
แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกต ิ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เขตสุขภาพที่ …๖…. รอบที…่๑.... จังหวัด……สมุทรปราการ……  

ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

 
 

 

        วันนี้ ข้าพเจ้านายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม       
นายแพทย์อภิชาติ   รอดสม  สาธารณสุขนิเทศก์          
เขตสุขภาพท่ี 6 พร้อมคณะ ได้มาท าการตรวจ
ราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560  
ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 
กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ลงเยี่ยมพ้ืนที่ คปสอ .   
พระประแดง  และเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลทรงคนอง  ซึ่งรพ.สต. มีระบบการบริหารงานที่
ดีมาก รวมทั้งการบริหารจัดการบุคลากร มีการ
ด าเนินงานระบบสุขภาพท่ีให้ภาคประชาชน ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกช น มีส่วนร่วม
ได้อย่างเข้มแข็ง  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560    
ได้ลงตรวจเยี่ยมโรงพยาบา ลสมุทรปราการและ
โรงพยาบาลบางพลี ในเรื่องนโยบายส าคัญของ
กระทรวง HA, QSC, Green & Clean Hospital 
ฯลฯ และวันที่ 24 กุมภาพันธ์  ได้รับฟังการสรุปผล
การนิเทศงานฯ    ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบางพลี 
ได้รับฟังข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละคณะ ขอให้
ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

       ตามท่ี คณะตรวจราชการและนิเทศงาน       
เขตสุขภาพท่ี 6 ได้ตรวจราชการและนิเทศงาน    
กรณีปกติ  ระดับกระทรวง  กระทรวงสาธารณสุข  
รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2560 จังหวัด
สมุทรปราการ  ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการและ
ข้อเสนอแนะของคณะตรวจราชการและนิเทศงาน 
ดังนี้ 
 
 
 
 

 

 
1 

คณะ 4 (Governance Excellence) 
     ขอให้ด าเนินงาน เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม”  
ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข  

การด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม/องค์กรคุณธรรม 
มีการ ด าเนินการ ตามแนวทาง /ขั้นตอนการ

ด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
๑.มีนโยบายการด าเนินงาน โรงพยาบาล /

องค์กรคุณธรรม  
๒.มีการก าหนดอัตลักษณ์ /ค่านิยม /จุดร่วมที่

บุคลากรตกลงเป็นข้อปฏิบัติในการน าไปพัฒนา  
  อัตลักษณ์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
“อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี ไม่ดูถูกใคร”  

๓.หน่วยงาน ได้แก่ สสจ ./รพ ./สสอ . จัดท า
แผน การเสริมสร้างและพัฒนาคุ ณธรรม จริยธรรม 
และความโปร่งใส ฯ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สู่โรงพยาบาล
คุณธรรม/หน่วยงานคุณธรรม 

แบบ ตก.๓ 



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

๔.ด าเนินการตามแผน การเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ฯ เพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ธรรมาภิบาล 

จากการด าเนินงาน พบว่า ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ ,โรงพยาบาลทั่วไป ,โรงพยาบาล
ชุมชน มี การ ด าเนิน งาน โรงพยาบาลคุณธรรม /
หน่วยงานคุณธรรมทุกแห่ง  จ านวน ๗ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ , ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
ด าเนินการหน่วยงานคุณธรรมทุกแห่ง จ านวน ๖ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล มีการด าเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม จ านวน 
๗๒ แห่ง   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ , สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ  มีการด าเนินงานหน่วยงานคุณธรรม 
จ านวน ๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และหน่วยงานมี
ความก้าวหน้าในการด าเนินการพัฒนาโรงพยาบาล
คุณธรรม /หน่วยงานคุณธ รรม เพ่ิมจากเดิมอย่างน้อย 
๑ ระดับ จ านวน  ๖๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๓  

2      ปัญหาการบริหารการเงินการคลัง เรื่องการขาด
แคลนบุคลากรในกลุ่มสนับสนุน  (back office) ซ่ึง
เรื่องนี้กระทรวง ฯ และเขตสุขภาพ ที่ 6 ก าลัง
วางแผนแก้ไขปัญหา แต่ขอ ให้หน่วยงานด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพบุคลาก ร รวมทั้งการสร้าง ขวัญ
ก าลังใจและความสุขให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 

       กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  เตรียมน าเครื่องมือวัด
ความสุขของเจ้าหน้าที่มาประเมิน  เพื่อน าผล       
การประเมินไปจัดกิจกรรมตามความต้องการของ
เจ้าหน้าที่ต่อไป  ส าหรับเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
ตาม ฉ 11 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้แจ้งให้           
ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้ว 

3      ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพคงต้อง
เน้นการพัฒนาไปที่ระบบของจังหวัด ซึ่งขณะนี้              
เขตสุขภาพ ที่ 6 ก าลังพัฒนา ระบบ  โดยมอบหมาย     
สสจ.สระแก้วเป็นเจ้าภาพหลักในการช่วยด าเนินการ 

     ได้วางแผนในการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพของ
จังหวัดฯ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนา
คุณภาพข้อมูลระดับจังหวัด และอ าเภอ ครอบคลุมทุก
อ าเภอ เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจในการวางระบบและ
ออกแบบระบบฐานข้อมูลมาจังหวัดฯ ทั้งระบบข้อมูล
จากหน่วยงานภาครัฐในสังกัด นอกสังกัด ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้รายงานข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพของจังหวัดฯ มีความ
ครอบคลุม 

4      การจัดซื้อ ยาร่ว มและเวชภัณฑ์ ของ จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการด าเนินงาน ได้ค่อนข้างน้อย 
(10.5%) ขอให้เร่งรัดในการด าเนินการ 

     ได้ด าเนินการจัดหาร่วมในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับเขต
และจังหวัด ดังนี้ 
 



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

1. ยา  ระดับเขต สั่งซื้อตามสัญญาปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 จ านวน 15 รายการ  
   ระดับจังหวัด ด าเนินการจัดหาร่วมระดับจังหวัด    
E bidding แล้วเสร็จ 1 สัญญา รอด าเนินการอีก       
4 รายการ ซึ่งเมื่อสั่งซื้อตามสัญญาใหม่ที่เสร็จทั้งหมด 
น่าจะช่วยให้ผ่านเกณฑ์ได้ 
2. เวชภัณฑ์มิใช่ยา อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
3. วัสดุทันตกรรม จัดหาร่วมระดับจั งหวัด ใช้วิธีตกลง
ราคาร่วม 26 รายการ สอบราคาร่วม 3 รายการ       
(ด าเนินเสร็จและเริ่มใช้แล้ว) 
4. วัสดุวิทยาศาสตร์ชันสูตร อยู่ระหว่างการเตรียม
ข้อมูลเพื่อการ จัดหาร่วมระดับเขต 
5. วัสดุเอกซเรย์  ใช้เครื่องดิจิตอล PAC มีการท า
สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ตามปีงบประมาณ  
     ดังนั้น คาดว่าภายในไตรมาสที่ 2-3 น่าจะ
สามารถผ่านตัวชี้วัดได้ 

5      ระบบการบริหารการเงินการคลัง    ต้อง เฝ้า
ระวังระยะยาว ในแต่ละช่วงไตรมาส ดังนั้นต้องมีการ
บริหารจัดการให้รัดกุมมิฉะนั้นอาจจะมีปัญหาวิกฤต
การเงินในช่วงท้ายปีงบประมาณได้ และเรื่อง การ
จัดท า Plan fin ขอให้จัดท าข้อมูล ให้ถูกต้อง เชื่อถือ
ได ้เพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ไดจ้ริง 

    ก าหนดให้หน่วยบริการทุกแห่ง ประเมินผล plan 
fin เสนอผู้บริหารทุกเดือน และประชุมชี้แจงการปรับ
แผนทางการเงิน (plan fin) รอบ 6 เดือน 

 
1 

คณะ 3 (People Excellence) 
      การพัฒนาบุคลากร แบบบูรณาการ ต้อง
ด าเนินการในภาพจังหวัดทั้งองค์กร เพ่ือจั ดการแก้ไข
ปัญหา  และการพัฒนาภายในองค์กร 

 
ไดม้ีการด าเนินงานในภาพรวมจังหวัดอยู่แล้ว 

2      ระบบการ พัฒนาบุคลากร ด้านต่าง ๆ ต้องให้มี
การเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระบบบริการ (Service 
plan) 

      กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประสานกับงาน 
Service Plan เพ่ือจัดหาหลักสูตรและส่งคนเข้าอบรม
ตาม Service Plan ของจังหวัดและเขตสุขภาพที่ 6 
แล้ว 

3      นโยบายส าคัญอีกเรื่อง คือ Thailand 4.0 
ขอ ให้เป็นการขับเคลื่อนด้าน Innovation โดยมี 
concept      “ท าน้อยได้มาก” 

       ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ได้ให้ความส าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 โดยเป็นการ
พัฒนาความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการวิจัย R2R โดยจัดอบรมให้เจ้าหน้าที่ 
จ านวน 2 รุ่น ในช่วงเดือน กพ . – มีค .60 เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่มีควา มคิดในการพัฒนางาน เน้นให้
เจ้าหน้าที่ให้ความส าคัญกับการมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ      



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(change) และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในการพัฒนางานในพ้ืนที่ 

 
1 

คณะ 1 (P & P Excellence)  
     จังหวัดสมุทรปราการ ด าเนินงาน เรื่องการ ดูแล
สุขภาพตามกลุ่มวัย ได้ดี  ใช้การดูแลแบบ “จากใน
ครรภ์จนสู่เชิงตะกอน ” เชื่อมโยงการท างานได้
ครบถ้วน 

             ได้ด าเนินงานตามนโยบายของนพ.สสจ. 
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย Before WOMB 
To TOMB โดยบูรณาการเชื่อมโยงการด าเนินงานของ
ทุกกลุ่มงานที่เก่ียวข้อง 

2      การด าเนินงาน ต าบลจัดการสุขภาพของจังหวัด
สมุทรปราการ ด าเนินการ ทั้งในระดับต าบล ,อ าเภอ 
และยังได้มีการลงลึกไปในระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้น า
ชุมชน    เข้าร่วมใน การ ประชุม และจัดการแก้ไข
ปัญหา ร่วมด้วย  (ด้านสุขภาพ ) ซ่ึงควรน าไปใช้เ ป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับ พ้ืนที่อ่ืนๆ 

      รพ .สต .ทุกแห่งน าโครงการที่ได้จากการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ   ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการด้าน
สุขภาพชุมชนของทีมหมอครอบครัว  เสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ จากกองทุนสุขภาพต าบล /แผนของ
ท้องถิ่น โดยมีการติด ตาม ก ากับจากรพ .สต./อ าเภอ/
จังหวัดตามล าดับ 

3      เรื่องนโยบาย Green & Clean Hospital  
จากการลง ตรวจ เยี่ยมการด าเนินงาน  มีผลงาน ได้ดี
ตามมาตรฐาน 

       ส านักงานสาธา รณสุขจังหวัดสมุท รปราการ  ได้
ประกาศนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ โดยก าหนด แผนการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลตามนโยบาย Green & 
Clean Hospital ร่วมกับ การนิเทศงานพัฒนาระบบ
ปฐมภูมิและการนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับ
อ าเภอของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  

4     การด าเนินงาน  MCH Board จะใช้ฮอร์โมนโป
รเจส- เตอโรน  เพ่ือลดภาวะเสี่ยงของหญิงตั้งครรภ์  
ในการคลอดก่อนก าหนด เป็นนโยบายของ            
เขตสุขภาพที่ 6 

     ได้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ MCH Broad 
ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ก าหนดเป็น
นโยบายที่ทุกโรงพยาบาลต้องด าเนินการ ซึ่งรพ .    
ทุกแห่งรับทราบถือปฏิบัติ อยู่ระหว่างการปรับระบบ
ภายในโรงพยาบาลการเบิกจ่ายยา 

5      ด้านทันตสาธารณสุข ขอให้ด าเนินงาน เรื่อง       
smart technic เป็นนโยบายของเขตสุขภาพที่ 6 

   จังหวัดสมุทรปราการ  ได้จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการยับยั้งโรคฟันผุโดยกระบวนการ Smart 
technic ตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2556 โดยมี     
รศ .ทพ .ประทีป พัมธุมวนิช จากคณะทันตแพทย์-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะเป็น
วิทยากรการอบรม มีทันตบุคลากร  ประกอบด้วย
ทันตแพทย์ เจ้าพนักงา นทันตสาธารณสุข           
จากโรงพยาบาล และรพ .สต.เข้ารับการอบรมจ านวน 
40 คน และมีการจัดบริการแก่เด็กอายุ 3 – 5 ปี   



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีแผนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการยับยั้งโรคฟันผุโดยกระบวนการ Smart 
technic ให้แก่ทันตบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติงานใน
จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุข /นักวิชาการสาธารณสุข (ทันต-
สาธารณสุข ) ที่จบใหม่ ตั้งแต่ปี 2558- 2560 
จ านวน 20 คน ในวันที่ 21 เมษายน 2560         
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

6      การจัดการลดปัญหาอุบัติเหตุ การ จราจร             
ทางถนน แนะน าให้ใช้เรื่อง City RTI ในการจัดการ                 
(อ.เมือง/อ.บางพลี/อ.บางบ่อ) 

1. ให้ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
2. ชุมชนร่วมกันสร้างมาตรการ 
3. การใช้เทคโนโลยีในการจัดการปัญหา เช่น 
 ใช้กล้อง CCTV  ในจุดเสี่ยง และมี control room 

7      ด าเนินการ เรื่องการใช้ยาผิดประเภทในร้านขาย
ยา/สถานบริการ เช่น Tamador 

       ได้ด าเนินการประสาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับจังหวัด ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  มีการ
บังคับใช้กฎหมายและด าเนินการต่อร้านขายยา /สถาน
บริการ ที่ขายยาให้กลุ่มเยาวชนและผู้ที่ใช้ในทางที่ผิด  
มีการอบรมประเด็นดังกล่าว ให้ร้านขายยา มีการเฝ้า
ระวังโดยเครือข่าย และ รพสต .ต่าง ๆ มีการตรวจ   
ร้านยา และสุ่มตรวจในกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 
       นอกจากนี้ กลุ่มงานคุ้มครองฯขอเสนอให้
ยกระดับยาดังกล่าวให้เป็นยาที่ต้องจ่ายเฉพาะ  หรือ
ควบคุม เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว   

8      ขอให้ด าเนินการเรื่องภาวะฉุกเฉิน /EOC ที่ต้อง
ด าเนินการในภาพรวมจังหวัด เพ่ือ เชื่อมโยงการ
ท างาน 

     ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
ด าเนินการถึงข้ันที่ 3 แล้ว ไตรมาสที่ 2 มีการประชุม
พัฒนาศักยภาพ EOC และ SAT เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2560 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา สสจ .สป .         
ครบทุกต าบล 
    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. จัดท าแผนเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข กรณีอุบัติภัยสารเคมี  
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ระบบแจ้ง
เหตุและการรายงาน   
3. จัดตั้งคณะท างานเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพ
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
4. จัดอบรมการใช้โปรแกรมตอบโต้สารเคมี (ALOHA 
MARPLOT WISER) 



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

5. สนับสนุนชุดป้องกันสารเคมี Level Cแก่เจ้าหน้าที่ 
EMS โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง 
6. สนับสนุนเสื้อสนาม  ส าหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ขณะ    
เกิดเหตุ  แก่เจ้าหน้าที่ คณะท างานเฝ้าระวังความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ 
7. ซ้อมแผนสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8 .  ก าหนดจัดซ้อมแผนอัคคีภัยในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฯ เดือน เมษายน 2560  

 
1 

คณะ 2 (Service Excellence)     
 ขอให้ด าเนินการในประเด็น ข้อมูลผู้ป่วยปอดบวม  
ซ่ึงรพ.สป. มีจ านวนสูงพอสมควร  รวมถึงการฟื้นฟู
ผู้ป่วย (Chert exercise) 

       
    ได้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบงาน DM รพ.สป. ให้
ประสานการตรวจสอบข้อมูลการวินิจฉัย ว่าตรงตาม 
Criteria หรือไม่ เพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

2      เรื่อง PCC โดยเฉพาะบางแห่งสามารถก าหนดให้
เป็นต้นแบบของจังหวัดสมุทรปราการแบบครบวงจร 

     1.พัฒนา  PCC  บางแก้ว  กับ CUP บางพลีให้
เป็นพื้นที่ต้นแบบ 

2.พัฒนา PCC  เทพารักษ์ และ PCC ราชา  
ร่วมกับ CUP เมืองสมุทรปราการ 

3.พัฒนา FCT  5 แห่งให้มีความพร้อมเพ่ือขยาย 
ต่อยอดเป็น PCC 

4.แลกเปลี่ยนเรียนรู้PCC 3 แห่ง  FCT 5  แห่ง 
3       CVD Rick/HT ยังคัดกรองได้ค่อนข้างน้อย 

ขอให้  เร่งด าเนินการ 
     ไดป้ระสานแจ้งทุกอ าเภอ ให้เร่งรัดการด าเนินงาน 
โดยแจ้ง ให้ ทุก รพ .สต . เร่งด าเนินการในพื้นท่ีของ
ตนเอง และให้ศูนย์ข้อมูลระดับอ าเภอในการควบคุม
ก ากับงาน ตาม 43 แฟ้ม และ HDC 

4      การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU)  ขอให้
ด าเนินงานในทุกสถานบริการ  เพราะเป็นเรื่องที่
สามารถด าเนินการได้ และเป็น ประโยชน์กับสถาน
บริการ ในเรื่อง ต้นทุนที่ลดลง และป้องกันและ
แก้ปัญหาการดื้อยา 

      จังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการ RDU ใน
สถานบริการภาครัฐในทุกระดับ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่
ก าหนดและด าเนินการขับเคลื่อนเป็นระยะและน ามา
ประเมินในเกณฑ์ของรพ.สต.ติดดาวทุกแห่ง 

5      การคัดกรองเรื่องตา ขอให้เร่งรัดการคัดกรอง 
(โดยเฉพาะในระดับพ้ืนที่ ขอให้ สาธารณสุขอ าเภอ
ช่วยก ากับติดตาม) 

- แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือเร่งติดตาม
การด าเนินงาน 
- จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานแจ้งให้เร่งรัด 
การด าเนินงาน ติดตาม ทุก 2 สัปดาห์ 

6      เรื่องอาชีวอนามัย  ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ     
มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก ประเด็นที่น่าสนใจ
ในการแก้ไขปัญหา คือปัญหาโรคตะกั่ว 

    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ    ร่วมกับ รพ .สมุทรปราการ    
ได้ด าเนินกิจกรรมในการเฝ้าระวังโรคพิษตะกั่ว ดังนี้ 
     1. Excellent lead management project   
ซึ่งเป็นการ ด าเนินงานเฝ้าระวังและแก้ปัญหาโรคพิษ



ล าดับ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ การด าเนินการตามข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 

ตะกั่วในสถานประกอบการ /โรงงานแบตเตอรี่  ภายใต้
แนวคิดอาชีวอนามัยครบวงจร พร้อมมีระบบ ส่งต่อไป
ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี   (กรณีไม่สามารถ  
รักษาได้) 
     2. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดีด าเนินงานโครงการศึกษาความชุกและ
ปัจจัยเสี่ยงของการสัมผัสสารตะกั่วในเด็ก 6- 72 
เดือน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
กับโรงงานที่มีสารตะก่ัว โดยตรวจวัดปริมาณสารตะก่ัว
ในเลือดของเด็กและตรวจวัดสภาพแวดล้อมในศูนย์
เด็กเล็ก/โรงเรียน 

 
 
 



  

สารบัญ 
          หน้า 

ก าหนดการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง รอบที่ 2 ประจ าปี 2560 
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ         ก 
บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)         ณ 
รายละเอียดตามแบบรายงานการตรวจราชการ (ตก.1) แยกรายคณะ   

 คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภค 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)       1 
กลุ่มเด็กวัยเรียน        24 
กลุ่มวัยรุ่น        40 
กลุ่มวัยท างาน                  45 
กลุ่มผู้สูงอายุ        57 

ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่              72 
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     92 

 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ 
ระบบรับ-ส่งต่อ        112 
การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ      116 
Service Plan 17 สาขา       133 

 การบริหารทรัพยากรมนุษย์       
การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพ     245 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการก าลังคน    251 
การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ     253 

 การบริหารจัดการ 
ระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   263  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ    276 
การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน      287 
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ภาคผนวก 
 แบบรายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ 

ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพท่ี 6 
รอบท่ี 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

 รายชื่อคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ระดับกระทรวง ประจ าเขตสุขภาพที่ 6 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ.สมุทรปราการ วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2560 
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