


สรุปประเด็นสำำคัญ(ข้อสั่งกำร) จำกกำรประชุมติดตำมและประเมินผลงำนสำธำรณสุข และ กำรประชุมคณะ
กรรมกำรวำงแผนประเมินผลและพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพระดับจังหวดั ประจำำเดือนมิถุนำยน 2561 

เรื่องที่ ประเด็นสำำคัญ ผู้รับผิดชอบ
1 เรื่องเกี่ยวกับกำรบริหำร/กำรเงิน/กำรคลัง/ประกัน

1.1 ขอให้ข้ำรำชกำรใส่เสื้อเหลืองตลอดเดือนกรกฏำคม 2561 และ
ให้จดัสถำนที่สำำหรับลงนำมถวำยพระพร  กำรติดธงชำติ และธงตรำ
สัญลักษณ์ ขอให้คำำนึงถึงควำมถูกต้อง และสมพระเกียรติ

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/ทุกกลุ่มงำน/กลุ่ม
งำนบริหำรทั่วไป 

1.2 ขอให้ลดกำรใช้ถุงพลำสติกและโฟมในโรงพยำบำล เช่น ใช้ถุงผ้ำ
ใส่ยำแทนถุงพลำสตกิ 

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง

1.3 วันที 18 – 20 กค 61 ประชุมวิชำกำรสำธำรณสุข 100 ปี 
ที่อิมแพค เมืองทองธำนี ขอให้รีบลงทะเบียนและชำำระค่ำลงทะเบียน 
ภำยใน 16 กค 61

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนพัฒนำคุณ
ภำพฯ

1.4 ให้ทกุ รพ./สสอ./กลุ่มงำน เร่งรดักำรเบิกจ่ำยงบดำำเนินกำร 
มอบหมำยรอง 1 ติดตำมงบยำเสพตดิ

รอง 1/รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
ทุกกลุ่มงำน/กลุ่มงำนยำเสพติด   

1.5 ให้ทกุ รพ.เร่งรดักำรส่งมอบและกำรเบิกจ่ำย ในงบลงทุนที่ทำำ
สัญญำแล้ว

รพ.ทุกแห่ง/กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป

1.6 ให้ทกุ รพ./รพ.สต. ดำำเนินกำร 1 รพ. 1 วดั  รพ.สต.ใดไม่มวีัด
รับผิดชอบ หำกมีมัสยดิให้ดูแล มัสยิด 1 แห่ง หำกไม่มี ให้หำวดัใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงดูแล 1 แห่ง ( ทกุ รพ./รพ.สต. ต้องมีวดั/มัสยิดดูแล 1 
แห่ง) โดยเข้ำไปดูแลด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กำรให้สุขศึกษำ กำร
ป้องกันควบคุมโรค และรำยงำนผล (จังหวัดในเขต 4 ยังไม่ส่งรำยงำน)

พ.ทกุแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง/รพ.สต.ทุก
แห่ง/กลุ่มงำนควบคุมโรคไมต่ิดต่อ

1.7 จติอำสำ ให้ทกุหน่วยงำน ดูแลจิตอำสำตำมบทบำทหน้ำที่ และ
รำยงำนผลทุกวัน กลุ่มงำนบริหำรทั่วไปรับผิดชอบกำรส่งรำยงำน 
กลุ่มงำนพัฒนำคณุภำพฯดูแลภำพรวม

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนพัฒนำคุณ
ภำพฯ/กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป

1.8 วันที่ 9 – 13 กค เป็นสัปดำห์รณรงค์คัดกรอง 5 ชว่งวัย รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนส่งเสริม

1.8 ให้รพ.พระน่ังเกล้ำ ดูแลเรื่อง ER คุณภำพ (ไม่ให้เกิดกรณีขอส่งเวร
กอ่นในขณะที่มีผู้ป่วยวิกฤติเสี่ยงเสียชีวิตรออยู่) และให้ทุก รพ.เตรียม
ควำมพร้อมของรถพยำบำล (ไม่ให้เกิดกรณีขอเติมนำ้ำมันในขณะจะส่ง
ต่อผู้ป่วย)

รพ.ทุกแห่ง

1.9  กรณีมีผู้มำเปิดให้บริกำรแพทย์แผนไทยในพื้นที่ เช่น วดั 
ขอให้ประสำนงำนกับกลุ่มงำนคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบ

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนคุ้มครองฯ

2 งำนปฐมภูมิ
2.1 ผู้ชว่ยสำธำรณสุขอำำเภอทุกแห่งนำำเสนอผลกำรขับเคลื่อน พชอ. 
บำงอำำเภอยังขำดควำมชัดเจนในเรื่องวตัถุประสงค์และกำรประเมินผล 

สสอ.ทุกแห่ง

3 งำนควบคุมโรค
3.1 ให้ทกุหน่วยรำชกำร รำยงำน CI , HI ตำมจริง และทำำลำย
แหล่งเพำะพันธ์ยุงลำยหลังกำรสำำรวจทันที   นพ.สสจ.จะลงสุ่มสำำรวจ
ในหน่วยรำชกำรด้วยตนเอง

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ



เรื่องที่ ประเด็นสำำคัญ ผู้รับผิดชอบ
3.2 ปีน้ีไข้เลือดออกระบำดสูง ขอให้ทุกรพ.ยึดเกณฑ์กำรส่งต่อและกำร
admit ตำมแนวทำงที่จังหวัดส่งให้  

รพ.ทุกแห่ง/กลุ่มงำนควบคุมโรค
ตดิต่อ

3.3 ชว่งเดือน กค – สค  ให้ทุกพื้นทีร่ณรงค์ไข้เลือดออก เน้นทำำลำย
แหล่งเพำะพันธ์ยุงลำย

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ

3.4 ให้เฝ้ำระวังโรคมือ เท้ำ ปำก ในศูนย์เด็ก และ โรงเรียน รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/กลุ่มงำนควบคุม
โรคติดต่อ

3.5 ให้ทกุอำำเภอเปิด EOC รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/กลุ่มงำน
ควบคุมโรคติดต่อ

4 กำำหนดตรวจรำชกำร 
9 กค 61 เช้ำ เก็บข้อมูลที่ สสจ.
             บ่ำย นำำเสนอ Service Plan ที่ รพ.พระน่ังเกล้ำ 
(ขอเชิญประธำน เลขำ ผู้ช่วยเลขำฯ และผู้เกี่ยวข้อง Service Plan ทุก
สำขำ)
10 กค 61 เยี่ยมเสริมพลัง ที่ รพ.สต.บำงแม่นำง 
(ขอเชิญสสอ. ผู้รับผิดชอบงำนปฐมภูมิระดับอำำเภอทุกแห่ง และของ 
รพ.บำงใหญ่)
13 กค 61 เช้ำ สรุปตรวจรำชกำรรอบ 2 ที่ รพ.พระน่ังเกล้ำ 
(ขอเชิญ นพ.สสจ./รอง/ผอ.รพ.พระน่ังเกล้ำ/รองผอ./ผอ.รพช./สสอ./
หัวหน้ำกลุ่มงำนและผู้เกี่ยวข้องในสสจ.)
ระหว่ำงวันที่ 9 – 13 กค. อำจจะมีผู้นิเทศ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
ขอให้ทุกหน่วยงำนเตรียมพร้อมรับกำรนิเทศ

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/ทุกกลุ่มงำน/กลุ่ม
งำนพัฒนำยุทธศำสตร์ 

5 พรบ.ข้อมูลสุขภำพบุคคล ได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้ว จะมีผล
บังคับ 1 ตค 61 ขอให้เตรียมควำมพร้อม ศึกษำ ทำำควำมเข้ำใจ 

รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/
รพ.สต.ทกุแห่ง/ทุกกลุ่มงำน/กลุ่ม
งำนพัฒนำยุทธศำสตร์ 

6 ให้สสอ.และรพ.ช่วยตรวจสอบสถำนประกอบกำรเครื่องสำำอำง รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทกุแห่ง/กลุ่มงำน
คุ้มครองฯ

7 ให้รพ.บำงใหญ่ , รพ.พระน่ังเกล้ำ ประสำนข้อมูลเรื่องค่ำใช้จ่ำยกำรทำำ 
Special Investigate กับรอง 1 

รอง 1 / รพ.พระน่ังเกล้ำ / 
รพ.บำงใหญ่

8 SP โรคหลอดเลือดสมอง 
จะจัดแนวทำงกำรดูแลผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤติแต่ยังต้องนอนในรพ. 
ให้กับ รพช.เพื่อรับดูแลต่อ , จะลงเยี่ยมพยำบำล Stroke ใน รพช.

รพ.ทุกแห่ง/กลุ่มงำนควบคุมโรค
ไม่ตดิต่อ

9 แจ้งให้ทรำบ/ประชำสัมพันธ์
9.1 นำงธนสรณ์ ศรใีช้ประวัติ นักวชิำกำรสำธำรณสุขชำำนำญกำรพิเศษ
(รอง 3) ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
อกีตำำแหน่ง 
9.2 ขอเชิญรับฟังกำรออกอำกำศเรื่อง “RDU รู้เรื่องยำ” ท่ีคลื่นวิทยุ 
93.75 / 94.25 / 97.25 / 107.50 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลำ 
18.30 – 19.00 น.



เรื่องที่ ประเด็นสำำคัญ ผู้รับผิดชอบ
9.3 รพ.พระน่ังเกล้ำจดัตั้งศูนย์บริกำรสุขภำพชำวตำ่งชำติ 
(นักท่องเที่ยว) ทีจุ่ดประชำสัมพันธ์ หน้ำ รพ. 
9.4 วันที่ 6 – 8 สค 61 กลุ่มงำน IC รพ.พระน่ังเกล้ำจดัประชุม
วิชำกำร ขอเชิญ พยำบำลในรพ.แจ้งเข้ำร่วมประชุมในไลน์ QA  
พยำบำลใน รพ.สต. แจ้งผ่ำนแม่ข่ำย 
9.5 วันที่ 22 สค.61 เวลำ 22.00 น. รพ.พระน่ังเกล้ำ ขอเชิญร่วม
บริจำคในรำยกำรรับบริจำคทำงช่อง 5

9.6 วันที่ 15 สค 61 ขอเชิญร่วมทอดผ้ำป่ำที่วดัสังฆทำน เพือ่ซ้ือ
เครื่องมือแพทย์ให้กับ รพ.พระน่ังเกล้ำ 
9.7 วันที่ 15 – 17 กค รพ.พระน่ังเกล้ำจะออกหน่วย ณ บริเวณที่พัก
เขตพระรำชฐำน โดยวันที่ 16 กค จะมีกำรรับบริจำคโลหิต และวันที่ 
17 กค จะมีจิตอำสำขุดลอกคลองบำงตลำด 
9.8 วันที่ 23 กย 61 รพ.ไทรน้อยจัดเดินวิ่งกำรกุศลเพื่อสุขภำพ 
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