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ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
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รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
ผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  

รอบที่ 1/2560 
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1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
- ควรมีการทบทวนระบบบริหารจัดการข้อมูลหญิง
ตั้งครรภ์และผู้คลอดที่มคีวามเสี่ยงในโรงพยาบาลทุก
แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ 

คณะที่ 1  
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
   มีการทบทวนระบบบริหารจัดการข้อมูลหญิงตั้งครรภ์
และผู้คลอดที่มีความเสี่ยง ในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
  คัดกรอง 1,049 คน ภาวะเสี่ยง 283 คน ร้อยละ 26.98 
ได้รับการส่งต่อทุกคน 

2) ระบบการจัดการสุขภาพในพ้ืนที ่
- ค้นหาผู้ป่วยได้น้อยกว่าค่าประมาณการ (ร้อยละ 
43)   ให้ด าเนินการค้นหาในกลุ่มเสี่ยง ทบทวน
เทคนิควิธีการค้นหา  ในคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้สัมผัสโรค
ร่วมบ้านอาจใช้การคัดกรองด้วย CXR ซึ่งมี 
sensitivity สูงกว่า Verbal screening 

   คัดกรอง Verbal screening และรายที่สงสัยให้ 
CXR/Sputum ส่งเสมหะ 
   1.ผู้ป่วยเบาหวาน คัดกรอง 14,963 ราย ร้อยละ 73.1                
ส่ง X-ray 434 ราย พบผู้ป่วยวัณโรค 15 ราย 
    2. ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วยวัณโรค คัดกรอง 286 ราย ร้อยละ 
97.9 ส่ง X-ray 130 ราย ส่งเสมหะตรวจ 115 ราย ไม่พบผู้ป่วย
วัณโรค 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
3) การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  
    - การส่งขยะติดเชื้อให้บริษัทเอกชนก าจัด ให้มีการ
ใช้เอกสารก ากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (ค าสั่ง
กระทรวงสาธารณสุขที่ 1852/2556) และด าเนินการ
เก็บขนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎกระทรวงว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 รวมทั้งการบันทึก
ข้อมูลการสุ่มตรวจและติดตามขยะตดิเชือ้ไว้เป็น
หลักฐาน 

มีโรงพยาบาลที่ส่งขยะติดเชื้อให้บริษัทเอกชนรับไปก าจัด  2 แห่ง 
คือ รพท.อ านาจเจริญ และ รพ.หัวตะพาน มีมาตรการ/ข้อสั่งการ 
ดังนี ้

 ให้จัดท าเครื่องหมายและติดป้ายชื่อโรงพยาบาลติดในถุง
แดงบรรจุขยะติดเชื้อ 

 ให้ใช้ระบบเอกสารควบคุมก ากับการขนส่งและก าจัดขยะ
เพื่อติดตามการเก็บขนและการก าจัด ณ โรงก าจัดขยะติด
เชื้อและรายงานให้ท้องถิ่นทราบ 

 ให้จัดท าแผนสุ่มเฝ้าระวังและติดตาม(ตามรอย)            
การเก็บขนขยะและการก าจัดขยะติเชื้อ 

 ให้บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมติดตามเฝ้าระวังการเก็บขน
ขยะเพื่อตรวจสอบการเก็บขนและการก าจัดขยะติดเชื้อ 

ปัจจุบัน รพ.หัวตะพานได้ด าเนินการครบทุกข้อแล้ว 

คณะที่ 1  
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
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คณะท่ี 2  
การพัฒนาระบบบริการ 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1) Service Plan สาขา NCD 
- การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD) ของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง  ให้ใช้
โปรแกรม Thai CVD risk  ซึ่งการประมวลผลข้อมูลต้องใช้
ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้วย  ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดจัดท าคู่มอื/แนว
ทางการลงรายงาน  แฟ้มข้อมูล special PP เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องครบถ้วน  

  - มีการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
(CVD Risk) จ านวน 11,358 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.43 

- จัดท าคู่มือและแนวทางการลงรายงานแฟ้มข้อมูล special PP 
ให้กับพื้นที่และได้รับข้อมูลโดยการลงข้อมูลในทกุอ าเภอผ่านทาง
ระบบ HDC ทุกแห่ง 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

2) Service Plan สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน 
- ขอให้ PM แพทย์แผนไทย เขตสุขภาพท่ี 10 ร่วมกันวางแผน
และขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เมืองสมุนไพร Herbal city 
โดยเฉพาะโรงพยาบาลพนา  น่าจะหารายได้จากกลุ่ม
นักท่องเที่ยวจัด Package การนวด /ส่งเสริมให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น การท าของช าร่วยแจกในงาน
เกษียณอายุราชการ  งานศพ  และการผลิตสมุนไพใช้แทนยา
บางตัว เป็นต้น 

1.จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
เมืองสมุนไพร (Herbal city) (25 พค 60) ขับเคลื่อน
“อ านาจเจริญ เมืองสมุนไพร” 
2.จัดท า Demand & Supply Matching ส ารวจความต้องการ
ใช้ยาสมุนไพรและก าลังการผลิตยาสมุนไพร  
3.ก าหนดให้ใช้ยาสมุนทดแทนยาแผนปัจจุบัน อย่างน้อย               
รพ.สต.ละ 5 รายการ  
4.ส่งเสริมให้มอบกระเช้าสมุนไพร เป็นของขวัญเนื่องในโอกาส
ข้าราชการโยกย้าย หรือเกษียณอายุราชการ หรือเป็นของขวัญ
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ วันผู้สูงอายุ  
5.จัดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tour) เป็นการไหว้พระ
ท าบุญ และนวดเพื่อสุขภาพที่ รพ.พนา 
   
 

คณะท่ี 2  
การพัฒนาระบบบริการ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
3) Service Plan สาขาสุขภาพจิต 
   - เน้นให้มีการคัดกรองความเสี่ยงและพยายามฆ่าตัวตายใน         
3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.กลุ่มโรคจิต/ซึมเศร้า 2. โรคทางกายเรื้อรัง 
3. โรคสุรา/สารเสพติด 

- ผู้ป่วยโรคจิต 2,329 ราย ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 2,486 ราย  
- โรงพยาบาลทุกแห่ง มีการประเมินคัดกรองโรคซึมเศร้าและคัด
กรองการพยามฆ่าตัวตาย ทุกจุดบริการ 
- ใช้เครื่องมือคัดกรองซึมเศร้า 2Q, 9Q, 8Q ร้อยละ 100  

- ประเมินคัดกรองโรคจิตและโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคจิต, ผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลหรือโรคเรื้อรังต่างๆ โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. 
- ออกนิเทศติดตามร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์                  
ทุกอ าเภอ ปีละ 2 ครั้ง 

คณะท่ี 2  
การพัฒนาระบบบริการ 
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คณะท่ี 3  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1) การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 
    - ให้มีการวางแผนการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพให้
ครอบคลุม 5 กลุ่มสาขา/วิชาชีพ 

-  วางแผนพัฒนาท้ัง 5 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มสหวิชาชีพ 
กลุ่มบุคลากรสนับสนุน กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และกลุ่ม
บริหาร ภายใต้โครงการ Change to pro / SMART รพ.สต.  
- กลุ่มที่เป็น Back office คือ ธุรการ การเงิน พัสดุ นิติกร มีการ
อบรมเพิ่มพูนทักษะ  
- มีแผนพัฒนาบุคลากร ตามแผน Service plan (แผนอบรม
เฉพาะทาง) ในกลุ่มวิชาชีพหลัก  
- มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการเข้าประชุม อบรม สัมมนา 

- ให้ลงข้อมูลในโปรแกรม HROPS ให้ครบถ้วน ได้ด าเนินการลงข้อมูลโปรแกรม HROPS ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
    - เขตสุขภาพที่ 10 ได้คัดเลือกจังหวัดอ านาจเจริญเป็น
จังหวัดน าร่องในการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy 
Work Life Index) ไปใช้  ดังนั้นจึงขอให้จังหวัดได้ชี้แจงและ
แจ้งให้บุคลากรได้ลงข้อมูลในเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง 
(Happinometer กระทรวงสาธารณสุข)  

สรุปผลการลงข้อมูล Happinometer ภาพรวมจังหวัด 
- Admin ลงทะเบียน 92 หน่วยงาน ร้อยละ 100 
- บุคลากร ลงข้อมูล 2,310 คน ร้อยละ 96.69 
- ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 62.12  
  อยู่ในระดับมีความสุข   
 
ผลการลงข้อมูล Happinometer รพ.อ านาจเจริญ 
- บุคลากร ร้อยละ 99.14  
- ค่าเฉลี่ยความสุขภาพรวม ร้อยละ 54.50 
  อยู่ในระดับมีความสุข   
 

คณะท่ี 3  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
1) การบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
    - วัสดุทันตกรรม มีการด าเนินการจัดซื้อร่วมระดับเขต    
ไม่มีระดับจังหวัด เสนอให้มีการคัดเลือกรายการจัดซื้อร่วม          
ในระดับจังหวัด เพื่อเพ่ิมมูลค่าการจัดซื้อร่วมบรรลุเกณฑ์
เป้าหมาย 
  

- มีการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จังหวัดอ านาจเจริญ   
       จ านวน 466,542.94 บาท ร้อยละ 27.99 

- เสนอให้มีการรายงานการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
ระบบออนไลน์ (DMSIC.MOPH.GO.TH) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และ เป็นปัจจุบัน 

ท าหนังสือแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งด าเนินงาน เดือน พค 60
เป้าหมาย 28 คลัง ผลงาน 24 คลัง ร้อยละ 85.71 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
   - ขอให้ผู้บริหารก ากับ ติดตาม ให้ผู้เกี่ยวข้องลงข้อมูลใน
ระบบ Cockpit เขตสุขภาพที่ 10 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน สามารถใช้ในการวางแผนและพัฒนาได้ 
  

3) การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
   - มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกบัญชีการเงิน ของ
โรงพยาบาลอ านาจเจริญ หัวตะพาน และลืออ านาจ  จึงขอ 
ให้มีการบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 

- รพ.อ านาจเจริญ ด าเนินการบันทึกบัญชีการเงินให้ถูกต้องแล้ว 
- รพ.ลืออ านาจ ได้รับโอนเงินงบเหมาจ่ายรายหัว OP-PP งวด
สุดท้าย ปี 60 เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้มีการ
ประชุมจัดสรร Fixcost ของ คปสอ.ลืออ านาจ นักบัญชีจึงบันทึก
บัญชีเป็นเงินรับฝากกองทุนUC ทั้งก้อน แนวทางแก้ไข คือ เมื่อ
ได้รับโอนเงินงบเหมาจ่ายรายหัวทุกครั้ง คณะกรรมการ Cup 
ต้องรีบประชุมจัดสรรเงิน ในส่วนของ รพ. และ   รพสต. ให้
ชัดเจนและบันทึกบัญชีตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 

-สรุปผลการด าเนินงานในระบบ Cockpit ให้ผู้บริหารทราบ 
ทุกเดือน  
-มีการก ากับติดตามในกลุ่ม Line ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร  
-ใช้ข้อมูลในระบบ Cockpit ในการประเมิน Ranking 
(PA จังหวัด) ประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ 
-ทุกหน่วยงานสามารถบันทึก/ส่งข้อมูลเข้าระบบ Cockpit  
ครบถ้วน ทันเวลาร้อยละ 100 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
4) ตรวจสอบภายใน 

1. การควบคุมภายใน 
สสจ.อ านาจเจริญ 
- ให้ประเมินฯ 5 มิติ ให้ครบถ้วนทุกแห่งและรวบรวมส่งกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สป. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
- กรณีผลการประเมินฯไม่ผ่านร้อยละ 80 ให้จัดท า
แผนพัฒนาองค์กรพร้อมทั้งวิเคราะห์/ท าแผนพัฒนาพัฒนา
องค์กร/ผลการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบแผนและผลการ
พัฒนาองค์กร 5 มิติ ตามแบบฟอร์ม รวบรวมผลส่งกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน สป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 

สสจ.อ านาจเจริญ ได้ด าเนินการประเมินฯ 5 มิติครบทั้ง 7 แห่ง 
และโรงพยาบาลทุกแห่งมีผลการประเมินฯ 5 มิติเกินกว่าร้อยละ 
80 ทุกมิติ 

รพ.อ านาจเจริญ 
- คณะกรรมการประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ แต่ยัง
ไม่ได้ส่ง สสจ. 

ด าเนินการจัดส่ง สสจ. ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 

หนว่ยบรกิาร 

สรปุผลการประเมนิเพิม่ประสทิธภิาพการเงนิการคลงั 5 มติ ิ

การเงนิ 

การจดัเก็บ

รายได ้ งบการเงนิ 

บรหิาร

พสัด ุ

ควบคมุ

ภายใน 

(รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 

รพท.อ านาจเจรญิ 

           

84.90         84.61  

        

90.09 

        

91.30  

         

94.28  

รพ.เสนางคฯ 

           

84.62         92.40  

        

97.65  

        

86.96  

         

88.57  

รพ.ปทมุราชฯ 

           

99.96       100.00  

        

97.96  

        

82.60  

         

88.57  

รพ.ลอือ านาจ 

           

90.56         84.61  

        

97.53  

        

95.24  

         

92.30  

รพ.พนา 

           

81.48         84.61  

        

92.20        100  

         

82.85  

รพ.หวัตะพาน 

         

100       100  

        

91.07  

        

91.30         100 

รพ.ชานุมาน 

           

95.45         92.30  

        

90.36  

        

86.36  

         

82.86  
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2. การตรวจสอบภายใน 
2.1 ติดตามผลการตรวจสอบและรายงานผลการแก้ไขปี 2559  
สสจ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ สสจ.เร่งติดตามรายงานการแก้ไขทุกแห่งพร้อมหลักฐาน 
และรายงานผลให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. 
2.2 การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้ด าเนินการตรวจตามแผน/ขอให้น าส่งแผนให้กลุ่มตรวจ 
สอบภายใน สป.และด าเนินการตรวจสอบตามแผนให้เสร็จสิ้น /
แจ้งผลกับหน่วยรับตรวจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อด าเนินการ
แก้ไขภายใน 45 วัน (นับแต่ได้รับหนังสือ) 

  
  
- ได้ด าเนินการตรวจสอบภายในครบทุกแห่ง สรุปผลการ
ตรวจสอบพร้อมเสนอแนะในวันเดียว และท าหนังสือแจ้งผลการ
ตรวจสอบภายในกลับหน่วยรับตรวจแล้วทุกแห่ง 

- ได้เร่งรัด ติดตาม และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ และรายงาน
ส่วนกลางเรียบร้อยแล้วทุกแห่ง 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2.3 ตรวจสอบด้านการเงิน 
สสจ.อ านาจเจริญ/รพ.อ านาจเจริญ 
ข้อเสนอแนะ 
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินด าเนินการติดตามให้ลูกหนี้ส่งใช้เงิน
ยืมตามเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการเดินทางไป
ราชการให้ส่งใช้เงินยืมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่กลับจาก
ราชการ กรณีฝึกอบรม ประชุม จัดอบรม ให้ส่งใช้เงินยืม
ภายใน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ที่ได้รับเงินยืมข้อ 
- ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้ตามมติ ครม.
ก าหนด ให้เพิ่มไตรมาส 2 (มีนาคม 2560) อีก 22 % 

สสจ.อ านาจเจริญ 
  1.เงินยืมราชการมีลูกหนี้ในงบประมาณ ปี 2560 ถึง มค 60  
สัญญายืม 62 ฉบับ 2,868,547.63 บาท ด าเนินการส่งคืนหลักฐาน
ชดใช้เงินยืมเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 100  
   เดือน กพ.-พค 60 ลูกหนี้สัญญายืม 32 ฉบับ 1,785,562 บาท 
 มีสัญญายืมค้างยังไม่เกินก าหนด 30 ฉบับ 974,762 บาท (93.75 %) 
 มีสัญญายืมค้างเกินก าหนด 2 ฉบับ 810,800 บาท (6.25 %) 
       (ท าหนังสือทวงถามแล้ว ทั้ง 2 ฉบับ) 
     รพ.อ านาจเจริญ 

  มีระบบติดตามลูกหนี้เงินยืม ในปัจจุบันไม่มีลูกหน้ีเงินยืมเกิน
ก าหนดและได้ด าเนินการเบิกจ่ายแล้ว  

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 

2.การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
-งบด าเนินงาน เบิกจ่ายร้อยละ 74.71 (ไตรมาส 3 : 76) 
-งบลงทุน      เบิกจ่ายร้อยละ  57.27 (ไตรมาส 3 : 64) 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2.4 ตรวจสอบด้านบัญชี 
สสจ.อ านาจเจริญ 
- ให้ด าเนินการน าเงินนอกงบประมาณ ส่วนที่เกิน 
500,000 บาท  น าฝากคลัง   
- ให้ติดตามว่าเป็นยอดเงินมาจากแหล่งใด บัญชีเลขที่
เท่าใดเพื่อให้งบการเงินน่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน  
- หากไม่ใช้ให้ด าเนินการปิดบัญชีน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
  
รพ.อ านาจเจริญ 
- ให้ด าเนินการน าเงินนอกงบประมาณ เงินฝากส่วนที่เกิน 
2,500,000 บาท  น าฝากคลัง 
- ให้เร่งด าเนินการจ่ายเงินเจ้าหน้ีของปี 2555 เป็นต้นไป 
เพื่อให้งบการเงินเป็นปัจจุบัน 

- เงินฝากธนาคารออมทรัพย์นอกงบประมาณ ได้ด าเนินน าเข้าใน
ระบบ GFMIS ด้วย บช.01 ทุกสิ้นวัน 
- มีเงินฝากกระแสรายวันนอกงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท 
ได้ท าหนังสือติดตามแหล่งของเงินกับธนาคารกรุงไทย เรียบร้อย
แล้ว รอหนังสือตอบกลับ 
- บัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่การเคลื่อนไหว จ านวน 4 บัญชี ได้
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินและด าเนินการปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

- อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  
- ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 โรงพยาบาลด าเนินการจ่ายหนี้ของ
ปี 2555 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหนี้ท่ีค้างช าระนานที่สุดจะ
เป็นเจ้าหน้ีองค์การเภสัชกรรม 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2.5 การจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล 
รพ.อ านาจเจริญ 
- ให้ท าหนังสือติดตามช าระภายใน 15 วันท าการ เพื่อเพิ่ม
รายได้และน ามาจ่ายช าระหน้ีของ รพ./ท าให้งบการเงินเชื่อถือ
ได้และเป็นปัจจบุัน 

บริษัทได้ช าระเงินให้ รพ.เรียบร้อยแล้ว แต่ฝ่ายบัญชีไม่ได้ตัด
ลูกหนี้ ท าให้มีลูกหนี้ค้างช าระในระบบ กลุ่มประกันสุขภาพ  
ก าลังตรวจสอบและขอเอกสารการเงิน เพื่อยืนยันข้อมูลตัดลูกหนี้
ค่ารักษาเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

2.6 ด้านพัสดุ 
สสจ.อ านาจเจริญ 
- ในการการจัดซื้อ/จ้าง ครั้งต่อไปตามวงเงินตั้งแต่ 100,000 
บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้เผยแพร่ในเว๊ปไซด์ สสจ.
อย่างเคร่งครัด 
  

- มีการเผยแพร่ราคากลางให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอย่างเคร่งครัด 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
2.7 การบริหารพัสดุ 
สสจ.อ านาจเจริญ 
- ให้ด าเนินการโดยเร่งด่วนตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
  
  

- ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเตมิ/ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ก าหนด ดังน้ี 
1) มีการบันทึกบัญชีควบคุมการรับ-จ่าย พัสดุเป็นปัจจุบันแล้ว 
2) มีการคิดค่าครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นปัจจุบนัแล้ว 
  
  รพ.อ านาจเจริญ 

- ให้จัดท าให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม/ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- มีการจัดท าระบบเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบันโดยใช้ระบบ 
โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่ายในเวชภัณฑ์ยา วัสดุการแพทย์ 
วัสดุทันตกรรมในคอมพิวเตอร์ ท าให้ข้อมูลคงคลังเป็นปัจจบุัน 
โดยหัวหน้าพัสดุจะท าการพิมพ์สต๊อคการ์ดทุกสิ้นเดือน แล้วมี
การลงลายมือชื่อก ากับเพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานทางเอกสาร ซึ่ง
ตามหนังสือหารือเรื่องระบบทะเบียนควบคุมพัสดุ แจ้งว่า
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุได้ 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 
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ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
รพ.อ านาจเจริญ 
- เพิ่มความปลอดภัยการเก็บรักษาของคลังยาควรติด
เหล็กดัดและใส่กุญแจเพิ่ม 
  
- ได้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 2559 เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่
แจ้งผลการตรวจสอบแก่ สตง./อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างการจ าหน่าย
พัสดุ แต่ยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบต่อ สตง./ขอให้เร่ง
ด าเนินการตามระเบียบต่อไป 

- มีการเพิ่มการล๊อคประตู 2 ชั้น เพื่อความปลอดภัยในการ
จัดเก็บยา (ด าเนินการแล้ว) 
 
- อยู่ระหว่างการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์
ประจ าปี 

คณะท่ี 4  
การบริหารจัดการ 
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การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภค 

19 
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อัตราส่วนการตายมารดาไทย ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

 ประชุม MCH Board ระดับจังหวัด  ทบทวน CPG : PPH PIH และ LBW (2 กุมภาพันธ์ 60) 
 บูรณาการใน  Service plan (ทบทวนแนวทางการส่งต่อ /Fast Track ครรภ์เสี่ยงสูง /CPG) 
 พี่เย่ียมน้อง สูติแพทย์ กุมารแพทย์และพยาบาล 
 อบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพในทารกแรกเกิด 2 รุ่น (20 และ 27 ธันวาคม 59) 
 Training พยาบาลห้องคลอด 

 

ผลการด าเนินงาน : ไม่มีมารดาตาย 
20 
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เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

21 

 ด าเนินงานโครงการ “แม่ฮัก” พัฒนาเด็กปฐมวัย  จังหวัดอ านาจเจริญ(PA จังหวัด) 
 ส ารวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ทุกคน (กุมภาพันธ์ 60) 
 ติดตามการส ารวจพัฒนาการโดย Child Project Manager (CPM) ระดับจังหวัด/อ าเภอ 
 ประเมินรับรองต าบลพัฒนาการดีเริ่มที่นมแม่ ต าบลส่งเสริมเด็ก  
     0–5 ปี สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 1 อ าเภอ/1 ต าบล 

ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 95.32 
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ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ย 
ที่อายุ 5 ปี (ชาย 113 ชม. หญิง 112 ชม.)   

Kick off การพัฒนาเด็กไทย IQ ดีเติบโตดีเริ่มต้นที่ครอบครัวคุณภาพ 
    (1 กุมภาพันธ์ 60) 
สนับสนุน ยาเม็ด Triferdine/ยา Iron supplement / 
    ยา Folic 5 mg/wk 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้โภชนศึกษาแก่ผู้ปกครอง 
ในรายที่ฐานะยากจน ผอม  เตี้ย สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
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ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 55.11(ชาย 110 ชม. หญิง 109 ชม.) 
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ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) 

ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 69.83 

    1. เฝ้าระวังการเจริญเติบโตนักเรียน โดยชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ภาคเรียนที ่2 
    2. ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2560 
    3. โครงการโภชนาการดีที่โรงเรียนสัญจรจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560 

    3.1 เยี่ยมติดตามเสริมพลัง และCoaching ตาม MOU เมนูอาหารกลางวันคุณภาพในโรงเรียน 
    3.2 ประชุมชี้แจงและบูรณาการกิจกรรม Smart Kid Coacher ในโรงเรียน 
4. ขับเคลื่อนโครงการกระโดด โลดเต้น เล่นสนุก ChOPA and ChiPA เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 
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ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 52) 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 1,795 ราย ร้อยละ 78.38 

1.ส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ปัญหาฟันผุในเด็ก 0-5 ปี  และ เด็กเรียน 12 ปี 
2.ประเมินผลการด าเนินงานทันตสาธารณสุขในกลุ่มเดก็ 18-30 เดือน 
3.ค้นหาสถานบริการที่มีนวัตกรรมเด่นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ 
    ในโรงเรียนประถมศึกษา 
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ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี  

(ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากรเด็ก) 

ผลการด าเนินงาน : เด็กจมน้ าเสียชีวิต 2 ราย อัตรา 3.31 ต่อแสน ปชก. 

 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Merit Maker) จังหวัดอ านาจเจริญ (7 กุมภาพันธ์ 60) 

 มีทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ด้านการป้องกันเด็กจมน้ าผ่านการประเมินระดับทองแดง 16 ทีม 

 บูรณาการร่วมกับ สพฐ.ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯจัดหลักสูตรว่ายน้ าเพื่อเอาชีวิตรอด 

 สนับสนุนสื่อ วีดิทัศน์ เรื่อง การป้องกันการจมน้ า ที่ได้รับจากส่วนกลางแก่ภาคีเครือข่าย 

 ทีม SRRT มีการสอบสวนการจมน้ าในพ้ืนที่ทุก case พร้อมคืนข้อมูลเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 42 ต่อพันประชากร 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 211 ราย ร้อยละ 18.09 

 ขับเคลื่อนโครงการอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์คุณภาพ 
 ขับเคลื่อนโครงการการป้องกันการตัง้ครรภ์ไม่พร้อมในระดบัต าบล 
 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเร่ืองเพศ 
       และอนามัยการเจริญพันธุ์ 
 พัฒนาตามมาตรฐานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ของกรมอนามัย 
 พัฒนาคลินิกวัยรุ่นตามมาตรฐานกรมอนามัยขยายลงสู่ รพ.สต. 
 ก ากับติดตามการสอนเพศศึกษารอบดา้นในโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 
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อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่รายใหม่ไม่เกินร้อยละ 2.40 

ผลการด าเนินงาน : 236 ราย ร้อยละ 2.5 
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1.รณรงค์สื่อสาธารณะ  ทางหอกระจ่ายข่าว ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์จัดนิทรรศการ 
2.เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค 
    -สถานประกอบการปลอดภัยกายใจเป็นสุข 
     -พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมขนต้นแบบ 
3. จัดระบบการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง DM  HT 

4.พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคล 
    -พัฒนาคลินิก NCD Plus คุณภาพ 
    -พัฒนาคลินิกชะลอไตเสื่อม 

5. มีต าบลจัดการสุขภาพ 7 แห่ง 
6. สถานประกอบการฯ เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง 1 คลินิก NCD คุณภาพผ่านการประเมิน 7 แห่ง (100%) 
7. มีคลินิกชะลอไตเสือ่ม 7 แห่ง 
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อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 55 ราย อัตรา 14.60 ต่อแสนประชากร 

 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

 ประชุมคณะท างานข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

 บูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบส่งต่อ 

 พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ในหน่วยกู้ชีพระดับต าบล 

 ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มหมู่หรืออุบัติเหตุ 

        รุนแรง ทุกอ าเภอ ปี 2560 
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ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 50)  

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 26 ต าบล ร้อยละ 70.27 
29 

 การคัดกรอง/ประเมินผู้สูงอายุบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Special PP 
 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 
 พัฒนา Care manager ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ส านักงานเขตสุขภาพที่ 10   
 พัฒนา Care giver ร่วมกับ กศน.จังหวัดอ านาจเจริญ หลักสูตร 420 ชั่วโมง และ 70 ชั่วโมง 
 การอบรมแกนน าชมรมผู้สูงอายุ “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินอาหารแซบ”ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10 

อุบลราชธาน ี
 การเย่ียมประเมินรับรองต าบล LTC บูรณาการร่วมกับ DHS/รพ.สต.ติดดาว/การประเมินผลการ

ด าเนินงานรอบ 6 เดือน (Ranking) 
 มีโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนผู้สูงอายุนาผาง อ.ปทุมราชวงศา โรงเรียนผู้สูงอายุโนนโพธิ์              

อ.เมือง เป็นต้น 
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ร้อยละ 80 ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
ถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

ผลการด าเนินงาน : 1 แห่ง ร้อยละ 100 

 มีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และมีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
 ทีม MERT ร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติจริงตั้งแต่ระบบสั่งการของ EOC จังหวัดและฝึกภาคสนามที่บริเวณ

อ่างเก็บน้ าจักรพงษ์-วนพุทธอุทยานน้ าตกเขาอีโต้ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทบทวนบทบาทการปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
     ให้กับทีมในระดับอ าเภอ 
 ซ้อมแผนเพ่ือเปิดศนูย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
ร่วมกับอ าเภอพร้อมทั้งจัดท าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan (IAP) 
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อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (ร้อยละ 85) 

ผลการด าเนินงาน : จ านวน 59 ราย ร้อยละ 90.8 

1. ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB)  

2. ประเมินมาตรฐานการป้องกันและดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า 

3. ตรวจคัดกรองหาวัณโรคผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สัมผัสร่วม 

บ้านผู้สูงอายุ ผู้ต้องขัง แรงงานข้ามขาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (มีค 60) 

4. มีมาตรการดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบ DOT 

5. มีการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่านโปรแกรม TB CM 2010 

6. Flow Chart DOTs By Heart Amnatcharoen  

 

31 



www.themegallery.com 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลัง 
จ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา ร้อยละ 92 

32 

บ าบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดในระบบสมัครใจ จ านวน  318  คน ร้อยละ 38.31 ระบบบังคับบ าบัดจ านวน  111   คน ร้อยละ 14.03 และ
ระบบต้องโทษ จ านวน 80 คน ร้อยละ 50 

รพท รพช ผ่านมาตรฐานHAยาเสพติด ร้อยละ 100     
รพ.สต.ผ่านการอบรมการบ าบัด BA BI และสามารถให้การบ าบัดได้ ร้อยละ100 
พัฒนาศักยภาพ จนท.สาธารณสุข ในการใช้งานระบบ บสต ร้อยละ 100 
รักษามาตรฐานจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 ชมรม TO BE NUMBE ONE ในสถานศึกษา

สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 3 ชมรม  ในชุมชนภูมิภาค จ านวน 1 ชมรม และชมรม TO BE NUMBE ONE  ดีเด่นระดับ
ภาค ในสถานศึกษา 1 ชมรม ในชุมชนภูมิภาค 1 ชมรม และในสถานประกอบการ 1 ชมรม 

ผลการด าเนินงาน : บ าบัดรักษา 36 ราย ร้อยละ 100  
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ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

ที่ก าหนด (ร้อยละ 95)   

ผลการด าเนินงาน : ตรวจ 1,017 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 98.26 

 
 

 แลกเปลี่ยนเรียนการท างานคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอ าเภอ 2 ครั้ง (8 กพ./15 พค 60) 

 

 พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย คบส.และ ทีม อย.ระวังภัย FDA Guard Amnatcharoen  

 

 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านช า ทุกอ าเภอ โดยทีม FDA Guard Amnatcharoen  
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 โครงการตาดู หูฟัง ปากร้องเรียน  จัดอบรมเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่มีสถานีวิทยุในพ้ืนที่   
      และนายสถานีวิทยุทุกแห่ง ในจังหวัดอ านาจเจริญ (30 มีนาคม 2560)  

 ชี้แจงการใช้  AE Application Online (www.Tawaiforhealth.com)  
      เพื่อสื่อสารความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง(8มีนาคม พ.ศ. 2560) 

 ประเมินตัวช้ีวัด Ranking จังหวัด(PA จังหวัดอ านาจเจริญ)  

http://www.tawaiforhealth.com/
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ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

ผลการด าเนินงาน : ตรวจ 791 ตัวอย่าง ผ่านร้อยละ  98.25 

1. ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560  จ านวน 2 ครั้ง(10 , 24 พย 59)  
2. ตรวจเฝ้าระวังสารปนเปื้อน 6 ชนิด และเฝ้าระวังยาฆ่าแมลงในผักและผลไม้ 47 ชนิด 
3. พัฒนาผู้ประกอบการน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็งตามเกณฑ์ GMP (20 มค 60) 
4. สุ่มเก็บตัวอย่างน้ ามันทอดอาหาร/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์/น้ าบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท (7 กพ 60) 
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ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ 

มาตรฐานตามกฎหมาย (ร้อยละ 80) 

ผลการด าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 

1. ตรวจประเมินมาตรฐานสถานประกอบการ จ านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 100 

2. ขออนุญาตใหม่ ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 8 ราย 

3. ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน (คลินิก) และ                        

ให้ค าแนะน าต่อใบอนุญาตจ านวน 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 

4. สนับสนุนส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผลในสถานพยาบาล จังหวัดอ านาจเจริญ 

5. ด าเนินการตรวจประเมินและให้ค าแนะน าสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายใหม่  จ านวน 6 ราย 
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ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  

GREEN&CLEAN  Hospital (ร้อยละ 75) 

ผลการด าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์การประเมิน 7 แห่ง ร้อยละ 100 

 มีคณะกรรมการประเมินตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับจังหวัด และ คณะกรรมการประเมินระดับอ าเภอ 
 ท าMOUระหว่างผู้บริหารระดับจังหวัดผู้อ านวยการโรงพยาบาลและสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเอง GREEN & CLEAN Hospital  
 ขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลยุคใหม่ใสใจลดโลกร้อนด้วยการจัดการขยะในโรงพยาบาลและ รพ.สต. 

 
 
 

36 



www.themegallery.com 

ผลการด าเนินงาน จ านวน
ตัวชี้วัด 

ร้อยละ 

          ผ่าน 
 
 

16 94.12 
 

          ไม่ผ่าน 
 
 

1  
(ตัวชี้วัด 8)      

5.88  
 

สรุปผลการด าเนินงานคณะท่ี 1 จ านวน 17 ตัวชี้วัด 
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การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) 
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 ประชุมถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด  
       (12 มกราคม 60)  
 วิเคราะห์ปัญหารายสาขา เพื่อหาส่วนขาดของสถานบริการแต่ละระดับ โดยใช้ Six Building Blocks                 

(3 กุมภาพันธ์ 60 ) 
 จัดท าแผนขับเคลื่อนโดยเครือข่ายรายสาขา เป็นวงเงิน 200,000 บาท  
 ก าหนดแผนพ่ีเยี่ยมน้องนิเทศงานโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และ รพ.สต.อ าเภอละ 1 แห่ง ยกเว้นอ าเภอเมือง 

2 แห่ง 
 มีการทบทวนค าของบลงทุน/งบค่าเสื่อมรายปี  
 จัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รายสาขา 1 ครั้ง 

กระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดอ านาจเจริญ 

Service plan Amnatcharoen 2017 
39 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว  
(PCC) จ.อ านาจเจริญ มี ผชช.ว.เป็นประธานกรรมการ 
(ผู้จัดการ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ ท าหน้าท่ีเลขานุการ  
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา/จัดโครงสร้าง PCC 
กับผู้รับผิดชอบงานระดับอ าเภอ 
3. ส่งแพทย์อบรม FM หลักสูตรระยะสั้น จ านวน 6 คน   
    (รุ่น 3 : 2 คน ,รุ่น 4 : 2 คน , รุ่น 5 : 2 คน) 
4. รพท.อ านาจเจริญ เป็นสถาบันสมทบอบรม Fammed  
กับราชวิทยาลัย 1 คน/3 ปี 

 ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที ่(Primary Care Cluster) 

แผนการจดัต ัง้ PCC จ.อ านาจเจรญิ ปี 2560-2569 

ผลการด าเนินงาน : PCC เปิดบริการ 7 ทีม ร้อยละ 100 
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อ าเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชน 
และท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

1. บูรณาการ 4 ภารกิจ DHS, DHML, DHB กับโครงการ 3 ดี  

    (คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) มีนายอ าเภอเป็นประธาน   

    สสอ.ท าหน้าที่เลขานุการ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

    เป็นคณะกรรมการ ม.มหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ  

    เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. อ าเภอลืออ านาจได้รับเกียรติบัตรชื่นชมคณะกรรมการ 

   พัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ ในเวที 

   HA Nation Forum  ครั้งที่ 18 ปี 2560 

3. น าเสนอต้นแบบ DHB ระดับประเทศ  

    (2 มิย 60 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กทม.) 

 ผลการด าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์ UCCARE  ระดับ 3.5-4 จ านวน 7 อ าเภอ ร้อยละ 100 
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รพ.สต.ในแต่ละอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 10 

1. รบันโยบายการประเมนิรบัรอง รพ.สต.ตดิดาว (23-25 ม.ค.2560)  
       ณ จ.อดุรธาน ีจ านวน 34 คน 
2. ประชุมชีแ้จงแนวทางการพฒันาและเกณฑก์ารประเมนิ  
      รพ.สต.ตดิดาว กบัอ าเภอ (2 ก.พ.และ 17 พ.ค.2560) 
3. แตง่ต ัง้คณะกรรมการ Core Team คูม่อื รพ.สต. เพือ่จดัท า 
     มาตรฐานปฏบิตังิานส าหรบั รพ.สต. 
4. รพ.สต.ทกุแหง่ประเมนิตนเอง/ศกึษาดงูาน รพ.สต.ตน้แบบ จ.นครพนม  
     และ จ. สกลนคร (16 – 17 ก.พ.2560) 
5. อบรมหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพบคุลากรสาธารณสขุระดบัต าบลสูม่อือาชพี  
   (SMART รพ.สต.) เป้าหมาย ผอ.รพ.สต./ศสม.80 คน (ธ.ค.59,ก.พ.,พ.ค.60) 

6. ก าหนดพืน้ที/่ออกประเมนิแบบไขวอ้ าเภอ ใน ม.ิย. 2560 

7. จงัหวดัประเมนิรบัรอง ก.ค. 2560 

ผลการด าเนินงาน Quick Win 9 เดือน  

1. มีการก าหนดเป้าหมายการประเมินรับรอง 15 แห่ง (20%) 
2. มีการประชุมชี้แจงเกณฑ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
3. รพ.สต.ทุกแห่งประเมินตนเอง ผ่านเกณฑ์  15 แห่ง ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์ประเมินตนเองทุกแห่ง 
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ผลการด าเนินงาน จ านวนตัวชี้วัด ร้อยละ 

              ผ่าน 
 
 

47 94 
 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

3  
(ตัวชี้วัด19,sp2,sp13)      

6  
 

สรุปผลการด าเนนิงานคณะที่ 2 จ านวน 50 ตัวชี้วัด 
 

รายละเอียด SP แต่ละสาขา รพ.อ านาจเจริญ น าเสนอ 

44 

อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 



L/O/G/O 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
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3.1 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ 

ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตาม
เกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

46 

 จัดสรรก าลังคนตามกรอบ FTE 

 บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ตามแผนพัฒนาระบบบริการ 

      สุขภาพ (Service Plan) 

 จัดหลักสูตร ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ม.มหิดล  

       วิทยาเขตอ านาจเจริญ และ สสจ.อ านาจเจริญ 

       (Change TO PRO และ SMART รพ.สต.) 

 อบรมบุคลากร หลักสูตร Change TO PRO และ SMART รพ.สต.  

ผลการด าเนินงาน : รอบที่ 1 องค์ประกอบ 1 = ระดับ 3 และ องค์ประกอบ 2 = ระดับ 2 
            รอบที่ 2 ครบทั้ง 5 องค์ประกอบ                                       
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องค์ประกอบ เกณฑ ์
ระดับ 

ผลงาน
ระดับ 

หมายเหตุ 

1. การวางแผนด้านการผลิตและพัฒนา 5 4 มีแผนพัฒนาก าลังคน เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 
Excellence ครอบคลุมทั้ง 5 กลุ่มวิชาชีพ  

2. การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนา 5 3  - มีสถานที่ท าความร่วมมือในเขตสุขภาพที่ 10  
จ านวน 4 แห่ง  
 - มีสถานที่ท าความร่วมมือนอกเขตสุขภาพที่ 10  
จ านวน 10 แห่ง  

3. การบริหารงบประมาณ มีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา 

5 5 โครงการด้านพัฒนาก าลังคน จ านวน 31 โครงการ  
เบิกแล้ว 5,035,655 บาท  ร้อยละ 87.5  

4. การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนา 5 4 จ านวนที่ต้องการพัฒนา 814 คน 
ได้รับการพัฒนา 665 คน ร้อยละ 81.60 

5. การประเมินผลกระทบของระบบการบริหาร
จัดการ 

5 5 ไม่มีข้อร้องเรียน 

ผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 
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กรอบอัตราก าลังแต่ละกลุ่มงาน ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ กลุ่มงาน จ านวนอัตราก าลัง/ขนาด 
S มีจริง ขาด/เกิน 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์) 1 1 - 
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 1 1 - 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
กลุ่มงานนิติการ 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

30 
16 
11 
12 
5 
15 
8 
13 
10 
7 
9 
11 
6 

37 
13 
8 
12 
2 
9 
4 
10 
7 
5 
3 
7 
3 

เกิน 7  
ขาด 3 
ขาด 3 

0 
ขาด 3 
ขาด 6 
ขาด 4 
ขาด 3 
ขาด 3 
ขาด 2 
ขาด 6 
ขาด 4 
ขาด 3 

  
รวม 153 120 ขาด 33 

รวมต าแหน่งบริหาร 155 122   
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อัตราก าลังในแต่ละกลุ่มภารกิจ ของโรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

  
กลุ่มภารกิจ 

จ านวนอัตราก าลัง/ขนาด 

S<400 มีจริง ขาด/เกิน 

1. ภารกิจอ านวยการ 111 81 ขาด 30 

2. ภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 89 49 ขาด 40 

3. ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

50 41 ขาด 9 

4. ภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 225 137 ขาด 118 

5. ภารกิจด้านการพยาบาล 356 299 ขาด 57 

รวม 831 607 ขาด 254 
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โครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน  
 
 

ล าดับ 

 
 

กลุ่มงาน 

จ านวน
อัตราก าลัง

/ขนาด 

รพ.ชานุ
มาน 

รพ.ปทุมราช
ฯ 

รพ.พนา รพ.ลือ
อ านาจ 

รพ.เสนาฯ รพ.หัว
ตะพาน 

F < 30 F < 30 F < 30 F < 30 F < 30 F < 30 F < 30 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
กลุ่มงานทันตกรรม 
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
กลุ่มงานการแพทย์ 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 
กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
ทางการแพทย์ 
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 
กลุ่มงานการพยาบาล 
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

10 - 13 
3 – 9 
6 – 15 
4 - 19 
3 - 20 
1 – 2  
1 – 2 
3 – 9 
4 – 6 

 
16 - 23 
31 - 74 
3 – 4 

16 
3 
6 
12 
11 
2 
2 
3 
10 
 
7 
43 
10 

23 
3 
11 
11 
15 
2 
2 
5 
7 
 

14 
42 
3 

16 
3 
6 
12 
11 
2 
2 
3 
10 
 
7 
43 
10 

16 
3 
7 
10 
12 
2 
2 
4 
10 
 

12 
39 
3 

18 
3 
8 
10 
12 
2 
2 
4 
7 
 

14 
40 
3 

26 
3 
7 
12 
16 
2 
2 
6 
5 
 

17 
52 
3 

  รวม 85 - 196 125 138 125 120 123 151 
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 ขนาดสสอ.และรพ.สต. 

 

ล าดับ 
 

อ าเภอ 
ขนาด สสอ. ขนาด รพ.สต  

รวม 
S M  L เล็ก กลาง ใหญ่ 

1 เมืองอ านาจเจริญ / 7 17 1 23 

2 หัวตะพาน   / 0 11 0 11 

3 ลืออ านาจ / 6 4 0 10 

4 พนา / 0 5 0 5 

5 ปทุมราชวงศา  / 2 9 0 11 

6 ชานุมาน  / 4 5 0 9 

7 เสนางคนิคม  / 2 6 0 8 

รวม 1 5 1 19 57 1 77 
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   กรอบอัตราก าลังและแผนความต้องการ  

ต าแหน่ง FTE  

80 % 

มีอยู่

จริง 

Loss 

rate 

(คน) 

Training 

(คน) 

เพิ่มคิด

จากloss 

rate 

แผนความต้องการคน 

2561 2562 2563 2564 2565 

แพทย์ 119.97 51 15 26 20 12 10 11 10 9 

ทันแพทย์ 33.58 26 8 1 6 4 2 3 2 3 

เภสัชกร 51.78 46 8 0 3 4 3 1 2 - 

พยาบาล

วิชาชีพ 
511.58 588 45 31 0 36 33 34 6 3 
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กราฟแสดงแผนความต้องการบุคลากรวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
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กราฟแสดงแผนความต้องการบุคลากรวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 
สสจ.อ านาจเจริญ 
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กราฟแสดงแผนความต้องการบุคลากรวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ 
รพท.อ านาจเจริญ 

 



www.themegallery.com 

 
กราฟเปรียบเทียบ FTE กับ PCC ในรพ.สต. 
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Change to pro และ SMART รพ.สต. 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับอ าเภอสู่มืออาชีพ (Change to PRO)  
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับต าบลสู่มืออาชีพ (SMART รพ.สต.)  

อบรมแบ่งเป็น 3 ระยะ  คือ  
  ระยะที่ 1 จัดอบรม 3 วัน 
(ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 
โครงการ)วันที่ 14 – 16 
ธันวาคม 2559  ,  
  ระยะที่ 2 จัดอบรม 2 วัน 
(แยกจัดอบรม) SMART รพ.
สต. วันที่ 16 – 17 
กุมภาพันธ์ 2560 , Change 
to PRO วันที่ 23 – 24 
มีนาคม 2560  
   ระยะที่ 3 จัดอบรม 3 วัน 
(ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 2 
โครงการ) ระหว่างวันที่ 23 -
25 พฤษภาคม 2560  
 
 

1,791,872  บาท X=4.04(ปฏิบัติได้จริง ระดับมาก) ผลการประเมิน 

สนง.สสจ.อจ. ร่วมมือกับ ม.มหิดล อ านาจเจริญ 

กลุ่มเป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

Change to PRO 

(SMART รพ.สต.)  
-ผอ.รพ.สต. 
-ฝ่ายเวชฯ/ศูนย์แพทย์ฯ 

-ผช.หัวหน้ากลุ่มงาน/งาน 
ใน สน.สสจ.อจ 
-ผช.สสอ. 
หน.ฝ่ายการฯ รพท./รพช. 
หน.ฝ่ายบริหาร รพท./รพช. 
หน.ฝ่ายแผน รพท./รพช. 

60  คน 

80  คน 
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X=4.04(ปฏิบัตไิด้จริง ระดับมาก) X=4.04(ปฏิบัตไิด้จริง ระดับมาก) 
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พัฒนา รพ.สต.เป็นแหลง่ฝึก พยาบาล ทันตาภิบาล นักแพทย์แผนไทย 

ฝึกที่ รพท. 1 เดือน 

ฝึกที่ รพ.สต.ต้นแบบ 
2 อาทิตย ์

ฝึกที่ รพ.สต.ต้นแบบ 

ฝึกที่ ศูนย์แพทย์พนา  1 เดือน 

1  อ าเภอ  1 รพ.สต.ต้นแบบ เป็นแหล่งฝึกงาน ก่อนลงพื้นที่ 
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แพทย์ใช้ทุนจังหวัดศรีสะเกษฝากฝึกจังหวัดอ านาจเจริญปี 2560 
1  นายนรภัทร  พิทยาวุธวินิจ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
2  นายธีรุตม์  เต็มวุฒิโรจน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
3  นางสาวชวิศา  โรจนศักดิ์โสธร  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
4  นายฉัตรชัยวัฒน์  เศวตอมรกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 
5  นางสาววริศรา  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รายช่ือแพทย์ใช้ทุนจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2560  
6   นางสาวปาริฉัตร  ภาวนากร  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
7   นางสาวเปรมฤดี  ดีเสมอ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
8  นางสาวณิชดี  สุขจิระ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
9  นายณัฐ  ปณิธานไพศาล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
10 นายชัยยง  สิงหโรจนากุล  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
11  นางสาวพิชา  เครือรัตน์  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
12  นางสาวจินต์จุฑา  จิตวรานนท์ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
13  นางสาวอลสิา  เอื้อสุวรรณกุล นายแพทย์ปฏิบัติการ 
14  นางสาวปิยรัตน์  ศรีเดช  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
15 นายทรงอภิรัชต์  อ่อนอัฐ  นายแพทย์ปฏิบัติการ 
                                                          (ปฏิบัติชั้นคลินิกที่ รพ.สปส.) 

ปฐมนิเทศแพทย์  ทันตแพทย์   เภสัชกร  ประจ าปี  2560 
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3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน 
ร้อยละหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 

Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป) 
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 บันทึกข้อมูลดัชนีความสุขของคนท างาน (หน่วยงาน 100% , รายบุคคล 98.12 %)   

 ประเมินการวัดดัชนีความสุขของคนท างานผ่านทาง website happinometer.moph.go.th 

 ผลการประเมินสามารถน าไปวางแผนการพัฒนาบุคลากรและแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง 

ผลการด าเนินงาน : รอบที่ 1   รอการประเมิน 
   รอบที่ 2   ผ่านระดับ 3  จ านวน 92 แห่ง ร้อยละ 100 
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3.3 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 
ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ร้อยละ 50 ) 
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เป้าหมายการด าเนินงาน อสค.ปี 2560 (คน/ครอบครัว) 

CKD LTC NCD รวม 
1,200 912 2,112 4,224 

 บูรณาการร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 
 คปสอ.DHS ขับเคลื่อน รพ.สต. ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 เตรียมกลุ่มเป้าหมายใช้ข้อมูลร่วมกับ Long Term Care และ NCD 
 ก าหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตร อสค. CKD/NCD/LTC รายบุคคล/กลุ่ม 
 ประเมินตนเอง/ครอบครัว อสค. ทุกคน 
 เก็บข้อมูลขึ้นทะเบียน อสค. (www.thaiphc.net)  

ผลการด าเนินงาน : 2,491 ครอบครัว ร้อยละ 58.97 
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สรุปผลการด าเนินงาน คณะที่ 3 จ านวน 3 ตัวชี้วัด 

      
ผลการด าเนินงาน จ านวน  ร้อยละ 

        ผ่าน 
 

3 100 

63 



L/O/G/O 

การบริหารจัดการ 

64 
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4.1 ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90) 

65 

 ผู้บริหารหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการบรหิารงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต 
 มีแผนส่งเสริมความรู้ในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างวินัยและคุณธรรม 
 หน่วยงานเป้าหมาย 5 แห่ง ประเมินตนเองตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 ประเมินโดยใช้มาตรการ 3ป.1ค. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย) 
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ล าดับ ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด   สสจ 

รพท 

สสอ. 

ลือ

อ านาจ 

อ าเภอ 

เสนางค

นิคม 

รพช. 

ลือ

อ านาจ 

รพช. 

เสนางค

นิคม 

รวม 

1 หน่วยงานมีการด าเนินการ

ตามข้อค าถามการประเมินใช้

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

(Evidence-Based 

Integrity and 

Transparency 

Assessment) 

ข้อ EB 4-EB 6 

เป้าหมาย 5 แห่ง 1 1 1 1 1  5 

คะแนนท่ีได้ 

(ร้อยละ) 

93.94 93.94 93.94 93.94 90.91 93.33 

ระดับ 5 5 5 5 5 ร้อยละ

100 

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน 

 ITA (ร้อยละ 90) 

66 

ผลการด าเนินงาน : 5 แห่ง ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 
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ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 

และวัสดุทันตกรรม (ร้อยละ 20) 

67 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมกัน  
จังหวัดอ านาจเจริญ ไตรมาส 2 2560 

ประเภท ระดับเขต ระดับจังหวัด 
ยา ด าเนินการแบ่งจังหวัดรับผิดชอบแต่ละกลุ่มยา 

และด าเนินการเรียบร้อย 3 จังหวัด ในส่วนที่
จังหวัดอ านาจเจริญรับผิดชอบกลุ่มวิตามิน สาร
น้ าและเกลือแร่ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
เตรียมประกาศ 

ด าเนินการต่อรองราคากับบริษัทเพื่อก าหนดราคาอ้างอิง 
334 รายการ 

วัสดุการแพทย์ เขตไม่มีการด าเนินการจัดซือ้ร่วมระดับเขต                 
มีมติให้จังหวัดด าเนินการจัดซื้อร่วมเอง 

ก าหนดราคาอ้างอิง 18 รายการ เป็นวงเงิน 5,718,597 
บาท 

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

ด าเนินการ จัดซื้อร่วมเขต 5 รายการและสืบ
ราคาร่วมเขต  

ประชุมเพ่ือก าหนดรายการและจัดท าราคาอ้างอิงระดับ
จังหวัดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560  

วัสดุทันตกรรม เขตด าเนินการจัดซื้อร่วม จ านวน 25 รายการ   -ด าเนินการตามเขต 12 รายการ 
- ก าหนดราคาอ้างอิง 5 รายการ 
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ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยาเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์  

และวัสดุทันตกรรม (ร้อยละ 20) 

68 

ตรวจราชการ ยาร่วม เวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาร่วม 

รวม ร้อยละ 

รอบที่ 1 4,731,885.11 10,796,589.81 15,768,106.42 30.05 

รอบที่ 2 44,438,026.23 
(52.55%) 

 20,621,315.21  
(34.30%) 

65,059,341.44 
 

44.97 

ผลการด าเนินงาน : จัดซื้อยาร่วม ร้อยละ 44.97 
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4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 

ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล  
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 ตรวจประเมินคุณภาพสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ รพ. ทุกแห่ง 
      (22 - 30 มี.ค. 2560) 
 ออกติดตามประเมินคุณภาพสาเหตกุารตายนอกสถานพยาบาล รพ.สต. 
       และนายทะเบียน ( 3 – 20 เม.ย. 2560)  

1.จังหวัดลงสาเหตุการเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ (Ill defined)  

เกณฑ์ไม่เกินรอยละ 25 

ผลงาน ร้อยละ 23.76 ไม่เกินเกณฑ์เป้าหมาย 
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2.หน่วยบริการมีคุณภาพข้อมูลเวชระเบียนและการวินิจฉัยโรค 

70 

1.ร้อยละของหน่วยบริการส่งครบถ้วนทันเวลาของข้อมูลบริการตามโครงสร้าง                                                         
   43 แฟ้ม มา HDC จังหวัด/กระทรวง ร้อยละ 100 
2.ร้อยละของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูลบริการ ร้อยละ 47.67  
  (ผ่านเกณฑ์ Small Success ร้อยละ 40) 

ผลการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมพัฒนาคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน วินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 

2. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน วินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ของหน่วยบริการสาธารณสุข  

   (ไตรมาสที่ 1)   ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 

3. ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียน วินิจฉัยโรค และการให้รหัส ICD10 ของหน่วยบริการสาธารณสุข  

   (ไตรมาสที่ 2)   ในวันท่ี 8-17 มีนาคม 2560 
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4.3 การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 (ร้อยละ 95.5) 
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 มีคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉนิจังหวัด 
อ านาจเจริญ  
 มีการควบคุมก ากับ การเบิกจ่ายค่าชดเชย                 
การออกปฏิบัติการของหน่วยปฏิบตัิการฉุกเฉินในพ้ืนที ่ 
 โรงพยาบาลทุกแห่งไดร้ับการรับรองเป็นองค์กร 
ฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมคัรฉุกเฉินการแพทย์ 
(หลักสูตร อฉพ.) จาก อศป.  
 พัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินของหน่วยปฏิบตัิการ 
ฉุกเฉินเบื้องต้น  
 ให้ผ่านการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉิน 
การแพทย์(หลักสูตร 40 ชั่วโมง) 

ผลการด าเนินงาน :  เป้าหมาย 12,992 ครั้ง เข้าถึงบริการ 8,005 ครั้ง ร้อยละ 61.61  

ตัวชี้วัด/

เป้าหมาย เม
ือง

 

 
ชา

นุม
าน

 

ปทุ
มร

าช
 

พน
า 

เส
นา

งฯ
 

หัว
ตะ

พา
น 

ลือ
อ า

นา
จ 

ทั้ง
จัง

หวั
ด 

เป้าหมาย 

(ต าบล) 

19 5 7 4 6 8 7 56 

ผลงาน 

(ต าบล) 

16 3 4 2 4 5 5 39 

ร้อยละ 84 60 71 50 66 62 71 69 

อยู่ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

ความครอบคลุมของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน 
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4.4 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน(ไม่เกินร้อยละ 8) 
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 คณะกรรมการบริหารการเงินการคลงัสุขภาพ 
(CFO) มีการประชุม CFO จังหวัดเป็นประจ า
ทุกเดือนถึงปัจจุบันรวม 4 ครั้ง  

 การจัดสรรเงินท่ีเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
พื้นฐานแก่หน่วยบริการ  

 การบริหารและการก ากับแผนการเงิน   
การคลัง (PlanFin60)  

 การตรวจประเมิน FAI จากทีมจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ90.29 

โรงพยาบาล 

Risk Scoring 

ภาวะ/แนวโน้ม ไตรมาส 

3/59 
ไตรมาส 

4/59 
ไตรมาส 
1/60 

ไตรมาส 

2/60 

อ านาจเจริญ 6 6 1 2 วกิฤติลดลง 

ชานุมาน 4 1 0 0 วกิฤติลดลง 

ปทุมราชวงศา 4 4 1 1 วกิฤติลดลง 

พนา 4 4 1 1 วกิฤติลดลง 

เสนางคนิคม 4 4 1 1 วกิฤติลดลง 

หัวตะพาน 4 4 4 3 วกิฤติ 

ลืออ านาจ 7 4 3 1 วกิฤติลดลง 

เปรียบเทียบการค านวณวิกฤติ 7 ระดับ ไตรมาส 3/2559 - 2/2560 

ผลการด าเนินงาน : ไม่มีวิกฤตระดับ 7 
                        เท่ากับ 0%  
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4.5 การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ 

ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ 20) 
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1. สนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัย R2R นวัตกรรม  
2. มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระดับจังหวัด  
3. มีระบบฐานข้อมูลงานวิจัย R2R และนวัตกรรม 
4. จัดประชุมวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัดอ านาจเจริญ วันที่ 22-23 พค 60 

ผลการด าเนินงาน : 6 เรื่อง ร้อยละ 100 
 

งานวิจัยดีเด่นระดับเขต 6 เรื่อง /เป้าหมายน าไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง 
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4.6 การตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบควบคมุภายใน  

การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน 
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1. โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมิน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (5 มิติ)  
2. คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
สอบทานระบบควบคุมภายใน  
3. หน่วยบริการน าข้อตรวจพบ ความเสี่ยงที่ตรวจพบ ก าหนด
กิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงนั้น 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

ด้านควบคุมภายใน 

1. จัดท าแผนตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2560 
2. ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบ โดยใช้แบบ
ประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง (5 มิติ) 
3. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน เสนอนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดทราบและสั่งการตอ่ไป 

ด้านตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการจัดระบบควบคุมภายใน  
การบริหารความเสี่ยง และตรวจสอบภายใน 8 แห่ง ร้อยละ 100 

ผลงาน 
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ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2560 

ข้อมูล ณ 6 มิถุนายน 2560 

1.งบด าเนินการ (ไตรมาส 3 : 76%) 29,417,603 21,977,778.83 74.71 

2.งบลงทุน (ไตรมาส 3 : 64%) 58,253,100 33,364,081.50  57.27 

3. งบอุดหนุน HRD  1,118,000 995,800.00  89.07 

4.งบเบิกแทนกัน  1,076,314 805,725.00  74.86 

   2.1 ก่อสร้าง 
   2.2 ครุภัณฑ์ 

34,984,100 

23,269,000 

10,095,081.50 

23,269,000.00  

28.86 

100 

เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ 
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สรุปผลการด าเนินงาน คณะที่ 4 จ านวน 7 ตัวชี้วัด 

      
ผลการด าเนินงาน จ านวน  ร้อยละ 

              ผ่าน 
 

6 85.71 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 
 

1 
(ตัวชี้วัด 41)     

14.29 

76 

อยู่ระหว่าง 

ด าเนินการ 



www.themegallery.com 

สรุปผลการด าเนินงาน รอบที่ 2 จ านวน 77 ตัวชี้วัด 

      ประเด็นตรวจ จ านวน  ผ่าน อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ไม่ผ่าน 

 คณะที่ 1 17 16 0 1 

 คณะที่ 2 50 47 3 0 

 คณะที่ 3 3 3 0 0 

 คณะที่ 4 7 6 1 0 

รวม 77 72 4 1 

ร้อยละ 93.51 5.19 1.30 
77 


