
นพ.สินชัย  ตันติรัตนานนท์ 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน 

3 เมษายน ๒๕๖๑ 

คณะที่ 3   
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 



Pe
op

le
  &

 G
ov

er
na

nc
e 

Ex
ce

lle
nc

e 1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช้ ระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 

2. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) PA 

3. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

ระบบธรรมาภิบาล 
และองค์กรคุณภาพ 

การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 

4. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
5. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ

ภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
6. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข PA 
7. ร้อยละของ รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 PA 
8. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  

9. ร้อยละของหนว่ยบรกิารทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ PA 



ระดับที่ 1  ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนคีวามสุขของคนท างาน 
               และการน าดัชนีความสุขของคนท างานไปใช ้
 

ระดับที่ 2  มีการส ารวจข้อมูล 
 

ระดับที่ 3  มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล 
              ต่อผู้บริหาร 
 

ระดับที่ 4  มีการท าแผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 
 

ระดับที่ 5  มีการใช้แผนพัฒนาความสุขของคนท างาน 

ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน  
(Happinometer) ไปใช้ 

ข้อค้นพบ 

1. ทุกจังหวัดผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 เตรียมท าแผนสร้างสุข
ต่อไป 

2. Happy Money ประเด็นปัญหา 

       2.1 มีความล่าช้า ใน SCB  

       2.2 มีหนี้กับสหกรณ์ฯ หรือ เงินเดือนเหลือน้อย 

 
 

1. หา/สนับสนุน แหล่งทุนที่เหมาะสม 

2. มีผู้รับผิดชอบระดับเขต 

 

 

ข้อเสนอ 



แผนภูมิแสดงภาพรวมผลการประเมิน Happinometer ภาพรวมเขต 9  
เปรียบเทียบกับภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข 



อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention Rate)  
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 85 



อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข  เขต 9   
ปีงบประมาณ 2561 

  
 
 
 
 
 
 

…………. 

   สถานการณ์   
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แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล 

ขัยภูมิ 

บุรีรัมย ์

สุรินทร ์

1. พื้นที่มีความเข้าใจใน KPI Template ไม่ตรงกัน 
2. จังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลบุคลากรรายวิชาชีพ/ภาพรวมของจังหวัด 
3. ทันตแพทย์มีอัตราการคงอยู่ต่ าสุดใน 4 สายวิชาชีพ  สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การลาออกเพื่อกลับภูมิล าเนา และ ศึกษาต่อ  
   

แหล่งข้อมูล : R9health ณ 2 เม.ย.2561 

ประเด็นปัญหาทีพ่บในการตรวจราชการ 



ประเด็นตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. การด าเนินงานจัดซื้อร่วมระดับจังหวัดตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการ
ด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 

2. การจัดซื้อมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
    วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 

(ร้อยละ 20) 
นิยาม 
เวชภัณฑ์ฯ หมายถึง ยา วัสดุการแพทย์  วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์  วัสดุทันตกรรม 



ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (r9health) 

ร้อยละการจัดซื้อร่วมเวชภัณฑ์  ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาเขตสุขภาพที่ 9 

 
จังหวัด/การ
จัดซื้อร่วม 

ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 

มูลค่าการ
จัดซื้อร่วม 

มูลค่าการจัดซื้อ
ทั้งหมด 

ร้อย
ละ 

นครราชสีมา 168,804,374 525,750,348 32.1 

ชัยภูม ิ 33,591,398 172,060,005 19.5 

บุรีรัมย ์ 53,404,917 222,079,620 24.0 

สุรินทร์ 34,593,504 191,399,129 18.1 

รวม 290,394,193 1,111,289,102 26.1 



ประเด็นตรวจราชการ 

การบริหารจัดการ
โดยคณะกรรมการ 

มีการจัดซื้อตาม
ระเบียบ 

มีการก ากับ/รายงาน
และประเมินผล 

การสั่งใช้อย่าง
สมเหตุสมผล 



  ทุกจังหวัดมีการจัดท าค าสั่งคณะกรรมการ PTC 
ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยคณะท างานด้านบริหาร
เวชภัณฑ์ระดับจังหวัด 

 

  มีค าสั่งคณะกรรมการจัดซื้อร่วมระดับเขตทั้งยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 ค าสั่งคณะท างานไม่ได้รับการทบทวนจัดท า
ค าสั่งและบทบาท หน้าที่ใหม่  

             ควรจัดท าค าสั่งคณะท างานเฉพาะด้านในระดับ
จังหวัด เช่น คณะท างานจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ร่วม 
คณะท างานประเมิน  การใช้อย่างเหมาะสม  

การบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ มีการจัดซื้อถูกต้องตามระเบียบ 

  กระบวนการจัดการในการจัดซื้อจัดจ้าง
ด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ 

  ก าหนดให้จัดท าแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจ าปี
และเสนอต่อผู้บริหาร 

           เวชภัณฑ์มิใช่ยาบางรายการยังใช้วิธีการ
จัดท าราคากลาง 

             จังหวัดควรติดตาม ประเมินผล เพื่อ
ป้องกันการเกิดปัญหาด าเนินการผิดระเบียบ  เช่น 
มีการนิเทศด้านระเบียบพัสดุ โดยเฉพาะและใน
ระดับเขตควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ปัญหา 
อุปสรรค ในการท างานร่วมกัน 



 ก าหนดตัวชี้วัดระดับจังหวัดทั้งยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
และจัดท ารายงานในรูปแบบเดียวกันเพื่อให้หน่วย
บริการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการท างานและ
จังหวัดใช้ประเมินผลงาน 

           การก าหนดค านิยามของข้อมูลรายงานไม่ตรงกัน
และขาดผู้รับผิดชอบในการติดตามรายงานข้อมูล 

           ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบทั้งส่วนระดับจังหวัด
และอ าเภอเพื่อให้ง่ายต่อการประสานงานและมี
ผู้รับผิดชอบตามเวชภัณฑ์แต่ละประเภท 

 

มีการก ากับ/รายงานและประเมินผล 

  ในส่วนของเวชภัณฑ์ยาทุกจังหวัดด าเนินการ
จัดท า DUE ในรายการยาบัญชี ง,จ หรือรายการ
ที่มีมูลค่าการใช้สูง  

 ในส่วนของเวชภัณฑ์มิใช่ยายังขาด
กระบวนการก ากับการสั่งใช้และเวชภัณฑ์ยายังไม่มี
การประเมินร่วมกันในระดับเขต รวมทั้งขาดการ
น าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ 

 

การประเมิน/ควบคุมการส่ังใช้อย่าง
เหมาะสม 



ปัจจัยน าไปสู่ความส าเร็จ 

 ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายที่ส าคัญของ
หน่วยบริการและติดตามผลการด าเนินงาน 

 การจัดท าระบบรายงานบรหิารเวชภัณฑ์
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 การประสานงานโดยอาศัยการท างานผ่าน
เครือข่ายของวิชาชีพและจัดตั้ง
คณะกรรมการด้านงานบรหิารเวชภัณฑ์ของ
ระดับจังหวัด 

 การได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ 

 มีระบบติดตามและประเมินผลงานด้านงาน
บริหารเวชภัณฑ์ 

 

ปัญหาอุปสรรค 

 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการท างานของ
ผู้บริหาร การออกกฎระเบียบ ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ยากเนื่องจากโรงพยาบาลแต่ละแห่งจึง
มีศักยภาพในการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน 

 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการด ารงชีวิตของ
ประชาชนซึ่งส่งผลให้ภาวะความเจ็บป่วยของ
ประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น มี
ภาวะแทรกซ้อนของโรคมากขึ้น 

 การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการตามระบบ 
SERVICE  PLAN ซึ่งต้องเพิ่มงบประมาณในการ
พัฒนางานต่างๆเพิ่มขึ้น 

 



ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของส่วนราชการ 

ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



จังหวัด 
สสอ. 

หมายเหตุ 
ทั้งหมด ผ่าน ร้อยละ 

นครราชสีมา 32 5 15.62 เป้าหมาย 32 
บุรีรัมย์ 23 12 52.17 เป้าหมาย 23 
สุรินทร ์ 17 2 11.76 เป้าหมาย 5 
บุรีรัมย์ 16 2 12.50 เป้าหมาย 4 
รวม 88 21 23.86 

สถานการณ์ 
 
 
 
 
 

สสจ. ทั้ง 4 แห่ง ผ่านทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 



ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

1. ร้อยละของ รพศ., รพท. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
ร้อยละ 100 

2. ร้อยละของ รพช.มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 80 

 

 

ประเด็นการตรวจราชการ 



แนวทางแก้ปัญหา มาตรการ/โครงการที่ส าคัญ ปี 2561 

1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ในพ้ืนท่ี กลุ่ม รพ. Accredit / Re -Accredit 

2 ประชุมแลกเปล่ียน วิชาการ ทบทวนเวชระเบียน/วิเคราะห์ RCA 

3 เยี่ยมกระตุ้นก่อน รพ. Accredit / Re Accredit โดยทีมท่ีปรึกษา HACC นครชัยบุรินทร์ 



มาตรการ 
เป้าหมาย 

3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ กลุ่ม รพ. Accredit แลกเปลี่ยน 1 ครั้ง 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

แลกเปลี่ยน1 ครั้ง 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ กลุ่ม รพ. Re -Accredit แลกเปลี่ยน 1 ครั้ง 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

3.ประชุมวิชาการ ทบทวนเวชระเบียน/วิเคราะห์ RCA แลกเปลี่ยน 1 ครั้ง 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

4.เยี่ยมกระตุ้นก่อน รพ. Accredit / Re Accredit โดยทีมที่ปรึกษา 
HACC นครชัยบุรินทร์ 

เยี่ยมกระตุ้น 
รพ. 5 แห่ง 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

เยี่ยมกระตุ้น 
รพ. 1 แห่ง 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

เยี่ยมกระตุ้น 
รพ. 2 แห่ง 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

แนวทางติดตามประเมินผล 

1 ติดตามความก้าวหน้าในวันประชุมประจ าเดอืนผู้บริหาร 

2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่ม รพ. AC , Re Ac 

3 จัดทีมเยี่ยมกระตุ้นก่อนวัน รพ. AC , Re Ac 



ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤต
ทางการเงิน (ระดับ 4 ไม่เกินร้อยละ 6) 



สถานการณ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ณ 30 มี.ค.61)     
 
    
 
 
 
 
 

จังหวัด 
ระดับวิกฤติทางการเงิน (แห่ง) ระดับ 4 

ไม่เกินร้อยละ 
6 0 1 2 3 4-7 

นครราชสีมา 31 2 - - - 0 

บุรีรัมย์ 21 1 1 - - 0 

สุรินทร์ 14 1 1 1 - 0 

ชัยภูมิ 12 3 1 - - 0 

รวมเขต 78 7 3 1 - 0 

มาตรการส าคัญ 

ระดับ 3 รพ.รัตนบุรี (สร.) 
ระดับ 2 รพ.ปะค า (บร.) , รพ.ศีขรภูมิ (สร.) , รพ.ภูเขียว (ชย.)  

 
1. จัดสรรเงินอย่างเพียงพอ โดย คกก. CFO เขต 
2. ติดตามก ากับ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน และ Planfin 

     ทุกเดือน โดยจังหวัด 
3. สร้างประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ Smart Hospital 

4. พัฒนาการบรหิารระบบบัญชี  
5. พัฒนาเครือข่าย และ ศักยภาพบุคลากรด้านการเงนิการคลัง 

 

• ระดับอ าเภอเฝ้าระวังสถานการณ์ทาง
การเงินไตรมาส 3 และ 4 ทุกเดือน 

• การจัดสรรเงินผ่านการพิจารณาระดับเขต
ให้จังหวัดเกลี่ยเงินให้หน่วยบริการ 

ข้อเสนอแนะ 




