
รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการ 1.  ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้มีกำรส ำรวจ กำรประเมินดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน 

(Happinometer) รำยบุคคลโดยผ่ำนระบบ Online-based หรือ Mobile App-based ในปี 2560 พบว่ำ 
บุคลำกรมีกำรประเมินดัชนีควำมสุขของคนท ำงำน(Happinometer) คิดเป็นร้อยละ 88.22 และหน่วยงำนมีกำร
น ำ Happinometer ไปใช้ ร้อยละ 98.86  
 

 
หน่วยงำน 

บุคลำกรในสังกัด บุคลำกรที่มีกำรประเมินดัชนีควำมสุขของคนท ำงำนด้วย 
Happinometer 

แห่ง จ ำนวน แห่ง ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

จังหวัดล ำพูน 88 2,870 87 98.86 2,532 88.22 

 
โดยมีเกณฑ์ในกำรประเมินส ำหรับในปีงบประมำณ 2561 หน่วยงำนต้องด ำเนินกำรวิเครำะห์ผลกำร

ประเมิน และด ำเนินกำรต่อ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับท่ี 1  ชี้แจงแนวทำงกำรวัดดัชนีควำมสุขของคนท ำงำนและกำรน ำดัชนีควำมสุขของคนท ำงำนไปใช้ 
ระดับท่ี 2  มีกำรส ำรวจข้อมูล 
ระดับท่ี 3  มีกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูล และน ำเสนอผลต่อผู้บริหำร 
ระดับท่ี 4  มีกำรท ำแผนพัฒนำควำมสุขของคนท ำงำน 
ระดับท่ี 5  มีกำรใช้แผนพัฒนำควำมสุขของคนท ำงำน 

รอบ 3 
เดือน 

รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

 ร้อยละ 60 ของหน่วยงำน  
มีกำรน ำดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำน (Happinometer)  
ไปใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงำน  
มี กำรน ำดั ชนี ควำมสุ ขของ
คนท ำงำน (Happinometer) ไป
ใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 4 ขึ้นไป 

ร้อยละ 60 ของหน่วยงำน 
 มีกำรน ำดั ชนี ควำมสุขของ
คนท ำงำน (Happinometer) ไป
ใช้ ตั้งแต่ระดับที่ 5 ขึ้นไป 

 
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
 3.1 มีผลกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ข้อมูลดัชนีควำมสุขของคนท ำงำนของปีที่ผ่ำนมำ (Happinometer) 
พบว่ำ  ค่ำเฉลี่ยควำมสุขโดยรวมของบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนอยู่ที่ 64.10 โดยที่ค่ำเฉลี่ยควำมสุขในมิติ
จิตวิญญำณดี (Happy soul)สูงที่สุด คือ 71.73 รองลงมำคือมิติน้ ำใจดี(Happy Heart) 70.09 ส่วนมิติสุขภำพ
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กำรเงินดี(Happy Money) 51.96 ซึ่งค่อนข้ำงต่ ำกว่ำคะแนนควำมสุขในมิติอ่ืนๆ และมีค่ำเฉลี่ยควำมผูกพันองค์กร 
อยู่ที่ 65.46 
 

ควำมสุขใน มิติต่ำงๆ 
ค่ำเฉลี่ย
ควำมสุข 

Happy 
soul 

Happy 
Heart 

Happy 
Family 

Happy 
Body 

Happy 
Society 

Happy 
Brain 

Happy 
Work 
Life 

Happy 
Relax 

Happy 
Money 

64.10 
 

71.73 70.09 68.32 64.71 64.86 64.10 63.69 57.44 51.96 

 

ควำมผูกพันองค์กร 
ค่ำเฉลี่ยควำมผูกพัน Say Stay Strive 

65.46 65.75 61.05 69.57 
 

 3.2 ทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้น ำผลกำรประเมินดัชนีควำมสุขของ
คนท ำงำน (Happinometer) มำใช้พัฒนำองค์กร โดยจัดท ำแผนกำรสร้ำงสุขในองค์กร ในมิติต่ำงๆ เช่น  สสจ.
ล ำพูน จัดท ำแผนงำน/โครงกำรให้ควำมรู้และส่งเสริมกำรออมและกำรบริหำรเงินส่วนบุคคล แก่บุคลำกรในสังกัด 
สสจ.ล ำพูน (รพ.ทุกแห่ง/สสอ./รพ.สต.) จ ำนวน 80 คน ในมิติ Happy money  จัดกิจกรรมออกก ำลังกำย และ
กำรปฏิบัติสมำธิ แก่ จนท.สสจ.ล ำพูน(ในมิติ Happy relax Happy Body)   
 3.3 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 - ผู้บริหำรในกระทรวงสำธำรณสุข ให้ควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำHappy Money โดยท ำ MOU กับ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ 
 - นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ให้ควำมส ำคัญในกำรจัด Happy Money Program ของ สสจ.ล ำพูน 
โดยเป็นประธำนในกำรเปิดโครงกำร Happy Money Program ในวันที่ 10 มกรำคม 2561 ณ ห้องประชุม
ดอกป๊ำนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 - สร้ำง line กลุ่ม เพื่อเป็นช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรสำธำรณสุขกับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร 
 - จัดท ำรำยงำนกำรเข้ำร่วม Happy Money Program ของบุคลำกรในจังหวัดทุกเดือน ให้ผู้บริหำร
รับทรำบข้อมูล 
 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
 
 

ผู้รายงาน : นำงสุรำงค์  หมื่นกัณฑ์ 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี : ......................................................... .................. 
โทร   : ......................................................................................  
E-mail : ……………………………………………………………………….… 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)  
(เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
  ปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และหน่วยงำนในสังกัด มีจ ำนวน
บุคลำกร รวมทั้งสิ้น 2,940 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร  1,551  คน ลูกจ้ำงประจ ำ 169 คน พนักงำนรำชกำร 
67 คน พนักงำนกระทรวงสำธำรณสุข 1,018 คน ลูกจ้ำงชั้วครำว 135 คน โดยจังหวัดล ำพูน มีอัตรำกำรกำรคงอยู่
(Retention rate)  คิดเป็นอัตรำร้อยละ 93.84 (เกณฑ์อัตรำกำรคงอยู่ ต้องมีอัตรำกำรคงอยู่(Retention rate)      
ไม่น้อยน้อยกว่ำ ร้อยละ 85 )  
 

ตำรำงที่ 1 แสดงกำรคงอยู่ของบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

 

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด  

(1 ต.ค. 2561)  
จ ำนวนบุคลำกร  

(ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 
จ ำนวน (คน) จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

จังหวัดล ำพูน 2,940 2759 93.84 
 

ตำรำงที่ 2 แสดงกำรสูญเสียบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
 

หนวยงาน 
ประเภท 
บุคลากร 

 

จ านวน
บุคลากร
ทั้งหมด 

สาเหตุการสูญเสีย ผลรวม
ทั้งหมด 

 ร้อยละการ
สูญเสีย
บุคลากร  ลำออก โอนไป ใหออก ปลดออก ไล่ออก 

สสจ.ล ำพูน ขรก. 1551 7 1 0 0 0 8      0.52  
  ลจป. 169 0 0 0 0 0 0          -    
  ลจช. 135 10 0 0 0 0 10      7.41  
  พรก. 67 0 0 0 0 0 0          -    
  พกส. 1,018 20 0 0 0 0 20      1.96  

รวม
ทั้งหมด 

รวม 2,940 37 1 0 0 0 38      1.29  
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
 สสจ.ล ำพูน ได้มีกำรก ำหนดแผน/กิจกรรม เพ่ือธ ำรงรักษำบุคลำกรให้คงอยู่ในระบบ ในไตรมำสที่ 1 ดังนี้ 

- พัฒนำฐำนข้อมูล HROPS มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
- มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรสูญเสียบุคลำกรและสถำนกำรณ์ก ำลังคน ด้ำนสำธำรณสุข 
- มีแนวทำง/แผนกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพของบุคลำกรสำธำรณสุข 
- มีคลินิก HR ผ่ำนช่องทำง ไลด์กลุ่ม เพ่ือปรึกษำ /ตอบปัญหำในกำรท ำงำน / รวมถึงช่องทำงในกำร

ประชำสัมพันธ์ 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ไม่มี 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
 
 

ผู้รายงาน : นำงสุรำงค์  หมื่นกัณฑ์ 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี : .................................................................... ....... 
โทร   : ......................................................................................  
E-mail : ……………………………………………………………………….… 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 

 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ตรวจราชการ 3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA) 
ตัวชี้วัดที่ 60 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
ในปีงบประมำณ 2560 จังหวัดล ำพูนมีหน่วยงำนที่ต้องประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำม

เกณฑ์ประเมินระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในหน่วยงำนภำครัฐ  โดยกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด        
ค่ำเป้ำหมำยในกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมข้อก ำหนด 11 ข้อ ที ่ร้อยละ  85  จังหวัดล ำพูน            
มีหน่วยงำนที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน 5 หน่วยงำน จำกกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ผ่ำนกำร
ประเมิน ระดับ 5 ทั้ง 5 หน่วยงำน มีคะแนนเฉลี่ยที่  93.27 และในปีงบประมำณ 2561 กระทรวงสำธำรณสุข
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ตำมข้อก ำหนด  11 ข้อ ที่ร้อยละ  90 หน่วยงำนใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ที่ต้องรับกำรประเมินทั้งหมด 17 หน่วยงำน ในไตรมำส 1  โดยเป็น
กำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ ในส่วนที่  2 กำรด ำเนินกำรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
หน่วยงำนในภำพรวม ในปีงบประมำณ 2561 ดัชนีควำมโปร่งใส ดังนี้  

1) EB 4 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร  
2) EB 5 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร  
3) EB 6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร  

จำกกำรตรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์  มีหน่วยงำนที่ ผ่ำนกำรประเมิน ระดับ 1 จ ำนวน 1 หน่วยงำน   
ระดับ  3  จ ำนวน  9 หน่วยงำน และผ่ำนกำรประเมินระดับ 5 จ ำนวน 7 หน่วยงำน พบว่ำ มีผลกำรประเมิน
ดังนี้  กำรด ำเนินกำรในกำรจัดท ำเอกสำรเชิงประจักษ์ของแต่ละหน่วยงำน  พบปัญหำหน่วยงำนในสังกัดไม่ได้
ท ำแผนจัดหำพัสดุ และไม่ได้วิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2560  จ ำนวน 1 หน่วยงำน  ไม่ได้
เผยแพร่ผลกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำง ปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 9 หน่วยงำน   

 

2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 2.1 Structure – Function 

ในกำรด ำเนินกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ของทุกหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน ทุกหน่วยงำนได้มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ          ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ 
โรงพยำบำลล ำพูน            ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลชุมชน            ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 มีกำรแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ระดับจังหวัด ตำมค ำสั่งส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ที่  200/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ (Evidence 

286



 

Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT)  เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำน               
ตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจฯ และน ำข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนของทุก
หน่วยงำน พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  1 ตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  1  
ก ำหนด 
  

2.2 GAP Analysis  
 เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรประเมินระบบคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนภำครัฐที่

ก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์รับกำรประเมินในปีงบประมำณ  2561  ท ำให้
หน่วยงำนที่ต้องรับกำรประเมินครั้งแรกในไตรมำส 1 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมข้อก ำหนดของกำรประเมิน  
อันมีสำเหตุมำจำก 

1) ผู้รับผิดชอบขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เนื่องจำกเป็นภำรกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมำยและมี
กระบวนกำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อน  

2) มีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้ในกำรสร้ำง
กระบวนกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเพื่อรับกำรประเมิน 

3) ผู้รับผิดชอบงำนในแต่ละหน่วยงำนมีภำรกิจประจ ำหลำยภำรกิจ ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่
เป็นไปตำมแผนที่ค่ำเป้ำหมำยก ำหนด 

 
จำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ อันเป็นปัญหำที่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนต้องพัฒนำ

ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำน  และสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้รับผิดชอบ
กำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ผ่ำนกำรประเมินในปีงบประมำณ 2560 และผู้รับผิดชอบงำนของหน่วยงำนที่
เข้ำรับกำรประเมินในปีงบประมำณ  2561 
  

2.3 Framework 
กำรด ำเนินกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ในปีงบประมำณ  2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

วำงแผนด ำเนินกำรในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยกำร
จัดท ำโครงกำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำมแบบส ำรวจใช้หลักฐำน
เชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงำนประเมินระบบคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรตอบแบบประเมินตนเองและกำรจัดท ำหลักฐำนเชิงประจักษ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ทุกหน่วยงำน  
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2.4 Task List  

ในกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรไว้ 4  ระยะ ดังนี้ 

 
2.5 Activities /Project  

1) .จัดท ำโครงกำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ตำม
แบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ให้กับผู้รับผิดชอบงำนประเมินระบบคุณธรรมฯและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ 

- เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรตอบแบบประเมินตนเองและกำรจัดท ำ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกหน่วยงำน 

-  เพ่ือประเมินผลกำรป้องกันกำรทุจริตและยกระดับด้ำนคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินกำร 

- เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์และร่วมกันแก้ไขปัญหำอุปสรรคจำก 
กำรท ำงำน 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. สร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ให้ผู้รับผิดชอบ 

    

2.  จัดท ำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประเมินในไตรมำส 1 (EB 4-6) 

    

3.สร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 
4.จัดท ำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประเมินในไตรมำส 1 (E1 - 11) 
5.ประชุมตรวจประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ไตรมำส 2 

    

6.จัดท ำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประเมินในไตรมำส 1 (E1 - 11) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
7.ประชุมตรวจประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ไตรมำส 3 

    

8.จัดท ำเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประเมินในไตรมำส 1 (E1 - 11) ให้
ครบถ้วนสมบูรณ์  
9.ประชุมตรวจประเมินหลักฐำนเชิง
ประจักษ์ ไตรมำส 4 
10.รวบรวมผลกำรตรวจประเมินส่ง
ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 1 
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2) เสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับผู้ตรวจประเมินแบบส ำรวจหลักฐำนเชิงประจักษ์ โดยกำรเข้ำร่วม
โครงกำรอบรมเสริมทักษะกำรตรวจประเมินแบบส ำรวจใช้หลักฐำนเชิงประจักษ์ ของศูนย์
ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือท ำหน้ำที่ 

- ตรวจประเมินเอกสำร/หลักฐำน ตำมข้อก ำหนดของแบบส ำรวจฯ 
- น ำข้อมูลที่ตรวจพบเป็นข้อมูลพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน 
- รำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้ส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  1  

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
  มีระบบก ำกับติดตำมเป็นรำยไตรมำส โดยกำรจัดประชุมผู้รับผิดชอบงำนประเมินระบบคุณธรรม
และผู้ตรวจประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์  

  ไตรมำส  2  เดือน มีนำคม   2561 
  ไตรมำส  3  เดือน มิถุนำยน 2561 
  ไตรมำส  4  เดือน กันยำยน 2561 

 

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

กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัดที่  60 ร้อยละของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ITA  ไตรมำสที่ 1 ค่ำเป้ำหมำย ต้องผ่ำนระดับ 3 
ขึ้นไปทุกหน่วยงำน  โดยวัดระดับควำมส ำเร็จของดัชนีควำมโปร่งใส ดังนี้   

1) EB 4  หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยควำมโปร่งใสอย่ำงไร  
2) EB 5 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2561 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเปิดเผย

ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละโครงกำรให้สำธำรณชนรับทรำบอย่ำงไร  
3) EB 6 หน่วยงำนของท่ำนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร 
4) ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี ่ยส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีค่ำคะแนน 3.82 มี

หน่วยงำนที่ ผ่ำนกำรประเมิน ระดับ 1 จ ำนวน 1 หน่วยงำน  ระดับ  3  จ ำนวน  8 หน่วยงำน และผ่ำนกำร
ประเมินระดับ 5 จ ำนวน 8 หน่วยงำน  

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

หน่วยงำน เกณฑ์ประเมิน/ค่ำเป้ำหมำย 
1 2 3 4 5 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน     / 
โรงพยำบำลล ำพูน   /   
โรงพยำบำลป่ำซำง   /   
โรงพยำบำลบ้ำนธิ   /   
โรงพยำบำลแม่ทำ     / 
โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง     / 
โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง   /   
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง /     
โรงพยำบำลลี้   /   
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หน่วยงำน เกณฑ์ประเมิน/ค่ำเป้ำหมำย 
1 2 3 4 5 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเมือง     / 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนธิ     / 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอแม่ทำ     / 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอป่ำซำง     / 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอเวียงหนองล่อง   /   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบ้ำนโฮ่ง   /   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอลี้   /   
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง     / 
รวม 1  8  8 

 
 
ผู้รายงาน : นำงณัฐดำ  วิเศษสรรค์ 
ต าแหน่ง :  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี : 25/01/2561 
โทร   :  089-9518931 
E-mail : krua.natada@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลกั 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวชี้วัดที่ตรวจราชการ 4. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
(เกณฑ์เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
ในปีงบประมำณ 2560 จังหวัดล ำพูนมีผลกำรด ำเนินงำนจัดซื้อร่วม ตำมเกณฑ์ คือมีผลกำร

ด ำเนินงำนร้อยละ  28.67 ซึ่งผ่ำนตำมเกณฑ์ของกระทรวง โดยจำกผลกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวหำแยกออกตำม
ประเภทเวชภัณฑ์ ยังพบว่ำกำรจัดซื้อร่วมในหมวดวัสดุกำรแพทย์ ยังมีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำเกณฑ์ร้อยละ 20 
ซึ่งอำจจะเนื่องมำจำก รำยกำรจัดซื้อร่วมมีมูลค่ำน้อย และควำมแตกต่ำงของศักยภำพในกำรให้บริกำรและกำรใช้
วัสดุกำรแพทย์ที่มีมูลค่ำสูงของ โรงพยำบำลล ำพูนและโรงพยำบำลชุมชนทุกแห่ง  ซึ่งควรจะมีกำรเพ่ิมกำรจัดซื้อ
ร่วมในประเภทวัสดุกำรแพทย์ให้มำกขึ้น หรือด ำเนินกำรจัดซื้อในระดับเขตสุขภำพ ซึ่งประกอบได้ด้วยโรงพยำบำล
บำลขนำดใหญ่ซึ่งมีศักยภำพในกำรให้บริกำรและลักษณะของกำรใช้วัสดุกำรแพทย์เหมือนกัน  เพ่ือเพ่ิมผลกำร
ด ำเนินงำนให้ผ่ำนตำมเกณฑ์ ตัวชี้วัด 

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

 

 2.1 Structure – Function 
โครงสร้ำงภำยใน ได้แก่ คณะกรรมกำรจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง และ

คณะกรรมกำรเภสัชกรรมและกำรบ ำบัดในระดับจังหวัด และในระดับโรงพยำบำลซึ่งมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและทิศ
ทำงกำรด ำเนินงำนของหน่วยบริกำรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่ได้ก ำหนดไว้   

โครงสร้ำงภำยนอก ในระดับเขตคณะกรรมกำรจัดซื้อร่วมระดับเขตสุขภำพ และคณะกรรมกำร
เภสัชกรรมและกำรบ ำบัดระดับเขต    
  

2.2 GAP Analysis  
ในเดือน สิงหำคม 2560  พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำพรัฐ พร้อมกฎกระทรวง

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ได้มีผลบังคับใช้ ท ำให้กำรจัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดและในระดับเขตสุขภำพ ยังไม่มี
แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ซึ่งหำกด ำเนินกำรโดยไม่มีแนวทำงจำกกระทรวงสำธำรณสุขให้ด ำเนินกำร อำจจะ
ท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่ขัดกับ พรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดังกล่ำว ซึ่งส ำนักงำนสำธำรณสุข
จงัหวัดล ำพูนได้ชะลอ กระบวนกำรในกำรจัดซื้อร่วมกัน ในปี  2561  และได้ให้โรงพยำบำลทุกแห่งใช้ผลกำรจัดซื้อ
ร่วมในปี 2560  เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรคัดเลือกผู้จ ำหน่ำย 

 
 2.3 Framework 

แนวทำงกำรจัดกำรหำเวชภัณฑ์ร่วมกันระดับจังหวัด ตำมหลักเกณฑ์กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพ ในกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 
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แต่หลังจำกท่ี พรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำพรัฐ พร้อมกฎกระทรวงและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  ได้มีผลบังคับใช้  ยังไม่มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน ซึ่งยังรอแนวทำงที่ชัดเจนจำกกระทรวง
สำธำรณสุข ซึ่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขได้ชะลอกำรด ำเนินงำนในปี 2561 และได้แจ้งให้โรงพยำบำลทุกแห่ง
ด ำเนินกำรจัดซื้อตำมพรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   อย่ำงเคร่งครัดต่อไป   
 
 2.4 Task List  

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
2. ด ำเนินกำรอนุมัติแผนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงทำงยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำประจ ำปี 
2561 

    

2.  ด ำเนินกำรจัดหำเวชภัณฑ์ร่วมกัน
ประจ ำป ี

    

3. ควบคุมก ำกับติดตำมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ให้เป็นไปตำมแผน  
 

    

 
 2.5 Activities /Project  

ด ำเนินกระบวนกำรและกลยุทธ์ในกำรจัดหำเวชภัณฑ์ร่วมกัน ตำมแนวทำงและกฏระเบียบที่ได้ก ำหนดไว้ 
ได้แก่ กำรก ำหนดแผนกำรจัดซื้อ ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนของยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำที่จะด ำเนินกำรจัดซื้อร่วม   
ด ำเนินกระบวนกำรตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  พิจำรณำผู้จ ำหน่ำย แจ้งผลกำรพิจำรณำคัดเลือกให้แก่โรงพยำบำล
และบริษัทผู้จ ำหน่ำย  และกำรควบคุมก ำกับติดตำมผลกำรจัดซื้อให้บรรลุตำมเป้ำหมำย  
 
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

ระบบติดตำม รำยงำนผลกำรบริหำรเวชภัณฑ์ รำยไตรมำส ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนเวชภัณฑ์ กระทรวง
สำธำรณสุข   
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ประจ ำปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติโดยนำยแพทย์สำธำรณสุข

จังหวัด ตำมระเบียบกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ ของส่วนรำชกำร
และหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2557 

 
   

โรงพยาบาล 

มูลค่ารวมแผนการจัดจ้างปี 2561(บาท) 

รวมแผนจัดจ้างปี 2561 
(บาท) 

ประเภทการจัดจ้าง 

ห้องปฏิบัติการ ทันตกรรม รังสี 

ล าพูน 12,927,533.00 460,800.00 19,587,400.00 32,975,733.00 
ป่าซาง 1,498,920.00 399,500.00 2,200,000.00 4,098,420.00 
ลี้ 1,516,770.00 151,322.00 2,120,000.00 3,788,092.00 
บ้านโฮ่ง 599,570.00 250,000.00 930,000.00 1,779,570.00 
แม่ทา 700,000.00 140,000.00 629,000.00 1,469,000.00 
บ้านธิ 913,170.00 173,560.00 183400.00 1,270,130.00 
ทุ่งหัวช้าง 511,450.00 100,000.00 200,000.00 811,450.00 
เวียงหนองล่อง 323,520.00 340,000.00 795,500.00 1,459,020.00 

รวม 18,990,933.00 2,015,182.00 26,645,300.00 47,651,415.00 

โรงพยาบาล 

มูลค่าแผนการจัดซ้ือปียาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา 2561 
(บาท) รวมแผนจัดซ้ือปี 

2561 
(บาท) 

ประเภทเวชภัณฑ ์

ยา วัสดุการแพทย์ ว.เอ๊กซ์เรย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุวิทยาศาสตร์ 

ล าพูน 140,000,000.00 82,000,000.00 0.00 1,350,000.00 33,000,000.00 256,350,000.00 
ป่าซาง 13,642,117.80 4,620,532.66 0.00 794,579.27 3,304,020.20 22,361,249.93 
ลี้ 13,006,687.64 4,892,000.00 108,000.00 600,000.00 4,107,190.00 22,713,877.64 
บ้านโฮ่ง 7,000,222.38 1,722,922.50 77,248.65 490,051.76 2,053,455.40 11,343,900.69 
แม่ทา 5,599,989.48 1,114,863.72 285,086.52 259,890.50 1,400,041.90 8,659,872.12 
บ้านธิ 4,268,666.34 1,358,945.84 211,043.00 390,877.70 1,746,190.69 7,975,723.57 
ทุ่งหัวช้าง 4,006,085.37 1,293,568.68 97,220.20 485,300.28 1,491,520.00 7,373,694.53 
เวียงหนองล่อง 3,432,210.08 749,410.19 137,484.30 511,390.94 1,320,369.50 6,150,865.01 

รวม 190,955,979.09 97,752,243.59 916,082.67 4,882,090.45 48,422,787.69 342,929,183.49 
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3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

โรงพยำบำล 
มูลค่ำกำรจัดซ้ือร่วม มูลค่ำกำรจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลค่ำจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยำ 

วิธีด ำเนินกำร ยำ 
วัสด ุ

กำรแพทย ์
วัสดุทันต 

กรรม 
วัสด ุ

เอกซเรย์ 
วัสดุวิทยำ 
ศำสตร์ 

ยำ 
วัสด ุ

กำรแพทย ์
วัสดุทันต 

กรรม 
วัสดุ 

เอกซเรย์ 
วัสดุวิทยำ 
ศำสตร์ 

จัดซื้อร่วม จัดซื้อทั้งหมด 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ล ำพูน E- biding - - - - -      - 70,483,629.41 21.71 
 สืบรำคำ 12,059,918.55 2,775,359.00, 27,030.00 N/A 436,710.00 39,418,025.80 19,681,058.71 315,297.10 N/A 11,069,247.80 15,299,017.55   

 E- biding - - - - -      - 4,726,583.66 46.00 

ลี ้ สืบรำคำ 1,422,267.80 558,784.52 100,446.02 
N/A 

92,605.00 2,906,676.19 1,012,867.21 277,893.26 N/A 529,147.00 2,174,103.34   

ป่ำซำง E- biding - - - - -      - 5,477,951.95 42.92 
 สืบรำคำ 1,432,771.33 591,618.93 28,650.00 N/A 297,861.00 3,342,461.00 1,091,207.30 195,514.75 N/A 848,768.90 2,350,901.26   

บ้ำนโฮ่ง E- biding - - - - -      - 2,693,436.24 68.18 
 สืบรำคำ 850,878.05 331,592.39 40,790.00 

N/A 
613,133.00 1,484,124.25 468,768.99 70,260.00 N/A 670,283.00 1,836,393.44   

แม่ทำ E- biding - - - 
- 

-      - 2,985,699.50 61.71 

 สืบรำคำ 1,115,841.20 288,720.08 20,620.00 
N/A 

417,378.00 1,967,181.04 338,682.08 95,318.38 N/A 
584,518.00 

1,842,559.28   

ทุ่งหัวช้ำง E- biding - - - - -      - 1,866,887.77 51.58 

 สืบรำคำ 529,994.48 223,400.24 24,700.80 
N/A 

184,784.00 1,060,732.92 325,770.04 59,079.81 N/A 421,305.00 962,879.52   

บ้ำนธิ E- biding - - - - -      - 1,728,830.11 62.26 

 สืบรำคำ 497,297.65 203,635.90 26,945.00 
N/A 

348,472.00 953,733.21 249,950.90 49,290.00 N/A 475,856.00 1,076,350.55   

เวียงหนองล่อง E- biding - - - - -      - 1,558,647.19 66.51 

 สืบรำคำ 398,959.10 233,521.69 13,340.00 
N/A 

390,871.30 855,180.10 248,346.69 64,249.10 N/A 390,871.30 1,036,692.09   

รวม E- biding - - - - -      - 91,521,665.83 29.04 

 สืบรำคำ 18,307,928.16 5,206,632.75 282,521.82 
N/A 

2,781,814.30 51,988,114.51 23,416,651.92 1,126,902.40 N/A 14,989,247.80 26,578,897.03   
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ตำรำงแสดงร้อยละของมูลค่ำกำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์ร่วมกัน เปรียบเทียบระหว่ำงปีงบประมำณ 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 4.1 เนื่องจำกพรบ.กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำพรัฐ พร้อมกฎกระทรวงและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ได้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2560 เป็นต้นมำ และพบปัญหำในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ต้องได้รับกำร
แก้ไข ท ำให้กำรจัดซื้อร่วมทั้งในระดับจังหวัดโดยวิธีตกลงรำคำ หรือสืบรำคำยังไม่มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่
ชัดเจน ซึ่งหำกด ำเนินกำรโดยไม่มีแนวทำงจำกกระทรวงสำธำรณสุขให้ด ำเนินกำร อำจจะท ำให้เกิดกำรด ำเนินงำน
ที่ขัดกับ พรบ. กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

4.2 กำรจัดซื้อร่วมในเวชภัณฑ์บำงประเภทยังมีมูลค่ำ ไม่ถึงเกณฑ์ เช่น วัสดุกำรแพทย์ มีผลกำร
ด ำเนินกำรจัดซื้อร่วม โดยมีสำเหตุจำก มูลค่ำกำรจัดซื้อวัสดุกำรแพทย์ส่วนใหญ่ เป็นมูลค่ำกำรจัดซื้อของ
โรงพยำบำลล ำพูนและรำยกำรจัดซื้อร่วมของโรงพยำบำลล ำพูนมีมูลค่ำน้อยเมื่อเทียบกับกำรจัดซื้อทั้งหมด 
เนื่องจำก เป็นโรงพยำบำลทั่วไปรำยกำรเวชภัณฑ์เฉพำะทำงจ ำนวนมำก  

4.3 ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ อำจจะเนื่องมำจำกกำรรอแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
ได้รับกำรอนุมัติซึ่งจะเสร็จสิ้นหลังเดือนตุลำคม ท ำให้กระบวนกำรจัดซื้อร่วมประจ ำเริ่มไม่ตรงปีงบประมำณและ
ล่ำช้ำออกไป และกำรด ำเนินกำรพร้อมกันหลำยประเภทเวชภัณฑ์ท ำให้ เกิดกำรล่ำช้ำในกระบวนกำร ต้องใช้เวลำ
มำกให้กำรรวมกันเพื่อพิจำรณำผลกำรจัดซื้อ 

4.4 กำรติดตำมควบคุมก ำกับ ยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรเนื่องจำกข้อจ ำกัดหลำยประกำร เช่น ปัญหำ
สถำนะทำงกำรเงินกำรคลังของโรงพยำบำล ท ำให้กำรจัดซื้อร่วมๆในรำยกำรเวชภัณฑ์ผ่ำนบริษัทที่ได้รับกำรคัดเลือก
ไม่สำมำรถจัดซื้อได้จึงจะต้องจัดซื้อในรำยกำรและบริษัทนอกเหนือจำกท่ีได้รับกำรคัดเลือก  

4.5 ควรเน้นกำรใช้กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดซื้อร่วมระดับจั งหวัดเพ่ือให้บรรลุตำมเกณฑ์
ตัวชี้วัด มำกกว่ำกำรด ำเนินกำรตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำศัยระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนมำก   
ท ำให้เสียโอกำสในกำรจัดซื้อของโรงพยำบำล  
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  

ไม่มี      
ผู้รายงาน : นำยเอกอดุลย์  บุตรแก้ว 
ต าแหน่ง :  เภสัชกรช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี : 25/01/2561 
โทร   :  089-9979745 
E-mail : eakadun@gmail.com 

โรงพยาบาล ร้อยละขอมูลค่าจัดซื้อร่วม ปี 2560 ร้อยละขอมูลค่าจัดซื้อร่วม ปี 2561 (ไตรมาสที่ 1) 
ล ำพูน 18.98 21.71 

ลี้ 50.92 46.00 
ป่ำซำง 51.77 42.92 
บ้ำนโฮ่ง 70.70 68.18 
แม่ทำ 61.72 61.71 

ทุ่งหัวช้ำง 54.78 51.58 
บ้ำนธิ 53.89 62.26 

เวียงหนองล่อง 56.97 66.51 
รวม 28.51 29.04 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 5.ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  มีหน่วยงำนในสังกัดที่ต้องได้รับกำรตรวจประเมินระบบควบคุมภำยใน ในปีงบประมำณ 2561 
จ ำนวน  16 แห่ง  ได้แก่  โรงพยำบำลทั่วไป 1 แห่ง ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 8 แห่ง และโรงพยำบำลชุมชน  7 แห่ง  โดยให้
ทุกหน่วยงำนด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรควบคุมภำยในท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด ใน 5 องค์ประกอบ คือ 

1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม(Control Environment) 
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมกำรควบคุม(Control Activities) 
4. สำรสนเทศและกำรสื่อสำร(Information and Communications) 
5. กำรติดตำมประเมินผล(Monitoring) 

โดยก ำหนดวิธีกำรประเมินและเกณฑ์กำรประเมินไว้ดังนี้ 
 

แต่ละหน่วยงำนต้องด ำเนินกำรตำมระบบควบคุมภำยในตั้งแต่ระดับท่ี 1 – 5 จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์ประเมิน 

ระดับที ่ กิจกรรม คะแนน 

1 มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและผู้ติดตำมประเมินผลระบบควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนโดยบุคคลทั้งสองคณะต้องไม่มีช่ือซ้ ำกัน 

1 

2 ด ำเนินกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในครบทุกหน่วยรับตรวจและทุกส่วนงำนย่อย และด ำเนินกำร
ถูกต้องตำมแนวทำงกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในของ
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

2 

3 กำรจัดท ำรำยงำนระดับหน่วยรับตรวจ(ระดับองค์กร) แบบ ปอ.1แบบ ปอ.2 แบบ ปอ.3 กรณี
หน่วยงำนย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ระเบียบก ำหนดได้ครบถ้วน
และถูกต้องตำมแนวทำง กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

3 

4 มีกำรน ำระบบควบคุมภำยในท่ีก ำหนดไปสู่กำรปฏิบัติครบทุกกระบวนงำน 4 

5 มีกำรติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน:ครั้ง)และมีกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

5 

ในไตรมำส 2  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ตรวจประเมินระบบควบคุมภำยใน  
โรงพยำบำลชุมชน 2 แห่ง คือ  โรงพยำบำลลี ้ และโรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง จำกกำรตรวจประเมินพบว่ำ         
ณ เดือนมกรำคม 2561  โรงพยำบำลทั้งสองแห่งมีกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมข้อก ำหนดของเกณฑ์กำรประเมิน 
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 

 2.1 Structure – Function 
ในกำรด ำเนินกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในของทุกหน่วยงำนในสังกัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ล ำพูน ทุกหน่วยงำนได้มอบหมำยให้มีผู้รับผิดชอบหลักในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ          ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอ 
โรงพยำบำลล ำพูน            ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำร 
โรงพยำบำลชุมชน            ผู้รับผิดชอบ  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
 มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในภำคีเครือข่ำยระดับจังหวัด ตำมค ำสั่งส ำนักงำน

ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ที่  23572/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในภำคีเครือข่ำยหน่วยงำนใน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  เพ่ือท ำหน้ำที ่

1. ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในร่วมกันภำยในจังหวัด 
2. จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในระยะยำว 
3. ปฏิบัติกำรตรวจสอบภำยในตำมแผนฯ 
4. ติดตำมประเมินผลกำรตรวจสอบฯ 
5. สรุปผลกำรตรวจสอบภำยในภำพรวมระดับจังหวัดรอบ 6 เดือน 12 เดือน 

  
2.2 GAP Analysis  
 เนื่องจำกกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในต้องด ำเนินกำรในทุกหน่วยงำนระดับจังหวัดและอ ำเภอ 

อีกทั้งหน่วยงำนย่อยในแต่ละหน่วยต้องด ำเนินกำรจัดวำงระบบให้ครบในทุกกระบวนงำน จึงท ำให้ ผู้รับผิดชอบ
งำนในระดับปฏิบัติขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ เนื่องจำก 

1. เป็นภำรกิจที่มีกำรกระบวนกำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อน ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
2. มีกำรปรับเปลี่ยนรำยละเอียดในแบบประเมินที่ต้องท ำควำมเข้ำใจและเรียนรู้ในกำรสร้ำง

กระบวนกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนเพื่อรับกำรประเมิน 
3. ผู้รับผิดชอบงำนในแต่ละหน่วยงำนมีภำรกิจประจ ำหลำยภำรกิจ ท ำให้กำรด ำเนินกำรไม่

เป็นไปตำมแผนที่ค่ำเป้ำหมำยก ำหนด 
4. มีกำรปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำน 

จำกกำรขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนจัดวำงระบบควบคุมภำยใน อันเป็นปัญหำที่
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนต้องพัฒนำควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยงำน ในปี 
2561   
 2.3 Framework 

กำรด ำเนินกำรประเมินหลักฐำนเชิงประจักษ์ในปีงบประมำณ  2561 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน วำงแผนด ำเนินกำรในกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และกำรสร้ำง
กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรประเมินตนเองตำมข้อก ำหนดให้ไปในทิศทำงเดียวกันทุกหน่วยงำน โดยกำรจัดท ำ
โครงกำรเสริมควำมรู้และทกัษะในกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในให้ผู้รับผิดชอบในทุกกระบวนกำรของ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน  โรงพยำบำลชุมชน ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
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2.4 Task List  
ในกำรด ำเนินกำร ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินกำรไว้ 4  ระยะ ดังนี้ 

กิจกรรม ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3 ไตรมาส  4 
1. จัดท ำค ำสั่งคณะกรรมกำร

เครือข่ำยระดับจังหวัด 
2. ท ำแผนตรวจประเมิน 
 

    

3. ทบทวน จัดท ำค ำสั่ งจัดวำง
ระบบควบคุมภำยใน 

4. ตรวจประเมินตำมแผน 
5. สรุปผลกำรตรวจประเมินแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
 

    

6. ตรวจประเมินตำมแผน 
7. สรุปผลกำรตรวจประเมินแจ้ง

ผู้เกี่ยวข้อง 
8. รำยงำนผลกำรตรวจประเมินให้

กลุ่มตรวจสอบภำยใน 
 

    

 
2.5 Activities /Project  

1.จัดท ำโครงกำรสร้ำงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบกำรจัดวำง
ระบบควบคุมภำยในและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรจัดวำงระบบควบคุม
ภำยในให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

    
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
  มีระบบก ำกับติดตำมเป็นรำยไตรมำส โดยกำรติดตำมจำกกำรประชุมบริหำรสัญจรกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรระดับจังหวัด จำกผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรเครือข่ำยระดั บอ ำเภอ และท ำ
หนังสือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ปีละ 2 ครั้ง 

  ไตรมำส  2  เดือน มีนำคม 2561 
  ไตรมำส 4   เดือน กันยำยน 2561 

 
 

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

กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดระดับควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัดที่  62 ร้อยละของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ระบบควบคุมภำยใน  ปีงบประมำณ 2561   ค่ำ
เป้ำหมำย ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์ ร้อยละ 8  ไตรมำส 2 ปีงบประมำณ 2561 ณ เดือนมกรำคม  ส ำนักงำน
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สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ตรวจประเมินระบบควบคุมภำยใน หน่วยรับตรวจ 2 แห่ง ทั้งสองแห่งด ำเนินกำรจัดวำง
ระบบเป็นไปตำมแบบประเมินตนเองท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 

 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

- 
  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นำงณัฐดำ วิเศษสรรค์  
       นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
       29 มกรำคม 2561 

โทรศัพท์ 0899518931   
E- mail krua.natada@gmail.c 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ
ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 60) 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
              จังหวัดล ำพูนมีนโยบำยกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรเพ่ือยกระดับกำรปฏิบัติรำชกำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลมำโดยเริ่ม ในปี 
2561 มีนโยบำยให้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนโดยขยำยกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำรไปสู่ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ เพ่ือบูรณำกำรกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรองค์กำรให้บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
 

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

1. สถานการณ์ (Gap Analysis) 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร

โดยน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำองค์กร 
โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้ก ำหนดตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของกำรพัมนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วน
รำชกำรในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข มีเป้ำหมำยส ำนักงำนสำธำรณสุขจั งหวัด ร้อยละ 60 และ
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ร้อยละ 20 และได้ก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวง 

 

2. โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน มีโครงสร้ำงภำยใน ประกอบด้วย โรงพยำบำลจังหวัด 1 แห่ง 

โรงพยำบำลชุมชน ระดับ F1 จ ำนวน 1 แห่ง โรงพยำบำลระดับ F2 จ ำนวน 6 แห่ง โรงพยำบำลระดับ F3 จ ำนวน 1 แห่ง 
มีส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 8 อ ำเภอ และมีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 72 แห่ง 

มีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนภำยนอก คือ กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนกับทุกภำคส่วนรำชกำร และ
ภำคเอกชน 

 
3. กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  

กรอบที่ใช้วำงแผนด ำเนินงำน เพ่ือแก้ไขปัญหำ ตำมข้อค้นพบใน Gap analysis และกำร
คำดกำรณ์อนำคต โดยในยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค (P&P Excellence) ใช้กรอบตำมกล
ยุทธ์ PIRAB ในยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Excellence) ใช้กรอบ 6 Building Block เป็นต้น 
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ระยะด ำเนินกำร ปี 2561 
เป้ำหมำย (Goal)  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนและส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอทุกแห่งด ำเนินกำร

พัฒนำระบบกำรบริหำรให้มีคุณภำพ  
ตัวชี้วัด (KPI)  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐของส่วนรำชกำรในสังกัด

ส่ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
ข้อมูลสถำน กำรณ์
ปัจจุบัน/baseline 

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข  เริ่มด ำเนินกำรในปี 2561 

มำตรกำร 1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance 
 กำรสร้ำงทีมงำน
พั ฒ น ำ อ ง ค์ ก ร         
- คณะกรรมกำร 
PMQA สสจ./
สสอ. 

 วำงแผนครอบคลุม
ทุกหน่วยงำนงำน
ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด
ล ำพูน และ สสอ.
ทุกแห่ง 

 สสจ.ล ำพูนและ สสอ.ทุก
แห่งผ่ำนมำตรฐำน PMQA 
ระดับ 5 ในหมวดที่ 1 กำร
น ำองค์กร และหมวดที่ 5 
ก ำ ร พั ฒ น ำ ท รั พ ย ำ ก ร
บุคคล 

 ผ่ ำ น ก ล ยุ ท ธ์
องค์กรและแผน
บริหำรองค์กรที่
เป็นรูปธรรม และ
ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
ประเมินผลอย่ำง
ต่อเนื่อง 

ห น่ ว ย ง ำ น ที่
เกี่ยวข้อง 

สสจ.ล ำพูน สสอ.ทุกแห่ง รพท. รพช.ทุกแห่ง และ รพสต.ทุกแห่ง 

 
4. เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) 

เป็นกำรก ำหนดเป้ำหมำยระยะสั้นในรำยไตรมำส ที่บ่งบอกถึงผลส ำเร็จของ process ควร
สอดคล้องกับมำตรกำรที่ก ำหนดไว้  

มำตรกำร 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
1. กำรสร้ำงทีมงำนพัฒนำ
องค์กร                            

- แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
PMQA สสจ./สสอ. 
- พัฒนำศักยภำพแกน
น ำ            

    

2. วำงแผนด ำเนินกำร
ครอบคลุมทุกหน่วยงำนงำน
ในสังกัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 
และ สสอ.ทุกแห่ง 

1. จั ด ท ำ ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด
ลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
2.วำงแผนกำรพัฒนำรำย
หมวดและก ำหนดตัวช้ีวัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ที่ส ำคัญ
จ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด/หมวด 
3. ส่งกำร Self 
Assesment 

ประชุ มถอด
ททเรียน 

ประชุมถอด
ททเรียน 

ประชุมถอดททเรียน 

3. กำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงต่อเนื่อง 

 ส รุ ป ร ำ ย ง ำ น
ควำมก้ำวหน้ำ 

สรุปรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 

รับกำรประ เมินจำก
ส่วนกลำง 
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5. กิจกรรม (Activity/Project)  
กำรก ำหนดกิจกรรมในแต่ละเป้ำหมำย เช่น task list 6 เดือน คือ บุคคลำกรแม่และเด็กได้รับ

กำรเพ่ิมศักยภำพ 100 % activity คือ สร้ำงหลักสูตร/จัดอบรม/ประเมินผลกำรอบรม เป็นต้น 
Task List กิจกรรม 

พัฒนำศักยภำพ ทีมแกนน ำ  จัดอบรมศักยภำพ PMQA จ ำนวน 30 คน 
วำงแผนด ำเนินกำรครอบคลุมทุกหน่วยงำนงำนใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

- จัดท ำรำยละเอียดลักษณะส ำคัญขององค์กำร 
- วำงแผนกำรพัฒนำรำยหมวดและก ำหนดตัวช้ีวัดที่สะท้อนผลลัพธ์ที่
ส ำคัญจ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด/หมวด 
-  ส่งกำร Self  Assesment 

ถอดบทเรียน -จัดประชุมคณะกรรมกำร ทุก 3 เดือน ปรับเปลี่ยนแผนให้
ครอบคลุมอย่ำงต่อเนื่อง 
-จัดเวทีถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนร่วมกับ สสอ.ทุกแห่ง 

กำรประเมินผล รับกำรประเมินจำกส่วนกลำง 
 

6. กระบวนการการควบคุมก ากับติดตาม (Monitor and Evaluation process) 
M&E process ใช้กลไกใด timeline ใช้กลไกอะไรในกำรเชื่อมโยงภำรกิจในแต่ละระดับและระหว่ำงระดับ 
 

กลไก ไตรมำส1 ไตรมำส2 ไตรมำส3 ไตรมำส๔ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบคุณภำกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ PMQA  

/    

2. จัดอบรมศักยภำพ PMQA จ ำนวน 30 คน /    
3. จัดท ำรำยละเอียดลักษณะส ำคัญขององค์กำร /    
4. วำงแผนกำรพัฒนำรำยหมวดและก ำหนดตัวช้ีวัดที่
สะท้อนผลลัพธ์ที่ส ำคัญจ ำนวน 5 ตัวช้ีวัด/หมวด 
 

/    

5.  ส่งกำร Self  Assesment องค์กร /    
6. จัดประชุมคณะกรรมกำร ทุก 3 เดือน 
ปรับเปลี่ยนแผนให้ครอบคลุมอย่ำงต่อเนื่อง 
 

 / /  

7.จัดเวทีถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำนร่วมกับ สสอ.
ทุกแห่ง 

  /  

8. รับกำรติดตำมประเมินจำกส่วนกลำง    / 
 
 

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

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำง
เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 
ประกอบด้วย 1) ลักษณะส ำคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 2 หมวด คือ  

หมวด 1 การน าองค์การ   
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร   
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โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กร จ ำนวน 13 ข้อค ำถำม และทบทวนทุกปี 
2. ด ำเนินกำรภำคบังคับในปี 2561-2563 ปีละ 2 หมวด และปี 2564 -2565   ปีละ 6 หมวด 

 
พ.ศ. ภาคบังคับ 
2561 หมวด 1,  หมวด 5 
2562 หมวด 2,  หมวด 4 
2563 หมวด 3,  หมวด 6 
2564 หมวด 1 - 6 
2565 หมวด 1 - 6 

3. น ำผลกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง (OFI) ในหมวดที่ด ำเนินกำรมำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร หมวดละ 1 แผน 
4. จัดท ำตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์หมวด 7  
5. ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร 

ติดตามประเมินผล โดยทีม Internal Audit /กลุ่มพัฒนาระบบริหาร /ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
มาตรการ แนวทาง/กิจกรรมหลัก ระยะเวลา 

มำตรกำรที่ 1 ประกำศ
นโยบำยกำรน ำเกณฑ์
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (PMQA) มำใช้เป็น
มำตรำกำรที่ 1 เคร่ืองมือ
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรองค์กำรใน 
สงักัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

1. ผู้บริหำรประกำศนโยบำยกำรน ำเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(PMQA) มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร
ในส่วนรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

พ.ย.60 

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนและให้ควำมรู้เกณฑ์คุณภำพกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) แก่บุคลำกรของส่วนรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

ธ.ค.60 

3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน จัดท ำลักษณะส ำคัญขององค์กรให้
แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ม.ค.61 

4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรประเมินองค์กรด้วยตนเอง
เทียบกับเกณฑ์คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) ในหมวดหมวด
ภำคบังคับ ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ม.ค. –ก.พ. 
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5. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน น ำโอกำสในกำรปรับปรุง (OFI) ที่
ส ำคัญ 3 ล ำดับแรก มำจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรและตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์
ในหมวดที่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ม.ค. –ก.พ. 
61 
 

มำตรกำรที่ 2 ส่งเสริม
สนับสนุนส่วนรำชกำรใน
สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร  

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำองค์กร มี.ค.-
ส.ค.61 

2. ด ำเนินกำรสร้ำงทีม Internal Audit ให้ครอบคลุมทุกอ ำเภอ มี.ค.-
ส.ค.61 

มำตรกำรที่ 3 ติดตำม 
และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของสว่น
รำชกำรในสงักัดส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน 

2. ทีม Internal Audit /ที่ปรึกษำภำยนอก ร่วมกันตรวจประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน และ
ออกรำยงำน Feedback 

ส.ค.-
ก.ย.61 

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรให้ส่วนรำชกำรในสังกัด
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ที่มีผลด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 

ก.ย.61 

 

303



 

4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  

1. ด้ำนบุคลำกร ทีมน ำและคณะท ำงำน ยังไม่ได้ปฏิบัติงำน
ตำมบทบำทภำรกิจได้อย่ำงเต็มที่ 
 

ระดับเขตควรประชุมชี้แจง แนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
ระดับผู้ปฎิบัติให้กับผู้บริหำรทุกระดับทรำบ ร่วมกัน
วำงแผนและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
 

2.กำรสนับสนุนทรัพยำกร ทั้ง งบประมำณ  บุคลำกร และ
สิ่งของ ให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนจำกส่วนกลำงยังไม่เพียงพอ 

ควรมีกำรสนับสนุนบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรให้กับพื้นที่เพื่อ
กำรขับเคลื่อนประเด็นตำมแผนพัฒนำองค์กร 

3.ด้ำนข้อมูล พบปัญหำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไม่ทัน
ตำมเวลำที่ก ำหนด จำกท ำงำนไม่ทัน และ ไม่ เข้ำใจ
รำยละเอียดกำรลงข้อมูลหน้ำงำน 

ระดับเขตควรก ำนดระยะเวลำให้เหมำะสมกับกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน 

 
 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
          ไม่มี 
 
 
 

ผู้รายงาน : นำงพวงผกำ สุริวรรณ 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกรำคม 2561 
โทร   : 086 1898675 
E-mail : puang8876@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการ วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 7. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3   
 
1. สถานการณ์  (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  

จังหวัดล ำพูนมี 8 อ ำเภอ มี รพท./รพช. รวม 8 แห่ง ผ่ำนกำรรับรอง HA ขั้น 3 จ ำนวน 7 แห่ง คือ รพ.
ล ำพูน รพ.ลี้ รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนธิ และ รพ.ทุ่งหัวช้ำง มีโรงพยำบำลเปิดตึกนอนใหม่ 
จ ำนวน 1 แห่ง คือโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยบริกำรระดับจังหวัดโดย
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูนเป็นประธำน มีทีมพ่ีเลี้ยงคุณภำพ QLN จังหวัดล ำพูน โดยมีผู้รับผิดชอบงำน
พัฒนำคุณภำพ HA สสจ.ล ำพูนเป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย ภำยใต้แผนงำน/โครงกำรควำมร่วมมือกำรพัฒนำคุณภำพ
ร่วมกับสถำบันรับรองคุณภำพ (สรพ.) และได้รับงบสนับสนุนจำก สรพ. ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2558 จนถึงปัจจุบัน 
ปีละ 50,000 บำท เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพทีม QLN โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมโรงพยำบำลกลุ่มเป้ำหมำยกำรขอ
รับรองกระบวนกำรคุณภำพ Accreditation  & Re Accreditation ด้วยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน้ำงำน เพ่ือ
กระตุ้นกำรยื่นขอรับกำรประเมินต่ออำยุกำรรับรองกระบวนกำรคุณภำพ ในปีงบประมำณ 2561 มีโรงพยำบำลที่
อยู่ในกลุ่มเป้ำหมำยกำรรับรองกระบวนกำรและกำร Re Accreditation จ ำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 
รพ.เป้ำหมำย 2561 หมดอำยุ กิจกรรม 

รพ.ล ำพูน ตุลำคม 
2560 

ได้รับกำรเยี่ยมจำก สรพ. วันที่ 11 - 12 มกรำคม 2561 ไม่ติด Focus 

รพ.ทุ่งหัวช้ำง ธันวำคม 
2560 

ได้รับกำรเยี่ยมกระตุ้นโดย QLN ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2560
และ สรพ.ตอบรับกำรเข้ำเยี่ยมในวันที่ 26 - 27 กุมภำพันธ์ 2561 

รพ.แม่ทำ เมษำยน 
2560 

ได้รับกำรเยี่ยมกระตุ้นโดย QLN ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2561 
ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรจัดส่งเอกสำรเพ่ือกำรขอรับกำรรับรองกระบวนกำร 

รพ.บ้ำนธิ สิงหำคม 
2560 

มีแผนกำรเยี่ยมกระตุ้นโดย QLN ระดับจังหวัด ในเดือน มีนำคม 2561 เพ่ือ
เตรียมกำรจัดส่งเอกสำรเพ่ือกำรขอรับกำรรับรองกระบวนกำร 

รพ.เวียงหนองล่อง  ขอรับรองกระบวนกำรบันใดขั้นที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 และมีแผน
เตรียมขอรับรองกระบวนกำรคุณภำพ บันใดนั้นที่ 2 ในเดือนพฤษภำคม 2561  

นอกจำกนี้ ในวันที่ 29 มกรำคม 2561 ได้จัดเวทีพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย QLN ระดับจังหวัด
และอ ำเภอ ในด้ำนกำรเขียน SAR หมวดที่ 1 – 4  

1. รพ.ชุมชนสร้ำงใหม่ เปิดด ำเนินกำรแล้วหรือยัง เปิดด ำเนินกำรเมื่อไร  รับผู้ป่วยค้ำงคืนหรือไม่ จังหวัด
ล ำพูนมีโรงพยำบำลเปิดใหม่จ ำนวน 1 แห่ง คือโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง เปิดด ำเนินกำรเมื่อปีงบประมำณ 2556 
และเปิดรับผู้ป่วยค้ำงคืนเมื่อ เดือนตุลำคม 2560 ได้รับกำรกระตุ้นกำรเข้ำสู่กระบวนกำรเพ่ือกำรรับรอง
กระบวนกำรคุณภำพ ในปีงบประมำณ 2560 และอยู่ระหว่ำงกำรขอรับกำรรับรองกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพใน
ขั้นที่ 1 จำก สรพ. ซึ่งทำง สรพ.ตอบรับกำรเข้ำเยี่ยมเพ่ือกำรรับรองกระบวนกำรในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 
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2. รพ.สร้ำงใหม่ หรือ ยังไม่เข้ำสู่กระบวนกำรขอรับรอง ( ขั้น 0) มีกำรควบคุมคุณภำพกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
หรือไม่ / อย่ำงไร  

3. งบประมำณในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำลเพียงพอหรือไม่ อย่ำงไร 
จังหวัดล ำพูนได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยคุณภำพบริกำร โดยได้รับงบจำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ในปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 13,500 บำท และงบสนับสนุนจำก สรพ. ปีละ 50,000 บำท 

4. ปัญหำอุปสรรคท่ีพบในกำรเข้ำกระบวนกำรรับรองคุณภำพ 
- กำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรโรงพยำบำลมีจ ำกัด 

5. กระตุ้นให้โรงพยำบำลที่ยังไม่เข้ำสู่กระบวนกำรขอรับรองหรือหมดอำยุกลับสู่กระบวนกำรรับรอง และ
ผลักดันให้โรงพยำบำลที่ยังไม่ผ่ำนขั้น 3 ขึ้นสู่ขั้น 3 อย่ำงเป็นระบบ 

6. นอกจำก HA แล้ว โรงพยำบำลได้ด ำเนินกำรในมำตรฐำนใดบ้ำง 
7. สถานการณ์ (Gap Analysis) 

จังหวัดล ำพูน เริ่มมีกำรส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรคุณภำพ HA ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 ซึ่งมี
โรงพยำบำลผ่ำนกำรประเมินเพียง 3 แห่ง จำก โรงพยำบำลทั้ งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.80                  
ในปีงบประมำณ 2559 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ท ำข้อตกลงร่วมกับสถำบันรับรองคุณภำพ
โรงพยำบำล (องค์กรมหำชน) เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมคุณภำพโดยร่วมมือกับโรงพยำบำลในเครือข่ำย ที่สมัครใจ
และมีศักยภำพในกำรรวมเป็นกลุ่มเครือข่ำยเพ่ือกระตุ้นกำรพัฒนำคุณภำพสถำนพยำบำล ร่วมกับกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้และทักษะแก่ทีมพี่เลี้ยงคุณภำพในพื้นที่ ภำยใต้โครงกำร Quality Learning Network เพ่ือสนับสนุนให้
โรงพยำบำลยกระดับกำรพัฒนำคุณภำพที่สูงขึ้น โดยเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง  HA หรือต่ออำยุกำรรับรอง               
(re accreditation) สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงรพ.ในเครือข่ำยหรือในจังหวัด และเพ่ือให้โรงพยำบำล
สำมำรถธ ำรงรักษำกำรพัฒนำคุณภำพพัฒนำศักยภำพพ่ีเลี้ยงในกำรกระตุ้นให้ค ำปรึกษำหรือประเมินเพ่ือยกระดับ
กำรพัฒนำคุณภำพโรงพยำบำล โดยได้รับงบสนับสนุนจำกสถำบันรับรองคุณภำพโรงพยำบำล (องค์กรมหำชน) 
ทั้งหมด 50,000 บำท/ปี ด ำเนินกำรต่อเนื่อง 2 ปี จนท ำให้โรงพยำบำลผ่ำนกำรรับรองกระบวนกำร HA ขั้นที่ 3 
จ ำนวน 7 แห่ง จำก 8 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 87.50 และอีก 1 แห่งเป็นโรงพยำบำลสร้ำงใหม่ มีควำมพร้อมเข้ำสู่
กระบวนกำรรับรองคุณภำพ HA ขั้นที่ 1 ท ำให้จังหวัดล ำพูนมีโรงพยำบำลที่เข้ำสู่กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพเต็ม
พ้ืนที่ 100 % ด้วยศักยภำพของทีมพ่ีเลี้ยงระดับจังหวัด และกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรทุกระกระดับ    
แต่กระบวนกำรรับรองคุณภำพและกระบวนกำรเรียนรู้นั้นยังต้องท ำอย่ำงต่อเนื่อง และยังมีโรงพยำบำลที่ยังไม่เคย
ผ่ำนกำร Re Accreditation อีกจ ำนวน 3 แห่ง คือ รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.แม่ทำ และ รพ.ป่ำซำง มีโรงพยำบำลเปิด
ใหม่ จ ำนวน 1 แห่ง คือโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง ที่ต้องได้รับกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ต่อไป 

 
กลุ่ม โรงพยำบำล ระดับ ยังไม่

ผ่ำน 
ผ่ำน สร้ำงใหม ่

3 R1 R2 R3 R4 
รพท. ล ำพูน F2     /   
รพช. ลี้ F2    /    
รพช. ป่ำซำง F2  /      
รพช. บ้ำนโฮ่ง F2   /     
รพช. แม่ทำ F2  /      
รพช. ทุ่งหัวช้ำง F2  /      
รพช. บ้ำนธิ F2      /  
รพช. เวียงหนองล่อง F3       / 

306



 

ในปีงบประมำณ 2561 จังหวัดล ำพูน มีโรงพยำบำลที่ต้องเตรียมควำมพร้อมรับกำร Re 
Accredit จ ำนวน 4 แห่ง คือ รพ.ล ำพูน รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.แม่ทำ บ้ำนธิ   และมีโรงพยำบำลที่ต้องเข้ำรับกำร
รับรองกระบวนกำรพัฒนำใน HA ขั้นที่ 1 อีก 1 แห่ง คือ รพ.เวียงหนองล่อง จะได้รับกำรเยี่ยมเพ่ือกำรรับรอง HA 
ขั้น 1 จำก สรพ.ในเดือน กุมภำพันธ์ 2561   

8. โครงสร้างและบทบาทในการท างาน (Structure) 
                   จังหวัดล ำพูนมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนภำยใน ผ่ำนผู้รับผิดชอบงำนหลัก HA อยู่ในงำนพัฒนำ
คุณภำพและรูปแบบบริกำร มีกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม มีค ำสั่งกำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด มีนำยแพทย์
สำธำรณสุขจังหวัดและผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำล เป็นคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและอ ำนวยกำร มีเครือข่ำยกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรใช้กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพ ผ่ำนทีมพ่ีเลี้ยง QLN ระดับจังหวัด โดยมีแพทย์จำก
โรงพยำบำลล ำพูน เป็นประธำน มีตัวแทนจำกสหสำขำวิชำชีพจำกทุกโรงพยำบำลเป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
และมีผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำคุณภำพส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด เป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย มีโครงสร้ำงกำร
ด ำเนินงำนภำยนอก คือ ได้รับกำรสนับสนุนงบด ำเนินกำรจำก สรพ. จ ำนวน 50,000 บำท/ปี มีระบบสนับสนุน         
กำรพัฒนำศักยภำพทีมพ่ีเลี้ยงในระดับจังหวัด โดยทีม HACC เชียงใหม่  

9. กรอบท่ีใช้วางแผนด าเนินงาน (Framework)  
ระยะด ำเนินกำร ปี 2561 
เป้ำหมำย (Goal) โรงพยำบำลทุกแห่งผ่ำนกระบวนกำรรับรองคุณภำพมำตรฐำน HA 
ตัวชี้วัด (KPI) ร้อยละของโรงพยำบำลสังกัดกระทรวงสำธำรณสุขมีคุณภำพมำตรฐำนผ่ำนกำรรับรอง 

HA ขั้น 3 
ข้ อมู ล ส ถ ำน  ก ำ รณ์
ปัจจุบัน/baseline 

HA จังหวัดล ำพูน มีโรงพยำบำลที่ต้องเตรียมควำมพร้อมรับกำร Re Accredit ในปี 
2561 จ ำนวน ๔ แห่ง คือ รพ.ล ำพูน รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.แม่ทำ บ้ำนธิ และมีโรงพยำบำล
ที่ต้องเข้ำรับกำรรับรองกระบวนกำรพัฒนำใน HA ขั้นที่ 1  คือ รพ.เวียงหนองล่อง 

มำตรกำร 1. Access 2. Coverage 3. Quality 4. Governance 
1. สร้ำงทีมพ่ีเลี้ยง ระดับ
จังหวัด โดยเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับ สรพ.  
Quality Learning 
Network(QLN) ให้
สำมำรถ Coaching 
และกระตุ้นกำรเรียนรู้
ร่วมกัน                      
2. เชื่อมโยงระบบ
บริกำรเครือข่ำยจังหวัด
ล ำพูนผ่ำน Chief 
Nursing Officer 
จังหวัด (CNO-P)  

กลุ่มเป้ำหมำย
โรงพยำบำล
ชุมชนที่ครบรอบ
กำร Re 
accreditation 
คือ โรงพยำบำล
ทุ่งหัวช้ำง   
โรงพยำบำลแม่
ทำ  โรงพยำบำล
บ้ำนธิ 
โรงพยำบำลเวียง
หนองล่อง 

1. โรงพยำบำล
ทุ่งหัวช้ำง 
โรงพยำบำลแม่
ทำ 
โรงพยำบำล
บ้ำนธิ ผ่ำนกำร 
Re 
Accreditation 
2. โรงพยำบำล
เวียงหนองล่อง 
ผ่ำน HA1 และ
ได้รับกำร
เตรียมควำม
พร้อมเข้ำ HA2 

ได้รับกำร
สนับสนุนจำก 
สรพ. และ HACC 
เชียงใหม่ มี
ผู้รับผิดชอบงำน 
สสจ. เป็นผู้จัดกำร
เครือข่ำย มีทีมพ่ี
เลี้ยง QLN  
จำกสหสำขำ จำก
ทุกโรงพยำบำล 
และมี CNO ร่วม
ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สรพ. HACC เชียงใหม่ สสจ.ล ำพูน รพ.ล ำพูน และ รพช.ทุกแห่ง และบุคลำกร
โรงพยำบำลทุกคน 
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10. เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) 
มำตรกำร 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.  สร้ ำงทีม พ่ี เลี้ ยง  ระดับ
จังหวัด โดยเครือข่ำยควำม
ร่วมมือกับ สรพ.  Quality 
Learning Network(QLN) 
ให้สำมำรถ Coaching และ
กระตุ้นกำรเรียนรู้ร่วมกัน                  

1. มี ค ำ สั่ ง ร ะ ดั บ
จังหวัด 
2พัฒนำศักยภำพ 
QLN จังหวัด และ
ที ม แ ก น น ำ
โ ร ง พย ำ บ ำ ล ใ น
เครือข่ำย 

 3.  เยี่ ยมกระตุ้ น
โรงพยำบำล รพ.
เ ป้ ำ ห ม ำ ย  Re 
Accreditationโดย
ทีมพ่ีเลี้ยง 

4. ถ อ ด
บ ท เ รี ย น 
QLN 
ล ำพูน 

รพ.ล ำพูน รพ.ทุ่งหัว
ช้ำง รพ.แม่ทำ และ
ผ่ ำ น ก ำ ร รั บ ร อ ง
กระบวนกำรคุณภำพ 
HA3 และ รพ.เวียง
หนองล่องผ่ำน HA1 
จำก สรพ 

2.  เชื่อมโยงระบบบริกำร
เครือข่ำยจังหวัดล ำพูนผ่ำน 
Chief Nursing Officer 
จังหวัด (CNO-P) 

1. มี ค ำ สั่ ง ร ะ ดั บ
จังหวัด 
 

2.  ขั บ เ ค ลื่ อ น
ทิ ศ ท ำ ง คุ ณ ภ ำ พ
กำรพยำบำลผ่ำน 
CNO-P 

น ำ เ ส น อ
ผลงำนเด่น
ร ะ ดั บ
จังหวัด 

คุณภำพกำรพยำบำล
ทุกโรงพยำบำล อยู่
ในระดับ 3 

 

11. กิจกรรม (Activity/Project)  
กำรก ำหนดกิจกรรมในแต่ละเป้ำหมำย เช่น task list 6 เดือน คือ บุคคลำกรแม่และเด็กได้รับ

กำรเพ่ิมศักยภำพ 100 % activity คือ สร้ำงหลักสูตร/จัดอบรม/ประเมินผลกำรอบรม เป็นต้น 
Task List กิจกรรม 

พัฒนำศักยภำพ QLN จังหวัด และทีมแกน
น ำโรงพยำบำลในเครือข่ำย 

จัดอบรมศักยภำพ QLN กำรใช้แผนกลยุทธ์ จ ำนวน 50 คน 

เยี่ยมกระตุ้นโรงพยำบำล รพ.เป้ำหมำย            
Re Accreditationโดยทีมพ่ีเลี้ยง 

จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบบ Site 
Visit รพ.ทุ่งหัวช้ำง รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนธิ และ รพ.เวียงหนองล่อง 

ถอดบทเรียน QLN ล ำพูน จัดเวทีถอดบทเรียนทีมพ่ีเลี้ยงคุณภำพ เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพ
ในปีต่อไป 

ขับเคลื่อนทิศทำงคุณภำพกำรพยำบำลผ่ำน     
CNO-P 

แต่งตั้งคณะกรรมกำร CNO-P และจัดประชุมคณะกรรมกำร 
จ ำนวน 3 ครั้งๆละ 40 คน 

น ำเสนอผลงำนเด่นระดับจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนผลงำนวิชำกำรระดับจังหวัด เป้ำหมำย 70 
คน 

 
12. กระบวนการการควบคุมก ากับติดตาม (Monitor and Evaluation process) 

M&E process ใช้กลไกใด timeline ใช้กลไกอะไรในกำรเชื่อมโยงภำรกิจในแต่ละระดับและระหว่ำงระดับ 
กลไก ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

1. กำรชี้แจงนโยบำยระดับจังหวัด /    
2. กำรพัฒนำศักยภำพทีมพ่ีเลี้ยงและเครือข่ำย / /   
3. พำทีมพ่ีเลี้ยงลงเยี่ยมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำมบริบทพ้ืนที่ 

ร่วมกับ Quality Coach ทีม สรพ./HACC เชียงใหม่ 
/ / /  

4. กำรประเมินและถอดบทเรียนทีมพ่ีเลี้ยง    / 
 

 

308



 

13. ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
 

กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 
ยังไม่ผ่าน ผ่าน หมาย

เหตุ 
หมดอายุ 

0 1 2 1e 2e 3e r1e r2e 3 r1 r2 r3 r4 

รพท. ล ำพูน S             / ตค.61 
รวม ....................1................ แหง่  ผ่ำนกำรรับรอง HA …………1……….. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ..........100........... 
 

กลุ่ม โรงพยาบาล ระดับ 
ยังไม่ผ่าน ผ่าน หมาย

เหตุ 
หมดอายุ 

0 1 2 1e 2e 3e r1e r2e 3 r1 r2 r3 r4 

รพช. ป่ำซำง F2         /     ธค.61 
รพช. ลี้ F1           /   กย.62 
รพช. บ้ำนโฮ่ง F2          /    พค.62 
รพช. แม่ทำ F2         /     เมย.61 
รพช. ทุ่งหัวช้ำง F2         /     ธค.60 
รพช. บ้ำนธิ F2             / สค.61 
รวม .............. ....6............. แห่ง  ผ่ำนกำรรับรอง HA ………6………….. แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
..........100.................. 
 

เพิ่มเติม  : รพช.ยังไม่เข้าสู่กระบวนการรับรอง (สถานะ 0 หรือ สร้างใหม่) 

โรงพยาบาล ระดับ 
เปิดด าเนินการ 
เมื่อเดือน/พศ. 

รับผู้ป่วยค้าง
คืนหรือไม่ 

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพการ
ให้บริการหรือไม่/อย่างไร 

รับ ไม่รับ 
เวียงหนองล่อง F3 เปิด OPD ปี/2556 

เปิดรับ IPD ตค.2560 
/  ได้รับกำรเตรียมขั้นที่  1 ในเดือน 

พค .2560ส่ ง เอกสำรขอรั บ รอง
กระบวนกำร เดือนกันยำยน 2560  
สรพ.ตอบรับกำรเข้ำเยี่ยมเพ่ือกำร
รับรองกระบวนกำรคุณภำพ HA ขั้น
ที่ 1 ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561 
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14. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

  ควรอยำกให้มีกำรสนับสนุนค่ำลงทะเบียนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในหลักสูตร HA ทุกหลักสูตรใน
ระดับเขต/ประเทศ 
 

15. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 
พลังกลุ่มตำมติด พิชิต Drop out ของงำนจิตเวชและบ ำบัดสำรเสพติด  กลุ่มกำรพยำบำล  

โรงพยำบำลลี้ จังหวัดล ำพูน  
 
 
       ผู้รำยงำนนำงจันทรำนนท์  ตุ้ยเจริญ 
       ต ำแหน่งพยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร  

วัน/เดือน/ปี 25  มกรำคม 2561 
       โทร.089 553 8024  

E-mail…yupiny2805@hotmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 2. การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 8.ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต.ติดดาว (เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 25) 
 
1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
              รพ.สต.ติดดำว เป็นกำรพัฒนำคุณภำพหน่วยบริกำรระดับปฐมภูมิ ซึ่งรวมเกณฑ์คุณภำพบริกำร      
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรค กำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู และกำรบริหำรจัดกำรเข้ำด้วยกัน เพ่ือลดควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนได้รับบริกำรที่มีคุณภำพ ได้มำตรฐำนบริกำรปฐมภูมิ โดย    
ในปีงบประมำณ 2560 ที่ผ่ำนมำ จังหวัดล ำพูนได้ก ำหนดเป้ำหมำยเป็นร้อยละ 10 ผลกำรพัฒนำพบว่ำ มี รพ.สต.  
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว ปี 2560 จ ำนวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.58  
 

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

2.1 สถำนกำรณ์ (Gap Analysis) 
              ในปี 2560  จังหวัดล ำพูนได้มีกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริกำรปฐมภูมินั้น มำอย่ำง 
ต่อเนื่องโดยมีกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับสถำนีอนำมัย ของแต่ละกลุ่มงำนต่ำงๆ กำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนศูนย์สุขภำพชุมชนหรือหน่วยบริกำรปฐมภูมิ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กำร
พัฒนำตำมมำตรฐำนงำนสุขศึกษำ กองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข และกำร
พัฒนำคุณภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิตำมเกณฑ์คุณภำพเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA)  
โดยปี 2557 มีกำรพัฒนำคุณภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิตำมแนวทำง DHS PCA QOF  
               ทั้งนี้ในกำรด ำเนินงำนพัฒนำเกณฑ์คุณภำพ รพ.สต. ได้มุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ร่วมกันของ
เครือข่ำยบริกำรสุขภำพ  โดยมีมำตรกำรดังนี้ พัฒนำทีมคณะท ำงำนระดับจังหวัดและระดับอ ำเภอ เพ่ือท ำหน้ำที่
สนับสนุนกำรพัฒนำตำมเกณฑ์มำตรฐำน และกำรเยี่ยมส ำรวจเพ่ือเสริมพลัง รพ.สต.ในเครือข่ำยพัฒนำแนว
ทำงกำรเยี่ยมส ำรวจ รพ.สต.แบบบูรณำกำร  รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเองเพ่ือหำส่วนขำดและวำงแผนพัฒนำ 
โดยทีมสุขภำพอ ำเภอ และโรงพยำบำลแม่ข่ำย ประเมินรับรองกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. ทุกแห่งโดยทีมอ ำเภอ 
และสุ่มประเมินรับรองโดยทีมจังหวัดและเขต  ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 เครือข่ำยหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รพสต.
ทุกแห่ง จ ำนวน 71 แห่ง ผ่ำนเกณฑ์ระดับ 3 และในปี 2560 กระทรวงสำธำรณสุขได้มีนโยบำยพัฒนำคุณภำพ รพ.
สต.ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ รพ.สต.ติดดำว  คือ 5 ดำว 5 ดี โดย 5 ดี ประกอบด้วย บริหำรดี ประสำนงำนดี 
ภำคีมีส่วนร่วม บุคลำกรดี บริกำรดีประชำชนมีสุขภำพดี มีเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
 เกณฑ์หมวด 1 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรดี  
 เกณฑ์หมวด 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรเป้ำหมำย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เกณฑ์หมวด 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล  
 เกณฑ์หมวด 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย  
 เกณฑ์หมวด 5 ผลลัพธ์ 
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              โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำ รพ.สต. ให้มีคุณภำพได้มำตรฐำน เน้นกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำร
สุขภำพและกระบวนกำรบริกำร เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็น ด้ำนสุขภำพของประชำชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำเครือข่ำยระบบบริกำรสุขภำพปฐมภูมิ และแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (ด้ำน
สำธำรณสุข) ให้ครอบคลุมทุกมิติ สำมำรถขับเคลื่อนไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมต่อเนื่อง  และเกณฑ์กำร
ประเมินดังกล่ำวได้บูรณำกำรเกณฑ์ มำตรฐำนงำนต่ำงที่เกี่ยวข้องกับ  รพ.สต. ( PCA DHS QOF ต ำบลจัดกำร
สุขภำพ)  จำกนโยบำยดังกล่ำว จังหวัดล ำพูนได้มีกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพเครือข่ำยปฐมภูมิโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  และทักษะแก่บุคลำกรในสังกัด  ในกำรพัฒนำองค์กร และ
เครือข่ำยบริกำร  สู่เป้ำหมำยหน่วยบริกำร และเครือข่ำยคุณภำพตำมกรอบกำรประเมินมำตรฐำน พัฒนำคุณภำพ 
และประสิทธิภำพกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุขของหน่วยงำนระดับต ำบล อ ำเภอ  ให้มีผลสัมฤทธิ์งำนตำมตัวชี้วัดที่
ก ำหนด รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ และพัฒนำมำตรฐำนหน่วยบริกำรปฐมภูมิ และเครือข่ำยบริกำรคุณภำพ 
 

2.2.โครงสร้ำงและบทบำทในกำรท ำงำน (Structure) 
โครงสร้ำงและบทบำทกำรท ำงำน เพ่ือรองรับภำรกิจตำมประเด็นที่เลือกมำและเชื่อมโยงกันทุกระดับ    

กลุ่มงำน/ฝ่ำย/ผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัด  : กลุ่มงำนพัฒนำคุณภำพและรูปแบบบริกำร  ผู้รับผิดชอบงำนระดับ
จังหวัดอ ำเภอ  : คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรปฐมภูมิในระดับอ ำเภอ และผู้รับผิดชอบงำนระดับ
ต ำบล : คณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพบริกำรในระดับต ำบล ซึ่งจะประกอบไปด้วยเครือข่ำยสุขภำพระดับต ำบล 
หมู่บ้ำน ทั้งในส่วนภำครำชกำร ท้องถิ่น แลพภำคประชำชน 

 

2.3.กรอบที่ใช้วำงแผนด ำเนินงำน (Framework)  
กรอบที่ใช้วำงแผนด ำเนินงำน เพื่อแก้ไขปัญหำ และกำรคำดกำรณ์อนำคต โดยในยุทธศำสตร์กำรส่งเสริม

สุขภำพและกำรป้องกันโรค (P&P Excellence) ใช้กรอบ 6 Building Block  
1. Service 
Delivery 
ระบบบริกำร 

2. Workforce 
ก ำลังคนดำ้น
สุขภำพ 
 

3. IT 
ระบบข้อมูล
ข่ำวสำร 
 

4. Drug & 
Equipment 
เทคโนโลยทีำง
กำรแพทย์ 

5. Financing 
ค่ำใช้จ่ำยดำ้น
สุขภำพ 
 

6. 
Governance 
ภำวะผูน้ ำและ
ธรรมำภิบำล 
 

7. 
Participation 
กำรมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

ด ำเนินงำนแก้ไข
ปัญหำตำม
แผนกำร
ด ำเนินกำรและ
คัดเลือก
ประเด็นที่ส ำคัญ
ตำมบริบทใน
พื้นที่ที่เก่ียวกับ
กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตมำ
ด ำเนินกำร
พัฒนำหรือแก้ไข
ปัญหำ อย่ำง
น้อย จ ำนวน 1 
ประเด็น 

1.แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพ
ระบบบริกำรใน
ระดับจังหวัด/
อ ำเภอ/ต ำบล 
2.อบรมพัฒนำ
ศักยภำพ
เจ้ำหน้ำที่ และ
ทีมสุขภำพ 

1.กำรพัฒนำ
ข้อมูลทำงด้ำน
สุขภำพ  ข้อมูล
จำกำรเฝ้ำระวงั
พฤติกรรม
สุขภำพ 
2.กำรน ำข้อมูล
มำใช้ในกำร
ด ำเนินงำน
แก้ไขปัญหำใน
พื้นที ่

1.มีกำรเชื่อโยง
กับหน่วย
บริกำรและกำร
พัฒนำ
นวัตกรรมกำร
แก้ไขปัญหำ
สำธำรณสุข 
2 ส่งเสริมกำร
ใช้กระบวนกำร 
R2R 

กำรจัดสรร
งบประมำณใน
กำรแก้ไข
ปัญหำ
สำธำรณสุขใน
พื้นที ่

คณะกรรมกำร
พัฒนำคุณภำพ
ระบบบริกำร
ปฐมภูมิมีกำร
จัดด ำเนินงำน
และติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ 

- ร่วมกับ อปท. 
มูลนิธิตำ่งๆ 
หน่วยรำชกำร
ภำคเอกชน ใน
ระดับพื้นที่ 
ผู้น ำชุมชนมี
ส่วน ในกำร
ด ำเนินงำน 
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2.4 เป้าหมายระยะสั้นรายไตรมาส (Task list) เป้ำหมำยระยะสั้นในรำยไตรมำส 
 
ระยะเวลา ความส าเร็จ 

3 เดือน 
 

1. ประชุมชี้แจงนโยบำย (kickoff) ระดับจังหวัด 
2. พัฒนำศักยภำพทีมน ำและผู้รับผิดชอบงำน 
3. มีคู่มือแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต.ติดดำวปี 2561 

6 เดือน 1 แต่งตั้งทีมพัฒนำ/ประเมินระดับจังหวัด / อ ำเภอ   
2.มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ระบบบริกำรปฐมภูมิที่เชื่อมโยงและบูรณำกำรร่วมกับกำรพัฒนำระบบ
บริกำร(Service Plan) และบูรณำกำร ทุกกลุ่มวัย อย่ำงน้อย 1 ประเด็น 

9 เดือน 1. รพ.สต. ร้อยละ 100 (ท่ียังไม่ผ่ำนเกณฑ์) มีกำรประเมินตนเองและพัฒนำ 
2. ประเมิน รพ.สต.ติดดำว ระดับอ ำเภอ จังหวัด  
3.มีระบบบริหำรจัดกำร/กลไกแก้ไขปัญหำสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและมีโครงสร้ำง
ทีมหมอครอบครัว 

12  เดือน 1.โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลได้รับกำรพัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว ที่ก ำหนด และ มีรพสต.ผ่ำนเกณฑ์ คุณภำพร้อยละ 25  
(สะสม) 
2.รพสต.มีผลงำนวิชำกำร นวัตกรรม 

 
2.5 กิจกรรม (Activity/Project)  

กิจกรรมที่ 1 : กำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิในงำนมำตรฐำน คุณภำพ รพสต.ติด
ดำว โดยประชุมชี้แจงผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำคุณภำพปฐมภูมิและผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมที่ 2 : กำรพัฒนำคุณภำพสถำนบริกำรสำธำรณสุขปฐมภูมิ รพสต.ติดดำวโดยจัดประชุม
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิและสุขภำพองค์รวม 

กิจกรรมที่ 3 : กำรพัฒนำระบบบริกำรและงำนเวชศำสตร์ครอบครัวบูรณำกำรกับทีมหมอครอบครัวจัด
ประชุมทีมสหวิชำชีพในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือร่วมในบริกำรปฐมภูมิโดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้แบบ CBL 

กิจกรรมที่ 4 : กำรกระตุ้นกำรพัฒนำงำนส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค โดยผ่ำนกระบวนกำรเยี่ยมแบบเสริม
พลังDHS-PCAเพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำ DHS/PCA ระดับอ ำเภอ โดยเครือข่ำยมีส่วนร่วม 
         กิจกรรมที่ 5 : พัฒนำกลไกขับเคลื่อนงำนปฐมภูมิ  โดยจัดมหกรรมคุณภำพในกำรด ำเนินงำนDHS /PCC/
รพสต.ติดดำว/HA/FM/FCT /LTC      
         กิจกรรมที่ 6 : ติดตำมประเมินรับรองมำตรฐำนสถำนบริกำรในกำรพัฒนำงำนคุณภำพ รพสต.ติดดำว 
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6.กระบวนการการควบคุมก ากับติดตาม (Monitor and Evaluation process) 
 
มาตรการที่ 1 
สร้ำงกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยง
ระบบบริกำรปฐมภูมิกับชุมชน
และท้ อ งถิ่ น อย่ ำ งมี คุณภำพ 
(DHS)  

1.แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรปฐมภูมิในระดับ
จังหวัด/อ ำเภอ/ต ำบล  
2. กำรพัฒนำระบบบริกำรและงำนเวชศำสตร์ครอบครัวบูรณำกำรกับทีม
หมอครอบครัว 
3.สนับสนุนและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน 
อย่ำงโปร่งใส เป็นธรรมและมีส่วนร่วมทั่วถึงทุกภำคส่วน 

มาตรการที่ 2 
พัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอย่ำง
มีส่วนร่วม 

1.จัดประชุมแบบมีส่วนร่วมเ พ่ือวิ เครำะห์ปัญหำ/ประเด็นพัฒนำ  
น ำมำคัดเลือกประเด็นที่ส ำคัญตำมบริบทในพ้ืนที่ ที่เก่ียวกับกำรสุขภำพ 

  2.จัดท ำแผนด ำเนินกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำมบริบทในพ้ืนที่ 
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

 3 ด ำเนินกำรตำมแผนด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำมบริบทใน
พ้ืนที่  

 4 สรุปบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำมบริบทใน
พ้ืนที่  

มาตรการที่ 3 
เสริมสร้ำงศักยภำพ บุคลำกร 
อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน  

1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพ่ือให้มีทักษะใน
กำรด ำเนินงำนแบบบูรณกำรและมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรแก้ไข
ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ 

 2.ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำ/แก้ไขปัญหำส ำคัญตำมบริบทใน
พ้ืนที่ เกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่ ด้วย เครื่องมือตำม
เกณฑ์คุณภำพ รพสต.5ดำว 

 3.สรุปผลกำรด ำเนินงำน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมและเสริมพลัง 

 
3. ผลการด าเนินงาน  

3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. เป็นกำรพัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์คุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ

ต ำบลติดดำวที่ก ำหนดคือ 5 ดำว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหำรดี 2) ประสำนงำนดี ภำคีมีส่วนร่วม 3) บุคลำกรดี 4) 
บริกำรดี 5) ประชำชนมีสุขภำพดี 
มีเกณฑ์ประเมินดังนี้ หมวด 1 กำรน ำองค์กรและกำรจัดกำรดี 

หมวด 2 กำรให้ควำมส ำคัญกับประชำกรเป้ำหมำย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ 
           ส่วนเสีย 
หมวด 3 กำรมุ่งเน้นทรัพยำกรบุคคล 
หมวด 4 กำรจัดระบบบริกำรครอบคลุมประเภทและประชำกรทุกกลุ่มวัย 
หมวด 5 ผลลัพธ์ 

โดยมีกำรแปลผลระดับดำว ดังนี้ 
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ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ำกับ 3 ดำว  (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ำกับ 4 ดำว  (รำยงำน เขต และจังหวัด เพื่อกำรพัฒนำ) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป       เท่ำกับ 5 ดำว  (รำยงำนเป็นตัวชี้วัด PA)  
การรับรองผล จังหวัดและเขตร่วมพัฒนำและรับรองผล รพ.สต. ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำคุณภำพ รพ.สต. 

ติดดำว ระดับ 5 ดำว โดยรักษำสภำพ 2 ปี ก่อนเข้ำรับกำรประเมินใหม่ 
                รพสต.มีผลงำนวิชำกำร นวัตกรรม มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ระบบบริกำรปฐมภูมิที่เชื่อมโยงและ
บูรณำกำรร่วมกับกำรพัฒนำระบบบริกำร(Service Plan) และบูรณำกำรทุกกลุ่มวัยมีระบบบริหำรจัดกำร/กลไก
แก้ไขปัญหำสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและมีโครงสร้ำงทีมหมอครอบครัวโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลได้รับกำรพัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลติดดำว 
ที่ก ำหนด และ มีรพสต.ผ่ำนเกณฑ์ คุณภำพหน่วยบริกำรปฐมภูมิ รพ.สต.   71 แห่ง    พัฒนำตำมเกณฑ์ รพ.สต. 
ติดดำว 71 แห่ง  ปี 2560  : ผ่ำนเกณฑ์ 5 ดำว = 21 แห่ง (ร้อยละ 29.58) ปี 2561  :  KPI ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 25 
จังหวัดล ำพูนตั้งเป้ำหมำยกำรพัฒนำผ่ำนเกณฑ์ 5 ดำว  ร้อยละ 42  ( 30 แห่ง)   : อยู่ระหว่ำงกำรประเมินตนเอง
เพ่ือพัฒนำ 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
ไม่มี 

  
-ควรให้ควำมส ำคัญผลลัพธ์กำรพัฒนำตำมเกณฑ์ รำยละเอียด 
และกำรบูรณำกำร มำกกว่ำเน้นให้ผ่ำนเกณฑ์ 
-ควรมีกำรชี้แจงต่อผู้บริหำรทุกระดับให้ขับเคลื่อนนโยบำย
กำรพัฒนำคุณภำพของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
และกำรให้รำงวัลในเรื่องควำมก้ำวหน้ำของเจ้ำหน้ำที่ทุก
ระดับ 
-ระดับเขต/ประเทศควรจัดอบรมฟ้ืนฟูศักยภำพทีมเยี่ยมเสริม
พลัง 
 

 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

Best practice  อ ำเภอบ้ำนโฮ่งกำรจัดกำรกับปัญหำขยะ 
             Best practice  อ ำเภอลี้ สำรส้มกับกำรควบคุมไข้เลือดออก 

Best practice  อ ำเภอแม่ทำ แอ่วบ้ำนเตครัว 
 

ผู้รายงาน : นำงพวงผกำ สุริวรรณ 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี : 29 มกรำคม 2561 
โทร   : 086 1898675 
E-mail : puang8876@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการ วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 3. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 9. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
(เกณฑ์เป้าหมาย ระดับ 7  ไม่เกินร้อยละ 6)  

 

1. สถานการณ์ 
จังหวัดล ำพูน กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังมำ

อย่ำงต่อเนื่อง  มีกระบวนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและพัฒนำระดับคุณภำพกำรบันทึกบัญชีให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันและตำมนโยบำยบัญชี  โดยมีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด
(CFO)ทุกเดือนและคณะท ำงำนบัญชีทุกไตรมำส ตลอดจนมีกำรก ำกับติดตำมแผนและผลของแผนทำงกำรเงิน 
(Planfin) เป็นรำยเดือน จำกกำรติดตำมข้อมูลสถำนะด้ำนสถำนะทำงกำรเงิน (Risk Scoring) พบว่ำใน
งบประมำณ 2559 มีโรงพยำบำลลี้มีภำวะวิกฤติระดับ 7  ในไตรมำสที่ 4  และในปีงบประมำณ 2560 พบว่ำ
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง มีภำวะวิกฤติระดับ 7 โรงพยำบำลบ้ำนธิ มีวิกฤติระดับ 6 โรงพยำบำลป่ำซำง และ
โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง วิกฤตระดับ 4  ในด้ำนแผนทำงกำรเงิน (Planfin) ปี2560 พบว่ำ หน่วยบริกำรมีผล
ประกอบกำร (รวมงบลงทุน, ค่ำเสื่อม) ติดลบ (NI เป็นลบ) จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลป่ำซำง, โรงพยำบำล
บ้ำนโฮ่ง, โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และโรงพยำบำลเวียงหนองล่อง และเมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพกำรบริหำรแผน
ประมำณกำรรำยได้ พบว่ำทุกโรงพยำบำลมีรำยได้จริงมำกกว่ำแผนที่ตั้งไว้ โดยมีโรงพยำบำลที่มีส่วนต่ำงของรำยได้
เทียบแผน ที่ไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 5 จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน, โรงพยำบำลลี้ และโรงพยำบำลเวียง
หนองล่อง ส่วนแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย พบว่ำ โรงพยำบำลทุกแห่งมีค่ำใช้จ่ำยจริงมำกกว่ำแผน โดยมี
โรงพยำบำลที่มีค่ำใช้จ่ำยเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 จ ำนวน 3 แห่ง คือ โรงพยำบำลบ้ำนโฮ่ง,โรงพยำบำลทุ่งหัวช้ำง และ
โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง ในด้ำนต้นทุนบริกำรของหน่วยบริกำรแบบ Quick Method พบว่ำทั้งต้นทุนผู้ป่วย
นอก และต้นทุนผู้ป่วยในต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโรงพยำบำลกลุ่มเดียวกันทุกโรงพยำบำล 
 

3. การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการเงินการคลัง (ตาม 6 Auditing blocks)  
  ตำรำงที่ 1 แสดงกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง (ตำม 6 Auditing blocks) 

ประเด็น ข้อค้นพบ / ปัญหา การด าเนินงานในปี 2561 
1. Structure/Function - มีคณะท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง จ ำนวน 5 

คณะ ประกอบด้วย 
1.คณะท ำงำนกำรเงินกำรคลัง (CFO)ระดับ
หน่วยบริกำร/ระดับจังหวัด 
2.คณะท ำงำนตรวจสอบและพัฒนำคุณภำพ
บัญช ี
3.คณะท ำงำนจัดท ำต้นทุนบริกำร 
4.คกก.เรียกเก็บและชดเชยค่ำบริกำรทำงกำร
แพทย ์
5.คกก.จัดท ำแผนทำงกำรเงิน (Planfin) 
 GAP ปี60 ขำดกำรประชุมที่ต่อเนื่อง ท ำให้
ขำดกำรเช่ือมโยงนโยบำยสู่ระดับหน่วยงำน 

- จัดประชุมช้ีแจงนโยบำยด้ำนกำรเงินกำรคลัง ทั้ง 
5 ร่วมกัน 
- จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง ทั้ง
ระดับจังหวัด/ระดับหน่วยบริกำร ทุกเดือน 
- จัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำร
คลัง ปีละ 1  ครั้ง  
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทำงท ำแผนบูรณำกำรทั้ง 
5 คณะ  จ ำนวน 1 ครั้ง 
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ประเด็น ข้อค้นพบ / ปัญหา การด าเนินงานในปี 2561 
2. GAP Analysis วิกฤตกำรเงินระดับ 7 : รพ.เวียงหนองล่อง 

แนวโน้มวิกฤต : รพ.บ้ำนธิ รพ. ป่ำซำง รพ.
บ้ำนโฮ่ง 
ค่ำใช้จ่ำย OP refer  สูง 

1.ให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำวินัยด้ำนกำรเงินกำร
คลัง ก ำกับติดตำมแผนทำงกำรเงิน (Planfin) และ
ปฏิบัติตำมแนวทำงอย่ำงเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย
อย่ำงเคร่งครัด  
2.ให้มีกำรเฝ้ำระวังตำม 10 เครื่องมือ ทุกเดือน/ไตร
มำส 
3. จัดประชุมทบทวน OP refer   

3. Framework ใช้ กรอบกำรท ำงำนของHouse Model ของ
กำรพัฒนำระบบประกันสุขภำพ ด้ำนกำรเงิน
กำรคลัง ประยุกต์ให้เป็นกรอบกำรท ำงำนของ
จังหวัดประกอบด้วย 
- นโยบำย 
- กำรพัฒนำระบบข้อมูลด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- กำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำร/ท ำงำน 
- กำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรสนเทศ 
- กำรพัมนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
- กำรเฝ้ำระวังที่มีประสิทธิภำพ 
- กำรจัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- กำรควบคุมก ำกับติดตำมประเมินผล 
 

- ก ำหนดนโยบำยพัฒนำประสิทธิภำพกำรเงินกำร
คลังระดับจังหวัด/หน่วยงำน 
- ก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบ ก ำกับ นิเทศ 
ติดตำม ผ่ำนกลไกตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ 
- จัดท ำแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง ปี
2561 
 

4. Task list มีแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรเงินกำร
คลังระดับประเทศ/เขต ดังนี้ 
- กำรจัดสรรเงินอย่ำงเพียงพอ 
- ก ำกับติดตำมด้วยแผนทำงกำรเงิน 
- สร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 
- พัฒนำคุณภำพข้อมูลบัญชี 
- สร้ำงเครือข่ำยฯและศักยภำพบุคลำกร 

- พัฒนำเครื่องมือ/โปรแกรมด้ำนกำรเงินกำรคลัง  
กำรจัดเก็บรำยได้ 
- จัดท ำแนวทำงลดค่ำใช้จ่ำย Op refer นอกจังหวัด 
-  

5. Activities/project -จัดประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ด้ำน
กำรเงินกำรคลัง ทุกเดือน 
-จัดประชุมช้ีแจงนโยบำย/กำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรเงินกำรคลัง  
-ประชุมสัญจร/ออกสอบทำนระบบทุกหน่วย
บริกำร 
- ประชุม Audit เวชระเบียน 
- ประชุมกำรบันทึกเวชระเบียน 
- ประชุม OP Refer 
- ประชุมกำรเงินกำรคลังของ รพสต. 
- ประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน/วิเครำะห์
ปัญหำกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
- ประชุมเตรียมข้อมูลและจัดท ำแผนด้ำน
กำรเงินกำรคลังในปีต่อไป 
 
 

- จัดท ำตำมแผนงำน/โครงกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ปี2561  
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ประเด็น ข้อค้นพบ / ปัญหา การด าเนินงานในปี 2561 
6. M&E process มีกำรติดตำมทั้ง 

1.  ร ะบบรำยงำน  ทั้ งทำ ง เอกสำรและ 
website 
2. ระบบกำรประชุม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร  
3.ระบบกำรสอบทำนระบบ กำรนิเทศงำน 

- ตรวจสอบคุณภำพงบกำรเงิน, รำยงำนทำงกำรเงิน 
ทุกเดือน 
- ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจำกรำยงำนทำงกำรเงิน
เสนอผู้บริหำร รำยงำนกำรประชุม CFO, กวป., คป
สอ. ทุกเดือน 
- กำรประชุมคณะท ำงำนบัญชี/CFO/กำรนิเทศ 
ติดตำมในพื้นที่ 
- ออกสอบทำนระบบทุกหน่วยบริกำร 2ครั้ง/ปี 

 
4. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังนี้ 
4.1 การจัดสรรเงินอย่างพอเพียง มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 4.1.1 รูปแบบและวิธีกำรจัดสรรงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (Basic payment)     
ในปีงบประมำณ 2561  ส่งผลต่อโดยตรงต่อรำยรับของโรงพยำบำลทุกแห่ง  โดยรำยรับของหน่วยบริกำรใน
ภำพรวมจังหวัดลดลง (ร้อยละ 2.38)  แต่เมื่อพิจำรณำอัตรำเพ่ิมรำยหน่วยบริกำร พบว่ำ เป็นกำรเพ่ิมขึ้นและลดลง
ในอัตรำที่ไม่เท่ำกัน  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  รพ.บ้ำนธิ ที่มีปัญหำกำรได้รับเงินน้อยต่อเนื่องมำทุกปี เป็นผลมำจำก
ค่ำแรงที่ค่อนข้ำงสูง อัตรำร้อยละ 85.30 ของเงินจัดสรร Basic payment ทั้งหมด ส่งผลให้เงินคงเหลือหลังปรับ
ลดค่ำแรงคงเหลือเพียง 3,842,997.59 เท่ำนั้น  ดังตำรำง 2 และ 3 
 
ตำรำงที่  2   งบประมำณกำรรำยรับสุทธิของหน่วยบริกำร (Basic payment) เปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี 

 

หน่วยบริการ 
ประมาณการรายรับ OP/PP/IP (ยอดประกัน) ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น / ลดลง 

ปี 2560 ปี 2561 จ านวน (บาท) ร้อยละ 
[1] [2] [3]=[2]-[1] [4]=[3]/[1]*100 

ล ำพูน 125,005,721.70   114,785,550.49  - 10,220,171.21  -      8.18  
แม่ทำ 25,808,899.04     27,205,181.73        1,396,282.69         5.41  
บ้ำนโฮ่ง 25,559,938.86    25,762,282.77   202,343.91         0.79  
ลี้ 67,302,020.67     67,023,209.96  - 278,810.71  -      0.41  
ทุ่งหัวช้ำง 21,102,401.44     19,182,731.34  - 1,919,670.10  -      9.10  
ป่ำซำง 29,195,128.44      33,389,626.61  4,194,498.17        14.37  
บ้ำนธิ 3,647,241.74        3,842,997.59          195,755.85         5.37  
เวียงหนองล่อง 11,705,729.50      10,785,225.00  -  920,504.50  -      7.86  

รวม 309,327,081.00   301,976,805.00  - 7,350,276.00  -      2.38  
 
 
 
 
 
 
 

318



 

ตำรำงที่  3   แสดงประมำณกำรรำยรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ก่อนและหลังปรับลดค่ำแรง   
                 ปีงบประมำณ 2561 

 

สถานบริการ 
ประมาณการรายรับเงิน OP PP IP (Basic payment) ปีงบประมาณ 2561 

ก่อนปรับลด
ค่าแรง 

ปรับลดค่าแรง หลังปรับลด
ค่าแรง 

เงินเติมตาม
เกณฑ์ 

ยอดประกัน 61 
จ านวน (บาท) ร้อยละ 

ล ำพูน 276,646,154.69 188,756,846.62 68.23 87,889,308.07 26,896,242.42 114,785,550.49 
แม่ทำ 53,267,602.94 26,062,421.21 48.93 27,205,181.73 - 27,205,181.73 
บ้ำนโฮ่ง 56,947,188.51 31,184,905.74 54.76 25,762,282.77 - 25,762,282.77 
ลี ้ 88,959,901.73 37,783,069.87 42.47 51,176,831.86 15,846,378.10 67,023,209.96 
ทุ่งหัวช้ำง 36,532,583.47 17,349,852.13 47.49 19,182,731.34 - 19,182,731.34 
ป่ำซำง 76,892,572.13 43,502,945.52 56.58 33,389,626.61 - 33,389,626.61 
บ้ำนธ ิ 26,141,847.42 22,298,849.83 85.30 3,842,997.59 - ** 3,842,997.59 
เวียงหนองล่อง 22,191,389.95 11,406,164.95 51.40 10,785,225.00 - 10,785,225.00 

รวม 637,579,241.00 378,345,056.00 59.34 259,234,185.00 42,742,621.00 301,976,805.00 
 

4.1.2 ในส่วนเงินเกลี่ยระดับเขต จ ำนวน 159.36 ล้ำนบำท จังหวัดล ำพูนได้รับจัดสรร จ ำนวน 10 ล้ำนบำท 
พิจำรณำให้กับโรงพยำบำลบ้ำนธิ จ ำนวน 3.5 ล้ำนบำท และ โรงพยำบำลเวียงหนองล่อง จ ำนวน 1.5 ล้ำนบำท ใน
เดือนธันวำคม 2560 และอีกจ ำนวน 5 ล้ำนบำท รับฝำกไว้ที่โรงพยำบำลล ำพูน เพ่ือช่วยเหลือ รพช.ที่ขำดสภำพ
คล่องทำงกำรเงิน ระหว่ำงปีงบประมำณ ดังตำรำงที่ 4 
ตำรำงที่  4   แสดงงบประมำณส่วนงบด ำเนินกำรทั้งปีงบประมำณ 2561 ประกอบด้วย ยอดประกันรำยรับ,      

เงินเกลี่ยระดับเขต, PP non UC, Hardship 
 

สถานบริการ ยอดประกัน 61 เงินเกลี่ยระดับเขต PP NonUC Hardship ประมาณส่วนงบด าเนินการ 

ล ำพูน 114,785,550.49 5,000,000.00 4,274,480.00 - 124,060,030.49 
แม่ทำ 27,205,181.73 - 1,200,000.00 - 28,405,181.73 

บ้ำนโฮ่ง 25,762,282.77 - 2,128,997.00 - 27,891,279.77 
ลี ้ 67,023,209.96 - 722,774.60 5,383,697.46 73,129,682.02 

ทุ่งหัวช้ำง 19,182,731.34 - 2,258,041.64 5,127,899.15 26,568,672.13 
ป่ำซำง 33,389,626.61 - 900,158.74 - 34,289,785.35 
บ้ำนธิ 3,842,997.59 ** 3,500,000.00 2,100,000.00 - 9,442,997.59 

เวียงหนอง
ล่อง 

10,785,225.00 ** 1,500,000.00 994,581.42 - 13,279,806.42 

รวม 301,976,805.00 10,000,000.00 14,579,033.00 10,511,597.00 337,067,436.00 
 

4.1.3  หน่วยบริกำรได้รับโอนงบประมำณกองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2560 
– ธันวำคม 2560  ตำมรำยกำรประมำณกำรในส่วนของ  OP PP ร้อยละ 50 และ PP NonUC ส่วนงบประมำณที่
ได้รับจัดสรรตำมผลงำนบริกำรจำกกองทุนผู้ป่วยใน (IP) และหักเงินเดือนรำยเดือน พบประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้  

หน่วยบริกำรได้รับจัดสรรงบประมำณตำมผลงำนบริกำรผู้ป่วยใน ( IP) รอบ 3 เดือนของปีงบประมำณ 
2561  (ตุลำคม 2560 – ธันวำคม 2560) ในภำพรวมทั้งจังหวัดได้รับร้อยละ 45.29 จำกเกณฑ์ที่ควรจะเป็นร้อยละ 
25  โดยมีหน่วยบริกำร 6 แห่ง  ได้รับจัดสรรมำกกว่ำเกณฑ์ และอีก 1 แห่งได้รับจัดสรรน้อยกว่ำเกณฑ์ คือได้รับ
จัดสรรเพียงร้อยละ 15.33 (ดังตำรำงที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับจ ำนวนผู้รับบริกำรและค่ำ CMI ที่ลดลง (ดังแผนภูมิที่ 1 
และ 2) 
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ตำรำงที่ 5  ผลงำนบริกำรผู้ป่วยใน (IP) ก่อนและหลังหักเงินเดือน รอบ 3 เดือน (ไตรมำส 1/2561) เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์พึงรับตำมยอดประมำณกำรขั้นต่ ำ IP  

 

สถานบริการ 

ผลงาน IP หลังหักเงินเดือน (บาท) 
ยอดประกัน 
รายรับ IP 

หลังหักเงินเดือน 

ร้อยละผล 
งาน IP 3 ด. 

เทียบกับ 
ยอดประกัน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 รวม 3 เดือน 

รพ.ล ำพูน 10,214,227.96 10,021,379.93 7,004,434.21 27,240,042.10 55,984,720.94 48.66 
รพ.แม่ทำ 448,087.46 709,398.94 799,344.00 1,956,830.39 3,520,914.11 55.58 
รพ.บ้ำนโฮ่ง 791,627.28 633,407.65 709,254.19 2,134,289.13 4,469,957.41 47.75 

สถานบริการ 

ผลงาน IP หลังหักเงินเดือน (บาท) 
ยอดประกัน 
รายรับ IP 

หลังหักเงินเดือน 

ร้อยละผล 
งาน IP 3 ด. 

เทียบกับ 
ยอดประกัน 

ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 รวม 3 เดือน 

รพ.ลี้ 781,289.28 240,092.32 574,955.49 1,596,337.09 10,415,293.00 15.33 
รพ.ทุ่งหัวช้ำง 791,401.54 389,849.59 323,452.03 1,504,703.15 5,704,143.12 26.38 
รพ.ป่ำซำง 1,553,908.48 1,022,891.04 803,702.04 3,380,501.57 4,873,373.70 69.37 
รพ.บ้ำนธ ิ 213,424.64 237,512.66 82,757.13 533,694.43 989,014.33 53.96 

รพ.เวียงฯ 118,819.54 124,194.62 209,691.91 452,706.07 
ยังไม่มียอดประกัน 

ในปี 61 
- 

ที่มำ : www.nhso.go.th > E-claim > Statement เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม 2560 
 
แผนภูมิ  1  จ ำนวนผู้รับบริกำรผู้ป่วยใน สิทธิหลักประกันสุขภำพ (IP-UC)  ตุลำคม 2560 – ธันวำคม 2560 

เปรียบเทียบย้อนหลังไตรมำส 1 ปีงบประมำณ 2560 
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รพ.ล ำพูน รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำนโฮ่ง รพ.ลี ้ รพ.ทุ่งหัว
ช้ำง 

รพ.ป่ำซำง รพ.บ้ำนธิ รพ.เวียง
หนองล่อง 

UC 5,549 511 698 1,059 445 1,045 314 0
UC 5,784 552 741 931 480 1,089 342 104
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แผนภูมิ  2  ค่ำ CMI เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม 2560 เปรียบเทียบย้อนหลังไตรมำส 1 ปีงบประมำณ 2560 
 

 
 

ที่มำ : http://hfo59-60.cfo.in.th > น ำเข้ำ/ตรวจสอบข้อมูลคงค้ำง > ลงขอ้มูลประกอบงบ (เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2560)  
        
4.2. กำรติดตำมก ำกับด้วยแผนทำงกำรเงินมีผลกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 
 2.1 โรงพยำบำลทุกแห่ง จัดท ำแผนทำงกำรเงิน (Planfin) ตำมแนวทำงของส่วนกลำงและเขตสุขภำพที่ 
สำมำรถส่งแผนทำงกำรเงิน ได้ครบถ้วนทั้ง 7 แผน  ถูกต้อง และทันเวลำ   ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ดังตำรำง 6 
 

 
2.1 ตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนดให้หน่วยบริกำร  มีผลต่ำงของแผนและผล ไม่เกินร้อยละ 5 

(รำยได้และค่ำใช้จ่ำยสูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำแผนได้ ไม่เกิน ร้อยละ 5) โดยมีค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 70   ผลกำรด ำเนินงำน  ไตรมำส 1/2561  มีดังนี ้

2.2.1 แผนประมำณกำรรำยได้ 
2.2.1.1 แผนประมำณกำรรำยได้ (รวมรำยได้งบลงทุน) 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

รพ.ล ำพูน รพ.แม่ทำ รพ.บ้ำน
โฮ่ง 

รพ.ลี ้ รพ.ทุ่งหัว
ช้ำง 

รพ.ป่ำ
ซำง 

รพ.บ้ำนธิ รพ.เวียง
หนองล่อง 

ปีงบ 2560 1.3657 0.6865 0.6518 0.5739 0.6157 0.7367 0.5589 0

ปีงบ 2561 (3 ด.) 1.4279 0.7005 0.6475 0.5228 0.6010 0.7226 0.5806 0.6422

รับ จ่าย สุทธิ ประเภทแผน ครบ 7 แผน

ครบใน

รายการที่

บังคับ

10714 : ล าพูน 1,010,600,000.00    937,300,000.00       73,300,000.00        เกินดลุ Normal Normal Normal 1  

11140 : แมท่า 86,909,723.93        88,673,190.00        1,763,466.07-          ขาดดลุ Risk Normal Normal 5  

11141 : บา้นโฮง่ 90,312,617.75        95,475,907.56        5,163,289.81-          ขาดดลุ Risk Normal Risk 6  

11142 : ลี้ 164,141,000.00       161,325,000.00       2,816,000.00          เกินดลุ Normal Normal Normal 1  

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 67,813,834.90        70,892,002.28        3,078,167.38-          ขาดดลุ Risk Normal Normal 5  

11144 : ปา่ซาง 150,917,400.00       156,702,600.00       5,785,200.00-          ขาดดลุ Risk Normal Risk 6  

11145 : บา้นธิ 74,321,918.49        80,330,780.00        6,008,861.51-          ขาดดลุ Risk Normal Risk 6  

24956 : เวยีงหนองล่อง 39,134,917.05        45,227,220.00        6,092,302.95-          ขาดดลุ Risk Normal Normal 6  

 แผนทางการเงินหน่วยบริการในสงักัดส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ 2561

Planfin 61

 Planfin แบบ

ความครบถ้วน

หน่วยบริการ EBITDA

% 

Investment

 ต่อ EBITDA

 <20%  

Normal 

>20%  Risk

สัดส่วน NWC 

เหลือหลัง 

Investment ต่อ

 รายจ่าย:เดือน   

      < 1 = Risk  

      > 1 = 

Normal
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  จำกตำรำง7 แสดงถึงแผนประมำณกำรรำยได้(รวมรำยได้งบลงทุน) พบว่ำ หน่วยบริหำรทุกแห่งมีรำยรับจริงสูง
กว่ำแผนประมำณกำรทุกแห่ง 

2.2.1.2 แผนประมำณกำรรำยได้ (ไม่รวมรำยได้งบลงทุน) 

 
แหล่ งข้ อมู ล  :  เ ว็ ป ไซ ต์ กอง เศรษฐกิ จสุ ขภำพและหลั กประกันสุ ขภำพ Planfin Control System  
https://dhes.moph.go.th/pcs/  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2561 
     จำกตำรำง 8 แสดงถึงแผนประมำณกำรรำยได้(ไม่รวมรำยได้งบลงทุน) พบว่ำหน่วยบริหำรทุกแห่งมีรำยรับจริง
สูงกว่ำแผนประมำณกำรทุกแห่ง 
 
 
 
 
 
 

แผนประมาณการรายได้

(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (3 เดอืน) ผลงานจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,080,200,000.00 270,050,000.00 392,568,450.20 122,518,450.20 45.37               

11140 : แมท่า 89,698,178.43 22,424,544.61 30,091,836.21 7,667,291.60 34.19               

11141 : บ้านโฮง่ 92,929,671.86 23,232,417.97 36,266,305.14 13,033,887.18 56.10               

11142 : ลี้ 169,241,000.00 42,310,250.00 52,513,675.06 10,203,425.06 24.12               

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 69,432,238.49 17,358,059.62 20,580,243.25 3,222,183.63 18.56               

11144 : ป่าซาง 154,817,400.00 38,704,350.00 41,576,314.59 2,871,964.59 7.42                 

11145 : บ้านธิ 77,859,842.49 19,464,960.62 24,810,461.72 5,345,501.10 27.46               

24956 : เวยีงหนองล่อง 40,616,396.56 10,154,099.14 15,810,469.69 5,656,370.55 55.71               

รวม 1,774,794,727.83 443,698,681.96 614,217,755.86 170,519,073.90 38.43

แผนประมาณการรายได้ (รวมงบลงทุน)

ชือ่ รพ.

แผนประมาณการรายได้

(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (3 เดอืน) ค่าที่เป็นจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,010,600,000.00 252,650,000.00 357,769,211.23 105,119,211.23 41.61               

11140 : แมท่า 86,909,723.93 21,727,430.98 27,282,251.45 5,554,820.47 25.57               

11141 : บ้านโฮง่ 90,312,617.75 22,578,154.44 32,862,722.65 10,284,568.21 45.55               

11142 : ลี้ 164,141,000.00 41,035,250.00 47,699,853.74 6,664,603.74 16.24               

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 67,813,834.90 16,953,458.73 17,411,839.66 458,380.94 2.70                 

11144 : ป่าซาง 150,917,400.00 37,729,350.00 37,883,552.10 154,202.10 0.41                 

11145 : บ้านธิ 74,321,918.49 18,580,479.62 23,763,810.45 5,183,330.83 27.90               

24956 : เวยีงหนองล่อง 39,134,917.05 9,783,729.26 14,874,191.22 5,090,461.96 52.03               

รวม 1,684,151,412.12 421,037,853.03 559,547,432.50 138,509,579.47 32.90

แผนประมาณการรายได้ (หักงบลงทุน)

ชือ่ รพ.
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2.2.2 แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย 
2.2.2.1 แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) 

 
  จำกตำรำง9 แสดงถึงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย(รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย)ในไตรมำส1/2561  
พบว่ำ มีผลต่ำงแผนและผลของรำยจ่ำย ไม่สูงกว่ำร้อยละ 5 จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 62.50 

2.2.2.2 แผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย (ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย) 

 
แหล่ งข้ อมู ล  :  เ ว็ ป ไซต์ กอง เศรษฐกิ จสุ ขภำพและหลั กประกันสุ ขภำพ Planfin Control System  
https://dhes.moph.go.th/pcs/  ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกรำคม 2561 
    จำกตำรำง10 แสดงถึงแผนประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย(ไม่รวมค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย)ในไตรมำส 
                   1/2561 พบว่ำ มีผลต่ำงแผนและผลของรำยจ่ำย ไม่สูงกว่ำร้อยละ 5 จ ำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อย

ละ 62.50 
4.3. ประเมินประสิทธิภำพกำรด้ำนกำรเงินกำรคลัง 

4.3.1 ข้อมูลภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ไตรมำส 1/2561 (เดือนธันวำคม 2560) 
 

แผนประมาณการ

ค่าใชจ่้าย(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (3 เดอืน) ผลงานจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 1,037,300,000.00 259,325,000.00 357,990,422.42 98,665,422.42 38.05               

11140 : แมท่า 93,498,190.00 23,374,547.50 27,099,432.98 3,724,885.48 15.94               

11141 : บ้านโฮง่ 101,175,907.56 25,293,976.89 26,919,090.96 1,625,114.07 6.42                 

11142 : ลี้ 176,678,200.00 44,169,550.00 44,948,701.47 779,151.47 1.76                 

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 75,100,002.28 18,775,000.57 17,899,962.66 -875,037.91 4.66-                 

11144 : ป่าซาง 162,265,500.00 40,566,375.00 38,825,628.78 -1,740,746.22 4.29-                 

11145 : บ้านธิ 84,354,780.00 21,088,695.00 20,306,291.61 -782,403.39 3.71-                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 51,101,720.00 12,775,430.00 12,427,004.82 -348,425.18 2.73-                 

รวม 1,781,474,299.84 445,368,574.96 546,416,535.70 101,047,960.74 22.69

แผนประมาณการค่าใชจ่้าย (รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)

ชือ่ รพ.

แผนประมาณการ

ค่าใชจ่้าย(ทั้งปี)

ประมาณการที่ควรเป็น

 (3 เดอืน) ค่าที่เป็นจริง ส่วนตา่ง ร้อยละจากแผน

(1) (2) (3) (4) = (3) - (2) (5)=(4)*100/ (2)

10714 : ล าพูน 937,300,000.00 234,325,000.00 339,893,577.36 105,568,577.36 45.05               

11140 : แมท่า 88,673,190.00 22,168,297.50 25,918,428.89 3,750,131.39 16.92               

11141 : บ้านโฮง่ 95,475,907.56 23,868,976.89 25,285,588.78 1,416,611.89 5.93                 

11142 : ลี้ 161,325,000.00 40,331,250.00 42,044,595.68 1,713,345.68 4.25                 

11143 : ทุ่งหัวชา้ง 70,892,002.28 17,723,000.57 16,689,691.15 -1,033,309.42 5.83-                 

11144 : ป่าซาง 156,702,600.00 39,175,650.00 37,352,142.46 -1,823,507.54 4.65-                 

11145 : บ้านธิ 80,330,780.00 20,082,695.00 19,305,790.90 -776,904.10 3.87-                 

24956 : เวยีงหนองล่อง 45,227,220.00 11,306,805.00 10,975,490.56 -331,314.44 2.93-                 

รวม 1,635,926,699.84 408,981,674.96 517,465,305.78 108,483,630.82 26.53

แผนประมาณการค่าใชจ่้าย (หักค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย)

ชือ่ รพ.
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ตำรำงที่11 แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ปีงบประมำณ 2558 – ไตรมำส1 /2561 
 

หน่วยบริการ 
ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

ปีงบประมาณ 
2561 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 
รพ.ล าพูน 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
รพ.แม่ทา 1 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 

รพ.บ้านโฮ่ง 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 1 4 0 
รพ.ลี้ 2 1 0 4 0 0 4 7 0 0 0 3 3 

รพ.ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 
รพ.ป่าซาง 1 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 3 2 
รพ.บ้านธ ิ 1 0 1 0 0 1 1 2 2 3 6 6 1 

รพ.เวียงหนองล่อง 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 7 7 1 
รวมวิกฤติระดับ 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

 

จำกตำรำง จังหวัดล ำพูน พบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง ระดับ 7 ติดต่อกันสองปีงบประมำณ คือ ใน
ไตรมำส 4//2559 จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่โรงพยำบำลลี้ และในไตรมำส 3/2560 – 4/2560 ได้แก่โรงพยำบำลเวียง
หนองล่อง คิดเป็นร้อยละ 12.50 

 

ตำรำงที่12. แสดงภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง (Risk Scoring) ไตรมำส1 /2561 (เดือนธันวำคม 2560) 
 

 
 

 จำกตำรำง12 พบว่ำในไตรมำส 1/2561 ยังไม่พบ โรงพยำบำลที่ประสบภำวะวิกฤติด้ำนกำรเงินกำรคลัง 
ระดับ 7 โดย Risk Score สูงสุดอยู่ในระดับ3 ได้แก่ โรงพยำบำลลี้ ระดับ 2 ได้แก่ โรงพยำบำลป่ำซำง ระดับ 1 
ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน, บ้ำนธิ และเวียงหนองล่อง นอกนั้น Risk Score อยู่ในระดับ 0 (ไม่มีควำมเสี่ยงด้ำน
กำรเงินกำรคลัง) 

ที่ หน่วยบรกิาร
ขนาด

เตียง

Current 

Ratio  

≥1.5

Quick 

Ratio 

≥1.0

Cash  

Ratio 

≥0.8

Net Working 

Capital           

(ทนุส ารองสุทธิ)

NI+Depleciation

 (อัตราก าไรสุทธิ

 + ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัด

จ าหน่าย)

Liquid 

Index

Status    

Index

Survive   

Index

Risk 

Scoring 

(ระดับ

ภาวะวิกฤติ)

Financial  Status

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(9)=(6)+  

(7)+(8)
(10) = (4)+(5)

1 รพ.ล ำพูน 411 1.87 1.50 0.75 125,532,121.57 34,578,027.78 1 0 0 1 160,110,149.35

2 รพ.แมท่ำ 30 1.62 1.48 1.16 10,180,047.23 2,992,403.23 0 0 0 0 13,172,450.46

3 รพ.บ้ำนโฮ่ง 30 1.86 1.68 1.31 9,799,174.87 9,347,214.18 0 0 0 0 19,146,389.05

4 รพ.ลี้ 60 1.19 0.97 0.64 6,089,360.15 7,564,973.59 3 0 0 3 13,654,333.74

5 รพ.ทุ่งหัวช้ำง 30 3.01 2.54 1.98 12,712,647.88 2,680,280.59 0 0 0 0 15,392,928.47

6 รพ.ป่ำซำง 60 1.31 1.11 0.70 5,812,491.24 2,750,685.81 2 0 0 2 8,563,177.05

7 รพ.บ้ำนธิ 30 1.28 1.11 0.84 3,585,310.49 4,504,170.11 1 0 0 1 8,089,480.60
8 รพ.เวียงหนองลอ่ง - 1.37 1.26 1.17 3,450,904.17 3,383,464.87 1 0 0 1 6,834,369.04

แหล่งทีม่า : ข้อมูลงบทดลอง เดือนธันวาคม 2560   จากเว็บไซค์  http://hfo61.cfo.in.th   วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที ่22 มกราคม 2561

วิเคราะห์สภาวะวิกฤติของหน่วยบรกิารในจังหวัดล าพูน ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1/2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) หักงบลงทนุ

ตามแนวทางวิเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข
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ตำรำงที่13  แสดงเงินบ ำรุงคงเหลือของหน่วยบริกำรจังหวัดล ำพูน ไตรมำส 1/2561 (เดือนธันวำคม 2560) 
 

หน่วยบริการ  
 ไตรมาส 4/2560   ไตรมาส 1/2561  

 งบร.   หนี้สิน   งบร.คงเหลือ   งบร.   หนี้สิน   งบร.คงเหลือ  

 รพ.ล าพูน  
 

112,383,474.91  
 

122,720,894.52  
-

10,337,419.61  
 

107,690,012.51  
 

144,150,743.87  
-

36,460,731.36  

 รพ.แม่ทา  
   

15,536,476.59  
   

14,906,010.16  
     

630,466.43  
   

18,507,047.70  
   

16,539,202.71  
   

1,967,844.99  

 รพ.บ้านโฮ่ง  
   

12,381,656.45  
   

18,458,411.64  
-  

6,076,755.19  
   

14,821,811.54  
   

11,381,928.21  
   

3,439,883.33  

 รพ.ลี ้ 
     

8,336,160.21  
   

21,958,690.27  
-

13,622,530.06  
   

20,653,233.50  
   

32,073,293.76  
-

11,420,060.26  

 รพ.ทุ่งหัวชา้ง  
     

8,973,302.83  
     

4,198,328.67  
   

4,774,974.16  
   

12,508,456.17  
     

6,309,583.37  
   

6,198,872.80  

 รพ.ป่าซาง  
     

9,988,095.58  
   

17,559,118.90  
-  

7,571,023.32  
   

12,794,500.95  
   

18,576,192.47  
-  

5,781,691.52  

 รพ.บ้านธ ิ 
     

7,761,135.27  
   

16,410,434.28  
-  

8,649,299.01  
   

10,587,000.32  
   

12,861,428.94  
-  

2,274,428.62  
 รพ.เวียงหนอง

ล่อง  
     

8,163,711.39  
   

10,895,180.76  
-  

2,731,469.37  
   

10,834,514.66  
     

9,287,856.17  
   

1,546,658.49  

 ภาพรวมจังหวดั  
 
183,524,013.23  

 
227,107,069.20  

-
43,583,055.97  

 
208,396,577.35  

 
251,180,229.50  

-
42,783,652.15  

ที่มำ : ข้อมูลงบทดลองจำกเว็บไซค์ http://hfo61.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2561 
 

จำกตำรำง13 พบว่ำหน่วยบริกำร ที่มีเงินบ ำรุงคงเหลือติดลบ ตั้งแต่ไตรมำส 4/2560 จนถึงไตรมำส 
1/2561 ได้แก่ โรงพยำบำลล ำพูน, ลี้, ป่ำซำง และ บ้ำนธิ ติดลบจ ำนวน  36.4, 11.4, 5.7 และ 2.2 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดับ โดยในภำพรวม ไตรมำส 1/2561 จังหวัดล ำพูนมีเงินบ ำรุงคงเหลือหลังหักหนี้สินติดลบจ ำนวน 42.7 
ล้ำนบำท 
  3.2 ข้อมูล 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน ไตรมำส 1/2561 (เดือนธันวำคม 2560) 
 

ตำรำงที่14 แสดงผลกำรวิเครำะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน ธันวำคม 2559 - ไตรมำส 1/2561 (เดือน
ธันวำคม 2560) 
 

หน่วยบริการ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 

ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 
รพ.ล ำพูน 0B 0A- 0A 0A- 0B 0B 0B 0B 0B 0B- 0B- 0A- 1A- 
รพ.แม่ทำ 0A- 0B 0A- 0B 0B 0B- 0B- 0B 0B- 1B- 1B- 0A- 0A- 

รพ.บ้ำนโฮ่ง 1A 0B 0A- 0A- 1B- 1B- 1B- 1B- 2B 4B 4B 1A- 0A- 
รพ.ลี ้ 0B 0B 0A- 0A- 0A- 0B 0B 1A- 3A- 3B- 3B- 0A- 3A- 

รพ.ทุ่งหัวช้ำง 0B 0B 0A 0B 0B 0B 1B 1B 1B 1B 1B 0A 0A 
รพ.ป่ำซำง 2A 0B- 0A- 0B 0B- 1B 0B- 1B 1B 3B 3B 1A- 2A- 
รพ.บ้ำนธ ิ 2A- 2B 2A- 3B 4B- 4B- 6B- 6B- 7B- 6B 6B 4A- 1A- 

รพ.เวียงหนอง
ล่อง 

2B- 0B- 1A- 0B- 1B- 2B- 7B- 7B- 5B- 7B- 7B- 1A- 1A- 
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ตำรำงที่15 แสดงกำรวิเครำะห์ 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล ำพูน ไตรมำส 1/2561 (เดือนธันวำคม 2560) 
 

Grading : 7 Plus Efficiency Score จังหวัดล าพูน ไตรมาส 1/2561 (เดือนธันวาคม 2560) 

ปร
ะส

ิทธ
ิภำ

พ 
(จ

น.
ข้อ

 ผ
่ำน

เก
ณฑ

์) 7 A 0A ทุ่งหัวช้าง 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 

6 A- 
0A- บ้านโฮ่ง, 

แม่ทา 
1A-ล าพูน, บ้านธิ
, เวียงหนองล่อง 

2A-ป่าซาง 3A- ลี้ 4A- 5A- 6A- 7A- 

5 B 0B 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 

4 B- 0B- 1B- 2B- 3B- 4B- 5B- 6B- 7B- 

3 C 0C  1C 2C 3C 4C 5C 6C 7C 

2 C- 0C-  1C- 2C- 3C- 4C- 5C- 6C- 7C- 

1 D 0D 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 

0 F 0F 1F 2F 3F 4F 5F 6F 7F 
ควำมเสีย่ง (Riak Score) 0 1 2 3 4 5 6 7 
 
 

เกณฑ ์
1. ประสิทธิภำพกำรท ำ

ก ำไร 
2. อัตรำผลตอบแทนจำก

สินทรัพย์ 

3.ระยะเวลำ
ถัวเฉลี่ย
ช ำระหนี ้

4.ระยะ 
เวลำถัว
เฉลี่ยกำร
เก็บหนี้
UC-

OP/IP  

5.ระยะ 
เวลำถัว
เฉลี่ย

กำรเก็บ
ลูกหนี้ฯ
CSMBS 

6.ระยะ 
เวลำถัว
เฉลี่ย

กำรเก็บ
ลูกหนี้ 
SSS 

7. กำร
บริหำร
สินค้ำ
คงคลัง
ด้ำนยำ 

ประสิท
ธิภำพ 

ควำม
เส่ียง 

หน่วย
บริการ 

หน่วย
บริการ 

ค่า
กลาง 

≥ค่า
กลาง 

หน่วย
บริการ 

ค่า
กลาง 

≥ค่า
กลาง 

Cash<0.8 
P<180 

and Cash 
>0.8 P 
<90   

≤60 วัน 
≤60 
วัน 

≤60 
วัน 

≤60 
วัน 

ระดับ 7 
plus 

Risk 
Score 

ล ำพูน -1.51 
-

2.16 
0.65 4.44 7.26 -2.82 64.02 57.29 29.06 30.66 30.00 6=A- 1 

แม่ทำ 1.22 
-

1.76 
2.98 6.21 3.47 2.74 164.87 15.17 24.96 17.23 30.00 6=A- 0 

บ้ำนโฮ่ง 12.09 
-

1.76 
13.85 18.82 3.47 15.35 120.99 9.18 24.49 18.97 30.00 6=A- 0 

ลี ้ 5.57 
-

3.87 
9.44 6.02 1.09 4.93 303.77 18.71 30.22 27.01 30.00 6=A- 3 

ทุ่ ง หั ว
ช้ำง 

-0.13 
-

4.82 
4.69 5.82 

-
2.24 

8.06 76.83 7.93 29.56 17.89 30.00 7=A 0 

ป่ำซำง -2.26 
-

1.76 
-0.50 5.97 3.47 2.50 152.41 15.08 30.18 30.76 30.00 6=A- 2 

บ้ำนธิ -2.27 
-

4.82 
2.55 12.55 

-
2.24 

14.79 483.48 31.46 31.20 26.14 30.00 6=A- 1 

เ วี ย ง
ห น อ ง
ล่อง 

6.14 2.38 3.76 5.96 2.70 3.26 284.85 1.09 37.70 23.88 30.00 6=A- 1 

ที่มำ : ข้อมูลงบทดลองจำกเว็บไซค์ http://hfo61.cfo.in.th วิเครำะห์ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกรำคม 2561 
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จำกตำรำง16 ผลกำรวิเครำะห์ข้ำงต้นพบว่ำ ในภำพรวม จังหวัดล ำพูนผ่ำนเกณฑ์ประเมินตำมค่ำ
เป้ำหมำย ร้อยละ 100 (ตั้งแต่ ธค.59 - ธค.60) โดยโรงพยำบำลทุกแห่งผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินจ ำนวน 4 ใน 7 ข้อ 
(ระดับ B-ขึ้นไป) ในเดือนธันวำคม 2560 ต ำแหน่งในตำรำง Dash Board 7 Plus Efficiency Score แตกต่ำงกัน 
ดังนี้ 
-  รพ.ทุ่งหัวช้ำง มี Risk Score ระดับ 0 (ไม่มีวิกฤติทำงกำรเงิน) อยู่ในต ำแหน่ง 0A                                             
-  รพ.แม่ทำ, บ้ำนโฮ่ง มี Risk Score ระดับ 0 (วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 0) อยู่ในต ำแหน่ง 0A- 
-  รพ.ล ำพูน, บ้ำนธิ, เวียงหนองล่อง  มี Risk Score ระดับ 1 (วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 1) อยู่ในต ำแหน่ง 1A-            
-  รพ.ป่ำซำง มี Risk Score ระดับ 2 (วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 2) อยู่ในต ำแหน่ง 2A- 
-  รพ.ลี้ มี Risk Score ระดับ 3 (วิกฤติทำงกำรเงินระดับ 3) อยู่ในต ำแหน่ง 3A- 
 

3.3 ข้อมูล  ต้นทุนบริกำร OP&IP ของ ปีงบประมำณ 2560 – 2561  
ตำรำงที่17  แสดง ต้นทุนบริกำรต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมำณ 
 2560 – 2561 

 
 
จำกตำรำง17 ต้นทุนบริกำรต้นทุนหน่วยบริกำร (Unit cost) แบบ Quick  Method ปีงบประมำณ 2560 และ
ไตรมำส1/ 2561พบว่ำ ทั้งต้นทุนผู้ป่วยนอก และต้นทุนผู้ป่วยในต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของโรงพยำบำลกลุ่มเดียวกันทุก
โรงพยำบำล 
4.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม สอบทานประเมินผลคุณภาพบัญชี  
ตำรำงที่18 แสดงข้อมูลคุณภำพบัญชีของหน่วยบริกำร ปีงบประมำณ2560 - ไตรมำส1/2561  
            (เดือนธันวำคม 2561) 
 

รหัสหน่วย
บริกำร 

หน่วยบริกำร 
ไตรมำส 
1/60 

ไตรมำส 
2/60 

ไตรมำส 
3/60 

ไตรมำส 
4/60 

ไตรมำส 
1/61 

10714 ล ำพูน,รพท. 100 100 100 100 100 
11140 แม่ทำ,รพช. 100 100 100 100 100 
11141 บ้ำนโฮ่ง,รพช. 100 100 100 100 100 
11142 ลี,้รพช. 100 100 100 100 100 
11143 ทุ่งหัวช้ำง,รพช. 100 100 100 100 100 
11144 ป่ำซำง,รพช. 100 100 100 100 100 
11145 บ้ำนธิ,รพช. 100 100 100 100 100 
24956 เวียงหนองล่อง,รพช. 100 100 100 100 100 

คะแนนแม่ข่ำยเฉลี่ย(ร้อยละ) 100 100 100 100 100 

2561 2561

Q1 Q2 Q3 Q4
Mean

Mean+1S
TDEV

Q1
Q1 Q2 Q3 Q4 Mean

Mean+ST
DEV

Q1

1 10714 รพ.ล ำพนู 876.06 883.43   895.40   896.33 944.71 1,141.76 838.54 14,404.47 14,868.78 15,363.93 14,521.65 13,402.08 15,704.17 15,038.96
2 11140 รพ.แม่ทำ 685.40 566.57   567.91   560.42 662.05 776.74 635.95 15,567.04 13,838.41 14,616.94 15,308.57 14,642.12 18,676.75 14,915.31
3 11141 รพ.บำ้นโฮ่ง 576.38 536.38   566.80   539.94 662.05 776.74 561.03 9,733.56   9,962.07   10,078.75 10,271.19 14,642.12 18,676.75 10,619.74
4 11142 รพ.ล้ี 574.57 471.21   508.98   515.6 671.28 759.24 643.21 12,134.56 12,213.26 13,027.74 13,240.94 14,394.00 17,563.78 15,386.80
5 11143 รพ.ทุง่หวัชำ้ง 602.54 574.04   623.99   621.58 715.19 854.62 605.75 14,707.82 15,323.61 15,908.20 16,116.27 17,686.04 23,263.30 19,585.67
6 11144 รพ.ปำ่ซำง 657.81 641.84   642.71   643.28 662.05 776.74 649.61 9,834.16   9,946.14   9,925.33 9,883.69 14,642.12 18,676.75 10,758.77
7 11145 รพ.บำ้นธิ 760.27 701.13   697.21   685.71 715.19 854.62 685.67 13,430.19 16,304.44 16,713.71 16,066.70 17,686.04 23,263.30 12,416.80
8 24956 รพ.เวยีงหนองล่อง 578.36 572.17   588.43   592.73 655.63 793.70 567.84 20,967.04 8,092.34

ทีม่ำแหล่งขอ้มูลจำกกลุ่มประกนัสุขภำพ สป.สธ. http://cost. cfo.in.th  ในวนัที ่25มกรำคม 2561
ค่ำ Mean และค่ำMean+1stdev เปน็ค่ำเฉล่ียระดับประเทศไตรมำส 4 /2560

ล าดับ รหสั หน่วยบรกิาร

OPD  cost IPD Cost

2560 2560
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จำกตำรำง18  ปีงบประมำณ 2560 - ไตรมำส 1/2561 (เดือนธันวำคม 2560) หน่วยบริกำรทุกแห่งใน
จังหวัดล ำพูน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพบัญชี ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของกองเศรษฐกิจสุขภำพและ
หลักประกันสุขภำพ ร้อยละ 100 
4.5. การพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง (Network&Capacity Building) 
 1.ประชุมคณะท ำงำนบริหำรกำรเงินกำรคลังระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร เดือนละ 1 ครั้ง 
 2. ประชุมคณะท ำงำนพัฒนำคุณภำพบัญชี ไตรมำสละ 1 ครั้ง 
 3. คณะกรรมกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังทั้งระดับจังหวัด/หน่วยบริกำร ได้รับกรพัฒนำศักยภำพทั้งหลักสูตร
ส่วนกลำง(บัญชี)และระดับเขต (กำรสอบทำนระบบ) 
 
   4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การติดตาม 

ผู้รับผิดชอบบันทึกบัญชีของหน่วยงำน ได้รับข้อมูลทำงกำรเงินไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมงวด 
ประจ ำเดือน ที่เป็นปัจจุบัน 

 นโยบำยกำรจัดสรรเงิน โดยหักเงินเดือนระดับหน่วยบริกำร เป็นปัจจัยให้โรงพยำบำลเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน
มำกหรือมีอำยุงำนมำก แต่มีประชำกรที่รับผิดชอบน้อย มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนค่ำแรงสูง ส่งผล ให้มีงบประมำณ
ด ำเนินงำนน้อย 

 ไม่มีเงินกัน OP Refer ระดับเขต ( virtual account ) อำจส่งผลให้หน่วยบริกำรที่มีศักยภำพในกำร
รักษำที่ต่ ำและอยู่ติดกับหน่วยบริกำรที่มีศักยภำพสูงในกำรรักษำพยำบำล มีค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้สูง ส่งผลให้มี
งบประมำณด ำเนินงำนน้อย 

 

 5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

 - 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

ผู้บริหำรควรให้ควำมส ำคัญต่อกำรได้มำซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ เพื่อกำรบันทึกบัญชีให้ 
เป็นปัจจุบัน งบกำรเงินของหน่วยงำนมีควำมน่ำเชื่อถือ จึงควรสร้ำงระบบเชื่อมโยงข้อมูลที่ต้องน ำมำบันทึกบัญชี 
มำเป็นเอกสำรประกอบกำรบันทึกบัญชี ของเจ้ำหน้ำที่บัญชี 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
   ไม่มี 

 
 
ผู้รำยงำน  นำงจำรุณี พจน์สุจริต 
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี   
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan Excellence)  
ประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service outcome) :   ตัวช้ีวัดที่ 5 เด็กไทยมีระดับสติปัญญำเฉลี่ยไม่
ต่ ำกว่ำ 100 ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของเด็กไทยมีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติข้ึนไป 
 
1. วิเคราะห์สถานการณ์และเป้าหมาย (Gap Analysis)  

ปัจจุบันเด็กและเยำวชนต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรมต่ำงๆ ตำมยุค
สมัยที่เปลี่ยนแปลงไป สถำนกำรณ์เด็กที่เสนอผ่ำนสื่อต่ำงๆบ่งบอกว่ำเด็กไทยมีพฤติกรรมรุนแรงและสภำวะ
เบี่ยงเบนเพ่ิมมำกขึ้น จำกกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเยำวชนหรือ Child 
watch เปิดเผยผลกำรส ำรวจว่ำ เด็กร้อยละ 24 ระบุว่ำตนเองอำรมณ์เสียหงุดหงิดง่ำย ส่วนเด็กที่เคยเครียดจะมี
อำกำรทำงกำยปรำกฏร่วมด้วย เช่น อำเจียน  ในปี 2551-2552 พบเยำวชนอำยุต่ ำกว่ำ 25 ปีพยำยำมฆ่ำตัวตำย
จ ำนวน 32 คนต่อแสนประชำกร เฉลี่ยวันละ 20 คน จำกข้อมูลที่กล่ำวมำ เห็นได้ว่ำปัญหำของเด็กและเยำวชนมี
ควำมซับซ้อนมำกขึ้น ในขณะเดียวกันกลับพบปัญหำในเด็กที่อำยุน้อยลงเรื่อยๆ วัยเรียนถือเป็นช่วงเวลำที่ส ำคัญที่
เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหำทั้งกำรเรียน และปัญหำทำงพฤติกรรมต่ำงๆ 

ในปี 2559  กรมสุขภำพจิต ได้ด ำเนินกำรส ำรวจสถำนกำรณ์ พบว่ำเด็กไทยมีค่ำระดับสติปัญญำ(Mean IQ) = 
98.23 ถือว่ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงต่ ำ เด็กไทยมีสติปัญญำบกพร่องมำกถึงร้อยละ 5.8 (มำตรฐำนสำกลไม่ควนเกิน
ร้อยละ 2 ) ในขณะที่ควำมฉลำดทำงอำรมณ์(อีคิว : EQ) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทั่วประเทศ
จ ำนวน 23,641 คนพบว่ำ  ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของเด็กนักเรียนไทยอำยุ 6 - 11 เป็นไปตำมเป้ำหมำย ร้อยละ 
77 ขึ้นไป แต่ก็ยังพบเด็กจ ำนวนไม่น้อยที่ยังต้องกำรกำรพัฒนำ ซึ่งเด็กมีปัญหำอีคิวมำกท่ีสุดในด้ำนขำดควำมมุ่งมั่น
พยำยำมและขำดทักษะในกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งถ้ำสำมำรถค้นหำกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มที่มีปัญหำได้ตั้งแต่เนิ่นๆและให้
กำรช่วยเหลือได้อย่ำงเหมำะสม ทันท่วงที ก็จะเพ่ิมโอกำสที่เด็กจะกลับมำมีพัฒนำกำรตำมวัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่
ที่มีศักยภำพในอนำคตต่อไป 
 

2.เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) 
ได้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำ รวมทั้งค้นคว้ำ หำแนวทำงที่จะส่งเสริมคุณภำพ

และศักยภำพของเด็กไทยให้มีควำมฉลำดทั้งสติปัญญำและอำรมณ์ไม่ต่ ำกว่ำ เกณฑ์มำตรฐำนโดยได้มีกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นระยะ 
2.1 Structure-Function 
ผู้ให้บริการ –พยำบำล  นักจิตวิทยำ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น กุมำรแพทย์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
กระบวนการ  - ตรวจประเมิน / วินิจฉัย / ให้กำรดูแลตำมสำเหตุของปัญหำพฤติกรรม /ติดตำมเพ่ือประเมิน
ปัญหำพฤติกรรม – อำรมณ์  / ส่งต่อเพ่ือรับกำรดูแลต่อเนื่อง 
เครื่องมือ /เทคโนโลยี –เชำว์เล็ก (ส ำหรับ LD, ID) , SNAP-IV (ส ำหรับ ADHD) , PDDSQ (ส ำหรับ Autistic) ,CDI 
คู่มือกำรดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหำพฤติกรรมอำรมณ์ส ำหรับบุคลำกร , คู่มือแนวทำงกำรดูแลโรคทำงจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่น 4 โรคหลัก  
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2.2 GAP Analysis (วิเคราะห์ตาม Six Buditing Block (SAB) 
 เด็กวัยเรียนเมื่อได้รับกำรประเมินปัญหำพฤติกรรมและอำรมณ์แล้วพบว่ำ เด็กมีควำมเสี่ยงต่อกำรเกิด
ปัญหำ และทำงโรงเรียนได้ให้ควำมช่วยเหลืออย่ำงเต็มที่แล้วแต่ปัญหำนั้นยังคงลุกลำมจนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
ของโรงเรียนไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้ จึงจ ำเป็นต้องส่งเด็กเข้ำสู่ระบบสำธำรณสุขให้เป็นผู้ดูแล ให้กำรรักษำ
และบ ำบัดฟ้ืนฟู ซึ่งเด็กวัยเรียนที่มีปัญหำมักไม่ต้องกำรมำพบบุคลำกรทำงสำธำรณสุขเอง ส่วนใหญ่จะเป็น
ผู้ปกครองหรือครูที่มีควำมเห็นว่ำเด็กควรจะมำพบบุคลำกรทำงสำธำรณสุขเพ่ือรับกำรวินิจฉัยหำสำเหตุและรับกำร
ช่วยเหลือเพ่ือแก้ไขปัญหำหรือโรคทำงจิตเวช 
 
เกณฑ์เป้าหมาย เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
กำรติดตำมกระตุ้น 
พัฒนำกำรและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมำตรฐำน 

ร้อยละ 60 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
กำรติดตำมกระตุ้น 
พัฒนำกำรและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมำตรฐำน 

ร้อยละ 70 

เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับ 
กำรติดตำมกระตุ้น 
พัฒนำกำรและดูแล 

ต่อเนื่องด้วย 
เครื่องมือมำตรฐำน 

ร้อยละ 80 

ระดับสตปิัญญำเฉลี่ย
ไม่ต่ ำกว่ำ 100 

 
เกณฑ์เป้าหมาย : ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่ำ 
เกณฑ์การประเมิน: รอบ 12 เดือน 
  

ปีงบประมำณ 61 ปีงบประมำณ 62 ปีงบประมำณ 63 ปีงบประมำณ 64 
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 

 
2.3 Framework 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ร พ ช . ใ น จั ง ห วั ด มี
ระบบเฝ้าระวังปัญหา 
IQ และ EQ 
-เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา 
IQ และ EQ ได้รับการ
ดูแล 

กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน ผลลัพธ์ที่
คาดหวัง 

กลุ่มเด็กที่มีระดับ IQ และ EQ 
น้อยกว่า หรือกลุ่มที่เป็นสีแดงใน
ก ร า ฟ ส ถ า น ก า ร ณ์ ร ะ ดั บ
สติปัญญา ซึ่งน่าจะมีปัญหาการ
เรียนหรือใช้สติปัญญาได้ไม่เต็ม
ศักยภาพ 

มุ่งเน้น ในการค้นหาคัดกรอง
เด็กที่มีปัญหาการเรียน และ
พฤติกรรม โดยจัดท าระบบ
การดูแลช่วยเหลือที่มุ่งเน้นให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียน 
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2.4 Task List  
ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น (3 เดือน)  

1) พัฒนำระบบกำรดูแลสุขภำพจิตเด็กวัยเรียนที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงระบบสำธำรณสุขกับโรงเรียน 
2) พัฒนำทักษะของบุคลำกรสำธำรณสุขและภำคีเครือข่ำยรวมทั้งสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง (Coaching) ด้ำนเด็กวัย

เรียนและวัยรุ่นอย่ำงต่อเนื่อง 
3) สื่อสำร เผยแพร่ประชำสัมพันธ์รณรงค์สร้ำงควำมตระหนักในสถำนกำรณ์ IQ/EQ เด็กไทย กำรส่งเสริม

ควำมฉลำดทำงอำรมณ์เด็กวัยเรียน 

2.5 Activities / Project  
มาตรการ แนวทางการด าเนินงาน 

 พัฒนำทักษะของบุคลำกรสำธำรณสุข
และภำคีเครือข่ำยรวมทั้งสร้ำงระบบพ่ีเลี้ยง
(Coaching ) ด้ำนเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

 บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีปัญหำ
ทำงพฤติกรรม อำรมณ์ กำรเรียน จัดโดย สถำบันพัฒนำกำร
เด็กรำชนครินทร์  
บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนจิตเวชเด็กและวัยรุ่นได้เข้ำอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำกลุ่มเพ่ือกำรยอมรับ
พัฒนำตนเองต่อปัญหำพฤติกรรมทำงอำรมณ์เด็กและวัยรุ่น 
 

2.6 Monitor and Evaluation Process 
กำรเรงรัดตรวจสอบกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ให้ด ำเนินงำนแลวเสร็จ ตำมเวลำอยำงเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง ประจ ำรำยเดือน รำยไตรมำส หรือตำมควำมเหมำะสมในกำรเรงรัดงำน  
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

กำรด ำเนินงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำยและบรรลุผล จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่
จะต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องไปใน
ทิศทำงเดียวอย่ำงมีคุณภำพ 
 

ผู้รำยงำน : นำงสำวศิริพร อูปแปง 

ต ำแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 30 มกรำคม 2561 

E mail : ladysiriporn65@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม :  3. ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
 

1. สถานการณ์  
 จำกข้อมูลกำรส ำรวจภำวะโภชนำกำรของเด็กนักเรียนอำยุ 6-14 ปี ของจังหวัดล ำพูน ในปี 2558-2560 
(เทอม 1) พบว่ำ ในแต่ละปี ควำมครอบคลุมกำรชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง เด็กนักเรียน เท่ำกับ ร้อยละ 20.99 , 28.43 
และ 49.54 ตำมล ำดับ สูงดีสมส่วนมีแนวโน้มสูงขึ้น เท่ำกับ ร้อยละ 60.92,61.59 และ 63.24 ตำมล ำดับ อ้วนและ
เริ่มอ้วน เท่ำกับ ร้อยละ 13.97,14.58 และ 13.99 ตำมล ำดับ ภำวะเตี้ย เท่ำกับ ร้อยละ 4.13,5.63 และ 3.94 
ตำมล ำดับ ภำวะผอม เท่ำกับร้อยละ 6.20, 4.65 และ 4.87 ตำมล ำดับ  
 

2. การวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditind Block (SAB) 
2.1 Structure กำรก ำหนดโครงสร้ำงรองรับ ระดับจังหวัดมี PM ที่รับผิดชอบงำนวัยเรียน ทั้งนี้ได้มีกำร

แต่งตั้งมีคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับจังหวัด/อ ำเภอ  
2.2 Gap analysis  
2.2.1 ข้อมูลในระบบรำยงำน HDC ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนอำยุ 6-14 ปี ทั้งหมด เช่น ฐำนข้อมูลเด็ก

นักเรียนในเขตรับผิดชอบ รพ.ล ำพูน (ประมำณ 4,000 คน) ไม่ถูกน ำเข้ำในระบบและไม่มีกำรบันทึกข้อมูลในระบบ
รำยงำน   

2.2.2 กำรประสำนงำนกับโรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยบริกำร เนื่องจำก ทั้งเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุขและครูอนำมัยมีกำรปรับเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบจึงท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่ต่อเนื่อง เช่น กำรชั่งน้ ำหนัก 
วัดส่วนสูง เด็กนักเรียนไม่ครอบคลุม 

2.3 กรอบในกำรวำงแผนงำน ใช้กรอบกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
2.4 Task List มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในปี 2561 ดังนี้ 
 
3 เดือน - มีฐำนข้อมูลและผลกำรวิเครำะห์ภำวะโภชนำกำรในเด็กวัยเรียนอำยุ 6-14 ปี 

- มีแผนงำน/โครงกำรแก้ไขปัญหำภำวะโภชนำกำรในเด็กนักเรียน  
- มีคณะกรรมกำรประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพทุกระดับ 

6 เดือน - โรงเรียนประเมินตนเองตำมเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียนอำทิ กำร

ส่งเสริมภำวะโภชนำกำร กิจกรรมทำงกำย ให้เด็กวัยเรียนแข็งแรงและฉลำด 
9 เดือน - โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชรไม่น้อยกว่ำ 3 

โรงเรียน 
- มีโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมทำงกำย (Cho PA & Chi PA)  อย่ำงน้อย 3 โรงเรียน 

12 เดือน - เด็กนักเรียน 6-14 ปี สูงดีสวมส่วน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 65 
- ส่วนสูงเฉลี่ยที่อำยุ 12 ปี เด็กชำย 154 ซม เด็กหญิง 155 ซม 
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2.5 กิจกรรม/โครงกำร 
2.5.1 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนวัยเรียนด้ำนสำรสนเทศ 

 2.5.2 ประชุมเพื่อพัฒนำกำรด ำเนินงำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพเครือข่ำยสุขภำพจังหวัดล ำพูน 
 2.5.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดนโยบำยพัฒนำสุขภำพเด็กวัยเรียน (องค์ควำมรู้กำรดูแล

สุขภำพเด็กวัยเรียน (NuPETH) Cho PA & Chi PA ,เด็กไทยแก้มใส สูงดีสมส่วนแข็งแร็ง ทุพโภชนำกำร) 
 2.5.4 รณรงค์นมจืดยืดควำมสูงในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) และวันเด็กแห่งชำติ (Love 

Milk Day) 
 2.5.5 รณรงค์เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ควำมรอบรู้สุขภำพวัยเรียน เพ่ือลดกำรตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
 
2.6 กำรก ำกับติดตำม โดยกำรนิเทศติดตำม ก ำกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.6.1 ให้มีกำรรำยงำนข้อมูล กำรบันทึกข้อมูลในระบบรำยงำน HDC ปีละ 2 ครั้ง (ภำคเรียนที่ 1 
เดือน พค.มิย.กค. ตัดข้อมูลรำยงำน 15 สค. ภำคเรียนที่ 2 เดือน ตค.พย.ธค. ตัดข้อมูล 15 กพ.)  

2.6.2 ประเมินและสนับสนุนโรงเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพระดับเพชร 
 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการ(MO)  
จำกรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ HDC.จังหวัดล ำพูนวันที่ 30 มกรำคม 2561 พบว่ำ ในปี 2560 (เทอม 2) 

เด็กวัยเรียนอำยุ 6 – 14 ปีสูงดีสมส่วน ร้อยละ 63.18 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยของเขตสุขภำพที่ 1 เชียงใหม่ ปี 2561 
ก ำหนดให้ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 65 (เป้ำหมำยกรมอนำมัย ร้อยละ 68) โดยทุกอ ำเภอมีผลงำนต่ ำกว่ำเป้ำหมำย อ ำเภอ
ที่พบปัญหำมำกท่ีสุด คือ อ ำเภอบ้ำนธิ สูงดีสมส่วนเพียงร้อยละ 53.78 รำยระเอียดตำมตำรำง 1 
ตำรำงที่ 1  จ ำนวนร้อยละเด็กนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์สูงดีสมส่วน ปีกำรศึกษำ 2560 จังหวัดล ำพูน 
 

อ ำเภอ ภำคเรียนที่ 1 / 2560 ภำคเรียนที่ 2 / 2560 
ชั่งน้ ำหนัก/
วัดส่วนสูง 

(คน) 

สูงดี 
สมส่วน 
(คน) 

ร้อยละ ชั่น้ ำหนัก/
วัดส่วนสูง 

(คน) 

สูงดี 
สมส่วน 
(คน) 

ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 5,732 3,577 62.4 5,955 3,748 62.88 
แม่ทำ 1,653 1,046 63.28 2,117 1,383 65.33 

บ้ำนโฮ่ง 1,785 1,116 62.52 768 487 63.41 
ลี้ 2,704 1,695 62.68 1,871 1,211 64.72 

ทุ่งหัวช้ำง 721 437 60.61 1,474 964 65.40 
ป่ำซำง 3,494 2,286 65.43 2,653 1,609 60.65 
บ้ำนธิ 398 266 66.83 357 192 53.78 
เวียงฯ 278 186 64.75 433 280 64.67 
รวม 10,431 10,603 63.24 15,628 9,874 63.18 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 ระบบสารสนเทศ   –  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขและครูผู้รับผิดชอบยังไม่เข้ำใจระบบกำรบันทึกข้อมูลโภชนำกำรและ
กำรตรวจสุขภำพนักเรียน เช่น โครงกำรเด็กไทยสำยตำดี  

- คุณภำพข้อมูลในระบบ HDC 
- กำรใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงกระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงศึกษำธิกำร 
- กำรคัดกรอง ส่งต่อ เด็กกลุ่มเสี่ยง 
- กำรด ำเนินงำนกลุ่มวัยเรียนและกำรบันทึกข้อมูล มีระยะเวลำจ ำกัด  
- กำรส่งคืนข้อมูลให้พ้ืนที่และโรงเรียน 

การแก้ไขปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงในคลินิก DPAC ใน รพ.สต.และ รพช. 
       - ไม่มีกำรส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
   
 

 

ผู้รายงาน : นำงอุบลกำญจน์ ทับแก่น 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี : ........................................................................... 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จังหวัดล าพูน เขตสุขภาพที่ 1 

ตรวจราชการวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวข้อ   การป้องกัน  ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก   
 

การวิเคราะห์ปัญหา/เป้าหมาย/โอกาสในการพัฒนา (GAP) 
แผนยุทธศำสตร์กำรยุติปัญหำเอดส์ประเทศไทย พ.ศ.2560-2573 ตั้งเป้ำหมำยไว้ 3 ประกำร คือ ผู้ติดเชื้อ

รำยใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 1,000 รำย และลดกำรเสียชีวิตรำยใหม่ เหลือไม่เกินปีละ 4,000 รำย และลดทัศนคติ
กำรตีตรำและเลือกปฏิบัติของประชน ในสังคม ลงเหลือไม่เกิน ร้อยละ5.8 กลุ่มเป้ำหมำยที่มุ่งเน้น ในกำร
ด ำเนินงำน คือ กลุ่มประชำกรหลัก ได้แก่ ชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย(MSM-TG)พนักงำนบริกำร(FSW) ผู้ใช้ยำด้วย
วิธีฉีด (PWID) และคู่ของกลุ่มประชำกรหลัก  โดยใช้กลยุทธ์ที่ส ำคัญ คือ กำรท ำให้ผู้ติดเชื้อทุกรำยได้รับกำรรักษำ
ด้วยยำต้ำนไวรัสอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อสู่ผู้อ่ืน ซึ่งมำตรกำรที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน  คือ  
Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R)  โดยเชื่อมระบบบริกำร ให้กลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรที่ต่อเนื่อง 
กรอบกำรติดตำมงำนในระดับหน่วยบริกำร และพ้ืนที่ที่ส ำคัญ คือ ควำมครอบคลุมของกำรได้รับบริกำร ดังกล่ำว  

กำรด ำเนินงำนในปี 2559 - 2560 จังหวัดล ำพูนได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ สปสช.แก่หน่วยบริกำร 4 
แห่ง และ ภำคประชำสังคม 1 แห่ง ด ำเนินกิจกรรมตำมชุดบริกำรดังกล่ำว ในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย(MSM-
TG) จ ำนวน 900 รำย พบว่ำใน มำตรกำร Reach  กำรเข้ำถึงบริกำรป้องกันเอชไอวี (รวมถึงโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์) เชิงรุก เป็นมำตรกำรด่ำนแรกที่ส ำคัญ เพ่ือหำกลุ่มเป้ำหมำยให้พบ พำเข้ำมำสู่ระบบบริกำร จังหวัด
ล ำพูนสำมำรถด ำเนินกำรได้ดีตำมเป้ำหมำย แต่เมื่อเข้ำถึงแล้วจะดึงเข้ำสู่ระบบกำรตรวจเลือดยังด ำเนินกำรได้ต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำย (ร้อยละ85) ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเนื่องมำจำก โครงกำร สปสช. (200 ล้ำน)  งบประมำณได้รับล่ำช้ำ ท ำให้
องค์กรที่รับงบประมำณจ ำเป็นต้องเร่งรัดกำรจัดกิจกรรมท ำให้ขำดกำรวำงแผนร่วมกันในระดับพ้ืนที่  พ้ืนที่ยัง
สับสน/ไม่ขัดเจน กับ ข้อตกลง ว่ำ ต้องกำร ผลงำนและตัวชี้วัดใดที่จะแลกกับงวดเงิน ,กำรใช้จ่ำยงบฯที่หน่วย
บริกำรได้รับไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมกำรให้บริกำรเชิงรุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
คล่องตัว  รวมถึงยังติดขัดเรื่องระเบียบรำชกำรอยู่  

ตำรำงที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนในกลุ่มประชำกรหลักที่เข้ำถึงบริกำรป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก ปี 2560 

 

กิจกรรม จ ำนวน ร้อยละ 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำสู่ระบบบริกำรเชิงรุก (REACH) 1355 100 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำสู่กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง (RECRUIT) 243 18 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำสู่กระบวนตรวจเลือดหำกำรติดเชื้อ เอชไอวี (TEST) 158 65 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรวจเลือด แล้วมำฟังผลกำรตรวจ 158 100 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรวจเลือด พบกำรติดเชื้อ เอชไอวี  50 31.70 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรวจพบกำรติดเชื้อ เอชไอวี เข้ำสู่ระบบกำรดูแลรักษำ (TREAT) 50 100 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ติดเชื้อ เอชไอวี รับยำต้ำนต่อเนื่อง (Retain Positive) 50 100 
จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยที่ตรวจไม่พบกำรติดเชื้อ เอชไอวี เข้ำสู่ระบบกำรป้องกันต่อเนื่อง 
(Retain Negative) 

89 82.41 
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ก าหนดกรอบในการวางแผน (Framework) 
 เน้นกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคีเครือข่ำยทั้งภำครัฐและภำคประชำสังคม โดยกำรเชื่อมโยง กำรท ำงำน
ตำมบริบทของพ้ืนที่  โดยใช้กลไกเครือข่ำยกำรท ำงำนเอดส์ระดับจังหวัดเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร
สนับสนุนให้ทุกพ้ืนที่มีองค์กรที่จัดท ำโครงกำรเพ่ือให้เข้ำถึงกลุ่มประชำกรหลัก โดยใช้ทรัพยำกรที่หลำกหลำย       
มีระบบกำรรำยงำนผลที่ง่ำย และสำมำรถใช้ติดตำม กำรด ำเนินงำนได ้
 
ก าหนดเป้าหมายระยะสั้น (Task list) 

เป้าหมายระยะ 3 - 6 เดือน 
1) เครือข่ำยกำรท ำงำนในแต่ละระดับมีกำรประเมินสถำนกำรณ์กำรจัดกำรปัญหำเอดส์ของพ้ืนที่ 
2) ทุกเครือข่ำยกำรท ำงำนมีแผนกำรจัดกำรปัญหำเอชไอวี เอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

ตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ 
เป้าหมายระยะ 9 เดือน 

1) ทุกอ ำเภอมีระบบกำรบริหำรจัดกำรปัญหำเอดส์และส่งเสริมกำรเข้ำถึงระบบบริกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงครอบคลุมแบบมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายระยะ 12 เดือน 
1) ร้อยละ 85 ของกลุ่มประชำกรหลักท่ีเข้ำถึงบริกำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เชิงรุก 

 
ก าหนดกิจกรรม/โครงการในเป้าหมาย (Activities/Project) 

กลุ่มงำนควบคุมโรคติดต่อ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้จัดท ำโครงกำรขับเคลื่อนกำรยุติปัญหำ
เอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ด้วยกระบวนกำร RRTTR ปี 2561 โดยกลวิธีกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

1) จัดประชุมประสำนกำรท ำงำน RRTTR ของภำครัฐและภำคเอกชนให้เชื่อมโยงระบบ  
2) กำรจัดบริกำรเชิงรับและเชิงรุกในพื้นที่ ให้แก่ประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
3) สนับสนุนและส่งเสริมกำรใช้อุปกรณ์กำรป้องกันกำรติดเชื้อ (ถุงยำงอนำมัยและสำรหล่อลื่น) 
4) กำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรกำรดูแลรักษำเอชไอวี/เอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์

โดยกำรประเมินมำตรฐำนกำรกรมควบคุมโรคด้ำนโรคเอดส์ปี2560 
5) สนับสนุนหน่วยบริกำรให้จัดบริกำรกำรตรวจรักษำอย่ำงครอบคลุม ต่อเนื่องเป็นไปตำมแนว

ทำงกำรตรวจรักษำและป้องกันกำรติดเชื้อ เอชไอวีประเทศไทยปี 2560 (Thailand 
National Guidelines on HIV/AIDs Treatment and Prevention 2017) 

6) กำรประชุมสรุปผลกำรขับเคลื่อนงำนยุติปัญหำเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ด้วย
กระบวนกำร RRTTR 

การด าเนินงานและควบคุมก ากับ (M&E Process) 
 เนื่องจำกระบบกำรรำยงำนของส่วนกลำงไม่ค่อยเสถียรและมีกำรปรับเปลี่ยนบ่อย จังหวัดล ำพูนจึงจัดท ำ 
“แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรยุติปัญหำเอดส์ โดยชุดบริกำร RRTTR จังหวัดล ำพูน” โดยให้มีกำร
รำยงำนทุกไตรมำส 
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ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
1. มีกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปัญหำเอดส์จังหวัดล ำพูน ตำมกรอบกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 5 มิติ 

ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลน ำเข้ำในกำรประชุมประสำนกำรท ำงำน RRTTR ของภำครัฐและภำคเอกชนให้เชื่อมโยงระบบ 
เพ่ือให้พ้ืนที่ใช้เป็นต้นแบบ ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในพ้ืนที่ 

2. ประสำนหน่วยบริกำรและองค์กรภำคประชำสังคมจัดเตรียมโครงกำรเพ่ือด ำเนินกำร โดยในปี 2561   
นี้มี 1 หน่วยบริกำร (รพ.ลี้) และ 1 องค์กรเอกชน (กลุ่มอำสำสมัครเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนและกำรคุ้มครองสิทธิ 
VCAP ) ขอรับงบประมำณจำก สปสช. ด ำเนินกำรในกลุ่มชำยมีเพศสัมพันธ์กับชำย(MSM-TG) จ ำนวน 400รำย 
 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. งบประมำณล่ำช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำย และยำกในกำรประเมินผลตำมระบบ
สำรสนเทศของส่วนกลำง  

2. ส่วนกลำงควรมีกำรศึกษำถึงประสิทธิภำพของกำรจัดสรรงบประมำณให้ด ำเนินกำรตำมชุดบริกำร 
Reach Recruit test Treat Retain (R-R-T-T-R) ทั้งในรูปแบบของกำรจัดสรร (ปัจจุบันเป็นรูปแบบกำรเหมำจ่ำย
รำยหัวทั้งหน่วยบริกำรและองค์กรภำคประชำสังคม) และกระบวนบริหำรจัดกำร กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
โครงกำร 

 
 
 

ผู้รายงาน : นำงบุญทิน  จิตร์สะบำย 
ต าแหน่ง : นักวิชำกำรสำธำรณสุข ช ำนำญกำร. 

วัน/เดือน/ปี : .......29 มกรำคม 2561..... 
โทร   : .....09๔-830๔987....... 

E-mail : …buntin333@gmail.com.… 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : 9. ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
สถำนกำรณ์คุณภำพและควำมไม่ปลอดภัยด้ำนอำหำรเป็นประเด็นหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยง

ต่อสุขภำพของประชำชน ทั้งในวัตถุดิบที่น ำมำใช้ในกำรปรุงประกอบอำหำร รวมทั้งคุณภำพมำตรฐำนของอำหำร
แปรรูป ปีงบประมำณ 2560 จังหวัดล ำพูน ได้ด ำเนินกำรเฝ้ำระวังสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรที่ได้รับอนุญำต
และด ำเนินกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง จ ำนวน  241 แห่ง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ฯ ระดับจังหวัดและอ ำเภอ สำมำรถ
ตรวจสอบสถำนประกอบกำรด้ำนอำหำรได้ทั้งหมด 241 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แต่พบว่ำมีสถำนที่ผลิตอำหำรที่
ด ำเนินกำรจ ำนวน 187 แห่ง หยุดผลิต 53 แห่งและเลิกกิจกำร 1 แห่ง สถำนประกอบกำรทั้ง 187 แห่ง อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำนคิดเป็นร้อยละ 100.0 โดยมีสถำนกำรณ์ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

1) ผลิตภัณฑ์อำหำรสด : ผักและผลไม้สด 
จำกข้อมูลผลกำรส ำรวจกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในผักและผลไม้สด โดยส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน (หน่วยเคลื่อนที่เพ่ือควำมปลอดภัยอำหำร:Mobile Unit ของจังหวัดเชียงใหม่) ปี 2558-
2560 โดยตรวจวิเครำะห์เบื้องต้น (Screen Test) โดยใช้ชุดทดสอบอย่ำงง่ำย (GT Test Kit) และTM/2 Kit 
จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งสิ้น 321, 589 และ 742 ตัวอย่ำง ตำมล ำดับ พบกำรตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในผักและ
ผลไม้สดในระดับอันตรำย ร้อยละ 0.3 (จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง) , 0.7 (จ ำนวน 4 ตัวอย่ำง) และ 1.5 (จ ำนวน 11 
ตัวอย่ำง) ตำมล ำดับ ส่วนในปีงบประมำณ 2561 (ตุลำคม – ธันวำคม 60) อยู่ในช่วงรอผลวิเครำะห์จำกหน่วย
เคลื่อนที่เพ่ือควำมปลอดภัยอำหำร(Mobile Unit) ของจังหวัดเชียงใหม่ จำกผลกำรตรวจสอบที่ผ่ำนมำพบกำร
ตกค้ำงของสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในจ ำนวนที่ไม่สูงมำกนัก แต่ต้องมีกำรตรวจสอบเฝ้ำระวังและให้ควำมรู้กับ
ผู้ประกอบกำรและประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ออกตรวจสอบสถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) เพ่ือพัฒนำให้ได้
มำตรฐำนและกำรจัดนิทรรศกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สนง.เกษตรจังหวัดล ำพูน , สนง.เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล ำพูน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ และเพ่ือควำมปลอดภัยในกำรบริโภคผักและผลไม้สดของ
ผู้บริโภค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ได้ให้รู้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรล้ำงผักผลไม้สดก่อนน ำมำ
รับประทำน โดยผ่ำนกำรอบรมแก่เครือข่ำยผู้บริโภค และนักเรียน อย.น้อย เป็นต้น 

2) ผลิตภัณฑ์อำหำรแปรูป : นมโรงเรียน 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ไม่มีสถำนที่ผลิตนมโรงเรียนในพ้ืนที่ ในปีงบประมำณ 2559 - 

2560 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพ.ร.บ.อำหำร พ.ศ.2522 ของทุกอ ำเภอ ออกให้ควำมรู้ร่วมกับทีมตรวจเยี่ยมคุณครู
นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ รวมทั้งประสำนเครือข่ำยแต่ละพ้ืนที่เช่น อสม , แกนน ำอย.น้อย. ในกำรเฝ้ำระวัง
นมโรงเรียนโดยได้ติดตำมเฝ้ำระวังมำตรฐำนกำรจัดกำร กำรเก็บรักษำตำมระบบ Cold chain และควำมปลอดภัย
นมโรงเรียน โดยได้แจกเอกสำรกำรดูแลจัดเก็บและรักษำนมโรงเรียนให้กับผู้แทนครูและนักเรียนในทุกอ ำเภอ ในปี 
2560 ไม่พบรำยงำนปัญหำเกี่ยวกับนมโรงเรียน เช่น เกิดกำรเน่ำเสียหรือปัญหำเด็กได้รับอันตรำยจำกกำรบริโภค
นมโรงเรียน ฯลฯ และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดล ำพูน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรติดตำมก ำกับดูแลกำรบริหำร
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จัดกำรคุณภำพนมโครงกำรอำหำรเสริมนมโรงเรียน จังหวัดล ำพูน โดยมีท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูนเป็นประธำน
และมีหน่วยงำนต่ำงๆที่เก่ียวข้องเป็นคณะกรรมกำร  
 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  

 

 2.1 Structure – Function 
 

โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงำน คบส. (สสจ.) 
2. คณะกรรมกำร คบส.ระดับอ ำเภอ (รพ., สสอ., 
รพ.สต.) 

1. คณะอนุกรรมกำร คบส. เขต1 
2. Cluster Green&Clean Hospital 
3. ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
5. เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคทุกภำคส่วน 
6. ผู้ประกอบกำร 

  
2.2 GAP Analysis  
จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560  สถำนกำรณ์ควำมปลอดภัยของอำหำรสดและอำหำรแปรรูป 

(ผักและผลไม้สด นมโรงเรียน) ด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ ร้อยละ 100.0 ผ่ำนมำตรฐำน 98.5 ในกรณีที่ไม่ผ่ำน
มำตรฐำน ได้แก่ ผักและผลไม้สด พบกำรปนเปื้อนยำฆ่ำแมลงจ ำนวน 11 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 1.5 ในผักชี ผักชี
ฝรั่ง ผักกำดขำว ถั่วฟักยำว กะหล่ ำดอก ส่วนนมโรงเรียน จังหวัดล ำพูน ไม่มีสถำนที่ผลิต แต่ได้ติดตำมเฝ้ำระวังกำร
จัดกำร กำรเก็บรักษำตำมระบบ Cold chain และควำมปลอดภัยนมโรงเรียน ที่ผ่ำนมำยังไม่พบรำยงำนปัญหำ
เกี่ยวกับนมโรงเรียน 
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KPI Partnership Investment Regulate Advocate Building capacity 

ผลิตภัณฑ์
อำหำรสด
และ
อำหำร
แปรรูปมี
ควำม
ปลอดภัย 

1.ภำครัฐ/หน่วยงำน 
- อสม.ในพ้ืนที่ 
- รพ.สต. , สสอ., รพ. 
- นักเรียน อย.น้อย 
- ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
- สถำบันกำรศึกษำ ภำครัฐ/
ภำคเอกชน 
- อปท./อบต. 
- อย. 
- คณะอนุกรรมกำรคบส.เขต 1 
- สนง.เกษตร 
- สนง.เกษตรและสหกรณ์ 
ฯลฯ 
2.ภำคเอกชน 
- ผู้ประกอบกำร 
- เจ้ำของตลำด/ร้ำนค้ำ 
3.ภำคประชำชน  
-ชมรม, กลุ่ม, เครือข่ำยภำคประชำชน  

1.Staff 
จ ำนวนบุคลำกรที่มีควำม
ช ำนำญในกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์อำหำร
สดมีไม่เพียงพอ 
2.System 
แผนกำรด ำเนินงำนฯ ของ
จังหวัดล ำพูน ไม่สอดคล้อง
กับเป้ำหมำยใน Essential 
Task 3 เดือน 
3.Structure  
ยังไม่มีหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ฯ ในจังหวัด
ล ำพูน ท ำให้กำรท ำงำนมี
ควำมล่ำช้ำ 
4. งบประมำณมีไม่
เพียงพอและกำรจัดกำร
งบประมำณมีควำมล่ำช้ำ 

กำรควบคุมก ำกับ
ติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลิตภัณฑ์อำหำรสด :
ผักผลไม้สด ยังมีควำม
ไม่ชัดเจนในกำร
ด ำเนินกำร เนื่องจำก
กำรใช้สำรเคมีในผัก
ผลไม้สด เกี่ยวข้องกับ
หลำยหน่วยงำน 
 

1.เครือข่ำยที่เก่ียวข้องยัง
ขำดควำมตระหนักในสิทธิ
และหน้ำที่ในกำรตรวจสอบ
เฝ้ำระวังผลิตภัณฑ์อำหำร
สดและอำหำรแปรรูป  
2. กำรด ำเนินงำนร่วมกับ
หน่วยงำนภำคีท่ีเกี่ยวข้อง
ตำมห่วงโซ่อำหำร ยังเป็นใน
ลักษณะแยกส่วน ขำดกำร
เชื่อมต่อข้อมูลแหล่งวัตถุดิบ
ปลอดภัยในพื้นที่ 

1.เพ่ิมศักยภำพด้ำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคให้แก่ภำคีเครือข่ำย
ในพ้ืนที่ 
2.กระตุ้นกำรสร้ำงเครือข่ำย 
ด้ำนคุ้มครองผู้บริโภคให้
ครอบคลุมทุกอ ำเภอ 
3.สร้ำงองค์ควำมรู้ในกำร
บริโภคผักผลไม้สดที่
ปลอดภัยให้ผู้บริโภค 

2.3 Framework 
วิเครำะห์ GAP ตำมกลยุทธ์ PIRAB 
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 2.4 Task List  
ร้อยละ 75 ของผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูปมีควำมปลอดภัย 

1. ร้อยละ 60 ของผักและผลไม้สดในสถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) และสถำนที่จ ำหน่ำยมีควำมปลอดภัยจำก
สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช  
2. ร้อยละ 90 ของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถำนที่ผลิต มีคุณภำพมำตรฐำนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 

ตัวชี้วัด Essential Task 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

ร้อยละ75 ของ
ผลิตภัณฑ์อำหำร
สดและอำหำร
แปรรูปมีควำม
ปลอดภัย 

1. มีแผนกำร
ด ำเนินงำนอำหำร
ปลอดภัยระดับ
จังหวัด 
2. ด ำเนินกำรตำม
แผนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 30 
3. ติดตำมและ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนินงำน
ของอ ำเภอ 

1. ด ำเนินกำรตำม
แผนไมน่้อยกว่ำ
ร้อยละ 65 
2. ติดตำมและ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนินงำน
ของอ ำเภอ 

1. ด ำเนินกำรตำม
แผนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 100 
2. ติดตำมและ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนินงำน
ของอ ำเภอ 

1. ติดตำมและ
รำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำผล
กำรด ำเนินงำน
ของอ ำเภอ 
2.สรุปและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน                 
3.ผลิตภัณฑ์
อำหำรสดและ
อำหำรแปรรูปมี
ควำมปลอดภัยไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 
75 

 
 2.5 Activities /Project  

แผนกำรด ำเนินกำรในปี2561 
1) จัดประชุมคณะท ำงำนด้ำนงำนคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดล ำพูน เพ่ือก ำหนดแนวทำงและ

ติดตำมกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรร่วมกัน 2 ครั้ง/ปี และจัดอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ฯ ปีละ 1 ครั้ง 

2) จัดอบรมผู้ประกอบกำรด้ำนอำหำร ในเรื่องมำตรฐำนกำรผลิต และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง     
(มีแผนจัดประชุมเดือนมกรำคม 2561) 

3)  ก ำหนดแผนปฏิบัติงำนร่วมกับทีมอ ำเภอ ในกำรตรวจติดตำมสถำนที่ผลิตอำหำรและสุ่ม
ตัวอย่ำงส่งตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร ก ำหนดแผนกำรสุ่มตรวจเฝ้ำระวังอำหำรสด  ณ สถำนที่จ ำหน่ำย 
ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น  
 2.6 Monitoring and Evaluation Process  

1) คณะอนุกรรมกำร คบส. เขต1 
2) Cluster Green&Clean Hospital 
3) กลุ่มงำน คบส. (สสจ.) 
4) คณะกรรมกำร คบส.ระดับอ ำเภอ (รพ., สสอ., รพ.สต.) 
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3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560)  
3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
ในปีงบประมำณ 2560 จังหวัดล ำพูนได้ด ำเนินกำรตรวจยำฆ่ำแมลงในผักและผลไม้สดร่วมกับหน่วย

เคลื่อนที่เพ่ือควำมปลอดภัยอำหำร : Mobile Unit ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ชุดตรวจ GT-Test kits 
(Organophosphate, Carbamate) และชุดตรวจ TM/2 (Organochlorin, Pyrethroids) ทั้งหมด 742 ตัวอย่ำง 
ผ่ำนมำตรฐำน 731 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 98.5) และพบยำฆ่ำแมลงในระดับที่อันตรำย 11 ตัวอย่ำง (ร้อยละ 1.5) ใน
ผักชี ผักชีฝรั่ง ผักกำดขำว ถั่วฟักยำว กะหล่ ำดอก โดยมีกำรเก็บตัวอย่ำงจำกสถำนที่จ ำหน่ำยครอบคลุมทุกอ ำเภอ
และตรวจสอบเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง  
  ในปีงบประมำณ 2561 จังหวัดล ำพูน ร่วมกับหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือควำมปลอดภัยอำหำร มีแผนกำรเก็บ
ตัวอย่ำงผักและผลไม้สดปีละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เดือนมกรำคม 2561 และครั้งที่ 2 เดือนมิถุนำยน 2561) และจำก
กำรตรวจ ณ สถำนที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด จ ำนวน 2 แห่ง พบว่ำ ผ่ำนมำตรฐำน ตำมประกำศ
กระทรวงฯ และผลวิเครำะห์ผ่ำนมำตรฐำน จ ำนวน 2 รำยกำร  
 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 
ตารางที่ 1 ผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบผลิตภัณฑ์อำหำรสดและอำหำรแปรรูปจังหวัดล ำพูน  ปีงบประมำณ 2561 

ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย 
(ตัวอย่ำง) 

ผลการด าเนินงาน ปี 61 (ตุลาคม – ธันวาคม 60) 
เมือง ป่ำ

ซำง 
บ้ำน
โฮ่ง 

เวียง
หนอง
ล่อง 

ลี้ ทุ่งหัว
ช้ำง 

แม่ทำ บ้ำนธิ รวม 

1. ร้อยละของ
ผักและผลไม้
สดมีควำม
ปลอดภัยจำก
สำรเคมีก ำจัด
ศัตรูพืช    
(ร้อยละ 60) 
 

เป้ำหมำย 2 - - - - - - - 2 
ผลงำน 2        2 
ร้อยละ 100        100 

2. ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ  
สถำนที่ผลิต มี
คุณภำพ
มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ที่
ก ำหนด          
(ร้อยละ 100) 

เป้ำหมำย - - - - - - - - - 
ผลงำน - - - - - - - - - 
ร้อยละ          
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
4.1 ในช่วง 3 เดือนแรก แผนกำรด ำเนินงำนแต่ละจังหวัดไม่สอดคล้องกับแผนของเป้ำหมำยในEssential 

Task เช่น หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่มี 1 คัน ไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด 
4.2 กำรจัดท ำแผนเก็บตัวอย่ำงหรือกำรก ำหนดเป้ำหมำยควรมำจำกกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงแต่ละ

จังหวัด, หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ, ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

  
 
 

ผู้รายงาน : นำยสำธิต  เจริญพงษ์ 
ต าแหน่ง : เภสัชกรช ำนำญกำร 
วัน/เดือน/ปี : 29  ธันวำคม 2560 
โทร   : 053-093725 
E-mail : tom_thit@hotmail.com 
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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)  
พระรำชบัญญัติสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เมื่อ 27 กันยำยน  2559          

มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม พัฒนำและควบคุม ก ำกับมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ได้แก่ สปำเพ่ือ
สุขภำพ นวดเพ่ือสุขภำพ และนวดเพ่ือเสริมควำมงำม และบุคลำกรด้ำนธุรกิจสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้มี
คุณภำพมำตรฐำน ประชำชนได้รับบริกำรที่มีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับประเทศ ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ส่งเสริม พัฒนำสถำนประกอบกำรและผู้ให้บริกำรของจังหวัดล ำพูน (ข้อมูล ณ 29 มกรำคม 2559) มี สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพผ่ำนมำตรฐำนตำมที่กฏหมำยก ำหนด 13 แห่ง มีผู้ขออนุญำตด ำเนินกำรในสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 16 คน และมีผู้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริกำร 430 คน 

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

 

 2.1 Structure – Function 
โครงสร้างภายใน 
Intra-sectorial 

โครงสร้างภายนอก 
Inter-sectorial 

1. กลุ่มงำน คบส. (สสจ.ล ำพูน) 
2. คณะกรรมกำรกลั่นกรองเปรียบเทียบในเขต
จังหวัดล ำพูน 
3. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ/จังหวัด 

1. คณะอนุกรรมกำร คบส. เขต1 
2. ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จ.
เชียงใหม่ 
3. กองสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ กรม
สนับสนุนบริกำรสุขภำพ 
4. เครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภคทุกภำคส่วน 
5. ผู้ประกอบกำร 
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2.2 GAP Analysis  

เป้าหมาย 
Task List  3 เดือน 

ผลการด าเนินการ GAP 

1. ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในพ้ืนที่ 
โ ดยกำ รตรว จแนะน ำ สถำน
ประกอบกำรที่ ยั ง ไม่ ได้ยื่นขอ
อนุญำต ร้อยละ 30 ของสถำนที่
ที่ท ำกำรส ำรวจไว้ 

ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพใน
อ ำเภอเมืองจ ำนวน 13 ร้ำน คิด
เป็นร้อยละ 31.70 ของสถำนที่
ที่ท ำกำรส ำรวจไว้ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอยัง
ไม่ได้พฒันำศักยภำพเกี่ยวกับ 
พ.ร.บ. สถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง จึงยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตรวจแนะน ำสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในอ ำเภอ
ได้ 

2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรโดย
กำรจัดอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ระดับอ ำเภอ  

อยู่ในระหว่ำงอนุมัติโครงกำร มีกำรด ำเนินกำรล่ำช้ำ เนื่องจำกมี
กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ 
หลังจำกได้จัดท ำแผนงำนของ 
สสจ. เสร็จแลว้ 

3. ตรวจรับรองมำตรฐำนสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ร้อยละ 
100 

ด ำเนินกำรตรวจรับรอง
มำตรฐำนโดยพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ร้อยละ 100 

- 

4. ตรวจเฝ้ำระวังสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ร้อยละ 
10 

ยังไม่มีผลงำนตรวจสอบเฝ้ำ
ระวัง 

สสจ.ล ำพูน ได้อนุญำตสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ แห่งแรก 
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2560 จึงยัง
ไม่ได้อยู่ในเป้ำหมำยงำนตรวจสอบ
เฝ้ำระวัง (ก ำหนดเป้ำหมำยงำน
ตรวจสอบเฝ้ำระวังสถำน
ประกอบกำรที่อนุญำตแล้ว 6 
เดือน) 
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2.3 Framework 
KPI Partnership Investment Regulate Advocate Buiding capacity 

ร้อยละของสถำนประกอบ
เ พ่ือสุ ขภำพผ่ ำน เกณฑ์
มำตรฐำนตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด   
(ร้อยละ 65) 

1. ภำครัฐ/หน่วยงำน 
- สสจ./สสอ./รพ. 
- รพ.สต. 
- สถำบันกำรศึกษำ  
- อปท./อบต. 
- สบส.  
- อย. 
- พัฒนำสังคมฯ 
- อุตสำหกรรม 
- แรงงำนฯ 
2.ภำคเอกชน 
- ผู้ประกอบกำร 
- หอกำรค้ำ 
- วิสำหกิจชุมชน 
- สมำคมผู้ประกอบกำร
ต่ำงๆ 
3. ภำคประชำชน  
- อสม. 
- อย.น้อย 
- องค์กรผู้บริโภคต่ำงๆ 

GAP 
1.เจ้ำหน้ำที่ยังไม่
ชัดเจนกับแนว
ทำงกำร
ปฏิบัติงำนบำง
เรื่อง เช่น กำรลง
ข้อมูลกำร
อนุญำตผ่ำน
ระบบกำร
อนุญำตออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 
กรม สบส. ควร
ออกคู่มือแนว
ทำงกำร
ปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ส่วน
ภูมิภำค เพื่อใช้
อ้ำงอิงในกำร
ปฏิบัติงำน 

GAP  
1.กำรบังคับใช้กฎหมำยเต็ม
รูปแบบ ตำม พรบ.สถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพพ.ศ.
2559 ยังมีแนวทำงท่ียังไม่ชัดเจน 
2. กำรควบคุมก ำกับติดตำมระดับ
อ ำเภอยังด ำเนินกำรไม่ได้ทุก
อ ำเภอเนื่องจำกบำงอ ำเภอยัง
ไม่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
ข้อเสนอแนะ 
1. กรม สบส. ควรส่งสัญญำณให้
ทุกจังหวัดทั่วประเทศด ำเนินกำร
ให้เหมือนกันในกำรบังคับใช้
กฎหมำยในรำยที่ไม่ขออนุญำต2. 
บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องขับเคลื่อนกำรออก
กฏหมำย/มำตรกำรกำรทำงสังคม
และใช้กฏหมำยเป็นแนวทำง
ปฎิบัติเดียวกัน 

GAP 
1.ขำดควำมเชื่อมโยง
ระบบสำรสนเทศของ
ผู้รับผิดชอบเชื่อมต่อ
ระดับประเทศ จังหวัด 
อ ำเภอ ต ำบล 
2.ขำดช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์และกำร
สื่อสำรในระดับอ ำเภอและ
ต ำบล 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมช่องทำงกำร
ประชำสัมพันธ์กำร
ถ่ำยทอดและงำนคบส.
ระดับอ ำเภอ ต ำบล (DHB) 
2.รณรงค์สร้ำงกระแสและ
ภำคีเครือข่ำยให้ประชำชน
รับรู้และตระหนักในกำรดู
และรักษำสิทธิคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้วยตนเอง 

GAP 
1.ขำดทีมงำน DHB ใน
ระดับจังหวัด อ ำเภอ 
ต ำบล 
 
ข้อเสนอแนะ 
1.เพ่ิมศักยภำพให้แก่
ภำคีเครือข่ำย 
2.สร้ำงทีมDHB ให้
ครอบคลุม 
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 2.4 Task List  

 
 
 
 
 
 

มำตรกำร/กลยุทธ์ เป้ำหมำย 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1. ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพในพ้ืนที่ 

ตรวจแนะน ำ
สถำน

ประกอบกำร
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญำต 
ร้อยละ 30 
ของสถำนที่
ที่ท ำกำร
ส ำรวจไว้ 

ตรวจแนะน ำ
สถำน

ประกอบกำร
ที่ยังไม่ได้ยื่น
ขออนุญำต 
ร้อยละ 60 

ของสถำนที่ที่
ท ำกำรส ำรวจ

ไว้ 

ตรวจแนะน ำ
สถำน

ประกอบกำรที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ

อนุญำต ร้อยละ 
100 ของ

สถำนที่ที่ท ำกำร
ส ำรวจไว้ 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

2. พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร 

ขออนุมัติ
โครงกำร 

จัดอบรม
พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่

ระดับอ ำเภอ 

พนักเจ้ำหน้ำที่
ระดับอ ำเภอ
ตรวจแนะน ำ

สถำน
ประกอบกำรที่
ยังไม่ได้ยื่นขอ

อนุญำต ร้อยละ 
100 ของ

สถำนที่ที่ท ำกำร
ส ำรวจไว้ 

สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

3. ตรวจรับรองมำตรฐำน
สถำนประกอบกำรเพ่ือ
สุขภำพ 

ร้อยละ 100 
ของสถำน

ประกอบกำร
ที่ยื่นขอ
อนุญำต 

ร้อยละ 100 
ของสถำน

ประกอบกำร
ที่ยื่นขอ
อนุญำต 

ร้อยละ 100 
ของสถำน

ประกอบกำรที่
ยื่นขออนุญำต 

- ร้อยละ 100 
ของสถำน

ประกอบกำรที่ยื่น
ขออนุญำต 

- สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 

4. ตรวจเฝ้ำระวังสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 

ร้อยละ 10  ร้อยละ 50 ร้อยละ 100 สรุปผลกำร
ด ำเนินงำน 
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2.5 Activities /Project  
1) โครงกำรอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร

ด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ  เพ่ือพัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอให้ร่วม
พัฒนำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในพ้ืนที่รับผิดชอบ (มีแผนจัดประชุมเดือนมีนำคม 2561) 

2) ตรวจแนะน ำสถำนประกอบกำรที่ยังไม่ได้ยื่นขออนุญำตตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3) จัดท ำคู่มือแนะน ำผู้ประกอบกำรในกำรยื่นขออนุญำตประกอบกิจกำรและ
ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลเอกชน 

4) จัดท ำจดหมำยข่ำวประชำสัมพันธ์ 
 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
1) กำรตรวจเฝ้ำระวังสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำน 

ด ำเนินงำนโดยเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด 
2) หน่วยงำนระดับอ ำเภอรำยงำนให้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด รำยไตรมำส 

และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้กองสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ ทุก
วันที่ 25 ของเดือน 

 

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

1) ส่งเสริมพัฒนำมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพในพ้ืนที่ โดยกำรจัดประชุม
ชี้แจง       แนวทำงกำรปฏิบัติตำม พ.ร.บ. สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 และระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้ผู้ประกอบกำร ผู้ด ำเนินกำร และผู้ให้บริกำร เมื่อปีงบประมำณ 2560 

2) ออกตรวจแนะน ำสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่ยังไม่ได้ขออนุญำต 
3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรได้แก่ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้ประกอบกำร ผู้ให้บริกำรและ

ผู้ด ำเนินกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยจะมีกำรจัดอบรมในเดือน มีนำคม 2561 
3.1.2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
จังหวัดล ำพูน ตรวจรับรองมำตรฐำนสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพที่มำยื่นขอ

อนุญำต โดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ สสจ. ร่วมกับ รพช. สสอ. และเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองท้องถิ่น โดย
มีกำรจัดท ำคู่มือในกำรยื่นขออนุญำตให้ผู้ประกอบกำร 

3.1.3 การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 

1) ส ำรวจข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ระดับอ ำเภอ
ส ำรวจ ซึ่งผลกำรส ำรวจ มีสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพประเภท กิจกำรสปำ 1 แห่ง กิจกำรนวดเพ่ือ
สุขภำพ 40 แห่ง 

2) จัดท ำฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพระดับจังหวัดที่ได้ท ำกำรส ำรวจไว้รำย
อ ำเภอ และฐำนข้อมูลของสถำนประกอบกำรที่ได้รับอนุญำตแล้ว ข้อมูลผู้ขออนุญำตเป็นผู้ด ำเนินกำร 
และข้อมูลผู้ขอใบรับรองผู้ให้บริกำรในสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ 
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3) มีกำรลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพของกองสถำน
ประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ โดยอยู่ในระหว่ำงเริ่มลงข้อมูล ปี 2561  

 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลสถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพจังหวัดล ำพูน แยกรำยอ ำเภอ (ข้อมูล ณ 
วันที่ 29 มกรำคม 2561) 

อ าเภอ เป้าหมายที่ท าการส ารวจ จ านวน
ที่ย่ืนขอ
อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการที่
ยื่นขออนุญาต 

ผ่าน
มาตรฐาน
และได้รับ
อนุญาต 

ร้อยละของ
สถาน

ประกอบการ
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

สปำ นวด
เพ่ือ

สุขภำพ 

นวด
เพ่ือ
เสริม
สวย 

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 

ทุ่งหัวช้าง 0 0 0 0 100 0 100 

เวียงหนองล่อง 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 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ขำดทักษะในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะในประเด็นข้อกฎหมำยใหม่ 
บำงข้อ และแนวทำงปฏิบัติงำนที่ยังไม่ชัดเจน กรม สบส. ควรจัดอบรมเจ้ำหน้ำที่หรือออกคู่มือ
เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำม พ.ร.บ.สถำนประกอบกำรเพ่ือสุขภำพ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ปฏิบัติ
ได้เป็นแนวทำงเดียวกันทั่วประเทศ 

 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
    ไม่มี 

 
 

ผู้รายงาน : ...นำงเบญจพร เกษรพรม, นำงสำวไข่มุก บุญชัย.. 
ต าแหน่ง : .....เภสชักร........................................ 
วัน/เดือน/ปี : .........29 มกรำคม 2561........................ 
โทร   : ........053-093725 ต่อ 120.......................................... 
E-mail : ……fdapv51@fda.moph.go.th….… 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ 

      หัวข้ออัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงและสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง. 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
1.กำรคัดกรองโรคเบำหวำน/โรคควำมดันโลหิตสูงในประชำกรกลุ่มอำยุ 35  ปีขึ้นไป 
2.กำรสื่อสำรสำธำรณะ กำรเฝ้ำระวังปัจจัยเสี่ยง 
 

2.สถานการณ์ 
โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคหัวใจขำดเลือด โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหำโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรังของจังหวัดล ำพูน ดังนั้นกำรจ ำแนกประชำกรกลุ่มเสี่ยง กำรคัดกรองค้นหำเบื้องต้น
ตลอดจนให้กำรวินิจฉัยและรักษำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถด ำเนินกำรได้ก่อนที่ผู้ป่วยจะมีอำกำรหรือโรค
แทรกซ้อน สถำนกำรณ์ จังหวัดล ำพูน ปี 2559 พบอัตรำป่วยของผู้ป่วย โรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่
(8,387รำย)เท่ำกับ2,064.10 ต่อแสนประชำกร โรคเบำหวำนรำยใหม่ (3,318 รำย) 816.58 ต่อแสน
ประชำกร ปี 2560 อัตรำป่วยของผู้ป่วย โรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่(8,951รำย)เท่ำกับ 2,204.69 ต่อ
แสนประชำกร โรคเบำหวำนรำยใหม่ (3,123รำย) เท่ำกับ 769.21 ต่อแสนประชำกำร  ปี 2558 อัตรำ
ตำยจำกโรคหัวใจขำดเลือด (167 รำย) 41.14 ต่อแสนประชำกร  และโรคหลอดเลือดสมอง  (166 
รำย  ) 40.89 ต่อแสนประชำกร และไตวำยเรื้อรัง ( 120 รำย ) 29.60 ต่อแสนประชำกร ปี 2560
ผู้ป่วยโรคเบำหวำนควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี  ตรวจ 15,921 รำย ควบคุมน้ ำตำลได้ดี 7,205 รำย คิด
เป็นร้อยละ 45.25 ผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูง ควบคุมระดับควำมดันโลหิต  ตรวจ  28,297 รำย 
ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี  17,477 รำย คิดเป็นร้อยละ  61.76   ปี 2560 ผู้ป่วยโรคเบำหวำน ควำม
ดันโลหิตสูง 25,393 รำย  ได้รับกำรประเมิน CVD risk  19,715 รำย คิดเป็นร้อยละ 77.64 จำก 
HDC จำก รง CVD risk ผล CVD risk 30%ได้รับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่ำงเข้มข้นและ/หรือ
ได้รับยำเพื่อลดควำมเสี่ยงร้อยละ 100 แต่ยังมีประเด็นที่จะต้องติดตำมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่ม
เสี่ยงที่มีภำวะเสี่ยง จังหวัดล ำพูน ได้จัดท ำโครงกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมำณ
2560ขึ้นเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคเบำหวำนควำมดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจ หลอด
เลือด (อัมพฤกษ์อัมพำต) โรคไต  มีควำมครอบคลุม กลุ่มเป้ำหมำยกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยได้รับบริกำร
คัดกรองโรคจัดกิจกรรมตำมภำวะเสี่ยงจัดกำรดูแลตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นและจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพบริกำร  สนับสนุนให้คลินิก NCD PLUS คุณภำพ/CKD ด ำเนินกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนครอบคลุมกำรป้องกันลดเสี่ยงลดโรคลดภำวะแทรกซ้อนและติดตำมดูแลต่อเนื่อง  

         กลยุทธ์/มำตรกำร กำรด ำเนินงำนเชิงบริหำรจัดกำร/เชิงกระบวนกำร/กิจกรรมตำมแผนงำน/ 
โครงกำรจัดท ำยุทธศำสตร์งำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปีงบประมำณ 2560 และเชื่อมโยงโยงกับ
แผนพัฒนำคุณภำพบริกำร Service  Plan  ที่เก่ียวกับงำนโรคไม่ติดต่อ ได้แก่ สำขำไต  หัวใจและ
หลอดเลือด  หลอดเลือดสมอง  ตำ  ปลูกถ่ำยอวัยวะ 
         ประเด็นยุทธศำสตร์ 4ประเด็นดังนี้ 
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1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีเครือข่ำยและชุมชนของในกำรจัดกำรสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.ส่งเสริมสุขภำพและปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชำกร 4 กลุ่มเป้ำหมำย  (กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง,กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภำวะแทรกซ้อนหรือพิกำร) 
 3.พัฒนำระบบบริกำรสุขภำพอย่ำงมีคุณภำพ 
 4.พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรสุขภำพ  
 
ผลการด าเนินงาน 
            กำรด ำเนินงำนของจังหวัดล ำพูน  มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำร NCD 
Broad  ได้วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือทรำบสถำนกำรณ์ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยด้วยโรค NCD จัดท ำแผน
ปฏิบัติงำน ตัวชี้วัดระดับจังหวัด เชื่อมโยงแผนกับ Service Plan   กำรด ำเนินงำนโดยกำร พัฒนำ
สำขำบริกำร บริกำรปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภำพองค์รวมให้มีควำมเชื่อมโยงกัน   ผ่ำนกำรพัฒนำ
กลไกกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวทำงของเครือข่ำยสุขภำพระดับอ ำเภอ( District Health System 
:DHS) เพ่ือให้เกิดควำมเป็นเอกภำพของเครือข่ำยบริกำรสุขภำพอ ำเภอสำมำรถจัดบริกำรที่จ ำเป็น    
ได้ตำมหลักเวชศำสตร์ครอบครัว โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน โดยก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพ  เชิงบูรณำกำรในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและกำรพัฒนำคุณภำพ อย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำย    กำรด ำเนินงำนในสถำนบริกำรระดับ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ทุกแห่งมีกระบวนกำร พัฒนำ
คุณภำพมีแผนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

- แผนงำน/แผนปฏิบัติกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ประเด็น
ยุทธศำสตร์       ลดอัตรำตำย   จำกโรคหลอดเลือดหัวใจระดับจังหวัดครอบคลุม 4 มำตรกำรหลัก 

- กำรลดปัจจัยเสี่ยงในประชำกรทั่วไปและชุมชนโดยนโยบำย 3อ 2ส เน้นลดบริโภคอำหำรที่
เกลือและไขมันสูง เพิ่มผัก หยุดบุหรี่ ส่งเสริมสุขภำพปรับลดพฤติกรรมเสี่ยงในประชำกร 4 
กลุ่มเป้ำหมำย( กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยและกลุ่มป่วยมีภำวะแทรกซ้อน )โดยบูรณำกำรร่วมกับ
งำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรด ำเนินงำนต ำบลจัดกำรสุขภำพ  หมู่บ้ำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรค
และมำตรฐำนงำนสุขศึกษำ กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำกำรดื่มสุรำและสูบบุหรี่   กำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสถำนประกอบกำรปลอดโรค  ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข 

- ให้บริกำรประเมินและจัดกำรปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อรำยบุคคล ได้แก่ คลินิก DPAC 
คลินิก    อดบุหรี่  คลินิกคลำยเครียด  

- กำรประเมินควำมเสี่ยง CVD ผู้ป่วย DM  HT  โดย ใช้ Color  chart และ Thai  CVD risk 
- คัดกรองCKD ผู้ป่วยเบำหวำน  ควำมดันโลหิตสูง  ผู้สูงอำยุ  กลุ่มใช้ยำ NSAIDs เป็นประจ ำ 
- พัฒนำคุณภำพระบบบริกำร  ได้แก่  คลินิก NCD คุณภำพ/CKDคลินิก DPAC Quality 

ตั้งแต่ระดับ  ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ  มี CPG กำรดูแลผู้ป่วย DM/HT 
- ร่วมประชุมคณะท ำงำน Service Plan สำขำ หัวใจ  ตำ  ไต มะเร็ง   โรคไม่ติดต่อ  หัวใจ

และสำขำหลอดเลือดสมอง 
- สื่อสำรควำมเสี่ยงผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ ในสถำนบริกำร โดยกำรให้ควำมรู้รำยบุคคล 

รำยกลุ่ม  โดย เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ  ใช้กระบวนกำรสร้ำงแรงจูงใจ Health coaching กำรจัด
ป้ำยนิทรรศกำรรณรงค์  ในชุมชน กำรให้ควำมรู้สถำนีวิทยุ ผ่ำนเสียงตำมสำย กำรประชุมหมู่บ้ำน, 
กำรอบรม, กำรจัดเวทีชุมชน,  กำรประชำคมหมู่บ้ำน  และกำรเยี่ยมบ้ำน  กำรรณรงค์ในวันส ำคัญ 
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ด ำเนินกำรไปแล้ว ได้แก่ 29 ต.ค. วันอัมพฤกษ์  อัมพำตโลก 14 พ.ย. วันเบำหวำนโลก  ที่วำงแผน
ด ำเนินกำร  20 มี.ค. วันอสม. 17 พ.ค.วันควำมดันโลหิตสูงโลก  31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก ฯลฯ 

-นิเทศติดตำม ตำมแนวทำง SI3M ( โครงสร้ำงองค์กร/กลไก/ยุทธศำสตร์/นโยบำย/แผน/
มำตรกำร/กำรพัฒนำก ำลังคน/ระบบข้อมูลข่ำวสำร/แนวทำงกำรด ำเนินงำนเวชปฏิบัติ/กำรจัดกำร
ควำมรู้/บูรณำกำร/ติดตำมประเมินผล)     
      
         * จังหวัดล ำพูน ได้จัดท ำโครงกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ครอบคลุม 4 ยุทธศำสตร์
5 โครงกำร   งบประมำณ ผลผลิต   จ ำนวน 122,000บำท 
         1. โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนโรคไม่ติดต่อ ครอบคลุมทุกกิจกรรม 
กำรคัดกรอง รักษำตำม CPG กำรประเมิน CVD risk กำรคัดกรอง CKD   
         2.โครงกำรพัฒนำ DPAC    
         3.กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนคลินิก NCD คุณภำพ/CKD คุณภำพ และประเมิน NCD 
Clinnic Plus คุณภำพ จ ำนวน 10,000 บำท รพ.ประเมินตนเอง คลินิก NCD คุณภำพ  เดือน 
มกรำคม 2560สสจ.ประเมิน  กุมภำพันธ์-มีนำคม 2560  สคร.1ประเมินรับรอง ก ำหนดด ำเนินกำร 
เดือน กรกฎำคม  2560 
         4. โครงกำรคัดกรองมะเร็งเต้ำนมโดยเครื่องเอ็กเรย์เต้ำนมเคลื่อนที่ ( Mammogram) ในกลุ่ม
สตรีเสี่ยงและด้อยโอกำส เพ่ือเฉลิมเกียรติเนื่องในวโรกำส มหำมงคลที่สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 
10 ทรงเจริญพระชนม์พรรษำ 5 รอบ ปี 2559( รอบท่ี 4 )  จ ำนวน 60,000 บำท  ก ำหนดด ำเนินกำร
เดือน กันยำยน  2560 ( 4 กย 60 อ ำเภอลี้ ,5 กย 60 อ ำเภอทุ่งหัวช้ำง) 
         5.โครงกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ 
         6.กำรจัดกำรโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในสถำนบริกำรสุขภำพ    
            *อ ำเภอ  จัดท ำโครงกำรกำรจัดกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และจัดท ำแผนพัฒนำ
ต ำบล       สปสช สนับสนุนงบกองทุนโรคเรื้อรัง และ  งบเงินบ ำรุงของสถำนบริกำร  
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ผลการด าเนินงานบริการเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดล าพูน 
(จาก HDCและสถานบริการ ปี 2560  ) 

ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ 
ปีงบประมำณ 2560 หมำยเหต ุ

เป้ำหมำย ผลงำน อัตรำ 
 

ร้อยละของประชำกรอำยุ 35 ปี ข้ึนไปที่ไดร้ับกำรคัดกรองควำม
ดันโลหติสูง  

164,421 
152,54
2 

92.78   

ร้อยละของประชำกรอำยุ 35 ปี ข้ึนไปที่ไดร้ับกำรคัดกรอง
เบำหวำน 

195,741 
178,80
6  

91.35    

อัตรำประชำกรกลุม่เสี่ยงเบำหวำนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของปีท่ีผ่ำน
มำไดร้ับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ 

15,044  13,485  89.64    

อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหมจ่ำกกลุ่มเสี่ยงเบำหวำน 
 

13,563  321  2.37   

อัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคเบำหวำนต่อประชำกร  
405,999  3,125  

 769.
71/แสน 
ปชก.  

  

อัตรำป่วยรำยใหม่ของโรคควำมดนัโลหิตสูงต่อประชำกร 
405,999  8,948  

 2203.
95/แสน 
ปชก.  

  

ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีไดร้ับกำรตรวจภำวะแทรกซ้อนทำง
ตำ 

20,169  10,148  50.31    

ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำนท่ีไดร้ับกำรตรวจภำวะแทรกซ้อนทำง
เท้ำ 

20,169        10,991  54.49    

อัตรำกำรเกิดภำวะแทรกซ้อนเฉยีบพลัน 
 

20,169 425 2.11    

อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนท่ีมคีวำมดันโลหิตน้อยกว่ำ 140/90 mmHg 
 

19,745  14,499  73.43    

อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนไดร้ับกำรตรวจท่ีมีภำวะอ้วนลงพุง 20,169  18,791  93.17    

อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนไดร้ับกำรตรวจท่ีมีภำวะอ้วนลงพุง (รอบเอว 
มำกกกว่ำ (ส่วนสูง(ซม.)/2) ) 

18,791 1,551 8.25  

ร้อยละของผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดันโลหติสูงที่ข้ึนทะเบยีนได้รับ
กำรประเมินโอกำสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

26,846  21,199  78.97    

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีได้รับตรวจระดับน้ ำตำล 
 

20,169  5,941  29.46    

ร้อยละผู้ป่วยโรคเบำหวำนท่ีได้รับกำรตรวจระดับน้ ำตำลควบคุมได้
ด ี

5,941 2,068 34.81  

ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ได้รับกำรตรวจระดับควำมดัน
โลหิต 

46,890  32,969  70.31    

ร้อยละผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงที่ได้รับกำรตรวจระดับควำมดัน
โลหิตควบคมุได้ด ี

32,969 18,205 55.22  

ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับกำรค้นหำและคดั
กรองโรคไตเรื้อรัง 

    
64,403  

     
18,826  

         
29.23    
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ตัวช้ีวัดที่ส ำคัญ 
ปีงบประมำณ 2560 หมำยเหต ุ

เป้ำหมำย ผลงำน อัตรำ 
 

กำรชะลอควำมเสื่อมของไต ผู้ป่วยมีอัตรำกำรลดลงของ eGFR < 
4 ml/min/1.73 m2/yr  

      
7,473  

       
4,567  

         
61.11  

 อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนท่ีได้รบักำรตรวจไขมัน LDL  20,169 8,455 41.92   
อัตรำผู้ป่วยเบำหวำนท่ีได้รบักำรตรวจไขมัน LDL และมคี่ำ LDL < 
100 mg/dl  8,455 4,429 52.38   

วันท่ีประมวลผล :: 15 มกรำคม 2561  
     

การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 

อ ำเภอ เป้ำหมำย กำรคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรำยใหม่ 
เมืองล ำพูน 64,066 9,258 14.45 746 
แม่ทำ 16,294 7,613 46.72 188 
บ้ำนโฮ่ง 16,906 508 3.00 171 
ลี้ 26,635 1,365 5.12 230 
ทุ่งหัวช้ำง 8,630 641 7.43 54 
ป่ำซำง 22,600 1,062 4.70 249 
บ้ำนธิ 8,163 2,405 29.46 80 
เวียงหนองล่อง 7,211 1,474 20.44 73 
รวม 170,505 24,326 14.27 1,791 

กำรคัดกรองภำวะควำมดันโลหิตสูงในประชำกรอำยุ  35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่ำจังหวัดล ำพูนมี
ประชำกรอำยุ   35  ปีขึ้นไป  170,505 คน ได้รับกำรคัดกรอง 24,326  คน คิดเป็นร้อยละ  14.27  
และพบผู้ป่วยโรคควำมดันโลหิตสูงรำยใหม่ จ ำนวน   1,791 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.36 ของผู้ที่ได้รับ
กำรคัดกรอง จำกรำยงำนระบบฐำนข้อมูล HDC  เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม  2560   ข้อมูล ณ 
วันที่  15  มค. 2561 

ผลการด าเนินงานคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน  ประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 
อ ำเภอ เป้ำหมำย กำรคัดกรอง(คน) ร้อยละ ผู้ป่วยรำยใหม่ 

เมืองล ำพูน 75,696 11,490 15.18 299 
แม่ทำ 19,803 9,210 46.51 293 
บ้ำนโฮ่ง 21,346 770 3.61 41 
ลี้ 32,453 1,575 4.85 51 
ทุ่งหัวช้ำง 9,896 48 0.49 13 
ป่ำซำง 29,111 1,285 4.41 59 
บ้ำนธิ 9,947 3,102 31.19 39 
เวียงหนองล่อง 9,008 1,833 20.35 30 
รวม 207,263 29,313 14.14 825 
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กำรคัดกรองโรคเบำหวำนในประชำกรอำยุ 35  ปีขึ้นไปในปี  2561  พบว่ำจังหวัดล ำพูน  มีประชำกรอำยุ  
35  ปีขึ้นไป จ ำนวน  207,263  คน  ได้รับกำรคัดกรอง จ ำนวน 29,313   คน  คิดเป็นร้อยละ 14.14 
พบผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่ จ ำนวน 825  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.81  ของผู้ที่ได้รับกำรคัดกรอง  จำก
รำยงำนระบบฐำนข้อมูล HDC  เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม  2560  ข้อมลู ณ วันที่ 15.มค.2561 

 
อัตราประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานของปีที่ผ่านมาได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า≥ร้อยละ 90 

อ าเภอ กลุ่มเสี่ยง ปี 2559 ได้รับการตรวจน้ าตาลซ้ า ร้อยละ 
เมืองล ำพูน 3,104 856 27.58 
แม่ทำ 1,715 961 56.03 
บ้ำนโฮ่ง 976 13 1.33 
ลี้ 3,247 323 9.95 
ทุ่งหวัช้ำง 2,733 14 0.51 
ป่ำซำง 1,378 86 6.24 
บ้ำนธิ 1,169 506 43.28 
เวียงหนองล่อง 384 102 26.56 
รวม 14,706 2,861 19.45 

 
ปี  2561  พบว่ำจังหวัดล ำพูน  กลุ่มเสี่ยงเบำหวำนของปีที่ผ่ำนมำมีจ ำนวน 14,706  

คนได้รับกำรตรวจน้ ำตำลซ้ ำ จ ำนวน 2,861คน คิดเป็นร้อยละ 19.45 จำกรำยงำนระบบ
ฐำนข้อมูล HDC เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม  2560  ข้อมูล ณ วันที่  18.มค.2561 

 
ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จาก pre-diabetes ปี 2560 ไม่เกินร้อยละ 2.40 
อ าเภอ pre-diabetes ปี 2560 ผู้ป่วยรายใหม่ ปี 2561 ร้อยละ 

เมืองล ำพูน 2,968 17 0.56 
แม่ทำ 1,634 55 3.37 
บ้ำนโฮ่ง 955 3 0.31 
ลี้ 3,187 7 0.22 
ทุ่งหัวช้ำง 2,701 2 0.07 
ป่ำซำง 1,343 4 0.30 
บ้ำนธิ 1,132 6 0.53 
เวียงหนองล่อง 381 4 1.05 
รวม 14,301 98 0.69 

ปี  2561  พบว่ำจังหวัดล ำพูน  มี pre-diabetes ของปีที่ผ่ำนมำจ ำนวน 14,301 คนเป็น 
ผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่  จ ำนวน  98  คน คิดเป็นร้อยละ 0.69จำกรำยงำนระบบฐำนข้อมูล HDC 
เดือนตุลำคม 2560 – ธันวำคม  2560  ข้อมูล ณ วันที่ 15.มค.2561 
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3.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่
ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  
สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

1.กำรบริกำร NCD clinic ตำมมำตรฐำน พัฒนำระบบบริกำร NCDs  คุณภำพ 

2.ผู้ป่วยมำรับบริกำรมีจ ำนวนมำก บุคลำกรมจี ำนวนจ ำกัด ภำระงำน 
3.พัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง / Health Literacy และ 
กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 
4.อัตรำประชำกรสงสยัป่วยควำมดันโลหติสูงในพื้นที่รับผิดชอบไดร้บักำรวัดควำมดันโลหิตที่บ้ำน กำร
เตรียมเครื่องวัดควำมดันโลหติสูง องค์ควำมรู้/ทักษะ กำรวัดควำมดันโลหติที่บ้ำน 

5.พัฒนำระบบข้อมูลเฝ้ำระวังพฤติกรรมสุขภำพโรคไม่ติดต่อ 
 
4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท ำให้
กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท ำหน้ำที่ตรวจรำชกำร
รับไปประสำน หรือ 

ด ำเนินกำรต่อ 
พ้ืนที่ด าเนินการคัดกรองล่าช้า ให้คัดกรองตามรอบต้ังแต่ไตรมาส 

1 และ 2 
 

ระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การด าเนินการไม่เป็นตามรอบ 
และงบประมาณการด าเนินงาน 
ฯลฯ 

 

 

 
5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ส่วนกลำงควรสนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบ และครบถ้วนโดย
สนับสนุนทั้งงบประมำณและวิชำกำรและผู้เชียวชำญ 

กำรสนับสนุนครุภัณฑ์ที่จ ำเป็น ในกำรด ำเนินงำน 
 ควรมีกำรด ำเนินกำรและสนับสนุนที่ชัดเจนจำกส่วนกลำง 

 กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรดูแลด้ำนคุณภำพ 

 
6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ำมี) 

- 
 
 
 

                                                         ผู้รำยงำนนำยอ ำพนพินิจ  เศรษฐสมพงศ์ 
                                                       ต ำแหน่ง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร. 

                              วัน/เดือน/ปี  15 มกรำคม 2561 
                              โทร 094-6276543  
                                                                          e-mail: a_set1@yahoo.com 
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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  
ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 

 
คณะที่ 2  Service Excellence (ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ) 
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร 
 1. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ำยได้รับกำรดูแลแบบประคับประคองตำมมำตรฐำนจนถึงวำระสุดท้ำย 
2. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ำยเข้ำถึงกำรดูแลรักษำแบบประคับประคอง (Accessibility) จำกทีมสุขภำพ 
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งผู้ป่วยสำมำรถดูแลตนเองได้ในช่วงเวลำของภำวะโรคและอำกำรอย่ำง
เหมำะสม 
3. เพ่ือให้ผู้ป่วยระยะท้ำยและครอบครัวได้รับข้อมูล (Information) อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีส่วน
ร่วมในกำรวำงแผนล่วงหน้ำ (Advance Care Plan) เพ่ือกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีตำมสภำพจนถึงวำระ
สุดท้ำยของชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่    32. ร้อยละของโรงพยำบำลที่มีกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) 

1. สถานการณ์ (บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
จังหวัดล ำพูนเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ อัตรำกำรเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังและกลุ่มโรคมะเร็งเพ่ิมสูงมำก

ขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำโรคสูงขึ้น กำรวินิจฉัย Palliative Care ยังมีน้อยท ำให้ผู้ป่วยเข้ำไม่ถึง
กำรดูแลแบบประคับประคองและส่งผลให้ผู้ป่วยระยะท้ำยเข้ำไม่ถึง Strong Opioid จำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว สะท้อนถึงควำมต้องกำรบริกำร กำรดูแลแบบประคับประคองมำกขึ้น โรงพยำบำลล ำพูนเป็น
โรงพยำบำลแม่ข่ำยและมีกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง แต่ยังไม่สำมำรถให้กำร
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองได้ครอบคลุมเนื่องจำกภำระงำนประจ ำที่มำกของทีมสหสำขำและขำด
บุคลำกรที่รับผิดชอบให้บริกำรเต็มเวลำ มีผลท ำให้กำรดูแลแบบประคับประคองไม่ได้เต็มที่และขำด
ควำมต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 มีผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

 

รพ. มี

โครงสร้า

งงาน 
P C  ตาม
ข้ันตอน

รพ.มี

หน่วย

บริการ 
P C  มี

พยาบาล

รพ.มี

การ

รักษา

ดว้ย 
S tr o n g  

พยาบา

ลอบรม

 P C N

แพทย์

ผ่าน

การ

อบรม 

เภสชั

กร 

ผ่าน

การ

ตวัตัง้
ตวัหา

ร
ผล ตวัตัง้

ตวัหา

ร
ผล

1 ล ำพูน S 5 7 2 7 5 4 7 5 . 8 6 % 2 0 8 5 7 2 3 6 . 3 6 % มี มี ม ี 1 1
2 ล้ี M 2 1 5 6 1 7 4 8 9 . 6 5 % 1 7 1 7 1 0 0 % มี มี ม ี

3 ทุ่งหวัช้ำง F 2 3 2 5 8 5 5 . 0 0 % 1 2 1 9 6 3 . 1 5 % มี มี ม ี

4 บ้ำนธิ F 2 5 3 5 3 1 0 0 . 0 0 % 1 5 3 1 . 8 8 % มี มี ไม่มี 1
5 ป่ำซำง F 2 8 5 1 1 6 7 3 % 1 8 6 2 2 9 . 0 3 % มี มี ม ี

6 แม่ทำ F 2 8 1 8 2 9 9 % 1 2 2 6 4 6 . 1 5 % มี มี ม ี 1
7 เวียงหนองล่องF 3 3 9 3 9 1 0 0 % 6 3 9 1 5 . 3 8 % มี มี ม ี

8 บ้ำนโฮ่ง F 2 1 8 6 1 9 5 9 5 . 3 8 5 6 1 9 5 2 8 . 7 2   ม ี มี ม ี

ใช้ค าตอบว่า ม/ีไม่มี

รายงานผลการด าเนินงานพฒันาระบบบริการสาขา Palliative จังหวดั ล าพนู............................

ปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 59 - กันยายน 60 (12 เดือน)
ผู้ป่วย palliative ไดร้ับ

การดแูลแบบ

ประคบัประคองตาม

แนวทาง

ผู้ป่วยระยะทา้ย เข้าถึง  

s tr o n g  o p io id               
( ไดร้ับการรักษา)ล าดับ รพ. ระดบั
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2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบ Six Auditing Block  
 

 2.1 Structure – Function 
1.  มีแพทย์ผ่ำนกำรอบรมด้ำน Palliative เป็นประธำน/กรรมกำรทีมพัฒนำคุณภำพกำร

ดูแลแบบประคับประคอง มีพยำบำลวิชำชีพจบ PCN เป็นเลขำนุกำร 
2.  โรงพยำบำลทุกแห่งประเมินตนเองตำมขั้นตอนที่ก ำหนดและด ำเนินกำรพัฒนำตำมส่วน

ที่ขำด 
 

2.2 GAP Analysis  
1. ระบบบริกำร กำรวินิจฉัย Palliative Care ยังมีน้อยท ำให้ผู้ป่วยเข้ำไม่ถึงกำรดูแลแบบ

ประคับประคอง 
2. ก ำลังคน - บุคลำกรทมีสหสำขำที่ผ่ำนกำรอบรม palliative Care มีน้อย และบุคลำกร

ขำดทักษะในกำรดูแลและกำรจัดกำรอำกำรรบกวน  
- ภำระงำนประจ ำที่มำกของทีมสหสำขำและขำดบุคลำกรที่รับผิดชอบ
ให้บริกำรเต็มเวลำ  

3.ระบบข้อมูล
ข่ำวสำร 

 กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรด ำเนินงำนยังมีน้อย 

๔.ระบบ
เทคโนโลยีทำง
กำรแพทย์ 

- ระบบกำรใช้ยำ Strong Opioid ยังไม่ชัดเจน กำรเข้ำถึงยำมีน้อย 
- ขำดเครื่องมืออุปกรณ์กำรดูแลที่บ้ำน ตลอดจนยำนพำหนะในกำรออกเยี่ยม

บ้ำน   
5.ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
สุขภำพ 

กำรเข้ำถึงระบบกำร Claim ยังมีน้อย 

6.ผู้น ำ ควำมเชื่อมโยงในระดับจังหวัดยังมีน้อย 
 

 2.3 Framework 
1. มีโครงสร้ำงกลไกกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ระดับจังหวัดและ

อ ำเภอ 
2. ถ่ำยทอดนโยบำยสู่พ้ืนที่ 
3. รพ.ทุกแห่งประเมินตนเองตำมข้ันตอนที่ก ำหนด 
4. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรดูแลแบบประคับประคอง 
5. พัฒนำฐำนข้อมูลให้เชื่อมโยงระหว่ำง รพ.แม่ข่ำย รพช. รพสต. 
6. พัฒนำระบบยำ Strong Opioid และกำรเบิกใช้ให้ชัดเจน 
7. พัฒนำระบบคลังอุปกรณ์ ประเมินควำมต้องกำรในกำรใช้อุปกรณ์และจัดหำให้เพียงพอ 
8. กำรจัดกำรควำมรู้ในระบบกำรดูแลและกำรเบิก claim  
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แผนกำรด ำเนินงำน Small success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12เดือน 

1.มีโครงสร้ำงกลไกกำร
ดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) ระดับ
จังหวัดและอ ำเภอ 

-มีคณะกรรมกำร
service plan
สำขำ palliative 
รพ.ทุกแห่ง  

คณะกรรมกำรฯ 
มีแผนกำร
สนับสนุนพัฒนำ
ตำมเกณฑ์ 

สนับสนุน ควบคุม
ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผล 

ร้อยละของ
โรงพยำบำลที่มี
กำรดูแลแบบ
ประคับประคอง 

2.ประชุมถ่ำยทอดนโยบำย
สู่พื้นที ่

ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ทุ ก
ร ะ ดั บ เ ข้ ำ ใ จ
นโยบำย 

น ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ 

น ำนโยบำยไปสู่
กำรปฏิบัติ 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

แผนกำรด ำเนินงำน Small success 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12เดือน 

3.  รพ.ทุกแห่ งประเมิน
ต น เ อ ง ต ำ ม ขั้ น ต อ น ที่
ก ำหนด 
 

รพ.ทุกแห่ง
ประเมินตนเอง
ตำมเกณฑ์ 
วำงแผนพัฒนำ 

มีกระบวนกำร 
พัฒนำตำมแผน 

มีกระบวนกำร 
พัฒนำตำมแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

4. พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำร
ดูแลแบบประคับประคอง 
 

ส ำรวจอัตรำก ำลัง
บุ ค ล ำ ก ร ด้ ำ น 
palliative Care 

วำงแผนกำรผลิต
จัดหำและพัฒนำ
ให้เพียงพอต่อกำร
จัดบริกำร 

ด ำ เนินกำรตำม
แผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

5.  พัฒนำฐำนข้อมูลให้
เชื่อมโยงระหว่ำง รพ.แม่
ข่ำย รพช.  
รพสต. 
 

มีแผนกำรพัฒนำ 
เนื้อหำใน
โปรแกรม PC ให้
ครอบคลุม
เชื่อมโยงกับระบบ 
HHC 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

6. พัฒนำระบบยำ Strong 
Opioid และกำรเบิกใช้ให้
ชัดเจน 
 

มี ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น
ร่ วมกันระหว่ ำ ง
ทีมสหสำขำและ 
pain clinic 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

7 .  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ค ลั ง
อุปกรณ์ ประเมินควำม
ต้องกำรในกำรใช้อุปกรณ์
และจัดหำให้เพียงพอ 
 

มีแผนพัฒนำและ
ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม
ต้องกำรในกำรใช้
อุปกรณ์และกำร
จัดหำอุปกรณ์ 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ด ำเนินกำรพัฒนำ
ตำมแผน 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 

8. กำรจัดกำรควำมรู้ ใน
ระบบกำรดูแลและกำร
เบิก claim  
 

วำงแผนกำรจัด
ประชุมแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ 

มีกำรจัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำะห์ 
สั ง เครำะห์  องค์
ควำมรู้ 

ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ
ส รุ ป ผ ล ก ำ ร
ด ำเนินงำน 
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 2.4 Task List  
(1). โรงพยำบำลล ำพูน ที่มีกำรดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) ดังนี้ 

 รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- มีแพทยผ์่ำนกำรอบรมด้ำน 
Palliative เป็นประธำน/กรรมกำร
ทีมพัฒนำคุณภำพกำรดูแลแบ
ประคับประคอง 
-มีกำรรักษำ/ดูแล/บรรเทำด้วย 
Strong Opioid Medication   
-ผู้ป่วยและครอบครัว ได้รับกำรให้
ข้อมูลจำกกิจกรรม Family 
Meeting และมีกำรท ำ Advance 
Care Planning (ACP)  
- มี Pain Clinicหรือ Palliative 
Care Clinic และ/หรือ กำรดูแล
แบบกำรแพทย์แผนไทย /แพทย์
ทำงเลือก (≥ร้อยละ 50 ของ
จ ำนวนโรงพยำบำลระดับ A,S ) 

-ประเมินผลตำม
รอบ 3 เดือน 

- มีแผนงำน/
โครงกำร/ กิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับกำร
ดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม ร่วมกับสสจ. 
สสอ. รพ.สต. องค์กร
ในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่ำงๆ (อย่ำงน้อย 1 
แผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรมต่อ 1
โรงพยำบำล) 

-ประเมินผลตำมรอบ 6 
เดือน 
-มีเครือข่ำย และ
แนวทำงกำรรับ-ส่งต่อ
ฯ เป็นแนวทำงใน
โรงพยำบำลทุกแห่ง 
(ระดับโรงพยำบำล) 
-มีคลังอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรสนับสนุนผู้ป่วย ให้
สำมำรถยืมไปใช้ที่บ้ำน
ได้โดยมีกำรประเมิน
ควำมต้องกำรใช้
อุปกรณ์ 

-ประเมินผลตำมรอบ 9 
เดือน 
-มีกำรติดตำมประเมินกำร
บรรลุเป้ำหมำย (Goal) 
ตำม Advance Care 
Plan ที่ได้ท ำและ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันของ
ผู้ป่วย/ครอบครัวและทีม
สุขภำพ (≥ร้อยละ 50 ของ
ผู้ป่วยที่ได้รับกำรท ำ ACP) 
-มีงำนวิจัย หรืองำนพัฒนำ
คุณภำพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ 
Best /Good Practice 
(อย่ำงน้อย 1 เรื่อง / 
โรงพยำบำล) 

 
2. โรงพยาบาล  M2, F1-F3 ที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)มีดังนี ้

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
ด ำเนินกำรครบถ้วนตำมขั้นตอนที่ 
1 
-ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับกำรส่ง
ต่อข้อมูล Advance Care 
Planning (ACP) จำกโรงพยำบำล
ระดับ A, S, M1 และ/หรือมีกำร
ท ำ ACP ผู้ป่วยและครอบครัวที่ใน
โรงพยำบำลระดับ M2, F1-3 
-มีการรักษา/ดูแล/บรรเทาด้วย 
Strong Opioid Medication  (ใน
ผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องได้รับ) และ/
หรือมีกำรจัดกำรดูแลแบบ
กำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น สวดมนต์
บ ำบัด สมำธิบ ำบัด กดจุดบ ำบัด 

ระยะเวลำ 3 เดือน 
ประเมินผลตำมรอบ 
3 เดือน 
-มีแผนงาน/
โครงการ หรือ 
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดูแลผู้ป่วย
ประคับประคอง มี
กำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นรูปธรรม ร่วมกับ
สสจ. สสอ. รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่นหรือ
องค์กรต่ำงๆ เช่น
อปท., มูลนิธิ /
อำสำสมัครในชุมชน 
เป็นต้น อย่ำงน้อย 1 

ระยะเวลำ 6 เดือน 
-ประเมินผลตำมรอบ 6
เดือน 
-มีเครือข่ำย และ
แนวทำงกำรรับ-ส่งต่อ
ฯ เป็นแนวทำงใน
โรงพยำบำลทุกแห่ง 
(ระดับโรงพยำบำล) 

ระยะเวลำ 9 เดือน 
-ประเมินผลตำมรอบ 9 
เดือน 
-มีกำรติดตำมประเมินกำร
บรรลุเป้ำหมำย (Goal) 
ตำม Advance Care 
Plan ที่ได้ท ำและ
ปรับเปลี่ยนร่วมกันของ
ผู้ป่วย/ครอบครัวและทีม
สุขภำพ จนถึงวำระสุดท้ำย
และกำรจำกไป (ผู้ป่วย
เสียชีวิต) (≥ร้อยละ 50 
ของผู้ป่วยที่ได้รับกำรท ำ 
ACP) 
-มีงำนวิจัย หรืองำนพัฒนำ
คุณภำพ (R2R, Mini 
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กำรปรับสมดุลร่ำงกำยเป็นต้น แผนงำน/โครงกำร
หรือ กิจกรรมต่อ 1
โรงพยำบำล 

Research, CQI)หรือ 
Best /Good Practice 
ด้ำนกำรดูแลแบบ
ประคับประคอง และมี
กำรเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับ
หน่วยงานอ่ืน(อย่างน้อย 
1 เรื่อง / โรงพยาบาล) 

 

 2.5 Activities /Project  
1. โครงพัฒนำศักยภำพบุคลำกร Palliative Care กำรใช้ Strong Opioid และกำรเบิก claim 
 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
  กำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 

 

3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) ข้อมูลเชิงปริมาณ (แสดง
ผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

รำยกำร/รพ. ล ำพูน ลี้ ป่ำซำง บ้ำนโฮ่ง แม่ทำ ทุ่งหัว
ช้ำง 

บ้ำนธิ เวียงหนอง
ล่อง 

ผู้ป่วยทั้งหมด 125 53 23 16 52 11 18 39 
ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับกำร
ส่งต่อข้อมูล Advance Care 
Planning (ACP)/รำย 

48 31 17 16 44 5 18 1 

Strong Opioid Medication  
/รำย 

40 1 12 2 8 3 1 6 

กำรจัดกำรดูแลแบบกำรแพทย์
แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือกในกำรดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง เช่น สวดมนต์
บ ำบัด สมำธิบ ำบัด กดจุดบ ำบัด 
กำรปรับสมดุลร่ำงกำย/รำย 

0 7 0 0 0 0 0 0 

แผนงาน/โครงการ หรือ 
กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแล
ผู้ป่วยประคับประคอง มีกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ร่วมกับสสจ. สสอ. รพ.สต. 
องค์กรในท้องถิ่นหรือองค์กร
ต่ำงๆ เช่นอปท., มูลนิธิ /
อำสำสมัครในชุมชน(โครงกำร) 

1 0 0 1 0 0 0 1 
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รำยกำร/รพ. ล ำพูน ลี้ ป่ำซำง บ้ำนโฮ่ง แม่ทำ ทุ่งหัว

ช้ำง 
บ้ำนธิ เวียงหนอง

ล่อง 
มีแนวทำงกำรรับ-ส่งต่อฯ เป็น
แนวทำงในโรงพยำบำล 

มี มี มี มี มี มี มี มี 

มีงำนวิจัย หรืองำนพัฒนำ
คุณภำพ (R2R, Mini 
Research, CQI)หรือ Best 
/Good Practice ด้ำนกำรดูแล
แบบประคับประคอง และมีกำร
เทียบเคียง(เรื่อง) 

0 0 0 0 0 1 0 0 

 
4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

1. บุคลากรยังไม่เพียงพอ 
2. บุคลากรยังขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน : .............................................................................. 
ต าแหน่ง : ............................................................................... 
วัน/เดือน/ปี : ........................................................................... 
โทร   : ...................................................................................... 
E-mail : ……………………………………………………………………….… 
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