
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : ๒๒. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ตามท่ีกฎหมายก าหนด (รอบ 9 เดือน) 
เป้าหมาย : ๒๒.๑ สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด  

ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์  : สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด ร้อยละ 100 
เป้าหมาย : ๒๒.2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกฎหมายก าหนด  

ร้อยละ ๖๐ 
ผลลัพธ์  : สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 82.54 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
๑.๑ สถานพยาบาลเอกชน 

- การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ 
๑.๒ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 - สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 - สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

 - การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

๒. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ หมายถึง การควบคุม ก ากับ ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานการ

ประกอบกิจการสถานพยาบาล การประกอบโรคศิลปะ และการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติทั้งสามดังกล่าวครอบคลุมทั้งที่เป็น
หน่วยบริการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยในส่วนภูมิภาคมีการกระจายอ านาจจากส่วนราชการกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือด าเนินการในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมาย ซึ่งสถานการณ์ของการควบคุม ก ากับ ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินการที่
วางไว้ รวมทั้งมีการขยายผลการพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสู่สากลตามท่ีก าหนด   

๓. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จที่ส าคัญของการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ คือ  

 มาตรการทางกฎหมายซึ่งมีประสิทธิผลในการควบคุม ก ากับ ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานการ
ประกอบกิจการด้านบริการสุขภาพดังกล่าว  

 กระบวนงานที่ชัดเจนและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วทั้งประเทศ  

 การเสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักในความปลอดภัยจากการรับบริการสุขภาพให้แก่
ประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น FB, QR code    



 
 
๔. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

4.1 ปัญหาด้านการใช้โปรแกรมสถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีดังนี้ 
- การบันทึกข้อมูลส่วนตัวซ้ า ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้แล้วได้ 
- ยังไม่มีระบบการดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระงานในการบันทึกข้อมูล
ส่วนตัวของผู้ประกอบการ 
- การค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ ถ้าพิมพ์ข้อมูลผู้ประกอบการผิดเพียงเล็กน้อย ท าให้ค้นหาไม่พบ 
- คู่มือการใช้งานควรมีให้ดาวโหลดที่หน้าเว็บไซต์ และรายละเอียดแนวทางการใช้คู่มือฯ ประกอบ
ร่วมกับรูปภาพมีน้อยเกินไป 
- ใบอนุญาตที่พิมพ์ออกมามีตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป 
- เมื่อแก้ไขข้อมูลในระบบแล้ว แต่ในใบอนุญาตไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาม 
- เมื่อผู้นวดย้ายสถานประกอบการ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ 
- สถานพยาบาลควรมีแบบทะเบียนประวัติผู้รับบริการ 

4.๒ เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลยังขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
4.3 แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎกระทรวง โดยเกณฑ์บาง
ข้อในแบบตรวจฯ ไม่มีในกฎกระทรวง 
4.4 ความไม่ชัดเจนในการด าเนินการกับผู้ประกอบการที่ไม่ยื่นค าร้องขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการ 
4.๕ เกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไม่มีความ 
ชัดเจน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามาก 

๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
5.1 กรม สบส. ควรพัฒนาโปรแกรมสถานพยาบาลตามประเด็นปัญหาดังกล่าว เพ่ือการด าเนินงานที่
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5.2 สสจ.ด าเนินการจัดท าแผนการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการใช้ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
5.3 สพรศ. พัฒนาแบบตรวจประเมินให้เป็นปัจจุบัน และผลักดันให้เกิดการรับรองที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
5.4 กรม สบส. ควรแจ้งมาตรการด าเนินการ หรือแนวทางการควบคุม ก ากับ หรือด าเนินการกับ
ผู้ประกอบการที่กระท าความผิด ที่ชัดเจนให้กับ สสจ.  เช่น การจับกุม มาตรการบทลงโทษ สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผู้กระท าความผิด  
5.๕ ควรปรับรูปแบบเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน ให้เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 
เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจประเมิน 

๖. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
     - 
 
 
 
 
 
 



 
 
๗. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 
1 นางพรพิศ  กาลนาน นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ส านักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ 

02-1937000 
ต่อ 18415 

kanlanan@hotmail. 
com 

2 นางสาววิรัชพรรณ  
สุธาพาณิชย ์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนปฏิบัติการ 

ส านักสถานพยาบาลและ
การประกอบโรคศลิปะ 

02-1937000 
ต่อ 18415 

mrdit@hotmail.com 

3 นายพรเทพ  ล้อมพรม นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการพิเศษ 

กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

02-1937000 
ต่อ 18619 

Porntep.taro@gmail.
com 

4 นายชิติพัทธ์  ศรีงามเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ กองสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ 

02-1937000 
ต่อ 18619 

chitipat@gmail.com 

5 นางณัฐยา  ประเสริฐศักดิ ์ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 02-1937000 
ต่อ 18605 

tataya28@hotmail 
.com 

6 นายฆณายุทธ ศรีงามเมือง นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

กลุ่มแผนงาน ส านักบริหาร 02-1937000 
ต่อ 18605 

teung.kny@gmail.co
m 
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