
 
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 

 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม 11. ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด 

11.1 สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  
11.2 ร้อยละของสถานประกอบเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด   

 
 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยายน  2559          

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและควบคุม ก ากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ได้แก่ สปาเพ่ือ
สุขภาพ นวดเพ่ือสุขภาพ และนวดเพ่ือเสริมความงาม และบุคลากรด้านธุรกิจสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐาน สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งการด าเนินการ
ส่งเสริม พัฒนาสถานประกอบการและผู้ให้บริการของจังหวัดล าพูน (ข้อมูล ณ 29 มกราคม 2559) มีสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านมาตรฐานตามที่กฏหมายก าหนด 13 แห่ง มีผู้ขออนุญาตด าเนินการในสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 16 คน และมีผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ 430 คน 

 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

 

 2.1 Structure – Function 
โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงาน คบส. (สสจ.ล าพูน) 
2. คณะกรรมการกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขต
จังหวัดล าพูน 
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ/จังหวัด 

1. คณะอนุกรรมการ คบส. เขต1 
2. ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จ.
เชียงใหม่ 
3. กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ 
4. เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทุกภาคส่วน 
5. ผู้ประกอบการ 
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2.2 GAP Analysis  

เป้าหมาย 
Task List  3 เดือน 

ผลการด าเนินการ GAP 

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่ 
โ ดยกา รตรว จแนะน า สถาน
ประกอบการที่ ยั ง ไม่ ได้ยื่นขอ
อนุญาต ร้อยละ 30 ของสถานที่
ที่ท าการส ารวจไว้ 

ด าเนินการตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพใน
อ าเภอเมืองจ านวน 13 ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 31.70 ของสถานที่
ที่ท าการส ารวจไว้ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอยัง
ไม่ได้พัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในอ าเภอ
ได้ 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย
การจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอ  

อยู่ในระหว่างอนุมัติโครงการ มีการด าเนินการล่าช้า เนื่องจากมี
การแจ้งจัดสรรงบประมาณ 
หลังจากได้จัดท าแผนงานของ 
สสจ. เสร็จแลว้ 

3. ตรวจรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 
100 

ด าเนินการตรวจรับรอง
มาตรฐานโดยพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 100 

- 

4. ตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 
10 

ยังไม่มีผลงานตรวจสอบเฝ้า
ระวัง 

สสจ.ล าพูน ได้อนุญาตสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ แห่งแรก 
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 จึงยัง
ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายงานตรวจสอบ
เฝ้าระวัง (ก าหนดเป้าหมายงาน
ตรวจสอบเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการที่อนุญาตแล้ว 6 
เดือน) 
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2.3 Framework 
KPI Partnership Investment Regulate Advocate Buiding capacity 

ร้อยละของสถานประกอบ
เพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด   
(ร้อยละ 65) 

1. ภาครัฐ/หน่วยงาน 
- สสจ./สสอ./รพ. 
- รพ.สต. 
- สถาบันการศึกษา  
- อปท./อบต. 
- สบส.  
- อย. 
- พัฒนาสังคมฯ 
- อุตสาหกรรม 
- แรงงานฯ 
2.ภาคเอกชน 
- ผู้ประกอบการ 
- หอการค้า 
- วิสาหกิจชุมชน 
- สมาคมผู้ประกอบการ
ต่างๆ 
3. ภาคประชาชน  
- อสม. 
- อย.น้อย 
- องค์กรผู้บริโภคต่างๆ 

GAP 
1.เจ้าหน้าที่ยังไม่
ชัดเจนกับแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานบาง
เรื่อง เช่น การลง
ข้อมูลการ
อนุญาตผ่าน
ระบบการ
อนุญาตออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 
กรม สบส. ควร
ออกคู่มือแนว
ทางการ
ปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่ส่วน
ภูมิภาค เพื่อใช้
อ้างอิงในการ
ปฏิบัติงาน 

GAP  
1.การบังคับใช้กฎหมายเต็ม
รูปแบบ ตาม พรบ.สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพพ.ศ.
2559 ยังมีแนวทางท่ียังไม่ชัดเจน 
2. การควบคุมก ากับติดตามระดับ
อ าเภอยังด าเนินการไม่ได้ทุก
อ าเภอเนื่องจากบางอ าเภอยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
1.  กรม สบส. ควรส่งสัญญาณให้
ทุกจังหวัดทั่วประเทศด าเนินการ
ให้เหมือนกันในการบังคับใช้
กฎหมายในรายที่ไม่ขออนุญาต2. 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการออก
กฏหมาย/มาตรการการทางสังคม
และใช้กฏหมายเป็นแนวทาง
ปฎิบัติเดียวกัน 

GAP 
1.ขาดความเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศของ
ผู้รับผิดชอบเชื่อมต่อ
ระดับประเทศ จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล 
2.ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสารในระดับอ าเภอและ
ต าบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดและงานคบส.
ระดับอ าเภอ ต าบล (DHB) 
2.รณรงค์สร้างกระแสและ
ภาคีเครือข่ายให้ประชาชน
รับรู้และตระหนักในการดู
และรักษาสิทธิคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยตนเอง 

GAP 
1.ขาดทีมงาน DHB ใน
ระดับจังหวัด อ าเภอ 
ต าบล 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมศักยภาพให้แก่
ภาคีเครือข่าย 
2.สร้างทีมDHB ให้
ครอบคลุม 
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 2.4 Task List  

 
 2.5 Activities /Project  

1) โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอให้ ร่วมพัฒนาสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ (มีแผนจัดประชุมเดือนมีนาคม 2561) 

2) ตรวจแนะน าสถานประกอบการที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตตามเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

มาตรการ/กลยุทธ์ เป้าหมาย 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพในพ้ืนที่ 

ตรวจแนะน า
สถาน

ประกอบการ
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญาต 
ร้อยละ 30 
ของสถานที่
ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

ตรวจแนะน า
สถาน

ประกอบการ
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญาต 
ร้อยละ 60 

ของสถานที่ที่
ท าการส ารวจ

ไว้ 

ตรวจแนะน า
สถาน

ประกอบการที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ

อนุญาต ร้อยละ 
100 ของ

สถานที่ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

2. พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

ขออนุมัติ
โครงการ 

จัดอบรม
พนักงาน
เจ้าหน้าที่

ระดับอ าเภอ 

พนักเจ้าหน้าที่
ระดับอ าเภอ
ตรวจแนะน า

สถาน
ประกอบการที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ

อนุญาต ร้อยละ 
100 ของ

สถานที่ที่ท าการ
ส ารวจไว้ 

สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

3. ตรวจรับรองมาตรฐาน
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ 

ร้อยละ 100 
ของสถาน

ประกอบการ
ที่ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละ 100 
ของสถาน

ประกอบการ
ที่ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละ 100 
ของสถาน

ประกอบการที่
ยื่นขออนุญาต 

- ร้อยละ 100 
ของสถาน

ประกอบการที่ยื่น
ขออนุญาต 

- สรุปผลการ
ด าเนินงาน 

4. ตรวจเฝ้าระวังสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ร้อยละ 10  ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
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3) จัดท าคู่มือแนะน าผู้ประกอบการในการยื่นขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการ
สถานพยาบาลเอกชน 

4) จัดท าจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
1) การตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด าเนินงานโดย

เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอและระดับจังหวัด 
2) หน่วยงานระดับอ าเภอรายงานให้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด รายไตรมาส และส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานให้กองสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
3.1.1 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในพ้ืนที่  โดยการจัดประชุมชี้แจง       
แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้
ผู้ประกอบการ ผู้ด าเนินการ และผู้ให้บริการ เมื่อปีงบประมาณ 2560 

2) ออกตรวจแนะน าสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ยังไม่ได้ขออนุญาต 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการและผู้ด าเนินการใน

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยจะมีการจัดอบรมในเดือน มีนาคม 2561 
3.1.2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตามที่กฎหมายก าหนด 
จังหวัดล าพูน ตรวจรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่มายื่นขออนุญาต โดย

พนักงานเจ้าหน้าที่ สสจ. ร่วมกับ รพช. สสอ. และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีการจัดท าคู่มือในการยื่น
ขออนุญาตให้ผู้ประกอบการ 

 
3.1.3 การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1) ส ารวจข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอส ารวจ ซึ่งผล
การส ารวจ มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพประเภท กิจการสปา 1 แห่ง กิจการนวดเพ่ือสุขภาพ 40 แห่ง 

2) จัดท าฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพระดับจังหวัดที่ได้ท าการส ารวจไว้รายอ าเภอ และ
ฐานข้อมูลของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ และข้อมูลผู้ขอใบรับรอง
ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2) มีการลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพของกองสถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพ โดยอยู่ในระหว่างเริ่มลงข้อมูล ปี 2561  
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  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตารางที่ 1 ข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดล าพูน แยกรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 

มกราคม 2561) 
อ าเภอ เป้าหมายที่ท าการส ารวจ จ านวนที่

ยื่นขอ
อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ย่ืนขอ
อนุญาต 

ผ่าน
มาตรฐานและ
ได้รับอนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สปา นวดเพ่ือ
สุขภาพ 

นวดเพ่ือ
เสริมสวย 

เมือง 0 18 0 10 55.55 10 100 

แม่ทา 0 3 0 0 0 0 100 

ป่าซาง 0 8 0 1 12.5 1 100 

บ้านธิ 1 4 0 1 20 1 100 

บ้านโฮ่ง 0 1 0 1 100 1 100 

ทุ่งหัว
ช้าง 

0 0 0 0 100 0 100 

เวียง
หนอง
ล่อง 

0 2 0 0 0 0 100 

ล้ี 0 4 0 0 0 0 100 

รวม 1 40 0 13 32.50 13 100 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในประเด็นข้อกฎหมายใหม่ บางข้อ และ
แนวทางปฏิบัติงานที่ยังไม่ชัดเจน กรม สบส. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่หรือออกคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
ตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ปฏิบัติได้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
 
 

ผู้รายงาน : ...นางเบญจพร เกษรพรม, นางสาวไข่มุก บุญชัย.. 
ต าแหน่ง : .....เภสชักร........................................ 
วัน/เดือน/ปี : .........29 มกราคม 2561........................ 
โทร   : ........053-093725 ต่อ 120.......................................... 
E-mail : ……fdapv51@fda.moph.go.th….… 
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