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สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

Agenda based  
1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพ่ือชาติ 
ศาสน์กษัตริย์ 
 

 
 
1. วางแผนการเปลี่ยนสิทธิการรักษาให้ผู้ต้องขัง  
2. การปรับระบบการบันทึกการรักษาระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและเรือนจำให้เป็น

ระบบเดียวกัน  
3. การสร้างระบบส่งต่อข้อมูลและการรักษาต่อเนื่องเมื่อพ้นโทษ (Personal Package)  
4. ขอให้ นพ.สสจ. เรียนผู้ว่าราชการจังหวัด ประเด็นปัญหาการ Key ข้อมูลต้องขัง    

เพ่ือแจ้ง ผบ. เรือนจำ  
5. รพ.อ่างทองสนับสนุนการตรวจ Hep – C ในผู้ต้องขังแรกรับ   
 

 
 
- รพ.อ่างทอง, 
- พัฒนาคุณภาพและบริการ, 
- ก.คร.  
 

2. กัญชาทางการแพทย์และสมุนไพรเพ่ือ
เศรษฐกิจ 
 
 
 

1. ส่งเสริม/กระตุ้น การใช้ยากัญชาใน ผู้ป่วย Palliative Care ใน OPD , คลินิกเฉพาะ
ทาง  

2. วางแผนการปรับความเข้าใจ การจ่ายยากัญชาโดยบุคลากรทางการแพทย์และวางแผน
แนวทางการดูแลผู้มีอาการวิกฤติจากการเสพ/ได้รับกัญชาเกินขนาด และขับเคลื่อนจ่าย
ยากัญชาผ่าน 3 หมอ กำหนดมาตรการการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน เพ่ิมใน 
Clinic Post COVID-19 

- รพท./รพช. 
- ก.คบ. 
- ก.แพทย์แผนไทยฯ 
- ก.สาธารณสุขมูลฐานฯ 
 
 

3.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 

1. ขอให้ติดตามการเข้าถึงโปรแกรม 3 หมอรู้จักคุณ อำนวยความสะดวก ทำความเข้าใจ 
อสม., เสนอการอบรมระยะสั้นกับหลักสูตร Family Med ของแพทย์ที่สนใจ  

2. ขอให้ พชอ. พิจารณาวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เป็น KM 

- ก.สาธารณสุขมูลฐานฯ 
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ประเด็นการตรวจราชการ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

Functional based / Area based  
4. สุขภาพกลุ่มวัย   
4.1 แม่และเด็ก  
 

1. ขอให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์/สื่อสารการฝากครรภ์ทุกท่ี พัฒนาทักษะพยาบาล   -SP สาขาสูติกรรม 
- ก.ส่งเสริมฯ 
- สถานบริการทุกแห่ง 

4.2 Preterm 1. Preterm และวางแผนป้องกันแม่ตายจาก PPH พิจารณาการค้นหาหญิงตั้งครรภ์ โดย
จิตอาสามากกว่าค่าตอบแทน 

 

-SP สาขาสูติกรรม 
- ก.ส่งเสริมฯ 

4.3 ปฐมวัย 1. พัฒนาการเด็ก ในโรงเรียนพ่อ แม่ ต่อเนื่องติดตามการให้ ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก  และ
วิเคราะห์ข้อมูลภาวะซีด 

-SP สาขาสูติกรรม 
- ก.ส่งเสริมฯ 
- สถานบริการทุกแห่ง 

4.4 NCD (DM/HT) 
 

1. DM-HT การวิเคราะห์ปัญหาติดตามทุกเดือนในระดับ   สสจ., สสอ. และประสาน 
อปท. ร่วมดำเนินการ 

- ก. NCD / คปสอ.ทุกแห่ง 

4.5 ผู้สูงอายุ 
 
 

1. ผู้สูงอายุ ขอให้พัฒนาระบบการดูแลผ ู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อ ระดับตำบล อำเภอ 
จังหวัด  

2. และพัฒนาเมืองเป็นมิตรผู้สูงอายุต้นแบบ  

- ก.ส่งเสริมฯ 
- ก.พัฒนาคุณภาพฯ 
- ก.สิ่งแวดล้อมฯ 
- คปสอ.ทุกแห่ง 
 

4.6 สุขภาพจิต 
 

1. ฆ่าตัวตายสำเร็จ ส่งเสริมการใช้ Mental Health Check ในสถานศึกษา  
2. อำเภอ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและสอบสวนโรคทางระบาดฯ  ฆ่าตัวตาย 

-ก. NCD, 
-SP สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
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ประเด็นการตรวจราชการ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ ผู้รับผิดชอบ 

5. ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย  
5.1 STEMI 1.จัดทำแนวทางการส่งต่อ รพ. กรณี ส่ง ผู้ป่วยทำ PPCI ไปยังศูนย์หัวใจนอกเขตสุขภาพ   

2. ส่งเสริมการใช้ 1669   ในผู้ป่วย STEMI และให้ความรู้ ประชาชนทราบ Early        
Warning Sign  เพ่ิมพิกัด ผู้ป่วย    High Risk  เพ่ือความเร็ว เมื่อต้องมารับผู้ป่วย 

- ก. NCD, 
-SP สาขาโรคหัวใจ 

5.2 ทารกแรกเกิด 1. ขอให้ขยายเตียงสำหรับทารกฯ เดิม 12 เตียงเป็น 14 -16 เตียง  - ก.NCD, 
-SP สาขาสูติกรรม 

5.3 IMC 1. พิจารณาการจ้างนักกายภาพบำบัดโดย อปท. , การวางแผนนักกายภาพฯ 
สนับสนุนงาน IMC ใน รพช.  ทบทวนการ Key เบิก IMC ครั้งละ 450 บาทจาก สปสช. 

- ก.พัฒนาคุณภาพฯ 
-SP สาขา IMC 

5.4 มะเร็ง 1. ขอให้ติดตามผู้ที่คัดกรองผิดปกติเข้าสู่ระบบการรักษา (ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม, ปากมดลูก, 
ลำไส้ใหญ่)  

2. พัฒนาการทำ Colonoscopy และ Mammogram  
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบงาน Cancer Register ให้ชัดเจน 
4. พัฒนาระบบการให้เคมีบำบัด 

- ก. NCD, 
-SP สาขาโรคมะเร็ง 

5.5 RTI 1. พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
และในส่วนอัตราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนน ขอให้ เชื่อมโยง ปัจจัยอื่นๆ เช่น 
วิศวะจราจร การเมาและขับ 

- ก.อุบัติเหตุ 
- คปสอ.ทุกแห่ง 

6. ระบบธรรมาภิบาล  
การเงินการคลัง 1.ขอให้ศูนย์จัดเก็บรายได้เร่งรัดการจัดเก็บรายได้ และวางแผนชำระหนี้   

2. การตรวจสอบภายในขอให้เพ่ิมแนวทาง/กระบวนการ กำกับ ติดตาม แผน - ผล 
เงินบำรุง เป็นลายลักษณ์อักษร และกำกับการดำเนินงานตามกระบวนการ 4 P 

- CFOจังหวัด 
- รพ./สสอ. ทุกแห่ง 
 

 


