


 
สรุปประเด็นสําคัญ(ขอสั่งการ) จากการประชุมติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข และ การประชุม

คณะกรรมการวางแผนประเมินผลและพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัด ประจําเดือนมีนาคม 2561  
 

เรื่องท่ี ประเด็นสําคัญ ผูรับผิดชอบ 
1 เรื่องเก่ียวกับการบริหาร/การเงิน/การคลัง/ประกัน  
 1.1 ใหทุกสวนราชการดูแลเวรยามชวงเทศกาลสงกรานตใหเขมงวด 

หามดื่มสุรากอน/ขณะปฏิบัติงาน 
รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.2 หากพบผูปวยยากไรในพ้ืนท่ี ขอใหแจงกลุมงานพัฒนายุทธศาสตร 
เพ่ือประสาน อบจ.ในการจัดหาคาเดินทางใหกับผูปวยยากไร และควร
มีบันทึกหลักฐานการเขาไปดูแลผูปวยเก็บไว  

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร 

 1.3 ใหทุกสวนราชการดูแลสถานท่ีและหองน้ําใหสะอาด รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.4 โรงแรมท่ีใชจัดประชุมตองผานมาตรฐาน โดยขอตรวจสอบกับ 
ปลัดจังหวัด หากไมผานมาตรฐานขอความรวมมืองดใชจัดประชุม 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.5 การถายรูปในงานพิธีตางๆ ขอใหคํานึงถึงความเหมาะสม และ
ขอใหแตงกายใหถูกตองตามงานพิธีนั้นๆ เชน การสวมหมวก และไม
คุกเขาเวลาเขาพบผูบริหาร ใหใชนั่งยอแทน (การคุกเขาใช กับ 
เชื้อพระวงศเทานั้น) 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.6 ใหทุก สสอ.เรงรัดการเบิกจายงบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (10,000 บาท ) 

สสอ.ทุกแหง/กลุมงานพัฒนา
ยุทธศาสตร 

 1.7 ให สสอ.บางบัวทอง/บางใหญ/ไทรนอย เรงรัดการเบิกจาย
งบดําเนินการ (ยังไมถึงเกณฑ) 

สสอ.ทุกแหง/กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป 

 1.8 ใหทุก รพ.เรงรัดการเบิกจายงบยาเสพติด รพ.ทุกแหง/กลุมงานยาเสพติด 
 1.9 หนวยบริการทุกแหง ไดจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง และรายงาน 

สป. ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป ตามนโยบาย สป สธ  
รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.10 การตรวจสอบภายในรออบ 2 จะดําเนินการระหวาง 1 
พฤษภาคม  - 31 กรกฎาคม 2561 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 1.11 ใหตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานของ อสม.ท่ีไมไดแจงเลข
บัญชีรับคาปวยการอสม. วาไมมีตัวตนหรือไมประสงคเปดบัญชี (พรอม
แนบเอกสารท่ีเก่ียวของ)  

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ 

2 งานควบคุมโรค  
 2.1 ใหทุกหนวยราชการ เฝาระวังไมใหคา CI > 0 และเฝาระวังคา HI 

ในพ้ืนท่ีทีมีการระบาด    
รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 2.2 ขอใหทุกพ้ืนท่ีสงรายงานผลการสอบสวนโรคไขเลือดออก และให
งานระบาดวิทยาจัดทําขอมูล Gen 2 เสนอตอท่ีประชุมครั้งถัดไป 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/งานระบาดวิทยา 

 2.3 ใหทุกพ้ืนท่ีมีชองทางติดตอสื่อสารกับโรงเรียนเพ่ือใหทราบ
สถานการณโรคท่ีจะมีการระบาด เชน มือเทาปาก อุจจาระรวง  และ
ควบคุมโรคไดกอนท่ีจะระบาด 
 
 
 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 



เรื่องท่ี ประเด็นสําคัญ ผูรับผิดชอบ 
 2.4 ใหคัดกรองวัณโรคในกลุม ผูสัมผัสรวมบาน ผูปวยDM และ HIV 

เพ่ิมข้ึน กลุมงานควบคุมโรคติดตอจะสงขอมูลผูปวย TB เพ่ือการติดตอ
ใหกับพ้ืนท่ีทุกวันจันทรสัปดาหท่ี 1 และ 3 ใหทุกรพ./สสอ. นําขอมูล
ติดตาม TB เขาท่ีประชุมครั้งถัดไป 

รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง/กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 2.5 SP อุบัติเหตุ ใหกลุมงานควบคุมโรคติดตอ ทําหนังสือแจง อปท.
ของอําเภอไทรนอยและปากเกร็ด เพ่ือใหเขารวม FR มากข้ึน รวมท้ัง
แจงใหทุกอําเภอข้ึนทะเบียน FR ในระบบ 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

3 ประเด็นจากการตรวจราชการรอบ 1 ป 61  รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.
ทุกแหง 

 3.1 กําจัดขยะติดเชื้อใหถูกตอง และมีการคัดแยกขยะกอนท้ิง  กลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม 
 3.2 ขอใหเพ่ิมการคนหาผูปวยสุขภาพจิตในพ้ืนท่ี และเพ่ิมความระวัง

ในการตรวจสารเสพติด (ลดการเผชิญหนากับผูมาตรวจ)  
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ/กลุมงาน
ยาเสพติด 

 3.3 เรงรัดการบันทึก TBCM online ในการคัดกรอง TB เจาหนาท่ี 
ผลงานท่ีตรวจสุขภาพเม่ือป 60 สามารถบันทึกได 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 3.4 ใหทุก รพ.พัฒนา ER คุณภาพ กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 
 3.5 ขอใหรพ.พระนั่งเกลา ทบทวนการตายของผูปวยท่ีมี PS Score > 

0.75  
กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

 3.6 ใชภาคีเครือขายชวยทํางาน ( ทฤษฏียืมแรง )  
 3.7 ขอใหทุกรพ.พัฒนาสู Paperless และใชเทคโนโลยีในการ

ใหบริการ  
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 3.8 ใช line ชวยทํางาน ในกลุมหญิงตั้งครรภ จนถึงคลอด และใช
สมุดสีชมพู ท้ังสถานบริการภาครัฐและเอกชน บันทึกขอมูลสําคัญ   

กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 3.9 ลดใชพลังงาน แผนกท่ีตองเปดบริการ 24 ชั่วโมง ใหปดแอร 4 
ชั่วโมง แผนกท่ีทํางานในเวลาราชการ ใหปดแอร 3 ชั่วโมง ( กอน
ทํางาน กอนเลิกงาน พักเท่ียง ) 

กลุมงานบริหารท่ัวไป 

 3.10 ลดการใหยา antibiotic ในผูปวยแผลสด  
 3.11 LTC ขอใหประสาน อปท.ใหเขารวมกองทุนใหครบ และชี้แจง

ใหมีความม่ันใจในการเบิกจายมากข้ึน 
กลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

 3.12 ใหทุก รพ./สสอ. จัดทําแผนรองรับการพัฒนา Happy Relax กลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
4 ตั้งแต 1 มีค. 61 กรมการขนสงทางบก ขอใหใชแบบฟอรมใบรับรอง

แพทย ตามท่ีแพทยสภารับรอง สําหรับผูขอรับใบอนุญาตหรือตออายุ
ใบขับข่ี รายละเอียดตามหนังสือท่ีแจงไปแลว 

รพ.ทุกแหง/กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค 

5 การโฆษณาสถานพยาบาลตองขออนุญาต กลุมงานคุมครองผูบริโภค 
6 ขอใหศูนยการแพทยฯ ชลประทาน จัดทําขอมูล การทํา Scope เพ่ือ

พิจารณาในการจัดสงผูสงสัยมะเร็งลําไสไปตรวจวินิจฉัยไดเหมาะสม  
ศูนยการแพทยปญญาฯ 
ชลประทาน 

7  ศูนยการแพทยฯ ชลประทาน มีวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในคน 
ไมเพียงพอ ประธานขอใหกลุมงานควบคุมโรค จัดทําขอมูลการฉีด
วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในคนตั้งแตวันท่ี 1 มค 61 แยกรายเดือน 

กลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

7 รพ.บางบัวทอง จะปรับปรุงหองผาตัดเสร็จในเดือน เมย –พค. 61 
ประธานขอให รพ.บางบัวทองทําหนังสือเวียนแจงทุก รพ. 
 

รพ.ทุกแหง / รพ.บางบัวทอง 



เรื่องท่ี ประเด็นสําคัญ ผูรับผิดชอบ 
8 ขอใหเรงรัดการคัดกรองและบันทึกขอมูลผูปวย DM/HT  รพ.ทุกแหง/สสอ.ทุกแหง/รพ.สต.

ทุกแหง/กลุมงานควบคุมโรคไม
ติดตอ 

9 ขอใหทุกโรงพยาบาลรายงานการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  
ตาม พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  (ยังขาดรายงาน 
ของ รพ.บางบัวทอง 2) และสัปดาหหนาจะมีการเก็บตัวอยางน้ําท้ิง
จาก รพ.ทุกแหงเพ่ือตรวจสอบการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

รพ.ทุกแหง / กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

10 แจงใหทราบ/ประชาสัมพันธ  
 10.1 ขอเชิญรวมงานวัฒนธรรม 2 ฝงเจาพระยา มหาเจษฏาบดินทร

วันท่ี 30 มีค – 2 เมย. 61 
 

 10.2 วนัท่ี 3 เมย. 61 ปลัดกระทรวงฯเปนประธานเปดการอบรม 
CPR ท่ี รพ.พระนั่งเกลา 

 

 10.3 วันท่ี 4 เมย. 61 มูลนิธิสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ  
เขาเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ (มะสงค)  

 

 10.4 วันท่ี 9 เมย. 61 เวลา 14.30  ขอเชิญรวมรดน้ําขอพรใน
ประเพณีสงกรานตท่ี สสจ.  
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