
คํานํา 

 การตรวจราชการเป
นมาตรการสําคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ�นดิน ท่ีจะทําให!การปฏิบัติ
ราชการภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข ให!เป
นไปตามเป*าหมาย แก!ไขป,ญหาอุปสรรค และให!ข!อเสนอ  อันจะ
ก�อให!เกิดประโยชน/สุขแก�ประชาชน ในป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 สํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
และสํานักตรวจและประเมินผล ร�วมกับกรมและผู!ทําหน!าท่ีตรวจราชการจากกรม กอง สํานักต�างๆ ได!
ดําเนินการตรวจราชการ  ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 
โดยดําเนินการตรวจราชการ รอบท่ี 1 ระหว�างเดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 และรอบท่ี 2 
ระหว�างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2559  โดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือการประเมินสภาพป,ญหา แผนแก!ไข
ป,ญหา การบริหารจัดการ ประเด็นท่ีเป
นความเสี่ยงและป,ญหาอุปสรรคท่ีทําให!การขับเคลื่อนนโยบายหรือการ
แก!ไขป,ญหาไม�ประสบความสําเร็จ เน!นการติดตามในเชิงกระบวนการ ตามกรอบประเด็นการตรวจราชการ 
ประกอบด!วย 2 ภารกิจ 5 ด!าน 22 หัวข!อ 50 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ�งเน!น  และได!แต�งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการ ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการกําหนด
แผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 (คกต.) คณะท่ี 
1-5  รับผิดชอบภารกิจท้ังหมด 5 คณะ ได!แก� 
 คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัยและระบบควบคุมโรค 
 คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการ 
 คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 คณะท่ี 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนงานด!านสุขภาพ 
 คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร�วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
 บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป0
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (คกต.) คณะท่ี 1-5 และคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการกระทรวง
สาธารณสุข ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559  ได!นําสรุปผลจากการตรวจราชการมาจัดทํารายงานผลการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป0งบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต�อผู!บริหารและหน�วยงานท่ี
เก่ียวข!องเพ่ือนําข!อมูลไปประกอบการพิจารณาในการวางแผนพัฒนาระบบสุขภาพของหน�วยงานในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบให!เป
นไปตามวัตถุประสงค/ เป*าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข 
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ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขได�จัดทําแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 เพ่ือเป(นทิศทางในการกํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน.วยงานส.วนภูมิภาค
ประกอบด�วย ภารกิจ 5 ด�าน (คณะ)  22  หัวข�อ 50 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุ.งเน�น  การตรวจราชการฯ รอบท่ี 1 
ในช.วงเดือนมกราคม ถึง เมษายน 2559  และรอบท่ี 2 ในช.วงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2559 เสร็จสิ้น
เรียบร�อยแล�ว   ผลการตรวจราชการในภาพรวม พบว.า   ผู�บริหารกรม ผู�บริหารทุกจังหวัด  และเจ�าหน�าท่ี
สาธารณสุขทุกระดับ ให�ความสําคัญตอบสนองต.อนโยบาย มีการควบคุม กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
นโยบายให�เป(นไปตามเป?าหมาย และตามสภาพป@ญหาในพ้ืนท่ี  โดยผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 สรุปได�ดังนี้ 

คณะท่ี 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ+มวัยและระบบควบคุมป.องกันโรค  มีการบูรณาการร.วมกัน
ภายใต�คําสั่งคณะกรรมการส.งเสริมสุขภาพและป?องกันควบคุมโรค บริหารจัดการในแต.ละกลุ.มวัย เช.น MCH 
Board, NCD Board, SRRT และคณะกรรมการป?องกันและแก�ไขป@ญหาอุบัติเหตุ  มีการประสานเชื่อมโยงการ
ทํางานร.วมกับคณะกรรมการ Service Plan ตามสาขาท่ีเก่ียวข�อง   

กลุ.มสตรีและเด็กปฐมวัย มีรายงานมารดาตาย 98 ราย คิดเป(น อัตราส.วนการตายมารดาเท.ากับ 
26.63 ต.อแสนการเกิดมีชีพ  (ไม.รวมกรุงเทพมหานคร)  ซ่ึงสูงกว.าอัตราส.วนการตายมารดาในป� 2558  
สาเหตุการตายของมารดามาจากภาวะแทรกซ�อนช.วงระหว.างต้ังครรภ[ คลอดและหลังคลอด ได�แก. ภาวะครรภ[
เป(นพิษ ตกเลือดหลังคลอด  อีกส.วนหนึ่งมาจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรม เช.น โรคหัวใจ, 
Thalassemia ,Toxic Goiter, Rupture AVM  เป(นต�น  จึงควรมุ.งเน�นทบทวนสาเหตุการตายของมารดา   
เพ่ือพัฒนาระบบการดูแลมารดา  การคัดกรองภาวะเสี่ยงหรือโรคทางอายุรกรรมและการจัดการรายบุคคล
ขณะต้ังครรภ[และหลังคลอดให�มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   สําหรับประเด็นเด็กปฐมวัย พบว.าเด็ก อายุ 0-5 ป�      
มีพัฒนาการสมวัยร�อยละ 98.79 (เป?าหมาย ร�อยละ 85) ควรมุ.งเน�นการพัฒนาทักษะของผู�ประเมินและการ
มีส.วนร.วมของพ.อแม. รวมท้ังพัฒนาระบบการช.วยเหลือและส.งต.อท่ีเหมาะสมเม่ือพบว.าผิดปกติ  

กลุ.มวัยเรียน พบว.าเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ�วนและอ�วน ร�อยละ 13.1 เพ่ิมข้ึนกว.าเม่ือเทียบกับผล
การคัดกรองเม่ือภาคเรียนก.อนหน�า  มีระบบส.งต.อเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะเริ่มอ�วนและอ�วน แก.หน.วยบริการ
สาธารณสุขท่ีมีคลินิก DPAC   ควรร.วมจัดทํานโยบาย มาตรการ ข�อบังคับท�องถ่ิน เรื่องการจัดการอาหาร
สุขภาพ (Healthy food) รอบรั้วโรงเรียน  แก�ไขป@ญหาเชิงรุกและสร�างความร.วมมือของภาคส.วนท่ีเก่ียวข�องใน
ระดับพ้ืนท่ี  บูรณาการระหว.างกระทรวงท่ีเก่ียวข�อง  สําหรับการเฝ?าระวังการจมน้ําของเด็กอายุตํ่ากว.า 15 ป�  
แม�ว.าอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ํา ร�อยละ 3.1 จะไม.เกินเกณฑ[ท่ีกําหนด (ค.าเป?าหมาย น�อยกว.าหรือเท.ากับ 
6.5 ) แต.ก็ต�องเฝ?าระวังและผลักดันการดําเนินงานป?องกันการจมน้ําผ.านกลไกระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) 

กลุ.มวัยรุ.น  ภาพรวมของประเทศมีอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ป� เท.ากับ 44.3        
ซ่ึงตํ่ากว.าค.าเป?าหมาย( ไม.เกิน 50 ต.อประชากรหญิงอายุ 15 – 19 ป� พันคน)  แต.ยังคงพบป@ญหาการต้ังครรภ[
ซํ้าในวัยรุ.นอายุ 15 – 19 ป� คิดเป(นร�อยละ 12.09 สูงกว.าค.าเป?าหมาย (ไม.เกินร�อยละ 10)  การเข�ารับบริการ
คุมกําเนิดด�วยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝ@งคุมกําเนิด/ห.วงอนามัย) ยังคงตํ่ากว.าค.าเป?าหมาย  ความชุกของผู�บริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล[ในประชากรอายุ 15-19 ป� มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึน  ควรสนับสนุนการสร�างเครือข.ายนัก
จัดการสุขภาพวัยรุ.น (Teen Manager) ท้ังระดับจังหวัด อําเภอ ร.วมกับภาคีเครือข.ายต.างๆ ให�มีส.วนร.วมแก�ไข
ป@ญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ.น กรมวิชาการส.วนกลางสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด�านการให�
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คําปรึกษา และควรพัฒนาระบบฐานข�อมูลพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุ.น เพ่ือการวิเคราะห[ สังเคราะห[ และใช�ในการ
วางแผนดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

กลุ.มวัยทํางาน  มีการบูรณาการการดําเนินการระบบสุขภาพอําเภอ และตําบลจัดการสุขภาพ 
พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล คัดกรองโรคไตเรื้อรัง  การประเมินโอกาสเสี่ยงต.อการเกิดโรค
หลอดเลือดหัวใจและการจัดการลดความเสี่ยงในกลุ.มเสี่ยงสูงโดยร.วมกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพใน
สาขาท่ีเก่ียวข�อง  ผู�ปtวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได�รับการค�นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD) 
ร�อยละ 64.3  (เป?าหมายร�อยละ 80) ได�รับประเมินโอกาสเสี่ยงต.อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดร�อยละ 
77.5 (เป?าหมายร�อยละ 80) และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร�อยละ 80.9   สําหรับการดําเนินงานตําบล
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ มีจํานวนตําบลท่ีดําเนินการท่ัวประเทศท้ังหมด 7,255 ตําบล ผ.านเกณฑ[
ประเมินตําบลสุขภาพระดับดีข้ึนไป ร�อยละ 87.22  ประเด็นการลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน พบอัตรา
ตาย 14.68 ต.อประชากรแสนคนซ่ึงสูงกว.าป� ท่ีผ.านมา ควรเร.งรัดการจัดการข�อมูลของจังหวัดและการ
วิเคราะห[ข�อมูลเพ่ือการแก�ไขจุดเสี่ยง และผลักดันเชิงนโยบายร.วมกับกระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ควรกําหนดเป(น
ประเด็นตรวจราชการแบบบูรณาการร.วมกับกระทรวงต.างๆ และกําหนดเป(นตัวชี้วัดร.วมของ 4 กระทรวงหลัก  

กลุ.มวัยผู�สูงอายุและผู�พิการ  ผู�สูงอายุได�รับการคัดกรอง ADL ร�อยละ 80.12 คัดกรองโรคและ
ป@ญหาสําคัญ ร�อยละ 40.22 และคัดกรอง Geriatric Syndromes ร�อยละ 26.87   กรมอนามัยและ
กรมการแพทย[ควรร.วมจัดทําฐานข�อมูลและบูรณาการการประเมินคัดกรองผู�สูงอายุอย.างให�ชัดเจน และเป(น
รูปธรรมมากข้ึน  การจัดบริการควรมุ.งเน�นกลุ.มท่ียังไม.ปtวย  สําหรับการดําเนินงานตําบลท่ีมีระบบการส.งเสริม
สุขภาพดูแลผู�สูงอายุระยะยาว มีตําบล Long Term Care เป(น Entry point สู.ตําบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ.มวัย
แบบบูรณาการจํานวน 1,067 พ้ืนท่ี  มี Care manager และ Care giver ผ.านการอบรมได�ตามเป?าหมาย  
ในส.วนของผู�พิการสามารถเข�าถึงบริการคิดเป(นร�อยละ 92.94  มีการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพคนพิการระดับ
จังหวัดท่ีเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลศูนย[ โรงพยาบาลท่ัวไป สู.โรงพยาบาลชุมชนและชุมชน การปรับ
สภาพแวดล�อม สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลระดับ A, S และสังกัดกรมต.างๆ ดําเนินการผ.านเกณฑ[ 
ร�อยละ 70.73  กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุขควรปรับแก�ไขแบบแปลนอาคาร สิ่งก.อสร�าง ให�รองรับกับ
แนวคิด Universal Design  กรมการแพทย[และกรมสุขภาพจิต ควรบูรณาการงานดูแลสุขภาพคนพิการ
ร.วมกัน 

ระบบควบคุมโรค  โรคไข�เลือดออกมีแนวโน�มระบาดต.อเนื่อง อัตราปtวยโรคไข�เลือดออก 58 ต.อ
ประชากรแสนคน  อําเภอสามารถควบคุมโรคได�อย.างมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  ควรสนับสนุนการใช�กฎหมาย  
พ.ร.บ.สาธารณสุข  พ.ร.บ.โรคติดต.อ อย.างจริงจัง  เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล�อม และประสานนโยบายและ
การดําเนินการร.วมกับกระทรวงมหาดไทยและท่ีเก่ียวข�อง   

 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  ในภาพรวมของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้ัง  
13 สาขา  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิดําเนินการได�ในระดับดี แต.บริการในระดับ
ปฐมภูมิยังเป(นประเด็นท่ีต�องขับเคลื่อนอย.างต.อเนื่อง  การพัฒนาระบบบริการมีผลการดําเนินงานและบรรลุ
เป?าหมายตัวชี้วัดท่ีกําหนดในหลายสาขา เช.น สาขาอุบัติเหตุ สาขาทารกแรกเกิด  สาขาสุขภาพจิตจิตเวช และยา
เสพติด และสาขาแพทย[แผนไทยและการแพทย[ผสมผสาน เป(นต�น    อย.างไรก็ตามมีข�อสังเกตและข�อเสนอเพ่ือการ
พัฒนา ดังนี้  สาขาโรคหัวใจ แม�ว.าอัตราตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจะตํ่ากว.าค.าเป?าหมาย แต.ก็ยังคงสูงกว.า
ป�ท่ีผ.านมา มีการพัฒนาบริการในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมากข้ึน  แต.ยังคงต�องให�ความสําคัญต.อการส.งเสริม
สุขภาพและป?องกันโรค   การพัฒนาบริการในโรคหลอดเลือดสมอง  ควรเร.งพัฒนา Stroke Unit ให�ครอบคลุม 
โดยเฉพาะในโรงพยาบาลระดับ S   สาขาไต โรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไปมี CKD ครบทุกแห.ง  ในระยะต.อไปควร
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เน�นในเชิงคุณภาพมากข้ึน รวมท้ังต�องพิจารณาการพัฒนาบุคลากรสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง นอกเหนือจากแพทย[และ
พยาบาลมาช.วยในระบบด�วย  การพัฒนาระบบบริการในสาขาโรคไม+ติดต+อมีความสําคัญในลําดับสูง เนื่องจากมี
ผลกระทบต.อเนื่องกับการพัฒนาในสาขาอ่ืนๆ  โดยเฉพาะสาขาหัวใจและหลอดเลือด และสาขาไต   ป@จจุบันมี
โรงพยาบาลท่ีผ.านเกณฑ[ NCD คุณภาพ ครอบคลุมเกือบร�อยละ 100  แต.ผลลัพธ[ท่ีเกิดข้ึนยังไม.สอดคล�องกัน      
มีผู�ปtวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได� น�อยกว.าร�อยละ 30  ควรเร.งรัดดําเนินงาน Secondary 
Prevention  รวมท้ัง Primary Prevention ในระบบสุขภาพระดับอําเภอ ควรเร.งดําเนินงานเชิงรุกให�มากข้ึน  
สําหรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาตา  ให�บริการผ.าตัดรักษา Cataract ได�บรรลุตามเป?าหมายท่ีกําหนด  
แต.ส.วนใหญ.เป(นกรณี Low Vision  ควรเร.งรัดดําเนินการในกรณี Blinding Cataract   การพัฒนาระบบบริการใน 
5 สาขาหลัก สามารถดําเนินการได�ตามเป?าหมายช.วยลดการส.งต.อภายในเขตได�  ประเด็นสําคัญคือ ควรจัดให�มี
บุคลากรในโรงพยาบาลระดับ M2 ให�ได�อย.างน�อยร�อยละ 50 ของเกณฑ[มาตรฐาน  และส.วนกลางควรกําหนด
ผู�รับผิดชอบหลักดําเนินการตรวจนิเทศงานในการพัฒนาระบบบริการ 5 สาขาหลักอย.างชัดเจน 

 

คณะท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ    มีการขับเคลื่อน 4 ประเด็นสําคัญ  ได�แก.  
การพัฒนาบุคลากร  มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการพัฒนาบุคลากร ดําเนินการได�

ครบทุกเขต  แต.พบว.ามีการดําเนินการบนพ้ืนฐานความเข�าใจท่ีแตกต.างกัน  ขาดความเชื่อมโยงระบบ
ฐานข�อมูลด�านพัฒนาบุคลากรระหว.างจังหวัดกับเขตสุขภาพ  รวมถึงการบูรณาการแผนพัฒนาบุคลากรของ
หน.วยงานภายในจังหวัดเพ่ือรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการ และการวิจัย 

การส.งเสริมระบบธรรมาภิบาล  การเสริมสร�างและพัฒนาบุคลากรของหน.วยงานให�มีวินัยและป?องกันการ
กระทําผิดวินัย  ร�อยละ 47.92 ของหน.วยรับตรวจ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย[ 
โรงพยาบาลท่ัวไป) ดําเนินการได�ครบตามแนวทาง 5 ข้ันตอน  ร�อยละ 50.51 ดําเนินการได�ถึงข้ันท่ี 4 และ 
มี 3 แห.งท่ียังไม.ได�ดําเนินการ เนื่องจากเป(นหน.วยงานท่ีเพ่ิงยกฐานะใหม.   สําหรับการพัฒนาหน.วยงาน
คุณธรรม ทุกหน.วยงานมีความก�าวหน�าในการดําเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม/หน.วยงานคุณธรรมเพ่ิม
จากเดิมอย.างน�อย 1 ระดับ  และทุกเขตมีหน.วยงานคุณธรรมต�นแบบ  ในด�านของการตรวจสอบภายในมี
แผนการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกระดับ มีการแจ�งผลการตรวจสอบให�หน.วยรับตรวจทราบ เพ่ือปรับปรุง
แก�ไขแต.ยังไม.ครบถ�วน และไม.เป(นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ข�อตรวจพบเป(นป@ญหาเดิมๆท่ีหน.วยรับตรวจ
แก�ไขเฉพาะท่ีถูกทักท�วง ไม.ได�นําไปสู.การปฏิบัติให�ต.อเนื่องและยั่งยืน  จึงมีข�อเสนอให�มีโครงสร�างงาน
ตรวจสอบภายในประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีข้ึนตรงต.อนายแพทย[สาธารณสุขจังหวัด กําหนดให�มี
ตําแหน.งผู�ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด เพ่ือให�การตรวจสอบภายในเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยา  มีการจัดซ้ือร.วม ยาและเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยา ในภาพรวม
คิดเป(นร�อยละ  ๒๕.๑๓  (ยา ร�อยละ 2๕.๒2 และเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยา ร�อยละ 2๔.๙๖)  การบริหารจัดการด�าน
เวชภัณฑ[ท่ีมีใช.ยาแต.ละประเภทมีความหลากหลาย ขาดผู�ประสานผู�รับผิดชอบด�านเวชภัณฑ[มิใช.ยาในภาพรวม   
จังหวัดส.วนใหญ.มีแผนสํารองร.วม/คลังร.วมยาและเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยาประเภทวัสดุวิทยาศาสตร[การแพทย[ มีการ
จัดบริการร.วมโดยมีระบบส.งตัวอย.างตรวจต.อไปยังโรงพยาบาลท่ีมีศักยภาพสูงกว.าและมีระบบเรียกเก็บเงินด�วย
ระบบตามจ.าย หรือใช�วิธียืมระหว.างโรงพยาบาลและซ้ือคืนในภายหลัง  การรายงานข�อมูลด�านยาค.อนข�าง
ครบถ�วน ทันเวลา แต.ด�านเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยาประเภทต.างๆ ยังมีการรายงานค.อนข�างตํ่า  การพัฒนา
ประสิทธิภาพด�านการสั่งใช�ยาและเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยาอย.างสมเหตุผล โรงพยาบาลส.วนใหญ.โดยเฉพาะ
โรงพยาบาลศูนย[/โรงพยาบาลท่ัวไปมีระบบกํากับประเมินการใช�ยา (DUE) โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ และกลุ.มยา
ราคาแพง แต.ในส.วนของเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยายังไม.มีระบบการกํากับประเมินการใช�ท่ีเป(นรูปธรรมชัดเจน  สําหรับ



ง 

การปฏิบัติตามเกณฑ[จริยธรรมว.าด�วยการจัดซ้ือจัดหาและการส.งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ[ท่ีมิใช.ยา        
มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมใกล�เกณฑ[ร�อยละ 100 แต.ยังขาดมาตรการดําเนินการท่ีเป(นรูปธรรม 

ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินการคลัง  ทุกเขตให�ความสําคัญและดําเนินการในรูปของ
คณะทํางานร.วมในระดับเขต จังหวัดและอําเภอ มีการประเมินประสิทธิภาพทางการเงินการคลัง FAI ใน ๔ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ียังดําเนินการไม.สําเร็จตามเป?าหมายคือ การควบคุมภายใน  สถานการณ[ป@ญหาทางการเงิน 
ระดับ ๗  ในไตรมาส ๓/๒๕๕๙ พบท้ังสิ้น ๘๖ แห.ง คิดเป(นร�อยละ ๙.๘๕  มีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี
ผ.านมาเกือบทุกเขต ยกเว�น เขต ๔ ท่ีลดลง และไม.พบป@ญหาระดับ ๗ ในเขต ๙  ควรจะต�องกําหนดนโยบาย
ด�านประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังอย.างต.อเนื่อง  รวมถึงการพัฒนาแนวทางมาตรการการ
ดําเนินการและองค[ความรู�การบริหารจัดการเงินการคลัง (CFO) ด�วย  พบว.าการบริหารปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด�านการหารายได�และลดรายจ.ายท่ีมีข�อตกลงกับเขต (Letter of Intent : LOI) มีการปฏิบัติได�เข�าเป?าหมาย
ตามข�อตกลงน�อย และการต้ังเป?าหมายการปรับปรุงไม.เป(นจริงเป(นส.วนใหญ. 

คณะท่ี 4 การพัฒนาระบบสนับสนุนด	านสุขภาพ  มีแผนยุทธศาสตร[คุ�มครองผู�บริโภคด�านสุขภาพ
ระดับเขต และมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานคุ�มครองผู�บริโภคระดับเขตและจังหวัด  

ระบบการคุ�มครองผู�บริโภคด�านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ[สุขภาพ การกํากับดูแลคุณภาพน้ํา
บริโภคและน้ําแข็งบริโภค ในภาพรวม พบว.า สถานท่ีผลิตได�มาตรฐาน ร�อยละ 94.4  ผลิตภัณฑ[น้ําบริโภค
และน้ําแข็งบริโภคได�คุณภาพ ร�อยละ 81.7 และผลิตภัณฑ[ ณ สถานท่ี จําหน.ายได�มาตรฐาน ร�อยละ 72.5 
(เป?าหมายร�อยละ 100) ประเด็นสําคัญท่ีพบคือมีค�ากรดด�างเกินมาตรฐานท่ีกําหนด  การกํากับดูแลคุณภาพ 
มาตรฐานและความปลอดภัยของนมโรงเรียน สถานท่ีผลิตนมโรงเรียนได�มาตรฐานร�อยละ 100  แต.ผลิตภัณฑ[
นมโรงเรียน และการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความปลอดภัยนมโรงเรียนยังตํ่ากว.า
เป?าหมายท่ีกําหนด  ควรเน�นการเฝ?าระวังอย.างต.อเนื่อง และสร�างความเข�มแข็งเครือข.ายหน.วยงานระดับ
อําเภอ (สสอ./รพช.) และผลักดันให�เป(นตัวชี้วัดของโรงเรียนและองค[กรปกครองส.วนท�องถ่ิน   ในประเด็นการ
จัดการป�ญหาโฆษณาผลิตภัณฑ'สุขภาพและบริการสุขภาพผิดกฎหมายพบโฆษณาผิดกฎหมาย ควรบูรณาการ
ดําเนินงานควบคุมโฆษณาทางสื่อวิทยุร.วมกับ กสทช.เขต ร.วมกับการบังคับใช�กฎหมายและสร�างเครือข.ายประชาชนในการ
เฝ?าระวังและเพ่ิมช.องทางการร�องเรียน   พัฒนากระบวนการจัดการเรื่องร�องเรียน ขับเคลื่อนให�เกิดการตรวจสอบ 
เฝ?าระวังในระดับชุมชน โดยกําหนดประเด็นการดําเนินงาน คบส. ใน DHS ระดับอําเภอ และงาน Primary 
Care ระดับตําบล   สําหรับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ.มครองผู.บริโภคด.านสุขภาพของเขต 
ดําเนินการภายใต.เป1าหมาย Single Policy  Single Standard  Single Database ทุกเขตมีการวิเคราะห[จัด
เรียงลําดับของป@ญหา ขับเคลื่อนการดําเนินงานคุ�มครองผู�บริโภคระดับเขต  ในระดับจังหวัดมีการแต.งต้ัง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือพัฒนาระบบงานคุ�มครองผู�บริโภคระดับจังหวัด  แต.กลไกการทํางานยังไม.ได�
บูรณาการข�ามหน.วยงาน สําหรับประเด็นการเฝ1าระวังคลินิกเวชกรรมท่ีให.บริการด.านเสริมความงาม และ
สถานพยาบาลท่ีกระทําผิดกฎหมาย  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ควรพัฒนากฎหมายหรือมาตรฐานต�างๆท่ี
เก่ียวข.องให.ทันสมัยและทันต�อสถานการณ'  

ระบบคุ�มครองผู�บริโภคด�านสิ่งแวดล�อมและสุขภาพ  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ.าน
การประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ คิดเป(นร�อยละ 92.34 เทศบาลผ.านการประเมินมาตรฐาน
การจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล�อม (EHA) ด�านการจัดการมูลฝอยท่ัวไป คิดเป(นร�อยละ 43.65  ควรผลักดันให�
องค[กรปกครองส.วนท�องถ่ินออกข�อกําหนดท�องถ่ินเรื่องการจัดการมูลฝอยท่ัวไป ส.งเสริมให�ครัวเรือนคัดแยก
ขยะอย.างจริงจัง  รวมท้ังการพัฒนาระบบฐานข�อมูลด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีสามารถเชื่อมโยงข�อมูล
ระหว.างหน.วยงานท่ี  และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย.างเป(นระบบ  ควรผลักดันให�โรงพยาบาลสังกัด



จ 

กระทรวงสาธารณสุขให�ผ.านเกณฑ[ประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อให�ครบร�อยละ 100 และขยาย
ไปยังคลินิกสัตว[ โรงพยาบาลและคลินิกเอกชนต.อไป 

 

คณะท่ี 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร+วมกับสํานักนายกรัฐมนตรี   ในประเด็นการจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล�อม   ทุกจังหวัดให�ความสําคัญกับป@ญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อถูกต�อง ร�อยละ ๙๒.๓๔  
ขับเคลื่อนงานผ.านการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)  ส.งเสริมท�องถ่ินและชุมชนเข�าร.วม
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการมูลฝอย  สําหรับการขับเคลื่อนการจัดการมูลฝอยแบบศูนย[รวม มีการคัดเลือก
จังหวัดต�นแบบเขตละ 1 จังหวัด มีรูปแบบการดําเนินงาน 3 รูปแบบ คือ  

รูปแบบท่ี 1 แบบ Province  คือ จังหวัดเป(นศูนย[กลางในการเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อท้ังจังหวัด 
มาเก็บรวบรวมไว�ในสถานท่ีพักเพียงแห.งเดียว เพ่ือรอกําจัดต.อไป    

รูปแบบท่ี 2 แบบ Node เป(นการรวมกลุ.มของโรงพยาบาลในการรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือรอกําจัด  
ณ โรงพยาบาลแม.ข.าย ตามบริบทของพ้ืนท่ี โดยครอบคลุมถึงเครือข.าย รพ.สต.   

รูปแบบท่ี 3 แบบ CUP เป(นการบริหารจัดการท่ีเบ็ดเสร็จในตัว โดยมีโรงพยาบาลแม.ข.าย กํากับดูแล     
รพ.สต. ท่ีเป(นลูกข.ายท้ังหมด ต้ังแต.การเก็บขนจาก รพ.สต. มาไว�ท่ีโรงพยาบาลแม.ข.าย เพ่ือส.งต.อให�กับเอกชนท่ีรับ
กําจัดหรือทําการกําจัดเองต.อไป 

อย.างไรก็ตามยังมีป@ญหาเรื่องการจัดทําฐานข�อมูลมูลฝอยติดเชื้อท่ียังไม.ครอบคลุมสถานบริการการ
สาธารณสุขขนาดเล็กและโรงพยาบาลสัตว[  รวมถึงกรณีโรงพยาบาลท่ีจ�างเอกชนดําเนินการยังไม.นําเข�าข�อมูลการ
ติดตาม ควบคุม กํากับการขนส.งมูลฝอยติดเชื้อของบริษัทเอกชนในระบบ Infectious Waste Manifest 
System  จึงควรผลักดันการจัดการอนามัยสิ่งแวดล�อมผ.านกลไก อสธจ.  ให�องค[กรปกครองส.วนท�องถ่ินมีการออก
ข�อบัญญัติท�องถ่ิน และบังคับเพ่ือควบคุมกํากับการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รวมท้ังสนับสนุนให�องค[กรปกครอง
ส.วนท�องถ่ินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล�อม (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ข	อเสนอแนะในภาพรวม 
ประเด็นเรื่องข�อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจ กํากับ ติดตามและประเมินผลงานตามนโยบายสําคัญ 

เป(นข�อจํากัดท้ังในด�านความครบถ�วนและคุณภาพของข�อมูล มีผลกระทบต.อการวิเคราะห[ กํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ   หน.วยงานส.วนกลางควรเร.งพัฒนาระบบข�อมูลมาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพควรเร.งพัฒนาระบบข�อมูลเพ่ือการกํากับติดตามในระดับเขต  และกรม
วิชาการและหน.วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องมีส.วนร.วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพของข�อมูลอย.างต.อเนื่อง  
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