
 
 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2561 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องโรค และการจัดการด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : ๒๒. ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  ตามท่ีกฎหมายก าหนด (รอบ 9 เดือน) 
เป้าหมาย :  ๒๒.๑ สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์ :  สถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด ร้อยละ 100 
เป้าหมาย :  ๒๒.2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
   ร้อยละ 60 
ผลลัพธ์ :  สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
   ร้อยละ 82.54 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

๑.๑ สถานพยาบาลเอกชน 
 - การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขตแบบบูรณาการ 
๑.๒ สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 - สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพมีมาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
 - สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและควบคุมก ากับให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 
 - การพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ หมายถึง การควบคุม ก ากับ ส่งเสริม พัฒนา มาตรฐานการประกอบ
กิจการสถานพยาบาล การประกอบโรคศิลปะ และการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญ
พันธุ์ทางการแพทย์ โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติทั้งสามดังกล่าวครอบคลุมทั้งที่เป็นหน่วย
บริการของภาครัฐและภาคเอกชน โดยในส่วนภูมิภาคมีการกระจายอ านาจจากส่วนราชการกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพ่ือด าเนินการในฐานะที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ซึ่งสถานการณ์ของการควบคุม ก ากับ ส่งเสริม พัฒนามาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินการที่วางไว้ 
รวมทั้งมีการขยายผลการพัฒนาสู่การยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการสู่สากลตามท่ีก าหนด 

3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 
 

ล าดับ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

รายการ
ข้อมูล 

เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ เขต ๕ เขต ๖ เขต ๗ เขต๘ เขต ๙ เขต 
๑๐ 

เขต 
๑๑ 

เขต 
๑๒ 

รวม 

1 ร้อยละ
สถานพยาบาล
เอกชนผ่านเกณฑ์
ฯ(เป้าหมาย ร้อย
ละ ๑๐๐) 

เป้าหมาย 217 159 102 122 92 233 97 91 195 92 140 87 1,627 

ผลงาน 217 159 102 122 92 233 97 91 195 92 140 87 1,627 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๒ ร้อยละสถาน
ประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์
ฯ(เป้าหมาย ร้อย
ละ ๕๕) 

เป้าหมาย 1,175 129 46 259 439 315 165 194 110 170 641 262 3,905 

ผลงาน 1,026 86 46 234 255 276 110 143 98 133 563 253 3.223 

ผลงาน 87.32 66.67 100 90.35 58.07 87.62 66.67 73.71 89.10 78.24 87.83 96.56 82.54 

แบบ ตก. 2 



๒ 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการ
ตรวจติดตาม 

  4.1 ปัญหาด้านการใช้โปรแกรมสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ มีดังนี้ 
- การบันทึกข้อมูลส่วนตัวซ้ า ไม่สามารถดึงข้อมูลเดิมที่เคยบันทึกไว้แล้วได้ 
- ยังไม่มีระบบการดึงข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระงานในการบันทึกข้อมูลส่วนตัว
ของผู้ประกอบการ 
- การค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการ ถ้าพิมพ์ข้อมูลผู้ประกอบการผิดเพียงเล็กน้อย ท าให้ค้นหาไม่พบ 
- คู่มือการใช้งานควรมีให้ดาวโหลดที่หน้าเว็บไซต์ และรายละเอียดแนวทางการใช้คู่มือฯ ประกอบร่วมกับ
รูปภาพมีน้อยเกินไป 
- ใบอนุญาตที่พิมพ์ออกมามีตัวอักษรขนาดเล็กเกินไป 
- เมื่อแก้ไขข้อมูลในระบบแล้ว แต่ในใบอนุญาตไม่ได้เปลี่ยนแปลงตาม 
- เมื่อผู้นวดย้ายสถานประกอบการ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ 
- สถานพยาบาลควรมีแบบทะเบียนประวัติผู้รับบริการ 

4.๒ เจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลยังขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
4.3 แบบตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎกระทรวง โดยเกณฑ์บางข้อ
ในแบบตรวจฯ ไม่มีในกฎกระทรวง 
4.4 ความไม่ชัดเจนในการด าเนินการกับผู้ประกอบการที่ไม่ยื่นค าร้องขออนุญาตเปิดสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
4.๕ เกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน สถานพยาบาล และสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ ไม่มีความ 
ชัดเจน ท าให้ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามาก 

๕. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
5.1 กรม สบส. ควรพัฒนาโปรแกรมสถานพยาบาลตามประเด็นปัญหาดังกล่าว เพ่ือการด าเนินงานที่
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
5.2 สสจ.ด าเนินการจัดท าแผนการอบรมเพ่ือให้ความรู้ในการใช้ยาและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
5.3 สพรศ. พัฒนาแบบตรวจประเมินให้เป็นปัจจุบัน และผลักดันให้เกิดการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
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) เพ่ือ
ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจประเมิน 

๖. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 ผู้ประสานงาน  นางณัฐยา  ประเสริฐศักดิ ์
 ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 วัน/เดือน/ป ี  30 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โทร ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ 18605 
 E-mail   tataya28@hotmail.com 
    teung.kny@gmail.com 
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