ่เจ็ง ผู้อ านวยการส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

45. แพทย์หญิงนภาพรรณ วิริยะอุตสาหกุล ผู้อ านวยการส านักโภชนาการ  กรมอนามัย กรรมการ 

46. นายแพทย์อุดม  อัศวุตมางกุร ผู้อ านวยการส านักอนามัยผู้สูงอายุ   
กรมอนามัย 

กรรมการ 

47. นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

48. นายสมชาย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

49. ทันตแพทย์หญิงปิยดา ประเสริฐสม ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข 
กรมอนามัย 

กรรมการ 
50.นายสืบพงษ์… 



๑๖๔ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560  คณะที่ 1-5 

50. นายสืบพงษ์ ไชยพรรค ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 

51. นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

52. นายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

53. นางสาวมลฤดี ตรีวินัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

54. นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กรมอนามัย 

กรรมการ 

55. นายแพทย์พงศธร พอกเพ่ิมดี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

56. ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมข า ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

57. นางนิธิวดี บัตรพรรธนะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

58. นางภารณี วสุเสถียร ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 6 กรรมการ 
59. นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพที่ 12 กรรมการ 
60. นางปนิตา  ธีรสฤษกุล ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง  เขตสุขภาพท่ี 3 กรรมการ 
61. นายสุวัฒน์   โคตรสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 6 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

เลขานุการ 
62. นางฐปณภร เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
63. นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
64. นางสุรีรัตน์ ใจดี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
65. นายวิวัฒน์ ชอบดี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
66. นางนุช ชูวา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
67. นางนวลจันทร์ นุกูลอุดมพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๑๖๕ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
……………………………………………….. 

 
1. นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 ประธาน 
2. นายแพทยโ์อภาส การย์กวินพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
3. นายแพทย์ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 รองประธาน 
4. นายแพทยบ์ุญชัย ธีระกาญจน์   สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 3 รองประธาน 
5. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12 รองประธาน 
 กรมการแพทย์   

6. นายแพทย์ณรงค์  อภิกุลวานิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน)  

7. นายแพทยเ์กรียงไกร  นามไธสง ผู้อ านวยการส านักนิเทศระบบการแพทย์ 
กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

8. นายแพทยภ์ัทรวินฑ์  อัตตะสาระ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนิเทศระบบการแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

9. นายเกรียงไกร  เฮงรัศมี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด)  
10.   นายแพทย์วิบูลย์ กาญจนพัฒนกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาทารกแรกเกิด)  
11.   แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม 

สาขารังสีวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขามะเร็ง)  
12.   นายแพทย์ภูวัต  จารุก าเนิดกนก โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรรมการ 

 (Service Plan สาขาตา)  
13.   นายแพทย์สกานต์  บุนนาค ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรรมการ 

 (Service Plan สาขาไตและปลูกถ่ายอวัยวะ)  
14. นายแพทย์สุชาติ  หาญไชยพิบูลย์กุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ  สถาบันประสาทวิทยา กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคไม่ติดต่อ และสาขาหลอดเลือดสมอง)  
15. แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรมปอด 

สถาบันโรคทรวงอก 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาโรคปอดอุดกั้น (COPD))  
16. ผู้อ านวยการสถาบันทันตกรรม สถาบันทันตกรรม  กรมการแพทย์ กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก) 
 

 
17. นายแพทย์อากาศ... 



๑๖๖ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

17. นายแพทย์อากาศ  พัฒนเรืองไล ที่ปรึกษากรมการแพทย์ กรรมการ 
 (Service Plan สาขา Palliative care)  

18. นางอ าไพพร  ยังวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
19. นางสาววิชยาภา  เอ่ียมสว่าง นักวิชาการสาธารณสุข  

ส านักวิชาการแพทย์  กรมการแพทย์ 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Palliative care)  
   กรมสุขภาพจิต   

20.   นายแพทยบ์ุรินทร์  สุรอรุณสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการส านักบรหิารระบบบริการสุขภาพจิต 
กรมสุขภาพจิต 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช)  
 กรมควบคุมโรค   

21. นายแพทย์ดิเรก  ข าแป้น ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค กรรมการ 
22. แพทย์หญิงสุมนี  วัชรสินธุ์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ  

ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขา DM/HT)  
 กรมอนามัย   

23. ทันตแพทย์หญิงสุณี  วงศ์คงคาเทพ รก.ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
ส านักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
24. ผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  

25. นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน)  
 ส านักบริหารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

26. นางเกวลิน  ชื่นเจริญสุข รองผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข กรรมการ 
 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  

27. คุณพรพิมล  จันทร์คุณาภาส เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 

กรรมการ 

 (Service Plan สาขา Rational Drug Use (RDU))  
28. ทันตแพทย์จารุวัฒน์  บุษราคัมคุหะ ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

ส านักบริหารการสาธารณสุข 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก)  
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

29. แพทย์หญิงมานิตา  พรรณวดี นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 

กรรมการ 

30.นางจิราภรณ์... 



๑๖๗ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

30. นางจิราภรณ์  สิงหเสนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

31. นายสมลักษณ ์ ศิริชื่นวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
32. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม กรรมการ 

 (Service Plan 5 สาขาหลัก)   
33. นายแพทย์ประสิทธิชัย  มั่งจิต นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
กรรมการ 

 (Service Plan สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอ าเภอ)  
 ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1-12  

34. นายแพทย์ธ ารง  หาญวงศ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์  จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 1  

35. นายแพทย์วิสิทธิ์  เสถียรวันทนีย์ รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราช 
จังหวัดพิษณุโลก 

กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 2  
36. นายแพทย์ณัฐพงศ์  วงศ์วิวัฒน์ 

 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 
จังหวัดนครสวรรค์ 

กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
37. นายแพทย์สุรชัย  โชคครรชิตชัย ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3  
38. นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 4  
39. นายแพทย์สมฤกษ์  จึงสมาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 5  
40. นายแพทย์ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชลบุรี  จังหวัดชลบุรี กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 6  
41. นายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 7  
42. แพทย์หญิงณภัทร  สิทธิศักดิ์ นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลเซกา  จังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 8  
43. นายแพทย์สมชาย  อัศวสุดสาคร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

จงัหวัดนครราชสีมา 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 9  
44. นายแพทย์ชลิต  ทองประยูร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 10  
45. นายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
กรรมการ 

  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 11  
46.นายแพทย์สุภาพ... 



๑๖๘ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

46. นายแพทย์สุภาพ  ไพศาลศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา กรรมการ 
  ผู้ท าหน้าที่จัดการระบบบริการ (CSO) เขตสุขภาพที่ 12  

47. นางสาวพินทุสร เหมพิสุทธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 กรรมการ 
48. นางสาวปนิตา ธีรสฤษกุล   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 กรรมการ 
49. นายสุรัติ ฉัตรไชยาฤกษ์   

 
หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล  

กรรมการและ
เลขานุการ 

50. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ ์
 

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

51. นางอรชร  วชิัยค า เลขานุการสาธารณสุขนเิทศก์ เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

52. นางสธุนา  ลลีาอดิศร เลขานุการผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นางสาวคะนึงนิตย ์ จิตต์บรรจง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพท่ี 3  
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 



๑๖๙ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที ่3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
........................................................ 

1. แพทย์หญิงวารุณี จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ประธาน 
2. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 รองประธาน 
3. นายแพทยส์ุรพร ลอยหา   สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพท่ี 10 รองประธาน 
4. นายแพทยเ์จษฎา ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพท่ี 11 รองประธาน 
5. นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 กรรมการ 
6. นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
7. นายรุ่งฤทัย  มวลประสิทธิ์พร ผู้อ านวยการสถาบันพระบรมราชชนก 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

8.  นางอริยา  สุขลิ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

9.  นางกัลยา  เนติประวัติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

10.  นางศรีนวล ศิริคะรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
สถาบันพระบรมราชชนก ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

11.  นางอัญธิกา ชัชวาลยางกูร ผู้อ านวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

12. นางวิรุณศิริ อารยวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ   
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กรรมการ 

13.  นายพงศธร พอกเพ่ิมดี ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

14.  นางธิติภัทร  คูหา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

15.  นายสรรเสริญ  นามพรหม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

16.  นางจีรพร  ทองหอม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

17.  นายรายิน  อโรร่า ผู้อ านวยการส านักงานโครงการร่วมผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท 
กระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

18.  นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

19. ประธานคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (CHRO) เขต 1-12 กรรมการ 
20. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและเลขานุการ 
21. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 



๑๗๐ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ 4  การบริหารจัดการ 
…………………………………………………………. 

 
1.  นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 ประธาน 
2.  นายแพทยร์ัฐวุฒิ สุขมี   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 รองประธาน 
3.  นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 รองประธาน 
4.  นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพท่ี 5 รองประธาน 
5.  นายผดุชชัย เคียนทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
6.  นางจารุภา จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
7.  นางจิราภรณ์ อุ่นเสียม   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 กรรมการ 
8.  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
9.  นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

10.  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
11.  นางสาวกาญจน์นภาแก้วคง นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

กลุ่มตรวจสอบภายใน   
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

12.  ผู้อ านวยการส านักบรหิารการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
13.  นางภัทรอนงค์  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ส านักบริหารการสาธารณสุข 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

14.  นางสาวไพทิพย์  เหลืองเรืองรอง เภสัชกรช านาญการพิเศษ ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

15.  ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
16.  นางมะลิวัลย ์ ยนืยงสวุรรณ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

17.  นายมณฑล  บวัแก้ว หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

18.  นางชูจิตร นาชวีะ หัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

กรรมการ 

๑9. นางนพรัตน์… 



๑๗๑ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

19.  นางนพรัตน ์จันทศร ี รองหัวหน้ากลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ๑ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

20.  เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  กรรมการ 
21.  นางธัณณ์จิรา  ธนาศิริธัชนันท์ รองผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

22.  นางสินีนุช  ชัยสิทธิ์ ผู้จัดการงานติดตามและประเมินผล 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

23.  ผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ       ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
24.  นายแพทย์วิเชียร เทียนจารุวัฒนา รองผู้อ านวยการกลุ่มประกันสุขภาพ 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

25.  นางอมรรัตน์ พีระพล นักวิชาการการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

26.  นางนิ่มอนงค์  สายรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

27.  นางสาวอโณทัย  ไชยปาละ กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

28.  นางอุทัย  เกษรา กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล 
กลุ่มประกันสุขภาพ  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

29.  หัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
30.  นางชนิดา  กาจีนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

31.  นางจุฬาพร  กระเทศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักวิชาการสาธารณสุข ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

32.  ผู้อ านวยการส านักการพยาบาล            ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
33.  นางศิริมา  ลีละวงศ์ นักวิชาการพยาบาลช านาญการพิเศษ 

ส านักการพยาบาล  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

34.  ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
35.  นางสุนีย์  สว่างศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักตรวจและประเมินผล   
กรรมการ 

36.  นางอมรรัตน์ ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
เลขานุการ 

37.  นายชาลี เอ่ียมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 1 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

38.  หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11  ส านักตรวจและประเมินผล   กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2๐. ผู้อ านวยการ… 

๓9. นางมาติกา… 



๑๗๒ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

39.  นางมาติกา  ศิริโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

40.  นางโกสุม  สาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41.  นายบรรเจิด  ทิงเหม นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

42.  นางสาวธัญชนก  เหลืองทองอร่าม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักตรวจและประเมินผล   

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 



๑๗๓ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

เอกสารแนบท้าย 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขท่ี 2054/2559  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะ 5 ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
………………………………………………… 

 
1. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 ประธาน 
2. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
3. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
4. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 รองประธาน 
5. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 รองประธาน 
6. ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 รองประธาน 
7. ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
8. นายผดุชชัย  เคียนทอง   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 กรรมการ 
9. นางสาวอังคณา  จรรยากุลวงศ์   ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 กรรมการ 

10. นางจารุภา  จ านงศักดิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 กรรมการ 
11. นางสุมาลี  จรุงจิตตานุสนธิ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 กรรมการ 
12. นางสิริพรรณ  โชติกมาศ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
14. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สระคู หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 

ส านักตรวจและประเมินผล 
กรรมการ 

15. หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8  ส านักตรวจและประเมินผล กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย กรรมการ 
17. นางณีรนุช  อาภาจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 
กรรมการ 

18. นายประโชติ  กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

19. นางสาวนวรัตน์  อภิชัยนันท์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 

กรรมการ 

20. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  กรมอนามัย กรรมการ 
21. นายนุกูลกิจ  พุกาธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

กองแผนงาน กรมอนามัย 
กรรมการ 

22. ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  กรมควบคุมโรค         กรรมการ 

23. 
 
 

นางภัคนี  สิริปูชกะ 
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                         
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

        กรรมการ 
 
 

24. นางสุธิดา... 



๑๗๔ 

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1/2560 คณะที่ 1-5 

24. นางสุธิดา  อุทะพันธุ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

        กรรมการ 

25. นายประหยัด  เคนโยธา 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

26. 
 

นางอรพรรณ  ศิริวงษ์ 
 
 

นักวิชาการสาธารณสุข 
ส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

27. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ       กรมควบคุมโรค กรรมการ 
28. นางนงนุช  ตันติธรรม 

 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

29. นายแพทย์ไผท  สิงห์ค า 
 

นายแพทย์ช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
 

30. 
 

นายขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักโรคไม่ติดต่อ  กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 

31. ผู้อ านวยการส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
32. นางสาวพรสุดา  ค าเหลือง 

 
นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

33. 
 

นางสาวนิตยา  คณิตสาร นักวิชาการสาธารณสุข  ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

34. ผู้อ านวยการส านักบริหารการสาธารณสุข  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
35. นางภัทร์อนงค์  จองศิริเลิศ เภสัชกรเชี่ยวชาญ  ส านักบริหารการสาธารณสุข  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ 

36. นางณปภัส  นฤคนธ์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

37. 
 

นางสาวชุตินาถ  ทัศจันทร์ 
 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
ส านักบริหารการสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

กรรมการ 

38. นางสาวจุฑารัตน์  ไต่เมฆ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรรมการ 

39. นางลักษณา  ว่องประทานพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
เลขานุการ 

40. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

41. 
 

นายพีระพล  กล้าหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักตรวจและประเมินผล 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะที่ปรึกษา 

1. แพทย์หญิงประนอม  ค าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 13 

2. นายแพทย์มรุต  จิรเศรษฐสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 4 

3. นายแพทย์ศุภกิจ  ศิริลักษณ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 2 

4. นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6 

5. นายแพทย์รัฐวุฒิ  สุขมี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 1 
6. นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 3 
7. นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 5 
8. นายแพทย์ณรงค์  สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 7 
9. นายแพทย์ชาญวิทย์  ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 8 

10. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 9 
11. แพทย์หญิงวารุณี  จินารัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 
12. นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 11 
13. แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12 
14. นายแพทย์ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 1 
15. นายแพทย์ไชยนันท์  ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 2 
16. นายแพทย์บุญชัย  ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 3 
17. นายแพทย์สมยศ  ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 4 
18. นายแพทย์กิตติ  กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 5 
19. นายแพทย์อภิชาต  รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 6 
20. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 7 
21. ดร.นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 8 
22. นายแพทย์ยุทธนา  พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 9 
23. นายแพทย์สุรพร  ลอยหา สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 10 
24. นายแพทย์เจษฎา  ฉายคุณรัฐ สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 11 
25. นายแพทย์ยอร์น  จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์  เขตสุขภาพที่ 12 
26. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าเขตสุขภาพที่ 1-12 
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คณะผู้จัดท า 

1. คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
2. คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (คกต.) คณะที่ 1-5 
3. นายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
4. นายสันติ  ศิริโกมล รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
5. นางสาวลาวัลย์  สุขุมวาท รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 
6. นางสาวนวลภรณ์  เฉยรอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
7. นางสุนีย์  สว่างศรี หัวหน้ากลุ่มประเมินผล 
8. นางอุบลวรรณ  การสมเจตน์ หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 
9. นางวัชราพร  เห็นใจชน หัวหน้ากลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 

10. นายชาลี  เอี่ยมมา หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 1 
11. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
12. นางสาวฐปณภร  เจริญวงศ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 3 
13. นายอตชิาต  หงษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 4 
14. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
15. นายสุวัฒน์  โคตรสมบัติ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
16. นางสาวศิริวรรณ  จันทร์สระคู หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 7 
17. นางปาริฉัตร  ตันติยวรงค์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 
18. นางพรอนันต์  กิตติม่ันคง หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 9 
19. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
20. นางศิริเพ็ญ  ตลับนาค หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 11 
21. นางสาวศิญาภัสร์  จ ารัสอธิวฒัน์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12 
22. นางแสงจันทร์  ชาติประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 13 
23. นางลักษณา ว่องประทานพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
24. นางศิริพร  ลั่นซ้าย หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
25. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์ หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
26. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
27. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
28. นายพีระพล  กล้าหาญ ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

กลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
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บรรณาธิการ 
1. นายแพทย์ภูวเดช  สุระโคตร   ผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 

2. นางสาวลาวัลย ์ สุขุมวาท   รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 

3. นายสันติ  ศิริโกมล    รองผู้อ านวยการส านักตรวจและประเมินผล 

4. นายสุวัฒน์  โคตรสมบัติ   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6 
      เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
      ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 1 

5. นายสุรัติ  ฉัตรไชยาฤกษ์   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 2 
      เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
      ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 2 

6. นางกองมณี  สุรวงษ์สิน   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 
      เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
      ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 3 

7. นางอมรรัตน์  ลิ้มจิตสมบูรณ์   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 5 
      เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
      ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 4 

8. นางลักษณา  ว่องประทานพร   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบตรวจราชการ 
      เลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผนและ 
      ติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 5 

9. นางสุภาวดี  อัศวศรีอนันต์   หัวหน้างานตรวจราชการแบบบูรณาการ 
      ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก าหนดแผน 
      และติดตามผลการตรวจราชการ คณะที่ 5 

10. นางศิริพร  ลั่นซ้าย    หัวหน้างานตรวจราชการกรณีปกติ 

11. นางสาวสิรินันท์  พานพิศ   ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

12. นางสาวขวัญแก้ว  จันทรวิเชียร  ปฏิบัติงานตรวจราชการกรณีปกติ 

13. นายพีระพล  กล้าหาญ   ปฏิบัติงานตรวจราชการแบบบูรณาการ 

 

ออกแบบปกโดย 

นายสอง  แท่นมณี   นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
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