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OFI  รอบที่ 1/2558  จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรฯ เขตสุขภำพที่ 10 

 

คณะที่ 1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
 

1. ให้ทุกอ ำเภอเตรียมข้อมูล Baseline ของอ ำเภอ ให้พร้อมเพื่อคณะผู้นิเทศจะออกสุ่มส ำรวจ เก็บข้อมูลใน
ระดับพื้นที ่
 

คณะที่ 2  พัฒนำและจัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน ครอบคลุม ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ 

 

1. Service plan มีหลำยสำขำที่ยังไม่ถึงชุมชน เช่น ผู้ป่วย DM/HT ที่เป็น Stroke กินยำไม่ครบ และเป็น   
อัมพฤกษ์/อัมพำต มีผลท ำให้มีผู้ป่วย CKD เพิ่มขึ้น ดังน้ันทุกสำขำต้องมีกำรพัฒนำทุกระดับ (ต้ังแต่ระดับ    
ปฐมภูมิถึงระดับตติยภูมิด้วย) 
2. ให้จัดล ำดับควำมส ำคัญและภำรกิจเร่งด่วนของ Service plan 10 สำขำ และเน้นสำขำที่มีควำมพร้อม
ด ำเนินกำรเจำะลึกถึง ระดับโรงพยำบำลชุมชน / รพ.สต. / อสม. และต้องทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนใน
ทิศทำงเดียวกัน  
3. จัดท ำแนวทำง/แผนงำน ของ Service plan (คน/เงิน/วัสดุ) ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งกำรจ้ำง
แพทย์ผู้เช่ียวชำญเฉพำะสำขำท่ีต้องกำรด้วย และครั้งต่อไปให้น ำเสนอเป็นรำยสำขำ (ทั้ง 10 สำขำ) 
4. ให้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ Service plan สำขำ CKD เพื่อเน้นกระบวนกำรให้มีควำมครบถ้วน โดย
สอดคล้องกับสำขำ NCD (DM/HT) 
5. DHS สร้ำงอ ำเภอต้นแบบ 1 อ ำเภอ แล้วมีกำรวำงระบบ ถ่ำยทอดกระบวนกำร และมีกำรก ำกับติดตำม 
ขยำยเครือข่ำยให้คลอบคลุมอย่ำงเข้มข้น โดยคัดเลือกอ ำเภอพนำ เป็นอ ำเภอต้นแบบ 
 

คณะที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร 
 

1. CFO จังหวัดต้องเข้มแข็ง สร้ำงทีมงำนในระดับจังหวัด อ ำเภอ รพ.สต. และควบคุมก ำกับติดตำมในระดับ
พื้นที ่
2. เน้นใหม้ีแผนเพิ่มประสิทธิภำพ โดยกำรเพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย (รพ.ปทุมรำชวงศำ ต้องเฝ้ำระวัง เช่น มีแผน
แก้ไขชัดเจน) 
3. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนด้ำนบุคลำกร ต้องมีมำตรกำรหำรำยได้เพิ่มข้ึน เพื่อไม่ให้ติดลบ 
4. บูรณำกำรจัดท ำแผนเวชภัณฑ์ยำและมิใช่ยำ / LAB / เอ๊กซเรย์ / ฟิล์ม ร่วมกัน และต้องมีควำมโปร่งใส 
5. กำรบริหำรสัญญำก่อสร้ำง ปี 2558 ให้ด ำเนินกำรเป็นปัจจุบัน 
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คณะที่ 4  ระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำร อำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
และด้ำนสิง่แวดล้อมสุขภำพ 

 

- ไม่มี 
 

คณะที่ 5  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
1. ยำเสพติด ข้อมูลต้องถูกต้อง โดยใช้โปรแกรม Nispa เป็นหลัก และให้ควำมส ำคัญในกำรลงข้อมูล (บ ำบัด/
ติดตำม) 

 

ประเด็นเพ่ิมเติม 
พัฒนำระบบข้อมูล 
1. ไม่ยึดติดตัวช้ีวัด (KPI) ระบบข้อมูลต้องชัดเจน เน่ืองจำกอ ำนำจเจริญ เป็น CIO ของเขตสุขภำพที่ 10 
2. เน้นกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนอย่ำงต่อเน่ือง  
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สรุปข้อเสนอแนะในกำรนิเทศงำนของผู้นิเทศงำนรำยคณะ 
 

คณะที่ 1 พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่มวัย 
 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
1. พัฒนำระบบคัดกรอง และส่งต่อคลินิกกระตุ้นพัฒนำกำร  
 

กลุ่มเด็กวัยเรียน 5-14 ปี 
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อประชำกรเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 

15 ปี แสนคน) 
1. ผลักดันให้ชุมชนวิเครำะห์จุดเส่ียง/จัดกำรจุดเส่ียง 
2. พัฒนำพื้นที่น ำร่องทีมผู้ก่อกำรดี 
3. บูรณำกำรอนำมัยโรงเรียน (สอนเด็กว่ำยน้ ำ)  
4. บูรณำกำรอ ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง/จัดท ำฐำนข้อมูล เก็บข้อมูล และคืนข้อมูล/สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำย (อปท.), ผู้ปกครอง/เฝ้ำระวังป้องกันเด็กจมน้ ำ  
 

กลุ่มเด็กวัยรุ่น 15-21 ปี 
ตัวช้ีวัด : อัตรำกำรคลอดมีชีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชำกรหญิงอำยุ 15-19 ปี พันคน) 
1. ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนอ ำเภออนำมัยกำรเจริญพันธ์ุ  
2. ให้บริกำรวำงแผนครอบครัวกึ่งถำวร แก่มำรดำวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยำบำลที่พร้อมด้วยระบบส่งต่อ   
ตัวช้ีวัด : ควำมชุกผู้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประชำกรอำยุ 15 – 19 ปี (เป้ำหมำย : ไม่เพิ่มขึ้นจำกผล
กำรส ำรวจในปี 2557) 
1. ควรเพิ่มกิจกรรมในกลุ่มเยำวชน   
2. ควรประชำสัมพันธ์สร้ำงควำมเข้ำใจกฎหมำย ร่วมถึงสร้ำงเครือข่ำยร้ำนค้ำ/แกนน ำชุมชนให้มีส่วนร่วมเฝ้ำ
ระวังกำรละเมิดกฎหมำยในพื้นที่ 
 

กลุ่มวัยท ำงำน 15-59 ปี 
ตัวช้ีวัด : อัตรำตำยจำกโรคหลอดเลือดหัวใจ ลดลงร้อยละ 10 ในระยะ 5 ปี (ปี 2558 – ปี 2562 Baseline 
           ปี 2555) : คลินิก NCD คุณภำพ 
1. จังหวัดควรตรวจเย่ียม และวิเครำะห์ผลกำรประเมินตนเองร่วมกับ รพช. และ รพสต.เครือข่ำย น ำเสนอต่อ
ผู้บริหำรของอ ำเภอและจังหวัด 
2. จังหวัด/อ ำเภอควรใช้ระบบ Service plan NCD และ FCT เป็นเครื่องมือช่วยเติมส่วนขำด “คลินิก NCD
คุณภำพ” 
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ตัวช้ีวัด : อัตรำตำยจำกอุบัติเหตุทำงถนน (เป้ำหมำย : ไม่เกิน 18 ต่อประชำกรแสนคน ในปี 2558) 
1. ควรสนับสนุน/ผลักดันให้อ ำเภอมีกำรสอบสวนกำรเกิดอุบัติเหตุ โดยสหสำขำวิชำชีพ ในกรณีทีมีกำรเสียชีวิต
ทุกรำย นอกเหนือจำกเกณฑ์ส ำนักระบำด เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์แก้ไขปัญหำ 

 

กลุ่มวัยสูงอำยุ 
1. ประสำนภำคีเครือข่ำยด้ำนผู้สูงอำยุในระดับจังหวัดเพื่อบูรณำกำรแผนงำนโครงกำร 
2. ติดตำมกำรขับเคล่ือนกำรจัดบริกำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำวในระบบสุขภำพอ ำเภอ  
3. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสุขภำพผู้สูงอำยุ 
4. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะกำรคัดกรองสุขภำพและกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุอย่ำง        
มีคุณภำพ 
 

กลุ่มผู้พิกำร 
1. ควรมีกำรตรวจเช็คและและดูแลรักษำ ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับผู้พิกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและ
สำมำรถใช้งำนได้จริง 
 

ระบบควบคุมโรค 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 50 ของอ ำเภอที่สำมำรถควบคุมโรคติดต่อส ำคัญ (ไข้เลือดออก, หัด) ของพื้นที่ได้ 
1. ระบบเฝ้ำระวังควรเน้นกำรเช่ือมโยงปัจจัยเส่ียงในกำรแก้ไขแบบบูรณำกำร 
2. ควรวิเครำะห์พื้นที่เส่ียงและกำรพยำกรณ์โรคในกำรวำงแผนควบคุมโรค 
3. ควรเน้นงำนเชิงรุกก่อนฤดูกำลระบำดใน Setting ร.ร./รพ./วัด/ชุมชน 
4. ควรใช้ KM ซ้อมแผน SRRT และประเมินผลควบคุมโรคให้ต่อเน่ืองโดยเฉพำะพื้นที่ระบำด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 50 ของอ ำเภอชำยแดนสำมำรถควบคุมโรคติดต่อส ำคัญอันดับ1, 2 ได้  
           (เป้ำหมำย : อ.ชำนุมำน) 
1. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลแรงงำนต่ำงด้ำวและข้อมูลเฝ้ำระวังโรค 
2. หำแกนหลักในกำรขับเคล่ือนอำสำสมัครต่ำงด้ำว 
3. ควรพัฒนำแผนงำนตอบโต้ชำยแดนร่วมกัน อ.ชำนุมำน กับเมืองไซพทูอง, เมืองสองคอน 
 

คณะที่ 2 พัฒนำและจัดระบบบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน ครอบคลุม ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรได้ 

 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอ ำเภอทีมี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริกำรปฐมภูมิ กับ 
           ชุมชนและท้องถิ่นอย่ำงมีคุณภำพ (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80) : เป้ำหมำยเครือข่ำยอ ำเภอชำนุมำน 
ผู้บริหำร 
1. เปิดเวท/ีขยำยกำรด ำเนินงำน ในประเด็นปัญหำสุขภำพ อื่นๆ ที่เช่ือมต่อ service plan และ 5 กลุ่มวัย 
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ผู้ใหบ้ริกำร 
1. กำรเปิดเวที ทบทวนข้อมูล วิเครำะห์ คืนข้อมูล ให้ FCT เพื่อด ำเนินงำนออกแบบระบบบริกำรที่มีคุณภำพ
ในพื้นที่ 
2. ขยำยผลกำรสอนข้ำงเตียง Case เรียนรู้ไปใช้ในทุกพื้นที่และทุกทีม จนเป็นระบบบริกำรกำรดูแลที่มี
คุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง  
3. กำรทบทวนมำตรฐำนกำรเย่ียมบ้ำนคุณภำพโดยทีมสหวิชำชีพ 
ภำคีสุขภำพ 
1. ขยำยกำรด ำเนินงำนในกำรแก้ปัญหำสุขภำพอ่ืนๆ ในพื้นที่ วำระอ ำเภอ ประเด็นสุขภำพ 
 

ชุมชน 
1. ควร ให้ Care giver เป็นต้นแบบขยำยผลไปสู่กำรดูแล Case อ่ืนๆ 
 

ตัวช้ีวัด : กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภำพลดลง 
1. พัฒนำระบบบริกำรตำมแผนในเขตสุขภำพ  
  - สำมำรถรักษำผู้ป่วยโดยวิธีกำรขยำยหลอดเลือดด้วยกำรใช้บอลลูนร่วมกับเครื่องมือใหม่ๆ 
(Percutaneous Coronary Intervention : PCI) ได้ 

- Trauma L3 : repair vas., ICU 
- Newborn L2 : Ped.S  

 - ศักยภำพของสถำนบริกำร : Refer back 
 - cardiac level 3  : ขยำยให้ครอบคลุมทุกโรงพยำบำล 

- Trauma level 3 : จัดหำรถพยำบำลให้เพียงพอ  
- Cancer level 3 : พัฒนำบุคลำกรสำขำมะเร็ง 
- Newborn level 2 (58) : เย่ียมบ้ำนเชิงรุก  
- Nephro.level 2 (58) : ลดกำร refer out และท ำ Vascular acces 
- Oph.level 2 (60) : ลดรอคอยกำรผ่ำตัด  
- Stroke level 2 (60) : ควำมพร้อม neuromed-neurosur  
- กำรส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต : เพิ่ม NODE ในกำรบริกำร HD  
- กำรส่งต่อผู้ป่วยในเขต : พัฒนำศักยภำพกำรท ำ cat lab / ICU จ ำนวนเตียงและครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น 
- ศูนย์ประสำนส่งต่อ EMS+REFER : Central supply ระดับจังหวัดและเขต  

2. แผน Service plan ที่เช่ือมโยงบริกำรทุกระดับที่เป็นรูปธรรม 
 - น ำกิจกรรมสู่กำรปฏิบัติเชิงคุณภำพและบูรณำกำรกิจกรรมในระดับพื้นที่เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อน  
3. ระบบบริกำร 4 สำขำหลัก 

3.1 สำขำโรคหัวใจ 
- กำรให้ SK ของ รพช.ต้องครบทุกแห่ง 
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3.2 สำขำทำรกแรกเกิด 
- เพิ่มศักยภำพโดยต่อยอด Newborn 
- เน้นให้ควำมส ำคัญคุณภำพกำรส่งต่อ 

3.3 สำขำอุบัติเหตุ 
- กำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและร่วมก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ 
- มีและใช้ระบบ Trauma registry ที่มีประสิทธิภำพ 
- กำรพัฒนำบุคลำกร (ATLS local version ENP course)  

3.4 สำขำมะเร็ง (ไม่มี) 
4. โครงกำรตำมนโยบำย (Cataract, Palliative Care Unit) 
 4.1 โครงกำรคัดกรองและผ่ำตัดต้อกระจก  

 - มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย และแผนคัดกรอง และส่งต่อกำรผ่ำตัด โดยบูรณำกำรกับ DHS  
4.2 Palliative Care Unit 

- มีกำรด ำเนินงำน Palliative Care Unit ในโรงพยำบำล โดยบูรณำกำรกับ DHS และ FCT ใน
กำรดูแลระดับชุมชน  

   
คณะที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร 

 

ตัวช้ีวัด : ประสิทธิภำพของกำรบริหำรกำรเงินสำมำรถควบคุมปัญหำกำรเงินระดับ 7 ของหน่วยบริกำรในพื้นที่ 
(ไม่เกินร้อยละ 10) 
1. พัฒนำคุณภำพบัญชีให้สมบูรณ์ ภำยในไตรมำส 2-3/58 (ตรวจรำชกำรรอบ 2/58) ผ่ำนเกณฑ์ FAI 2 แห่ง 
คือ รพ.อ ำนำจ และ รพ.ลืออ ำนำจ 
2. ขบวนกำรแก้ปัญหำ รพ. วิกฤติระดับ 7 ต้องมีส่วนร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง สร้ำงควำมตระหนักและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ในระดับหน่วยบริกำร ในกำรช่วยให้พัฒนำระบบบัญชีมีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง สร้ำงและพัฒนำ 
CFO ในระดับหน่วยบริกำร 
3. เพิ่มประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำร ระดับหน่วยบริกำร ในกำรก ำกับบริหำรแผนกำรเงินกำรคลังและ
รำยงำนแผนและผล  
 

ตัวช้ีวัด : กำรบริหำรจัดกำรยำและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยำอย่ำงมีประสิทธิภำพ สมเหตุสมผล และมีจริยธรรม 
1. รพ.อ ำนำจเจริญ : แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรเวชภัณฑ์มิใช่ยำ อำจเป็นคณะกรรมกำรใหญ่ หรือแบ่งเป็น
หมวดย่อยๆ เพื่อดูในภำพรวมต้ังแต่กำรพิจำรณำคัดเลือกรำยกำรเวชภัณฑ์เข้ำใช้ในโรงพยำบำลกำรจัดซื้อ 
จนถึงกำรควบคุมก ำกับงบประมำณ 
2. โรงพยำบำลที่มีกำรจัดซื้อเบี่ยงเบนไปจำกแผนที่วำงไว้ หำกมีกำรทบทวนหำสำเหตุที่มีกำรใช้สูงขึ้น เช่น มี
กำรส ำรองคงคลังมำกเกินไป หรือมีกำรส่ังใช้เกินควำมจ ำเป็น ไม่สมเหตุผล เป็นต้น จะท ำให้ปรับลดต้นทุนกำร
จัดซื้อให้เป็นไปตำมแผนได้ในไตรมำสต่อๆไป 
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3. กำรวำงกรอบรำยกำรยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ แต่ละระดับที่ลดหล่ันกันลงมำตำมที่วำงไว้ จะมีประสิทธิภำพ
สูงสุด หำกมีกำรติดตำมก ำกับอย่ำงต่อเน่ืองในรำยกำรยำที่มีเกินกรอบ รพ. อ ำนำจเจริญ 
 

ตัวช้ีวัด : ด้ำนกำรส่งเสริมป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ 
1. ควรมีผู้รับผิดชอบหลักด้ำนงำนเสริมสร้ำงวินัย ระบบคุณธรรม และธรรมำภิบำล เพิ่มเติมจำกกำรขับเคล่ือน
ในรูปคณะกรรมกำร 
2. ควรมีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมืออำชีพโดยมีผู้แทนจำกทุกสำขำวิชำชีพ
ตำม Service Plan และครอบคลุมทุกสำยงำน  
3. มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรพัฒนำ (Training needs) ในทุกสำยงำน ทุกระดับให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของเขตสุขภำพ ตำม Service Plan และสภำพปัญหำของจังหวัด 
4. มีคณะกรรมกำรกล่ันกรองแผนระดับจังหวัดและระดับเขตเพื่อตรวจสอบยืนยันว่ำสอดคล้องกับควำมต้อง
ของเขตสุขภำพและสภำพปัญหำของจังหวัด โดยให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำชีพและทุกระดับ  
5. มีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้น ำเสนอแผนพัฒนำบุคลำกรในภำพรวมของเขตสุขภำพ สอบทำนควำมถูกต้องลด
ควำมซ้ ำซ้อน  
6. มีกำรประเมินผลกำรพัฒนำบุคลำกรตำมแผน  
 

ตัวช้ีวัด : ด้ำนแก้ไขปัญหำกำรทุจริต ประพฤติมิชอบ (แก้ไขปัญหำปฏิบัติงำนผิดพลำด ถูกทักท้วง ถูกสอบสวน 
           ถูกลงโทษทำงวินัย) 
1. ควรมีผู้รับผิดชอบหลักด้ำนกำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกฎหมำยโดยตรง เพื่อมำเสริมกับหัวหน้ำกลุ่มงำน
บริหำรทั่วไป ซึ่งจบกฎหมำย จะช่วยเพิ่มให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกย่ิง 

 
คณะที่ 4  ระบบกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำร อำหำรและผลิตภัณฑ์สุขภำพ  

และด้ำนสิ่งแวดล้อมสุขภำพ 
 

ตัวช้ีวัด : กำรพัฒนำกลไกกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนบริกำร อำหำรและ 
           ผลิตภัณฑ์สุขภำพ  
1. ควรมีกำรเฝ้ำระวังกำรโฆษณำให้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สุขภำพ อำหำรเสริม และสถำนพยำบำลผิดกฎหมำย 
รวมทั้งเฝ้ำระวังทุกช่องทำงส่ือสำรสำธำรณะที่มีในพื้นที่ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น/ชุมชน และ
เคเบิ้ลทีวี  
2. โครงกำรที่ข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำรควรมีปรับให้บูรณำกำรงำนผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
อำหำรเสริมและสถำนพยำบำลเข้ำด้วยกัน 
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ตัวช้ีวัด : คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขจังหวัด (อสธจ.) ทุกจังหวัด ด ำเนินงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่และแนวทำงที่
ก ำหนดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บุคลำกร  
1. เพิ่มบุคลำกรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม  
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อมและกฎหมำยสำธำรณสุข  

ข้อมูลสถำนกำรณ์/เฝ้ำระวัง 
1. จัดท ำสถำนกำรณ์กำรจัดกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อมในโรงพยำบำล (ขยะติดเช้ือ ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย)  
2. สถำนกำรณ์อนำมัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง  
3. สถำนกำรณ์อนำมัยส่ิงแวดล้อมในพื้นที่ปกติ ได้แก่ ตลำด ร้ำนอำหำร ขยะ  
4. เทศบำลที่ผ่ำน EHA  

เครื่องมือ  
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ในกำรเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม  
2. ต้นแบบด้ำนอนำมัยส่ิงแวดล้อม : ส้วม HAS โรงพยำบำลลดโลกร้อน ตลำดสดน่ำซื้อ ร้ำนอำหำร CFGT  

 

คณะที่ 5  กำรตรวจรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 

1. โครงกำรบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยอำหำรในส่วนภูมิภำค 
- จัดท ำระบบฐำนข้อมูลร้ำนอำหำรและแผงลอย เพื่อเสนอให้คณะอนุกรรมกำรสำธำรณสุขในกำร

จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
- จัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในระดับอ ำเภอในประเด็นสุขำภิบำลอำหำร (เน้นกำรใช้

ชุดทดสอบภำคสนำม SI-2) ตลำดสดน่ำซื้อ  
- สนับสนุนให้ท้องถิ่นด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรอนำมัยส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Health Accreditation : EHA) 
- มีภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนพัฒนำร้ำนอำหำรและแผงลอย ตลำดสดน่ำซื้อ   
- ผลักดัน/สนับสนุนให้ท้องถิ่นพัฒนำร้ำนอำหำร แผงลอย และตลำดสด ให้ผ่ำนตำมมำตรฐำน  
- สนับสนุนให้มีกำรเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำรในพื้นที่เส่ียงและมีแผนในกำรจัดกำร  

 

2. โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรผลิตอำหำรแปรรูปที่บรรจุในภำชนะพร้อมจ ำหน่ำยเข้ำสู่มำตรฐำน 
Primary GMP 

- สนับสนุนงบประมำณ 
- ต้องมีกำรก ำหนด KPI ร่วมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
- ขอให้หน่วยงำนต่ำงๆ มีกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรและมีตัวช้ีวัดร่วมกันอย่ำงต่อเน่ืองทุกๆ ปี เช่น 

กำรจัดท ำโครงกำรที่เป็นกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงย่ังยืน 
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3. โครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- พัฒนำระบบกำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดด้ำนงำนหรืออำชีพเพื่อป้องกันกำรกลับไปเสพซ้ ำ 
- เตรียมแผนกำรสนับสนุนผลักดันให้สถำนพยำบำลที่ให้บริกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ได้เข้ำสู่

กระบวนกำร RE-accredit และกำรรับรองคุณภำพด้ำนยำเสพติด  
 
 
 
 
 


