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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
2. การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. การตอบสนองข้อร้องเรียน 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 85) 

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

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

  - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  - งบเงินอุดหนุน (งบลงทุน)  

 - งบรายงายจ่ายอื่น (งบลงทุน)  
 - เงินนอกงบประมาณ (เงินบ ารุง) 
 ยกเว้น งบค่าเสื่อม/ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/  

   งบกองทุนต าบลที่เป็นหมวดงบลงทุน (ถ้ามี) 
 2.) การป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.) การตอบสนองข้อร้องเรียน 
 

2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) รอบที่ ๒ 
(1 ตุลาคม 2559 – 3๑ มีนาคม 2560) 
2.1 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด สสจ. รพช. 
บางบ่อ 

รพช. 
บางจาก 

สสอ. 
เมือง 

สสอ. 
พระประแดง 

1 หน่วยงานมีการด าเนินการตาม      
ข้อค าถามการประเมินใช้หลักฐาน  
เชิงประจักษ์ (Evidence-Based 
Integrity and Transparency 
Assessment) 
ข้อ EB๑-EB๑๑ ในไตรมาสที่ ๒ 

เป้าหมาย 
(ระดับ) 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ผลงาน 
(ระดับ) 

๕ ๕ 3 3 3 

ร้อยละ ๙๓.๙๔ ๘๗.๘๘ 78.79 75.76 75.76 
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 2.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ประเด็นค าถาม 

ผลการประเมิน/ระดับความส าเร็จ 
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ส่วนที่ 1 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตามภารกิจหลัก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

        
  

ดัชนีความโปร่งใส      

EB1 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานอย่างไร 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

 
100 

 
 

  1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/
โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน  หรือไม่ 

  2)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจ
หลักของหน่วยงาน หรือไม ่

  3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน หรือไม ่

ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน          
EB2 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ

หลักอย่างไร 
100 100 100 100 100   1) มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม ่

  2) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
หรือไม่ 

EB3 หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม
อย่างไร 

100 100 50 50 50 
  1) มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและระยะเวลาที่ใช้ในการ

ด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน หรือไม ่
  2) มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ภารกิจหลัก หรือไม่ 
ส่วนที่ 2 การด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
  

    

ดัชนีความโปร่งใส        

EB4 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใสอย่างไร 

100 100 ๖๖.๖๗ 100 100 

1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 (ภายในระยะเวลา 30 วันท าการ  หลังจากวันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) หรือไม่ 
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เพื่อให้สาธารณชนสามารถ ตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานได ้
โดยมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ หรือไม ่
3) มีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม ่
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EB5 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้สาธารณชนรับทราบอย่างไร (หลักฐาน 5 โครงการ) 

100 100 100 100 100 

1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่
กฎหมายของแต่ละ หน่วยงานก าหนด หรือไม ่

2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละ
โครงการ หรือไม่ 
3) มีการประกาศเผยแพร่วิธีการค านวณราคากลางแต่ละโครงการ หรือไม ่

4) มีการประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือจ้างแต่ละโครงการ หรือไม่ 
5) มีการประกาศเผยแพร่ผลการจัดซ้ือจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง และ
เหตุผลที่ใช้  ในการตัดสินผลการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือไม่ 

EB6 หน่วยงานของท่านมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 

100 100 100 100 100 

1) มีการวิเคราะห์ผลการจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่ 
2) มีการน าผลการวิเคราะห์การจัดซ้ือจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

EB7 หน่วยงานของท่านมีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานอย่างไร 

100 100 100 100 100 

1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน หรือไม ่

2) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานทางช่องทางใดบ้าง (อย่าง
น้อย 4 ช่องทาง) 
3) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจที่เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่ออื่นๆ หรือไม่ 
4) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ 

Call Center โดยมีระบบ ตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล
ตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน หรือไม่ 

EB8 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างไร 

100 100 100 75 75 

1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือไม่ 

2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่ืองร้องเรียน หรือไม ่

3) มีระบบการตอบสนองหรือรายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน
ทราบ หรือไม่ 
4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

และเผยแพร่ให้สาธารณชน รับทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือไม ่

หมายเหตุ: รายงานสรุปผลให้แยกเป็น 2 กรณี คือ (1) ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง (2) 

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานหรือการด าเนินงานของหน่วยงาน 
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  ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร      

EB9 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงานอย่างไร 

100 75 ๒๕ 25 25 

1) มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือไม่ 
2) มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือไม่ 
3) มีการประชุมหรือสัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้
ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่เจ้าหน้าที่ หรือไม ่

4) มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

EB10 หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในหน่วยงานอย่างไร 

100 50 0 0 0 

1) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 เพื่อน ามาปรับ
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หรือไม่ 
2) มีผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หมายเหตุ: เป็นโครงการที่หน่วยงานด าเนินการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 

ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

EB11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานใน
หน่วยงานอย่างไร 

0 0 ๑๐๐ 0 0 

1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

หรือไม่ 
หมายเหตุ: กลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องไม่ใช่กลุ่มตามโครงสร้าง
หน่วยงาน เช่น กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
เป็นต้น 

2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะ ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม ่

  คะแนนรวม EB 1 ถึง EB 11 93.94 87.88 ๗๘.๗๙ 75.76 75.76 
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3. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเป้าหมาย) 

  3.๑ ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ และถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้ถึงในระดับพ้ืนที่ (รพ.สต.)   
3.๒ หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญและร่วมด าเนินการตามตัวชี้วัด 

4.ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย (กรณีท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย) และข้อเสนอแนะ 
  ที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 

 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

- หน่วยงาน สสอ ./ รพช . ได้รับการประเมิน       
ในปีแรก อยู่ในระหว่างปรับปรุงกระบวนงาน     
ให้ตอบตัวชี้วัด ITA  

- ปรับคะแนนเกณฑ์การประเมิน/ระดับ
ความส าเร็จให้เหมาะสม หรือแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนางาน ITA 

 
  

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   

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

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 
คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  

หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขว่าด้วยการการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2557 
2. จริยธรรมว่าด้วยการซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของการจัดซื้อยาร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม  

(ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค  
โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ   มีการปรับเปลี่ยนขยายขนาดการให้บริการ  

ได้แก่  โรงพยาบาลบางพลี ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีการให้บริการคลินิกเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน    
ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนตามด้วย           
ส่วนโรงพยาบาลบางบ่อและบางจาก ก าลังขยายจ านวนเตียงเพิ่มขึ้นตามแผน Service plan                
และโรงพยาบาลบางเสาธงที่ก าลังจะเปิดให้บริการผู้ป่วยใน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืน  ๆ คือ การเปลี่ยนแปลง    
แนวทางการรักษาโรคกลุ่มโรคเรื้อรังที่มีการใช้ยาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคท่ีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการสั่ง
ตรวจชันสูตรทางปฏิบัติการ เพื่อความแม่นย าในการวินิจฉัยและครอบคุลมที่เพ่ิมข้ึน สิ่งเหล่านี้จึงส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแ ปลงปริมาณของยาและเวชภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนในทุกโรงพยาบาล  โดยในปีงบประมาณ 2560     
ไตรมาสที่ 2 มูลค่าการจัดซื้อร่วมของโรงพยาบาลในทุกกลุ่มเวชภัณฑ์อยู่ที่ ร้อยละ 18.35 ของมูลค่าจัดซื้อ
ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ต้องมากกว่าร้อยละ 20) ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราก ารจึงได้เพ่ิมการตกลง
ราคายาร่วมระดับจังหวัด อีกประมาณ 30 รายการเพื่อเพ่ิมการจัดหาร่วม นอกจากการจัดซื้อยาร่วม    
ระดับเขต และการประกวดราคายาร่วมระดับจังหวัด คาดว่า จะผ่านเกณฑ์ได้ ในไตรมาสที่ 3 
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2. มลูค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑท์ี่มิใช่ยาของหน่วยงาน  (เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด) 

ชื่อ
โรงพยาบาล  

 มูลค่าการจัดซื้อร่วม   มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด   รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  

 วิธีด าเนินการ   ยา   วัสดุ  
 วัสดุทันต 

กรรม  
 วัสดุ
เอกซย ์ 

 วัสดุชันสูตร   ยา   วัสดุ  
 วัสดุทันต 

กรรม  
 วัสดุ
เอกซย ์ 

 วัสดุชันสูตร   จัดซื้อร่วม   จัดซื้อทั้งหมด  
 คิดเป็น
ร้อยละ  

 1.รพ.
สมุทรปราการ  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 800,565 - - 

121,547,859 73,938,957 2,009,765 
- 
 

22,438,078 40,341,991  219,934,660  18.34  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

21,186,188 13,614,708 - - 4,740,530 

 2.รพ.บางพลี  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 372,205 - - 

26,726,919 
 

7,157,631 
 

595,778 
 

948,000 
 

7,715,546 
 

9,436,264 
 

43,143,874 
 

21.87  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

9,064,059 - - - - 

 3.รพ.บางบ่อ  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 37,715 - 980,746 

19,324,162 4,271,235 128,219 
- 
 

4,268,814 4,877,501 27,992,430 17.42  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

3,859,040 - - - - 

 4.รพ.บาง
จาก  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 163,416 - - 

9,402,076 
 

818,656 
387,045 

 
- 
 

3,412,324 
 

2,110,284 
 

14,020,101 
 

15.05  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

1,946,868 - - - - 

 5.รพ.พระ
สมุทรเจดีย์ฯ  

 ต่อรองราคาร่วม  
  

62,849 
  

10,200,907 1,799,363 3,009,925 - 203,155 2,070,717 15,213,350 

13.61  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

1,337,028 
 

- 
 

670,840 
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ชื่อ
โรงพยาบาล  

 มูลค่าการจัดซื้อร่วม   มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด   รวมมูลค่าจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
 วิธีด าเนินการ   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 

กรรม  
 วัสดุ
เอกซย ์ 

 วัสดุชันสูตร   ยา   วัสดุ   วัสดุทันต 
กรรม  

 วัสดุ
เอกซย ์ 

 วัสดุชันสูตร   จัดซื้อร่วม   จัดซื้อทั้งหมด   คิดเป็น
ร้อยละ  

 6.รพ.บาง
เสาธง  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 138,230 - - 1,626,167 153,445 269,369 - 390,989 398,919 2,439,970 
      

16.35   สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

260,689 - - - - 
       

 รวม  

 ต่อรองราคาร่วม  - - 1,574,980 - - 
191,019,178 

 
87,446,315 

 
3,528,475 

 
948,000 

 
39,802,593 

 
59,235,767 

 
322,744,386 

 18.35  สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 
e-bidding  

37,653,872 13,614,708 - - 6,392,116 

 
ที่มา : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามระเบียบกระทรวง 
   สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ .ศ. 2557 

3.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ในทุกระดับ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบายการบริหารงานเวชภัณฑ์ในระดับอ าเภอ ผ่านคณะกรรมการ   

ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

        ระดับจังหวัด 
จังหวัดสมุทรปราการ    มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ   ตามระเบียบกระทรวง 

สาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา พ.ศ.๒๕๕๗  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหาร 
         จัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการ  หรือคณะท างานย่อย พ.ศ. ๒๕๕๗  ประกอบด้วย 
         คณะกรรมการ ๒ ระดับ ดังนี้ 

- คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ค าสั่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ ๑๘๔/๒๕๕๗   
ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 )  

- คณะอนุกรรมการการด าเนินการคัดเลือกเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
ที่ ๑๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วยคณะย่อย ๕ คณะ ดังนี้ 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านยา  
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุการแพทย์ 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุชันสูตร 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุรังสีการแพทย์ 
 คณะอนุกรรมการจัดหาเวชภัณฑ์ด้านวัสดุทันตกรรม 
ประชุมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  

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

คณะกรรมการมาจากผู้เกี่ยวข้องกับยาและเวชภัณฑ์ในทุกระดับ  และหน่วยของอ าเภอ   ค าสั่งแต่งตั้งแยกตาม 
อ าเภอ  เสร็จครบทุ กแห่ง ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๘ มีการด าเนินการ  โดยวางแนวนโยบายในการบริหารเวชภัณฑ์
ระดับอ าเภอ  พิจารณาจัดท ากรอบรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาระดับอ าเภอ  รวมทั้งแก้ปัญหาด้านเวชภัณฑ์
ของอ าเภอด้วย 

          ระดับหน่วยบริการ โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้แก่  
๑. คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (ส าหรับพิจารณาการบริหารจัดการด้านยา   

         ของโรงพยาบาล โดยมีค าสั่งแต่งตั้งแยกตามโรงพยาบาล            
๒. คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของโรงพยาบาล  (โดยมีค าสั่งแต่งตั้ง 

         แยกตามโรงพยาบาล) 

   3.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่สอดคล้องและลดหลั่นตามระดับ  
        สถานบริการ เป้าหมายหรือเจตนารมณ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ เริ่มด าเนินการจัดท ากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์ โดยคณะอนุกรรมการ 
          จัดหาในแต่ละกลุ่มเป็นผู้ด าเนินการ โดยเริ่มในปี 2558 ดังนี้ 
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    -  กรอบยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด  ทั้ง ๕  กลุ่มเวชภัณฑ์  อยู่ในระหว่างการจัดท า  
       โดยกรอบรายการยาระดับจังหวัด เสร็จและใช้แล้ว  ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการด าเนินการ 
           - กรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ในระดับอ าเภอ ทั้ง  ๕  กลุ่มเวชภัณฑ์ครบทุกแห่ง    

        
    โดยมีการปรับเปลี่ยนกรอบรายการทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร 

        เวชภัณฑ์ระดับอ าเภอและคณะกรรมการ   PTC. ของโรงพยาบาลความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับ 
        ของโรงพยาบาล   ความสอดคล้องและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาลตามประเภท   Service  Plan 
        ตามแนวคิดดังนี ้

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ ่  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.     

3.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจ้าง ยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
จังหวัดสมุทรปราการ  โดยคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด มีนโยบายให้ 

โรงพยาบาลทุกแห่ง ในฐานะของผู้จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ให้ด าเนินการจัดท าแผนการ ซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ   โดยในปีงบประมาณ 2559 นั้น โรงพยาบาลได้จัดส่งแผน การ
สั่งซื้อครบทุกประเภทของเวชภัณฑ์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้ลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อแล้ว
แล้ว และมีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา พ .ศ.๒๕๕๗ 
และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการ
หรือคณะท างานย่อย พ.ศ.๒๕๕๗ ครบทุกแห่ง 

สรุปผลการติดตามการด าเนินการปี 2559 และการจัดท าแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 

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

สมุทรเจดีย์ฯ 
รพ.บางเสาธง 

1. แผนการจัดซื้อยา 
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของรพ. 59  
( หมดเขต 1 ต.ค. 58 ) 

ครบถ้วน 
นพ สสจ. 
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน 
นพ สสจ.  
ลงนาม

อนุมัติแล้ว 

ครบถ้วน  
นพ สสจ.  
ลงนาม 

อนุมัติแล้ว 

3.4 มีการด าเนินการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ 
จังหวัดสมุทรปราการมีนโยบายให้ หน่วยจัดซื้อในระดับอ าเภอ ต้องจัดซื้อตามระเบียบ 

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยา พ .ศ.๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยคณะกรรมการหรือคณะท างานย่อย พ .ศ.๒๕๕๗ 
หากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณหรือราคาในรายการที่ต้องจัดซื้อ ผู้จัดซื้อจะส่งสรุปการเปลี่ยนแปลง       
แผนการจัดซื้อทุก ๆ ไตรมาส 
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3.5 จัดซื้อจัดจ้างร่วม 
ปัจจุบัน มีการจัดซื้อร่วมในระดับจังหวัด  โดยคณ ะอนุกรรมการจัดหาร่วมระดับจังหวัดที่    

แบ่งตามประเภทของเวชภัณฑ์ คือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ดังนี้ 
3.5.1 กลุ่มยา ในปี 2560 นี้จังหวัดสมุทรปราการด าเนินการจัดหายาร่วมกันใน 2 ระดับ  

คือ ระดับเขต ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มย่อยรายจังหวัด อยู่ในระหว่างการด าเนินการ   และผลการจัดซื้อ   
ร่วมเขต ในปีงบประมาณ 2559 จาก  คณะท างานจัดหาย่อย (Node) ทั้ง 3 แห่งแล้วเสร็จและ         
จัดส่งสัญญาให้แล้วนั้น อยู่ในระหว่างการจัดซื้อในปีนี้ ( ประมาณ 15 รายการ)  

ระดับจังหวัด ด าเนินการจัดหาร่วมโดยวิธี E bidding ระดับจังหวัดแล้ว 1 รายการ คือ   
    วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า PCEC ( ลงนามสัญญาแล้ว วันที่ 27 มกราคม 2560 ) และอยู่ในระหว่าง 
    การด าเนินการ อีก 4 รายการ ได้แก่ Methyldopa 250 mg Tab., losartan 100 mg. Tab. Seretide  
    Evo haler 25/125 mg และ Montelukast 10 mg. Tab.  

 

3.5.2 กลุ่มวัสดุการแพทย์ อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดหาร่วมในระดับจังหวัด  

3.5.3 วัสดุชันสูตร อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดท าข้อมูลรายการที่จะร่วม ร่วมใน 
           ระดับจังหวัด  

 

3.5.4 กลุ่มวัสดุทันตกรรม   การด าเนินการจัดหาร่วมในระดับจังหวัด   โดยวิธีตกลง 
   ราคารว่ม จ านวน 26 รายการ   

3.5.5 กลุ่มวัสดุชันสูตรรังสี  ปัจจุบันใช้เครื่องเอ็กเรย์คอมพิวเตอร์ (PAC)  แล้ว               
   จึงมิไดด้ าเนินการจัดหาร่วม 

3.6 มีการบริหารจัดการร่วม แผนการส ารองร่วม/คลังร่วม ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
การส ารองยาในจังหวัดสมุทรปราการ  สามารถแบ่งตามระดับของโรงพยาบาล              

             โดยโรงพยาบาลทั่วไป  มีอัตราการส ารองยาและเวชภัณฑ์อยู่ที่ประมาณ  ไม่เกิน ๑.๕ เดือน  ซึ่งจากรายงาน
สิ้นปีงบประมาณ 2558  พบว่า โรงพยาบาล สมุทรปราการมีอัตราการส ารองยาที่ ๑ .2 เดือน              
ส่วนโรงพยาบาลอื่น ๆ มีอัตราการส ารองยาและเวชภัณฑ์ ไม่เกิน ๒ เดือน ซึ่งส่วนใหญ่ ประมาณ ๑.๙ -๒.๑ 
เดือนเท่านั้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ  อยู่ใกล้กับสถานที่ผลิตยาและผู้จัดจ าหน่ายยา  มีการขนส่งที่
สะดวกรวดเร็ว  จึงไม่จ าเป็นต้องส ารองเป็นจ านวนมาก  อีกท้ังทุกโรงพยาบาล   ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการบริหารคลังเวชภัณฑ์และใช้ในการประมวลผลเพ่ือการจัดซื้อด้วย  ส่วนยากลุ่มที่เป็นยาต้านพิษและ
ยาก าพร้า โรงพย าบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด ใหญ่จะเป็นผู้สนับสนุนยาเหล่านี้   
ตามระบบที่ สปสช . ก าหนด  ในกรณีที่มีการขาดแคลนหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉิน สามารถ
ขอรับการสนับสนุนจากโรง พยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งการยืมหรือขอสนับสนุนนั้น จะด าเนินการ          
ตามระเบียบฯ และหากปริมาณไม่มาก   และเร่งด่วนก็สามารถยืมหรือขอสนับสนุนจากโรงพยาบาล
ใกล้เคียงได้ ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๔๙ 

3.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามล าดับชั้น ในเวลาที่ก าหนด  
จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดท ารอบของการรายงาน งานบริหารเวชภัณฑ์ไว้ตามท่ีกระทรวงได้ 

    ก าหนดให้ ดังนี้ 
- แผนการจัดซื้อจัดจ้างของอ าเภอต่าง ๆ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนปีงบประมาณ ถัดไป 
- รายงานผลการปรับเปลี่ยนกรอบรายการยาและเวชภัณฑ์ 
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- รายงานการปรับเปลี่ยนแผนการจัดซื้อ ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการด าเนินการด าเนิ นการจัดซื้อจ้างยาและเวชภัณฑ์ มูลค่าการจัดซื้อ เทียบกับข้อมูลของ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา (เพ่ือพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าการจัดซื้อ) ทุก ๆ ไตรมาส 
- รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อร่วม 

                   ซึ่งข้อมูลและรายงานเหล่านี้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเป็นเลขานุการของคณะ 
กรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จะเป็นผู้ติดตาม รวบรวมรายงานต่าง ๆ และน าเสนอให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบทุก ๆ ไตรมาส  และเสนอ
คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ ตามรอบวาระของทุกปี  เพ่ือการประเมินและปรับเปลี่ยนการด าเนิ นการใน
ปีต่อไป จากปี  2558 ที่ผ่านมา ทุกโรงพยาบาลให้คว ามร่วมมือในการประสานงานและส่งมอบ ข้อมูล
ครบถ้วน ทันตามเวลาที่ก าหนด 

   นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสอบทานระบบดังกล่าวจังหวัดสมุทรปราการ มี คณะท างาน
ตรวจสอบภายใน  ของงานบริหารเวชภัณฑ์   ตรวจสอบปีละ 2 รอบ โดยตรวจสอบการด าเนินการด้าน
บริหารเวชภัณฑ์ ณ หน่วยจัดซื้อทุกแห่ง ในประเด็น การด าเนินการสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ
หรือไม่ ความเหมาะสมของคลังเวชภัณฑ์ทั้งในด้านของกายภาพและความม่ันคงปลอดภัย ผลการตรวจสอบ
ปี 2559 พบว่าถูกต้องทุกแห่ง และในปี  2560 จะมีการตรวจสอบในช่วงเดือน มกราคม -  กรกฎาคม 
2560  

ตารางสรุปผลการติดตามการด าเนินการบริหารเวชภัณฑ์ของอ าเภอ ปี 2560  
 

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

เจดีย์ฯ 
รพ.บางเสาธง 

1. สรุปผลการจัดซื้อ     
ตามแผนการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาของ รพ.  
ป ี2559  

ด าเนินการ
แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

 
ด าเนินการ 

แล้ว 

 
ด าเนินการ

แล้ว 

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

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

ส่งแล้ว 
ครบถ้วน 

3. สรุปรายงานบริหาร
เวชภัณฑ์ปี 2560 ของ  
สบรส.(online)  

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ 

แล้ว 

รายงาน
กระทรวงฯ

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

ระหว่าง
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ 

ด าเนินการ 

 
 

ระหว่าง 
การ

ด าเนินการ 
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   จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  
     มีแนวปฏิบัติและกลไกการก ากับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม 

จังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตาม ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการ การจัดซื้อยาและ 
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลภาครัฐและเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาฯ เมื่อวันที่ 
๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการทุกระดับ และมีการประกาศแนวทางปฏิบัติตาม
เกณฑ์จริยธรรมของโรงพยาบาลว่าด้วยเรื่องเกณฑ์จริยธรรมในการจัดซื้อจัดหาและ การส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา  โดยเน้น โปร่งใส  และตรวจสอบได้  มีการแจ้งประกาศดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบอย่างทั่วถึงและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และใช้ต่อเนื่องมา ปัจจุบันไม่พบกรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
ด้านจริยธรรมการจัดหาฯจากโรงพยาบาลและผู้จัดซื้อ แต่อย่างใด 

 
ล าดับ หน่วยงาน ประกาศฯ ณ วันที ่

๑ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ 

๒ โรงพยาบาลบางพลี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๓ โรงพยาบาลบางบ่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

๔ โรงพยาบาลบางจาก ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๕ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

๖ โรงพยาบาลบางเสาธง ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕7 

 

 

ผู้รายงาน   
                       ชื่อ นายจีรภัทร  พลายงาม         ต าแหน่ง เภสัชกรช านาญการ 

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

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
                       ชื่อ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก     ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

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

 

mailto:jeerapat2010@gmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 
คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  

หัวข้อ : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 

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

- คุณภาพข้อมูลเวชระเบียน การบันทึกข้อมูลและการวินิจฉัยมีความครบถ้วนถูกต้อง  
  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 

1.1.คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย : ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined)          
ของจังหวัดไม่เกิน ร้อยละ 25 ของการตายทั้งหมด 
           จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ  (Ill Define)      
ของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 (6 เดือน) พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ   
มีคนตายทั้งหมด 3,575  คน  โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลคนตาย และการให้ข้อมูลการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ แยกรายอ าเภอ                  

     เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560  
 

อ าเภอ คนตายทั้งหมด 
(คน) 

การให้ข้อมูลการตาย 
ที่ไม่ทราบสาเหตุ  

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.เมืองสมุทรปราการ 1,431 376 26.27 
2.บางบ่อ 318 85 26.72 
3.บางพลี 599 181 30.21 
4.พระประแดง 703 190 27.27 
5.พระสมุทรเจดีย์ 366 124 33.87 
6.บางเสาธง 158 55 34.81 
รวม 3,575 1,011 28.27 

ทีม่า : อ้างอิงจากมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย
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ตารางที่ 2  ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
2.1 คุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมไตรมาส 2/2560  ตายไม่ทราบสาเหตุ ร้อยละ 28.27  ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกณฑ์ก าหนด ร้อยละ 25) 
จ าแนกเป็น  ตายนอกสถานบริการ 51.77  , ตายในสถานบริการภาครัฐ 13.07 , และตายในสถานบริการภาคเอกชน 19.08 
 
ตารางแสดง ร้อยละคุณภาพสาเหตุการตาย จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไม่ทราบสาเหตุการตาย ( ill Defined ) ต.ค.59 – มี.ค.60 ( 6 เดือน) 
 

อ าเภอ 
ตายนอกสถานพยาบาล ตายในสถานบริการภาครัฐ ตายในสถานบริการภาคเอกชน ผลรวมทั้งหมด 

B1=ALL A1= 
ill Defined 

C1=A1/B1 B2=ALL A2= 
ill Defined 

C2=A2/B2 B3=ALL A3= 
ill Defined 

C3=A3/B3 B4=ALL A4= 
ill Defined 

C4=A4/B4 

เมือง 479 236 49.27 661 93 14.07 291 47 16.15 1,431 376 26.27 
บางบ่อ 141 62 43.97 152 18 11.84 25 5 20.00 318 85 26.72 
บางพลี 213 129 60.56 260 31 11.92 126 21 16.67 599 181 30.21 
พระประแดง 253 130 51.38 297 25 8.42 153 35 22.88 703 190 27.27 
พระสมุทรเจดีย์ 142 77 54.23 164 32 19.51 60 15 25.00 366 124 33.87 
บางเสาธง 72 39 54.17 65 10 15.38 21 6 28.57 158 55 34.81 
รวมทั้งหมด 1,300 673 51.77 1,599 209 13.07 676 129 19.08 3,575 1,011 28.27 

 
ที่มา : มรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตารางพบว่าในปี  2560  ช่วงเดือนตุลาคม  2559  -  เดือน  
มีนาคม 2560 จังหวัดสมุทรปราการ  มีคนตาย จ านวน 3,575 คน การให้ข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบ
สาเหตุ จ านวน 1,011 คน คิดเป็นร้อย ละ 28 .27  ซ่ึ งไม่ผ่านเกณฑ์ที่กระทรวงฯ ก าหนด                      
(ไม่เกินร้อยละ 25)  โดยพบว่าสถานที่ตายส่วนใหญ่เป็นการตาย นอกสถานพยาบาล  คิดเป็นร้อยละ 51.77 
รองลงมาเป็นการตาย ในสถานพยาบาลภาคเอกชน คิดเป็นร้อยละ 19 .08  และ เป็น การตาย                   
ในสถานพยาบาล ภาครัฐ  คิดเป็นร้อยละ 13.07 ตามล าดับ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าความคลาดเคลื่อนในการลง
สาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุมากท่ีสุดได้แก่การต ายนอกสถานพยาบาล รายละเอี ยดดังตารางข้างต้น              
ซึ่งผู้ที่บันทึกสาเหตุการตายส่วนใหญ่จะเป็นนายทะเบียนของท้องถิ่น 
 

ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย 
 

ความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2559  - 31 มีนาคม  2560 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการแล้ว ยังไม่ด าเนินการ 

1.จังหวัดสมุทรปราการมีการจัดอบรม
การบันทึกสาเหตุการตายให้แพทย์ใช้ทุน
จบใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
2.จังหวัดจัดอบรมฟ้ืนฟูการบันทึก
สาเหตุการตายให้กับแพทย์ที่ท างานอยู่
เดิมในโรงพยาบาล  
 
 
 
3.จังหวัดมีการจัดอบรมฟ้ืนฟูการบันทึก
สาเหตุการตายส าหรับนายทะเบียนใน
กรณีการตายนอกสถานพยาบาล 
 
 
 
 
 

     
 
 
     1.เชิญอบรมพัฒนา   ศักยภาพแพทย์และ  
       บุคลากรผู้รับผิดชอบให้สาเหตุการตาย 
       ผ่านระบบ VDO conference  ในวันที่  
       26 ธันวาคม 2559   โดย แพทย์หญิง 
       จันทร์เพ็ญ    ชูประภาวรรณ 
 
    2.จัดอบรมฟ้ืนฟู ในวันที่ 3 พฤษภาคม  
      2560 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา   
      สสจ.สป. ผู้เข้าร่วมประชุม 80 ท่าน 
      โดยวิทยากร  แพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ   
     ชูประภาวรรณ   
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

1.2 คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ 
  โดยก าหนดให้มีกลไกคณะท าง านพัฒนาคุณภาพข้อมูลสุขภาพระดับจังหวัด และระดับ
อ าเภอมีการขับเคลื่อน โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้วางระบบกลไกในการขับเคลื่อนดังนี้ 
 

                          
 โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งทีมพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูลสุขภาพ  HDC ระดับจัง หวัดและระดับอ าเภอ ครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอ และมีการประชุมทีมพัฒนา
คุณภาพเพ่ือขับเคลื่อน การด าเนินงานทุก 1 -  2 เดือน ซึ่งในช่วงเดือน ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560 
ด าเนินการจัดประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
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คุณภาพข้อมูลบริการสุขภาพ  

  คุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) จ าแนกรายอ าเภอ จังหวัดสมุทรปราการ  
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 75  
 

ล าดับ อ าเภอ วัน/เวลา CC ประวัต ิ
ตรวจ ค า 

การรักษา คะแนนที่ได ้
ร่างกาย วินิจฉัย 

1 อ าเภอเมือง 100 80.09 44.97 27.58 6.61 92.62 58.65 

2 อ าเภอบางบ่อ 100 65.33 53 9.5 4 94.44 42.76 

3 อ าเภอบางพลี 100 170 27 88 57 25.9 41.24 

4 อ าเภอพระประแดง 100 81.25 34.45 25.6 7.6 88.9 46.80 

5 อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 100 94.55 59.70 30.34 28.07 85.45 55.83 

6 อ าเภอบางเสาธง 100 80 16 11 94 85.00 58.00 

  สรุปภาพรวมของจังหวัด 100 95.20 39.19 32.00 32.88 78.72 50.55 

ผลการตรวจสอบการให้รหัสคุณภาพผู้ป่วยนอก 

ผลการตรวจสอบ เมือง บางบ่อ บางพล ี พระ
ประแดง 

พระสมุทร
เจดีย ์

บาง 
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

ร้อยละ 

ให้รหัสถูกต้อง                               251 41 186 209 43 250 980 73.10 
    ให้รหัสผิด                                        79 42 40 64 86 50 361 26.89 
จ านวนรหัสทั้งหมด 330 83 226 273 129 300 1341  
ลักษณะความผิดพลาด  
A= ให้รหัสผิดพลาด                                     26 17 19 39 12 6 119 32.87 
B=มีรหัสโรคหลักทั้งๆที่ไม่มี
ค าวินิจฉัย   0 0 0 1 65 0 66 18.23 
C=รหัสก ากวม      33 12 0 2 3 43 93 25.69 
D=ให้รหัสไม่ครบต าแหน่ง  1 3 0 4 1 0 9 7.09 
E=ใช้รหัสการบาดเจ็บเป็น
รหัสโรคหลัก      0 0 0 0 2 1 3 0.82 
F=รหัสมีตัวเลขมากเกินไป  0 0 0 0 0 0 0 0 
G=ให้รหัสไม่ครบ     17 2 6 14 3 0 42 11.60 
H=ให้รหัสมากเกิน  2 8 15 5 0 0 30 8.2873 
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คุณภาพข้อมูลผู้ป่วยใน (คิดเป็นร้อยละ) จ าแนกรายโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรปราการ ไตรมาสที่ 2  
(รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) 
 

โรงพยาบาล DS 1 DS 2 Hx PE PROGRESS Op OB Nurse ร้อยละ 
สมุทรปราการ 95 100 81.25 87.5 88.75 75 0 60 83.93 
บางบ่อ 90 93.33 68.75 66.25 57.5 0 0 67.5 73.04 
บางพลี 90 100 70 85 80 100 100 97.5 90.31 
บางจาก 100 100 75 96 38 85 0 63 76 
พระสมุทรเจดีย์ 75 98.33 77.5 78.75 70 0 87.5 76.25 80.35 
บางเสาธง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สรุปภาพรวม 90 98.33 74.5 82.7 66.85 52 37.5 72.85 80.73 

ผลการตรวจสอบการให้รหัสคุณภาพผู้ป่วยใน 

ผลการตรวจสอบ เมือง บางบ่อ บางพล ี พระ
ประแดง 

พระสมุทร
เจดีย ์

บาง 
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

ร้อยละ 

ให้รหัสถูกต้อง                               14 57 25 214 47 0 357 73.76 
    ให้รหัสผิด                                        6 38 2 71 10 0 127 26.24 
จ านวนรหัสทั้งหมด 20 95 27 285 57 0 484  
ลักษณะความผิดพลาด  
A= ให้รหัสผิดพลาด                                     0 13 2 23 4 0 42 33.07 
B=มีรหัสโรคหลัก 
ทั้งๆที่ไม่มีค าวินิจฉัย   0 0 0 0 0 0 0  
C=รหัสก ากวม      0 2 0 0 0 0 2 1.57 
D=ให้รหัสไม่ครบต าแหน่ง  0 0 0 3 0 0 3 2.36 
E=ใช้รหัสการบาดเจ็บเป็น
รหัสโรคหลัก      0 0 0 0 0 0 0 0 
F=รหัสมีตัวเลขมากเกินไป  0 0 0 0 0 0 0 0 
G=ให้รหัสไม่ครบ     6 17 0 9 5 0 37 29.13 
H=ให้รหัสมากเกิน  0 6 0 36 1 0 43 33.85 
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หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ   
 

 

อ.เมือง 
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัต ิ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.สมุทรปราการ 100 80 85 15 95 324 243 75.00 
รพ.สต.บางโปรง 50 33.33 25 0 88.89 166 64 38.55 
รพ.สต.บางป ู 70 36.67 25 0 90 170 72 42.35 
รพ.สต.แพรกษา 65 33.33 25 0 90 166 70 42.17 
รพ.สต.บ้านคลองเก้า 85 60 25 25 100 167 92 55.09 
รพ.สต.บางปูใหม่ 80 46.67 25 0 86.67 170 64 37.65 
รพ.สต.ท้ายบ้านใหม่ 80 33.33 25 0 96.67 170 68 40.00 
รพ.สต.ท้ายบ้าน 90 40 25 17.50 96.67 170 80 47.06 
รพ.สต.ส าโรงเหนือ 85 36.67 25 17.50 96.67 170 80 47.06 
รพ.สต.เทพารักษ์ 80 53.33 25 0 70 170 73 42.94 
รพ.สต.บางเมือง 75 43.33 25 0 93.33 170 76 44.70 
รพ.สต.บางเมืองใหม่ 85 50 25 0 100 170 82 48.24 
รพ..สต.บุญศิริ 80 46.67 25 0 88.89 167 74 44.31 
สอน.บ้านคลองบางปิ้ง 85 40 25 0 90.48 167 68 40.72 
รพ.สต.ร่มโพธิ ์ 95 48.15 24.32 0 83.33 167 71 42.51 
รพ.สต.นครทอง 95 56.67 25 0 96.30 167 82 49.10 
รพ.สต.มังกรทอง 90 56.67 25 0 100 167 70 41.92 
รพ.สต.สะพาน3 95 33.33 25 0 90 167 76 45.51 
สอน.สาขาวัดบางปิ้ง 75 36.67 27.50 16.22 80 164 77 46.95 
รพ.สต.พุทธรักษา 75 33.33 25 12.50 90 167 77 46.11 
รพ.สต.บางด้วน 72.22 44.44 25 7.50 100 167 78 46.71 
ศสช.สวางนิวาส 60 40 25 0 100 170 72 42.35 
ศสช.เทศบาลนคร 70 36.67 25 22.50 100 170 84 94.41 
ศสช.ราชา 85 60 25 25 100 167 87 52.09 
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หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ   
 

 

อ.บางบ่อ 
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัต ิ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.บางบ่อ 55 85 47.58 0 100 340 191 56.18 
PCU .รพ.บางบ่อ 85 33.33 32.50 0 66.67 170 70 41.18 
รพ.สต.บางบ่อ 75 40 0 0 100 170 67 39.41 
รพ.สต.บ้านระกาศ ม.3 80 66.67 0 0 100 170 76 44.71 
รพ.สต.บ้ายระกาศ ม.8 55 66.67 0 0 100 170 71 41.76 
รพ.สต.บางพลีน้อย 60 56.67 0 0 100 170 69 40.59 
รพ.สต.บางพลีน้อย ม.5 60 53.33 0 0 100 170 68 40.00 
รพ.สต.บางพลีน้อย ม.8 40 33.33 0 0 100 170 58 34.12 
รพ.สต.บางเพรียง 65 63.00 0 0 100 170 72 42.35 
รพ.สต.คลองด่าน ม.1 65 60 0 0 90 170 68 40.00 
รพ.สต.คลองด่าน ม.13 50 66.67 2.5 0 100 170 71 41.76 
รพ.สต.คลองสวน 60 56.67 0 0 80 170 63 37.06 
รพ.สต.เปร็ง 50 26.67 0 0 80 170 52 30.59 
รพ.สต.นิยมยาตรา 90 30 60 60 100 170 115 67.65 
รพ.สต.สร่างโศก 90 56.67 0 0 100 170 75 44.12 

 
หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ   
 

 

อ.บางพล ี
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัต ิ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.สต.บางแก้ว 70 0 25 10 86.67 170 64 37.65 
รพ.สต.วัดสลุด 90 10 70 35 90.00 170 100 58.82 
รพ.สต.บางปลา 95 0 2.50 0 56.67 170 47 27.65 
รพ.สต.บ้านคลองสี่ 85 0 0 0 86.67 170 53 31.18 
รพ.สต.บางโฉลง 80 0 0 0 90 170 53 31.18 
รพ.สต.ราชาเทวะ 95 0 40 20 90 170 80 47.06 
รพ.สต.หนองปรือ 95 0 5 0 93.33 170 59 34.71 
รพ.สต.บัวเกราะ 85 0 12.50 77.50 93.33 170 91 53.53 
ศูนย์แพทย์บางแก้ว 65 0 0 0 90 170 50 29.41 
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หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

   

อ าเภอพระประแดง 
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัต ิ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.บางจาก 78 53 28 97 57 490 70 14.25 
PCU รพ.บางจาก 75 37 25 0 100 170 45 26.47 
รพ.สต.บางจาก 75 33 40 20 100 170 52 30.58 
รพ.สต.บางครุ 85 37 30 10 90 170 48 28.23 
รพ.สต.บางพึ่ง 95 33 25 0 90 167 47 28.14 
รพ.สต.ทรงคนอง 95 33 23 0 100 170 46 27.05 
รพ.สต.บางยอ 95 33 25 0 90 167 46 27.54 
รพ.สต.บางกระสอบ 65 33 18 0 90 167 40 23.95 
รพ.สต.บางกระเจ้า 95 30 25 0 90 167 44 26.34 
รพ.สต.บางกอบัว ม.2 90 33 25 0 100 170 50 29.41 
รพ.สต.บางกอบัว ม.12 85 33 25 0 100 170 45 26.47 
รพ.สต.บางน้ าผึ้ง 90 33 23 0 70 161 41 25.46 
รพ.สต.บางหญ้าแพรก 90 33 25 0 87 164 53 32.31 
รพ.สต.บางหัวเสือ 75 33 25 0 87 164 42 25.60 
รพ.สต.ส าโรงใต้ 95 33 25 0 90 167 45 26.94 
รพ.สต.ส าโรงกลาง 37 37 25 0 87 164 45 27.43 
รพ.สต.ส าโรง 100 33 25 0 60 158 43 27.21 
รพ.สต.อยู่เจริญ 100 33 25 0 100 170 43 25.29 
PCU ท.เมืองสมุทรปู่เจ้า 85 33 25 0 90 167 47 28.14 
เมืองสมุทรปู่เจ้า 20 33 25 25 100 170 44 25.88 

หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   
 

อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัต ิ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.พระสมุทรเจดีย์ 85 100 43.75 41.25 83.33 353 212 60.06 
รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า 100 50 50 57.5 93.33 170 113 66.47 
รพ.สต.ในคลองบางปลากด 100 66.67 60 42.50 90.00 170 118 69.41 
รพ.สต.นาเกลือ 100 40.00 0 0 93.33 170 70 41.17 
รพ.สต.คู่สร้าง 90 60.00 2.5 0 80 164 71 43.29 
รพ.สต.คลองสวน 100 60.00 0 0 86.67 167 74 44.31 
รพ.สต.คลองนาเกลือน้อย 85 50.00 2.5 0 96.67 170 72 42.35 
รพ.สต.ขุนสมุทรไทย 100 63.33 55.00 60.0 96.67 170 124 72.94 
รพ.สต.คลองทะเล 100 76.67 42.50 37.50 86.67 170 111 65.29 
รพ.สต.ขุนสมุทร 90 40.00 77.50 70.00 66.67 170 119 70 
รพ.สต.คลองกะออม 90 50.00 0 0 76.67 170 66 38.82 
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หน่วยบริการคุณภาพข้อมูลผู้ป่วยนอก (คิดเป็นร้อยละ) อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ   
 

 

อ าเภอบางเสาธง 
เกณฑ์คุณภาพข้อมูล OPD (คะแนน) 

cc ประวัติ ตรวจ
ร่างกาย 

ค า
วินิจฉัย 

การ
รักษา 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 

รพ.สต.บางเสาธงกลาง 100 60 2.5 100 73.33 168 95 56.54 
รพ.สต.เมืองใหม่บางพลี 90 10 3.33 100 83.33 169 103 60.94 
รพ.สต.ศีรษะจรเข้น้อย 80 10 0 100 80 169 96 56.80 
รพ.สต.เจริญราษฎร์ 90 3.33 2.50 85.00 100 170 93 54.70 
รพ.สต.บางเสาธง 95 3.33 0 100 93.33 170 108 57.64 
รพ.สต.วัดศรีวารีน้อย 55 0 2.51 92.50 100 170 79 46.47 
รพ.สต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ 70 3.33 17.50 100 90 169 99 58.57 
รพ.สต.กัลปพฤกษ ์ 60 0 25.00 100 100 170 101 59.41 

 
 

ปัญหาที่ตรวจพบ 
มีประวัติการบันทึกอาการส าคัญค่อนข้างดี แต่ขาดเรื่องประวัติอาการปัจจุบัน ประวัติ

อาการในอดีต  การลงรหัส ICD-10 ไม่สัมพันธ์กับอาการ   และการวินิจฉัยโรค ยังขาดการบันทึกการ
วินิจฉัยโรค  ไม่พบการตรวจร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

สาเหตุ 
ขาดความรู้ และ ความเข้าใจ ในการบันทึกข้อมูล  การตรวจร่างกาย ซึ่งเกิดจากมีเจ้าหน้าที ่

หลายระดับอยู่เวรตรวจรักษา ซึ่งอาจไม่ได้รับการแนะน า หรือ สอนเรื่องการตรวจร่างกาย และ การลงบันทึก    
ความสมบูรณ์ วิธีการให้รหัสผิดพลาด ใช้โปรแกรมในการค้นหารหัส ICD ไม่ใช้คู่มือมาตรฐานการขาดความรู้
และความช านาญในการให้รหัส 

การแก้ปัญหา 
  1. ประสานความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียนของโรงพยาบาลทุกโรงพ ยาบาล  
บูรณาการการท างานร่วมกับทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัดฯ ในการประเมินคุณภาพเวชระเบียนของ 
รพ .สต .ทุกแห่ง  โดยมีผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียนของโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์              
ซึ่งมีประสบการการด าเนินงานเป็นวิทยากร และพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงาน 
  2.  จัดตั้ง Group Ling ในการสื่อสารและการด าเนินงานร่วมกันระหว่างสมาชิก              
ใน Group Line 
  3. ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบันทึกเวชระเบียน ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน       
เวชระเบียน และทีมพัฒนาคุณภาพข้อมูลระดับจังหวัดและอ าเภอ  เพ่ือเป็นพี่เลี้ยงใ นการท างาน  จ านวน     
2 ครั้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโพทะเล 
  4.ทีมพัฒนาคุณภาพระดับอ าเภอ จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานเวชระเบียนของ รพ . และ  
รพ.สต. เพ่ือท าความเข้าใจในการบันทึกข้อมูล และเกณฑ์ในการติดตามประเมิน โดยมีวิทยากรพี่ เลี้ยงจาก 
สสจ.และรพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ให้ค าปรึกษาและแนะน า 
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  5. วิเคราะห์ผลการประเมินส่วนขาด (GAP) ที่ได้จากการประเมินคุณภาพเวชระเบียน    
เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหา  โดยก าหนดให้มีการจัดอบรมให้ความรู้  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้อง       
ในวันที่ 19- 20 กรกฎาคม 2560 จ านวน 2 รุ่น 300 คน 
  6. ได้ก าหนดในการสุ่มเยี่ยม รพ .สต.ทุกอ าเภอ อ าเภอละ 2-3 แห่ง เพื่อประเมินติดตาม 
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 

ผู้รายงาน   
 1. ชื่อ นางสาวพัชรา  สุดกังวาน             ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญการ 
 2.ชื่อ นางสาวนุสรา  เพชรฤทธิ์              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
    โทร 02 3895980 ต่อ 104,132    E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 
 3.ชื่อ นางสาวทัศนีย์  อารยะพงศ์วัฒนา    ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
    โทร 02 4259407                E-mail : Psmdho.sp@moph.mail.go.th 
 
 ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
     ชื่อ นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ         ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
     โทร 08 1409 6358      E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

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

ตัวชีว้ัด  
ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 

1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
                    ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2560 

ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด 
ผลงาน  

ปี 2559 
เป้าหมาย  
ปี 2560 

ผลงาน  
ณ 31 มีค.2560 

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

12,485 
ครั้ง 

 

13,358 ครั้ง  
(+ 7% ของ 
ปี 2559) 

6,875 ครั้ง 
ร้อยละ 51.52 

 

     
การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ  เป้าหมาย ปี 2560  คือ เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 7 ของปี  2559  เท่ากับ  13,359 ครั้ง  ซ่ึงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 2 เท่ากับ 6,875 ครั้ง     
คิดเป็นร้อยละ 51.52 
 

2.การบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินภายในจังหวัด 
 2.1 มีค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

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

2.2  แผนการด าเนินงาน/การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน  ปี 25๖๐ 
                2.2.1 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ 2560  

  - ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อก าหนดแนวทางและติดตามงาน 
  -  สนับสนุนเงินชดเชยค่าปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินแก่หน่วยปฏิบัติการ 
  -  ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2560กับหน่วยงานอื่น  

- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและน าส่งโรงพยาบาล 
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         2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉิน  
           - อบรมผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เบื้องต้น (EMR 40 ชม.) 
  -  อบรมพนักงานขับรถพยาบาล เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560            

ณ โรงเรียนทักษะพิพัฒน์ จังหวัดสระบุรี (รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2559) 
  - อบรมเชิงปฏิบัติการคณะท างาน EOC/SATและผู้เกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ให้แก่ผู้บริหาร

และนักวิชาการผู้รับผิดชอบทั้งระดับอ าเภอและจังหวัด  วันที่  17 มีนาคม 2560  
  - อบรมมาตรฐานรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  วันที่  15-16 กรกฎาคม 2560 
           - อบรมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่กู้ชีพ  หลักสูตรกู้ชีพทางน้ า (ส่งไปร่วมอบรมที่ จ.ตราด) 

3.  ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการในพื้นที ่

หน่วยปฏบิัติการ
ฉุกเฉิน 

จ านวนหน่วยปฏิบัติการทุกระดับ 
รวมทั้งหมด ระดับสูง 

(ALS) 
ระดับพื้นฐาน 

(BLS) 
ระดับเบื้องต้น 

(FR) 
ปี 2557 64 16 16 27 
ปี 2558 64 16 16 5 
ปี 2559 64 16 16 32 
ปี 2560 65 16 16 33 

 

อ าเภอ 

จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทั้งหมด 

ที่มีหน่วย
ปฏิบัติการขึ้น
ทะเบียนใน

ระบบ 

ร้อยละ 
ที่มีหน่วย

ปฏิบัติการออก
ปฏิบัติการจริง 

ร้อยละ 

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

รวมทั้งจังหวัด 48 33 68.75 19 57.57 
 

  จากจ านวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 48  แห่ง (ยกเว้น อบจ .) จ านวนหน่วย
ปฏิบัติการ  ที่ข้ึนทะเบียนในระบบ  จ านวน 33 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 68.75  ปฏิบัติการจริง  จ านวน  19 แห่ง   
ร้อยละ 57.57  
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4.การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) 
 

             สถานการณ์การรายงานข้อมูลในระบบ สารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน  การบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน  ปี 2560 มี 2 ลักษณะ ได้แก่ 1.ส าหรับหน่วยปฏิบัติการที่ท า MOU จ่ายตรง 
จ านวน 36 แห่ง จากหน่วยปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการจริง 54 แห่ง ( ไม่รวมเทศบาลบางเมือง เนื่องจาก
ไม่ได้ให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในระบบ) คิดเป็นร้อยละ 66.66  ขณะนี้โอนเงินด้วยระบบจ่ายตรง ถึงเดือน
มีนาคม  2560 ส าหรับหน่วยปฏิบัติการที่ยังไม่เข้าระบบจ่ายตรง จ านวน  18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 
ซึ่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ต้องคีย์ข้อมูลผลการออกปฏิบัติการให้หน่วยงานที่ยังไม่ท า 
MOU เนื่องจาก ไม่พร้อม ด้านผู้บริหารและการเปิดบัญชี ธ .ก.ส.  ซึ่งจังหวัดพยายามผลักดันให้ ทุกหน่วย     
ต้องเข้าสู่ระบบจ่ายตรง   
 

5.ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
  5.1 งบสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภาระงาน ไม่เพียงพอต่อประชากรที่ต้องบริการทุกสิทธิ์  
ข้อเสนอคือ  จัดสรรงบประมาณตาม capitation และหน่วยบริการควรเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินจากต้นสังกัด เพื่อให้โรงพยาบาลมีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น  
  5.2 หน่วยปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สมัครเข้าระบบ
แต่ไม่ออกเหตุ  แก้ไขโดยท าหนังสือเชิญชวนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ซึ่งมีท้องถิ่นท่ีเข้าร่วม เพียง 2 แห่ง   
  5.3 ไม่มีการจัดบริการ EMS พ้ืนที่ทางน้ า เนื่องจากการแพทย์ฉุกเฉินทางบก ยังมีปัญหาอยู่  
การแก้ไข คือ พัฒนาบุคลากรกู้ชีพทางน้ าให้มีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรการ ควบคุมก ากับ            
หน่วยปฏิบัติการที่ไม่ปฏิบัติตามระบบฯ ซ่ึงอยู่ระหว่างการร่างมาตรการ  โดยคณะท างานควบคุม ก ากับ       
ชุดปฏิบัติการ โดยมี  นายธนู  บุญเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวหน้าคณะท างาน  
  5.4 Response Time  8-10 นาที  เพียงร้อยละ 69.43 แก้ไขโดย ให้ FR ในพ้ืนที่ใกล้    
ที่เกิดเหตุออกปฏิบัติการช่วยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุก่อน จากนั้น จึงให้มีการเปลี่ยนถ่ายผู้ป่วยให้กับ              
ชุดปฏิบัติการฯ ระดับสูง ระหว่างเส้นทาง และการมี Motorlance ออกเหตุก่อนที่รถฉุกเฉินจะไปถึง  
  5.5 ความขัดแย้งของอาสากูช้ีพในการน าส่งผู้ป่วย การแก้ไขเช่นเดียวกับข้อ 5.3  

 

6.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
6.1 บุคลากร EMS ควรแยกออกจาก ER  

     6.2 ให้พ้ืนที่พัฒนางานบริการต่างๆ มากมาย ภายใต้ทรัพยากรที่จ ากัด ข้อเสนอ           
คือ ควรสนับสนุนทรัพยากร คน เงิน ของ ให้เพียงพอ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่เข้ากันได้ดีกับบริบท
ของพ้ืนที่ และไม่ควรตีกรอบการบริหารจัดการ ในการแก้ไขปัญหาหรือระบบบริการในพ้ืนที่   
      6.3 ผลิต Paramedics แต่ไม่มีกรอบรองรับ  ข้อเสนอ คือ กระทรวงฯ ควรก าหนดให้มี
กรอบในโรงพยาบาล ทุกระดับ   
  6.4 สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินและ ส า นักสาธารณสุข ฉุกเฉิน กระทรวง สาธารณสุข           
ควรมีการบูรณาการในการก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงาน การก าหนดตัวชี้วัด และอ่ืนๆ ให้เป็นไปใน
แนวทิศทางเดียวกัน 
  6.5 ควรเพิ่มค่าเสี่ยงภัยให้กับพยาบาล/พขร./จนท.ที่เก่ียวข้อง ที่ออกเหตุ หรือ Refer 
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7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
            7.1 รถยกถังออกซิเจน  Easy oxy -  Tranfer ของศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดสมุทรปราการ  
เพ่ือลดการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลัง ข้อมือ จากการยกของหนัก ซึ่งอยู่ระหว่างการเผยแพร่ที่ศูนย์นเรนทร   
ราชวิถี ได้รับรางวัลที่ 1 ด้านนวัตกรรมความผลอดภัย  จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ  ปี 2559 และได้รับ
รางวัลในเวทีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ในงาน EMS Forum จากรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข 

  7.2  Wheel chair ไฟฟ้า  เพ่ือให้พนักงานเปลสะดวกสบายในการเข็นผู้ป่วย เปลี่ย นจาก
แบบเข็นมาเป็นนั่งขับและมีผู้ป่วยนั่งท้าย  ก าลังด าเนินการ    

 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นางนิชดา  พงษ์แย้ม          ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

           โทร. 08 6522 9770          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
ชื่อ นางแสงทอง  แหงมงาม      ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
โทร. 08 6609 1312          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ประเด็นการตรวจราชการ 
1. หน่วยบริการได้รับการจัดสรรที่พอเพียงต่อการให้บริการ มีรายได้ไม่ต่่ากว่าค่าใช้จ่าย 
2. การบริหาร ติดตาม ก่ากับแผนการเงินการคลัง ด้วยแผนทางการเงิน (Plan FIN Management) 

ทุกเดือน 
3. การประเมินกระบวนการท่างาน (FAI) 
4. ประเมินประสิทธิภาพในการด่าเนินงานโดยใช้ดัชนี 7 ตัว 
5. การตรวจสอบบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง/คะแนนคุณภาพบัญชีผ่านเกณฑ์ 
6. มีเครือข่ายด้านการเงินการคลังและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ตัวชี้วัด  
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน(ไม่เกินร้อยละ 8 ของหน่วยบริการในพื้นที่) 

1.ข้อมูลแสดงผลการด่าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
1.1  แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ (หน่วยบริการผ่านเกณฑ์ในแต่ละข้อจ่านวน  7  ข้อ) 
  ตารางแสดงการบริหารจัดการการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 

  หน่วยบริการทุกแห่งในจังหวัดสมุทรปราการ  มีการบริหารจัดการการเงินการคลังครบถ้วน
ทุกกระบวนการ 

ล่าดับ หน่วยบริการ 

1.แผนทาง
การเงิน

(Planfin)  
มีความ
ทันเวลา 
ครบถ้วน  
ถูกต้อง 

2.ผลต่าง
ของแผน
และผลไม่
เกินร้อยละ 
5(รายได้

และ
ค่าใช้จา่ยสูง
กว่าหรือต่่า
กว่าแผนได้

ไม่เกิน 
ร้อยละ 5 

3.หน่วย
บริการมี

สัดส่วนของ
ต้นทุนต่อ

รายได้ไม่เกิน
ค่า 

mean+1S
D ของหน่วย
บริการใน
กลุ่มระดับ
เดียวกัน 

(20 กลุ่ม) 

4.หน่วยบริการ
ผ่านเกณฑ์
ประเมิน

ประสิทธิภาพ 
มากกว่า 4 ตัว 

จากเกณฑ์
ประเมิน  
7 ตัว 

5.หน่วย
บริการมี
ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6.หน่วย
บริการผ่าน

เกณฑ์คะแนน
คุณภาพบัญชี
ด้วยการตรวจ

ทาง
อิเล็คทรอนิกส์ 
100 คะแนน 

7.เครือข่าย 
CFO/Auditor 

ระดับเขต/
จังหวัดผ่าน
การอบรม 

1 รพ.สมุทรปราการ 1 0 0 1 1 1 1 
2 รพ.บางบ่อ 1 0 1 0 0 1 1 
3 รพ.บางพล ี 1 0 1 1 0 1 1 
4 รพ.บางจาก 1 0 1 1 1 1 1 
5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 1 0 0 1 1 1 1 
6 รพ.บางเสาธง 1 0 0 1 1 1 1 
 รวม 6 0 3 5 4 6 6 
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   ตารางแสดงระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Risk  Score) ณ  30  เมษายน  2560    

 

ล่าดับ หน่วยบริการ 
Current 
Ratio 

Quick 
Ratio 

Cash  
Ratio 

NWC 
(ล้านบาท) 

Net Income 
(ล้านบาท) 

Risk  
Scoring 

1 รพ.สมุทรปราการ 1.71 1.61 1.10 315,653,044 106,581,360 0 

2 รพ.บางบ่อ 1.29 1.21 1.02 42,179,212 -9,303,568 2 

3 รพ.บางพลี 2.54 2.48 2.01 293,728,783 74,302,997 0 

4 รพ.บางจาก 2.06 1.96 1.83 63,323,590 17,799,767 0 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 1.53 1.45 1.41 34,698,482 13,556,024 0 

6 รพ.บางเสาธง 4.68 4.54 4.53 82,973,520 28,051,335 0 

สถานการณ์ด้านการเงินการคลังจังหวัดสมุทรปราการ    หน่วยบริการทั้งหมด  6  แห่ง  
ไม่มีหน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ ๗    ระดับความเสี่ยงทางการเงินของหน่วยบริการ   
ณ 30 เมษายน 2560  โรงพยาบาลส่วนใหญ่ระดับวิกฤติเป็น 0  ยกเว้น โรงพยาบาลบางบ่อ  มีระดับวิกฤติ
เป็น 2 เนื่องจากอัตราส่วนทุนหมุนเวียนต่่ากว่าเกณฑ์เล็กน้อย  และก่าไรสิทธิรวมค่าเสื่อมเป็นลบ     

ตารางแสดงระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Risk  Score)  ปีงบประมาณ  2560  
 

ล่าดับ หน่วยบริการ 30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2559 31 มีนาคม 2560 

1 รพ.สมุทรปราการ 0 0 0 

2 รพ.บางบ่อ 2 2 2 

3 รพ.บางพลี 0 0 0 

4 รพ.บางจาก 1 0 0 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 1 1 0 

6 รพ.บางเสาธง 0 0 0 

ระดับความเสี่ยงทางการเงิน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ไม่มีหน่วยบริการประสบปัญหา 
วิกฤติการเงินระดับ 7     
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ตารางแสดงระดับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (7 Plus Efficiency Score)  ณ 31 มีนาคม 2560    

ประสิทธิภาพการบริหารการเงิน (7 Plus Efficiency Score)  ณ 31 มีนาคม 2560    
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  ผ่าน  6  ตัวจาก 7  ตัว  คือ  ประสิทธิภาพการท่าก่าไร อัตรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการบริหารสินค้าคงคลัง  การเรียกเก็บหนี้ สปสช . 
กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ไม่ผ่าน  1 ตัว  คือ  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางบ่อ   ผ่าน  4  ตัวจาก 7  ตัว  คือ  การบริหารสินค้าคงคลัง  ระยะเวลา   
ถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ไม่ผ่าน  3 ตัว  คือ ประสิทธิภาพการ
ท่าก่าไร  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางพลี  ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือ  ประสิทธิภาพกา รท่าก่าไร  การบริหาร
สินค้าคงคลัง ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ไม่ผ่าน  2 ตัว  
คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์   และ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  

โรงพยาบาลบางจาก ผ่านหมดทั้ง 7  ตัว  คือ ประสิทธิภาพการท่าก่าไร  อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์    ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ  การบริหารสินค้าคงคลัง  ระยะเวลา
ถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม  

โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ ผ่าน  5  ตัวจาก 7  ตัว  คือประสิทธิภาพการท่าก่าไร    
การบริหารสินค้าคงคลัง  ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ สปสช . กรมบัญชีกลาง และประกันสังคม  
ไม่ผ่าน  2 ตัว คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  และระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ 

โรงพยาบาลบางเสาธง  ผ่าน  6  ตัวจาก  7   ตัว  คือประสิทธิภาพการท่าก่าไร    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการบริหารสินค้าคงคลัง  การเรียกเก็บหนี้ สปสช . 
กรมบัญชีกลาง และ ประกันสังคม ไม่ผ่าน  1 ตัว  คือระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการช่าระหนี้การค้ากลุ่มบริการ 

ล่าดับ หน่วยบริการ 

ประสิทธิภา
พการท่า

ก่าไร
(Operating  

Margin) 

อัตรา
ผลตอบแทน

จาก
สินทรัพย ์
(Return  

on Asset) 

ระยะเวลา
ถัวเฉลี่ยใน
การช่าระ
หนี้การค้า
กลุ่มบริการ
(Average 
Payment 
Period 

ระยะเวลา
ถัวเฉลี่ยใน
การเรียก
เก็บหนี้

(Average 
Collection 

Period) 
สปสช. 

ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการ
เรียกเก็บหนี้
(Average 

Collection 
Period) 

กรมบัญชีกลาง 

ระยะเวลาถัว
เฉลี่ยในการ
เรียกเก็บหนี้
(Average 

Collection 
Period) 

ประกันสังคม 

การบริหาร
สินค้าคงคลัง
(Inventory  

Managment) 
คะแนน 

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

1 รพ.สมุทรปราการ 8.69 6.68 101 21 29 27 34 6 

2 รพ.บางบ่อ -6.20 -2.86 145 28 34 25 30 4 

3 รพ.บางพลี 19.32 7.49 112 26 28 21 30 5 

4 รพ.บางจาก 22.29 10.88 74 12 37 30 30 7 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 14.79 12.73 113 4 31 33 30 5 

6 รพ.บางเสาธง 65.83 22.12 104 0 30 30 30 6 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 2/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  294 
 

ตารางแสดงการวัดสถานะการเงินและประสิทธิภาพบริหารการเงิน  Matrix  Grading  
( Risk  Scoring  +  7 Plus  Efficiency  Score) 

สถานะการเงินและประสิทธิภาพบริหารการเงิน  Matrix  Grading ( Risk  Scoring  +  7  
Plus Efficiency  Score) จังหวัดสมุทรปราการหน่วยบริการทั้งหมด  6  แห่ง   หน่วยบริการมีประสิทธิภาพ
บริหารการเงิน เกรด B จ่านวน  2  แห่ง  เกรด B- จ่านวน  1  แห่ง  เกรด A  จ่านวน  1 แห่ง และเกรด A-  
จ่านวน  2  แห่ง  วัด Matrix  Grading ได้ ดังนี้ เกรด 0A  มี 1 แห่งคือ  โรงพยาบาลบางจาก  เกรด 0A-   
มี 2 แห่งคือ  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  และโรงพยาบาลบางเสาธง เกรด 0B มี 2 แห่งคือ โรงพยาบาล
บางพลี และโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ เกรด  2B- มี 1 แห่งคือ โรงพยาบาลบางบ่อ 

ตารางแสดงต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method  ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560 

ล่า 
ดับ หน่วยบริการ 

Unit Cost 
OPD 

Mean+1SD  
Unit Cost RW 

(IPD) 
Mean+1SD  

ผลการ
ประเมิน 

1 รพ.สมุทรปราการ 838.41 1,247.20 14,576.13 17,229.15 ผ่าน 

2 รพ.บางบ่อ 681.62 773.80 14,714.70 15,863.13 ผ่าน 

3 รพ.บางพลี 569.84 890.61 14,383.41 19,963.92 ผ่าน 

4 รพ.บางจาก 667.69 808.42 20,386.30 18,356.11 ไมผ่่าน 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 751.13 793.51 19,347.97 17,295.78 ไมผ่่าน 

6 รพ.บางเสาธง 947.29 788.80 - 20,286.25 ไม่ผ่าน 

 

ล่าดับ หน่วยบริการ 
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1 รพ.สมุทรปราการ 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 

2 รพ.บางบ่อ 0 0 0 1 1 1 1 B- 2B- 

3 รพ.บางพลี 1 0 0 1 1 1 1 B 0B 

4 รพ.บางจาก 1 1 1 1 1 1 1 A 0A 

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

6 รพ.บางเสาธง 1 1 0 1 1 1 1 A- 0A- 
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ต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method  ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2560   
โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางบ่อ  โรงพยาบาลบางพลี ผ่านเกณฑ์ ต้นทุนบริการไม่เกิน 
mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกันส่วนโรงพยาบาลบางจากและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ 
ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากต้นทุนผู้ป่วยในเกิน mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่มระดับเดียวกัน ส่าหรับ
โรงพยาบาลบางเสาธง ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากต้นทุนผู้ป่วยนอก  เกิน mean+1sd ของหน่วยบริการกลุ่ม
ระดับเดียวกัน   
 

ตารางแสดงต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method   ปีงบประมาณ 2560 

ล่าดับ หน่วยบริการ 
Unit Cost OPD Unit Cost RW (IPD) 

ต.ค.59 ธ.ค.59 ม.ีค.60 ต.ค.59 ธ.ค.59 ม.ีค.60 

1 รพ.สมุทรปราการ 1,265.38 929.55 838.41 10,767.39 12,474.37 14,576.13 

2 รพ.บางบ่อ 473.33 664.96 681.62 10,342.57 13,385.40 14,714.70 

3 รพ.บางพลี 1,197.10 665.57 569.84 12,152.99 16,169.70 14,383.41 

4 รพ.บางจาก 1,087.49 667.69 712.37 18,585.10 20,598.95 20,386.30 

5 รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 807.77 761.05 751.13 20,981.66 19,446.55 19,347.97 

6 รพ.บางเสาธง 741.10 710.93 947.29 - - - 

 
ต้นทุนหน่วยบริการ  แบบ Quick Method  ปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม  2559   

ถึง เมษายน 2560  โรงพยาบาลบางบ่อ ต้นทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และ ต้นทุนต่อ RW  
โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ  ต้นทุนมีแนวโน้มลดลงทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และ ต้นทุนต่อ RW และ 
โรงพยาบาลบางจาก   ต้นทุนผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี  มีแนวโน้มลดลง   
โรงพยาบาลบางจากและโรงพยาบาลบางเสาธง  เดือนธันวาคม  ลดลงจาก  เดือน  ตุลาคม 2559           
เดือน มีนาคม 2560 กลับเพิ่มขึ้นจากเดือน  ธันวาคม 2559   ต้นทุนต่อ RW  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  โรง พยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลบางจาก เดือนธันวาคม เพิ่มข้ึนจากเดือน  ตุลาคม 
2559   เดือน มีนาคม 2560 กลับลดลงจากเดือน ธันวาคม 2559         
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ตารางเปรียบเทียบแผนการเงิน (Planfin) กับผลการด่าเนินงาน เดือนตุลาคม – เมษายน 2560 

ล่าดับ 
หน่วยงาน 

 

รายการ แผน  
ตค.59-เมย.60 

ผล  
ตค.59-เมย.60 

ผลต่าง % ผลต่าง 

1 รพ.สมุทรปราการ 

รวมรายได ้ 868,134,400.00 916,428,252.64 48,293,852.64 5.56 

รวมค่าใช้จ่าย 817,517,283.33 809,846,892.44 -7,670,390.89 0.94 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 50,617,116.67 106,581,360.20 55,964,243.53 111 

2 รพ.บางบ่อ 

รวมรายได ้ 154,226,881.82 149,045,945.74 -5,180,936.08 3.36 

รวมค่าใช้จ่าย 148,820,739.98 158,349,514.64 9,528,774.66 6.40 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 5,406,141.84 -9,303,568.90 14,709,710.74 272 

3 รพ.บางพลี 

รวมรายได ้ 315,034,416.67 369,829,211.04 54,794,794.37 17.39 

รวมค่าใช้จ่าย 310,055,666.67 295,526,213.48 -14,529,453.19 4.69 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 4,978,750.00 74,302,997.56 69,324,247.56 1,392 

4 รพ.บางจาก 

รวมรายได ้ 103,161,683.33 111,501,032.38 8,339,349.05 8.08 

รวมค่าใช้จ่าย 102,484,958.33 87,676,036.49 -14,808,921.84 14.45 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 676,725.00 23,824,995.89 23,148,270.89 3,421 

5 รพ.พระสมุทรฯ 

รวมรายได ้ 93,533,080.93 105,219,408.37 11,686,327.44 12.49 

รวมค่าใช้จ่าย 89,223,080.33 91,663,383.90 2,440,303.57 2.74 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 4,310,000.60 13,556,024.47 9,246,023.87 215 

6 รพ.บางเสาธง 

รวมรายได ้ 37,793,283.27 51,159,457.98 13,366,174.71 35.37 

รวมค่าใช้จ่าย 27,001,430.82 23,108,122.38 -3,893,308.44 14.42 

ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย 10,791,852.45 28,051,335.60 17,259,483.15 160 

 

 
  เปรียบเทียบแผนการเงิน  (Planfin) กับผลการด่าเนินงาน เดือน  ตุลาคม 2559            
ถึง เมษายน  2560  โรงพยาบาลสมุทรปราการ  โรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลพระส มุทรเจดีย์ฯ 
รายได้มีผลต่างเกิน  5 %  ส่วนค่าใช้จ่ายมีผลต่างไม่เกิน  5 %  โรงพยาบาลบางบ่อ รายได้มีผลต่าง           
ไม่เกิน 5 %  ส่วนค่าใช้จ่ายมีผลต่างเกิน 5 % เล็กน้อย ส่วน โรงพยาบาลบางจากและโรงพยาบาลบางเสาธง      
ทั้งรายได้และค่าใช้จ่าย มีผลต่างเกิน 5 %   
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 ตารางผลการประเมินระดับความส่าเร็จการบริหารการเงินการคลัง ไตรมาส 2/2560 

โรงพยาบาล 

การควบคุมภายใน 
การพัฒนาคุณภาพ

บัญช ี

การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารการเงิน 

การคลัง 

การบริหารตน้ทุน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

คะแนน
รวม Internal Control Accounting Audit 

Financial 
Management Unit Cost 

ระดับ
ความส่าเร็จ 

น้่าหนัก 
(20) 

ระดับ
ความส่าเร็จ 

น้่าหนัก 
(20) 

ระดับ
ความส่าเร็จ 

น้่าหนัก 
(30) 

ระดับ
ความส่าเร็จ 

น้่าหนัก 
(30) 

รพ.สมุทรปราการ 4 80 5 100 5 150 4 120 90 
รพ.บางบ่อ 4 80 4 80 4 120 5 150 86 
รพ.บางพล ี 4 80 3 60 5 150 5 150 88 
รพ.บางจาก 4 80 5 100 5 150 4 120 90 
รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 4 80 5 100 5 150 4 120 90 
รพ.บางเสาธง 4 80 5 100 5 150 4 120 90 

คะแนนเฉลี่ย 89 

         ระดับความส่าเร็จการบริหารการเงินการคลัง (FAI) ของหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ  
ไตรมาส 2  ปี 2560 ได ้คะแนนรวมเฉลี่ย  89 

คะแนนตรวจสอบคุณภาพข้อมูลบัญชีระบบเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการ 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 

หน่วยบริการ คะแนน ระดับ 

รพ.สมุทรปราการ 70.84 B 

รพ.บางบ่อ 59.28 C 

รพ.บางพล ี 78.89 B 

รพ.บางจาก 86.65 A 

รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ 77.41 B 

รพ.บางเสาธง 65.62 C 

 
ผลการตรวจคุณภาพ บัญชีเกณฑ์คงค้างของหน่วยบริการ โดยคณะท่างานตรวจสอบบัญชี

เกณฑ์คงค้างระดับจังหวัด  รอบท่ี  1  ปีงบประมาณ 2560  โรงพยาบาลที่คุณภาพบัญชีเกรด A  มี 1  แห่ง
คือโรงพยาบาล บางจาก  โรงพยาบาลคุณภาพบั ญชีเกรด B มี 3 แห่งคือโรงพยาบาลสมุทรปราการ  
โรงพยาบาลบาง พลี และโ รงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทนนท์ ส่วนโรงพยาบาลคุณภาพบัญชีเกรด C       
มี 2 แห่ง คือโรงพยาบาลบางบ่อและโรงพยาบาลบางเสาธง 
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    1.2 แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  ด้านสถานการณ์การเงินการคลังและประสิทธิภาพการบริหารการเงิน 
  สถานการณ์การเงินของหน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ  ไม่มีหน่วยบริการประสบ
ภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ( มีเพียง 1  แห่งระดับ 2 ) เนื่องจากหน่วยบริการทุกแห่งปฏิบัติตาม
นโยบายประหยดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมรายได้ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ มีเศรษฐกิจดีหน่วยบริการมี
โอกาสในการหารายได้เพ่ิมจากประชากร สิทธิต่างๆ  เช่น ประกันสังคม ข้าราชการ แรงงานต่างด้าว       
เงินบริจาค  ท่าให้หน่วยบริการสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การเงินของโรงพยาบาล   ได้เป็นอย่างดี  
แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในแต่ละ วิชาชีพ  ท่าให้โรงพยาบาลต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว  ท่าให้เป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องมี    การเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน   ส่าหรับประสิทธิภาพการบริหารการเงิน  หน่วยบริการทุกแห่ งมีประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินมีความเสี่ยงน้อย  มีผลมาจากสถานการณ์การเงินที่ไม่ประสบภาวะวิกฤติ  

ด้านการจัดท่าแผนประมาณการรายได้และรายจ่าย(Planfin) ปี 2560 
ปี 2560 หน่วยบริการทุกแห่งมีการส่งแผนการเงิน(PLanfin)  ครบถ้วน  ถูกต้อง  สมบูรณ์ 

และมีการควบคุม  ก่ากับ ติดตามผลการด่าเนินงานให้เป็นไปตามแผน  หน่วยบริการในจังหวัดสมุทรปราการ
ได้ทบทวนผลการด่าเนินงาน ในรอบ  6  เดือนแรกของปีงบประมาณ เพ่ือปรับแผนทางการเงินรอบครึ่งปี
หลัง  ให้มีความสอดคล้องกับสถาการณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการประเมินแผนการเงิน (PLanfin)     
ปี 2560 (ตุลาคม 2559– เมษายน  2560) โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีผลต่างของแผนและผลของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายสูงกว่าหรือต่่ากว่าแผนได้  เกินร้อยละ 5  มีโรงพยาบาลเพียง   1  แห่งเท่านั้น ที่มีผลต่างของแผน
และผลของรายได้ต่่ากว่าร้อยละ 5 คือโรง พยาบาลบางบ่อ  ส่วนผลต่าง ของแผนและผลของ ค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาล 3 แห่งมีผลต่างไม่เกินร้อยละ 5  และอีก 3 แห่งมีผลต่างเกินร้อยละ 5     

ด้านต้นทุนบริการ   
โรงพยาบาลทุกแห่งมีการก่าหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามจัดเก็บข้อมูลบริการเพื่อ 

จัดท่าต้นทุนของโรงพยาบาล แบบQuick  Method และน่าเสนอให้ผู้บริหารรับทราบทุกเดือน  ต้นทุนหน่วย
บริการแบบ  Quick  Method เปรียบเทียบกลุ่มระดับบริการ  ไตรมาส 2  ปี 2560  ต้นทุนผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน ยกเว้นโรงพยาบาล พระสมุทรเจดีย์ฯ   
เกินค่าเฉลี่ยเล็กน้อย  ส่วนต้นทุนผู้ป่วยในส่วนใหญ่ต่่ากว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มระดับบริการเดียวกัน  ย กเว้น
โรงพยาบาลพระสมุทรแจดีย์ฯ  และโรงพยาบาลบางจาก   

ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบัญชี 
การประเมินคะแนนคุณภาพบัญชีด้วยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส์   เดือนเมษายน  2560 

หน่วยบริการ ทุกแห่ง ได้คะแนนเต็ม 100 ด้านการพัฒนาคุณภาพบัญชี  คณะท่างานพัฒนาระบบบัญชี
เกณฑ์คงค้างหน่วยบริ การ  มีแผนการประชุมคณะท่างานทุกไตรมาส และ แผนการตรวจสอบบัญชีเกณฑ์      
คงค้างของหน่วยบริการปีละ  2  ครั้ง   โดยปีงบประมาณ 2560  คณะท่างานตรวจสอบบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ระดับจังหวัด  ได้ด่าเนินการตรวจสอบคุณภาพบัญชี ครั้งที่ 1  ประจ่าปี 2560   เสร็จสิ้นแล้ว                  
มีผลการตรวจสอบคุณภาพบัญชี  คือ โรงพยาบาลมี คุณภาพบัญชีเกรด A จ่านวน  1  แห่ง เกรด B  จ่านวน  
3  แห่ง  และเกรด C จ่านวน  2  แห่ง 
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  การสร้างเครือข่ายด้านการเงินการคลังและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
  จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดอบรม พัฒนาศักยภาพคณะท่างานเฝ้าระวังส ถานการณ์
การเงินการคลังหน่วยบริการและนักบัญชีทุกระดับ  วันที่ 27 - 28  ตุลาคม  2559   จัดอบรมการบันทึก
บัญชีเกณฑ์คงค้างของโรงพยาบาล  วันที่ 19-20 พฤศจิกายน  2559 โดยกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท่าบัญชีเกณฑ์คงค้างและผู้รับผิดชอบด้านการเงินก ารบัญชีของโรงพยาบาลทุกแห่ง 
และจัดอบรมการบันทึกโปรแกรมบัญชีเกณฑ์คงค้าง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลวันที่ 22 ธันวาคม  
2559  กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบจัดท่าบัญชีเกณฑ์คงค้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลทุกแห่ง 

2.ปัจจัยส่าคัญที่ท่าให้การด่าเนินงานส่าเร็จ (กรณีที่บรรลุเป้าหมาย) 
  - มีคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด   และระดับโรงพยาบาลเพื่อก่ากับ 
ติดตามผลการด่าเนินงานของหน่วยบริการ หรือหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน 
  - มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัดทุก 3 เดือน 
   -  มีการติ ดตามก ารด่าเนินงาน ในการตรวจนิเทศงาน สาธารณสุขผสมผสาน (คปสอ .)  
จังหวัดสมุทรปราการ 
  - มีทีมตรวจสอบบัญชีระดับจังหวัด ตรวจสอบคุณภาพบัญชีหน่วยบริการทุกแห่ง            
ปีละ 2 ครั้ง 
 
 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นางจีรวรรณ   อนันตะเศรษฐกูล          ต่าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช่านาญการ 

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

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล  

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

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกจังหวัดในเขตสุขภาพได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

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

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

1. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานหรือการบรรลุเป้าหมาย (ข้อมูลเชิงปริมาณ/ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
1.๑ แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

ล า 
ดับ 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ าเภอ 
บางพล ี

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ 
บาง

เสาธง 

รวม 

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

เป้าหมาย ๑5 เร่ือง 
 ผลงาน ๑๐ เร่ือง 
 ร้อยละ 66.66 

๒ บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขในจังหวัดผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย 
(หลักสูตรการอบรมไม่ต่ ากว่า 2 
วันขึ้นไป)    (ม/ีไม่มี) 

เป้าหมาย 6 ๔ ๔ ๔ ๔ 2 ๒๔ 
ผลงาน 6 4 4 4 4 ๒ 24 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 

 หลักสูตรอบรม R2R Facilitator Advanced Course   จ านวน ๖ คน   
และอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย จ านวน ๑๘ คน 

๓ มีผลงานวิจัย/ R2R ด้านสุขภาพ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง/จังหวัด 

เป้าหมาย ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ผลงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 6 

๔ 
 

หน่วยงานที่มีคณะกรรมการ 
จริยธรรมการวิจัย ได้จัดท า SOP 
และมีการพิจารณาจริยธรรม
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ๑ คร้ัง/ป ี
(มีการประชุมพิจารณางานวิจัย) 

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

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด  อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ าเภอ 
บางพล ี

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ 
บาง

เสาธง 

รวม 

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

เป้าหมาย ๑5 เร่ือง 
 ผลงาน ๑๐ เร่ือง 
 ร้อยละ 66.66 

   1.๒ แสดงข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และมีคณะกรรมการพัฒนา
งานวิจัยของโรงพยาบาลทั่วไป ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  และโรงพยาบาลบางพลี เพ่ือขับเคลื่อนและ
สนับสนนุงานวิจัย  มีการจัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัยฯ  โดยใช้งบประมาณ ๓๐๖,๕๐๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๑๓ ของงบด าเนินงาน  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย (EC) ๒ คณะ ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  มีการจัดท า SOPs และประชุมพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ไปแล้ว จ านวน ๒ ครั้ง ได้แก่  ครั้งที่ 1  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 , ครั้งที่ 2 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ส าหรับ การอบรมพัฒนาทีมงานสนับสนุนการวิจัย โดยอบรมหลักสูตร R2R 
Facilitator Advanced Course  อบรมจ านวน ๖ คน  และ อบรมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย จ านวน ๑๘ คน 
รวมทั้ง มีการจัดประชุมโครงการพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการวิจัย  โดยก าหนดเป้าหมายให้มีผลงานวิจัยจากการอบรมอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ เรื่อง        
รวมจ านวน ๖ เรื่อง มีการจัดเวทีน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมกลุ่มผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และส่งเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม ในเวทีประชุมวิชาการฯต่างๆ และเผยแพร่ผ่าน 
Website ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือการใช้ประโยชน์และการขยายผล     
๓. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานส าเร็จ  

๑. มีการก าหนดเป็นตัวชี้วัดค ารับรองในการปฏิบัติราชการ ระหว่างนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด และผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ  

๒. มีการประสานงานและเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยมาเป็นวิ ทยากร ให้ความรู้         
เพ่ือการจัดท าผลงานวิจัย 
๔. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย และข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ  

 บุคลากรมีภาระงานประจ ามาก  บางหน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวิจัยที่ชัดเจน 
ซึ่งเป็นการมอบหมายเพิ่มเติมจากงานประจ าที่ท าอยู่ ซึ่งบุคลากรนั้นๆมีภาระงานประจ ามาก   

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

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
       ชื่อ นางจ ารัส  วงค์ประเสริฐ                ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

          โทร 08 1409 6358                 E-mail : Strate.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 

คณะที่ 4 : การบริหารจัดการ  
หัวข้อ : การตรวจสอบภายใน 

ประเด็นการตรวจราชการ  

๑. หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอ  เหมาะสม  และ 
                    มีประสิทธิภาพ  

๒. หน่วยงานได้รับการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานครอบคลุมทุกแห่ง (ได้รับการ 
                   ตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคีเครือข่ายตรวจสอบภายใน ระดับเขตระดับจังหวัด)  

ตัวชี้วัด  
      หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการควบคุมภายใน การบริหาร 

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 

ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีการวางระบบควบคุมภายใน                  
และการตรวจสอบภายใน  จะช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นโดย          
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับ
ดูแลอย่างเป็นระบบ  โดยด าเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ.๒๕๕๑ 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

๒. ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน 
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ 

๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม 
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
สถานการณ์  

  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มีการวางระบบควบคุมภายในและ             
การตรวจสอบภายใน  จะช่วยเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดีขึ้นโดยการควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในจะช่วยให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ด้วยการ
ประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการก ากับดูแลอย่างเป็น
ระบบโดยด าเนินการภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

 ๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้ วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ .ศ.๒๕๕๑                                                                                     
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๒. ระเบียบส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการตรว จสอบภายในของหน่วยงาน   
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๗ 
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  ๓. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน          
พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ได้จัดท าโครงการ พัฒนาการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕60 โดยมีการบูรณาการงานที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่ งานควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  เพ่ือวางระบบ
กระบวนการท างานทุกกิจกรรมให้บรรลุผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือประเมิน ผล และจัดท ารายงาน ควบคุม ภาย ใน  ประจ าปีงบประมาณ 
2559 ตามระเบียบ คตง. ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
   2. เพ่ือวางระบบควบคุมภา ยใน ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงซ้ าเพ่ือ
น าไปเป็น แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานแต่ละดับ ในปีงบประมาณ 2560 

3. เพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
   4. เพ่ือติดตาม ก ากับ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ/หน่วยงานย่อย 
และให้ค าแนะน า ปรึกษา  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายของทางราชการ   

5. เพ่ือคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบด้านการวางระบบควบคุมภายใน 
                     6.  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีและความร่วมมือของทุกฝ่ายต่อการวางระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีความเข้มแข็ง การด าเนินมีรายละเอียด   ดังนี้ 

 มีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน ๒ ระดับ ได้แก่ คณะผู้ตรวจสอบภายใน 
     ระดับอ าเภอ และคณะผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
 มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ 
 จัดท าคู่มือแนวทางการตรวจสอบภายใน 

๔.  ขอบเขตการตรวจสอบ  
๔.๑ กลุ่มเป้าหมาย : หน่วยงานที่จะได้รับการตรวจสอบภายใน  ได้แก่    

๑) โรงพยาบาลสมุทรปราการ ๑ แห่ง (งานในกลุ่มอ านวยการ กลุ่มงานเภสัชกรรม  
     และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ  
     อย่างน้อย ๓ กลุ่มงาน) 
๒) โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง   จ านวน  ๕  แห่ง (งานในกลุ่มอ านวยการ   

กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการต่างๆ อย่างน้อย ๓ กลุ่มงาน) 

๓) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
จ านวน ๗4  แห่ง 

   ๔) กลุ่มงานทุกกลุ่มงานใน (จ านวน 11 กลุ่มงาน) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
๔.๒ เรื่องท่ีตรวจสอบ  ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย  สอบทานกระบวนการควบคุม

ภายใน  ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  ตามระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ 
๑) ด้านการเงิน  ตรวจสอบแผนเงินบ ารุง  การรับ – จ่ายเงิน  ทะเบียนคุมเงิน    
   ประเภทต่างๆ  การน าส่ง  การเก็บรักษาเงิน  และการจัดท ารายงานทางการเงิน 
๒) ด้านการบัญชี  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันของบัญชี 
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๓) ด้านการพัสดุ  เน้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  การใช้ประโยชน์ และการ 
   ควบคุมพัสดุ 
๔) การบริหารยาและเวชภัณฑ์  เน้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  การเบิกจ่าย 
   และการควบคุม 
๕) การเบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการต่างๆที่ได้รับจัดสรรเงินทั้งเงินงบประมาณ  
   และงบ UC จากจังหวัดและ CUP  

๕. ช่วงเวลาที่ตรวจสอบเอกสาร ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕59 ( 1 เมษายน ๒๕๕9 – 30 กันยายน  
2559)   และปีงบประมาณ ๒๕60 ( 1 ตุลาคม ๒๕๕9 – 31 ธันวาคม 2559) 

๖. วิธีการตรวจสอบภายใน 
๖.๑  คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ  จ านวน  ๖  คณะด าเนินการตรวจสอบ 

ภายใน รพ.สต.ทุกแห่ง (วันละไม่เกิน ๒ แห่ง) ในลักษณะการประเมินไขว้ระหว่างอ าเภอภายในเวลาก าหนด
ตามแผนปฏิบัติการ ระยะเวลาด าเนินการเดือนมกราคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2560 
     ๖.๒  คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  ออกตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจ ได้แก่  

- โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  ตรวจสอบภายในกลุ่มอ านวยการ กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม และสุ่มตรวจกลุ่มงานต่างๆใน โรงพยาบาล  อย่างน้อย ๓ กลุ่มงาน ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ภายใน แห่งละ ๒ วัน 

- สุ่มตรวจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
อ าเภอละอย่างน้อย ๒ แห่ง  อ าเภอละ ๑ วัน 
   - โรงพยาบาลสมุทรปราการ และส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสมุทรปราการ 
ประเมินไขว้ระหว่างกัน  โดยสุ่มตรวจกลุ่มงานต่างๆใน โรงพยาบาลสมุทรปราการ และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจสอบภายในกลุ่มอ านวยการกลุ่มงานเภสัชกรรมและ สุ่มตรวจกลุ่มงานต่างๆ      
ในโรงพยาบาล อย่างน้อย ๓ กลุ่มงานแห่งละ ๒ วัน ระยะเวลาด าเนินการเดือน มกราคม 2560–กุมภาพันธ์ 
2560 

ผลการด าเนินงาน 
1. การควบคุมภายใน 

  สรุปสถานการณ์ การด าเนินงานด้านการควบคุมภายใน  สรุปรายงานผลการ ด าเนินงาน     
วางระบบควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณ 2559   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้      
ทุกหน่วยงานในสังกัดวางระบบ ควบคุมภายใน   โดยทบทวนกระบวนการท างานที่มีความเสี่ยงสูงและ       
ความเสี่ยงซ้ า ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการตรวจสอบภายใน และโรงพยาบาลทุกแห่งวางระบบควบคุมภายใน      
อย่างน้อย 9 กระบวนงานตามนโยบายของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งได้จัดท าระบบ
ควบคุมภายใน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มเติมครอบคลุมทั้งด้านบริหาร  บริการ และวิชาการ และได้น าลง
ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้ ผู้เกี่ยวข้องสามรรถน าไป
ศึกษาและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง มีการจัดท ารายงาน และส่งผลประเมินผลการควบคุมภายในตาม
ระเบียบ คตง.   ผลจากการด าเนินงาน พบว่าทุกหน่วยงานได้มีการด าเนินการจัดท าข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงซ้ า เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่ าว  แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่ได้น าขั้นตอนที่วางระบบ
ควบคุมภายในไว้แล้วมาปฏิบัติจริง จึงท าให้แก้ไขความเสี่ยง ยังไม่บรรลุผลส าเร็จ   และยังคงมีความเสี่ยง ซ้ าๆ
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ประเด็นเดิมอย่าง ต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมา   มีการติดตามผลการแก้ไขตามข้อทักท้ วงหรือเสนอแนะของ      
ผู้ตรวจสอบ โดยหน่วยรับการตรวจรายงานผลพร้อมเอกสารหลักฐานให้จังหวัดทราบครบทุกแห่ง 
 ๒. การตรวจสอบภายใน 

สรุปสถานการณ์การตรวจสอบภายในของหน่วยงานในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕60 รอบท่ี 1/2560 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) ดังนี้    
หน่วยรับตรวจ จ านวน 7 แห่ง ได้แก่  โรงพยาบาลทั่วไป 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง  และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง  ครบทุกแห่ง   คิดเป็นร้อยละ 100  
หน่วยงานย่อย ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และ ศูนย์ส่งเสริมสุ ขภาพชุมชน (ศสช .)  
จ านวน ๗4 แห่ง ได้รับการตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง  ครบทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยหน่วยงานที่มีความ
เสี่ยงสูงจะได้ตรวจสอบภายในซ้ าจากคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
  จังหวัดสมุทรปราการได้ด าเนินการตรวจสอบภายในรอบที่ 1/ 2560 แล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ โดยใช้แนวทางและเครื่องตามท่ีก าหนดในคู่มือตรวจสอบภายใน ของจังหวัดสมุทรปราการ  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจและหน่วยงานย่อยทุกแห่ง     
ได้ครบร้อยละ 100 โดยได้ประชุมสรุปและน าเสนอผลการตรวจสอบภายใน รอบที่ 1/ 2560 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2560 ผลการตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
   ในด้านวิธีการตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ มีคณะผู้ตรวจสอบภายใน    
๒ คณะ ได้แก่ คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับอ าเภอ  จ านวน ๖ คณะ ด าเนินการตรวจสอบภายใน รพ .สต.    
ทุกแห่ง (วันละไม่เกิน ๒ แห่ง ) ในลักษณะการประเมินไขว้ระหว่างอ าเภอตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2560   โดยมีการสลับพ้ืนที่จับคู่ตรวจไขว้ใหม่จากพ้ืนที่เดิมปีงบประมาณ 2558 – 2559 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น  คณะผู้ตรวจสอบภายในระดับจังหวัดออกตรวจสอบ
ภายในหน่วยรับตรว จ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ สุ่มตรวจ    
กลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาลสมุทรปราการ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  และสุ่มตรวจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อย่างน้อยอ าเภอละ 2 แห่ง  สรุปผลการตรวจสอบรายกลุ่มได้ดังนี้ 
  1. หน่วยงานย่อย (รพ.สต.)  ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานที่รัดกุม เป็นไปตามระเบียบมากข้ึน  
แต่ยังคงพบ จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ ซ้ าๆ เช่นเดิม ด้านการเงินและบัญชีความเสี่ยงที่ยังคงอยู่   
ได้แก่ การรับ /จ่ายเงิน   1) รายงานการรับจ่ายเงินคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงกันกับทะเบียนคุม            
2)การจ่ายเงิน กรณีรับเงินแทน ไม่มีหนังสือมอบอ านาจ ไม่หักภาษี  ณ ที่จ่าย  3) การจ่ายเช็ค ผู้รับเช็คไม่ลง
ลายมือชื่อผู้รับเช็คด้านหลังต้นขั้วเช็ค  จัดท าทะเบียนคุมเช็คไม่ถูกต้อง ครบถ้ วน  ด้านการพัสดุ  พบประเด็น
ความเสี่ยงที่ยังคงอ ยู่ ได้แก่ 1) แผนจัดหาพัสดุประจ าปีไม่ชัดเจน และแผนซ่อมบ ารุงประจ าปี เป็นแผนรวม   
2) เอกสารการจัดซื้อ /จัดจ้าง ไม่สมบูรณ์ ไม่มีการลงนามไม่ครบถ้วน ไม่ติดอากรแสตมป์ และไม่มีใบเสนอ
ราคา 3) ไม่แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน  4) ทะเบียนคุมครุภัณฑ์
ไม่เป็นปัจจุบันและระบุคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน 5) ไม่ท ารายงานพัสดุประจ าปี   ด้านการควบคุม
การใช้ยานพาหนะ (งานนโยบาย ) พบประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ได้แก่ 1) การควบคุมการใช้รถราชการ 
ไม่สัมพันธ์กับการ เบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง (มีนัยส าคัญ) 2) ขาดการบันทึกการใช้รถราชการตามระเบียบ  3) 
ไม่ต่อภาษีประจ าปีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้เป็นปัจจุบัน   ด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์ ความเสี่ยง
ยังคงอยู่ พบประเด็นความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ ได้แก่ 1) ไม่มีการจัดท าบัญชีควบคุมคลังยาย่อย (รบ ๓๐๑) และ
ไม่ได้ท าใบเบิกจากคลั งยาใหญ่  2)มีการยืมยา-คืนยา ที่ไม่มีเอกสารเป็นหลักฐาน  3) สถานที่จัดเก็บยาและ
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เวชภัณฑ์ในคลัง  มีความไม่เหมาะสมและพ้ืนที่ไม่เพียงพอ /ไม่มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ ผู้รับผิดชอบชัดเจน  
ด้านการประเมินผลโครงการ  เน้นการประเมินผลระดับ Performance  ซึ่งจะด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบประเมินผลระดับจังหวัด ยังไม่ได้ด าเนินการ จะด าเนินการสุ่มตรวจในรอบที่ 2  ส่วนใหญ่เป็น   
การตรวจสอบกระบวนการและเอกสารการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
  ส าหรับการตรวจสอบภายใน ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอจะตรวจสอบการปฏิบัติในด้ าน  
การวางระบบควบคุมภายใน  เน้นกระบวนการควบคุม ก ากับและติดตามงานหน่วยงานในสังกัดของ
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ซึ่งจะด าเนินการในรอบที่ 2/2560 
  2. รพช./รพท. ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานที่รัดกุม เป็นไปตามระเบียบมากข้ึน  อย่างไรก็ตาม
ยังพลงว่าความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ จ าแนกเป็นรายด้านได้ดังนี้  ด้านการเงินและบัญชี ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่  ได้แก่ 
การรับ-จ่ายเงิน  พบว่า 1) ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ- จ่าย เงินประจ าวัน 2)รายงาน
การรับจ่ายเงินคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรงกันกับทะเบียนคุม  3) เอกสารการเบิกจ่าย ไม่มีการลงวันที่รับ
เงินและลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารประกอบการเบิกจ่าย  ไม่ครบถ้วน การยืมเงิน และควบคุมสัญญา
ยืมเงิน  ได้แก่ 1) การนับระยะเวลาวันครบก าหนดการชดใช้เงินยืมเพ่ือส่งคืนไม่ ถูกต้องตามระเบียบ          
2) สัญญาเงินยืมไม่มีก ารสลักหลังสัญญาเงินยืม หลังจากท่ีมีการ ส่งใช้แล้ว  3) ส่วนใหญ่คืนเงินยืมเกิน
ก าหนดเวลา ด้านการคุมลูกหนี้  ได้แก่ 1) บันทึกการรับรู้ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลไม่เป็นปัจจุบัน  2) ไม่มีการ
จัดท ารายงานลูกหนี้คงเหลือ  ณ วันสิ้นเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา  ด้านการควบคุมพัสดุ  ได้แก่ 1) ทะเบียน
ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน บัญชีคุมวัสดุไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  2) จัดรายงานพัสดุประจ าปี ส่ง สตง .ล่าช้าไม่
ทันเวลาตามระเบียบก าหนด  สตง.ติดตามทวงถาม 3) ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เก่ียวกับงานพัสดุไม่เป็นปัจจุบั น 
ด้านการบริหารยาและเวชภัณฑ์   ได้แก่ 1. รายงานยอดเวชภัณฑ์คงเหลือประจ าเดือนและปีขาดการน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาลงนามรับทราบ 2) ไม่มีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในส่วนของคลังยา 3) สถานที่จัดเก็บ
ยาและเวชภัณฑ์  ในคลังมีความไม่เหมาะสมและพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  พบขอ้บกพร่องด้านเอกสารที่สุ่มตรวจ ใบเสร็จ
ส่วนใหญ่ไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว  สัญญาเงินยืมไม่ลงวันที่ครบก าหนด  ใบส าคัญ
จ่ายไม่ลงลายมือชื่อผู้จ่าย มีการติดอากรแสตมป์แต่ไม่มีการขีดฆ่าอากร  ไม่ลงวันที่ในบิลเงินสดและบิลส่งของ
ทั้งตัวจริงและส าเนา   

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
  จากพบประเด็นปัญหา ความเสี่ยงที่ซ้ าๆดังกล่าวข้างต้น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ  จึงได้ก าหนดมาตรการด าเนินการตั้งแต่ระดับเบาไปถึงระดับเข้มข้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความ
ตระหนัก และเอาใจใส่การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ตามล าดับดังนี้ 

1. กรณีท่ีความผิดพลาด บกพร่องมีสาเหตุจากผู้ปฏิบัติงานความรู้ ความเข้าใจ หรือมี 
ทัศนคติที่ไมถู่กต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องในประเด็นท่ีเป็นความเสี่ยงสูง และมีความเสี่ยงซ้ าๆ  ให้ด าเนิน การอบรม
เสริมความรู้ ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ปรึกษา และปรับทัศนคต ิเฉพาะราย 
  2. กรณี พบความผิดพลาดบกพร่องซ้ าๆ แต่ไม่มี นัยส าคัญ ให้ผู้บังคับบัญชา ว่ากล่าว
ตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษรก าชับเอาใจใส่ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  3. กรณีตรวจสอบความบกพร่องและแสดงให้เห็นถึงภาวะความเสี่ยงสูงอย่างมีนัยส าคัญเป็น
เรื่องเดิม เๆกิดข้ึน ซ้ าซาก   มีความถี่  ให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
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สมุทรปราการเป็นการเร่งด่วน  และท าการอายัดหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบทั้งหมด  หากพบว่าเอกสาร
มีจ านวนมากหรือมีความซับซ้อน  ให้ผู้ตรวจสอบภายในเสนอรายงานต่อนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ แจ้งให้หน่วยงานภายนอกเข้า ท าการ
ตรวจสอบความบกพร่องซ้ าซาก  หมายถึง  

(1) ความถี่ของความผิดพลาดบกพร่องในประเด็นเดิมที่พบซ้ าๆอย่างต่อเนื่อง         
ในชุดเอกสารที่ได้รับตรวจสอบ  

(2) ความผิดพลาดบกพร่องเกิดข้ึนซ้ าๆ และยังไม่ได้รับการแก้ไข  ภายหลังที่มีข้อ
ทักท้วงให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วไม่เกิน 2 ครั้ง 

  4. ให้ผู้รับตรวจหรือหน่วยงานที่ได้รับตรวจรายงาน ชี้แจง ข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา 
(สาธารณสุขอ าเภอ/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตามล าดับ) ภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง  โดยผู้บังคับบัญชาต้อง ติดตามรายงานผลการชี้แจง และแก้ไข แล้วเสนอ รายงาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานชี้แจงข้อเท็จจริง 

5. น าผลไปการตรวจสอบภายในไปประกอบการพิจารณาความดีความชอบ   
6. เสนอให้ด าเนินการทางวินัย 

 

 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   

ชื่อ นางสุคนธ์ทิพย์  ศรีจันทร์          ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
โทร. 0 2389 5980 ต่อ 103      E-mail : manage@moph.mail.go.th  
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