สรุ ปประเด็นการตรวจราชการ ประจาปี ๒๕๖๔
รหัส

ประเด็น

การดาเนินงาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่
หลัก
รับผิดชอบร่วม

กลุ่มงานใน สสจ.ที่
รับผิดชอบ

Agenda based (นโยบายรัฐบาล ผู้บริหารระดับสูง ยุทธศาสตร์ชาติ)
1

ประเด็นที่ 1

โครงการเกี่ยวกับพระราชวงศ์
กบรส.
-โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2
2.1

ประเด็นที่ 2

กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ
1. กัญชาทางการแพทย์

กบรส./สถาบันกัญชา/สป.

2.สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ

กรม สบส.

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
-ประชาชนคนไทย มีหมอประจาตัว ๓ คน
-จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการ
สุขภาพ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ
พ.ศ.๒๕๖๒
-พชอ.

สสป.

กรม สบส.

2.1
3

ประเด็นที่ 3

พคร.

คบ./รพ.ตราด
แพทย์แผนไทย
พคร.

สรุ ปประเด็นการตรวจราชการ ประจาปี ๒๕๖๔
รหัส

ประเด็น

การดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบร่วม

กลุ่มงานใน สสจ.ที่รับผิดชอบ

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
๔
ประเด็นที่ ๔ สุขภาพกลุ่มวัย+สุขภาพจิต
๔.๑

๔.๒
๔.๓
๔.๔

ประเด็น
มุ่งเน้น
ประเด็น
ติดตาม

๑. ผู้สูงอายุคุณภาพ (พลัดตกหกล้ม)
๒. สุขภาพจิต (ฆ่าตัวตาย)
๓.มารดาตาย
๔. เด็กปฐมวัย

กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
กรมอนามัย

กรมควบคุมโรค/
กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต

๕.กลุ่มวัยทางาน (NCD-HT,DM)

กรมควบคุมโรค

กรมอนามัย/
กรมการแพทย์

ส่งเสริมสุขภาพ
/NCD
ส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมสุขภาพ
/NCD
NCD

สรุ ปประเด็นการตรวจราชการ ประจาปี ๒๕๖๔
รหัส

ประเด็น

การดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่
รับผิดชอบร่วม

กลุ่มงานใน สสจ.ที่
รับผิดชอบ

Functional based (ระบบงานของหน่วยบริการ)
5
5.1

ประเด็นที่ 5

ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย
1. Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

กรมการแพทย์

พคร./service plan

5.2
5.3

2. Service Plan สาขาอุบัติเหตุ
3. Service Plan สาขามะเร็ง

พคร./service plan
พคร./service plan

5.4

4. Service Plan สาขาทารกแรกเกิด

พคร./service plan

5.5
6
6.1

5. intermediate care
Good Governance
1. ตรวจสอบภายใน (แผนเงินบารุงใน รพ.)

พคร./service plan
กลุ่มตรวจสอบภายใน สป.

บริหารทั่วไป

2. การเงินการคลัง (ศูนย์จัดเก็บรายได้)

กองเศรษฐกิจฯ

ประกันสุขภาพ

6.2

ประเด็นที่ 6

สรุ ปประเด็นการตรวจราชการ ประจาปี #*(%
รหัส

ประเด็น

การดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก

Area based (ปัญหาสาคัญของพื้นที่) และ (นวัตกรรม) อย่างน้อย ๒ เรื่อง
๗.๑ นวัตกรรม N C D by I T (New Care Design
สระแก้ว
by R6)

๗.๒ ปัญหา
สาคัญของ
พื้นที่

Obesity War Season 2

ชลบุรี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบร่วม

กลุ่มงานใน สสจ.ที่
รับผิดชอบ

ตราด สมุทรปราการ
NCD/IT/พคร.
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
ตราด สมุทรปราการ
ส่งเสริม
จันทบุรี ระยอง สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี

กำหนดกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ ๖
รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๘ มกรำคม ๒๕๖๔
วัน/เวลำ

กิจกรรม

หมำยเหตุ

๗ ม.ค. ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้ทำหน้ำทีต่ รวจรำชกำรแยกรำยกลุ่ม ๑ – ๔ เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
จำกผู้รับผิดชอบงำนของสำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำดและโรงพยำบำล
ตรำด ให้ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะที่ ๑

คณะที่ ๑

ประเด็นที่ ๑ โครงกำรเกี่ยวกับพระรำชวงศ์ : โครงกำรรำชทัณฑ์ปันสุข

ห้องที่ ๑ ห้องยุทธนำวีเกำะช้ำง

ประเด็นที่ ๓. ระบบสุขภำพปฐมภูมิ : PCU/NPCU, พชอ., โครงกำร ๓ หมอ,

ห้องที่ ๒ ห้องประชุมพลอยแดง

รพ.สต.ติดดำว

ค่ำลำ สสจ.ตรำด

ประเด็นที่ ๔. สุขภำพกลุ่มวัย + สุขภำพจิต (กำรฆ่ำตัวตำย , สุขภำพแม่และ

/นำงชมชืน่ นำควิเวก

เด็ก, สุขภำพกลุ่มวัยทำงำน : NCD-DM HT, ผู้สูงอำยุคุณภำพ : พลัดตกหกล้ม) /น.ส.นิตยำ วังรัตนโสภณ
คณะที่ ๒

คณะที่ ๒ ห้องประชุมชัยพฤกษ์

ประเด็นที่ ๒. กัญชำทำงกำรแพทย์และสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ

ชัน ๓ รพ.ตรำด

ประเด็นที่ ๕. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตำย

/นำงรุ่งพร เรืองอร่ำม รพ.ตรำด

- Service Plan : สำขำหัวใจและหลอดเลือด, สำขำอุบัติเหตุ, สำขำมะเร็ง,

/น.ส.โสมำพัฒน์ นิรนั ต์พำนิช

สำขำทำรกแรกเกิด , Intermediate care

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

คณะที่ ๓

คณะที่ ๓ ห้องประชุม VDO

ประเด็นที่ ๖. Good Governance (กำรเงินกำรคลัง, ตรวจสอบภำยใน)
ประเด็นที่ ๗ area based :
๑ Innovative Healthcare (NCD by IT)
๒ เรื่องที่เป็นปัญหำสำคัญในพื้นที่(Obesity war season ๒)

Conference สสจ.ตรำด

- รับประทำนอำหำรกลำงวัน

- สสจ.ตรำด

ผู้ทำหน้ำที่ตรวจรำชกำรแยกรำยคณะ ๑ – ๓
- รับประทำนอำหำรเย็น

/นำงรัตนำภรณ์ ครองธรรม กลุ่ม
งำน พนย.

(ต่อ)
- สสจ.ตรำด / รพ.ตรำด

วัน/เวลำ

กิจกรรม

หมำยเหตุ

๘ ม.ค. ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐น.

-ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - สำธำรณสุขนิเทศก์เป็นประธำนประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนนำเสนอสรุปผล ห้องประชุม VDO
กำรตรวจรำชกำร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนภำพรวมจังหวัด
(๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น - ชมวิดีทัศน์ แนะนำจังหวัดตรำด
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น

Conference สสจ.ตรำด
ห้องประชุมพลอยแดงค่ำ
ล้ำ สสจ.ตรำด

- นพ.สสจ.ตรำด แนะนำคณะผูบ้ ริหำร สสจ.ตรำด และ ผอ.รพ.ตรำด แนะนำ
คณะผู้บริหำร รพ.ตรำด

๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. - ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง/สำธำรณสุขนิเทศก์ แนะนำคณะตรวจรำชกำรฯและ
มอบนโยบำย กำรตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. - สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตรำด นำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบ
ประเด็นกำรตรวจรำชกำร โดยนพ.ภำนุวฒ
ั น์ โสภณเลิศพงศ์
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. - โรงพยำบำลตรำด นำเสนอสรุปผลกำรดำเนินงำนตำมกรอบประเด็นกำรตรวจ
รำชกำรและกำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ โดย นพ.วิทยำ สุริโย
กำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำร
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) - ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เป็นประธำนกำรนำเสนอสรุปผลกำร
ตรวจรำชกำรรำยคณะ ๑ - ๓ และมอบข้อเสนอแนะ/แนวทำง/ข้อสั่งกำรในกำร
ดำเนินงำนแก่คณะกรรมกำรประสำนกำรพัฒนำสำธำรณสุขระดับจังหวัด และ
ผู้รับผิดชอบงำนที่เกี่ยวข้อง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน

สสจ.ตรำด

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง/สำธำรณสุขนิเทศก์ ร่วมกับคณะผูบ้ ริหำรจังหวัด

- รพ.ตรำด

และผู้แทนศูนย์วชิ ำกำร ตรวจเยีย่ ม รพ.สต.ท่ำพริก
- ทีมตรวจรำชกำร ตรวจเยี่ยม รพ.ตรำด

- รพ.สต.ท่ำพริก

