ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ได้ ก าหนดแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็ นแนวทางในการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน่ ว ยงานส่ ว นภูมิภ าค ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน (คณะ) โดยมี ประเด็นตรวจติดตามที่ส อดคล้ องตาม
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และได้ดาเนินการตรวจราชการรอบที่ 1 ในช่วงเดือนธันวาคม 2560
ถึงเดือนมีนาคม 2561 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจราชการและประเด็นสาคัญที่พบจากการตรวจ
ราชการมีดังต่อไปนี้
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ ประกอบด้วยการตรวจติดตามการ
พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และการจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มเด็กสตรีและปฐมวัย ภาพรวมพบมารดาตายจานวน 58 ราย คิดเป็น 19 ต่อการเกิดมีชีพแสน
คน ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกัน ในปี 2560 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุทางตรงจาก
ภาวะแทรกซ้ อนทางสู ติก รรมในช่ ว งระหว่ างตั้ง ครรภ์ คลอดและหลั ง คลอด ได้แ ก่ ภาวะ PPH และ PIH
สิ่งส าคัญคือ การวินิ จฉัย ภาวะผิ ดปกติและส่ งต่อเพื่อการรักษาที่รวดเร็ว ในส่ วนของการพัฒนาห้ องคลอด
คุณภาพ การ Maintain Competency ของบุคลากรเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์คลอดใน
รพช.น้อยลง สาหรับกลุ่มเด็กปฐมวัย (0-5ปี) พบว่ามีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 95.5 (เป้าหมายร้อยละ
85) สูงดีสมส่วนร้อยละ 53 (เป้าหมายร้อยละ 54) นอกจากการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยบุคลากร
ด้านสุขภาพแล้ว ควรเน้นให้ผู้ปกครองใช้คู่มือ DSPM เฝ้าระวังพัฒนาการของเด็กอย่างต่อเนื่องด้วย และบูรณา
การงานในเครือข่ายระดับอาเภอ และตาบล
กลุ่มวัยเรียน พบเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 80.1 (เป้าหมายร้อยละ 54) การเข้าถึง
บริการทันตกรรมบรรลุตามเป้าหมาย แต่ควรเร่งรัดการให้บริการเคลือบหลุมร่องฟันเนื่องจากยังดาเนินการได้
น้อย และยังคงเน้นมาตรการในโรงเรียนเป็นสาคัญ สาหรับการเฝ้าระวังการจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
พบเด็กจมน้าเสียชีวิต 155 คน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (185 คน) เขตที่พบมากขึ้น ได้แก่
เขต 4,5,8 และ 11 พบแนวโน้มการจมน้าในเด็กอายุ 0-5 ปีเพิ่มขึ้น ควรวิเคราะห์จาแนกกลุ่มเป้าหมาย
สาเหตุ เพื่อการป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
กลุ่ มวั ยรุ่ น พบอั ตราคลอดมี ชี พในหญิ งอายุ 15-19 ปี 36.42 ต่ อการเกิ ดมี ชี พพั นคน (เป้ าหมาย
<40 ต่อพันการเกิดมีชีพ) แต่อัตราการตั้งครรภ์ซ้ายังสูง โดยเฉพาะในเขต 4, 11 และ 12 ควรเร่งรัดความ
ครอบคลุมการให้คาแนะนาการคุมกาเนิดหลังคลอดเพื่อลดการตั้งครรภ์ซ้า
กลุ่มวัยทางาน มุ่งเน้นการลดอัตราป่วยโรค NCD มีความครอบคลุมในการคัดกรองโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ร้อยละ 80.48 และ 81.48 ตามลาดับ พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ร้อยละ 1.06 (เป้าหมาย<ร้อยละ 2.4) ส่วนกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง ได้รับการติดตามวัดความดัน
โลหิตที่บ้าน ร้อยละ 15.14 (เป้าหมาย>ร้อยละ 10) สิ่งที่ต้องเร่งรัด คือ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความ
ตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลุ่มผู้สูงอายุ การดาเนินงานระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีตาบลที่ มีระบบ Long
Term Care ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 58.6 (เป้าหมายร้อยละ 60) ท้องถิ่นมีบทบาทในการดาเนินงานมากขึ้น
เขตสุขภาพส่วนใหญ่อบรม Care Manager และ Care Giver ได้ตามเป้าหมาย จัดทา Care Plan ได้ร้อยละ
82.6 ซึ่งต้องติดตามในเชิงคุณภาพต่อไป รวมถึงการเบิกจ่ายจากกองทุน
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การจัดการและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ มีการบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ทุกอาเภอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีฯ และมี
การคัดเลือกประเด็น พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่ยังเป็นประเด็นด้านสุขภาพ ยังต้องติดตามคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ การประชุม คณะกรรมการและการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ในเชิงคุณภาพ
สาหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีการจัดอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผู้บริหารทุกจังหวัด จัดทีม
ปฏิบัติการระดับจังหวัด (Operation Section) เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และทีมตระหนักสถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ภาวะเกิดโรค
และภัยสุขภาพ ควรติดตามการวิเคราะห์ความเสี่ยงและคุณภาพการปฏิบัติงานต่อไป ในด้านการเฝ้าระวัง
และลดการเสี ย ชี วิต จากการบาดเจ็ บ ทางถนน พบผู้ เ สี ยชี วิต 3,378 คน คิ ดเป็ น อั ตรา 5.18 ต่ อแสน
ประชากร ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ข้อมูลจากมรณบัตร กระทรวงมหาดไทย) ต้องเร่งรัด
บูรณาการและใช้ข้อมูล 3 ฐาน ในการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและชี้เป้าความเสี่ยงร่วมกันของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม โรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข พั ฒ นาตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก ร้อยละ 97.1 , 53.7 และ
16.37 ตามลาดับ ประเด็นที่ต้องเร่งรัดได้แก่ การบาบัดน้าเสีย การกาจัดขยะติดเชื้อ และการปรับปรุงส้วม
ให้ได้ตามมาตรฐาน ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากกรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมถึงความ
ร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วย
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การตรวจราชการในพื้นที่ให้ความสาคัญต่อการติดตามการ
พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกสาขา แต่เน้นประเด็นนโยบายและตัวชี้วัดสาคัญ ดังนี้
ประเด็นนโยบายสาคัญ : การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ติดตามการจัดตั้งและดาเนินการคลินิกหมอ
ครอบครัวที่ (Primary Care Cluster : PCC ) ทุกเขตสุขภาพมีการทบทวนเป้าหมาย PCC ที่จะดาเนินการในปี
2561 จานวน 548 ทีม เน้นคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยเฉพาะเกณฑ์เรื่องแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
นอกจากนี้เร่งรัดให้เกิดศูนย์เรียนรู้ประจาเขตเพื่อเป็นหลักในการขยายผลการพัฒนาในพื้นที่ต่อไป นโยบายลดความ
แออัดโดยพัฒนาการผ่าตัดแบบ One Day Surgery มีการประเมินความพร้อมสถานบริการในการทาผ่าตัดแบบ
One Day Surgery สถานบริการมีความพร้อม 80 แห่ง 58 จังหวัด ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ มีจานวนผู้ป่วย
ผ่าตัดแบบ One Day Surgery จานวน 1,009 ราย ส่วนใหญ่ดาเนินการในโรค Inguinal Hernia สิ่งที่ต้องเร่งรัดคือ
การดาเนินการใน 12 กลุ่มโรค ติดตามข้อตกลงในการเบิกจ่ายกับ สปสช. เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปตามที่
กาหนด รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการกากับติดตามประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เน้นย้าเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสาคัญ การพัฒนาระบบบริการรักษาผู้ป่วยวัณโรค มีกลุ่มเป้าหมายติดตามประเมินอัตรา
ความสาเร็จการรักษา คือผู้ป่วยรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนไตรมาส 1/2561 จานวน 11,896 คน รักษาสาเร็จแล้ว
2,230 ราย (ร้อยละ 18.77) อยู่ระหว่างรักษาร้อยละ 67.81 อัตราการเสียชีวิตสูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 5
ในทุกเขตสุขภาพ โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 1 ที่มีอัตราเสียชีวิต และอัตราขาดยาสูงสุด ประเด็นการโอนออกควร
พัฒนาโปรแกรม TBCM ให้หน่วยบริการปลายทางได้รับทราบและสามารถติดตามดูแลรักษาได้ต่อเนื่อง การพัฒนา
คุณภาพบริการควรวิเคราะห์จาแนกกลุ่มเป้าหมายเพื่อกาหนดมาตรการให้เหมาะสมทั้งในด้านการค้นหา คัดกรอง
กลุ่มเสี่ยงและการรักษา การพัฒนาเมืองสมุนไพร เป้าหมาย 13 จังหวัด ใน 12 เขตสุขภาพ มีการพัฒนาและ
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนด ประเด็นสาคัญคือคุณภาพแผนการผลิตและการตลาดที่สอดคล้อง เหมาะสม
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การพัฒนาระบบริการสุขภาพ (Service Plan) มีประเด็นติดตามและตัวชี้วัดสาคัญที่มุ่งเน้น ได้แก่ สาขา
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในภาพรวมร้อยละ 8.38 ซึ่งสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนดไม่เกินร้อยละ 7 ส่วนใหญ่เกิดจากกรณีโรคหลอดเลือดสมองแตก (ร้อยละ 22.33) มากกว่ากรณี
ตีบ/อุดตัน (ร้อยละ 3.48) ควรเร่งรัด Stroke Unit ให้ครบในโรงพยาบาลระดับ A และ S ประสานและเชื่อมโยง
การพัฒนา Intermediate Care รพช. รวมทั้งมาตรการในเครือข่ายระดับปฐมภูมิ เน้นการป้องกันและการปฏิบัติตน
ที่ถูกต้องเพื่อการเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา สาขาหัวใจและหลอดเลือด พบอัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
7.15 ต่อแสนประชากร (ผลงานรอบ 3 เดือน) (เป้าหมาย<ร้อยละ 27 ต่อแสนประชากร) การติดตามการให้ยา
ละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ของโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 พบว่าดาเนินการได้เกือบทุก
แห่ง (ร้อยละ 89.81) แต่ควรทบทวนเนื่องจากอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนิยามในการจัดเก็บข้อมูลไม่
ตรงกัน ส่วนการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) และ/หรือการขยายหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วย STEMI
ดาเนินการได้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 82.17) อัตราเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจเฉียบพลันชนิด
STEMI ยังสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 10.48) ควรขยายและพัฒนา Node เพื่อรองรับการเข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว
และเร่งสื่อสารสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อัตราเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤต
ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) ร้อยละ 3.12 (เป้าหมาย<ร้อยละ 12)
การพัฒนาดาเนินการเป็นระบบตามเกณฑ์ ECS คุณภาพ คือการพัฒนา ER คุณภาพ เพื่อลดแออัด พัฒนา TEA
Unit ในโรงพยาบาล M1 ขึ้นไป และลดอัตราเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury ประเด็นติดตาม
สาคัญคือ พัฒนาศักยภาพ Node และ Primary Care Cluster (PCC) กาหนดจุดประสานงาน Case Multiple
Injury ที่เป็น One stop service ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพ และโรงพยาบาลที่เป็น Node สาหรับ
ดูแล ฟื้นฟูผู้ป่วยต่อเนื่องหลังพ้นระยะวิกฤต กรมการแพทย์ควรติดตามประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และพัฒนา
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเขตสุขภาพ สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ป่วยนอกได้รับ
บริ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อก ร้ อยละ 23.91 (เป้าหมายร้อยละ 20) เพิ่มขึ้ นอย่างต่อเนื่อง
ควรพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับและสร้างความมั่นใจในการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น สาขาไต : การชะลอไตเสื่อม
ดาเนินการได้ ร้อยละ 56.65 ต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 66) เล็กน้อย นอกจากการพัฒนาควบคู่ไปกับบริการระดับ
ปฐมภูมิแล้ว ควรให้ความสาคัญต่อคุณภาพการทา vascular access และเตรียมช่องท้องเพื่อการล้างไต เพื่อลดการ
ติดเชื้อและอัตราตาย สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ ภาพรวมมีผู้บริจาคอวัยวะ 93 ราย ควรเร่งพัฒนากระบวนการและ
คุณภาพการวินิจฉัยสมองตาย และ Full time transplant coordinator สาขาสุขภาพจิต จิตเวชและยาเสพ
ติด กระทรวงสาธารณสุขบาบัดรักษาในระบบสมัครใจและ คสช. 108 ได้ครอบคลุมเป้าหมายเพียง ร้อยละ 29.9
ส่วนการติดตามการหยุดเสพต่อเนื่อง พบ ผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission
rate) ร้อยละ 94 (เป้าหมายร้อยละ 90) ควรเร่งรัดการค้นหาผู้เสพและผู้ติดเชิงรุก ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น สาหรับบทบาทส่วนกลาง กรมการแพทย์และกองบริหารการสาธารณสุขควรพัฒนา
ระบบการขับเคลื่อนงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สาขา RDU การพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดาเนินการ RDU ขั้นที่ 1
โรงพยาบาลในทุกเขตสุขภาพผ่านเกณฑ์ ภาพรวมร้อยละ90.94 (เป้าหมายร้อยละ 80) ส่วน RDU ขั้นที่ 2 รพ.
สต.ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 7.05 (เป้าหมายร้อยละ 20) มีเพียงเขตเดียวที่ผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2 คือ เขต 9
ประเด็นติดตามสาคัญใน RDU 2 คือ การใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ URI , Diarrhea , แผลสะอาด และ
คลอดปกติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและกองบริหารการสาธารณสุข สป. ควรเร่งทบทวนและชี้แจง
ความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติ ส่วนการจัดการเชื้อดื้อยา (AMR) อย่างบูรณาการ ดาเนินการได้ ร้อยละ 49.57 (เป้าหมาย
ร้อยละ 70)
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สาหรับการติดตามผลลัพธ์ของการพัฒนาระบบบริการในประเด็นการลดการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ
โดยเน้นใน 4 สาขาหลัก พบว่ามีการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง มีข้อสังเกตว่าข้อมูลส่งต่อผู้ป่วยในระบบ
HDC ไม่ค่อยสอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ ฐานข้อมูลการส่งต่อออกนอกเขตสุขภาพในระดับจังหวัด/เขต
สุขภาพ ไม่ตรงกับส่วนกลาง (HDC) ควรทบทวนและพัฒนาระบบข้อมูลร่วมกัน
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
การบริ ห ารจั ด การก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ การติ ด ตามการน าดั ช นี ค วามสุ ข ของคนท างาน
(Happinometer) ไปใช้ พบว่า ร้อยละ 99.19 ของหน่วยงานดาเนินการได้ตามที่กาหนด การตรวจติดตาม
รอบ 2 ควรติดตามประเมินคุณภาพแผนสร้างสุขและการดาเนินงานตามแผน ส่วนการติดตามอัตราการคงอยู่ของ
บุคลากรสาธารณสุ ข (Retention rate) ซึ่งจะมีการประเมินผลในไตรมาส 4 นั้น ในส่วนกระบวนการมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูล HROPs ยังดาเนินการได้ ไม่ครบถ้วนทุกจังหวัด (ร้อยละ 94.35) การวิเคราะห์สถานการณ์
กาลังคนและการสูญเสีย พบว่า อัตราการสูญเสียข้าราชการรวม ร้อยละ 1.77 (3,323 คน) จาแนกตามสาเหตุจาก
การลาออก , โอน, ถูกไล่ออก , ลาออกจากราชการ เขต 6 มีอัตราการสูญเสียบุคลากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถ
กาหนดมาตรการได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ควรวิ เคราะห์ อั ตราการสูญเสี ยจ าแนกรายวิ ชาชี พ และเร่ งรั ดการท า
Exit Interview ในผู้ลาออกทุกราย
การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์
การประเมิน ITA ร้อยละ 48.54 (เป้าหมายร้อยละ 90) ควรเร่งพัฒนาเครือข่ายทีมพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงาน การจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม ทุกเขตดาเนินการ
ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ภาพรวมร้อยละ 29.49 (เป้าหมาย> ร้อยละ 20) มีประเด็นหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับ
อานาจการจัดซื้อระดับเขตซึ่งอยู่ระหว่างติดตาม ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการดาเนินการตาม
พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับใหม่ ซึ่งจาเป็นต้องติดตามโดยกลไกการตรวจสอบภายใน สาหรับการเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อ
ร่วม หากเพิ่มเป้าจัดซื้อร่วมในส่วนของวัสดุ Lab และทันตกรรม จะเพิ่มมูลค่าการจัดซื้อและมีต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลง
สาหรับการติดตามการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ ไม่พบหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 ทุกเขตมีแผนทางการเงิน (plan fin) ที่มีความครบถ้วน ควรติดตามคุณภาพและการนา Planfin
ไปใช้ นอกจากนี้ต้องเฝ้าระวังวิกฤติการเงินในหน่วยบริการที่มีสถานะการเงินการคลังระดับ 4 , 5 และ 6 อย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือและกลไกสาคัญในการกากับติดตามระบบธรรมภิบาล โดยพบ
ปัญหาสาคัญคือ การที่หน่วยงานไม่แก้ไขหรือแก้ไขตามข้อทักท้วงไม่ ครบถ้วน โดยเฉพาะเขตสุขภาพที่ 7 และ 8
ซึ่งต้องเร่งรัดติดตามอย่างจริงจัง รวมทั้งติดตามการชาระหนี้สาธารณสูปโภคของหน่วยบริการที่ค้างชาระตามมติ
ครม.เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ด้วย
สาหรับการพัฒนาคุณภาพองค์กร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หน่วยงานส่วนกลาง
ใน สป.ดาเนินการตามกระบวนการและจัดส่งข้อมูลรายงานถูกต้องครบถ้วน ร้อยละ 46.15 ในส่วนของ สจ. และ
สสอ. ด าเนินการได้ร้อยละ 60.53 และ 32.0 ตามลาดับ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน HA รพศ. รพท. และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ ผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 98.2 มีเพียง 2
แห่ง ที่อยู่ระหว่างการประเมิน คือ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร อีก 1 แห่งไม่ผ่านการประเมินคือ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง ในส่วนของ รพช. ภาพรวมผ่าน
การรับรองคุณภาพ HA ขั้น 3 ร้อยละ 84.1 ประเด็นสาคัญคือ กองบริหารการสาธารณสุขควรพัฒนาระบบข้อมูล
เพื่อแจ้งเตือนหมดอายุ หรือให้ผู้บริหารได้รับทราบเพื่อการบริหารจัดการและเร่งรัดหน่วยบริการในพื้นที่ พัฒนา
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2560 มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 17.13 (1,683 แห่ง) ในส่วนของปี 2561
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อยู่ระหว่างดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนด ได้แก่ การอบรมครู ก. ครู ข. และเตรียมทีมประเมิน ซึ่งจะประเมินผล
ในไตรมาสที่ 3 – 4 ประเด็นสาคัญคือการพัฒนาทีมและระบบการประเมินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Hot Issue) : การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป้าหมาย
รอบ 5 เดือน ไม่เกิน 7.3 ต่อแสนประชากร (4,879 คน) ผลการดาเนินงานรอบ 5 เดือนอยู่ที่ 5.18 ต่อแสน
ประชากร (5,507 คน) เพิ่ม 828 คน ควรผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดร่วม(Joint KPI)ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัด จะทาให้การขับเคลื่อนงานมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ประเด็น การตรวจติ ดตามแผนงานบู รณาการเสริมสร้ างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้ กับเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ : โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี เป้าหมายเพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในคน
และปลาลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี พ.ศ.2568 ผลการดาเนินงานปี 2559-ปี 2561 พบว่าการติดพยาธิใน
ปลายังไม่ลด ควรใช้เครือข่ายตาบลจัดการสุขภาพร่วมดาเนินงาน โครงการเมืองสมุนไพร ควรเร่งสารวจความ
ต้องการของตลาดสมุนไพร Demand Side การจัดทาฐานข้อมูลด้านสมุนไพรผู้ปลูก/ผู้จาหน่าย/พื้นที่ปลูก/
แปรรูป และพัฒนาศักยภาพด้านแผนธุรกิจ (Business plan) ควรกาหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ที่มี
บทบาทหลักในการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพร
สาหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พื้นที่เสี่ยง 32 จังหวัด ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก , ภาคกลางบางส่วน และเริ่มขยายไปทางภาคเหนือ ตรวจพบ
สัตว์มีเชื้อพิษสุนัขบ้า 839 ตัว และเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าจานวน 8 คน จากข้อมูลผู้เสียชีวิตจากโรคพิษ
สุนัขบ้าในระบบเฝ้าระวังโรคของประเทศไทย ระหว่าง 1 มกราคม-29 เมษายน 2561 พบว่ามีการรับเชื้อจาก
สุนัข 7 ราย จากแมว 1 ราย เป็นสัตว์มีเจ้าของร้อยละ 75 ควรเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และการประเมิน
ความรู้ของประชาชน กรมควบคุมโรคและองค์การเภสัชกรรมบริหารจัดการด้านยา/วัคซีน และติดตามการ
สารองยา/วัคซีนให้เพียงพอในสถานบริการสุขภาพ
………………………………………………………….
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