
การตรวจราชการ & 
นเิทศงาน เขต 9 ปี 2558
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คอื กระบวนการในการตรวจสอบกจิกรรมที่

ปฏบิตั ิเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ จะบรรลผุลส าเร็จตาม

เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้หากมคีวามเบีย่งเบนไป

ก็จะด าเนนิการปรบัปรงุแกไ้ข
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การตรวจทีมุ่่งเน้นกระบวนงาน
(Process oriented)

INPUT OUTPUTPROCESS



การตรวจราชการ รอบที ่1

INPUT OUTPUTPROCESS

•ตรวจราชการเชงิรุก
•แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม
•ป้องกนัและคาดการณปั์ญหา
•ปัญหาและอปุสรรค
•ขอ้เสนอแนะ



การตรวจราชการ รอบที ่2

INPUT OUTPUTPROCESS

•ตรวจผลสมัฤทธิ ์(ความคุม้คา่)
•Best practice / Innovation
•Key success factor
•ปัญหาและอปุสรรค
•ขอ้เสนอแนะ



แนวทาง
การตรวจราชการเขต 9

• 4 คณะ 
• ประธานและเลขาฯ 
• ตรวจพรอ้มกนั แยกเป็นรายคณะ เวลา 2 วนั
• ตรวจที ่สสจ., รพท., คปสอ.,รพสต. 
• สรุปผลตรวจ วนัสุดทา้ย 



การตรวจราชการ
และนเิทศงาน ปี 2558

คณะที ่1: การพฒันาสขุภาพตามกลุม่วยั

คณะที ่2: การพฒันาและจดัระบบบรกิารทีม่ ี

คณุภาพและมาตรฐาน

คณะที ่3 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการ

คณะที ่4 : การคุม้ครองผูบ้รโิภค ดา้นบรกิาร 
อาหารและผลติภณัฑส์ขุภาพ และดา้น
สิง่แวดลอ้มสขุภาพ



การตรวจราชการ
ปี 2558

1.เนน้กระบวนงาน

2.ตรวจเป็นทมี

3.แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4.เขา้ใจบรบิทและปญัหาของจงัหวดั

5.สรปุ เสนอแนะ รายงาน



การน าเสนอภาพรวมจงัหวดั

1.ขอ้มลูท ัว่ไป 

2.ขอ้มลูสถานะสขุภาพ 

3.แผนสขุภาพจงัหวดั และปญัหาสาธารณสขุ

4.แผนปฏบิตักิาร ปี 58 รายคณะ



การน าเสนอของ คปสอ. 

1.ขอ้มลูท ัว่ไป 

2.ขอ้มลูสถานะสขุภาพ 

3.ขอ้มลูท ัว่ไปรพ. (ฉบบัยอ่)

4.แผนปฏบิตักิาร ปี 58 

-คณะที ่1 คปสอ น าเสนอ

-คณะที ่2 รพ. น าเสนอ

-คณะที ่3 รพ. น าเสนอ



การน าเสนอของ ศสม./รพสต. 

1.ขอ้มลูท ัว่ไป 

2.ขอ้มลูสถานะสขุภาพ 

3.แผนปฏบิตักิาร ปี 58 

-คณะที ่1 & คณะที ่2 



“สามารถชว่ยสรา้งหลกัประกนั และใหค้วามม ัน่ใจ

แกป่ระชาชนไดว้า่  การด าเนนิงานของรฐับาลและ

ระบบราชการน ัน้ ไดด้ าเนนิการไปอยา่ง สจุรติ ยตุธิรรม 

ถกูตอ้งเหมาะสม เทีย่งตรงตามกฎระเบยีบทีก่ าหนดไว ้

ไมเ่กดิการทจุรติ ฉอ้ฉลและร ัว่ไหล มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลกอ่ใหเ้กดิประโยชน ์และคุม้คา่”



สวสัดี
21/01/58 15Y.Poonpanich.All rights reserved



1

ประเด็นการตรวจราชการที่มุง่เน้น
คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย

การตรวจราชการ ปี 2558

ระบบควบคุมโรค
ได้มาตรฐาน

การบริหารงาน PP 
5 กลุ่มวัย



ประเด็นการตรวจตดิตามระดบัจงัหวดั

1. การบรหิารงานสง่เสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคตามกลุม่วยั

1.1 การวเิคราะหข์อ้มูลและจดัล าดบัปญัหา

1.2 การจดัท าแผนปฏบิตักิารและแผนงบประมาณจงัหวดั/อ าเภอ

1.5 ระบบขอ้มูลเพือ่การก ากบัตดิตามในระดบัจงัหวดั

1.6 การตรวจ ตดิตาม และประเมินผลทกุระดบั และสรุปผลการด าเนินงาน

1.7 การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT

1.3 การประชมุช้ีแจงแผนงาน PP ระดบัจงัหวดัใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตัิ

    ทกุระดบัรบัทราบ เพือ่จดัท าแผนปฏบิตักิาร

1.4 การตรวจสอบแผนปฏบิตักิารระดบัอ าเภอใหส้อดคลอ้งกบัแผน

     ระดบัจงัหวดั



สถานการณ์มารดาและเด็ก

มารดาตาย 14.6 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

PPH/ Influenza
(2557)

ANC 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 57.1

ANC 5 ครั้ง ร้อยละ 48.2
(2557)

ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์  ร้อยละ 17-31

Guideline ในการรักษา
ภาวะโลหิตจางและ 

คัดกรองธาลัสซีเมีย
(2557)

การขาดไอโอดีน (2556)

-MUI 100.3 µg/l

-UI < 150 µg/l 

   ร้อยละ67.76

-TSH > 11.2 ร้อยละ
5.45

ยาเม็ดIร้อยละ85.5(67.5)

หลังคลอดร้อยละ67.7(57.8)

FBC/folicร้อยละ75.8(65.7)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ร้อยละ 
38.02

(2557)

พัฒนาการสมวัย

0-2 ปี ร้อยละ 75

3-5 ปี ร้อยละ 61.1

(ภาษา, กล้ามเนือ้มัดเล็ก)
(2555)







สถานการณ์เดก็วยัเรียน

ความฉลาดด้านสติปัญญา
(IQ)(2554)

- บร. อันดับที่ 31 ( 99.23)

   - สร อันดับที ่50 (97.42)

   - ชย. อันดับที่ 62 (96.61)

   - นม. อันดับที่  64 (95.69)

ภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน ป.1 จาก
การส ารวจ ปี 2557 (สุรินทร์) ร้อยละ 
39.59 (ฮีโมโกลบินน้อยกว่า 11.5 กรัม/
ดล.)

ภาวะโภชนาการในเด็ก 6-12 ปี 
จากส ารวจ ปี 55/57

-เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 7.3/9.6

-ค่อนข้างผอมและผอม ร้อยละ 14.8/12.5

-ค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย ร้อยละ 11.5/13.2

สภาวะทันตสุขภาพ
- เด็กอายุ 12 ปี มีฟันผุ ร้อยละ 58.3

(ส ารวจ ปี 2555)

- รับประทานขนมกรุบกรอบทุกวัน 

       ร้อยละ23.4 (ส ารวจ ปี 2556)

 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน





GAP

• ขาดการวิเคราะห์ขอ้มูลการเฝ้าระวงัการเจริญเติบโตเดก็วยัเรียนและขอ้มูล
สติปัญญาเดก็ในพ้ืนท่ี  เพ่ือแกไ้ขอยา่งเป็นระบบในแต่ระดบั ในจดัท าแผนท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา

• ระบบฐานขอ้มูลยงัมีการรวบรวมขอ้มูลไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  ขาดความ
เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานสาธารณสุขและการศึกษา

• ผูป้ฏิบติังานงานในการขบัเคล่ือนภาวะสุขภาพ ในระดบัพ้ืนท่ียงัขาดความรู้ ความ
เขา้ใจ และทกัษะโดยเฉพาะการเฝ้าระวงั ส่งเสริม แกไ้ขภาวะโภชนาการการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ



ประเด็นการตรวจติดตาม
• ระบบการบริหารจัดการตั้งแต่ระดบัจังหวดั อ าเภอในการเฝ้าระวังการเจริญเติบโต

ในเดก็แบบมส่ีวนร่วมทั้งโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน

• การคดักรองนักเรียนที่เร่ิมอ้วนและอ้วนทีม่ีโรคประจ าตัว ส่งต่อสถานบริการ
สาธารณสุข /รพสต.

• พฒันาศักยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในการขับเคลือ่นการด าเนินงานภาวะสุขภาพ
เดก็วยัเรียน 

• โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ มกีารจัดการองค์ประกอบที่ 7 โภชนาการ 
(คุณภาพอาหารกลางวันและการจ่ายยาเมด็ธาตุเหลก็สัปดาห์ละ 1 เมด็)และ
องค์ประกอบที่ 8 การออกก าลงักาย

• ขับเคลือ่นการด าเนินงานภาวะสุขภาพเดก็วยัเรียน สู่การด าเนินงานอ าเภอสุขภาพดี
(DHS)และ FCT



อตัราการเสียชีวติจากการจมน า้ของเด็ก 0-15 ปี

ประเดน็การตรวจติดตาม
• การพฒันาศกัยภาพบุคลากร เครือข่าย ใหเ้กิดกลไกการป้องกนัเดก็จมน ้า
• การด าเนินการใหเ้กิดการเฝ้าระวงัในชุมชน มาตรการชุมชน และการ

จดัการส่ิงแวดลอ้ม
• การประชาสัมพนัธ์

• การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT



สถานการณ์วัยรุ่นนครชัยบุรินทร์

ตั้งครรภ์ 
52.7/30.3 ต่อพัน

(2556/2557)

ตั้งครรภ์ซ้ า

ร้อยละ16.7(2557)

STD 10.4/17.9

ต่อแสน
(2552 /2556)

ไม่ตั้งใจท้อง ร้อยละ 
66.8

ไม่คุมก าเนิด รอ้ยละ 
72.4

การบริโภค
แอลกอฮอล์ วัยรุ่น 

ร้อยละ 15.1
(2554)



วัยรุ่น

Gap

• การตั้งครรภ์ซ้ ายังสูงเกิณเกณฑ์ และ
STD สูงขึ้นทุกปี จากพฤติกรรมเสีย่ง

• โรงพยาบาลผา่นเกณฑ์มาตรฐาน
YFHSและอ าเภออนามัยเจริญพันธุ์

• การสนับสนุน งบประมาณ
• ขาดความเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 

DHS กับ อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์

ประเด็นการตรวจติดตาม

• Node วัยรุ่น ระดับเขตและจงัหวัดใน
การน ามาตรการลงสู่ โรงเรยีน เพื่อ
จัดการพฤติกรรมเสี่ยง มีระบบการ
สอนเพศศึกษา  

• พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา

• มีระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลและโรค /
ปัจจัยเสี่ยง

• พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานYFHS และอ าเภอ
อนามัยเจริญพันธุ์



ลดตายกอ่น
วยัอนัควร
จากโรค 
NCDs 
25%

ลดการ
บรโิภค
เครือ่งดืม่

แอลกอฮอล ์
10 %

ลดการขาด
กจิกรรม
ทางกาย 
10 %

ลดการ
บรโิภค
ยาสบู 30 

%

ลดการ
บรโิภค
เกลอื/
โซเดยีม 
30%

ลดภาวะ
ความดนั
โลหติสงู 
25 %

ภาวะ
เบาหวานและ
อว้นไมใ่ห ้

เพิม่

ยาและ
เทคโนโลยี
ทีจ่ าเป็น
ครอบคลมุ 

80%

ผูท้ีเ่สีย่งสงู
ตอ่ CVD 

ไดร้ับยาและ
ค าปรกึษา 

50%

สรา้งเสรมิสขุภาพ
และวถิชีวีติในประชากร

ป้องกนัการเกดิโรค
ในกลุม่เสีย่งสงู

ป้องกนัและชะลอการด าเนนิโรค
สูภ่าวะแทรกซอ้นและการเป็นซ า้

ลดพฤตกิรรม/ปจัจยัเสีย่งในประชากร
ต าบลจดัการสขุภาพ
สถานทีท่ างาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภยัฯ
การบงัคบัใชก้ฎหมาย (สรุา บหุรี)่

พฒันาการจดัการโรคและลดเสีย่งรายบคุคล

คลนิกิ NCD คณุภาพ

การประเมนิและจดัการโอกาสเสีย่งตอ่ CVD

DHS + system manager ระดบัจงัหวดั/อ าเภอ



ความชุกของผู้บริโภคเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์อายุ 15-19 ปี

ประเดน็การตรวจติดตาม
• การพฒันาความร่วมมอืกบัภาคเีครือข่ายต่างๆ

• การด าเนินงานให้พืน้ที่รอบสถานศึกษาเป็นพืน้ที่ปลอดเหล้า

• การบังคบัใช้กฎหมาย การตรวจเตือน ตรวจจบั ประชาสัมพนัธ์

• การด าเนินการให้เกดิมาตรการชุมชนในการป้องกนัการดืม่
แอลกอฮอล์ของวยัรุ่น

• การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT



อตัราตายด้วยโรคหลอดเลอืดหัวใจลดลง

ประเดน็การตรวจติดตาม
• การพฒันาระบบรายงานและข้อมูล

• การเฝ้าระวงัพฤติกรรมเส่ียง

• การด าเนินงานคลนิิก NCD คุณภาพ และ DPAC 
คุณภาพ

• การด าเนินงานต าบลจดัการสุขภาพ

• การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT



อตัราตายด้วยอุบัตเิหตุทางถนนไม่เกนิ 18/แสน

ประเดน็การตรวจติดตาม

• การพฒันาระบบบริหารจัดการข้อมูลอุบัตเิหตุ

• การส่ือสารความเส่ียงเกีย่วกบัปัจจัยเส่ียงต่างๆ เช่น เมา

• การด าเนินการให้เกดิมาตรการชุมชน เช่น ด่านชุมชน

• การบังคบัใช้กฎหมาย

• การสอบสวนกรณเีกดิอุบัตเิหตุหมู่หรือกรณีน่าสนใจ

• การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT



สถานการณ์ผู้สูงอายุ

ประชากรสูงอายุ 
ร้อยละ 12.4

นม. ร้อยละ 10.6
ชย. ร้อยละ 14.7
บร. ร้อยละ 13.4

สร. ร้อยละ 12.6

(2557)

ADL 

กลุ่ม1 ร้อยละ 92.4

กลุ่ม2 ร้อยละ 6.4

กลุ่ม3 ร้อยละ 1.2

(2557)

ต าบล LTC 

ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 32.4

(2557)

ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการพัฒนา
ทักษะกายใจ 

ร้อยละ 98.2

ฟันเทียม ร้อยละ 
72.4

(2557)



ประเด็นการตรวจติดตามผู้สูงอายุ

•  ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพกายใจครบทั้ง 3 ด้าน (ADL, 
โรคและปัญหา 4 ระบบ, geriatric 6 ภาวะ)  รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล 
การจัดระบบตามความเสี่ยง การดูแลรักษา ส่งต่อผู้สูงอายุในกลุ่มที่ป่วย

• สถานบริการทุกระดับมีระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุตามศักยภาพ

• แผนงาน พัฒนาทีมผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (care giver) และศูนย์ดูแล
ผู้สูงอายุในท้องถิ่น (care manager) 

• การเชื่อมโยงงานกับ DHS และ FCT ในพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ



สถานการณ์ผู้พิการ



ประเดน็การตรวจติดตามผู้พกิาร

• สถานการณ์คนพกิารขาขาดปี 57/58 และแผนงานรองรับ
• การสนับสนุนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยคนพกิารใน รพ. จังหวดั

• การคดักรอง/ประเมินสุขภาพทั้งร่างกายและจิต

• ระบบการดูแลสุขภาพคนพกิาร/ผู้ป่วยโรคหลอดเลอืดสมองทีพ้่นระยะ
วกิฤติ

•  การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และส่ิงอ านวยความสะดวกฯ ของ รพศ. 

• การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT



ระบบควบคมุโรคและภยั

ระบบเฝ้าระวงั  

บรูณาการระบบเฝ้า
ระวงัโรค (5 กลุ่มโรค 5 
มติ)ิ
Situation Awareness
พยากรณ์โรค

ศกัยภาพทีม SRRT        
 

SRRT สามารถด าเนินการเฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุโรคได ้ครบ
วงจร

ระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 

มรีะบบขอ้มลู Real time
พฒันาศนูยป์ฏบิตักิารตอบโต ้
ภาวะฉุกเฉิน 
พฒันาระบบสนบัสนุนการ
ปฏบิตักิาร

IHR 2005

ช่องทางเข้าออก
 

ระบบเฝ้าระวงัชอ่งทาง เขา้
ออกประเทศ
ระบบบรหิารจดัการ 
สมรรถนะ

สขุภาวะชายแดน
                

พฒันาสขุภาวะชายแดน
ตามกรอบกฎอนามยัระหวา่ง
ประเทศ

ประชากรต่างด้าว 
 

พฒันาระบบมลูประชากรต่างดา้ว
จดัใหป้ระชากรต่างดา้วเขา้ถงึ
บรกิารป้องกนัควบคุมโรคขัน้
พืน้ฐาน

ควบคมุโรคและภยัในพ้ืนท่ี
และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

การพฒันาระบบควบคมุโรค

ตรวจจบัเรว็ ตอบโต้ทนั



ประเด็นการตรวจตดิตามระดบัจงัหวดั

2. ระบบการควบคมุป้องกนัโรคในพื้นที่ไดม้าตรฐาน

    2.2 การประเมินการด าเนินการป้องกนัและควบคมุโรคตดิต่อส าคญั

         และน าผลการประเมินฯ มาปรบัปรุงการด าเนินการ

     2.3 การสือ่สารแผนงานใหแ้ก่หน่วยงาน/บคุลากรเครอืข่าย รบัทราบเพือ่

น าไปสูก่ารปฏบิตั ิเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกนัโรค

  2.1 แผนงาน/โครงการ ในการด าเนินการป้องกนัควบคมุ 

       โรคตดิต่อที่ส าคญัในพื้นที่

     2.4 รายงานสถานการณ์โรคตดิต่อส าคญัของพื้นที่



   2.5 ความพรอ้มในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ

    2.6 การควบคมุป้องกนัโรคในพื้นที่ชายแดนและช่องทาง

          เขา้ออกระหว่างประเทศ

    2.7 การควบคมุป้องกนัโรคในชมุชนต่างดา้ว

    2.8 กระบวนการแกไ้ขปญัหาไขเ้ลอืดออกในโรงเรยีน

    2.9 การป้องกนัและควบคุมโรคหดั

2.10 การเช่ือมโยงงานกบั DHS และ FCT

2. ระบบการควบคมุป้องกนัโรคในพื้นที่ไดม้าตรฐาน (ต่อ)

ประเด็นการตรวจตดิตามระดบัจงัหวดั



การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

 การติดตามการด าเนินงานตัวช้ีวดั  คณะ ๒ 
เขตสุขภาพที ่ ๙

พญ.วลัยอร ปรัชญพฤทธิ์
ผู้แทนกรมการแพทย์ เขตสุขภาพท่ี ๙

ประธานคณะ ๒





DHS ปี ๕๘

• ร้อยละของอ าเภอที่มีระบบการเช่ือมโยงระบบปฐมภมูิอยา่งมีคณุภาพ...(ตามตวัชีว้ดัของกระทรวง)

• มีแผนพฒันา DHS ตามบริบทของพืน้ที่ ระดบัเขต ๕ เร่ือง (ทกุจงัหวดัท าเหมือนกนั), ระดบัจงัหวดั ๒ เร่ือง
, ระดบัอ าเภอ ๓ เร่ือง รวมเป็น ๑๐ เร่ือง (เร่ืองไมซ่ า้กนั) ซึง่ประสานกบั SPs ๑๐ สาขา 

• ระดบัเขต ปัญหาสขุภาพกลุม่วยัรุ่น เสียชีวิตจากอบุตัิเหต ุLTC (กลุม่วยัเร่ืองผู้สงูอายแุละอื่นๆ) ศนูย์เดก็
เลก็คณุภาพ เร่ืองจมน า้ต ่ากวา่ ๕ ปี

• มีแผนที่จะพฒันา FCT



ตัวช้ีวดั SPs  ระดบักระทรวงตั้งเป้า
•ระบบสง่ตอ่ ลดการสง่ตอ่นอกเขต โดยเฉพาะ 4 สาขา ได้แก่ 

•มะเร็ง 
•หวัใจ (STEMI) 
•อบุตัิเหต ุ
•ทารกแรกเกิด 



ตัวช้ีวดัโครงการของขวญัของรัฐบาล
1. โครงการรากฟันเทยีม
2. Palliative care unit

3. Blinding cataract



ตัวช้ีวดั SPs ระดับเขต/ระดับจังหวดัที่ด าเนินการมาแล้วในปี ๕๗

• Cancer

• New born

• อบุตัิเหต ุ(ER,EMS, etc.)

• Stroke ในผู้สงูอายุ

• NCD: DM, HT, COPD



ตัวช้ีวดัระดับจังหวัด

• ไต

• ตา

• ห้าสาขาหลกั: 
• สตูิ (คลอด) 
• ศลัยกรรม (multiple trauma) 
• กระดกู 
• เดก็ (น า้หนกัน้อย) 
• อายรุกรรม (sepsis)



Purpose performanceProcess

- ปัจจบุนันีท้า่นอยูจ่ดุไหน (ข้อมลูเทียบระดบัเขต / ประเทศ)
- ทา่นจะท าอยา่งไรเพื่อแก้ปัญหานัน้ 

- แนวทาง
- โครงการท่ีท า ท่ีจะท า
- ระบบที่จะสนบัสนนุ มี หรือ ไมมี่

- เป้าหมายท่ีจะไปให้ถงึคืออะไร



ชมุชน หมูบ้่าน รพ.สต.

รพช.

รพศ./รพท.

ระบบ EMS อบต.

ระบบปรึกษา นสค.

- Refer out
- ระบบยา
- คืนข้อมลู
- HHC -ระบบปรึกษาตอ่เน่ือง

- ระบบฟืน้ฟสูภาพ

-แนวทาง
- CG
- ระบบปรึกษา ผชช.
ก่อนสง่ตอ่

- ALS
- การดแูลเบือ้งต้น
- ระบบปรึกษา ผชช.
ก่อนสง่ตอ่

-Refer in
- PS
- specific Rx
- definite Rx
- ให้ค าปรึกษา 24 ชม.
- Fast tract 

- ผลลพัท์ ท่ีท าได้ขณะนี ้
- งานเดน่ และจะพฒันาอะไรตอ่เน่ือง
- ลดการสง่ตอ่ในเครือข่ายเครือข่ายได้ไหม
- ลดการสง่ตอ่นอกเขตได้ไหม 



อุบติัเหตุ หา้สาขาหลกั:ศลัยกรรม,กระดูก

•ใช้ตวัชีว้ดัปี ๕๗ (กระดกู, บาดเจ็บ, ER,EMS, etc.)
•แตปี่นีจ้ะดเูร่ืองกระบวนการให้ค าปรึกษาผู้ เช่ียวชาญ
•ดรูะบบ refer in/refer out
•ดรูะบบสนบัสนนุ (ยา)



ประเดน็ KPI 
STEMI

2556 2557 2558 2559

volume/capacity จ านวนผูป่้วย สะทอ้น NCD (DM/HT)

safety อตัราตาย <10%

การเขา้ถึง
accessibility/screenin
g

อตัราการไดรั้บยา thrombolytic 

PCI
>70%

คุณภาพ Quality of care อตัราการไดรั้บยาใน 30นาที 80%

เครือข่าย Network

จ านวน F2 ให้ SK

จ านวน M1/M2 ให้ SK

warfarin clinicในM2

วิเคราะห์ STEMI

MORTALITY PCI< thrombolytic 



STEMI

• อตัราตายน้อยกวา่ 10% ของผู้ ป่วยท่ีมารับการบริการในหน่วยงานระดบัจงัหวดั
• อตัราการได้รับยา thrombolytic PCI มากกวา่ 70% ของผู้ ป่วยท่ีมารับการบริการใน
หน่วยงานระดบัจงัหวดั

• อตัราการได้รับยาละลายลิม่เลือดในเวลา ๓๐ นาที เทา่กบั 80%

• จ านวน F2 ท่ีให้ SK (ก าหนด ?%)

• จ านวน M1/M2 ให้ SK 

• Wafarin clinic ใน M2 (100 %)

• มีแผนการเช่ือมตอ่กบั DHS และเกิดการปฎิบตั ิในแตล่ะระดบั เช่น การวดั CVD risk



S TRO KE

2555 2556 2557 2558

volume/capacity จ านวนผูป่้วย สะทอ้น NCD (DM/HT)

safety

อตัราตาย

Stroke unit
ในรพ A/S/M

100%

รพ A/S/M ท่ีมีCT scan
ใหย้า rTPA. ได้ 100%

การเขา้ถึง accessibility/screening
อตัราการไดรั้บยา
thrombolytic 

2.46 2.54 2.47 3

คุณภาพ Quality of care เวลาเฉล่ีย 68 73 63 60

เครือข่าย Network

stroke alert

อตัราผูป่้วยท่ีมาทนัเวลาเขา้
ระบบ stroke fast 

track
9.11 11.34 17.87 20

refer back 40% 63.3% 81.29%



Stroke

•Stroke unit 100 % ท่ีหน่วยบริการระดบั A,S,M

• รพ.ท่ีมี CT scan ต้องให้ยาละลายลิม่เลือดได้
•การเข้าถงึบริการอตัราการให้ยา rtPA 3% ในแตล่ะจงัหวดั
•คณุภาพ quality of care ภายในหน่วยบริการ เวลาเฉลี่ย ๖๐ นาที
•อตัราที่ผู้ ป่วยท่ีเข้าระบบ SFT (ภายในเวลา) 20 %

•อตัราการสง่ผู้ ป่วยกลบัอยา่งมีประสทิธิเพิ่มขึน้ 
•สตูรคณู (refer in/refer back)x100=?



Base Line เป้าหมาย ผลลพัท์

รอบแรก

Process

-ท าเนียบผู้ ป่วย
- อตัราป่วย
- เวลารอคอย
- อตัราตาย
- อตัราการสง่ตอ่

- ขึน้อยูก่บัพืน้ท่ี- ระบบการวินิจฉยั
- ระบบการรักษา
- ระบบข้อมลู
-Palliative Care
- ระบบเครือข่าย DHS
- มีระบบสง่ตอ่ในเขต นอกเขต 

- การสง่ออกนอกเขต
ลดลง



แผนงาน : แผนพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา

โรคมะเร็ง

เป้าหมายแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
1. ลดอตัราตาย

อตัราตายจากโรคมะเร็งตบั 
(ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อ แสนประชากร)

2. ลดอตัราป่วย

สดัสว่นของผู้ ป่วยมะเร็ง
เต้านม /มะเร็งปากมดลกู ระยะท่ี 1 และ 2 
ไมน้่อยกว่าร้อยละ 70



ระดบัความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรฐานของสถานบริการสขุภาพในแผนพฒันาระบบบริการสขุภาพ 
สาขามะเร็ง แตล่ะระดบัของโรงพยาบาล

แผนงาน : แผนพฒันาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา

โรคมะเร็ง

เป้าหมายแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง
3. ลดระยะเวลาการรอคอย

ร้อยละของผู้ ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ภายใน 6 สปัดาห์

4. สถานบริการสุขภาพได้มาตรฐาน



• การให้ความส าคญัการลดระยะโรคมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลกู
• พฒันาศกัยภาพสถานบริการตามแผนเพื่อลดการสง่ออกนอกเขตและลดเวลาการรอคอยการ

ตรวจวินิจฉยัรักษา

• พฒันาการจดัท า Cancer Regristry ระดบัโรงพยาบาล

• พฒันาระบบการดแูล Palliative care

• การติดตามประเมินผล น าร่อง 4 เขต

ทศิทางของสาขามะเร็ง ปี 2558

ข้อเสนอแนะเพื่อการสนับสนุน

การผลกัดนัให้เขตสขุภาพด าเนินการตามยทุธศาสตร์และการรายงานผลเป็นระบบ



โครงการของขวญั





การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกดิปี 2558

Neonatal Data 
Registry

ลด Neonatal MR < 8 : 
1,000 LB                                                              

เพิม่คณุภาพชวีติ
ทารกแรกเกดิ

 การเขา้ถงึบรกิาร    

   

เพิม่จ านวนเตยีง NICU

พฒันาระบบการสง่ตอ่

ลดอตัราการเกดิ Birth asphyxia

รกัษาดว้ยCooling system เขตสขุภาพละ 1 แห่ง

ผ่าตดัทารกแรกเกดิได ้ เขตสุขภาพละ 1 แห่ง

รพศ รพท สามารถผสม TPN ไดม้าตรฐาน

Laser ROP ได ้ เขตสขุภาพละ 1 แห่ง

เพิม่จ านวนเตยีง NICU ในรพ.ระดบั A,S

เพิม่จ านวนเตยีง SNB ในรพ.ระดบั M1,M2

เพิม่จ านวนเตยีง NICU ในสถาบนัสุขภาพเด็กฯ

มเีครอืขา่ยบรกิารและระบบการสง่ตอ่มาตรฐาน

โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
เครือข่ายสุขภาพทารกแรกเกิด

โครงการสร้างองค์ความรู้และอบรมการกู้
ชีพทารกแรกเกิดและส่งต่อทารกแรกเกิด
น า้หนักน้อยหรือวิกฤติ

โครงการอบรมฟ้ืนความรู้การดูแลทารก
แรกเกิดก่อนก าหนดและน า้หนักตัวน้อย
ส าหรับแพทย์และกุมารแพทย์

โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดน า้หนัก
ตัวน้อยหรือวิกฤติ 

ลดการ Refer
ทารกแรกเกดิ

ออกนอกเครอืขา่ย



ทารก
• อตัราตายทารกแรกเกิด<8 :1000 เกิดมีชีพ เป้าหมาย  ลดลง 5 % จากปี 2557
•  ภาวะแทรกซ้อน LBW : ROP BPD IVH Hearing  ลดลง จากเดิม 30%
•  จ านวนผู้ ป่วยเดก็ critical congenital heart ที่ผ่านการ คดักรอง ได้รับ
การรักษา ภายใน 1 เดือนแรกหลงัเกิด 

•  การสง่ออกนอกเขตเครือขา่ยลดลงจากเดิม 30 %
•  ภาวะแทรกซ้อนการสง่ตอ่ ลดลงจากเดิม  50% 



Base Line เป้าหมาย

รอบแรก

Process

- Blinding cataract ได้รับ
การผ่าตดั ภายใน 30 วนั
- Low vision cataract 
ได้รับการผ่าตดั ภายใน 90 วนั

- ระบบการคดักรองในผู้ ป่วยต้อกระจก
สงูอายุ
- ระบบการคดักรองเบาหวานขึน้จอประสาท
ตา
- ระบบกรองต้อหิน
- มีระบบสง่ตอ่ในเขต นอกเขต
-คดักรอง DR 80%, 
-คดักรองและเลเซอร์ ROP 80%
-พฒันา F1 ให้เป็น node ผ่าตดัต้อกระจก

- Zero Blindness



ด้านการคัดกรองและการชะลอความเสื่อมโรคไต

• จัดตัง้และพฒันา CKD clinic ต้นแบบเน้น function ครบตามที่
ก าหนด ไม่เน้นสถานที่

• KPI ที่ใช้พฒันา CKD clinic ตัวหลักคืออัตราการลดลงของ eGFR
• มี CPG ส าหรับ CKD clinic และดูแลผู้ป่วย CKD
• มีการเช่ือมโยงกับ DHS
• มีฐานข้อมูล CKD clinic ให้สามารถดงึ KPI ออกจากฐานข้อมูล 43 
แฟ้มในระดับ โรงพยาบาล จังหวัด และ เขตบริการสุขภาพ 

สาขาไต



ข้อมูลที่ต้องการ (ส่งให้ผู้แทนกรมการแพทย์)

• การตรวจ
• รพ.ระดับ A,S,M1 ที่ใดบ้างยังไม่มีบริการ CKD clinic
• มี รพ.รัฐใดบ้างที่มีศูนย์ HD ที่ยังไม่ได้รับการตรวจรับรองโดย ตรต. (ถ้า รพ.ใดมี
มากกว่า 1 ศูนย์ ต้องได้รับการตรวจรับรองแยกทุกศูนย์ รวมทัง้ outsource)

• นิเทศ
• ปัญหาอุปสรรคในการจัดตัง้ CKD clinic
• ปัญหาอุปสรรคในการเปล่ียนวธีิการตรวจ serum Cr เป็น enzymatic method
• ความเข้าใจ KPI template ของ CKD clinic 
• การขาดบุคลากรและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะ PD nurse และ
แพทย์ที่ท าการสร้างและแก้ไข vascular access



NCD: DM/HT

•วดัตามตวัชีว้ดักิจกรรมเก่ียวกบัการ  controlling, screening, 
complication

•ตัง้เป้าหมายไว้เทา่เดิมตามปี ๕๗



DM/HT

control เป้าหมาย screening เป้าหมาย complication เป้าหมาย

DM HbA1c <7 40%

HbA1c 
lipid profile
CVD risk
albumin urea 
DR 
stroke/MI 
alert

1/ปี
ACEI ในcase DN

100%

HT <140/90 50% CVD risk 1/ปี



Sepsisประเดน็ KPI 
Sepsis

2556 2557 2558 2559

volume/capacit
y

จ านวนผูป่้วย

safety อตัราตาย <30%

คุณภาพ Quality of 

care
adequate 
reperfusion rate

80%

การให้ ATB ภายใน 2 ชม
การท า central line

เครือข่าย Network
มีระบบ consult เพื่อ
การส่งต่อท่ีเหมาะสม



Sepsis
•จ านวนผู้ ป่วยติดเชือ้ในกระแสเลือด
•อตัราตายน้อยกวา่ 30 %

•การให้ ATB ภายใน ๒ ชัว่โมง
•การท า central line



หา้สาขาหลกั อายรุกรรม : COPD

• ตวัชีว้ดัระดบัเขต/จงัหวดั/อ าเภอ: การสง่ตอ่นอกพืน้ที่บริการของหน่วยบริการลดลง (ร้อยละ?)
• ผลส าเร็จ/ตัวชีวั้ด

• มีทะเบียนผู้ ป่วย COPD ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของตน มี COPD clinic

• มี CPG ส าหรับหน่วยบริการในแตล่ะระดบัถึงระดบัชมุชน (ประสานกบั DHS)
• มีแผนงาน DHS พฒันากิจกรรมการบริการส าหรับผู้ ป่วย COPD

• ผลส าเร็จ/ตัวชีวั้ด
• อตัราการ Admitted

• อตัราการเสียชีวิต
• อตัราการ Re- Admitted ภายใน  ๒๘  วนั ภายในเขต/จงัหวดั/รพช.



หา้สาขาหลกั สูติกรรม : แม่ตาย ลูกตาย
• ตวัชีว้ดัระดบัเขต/จงัหวดั/อ าเภอ: การสง่ตอ่นอกพืน้ที่บริการของหน่วยบริการลดลง (ร้อยละ?)
• ผลส าเร็จ/ตัวชีวั้ด

• มีแผนงาน DHS พฒันากิจกรรมท่ีจะลดอตัราแม่ตาย ลกูตาย
• มีแผนและรายงานท่ีแสดงการประสานงานให้ค าปรึกษาะหวา่ง รพ.พี่เลีย้งและลกูข่ายและผลส าเร็จในการป้องกนั
แม่ตายลกูตาย

• ผลส าเร็จ/ตัวชีวั้ด
• อตัราการแม่ตายคลอด ลกูตายแรกคลอด ทารกเสียชีวิตภายใน ๒๘ วนั ภายในเขต/จงัหวดั/รพช.
• อตัราของหน่วยบริการท่ีผ่านเกณฑ์ห้องคลอดคณุภาพ



จิตเวชและยาเสพติด
•การคดักรองโรคซมึเศร้า ร้อยละ ๓๐
•อตัราหยดุเสพ ร้อยละ  ๕๐





ทนัตกรรม

• เน้นอบุตัิเหต ุท าให้เกิดปัญหาทางฟัน



โจทย์
• Gap analysis จากการด าเนินงานท่ีผา่นมา

• Problems มีอะไร
• ข้อเสนอกิจกรรมและจะใช้อะไรเป็นการติดตามกระบวนงาน

• การเช่ือมตอ่ DHS

• ตรวจติดตาม (แบง่ไขว้จงัหวดั) สรุปสไลด์ของแต่ละสาขา ๒-๓ แผน่ ให้ตวัแทนคณะ ๒ เพ่ือรวบรวมน าเสนอ
ในที่ประชมุ เขียนรายงาน ตก.๑ ภายใน ๗ วนั ตก.๒ ภายใน ๑๔ วนั (สง่หวัหน้างานตรวจ และ cc ตวัแทน
กรมการแพทย์) 



ยทุธศาสตรท์ ี ่3 : 
พฒันาระบบบรหิารจดัการ
เพือ่สนบัสนนุการจดับรกิาร 

ปีงบประมาณ 2558

นพ.ไชยนันท ์ ทยาวิวัฒน์
สาธารณสุขนิเทศก์ (ทรงคุณวุฒิ)



ประเด็นตรวจราชการ

1. การบรหิารการเงนิการคลงั

2.การบรหิารจดัการดา้นยา และเวชภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า

3. ธรรมาภบิาล :  
1) การสง่เสรมิป้องกนั การทจุรติ ประพฤตมิชิอบ    
2) การป้องปรามตรวจสอบการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ
3)  การแกไ้ขปญัหาการทจุรติ ประพฤตมิชิอบ



1. การแกป้ญัหาและ
ป้องกนัการขาด
สภาพคลอ่งทาง
การเงนิ

1. การบรหิารการเงนิการคลงั

2. การควบคมุตน้ทนุ
ใหเ้หมาะสม

“ประสทิธภิาพการบรหิาร
การเงนิสามารถควบคมุ
ปัญหาทางการเงนิระดบั 7 
ของหน่วยบรกิารในพืน้ที”่

 “หน่วยบรกิารในพืน้ทีม่ี
ตน้ทนุตอ่หน่วยไมเ่กนิ
เกณฑเ์ฉลีย่กลุม่ระดบั
บรกิาร ในระดบัผูป่้วยนอก 
และผูป่้วยใน รวมทกุสทิธ ิ
ตอ่หน่วยน ้าหนัก”



ด้านการเงินการคลัง

KPI: ระดับกระทรวง

-ประสิทธิภาพการบริหารการเงนิสามารถ
ควบคุมปัญหาการเงนิระดับ 7 ของ
หน่วยงานบริการในพืน้ที่



ด้านการเงินการคลัง

KPI: ระดับเขต

- หน่วยบริการในพื้นที่  มีต้นทุนต่อหน่วยบริการไม่เกิน
เกณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มในระดับบริการ(ไม่เกินร้อยละ 20)



ด้านการเงินการคลัง

KPI:ระดับจังหวัด
 -ไม่มี



1.1 การแกป้ญัหาและป้องกนัการขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ
ด าเนนิงาน

การตรวจ 
ตดิตาม

ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิสามารถควบคมุ
ปญัหาทางการเงนิระดบั 7 ของหนว่ยบรกิารในพืน้ที ่  
1. การจดัสรรงบคา่ใชจ้า่ยใหห้นว่ยบรกิาร
2. การพฒันา ควบคมุก ากบัใหห้นว่ยบรกิารมกีารบรหิาร

การเงนิการคลงั จนไมป่ระสบปญัหาทางการเงนิ 

รพศ. รพท. และ รพช. ทกุแหง่

1. หนว่ยบรกิารจะตอ้งมแีผนการด าเนนิงานเพือ่ปรบั          
ประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิ 

2. พฒันาขอ้มลูบญัชใีหม้คีวามถกูตอ้งนา่เชือ่ถอื 

1. มกีารแตง่ต ัง้คณะกรรมการแกป้ญัหาการเงนิของ รพ.
2. มแีผนควบคมุคา่ใชจ้า่ย/เพิม่รายได ้(ผา่นจงัหวดั ,เขตอนมุตั)ิ
3. มกีารพฒันาบญัชผีา่นเกณฑค์ณุภาพ
4. มกีารรายงานการเงนิและตวัชีว้ดัใหผู้บ้รหิารทราบทกุเดอืน
5. มกีารประเมนิคณุภาพการบรหิารการเงนิการคลงัโดยใช้

เกณฑป์ระเมนิ FAI 



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

1.ตารางภาพรวม รพ.ในสังกัดทั้งหมดเปรียบเทียบ
ระดับความเสี่ยงทางการเงินเป็นรายไตรมาส ปีที่
ผ่านมา และไตรมาสแรก ปี2558

2. การจัดท าแผนประมาณการรายรับ-รายจ่าย
(Planfin)ปี 2558

3.การด าเนินงานตาม FAI



1.2 การควบคมุตน้ทนุใหเ้หมาะสม

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ

การตรวจ 
ตดิตาม

หนว่ยบรกิารในพืน้ทีม่ตีน้ทนุตอ่หนว่ยไมเ่กนิเกณฑ์
เฉลีย่กลุม่ระดบับรกิารในระดบัผูป่้วยนอก (OPD) 
และผูป่้วยใน (IPD) รวมทกุสทิธ ิ(total cost) ตอ่
หนว่ยน า้หนกั

รพศ.รพท. และ รพช. ทกุแหง่

1. สง่ขอ้มลูบรกิารService data ครบถว้น ทนัเวลา ทกุเดอืน
2. การจดัการระบบบรกิารเพือ่ใหม้ตีน้ทนุบรกิารลดลง
3. การควบคมุคา่ใชจ้า่ยของหนว่ยบรกิารในหมวดตา่งๆ ไดแ้ก ่

Labor cost ,Material cost, Capital cost,Operating cost

1. มผีูร้บัผดิชอบการตรวจสอบขอ้มลูบรกิาร Service Data  
ส าหรบัท า Unit cost แบบ Quick Method

2. มกีารรายงานตน้ทนุUnitCost แบบ Quick method ให้
ผูบ้รหิารไดร้บัทราบทกุเดอืน 

3. มตีน้ทนุ OPD , IPD ไมส่งูกวา่คา่เฉลีย่ รพ.ในกลุม่ระดบั
เดยีวกนัเมือ่เทยีบไตรมาส

4. ไดน้ าขอ้มลูตน้ทนุไปใชใ้นการพฒันาระบบบรกิาร



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

 -น าเสนอข้อมูล unit  cost แบบ Quick Methode เป็นราย
โรงพยาบาล และเปรียบเทยีบเป็นรายกลุ่มตามระดับ
โรงพยาบาล  โดยเกณฑ์ในการเปรียบเทยีบ ผชชว 
บุรีรัมย์รับประสานกระทรวง  และจะแจ้งให้ทุกจังหวัด
ทราบต่อไป



2.   การบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑ ์ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ สมเหตสุมผล และมจีรยิธรรม 

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

1. การบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า        
มปีระสทิธภิาพ ด าเนนิการก ากบัตดิตามประเมนิผล 
อยา่งเป็นระบบ โปรง่ใส สอดคลอ้งตามระเบยีบ
ก าหนด

2. ตน้ทนุยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่าของหนว่ยงานตอ่
ผูป่้วยลดลง และการใชย้า เวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า
เหมาะสมในหนว่ยบรกิารแตล่ะระดบั

หนว่ยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ
ควบคมุก ากบัโดย สสจ เขต และหวัหนา้สว่นราชการ



2.   การบรหิารจดัการยาและเวชภณัฑ ์ อยา่งมี
ประสทิธภิาพ สมเหตสุมผล และมจีรยิธรรม 

การตรวจ 
ตดิตาม

1. การพฒันาประสทิธภิาพระบบการบรหิารจดัการยาและ
เวชภณัฑต์ามระเบยีบกระทรวงสาธารณสขุวา่ดว้ยการ
บรหิารจดัการยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า พ.ศ. 2557

2. การส ัง่ใชแ้ละการใช ้อยา่งสมเหตผุล
3. จรยิธรรมวา่ดว้ยการจดัซือ้ จดัหา และสง่เสรมิการขาย
4. การควบคมุตน้ทนุยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า
5. การรายงานและการควบคมุก ากบัการบรหิารจดัการ

1. มกีารบรหิารจดัการโดยคณะกรรมการบรหิารจดัการ
ดา้นยาและเวชภณัฑท์ีม่ใิชย่า ทกุระดบั

2. มรีะบบการก ากบัประเมนิการใชย้าและเวชภณัฑท์ีม่ใิช่

ยา (Utilization Evaluation)
3. มแีนวปฏบิตัติามเกณฑจ์รยิธรรม
4. มรีะบบควบคมุก ากบัตน้ทนุยาและเวชภณัฑฯ์
5. มกีารรายงาน และประเมนิ ผลการด าเนนิงานตาม 

ล าดบัช ัน้ ในเวลาทีก่ าหนด

มาตรการ
ด าเนนิงาน



การบริหารยาและเวชภัณฑ์

KPI: ระดับกระทรวง
การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์         

ที่ไม่ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ  สมเหตุผล        
และมีจริยธรรม

- ต้นทุนค่าเวชภัณฑ์ฯของหน่วยงาน
- มูลค่าการจัดซื้อยาร่วม และเวชภัณฑ์รว่ม



การบริหารยาและเวชภัณฑ์

KPI : ของเขต และจังหวัด 
- ยังไม่มี KPI



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

1.การจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่ท าอยู่
ปัจจุบันเป็นอย่างไร
2.การด าเนินงานด้านเกณฑ์จริยธรรม
3.ขบวนการ  DUE  ในจังหวัด
4.แนวทางการควบคุมด้านยาและเวชภัณฑ์
5.ผลการด าเนินงาน คกก.บริหารจัดการด้าน

ยาและเวชภัณฑ์ของจังหวัด



3. ธรรมาภบิาล : 
การบรหิารงานตามหลกัธรรมาภบิาล

 

3.1 ดา้นการสง่เสรมิป้องกนั
3.2 ดา้นการป้องปรามตรวจสอบ
3.3 ดา้นการแกไ้ข



ธรรมาภบิาล :  
3.1 การสง่เสรมิป้องกนั

3.1.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการ  
เสรมิสรา้งและพฒันา บคุลากรทกุระดบั
ในหนว่ยงานระดบัจงัหวดั สงักดั สป.ดา้น
วนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการ
กระท าผดิ

3.1.2 การด าเนนิงานโรงพยาบาลคณุธรรม



ธรรมาภบิาล
KPI : ระดับกระทรวง

- ค่าดัชนวีัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน่ของประเทศไทย
 มีระดับดีขึ้น



ธรรมาภบิาล









3.1.1 ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการเสรมิสรา้งและพฒันา 
บคุลากรทกุระดบัในหนว่ยงานระดบัจงัหวดั สงักดั สป.            
ดา้นวนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการกระท าผดิ

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ
ด าเนนิงาน

การตรวจ 
ตดิตาม

บคุลากรกระทรวงสาธารณสขุทกุระดบัในหนว่ยงาน
ระดบัจงัหวดั สงักดั สป. ไดร้บัการเสรมิสรา้งและ
พฒันาใหม้วีนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และป้องกนัการ
กระท าผดิ

หนว่ยงานระดบัจงัหวดั สงักดั สป. (สสจ.รพศ.รพท.)

หนว่ยงานมแีผนและด าเนนิการเสรมิสรา้ง พฒันา 
บคุลากรทกุระดบัใหม้วีนิยั คณุธรรม จรยิธรรม และ
ป้องกนัการกระท าผดิ

1. มกีารประชุมชีแ้จงตวัชีว้ดั
2. มคี าส ัง่แตง่ต ัง้คณะกรรมการ
3. มแีผนเสรมิสรา้งและพฒันา บคุลากรใหม้วีนิยั คณุธรรม 

จรยิธรรม และป้องกนัการกระท าผดิ
4. มกีารด าเนนิการตามแผน
5. มเีอกสารหลกัฐานการด าเนนิการตามแผน
6. มรีายงานสรปุผลการด าเนนิการตามแผนและพฒันาตอ่ยอด



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

 ผลการด าเนินงานของจงัหวดั



3.1.2 การด าเนนิงาน “โรงพยาบาลคณุธรรม”

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ
ด าเนนิงาน

การตรวจ 
ตดิตาม

1. รพ.คณุธรรม
2. ความครอบคลมุ รพ.คณุธรรม    ในจงัหวดั

หนว่ยงานระดบัจงัหวดั สงักดั สป.  
(รพศ.  รพท.  รพช.ระดบั M)

หนว่ยงานด าเนนิงาน “โรงพยาบาลคณุธรรม”
1. ประชุมชีแ้จงและแตง่ต ัง้กรรมการด าเนนิการ
2. จดัท าแผน รพ.คณุธรรม
3. ด าเนนิการตามแผน
4. รายงานสรปุผลการด าเนนิการตามแผน และมกีาร

พฒันาตอ่ยอด

1. ภาวะผูน้ าของผูอ้ านวยการ รพ.
2. การท างานของกรรมการ  และแกนน า/เจา้หนา้ที่
3. กจิกรรมทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ รพ.คณุธรรม
4. การพฒันาตอ่ยอด



ระดบั ผลการด าเนนิการแตล่ะข ัน้ตอนในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558

1 หนว่ยงานประชุมชีแ้จงนโยบาย และหาจดุรว่มทีบ่คุลากรทกุคนตกลง
ยดึเป็นขอ้ปฏบิตัใินการน าไปพฒันา “โรงพยาบาลคณุธรรม”

2 1. ด าเนนิการระดบั 1 และ
2. แตง่ต ัง้คณะกรรมการด าเนนิการ
3. จดัท าแผนเสรมิสรา้งการบรหิาร และพฒันา“โรงพยาบาล

คณุธรรม”
3 1. ด าเนนิการระดบั 2 และ

2. หนว่ยงานด าเนนิการตามแผนเสรมิสรา้งและพฒันาการเป็น 
“โรงพยาบาลคณุธรรม”

4 1. ด าเนนิการระดบั 3 และ
2. หนว่ยงานผลลพัธก์ารด าเนนิการพฒันาหนว่ยงานบรกิารเป็น 

“โรงพยาบาลคณุธรรม”

5 1. ด าเนนิการระดบั 4 และ
2. หนว่ยงานมกีารประเมนิผลการด าเนนิการ และปรบัปรงุแผนการ

บรหิาร พฒันา “โรงพยาบาลคณุธรรม”

ความส าเร็จ โรงพยาบาลคณุธรรม



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

 -ภาพรวมการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 
ของจังหวัดมีแผนการด าเนินงานอย่างไร



ธรรมาภบิาล :  2) การป้องปราม ตรวจสอบ 
: การตรวจสอบภายใน  

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ
ด าเนนิงาน

การตรวจ 
ตดิตาม

หนว่ยงานในสงักดั สป. มกีลไกการตรวจสอบภายใน
อยา่งเป็นรปูธรรม

ภาคเีครอืขา่ยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน            
ระดบัจงัหวดั

ภาคฯี ระดบัจงัหวดั ด าเนนิการตรวจสอบภายใน และ
ประเมนิระบบการควบคมุภายใน มกีระบวนการ
ตดิตามหนว่ยงานทีไ่มด่ าเนนิการตามขอ้เสนอแนะ
รายงานการตรวจสอบภายใน

1. มแีผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
2. มกีารปฏบิตัติามแผนการตรวจสอบภายใน
3. มกีารก ากบั ตดิตาม สอดคลอ้งกบันโยบาย สป. 
4. มกีารตดิตามการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของ

รายงานการตรวจสอบภายใน
5. มหีลกัฐานเชงิประจกัษก์ารด าเนนิการแกไ้ข



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

 ผลการด าเนินงานตรวจสอบภายในของจงัหวดั



ส่ิงที่ผู้นิเทศขอดหูน้างาน
 การด าเนินงานตามแนวทางการตรวจสอบภายใน



ธรรมาภบิาล :  3) การแกไ้ขปญัหา
:  การแกไ้ขปญัหาการปฏบิตังิานผดิพลาด ถกูทกัทว้ง 
ถกูสอบสวน ถกูลงโทษทางวนิยั

ผลลพัธ์

เป้าหมาย

มาตรการ
ด าเนนิงาน

การตรวจ 
ตดิตาม

หนว่ยงานมกีารแกไ้ขการบรหิารจดัการดา้น การเงนิ 
การคลงั พสัด ุ บคุลากร ใหถ้กูตอ้ง โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้ และ เป็นธรรม

สสจ. รพศ. รพท. รพช. ทีม่ปีญัหาปฏบิตังิานผดิพลาด 
ถกูทกัทว้ง ถกสอบสวน  ถกูลงโทษทางวนิยั

ผูบ้รหิารและหนว่ยงานมกีารด าเนนิการแกไ้ขปญัหาฯ 
(ความไมเ่ป็นธรรมในการแตง่ต ัง้โยกยา้ย เลือ่นระดบั 
เลือ่นข ัน้เงนิเดอืน ดา้นการเงนิ การจดัซือ้จดัจา้ง) 

หนว่ยงานทีม่ปีญัหาฯ ไดม้กีารด าเนนิการตาม
มาตรการ ปรบัปรงุแกไ้ข ลงโทษ  ดงันี้
1.   ดา้นการลงโทษ               2. ดา้นจดัซือ้จดัจา้ง
3.   ดา้นการเงนิและบญัช ี     4. ดา้นการบรหิารบคุคล



สิ่งที่จงัหวัดต้องน าเสนอ

1. ภาพรวมการเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหา การ
ทุจริต และข้อร้องเรียนการให้บริการ
2.ผลการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจาก  สตง.และ
   ศูนย์ด ารงค์ธรรม



สวัสดี



คณะที่ 4
ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เภสัชกรฉัตรชัย  เลื่อนเชย
เภสัชกรช านาญการพิเศษ

การตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



1.ด้านระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

2.ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

1.1 มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต ด าเนินการตามอ านาจ หนา้ที่ที่ก าหนด

1.2 มีการคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคสุขภาพ
ระดับระดับจังหวัด

1.3.ร้อยละของเกลอืบริโภคเสริมไอโอดีน ณ สถานที่ผลิต ผ่านมาตรฐานตามประกาศฯ ก าหนด(20-40 ppm) 
(เป้าหมาย:ร้อยละ 100)

1.4 รอ้ยละของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหารเสริมและสถานพยาบาลผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ
(เป้าหมาย:ร้อยละ 100)

1.5 รอ้ยละของคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงามและคลินิกที่ไม่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ
สถานพยาบาลได้รับการเฝ้าระวังและให้ด าเนนิการตามกฎหมาย (เป้าหมาย:ร้อยละ 98)

2.1คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ด าเนนิงานตามอ านาจหน้าที่และแนวทางที่ก าหนด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเดน็การตรวจราชการ



ผลการด าเนินงานด้านบริการ อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2557

1. มีระบบจัดการด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการระดับจังหวดั

2. มีแผนงาน/โครงการที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในจังหวัด

3. การจัดการเรื่องร้องเรียนของผูบ้ริโภคด้านผลิตภัณฑ์ได้รับการแก้ไขภายใน
เวลาทีก่ าหนด 40 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

4. การจัดการเรื่องร้องเรียนของผูบ้ริโภคด้านบริการสุขภาพไดร้ับการแก้ไข
ภายในเวลาที่ก าหนดและได้ข้อยุติ 9 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100

5. การจัดการเรื่องร้องเรียนของผูบ้ริโภคเรื่องเหตุร าคาญตาม พรบ.สาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ได้รบัการจัดการ 52 เรื่อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100



ปัญหาการคุ้มครองผู้บริโภคที่พบในเขต

1. ระบบงาน คบส. ในระดบัอ าเภอยงัไมช่ดัเจนในการด าเนินงาน

2. การโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ  สถานพยาบาล   ทางสถานีวิทยุ
ชมุชนในพืน้ท่ีท่ีไม่ถกูต้อง   มีการด าเนินการตรวจสอบเฝ้าระวงัไม่
ครอบคลมุในเขต  โดยทางอ าเภอยงัขาดการตรวจสอบสอบเฝ้าระวงั



ประประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 1

 เปา้หมาย
      เพื่อเป็นกลไกในการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทาง
การด าเนินงาน คบส.ของเขต ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานคุ้มครองผูบ้ริโภคสุขภาพ
ระดับเขต ต่อคณะกรรมการเขตสุขภาพ (Regional Health Board)

ตัวชี้วัดที่ 1 มีคณะอนุกรรมการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านสขุภาพระดับเขต



อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพระดับเขต
(ร่าง) องค์ประกอบ
   1.สาธารณสุขนิเทศก ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  ประธาน
   2.นพ.สสจ. หรือ เภสัชกรเช่ียวชาญ ที่ไดร้ับมอบหมาย รองประธาน
   3.ผู้แทนกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องประจ าเขต (อย./สบส./กรมวิทย/์กรม อ.)
   4.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. ทุกจังหวัด  
   5.ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
   6.ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง สสจ.
   7.ผู้แทนกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุม้ครองผู้บริโภค รพช. 
   8.ผู้แทนสาธารณสุขอ าเภอ  
   9.หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ที่ไดร้ับมอบหมาย เลขานุการ

ยังไม่มีการแต่งตั้งระดับเขต



ประประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 1

การแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในระดับจังหวัด
   /ระดับอ าเภอ
การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ
การก าหนดแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน
การสรุปผลการด าเนินงาน
การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าไปวางแผนในปีต่อไป

ตัวชี้วัดที่ 2 มีคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคในระดับจังหวัด



ประประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 1

การตรวจสอบมาตรฐานเกลอืบริโภคเสริมไอโอดีนด้วย I-Reader 
  (จังหวัดรว่มกบัรถ mobile)
การตรวจสอบขบวนการผลติและเก็บตัวอย่างเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
   ณ สถานที่ผลติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ตรวจแนะน าให้ความรู้แก่ผูจ้ าหน่ายเกลือบรโิภคเสริมไอโอดีน
ตรวจมาตรฐานเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนในครวัเรือน (งานส่งเสริมสขุภาพ)
หากพบเกลอืบริโภคเสริมไอโอดีนไม่ได้มาตรฐาน ให้ด าเนินการตามกฎหมาย
รายงานผลให ้อย. ทราบ

ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสถานที่ผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน  ให้ผ่าน
มาตรฐานตามประกาศก าหนด (20—40 ppm)



ประประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 1

ตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาของสื่อวิทยุชุมชน  สื่อท้องถิ่น  สื่อเคเบิ้ลทีวี       
   ในพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอ าเภอ
   ตรวจสอบเฝ้าระวังให้ครอบคลุมในพื้นที่
การส่งข้อมูลการโฆษณาที่ผดิกฎหมายจากพ้ืนที่เข้าสู่จังหวัดเพ่ือด าเนินการ
   ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด(สั่งระงับการโฆษณา เปรียบเทียบปรับ ฟ้องศาล)
การรายงานไปยัง อย./กสทช. เพื่อจัดการต้นตอปัญหาต่อไป

ตัวชี้วัดที่ 4 โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพและสถานพยาบาลที่ผิดกฎหมาย  
ได้รับการจัดการ ร้อยละ 100



ประประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 1

จัดท าฐานข้อมูลคลินิกเสริมความงามทุกอ าเภอโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
   สาธารณสุขอ าเภอ
จัดท าแผนการตรวจคลินิกเสริมความงาม
ด าเนินการตรวจตามแผน
เฝ้าระวังคลินิกที่ไม่ไดร้ับอนุญาต
หากพบปัญหาเรื่องร้องเรยีนคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการตามกฎหมาย

ตัวชี้วัดที่ 5 คลินิกเวชกรรมเสริมความงามและคลินิกทีไ่ม่ได้รับอนุญาต
ได้รับการตรวจสอบเฝ้าระวงัและให้ด าเนนิการตามกฎหมาย ร้อยละ 100



คณะที่  4  หัวข้อที่  2

ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านส่ิงแวดล้อมสุขภาพ
ประเดน็การตรวจทีมุ่่งเน้น

คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และแนวทางท่ีก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 



ทุกจังหวัดมีกลไกการด าเนินงาน เพื่อสนับสนนุให้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.) 

แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการการด าเนินงานในพื้นที่

1. สรรหาและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ให้ครบถ้วนตามองคป์ระกอบที่ก าหนด 

2. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด 

3. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อเสนอคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
จังหวัดพิจารณาสั่งการ 

4. มีการสนับสนุนการด าเนินงานที่ใหค้วามส าคัญกับประเด็นปญัหาที่หน่วยงาน เช่น การจัดการขยะติด
เชื้อในโรงพยาบาล การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกสุขลักษณะ

5. มีการสนับสนุนและส่งเสริม อปท. ให้มีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข

6. มีการก ากับ ติดตาม จัดท ารายงานการประชุมฯ และสรุปการแก้ไขปัญหาตามมติคณะอนุกรรมการฯ

ประเด็นการการตรวจราชการ คณะที่ 4 หัวข้อที่ 2



แนวทางการตรวจติดตาม

1. มีข้อมูล/รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของพื้นที่ 

2. มีเจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ที่มีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา

3.  ก าหนดผู้ที่รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ 

4.  จัดท ารายงานการประชุมแสดงถึงข้อพิจารณา มติที่ประชุม ข้อสั่งการใดๆ 

5.  สรุปผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการจากมติที่ประชุม  ผลการด าเนินงาน 

      ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางแก้ไข

6.   มีแนวทางการเฝ้าระวังปัญหาส าคัญของพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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