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กาหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 16 –18 มกราคม 2562
พื้นที่รับการตรวจราชการ : เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพิบูลมังสาหาร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแขม
******************************
วันที่ 16 มกราคม 2562
ช่วงเช้า
คณะตรวจราชการ เข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานฯที่รับผิดชอบ
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เวลา 07.25 - 08.30 น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน.....................................
ถึงท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.30 – 08.50 น. - ออกเดินทางจากท่าอากาศยานจังหวัดอุบลราชธานี ถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.50 น.
- คณะตรวจราชการ 3 คณะ เดินทาง ถึง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 08.50 – 12.00 น. - คณะตรวจราชการ ทั้ง 3 คณะ เข้าวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงานฯทีร่ ับผิดชอบ
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

คณะตรวจราชการ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
เข้าวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรวจราชการ
(ก.ส่งเสริม, ก.การแพทย์ฯ, ก.ควบคุมโรค, ก.NCD, ก.EMS, ก.สวล,)
** เข้าเก็บข้อมูล ในแต่ละกลุ่มงาน สนง.สสจ.อุบลฯ ที่เกี่ยวข้อง **
คณะตรวจราชการ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
รับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงาน Service Plan รายสาขา
(ก.พัฒ นาคุณภาพ, ก.ควบคุมโรค, ก.NCD, ก.คบส, ก.ส่งเสริม, ก.การแพทย์ฯ, ก.แพทย์ไทย,
, ก.EMS)
** ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ **
1. ประธาน/CSO จังหวัดนาเสนอสถานการณ์การส่งต่อ ในเขตสุขภาพ /นอกเขตสุขภาพ
ของจังหวัด
2. สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
3. สาขาอายุรกรรม (อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิดCommunity-acquired)
4. สาขาอุบัติเหตุฉุกเฉิน
5. สาขายาเสพติด (ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง
(remission)
6. สาขาสุขภาพจิต (อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ)
7. สาขาไต (ร้อยละของผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr)
8. สาขาศัลยกรรม (ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery)
9. สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ
(อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย
ต่อจานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล)
(อัตราส่วนของผู้ยินยอมบริจาคดวงตา ต่อผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาล)
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10. สาขาแพทย์แผนไทย (ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก, จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
11. สาขาหัวใจ
12. สาขา RDU (ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU))
13.งานควบคุมโรค (อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่)
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คณะตรวจราชการ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการแพทย์ปฐมภูมิ
(ก.พัฒนาคุณภาพฯ )
เข้าวิเคราะห์ข้อมูล และเก็บข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรวจราชการ
** เข้าเก็บข้อมูล ณ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ สนง.สสจ.อุบลฯ**
คณะตรวจราชการ คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการ
จัดบริการสุขภาพ
เข้าวิเคราะห์ข้อมูล แต่ละกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกับประเด็นตรวจราชการ
(ก.พัฒนาทรัพยากรบุคลากร, ศูนยธรรมาภิบาล, ก.พัฒนาคุณภาพ, ก.ประกันฯ,
ก.บริหารงานทั่วไป (การเงิน/งานตรวจสอบภายใน/งานบุคคล) ,ศูนย์เทคโนโลยี)
คณะตรวจราชการ คณะที่ ๓ การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การจัดบริการสุขภาพ : ประเด็น โรงพยาบาล HA
** ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สนง.สสจ.อุบลฯ **
ช่วงบ่าย
นาเสนอผลการดาเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 – 16.30 น. – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการบรรยายสรุป
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี : กล่าวต้อนรับคณะตรวจราชการ
และแนะนาทีมผู้บริหารที่มาร่วมรับการตรวจราชการ
- นาเสนอผลการดาเนินงาน จังหวัดอุบลราชธานี โดย
1) นายแพทย์เชี่ยวชาญ : นาเสนอผลการดาเนินงาน
 ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุขของจังหวัด
 สรุปผลการดาเนินงานที่สาคัญของปี 2562
 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
 ความก้าวหน้าการดาเนินการงบลงทุน ปี 2561 (ผูกพันเดิม) และงบลงทุนปี 2562
 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจาปี 2562
2) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นาเสนอ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัด (Service Plan)
 Resource Sharing (โรงพยาบาลสามพี่น้อง)
 ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงานบรรลุผลได้ยาก หรือจุดเด่นที่ทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ
เวลา 16.30 – 17.00 น. - คณะตรวจราชการเดินทางเข้าที่พัก
เวลา 18.00น.
- คณะตรวจราชการ รับประทานอาหารเย็น (สถานที่...............................................)
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คณะตรวจราชการ คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
ประเด็น RDU (ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU))
รับฟังข้อมูล ประเด็น RDU ของ รพศ./รพท./รพช. (ก.คบส.)
** ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สสจ.อุบลฯ **
หมายเหตุ
เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวัน (สถานที่ ลานหลังบ้านพัก นพ.สสจ.อุบลฯ)
เวลา 18.00 น.
- คณะตรวจราชการ รับประทานอาหารเย็น
(สถานที.่ ....................................)
วันที่ 16 มกราคม 2562
ทีมตรวจราชการ : ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
1.ทีมนิเทศของศูนย์อนามัยที่ 10

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ภาคเช้า : เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล อาเภอพิบูลมังสาหาร

 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล.....................................
 ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล................................
 โรงเรียนประถมศึกษา......................................
 โรงเรียนมัธยมศึกษา...........................................
ภาคบ่าย : เวลา 13.00 – 16.00 น. ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล......................
2.คณะทีมตรวจสอบภายใน
เวลา 09.00 – 12.00 น.

คณะตรวจราชการ (ทีมตรวจสอบภายใน)
เข้าเก็บข้อมูล ณ โรงพยาบาล.........................................

3.คณะทีม CFO เขตสุขภาพที่ 10
เวลา 09.00 น – 16.00 น เข้าตรวจสอบงานบริหารการเงินการคลัง โรงพยาบาลสาโรง
4.คณะทีมปฐมภูมิ (พชอ.)
พื้นที่..................................................................
5.ทีม สบส.เขต 10 : ประเด็น : 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย/ อสม.เลิกบุหรี่
พื้นที่..................................................................
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วันที่ 17 มกราคม 2562
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ช่วงเช้า
เวลา 08.30 – 09.20 น. - คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ออกเดินทางจากที่พัก ถึง โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
(ระยะทาง 45 กิโลเมตร) (ใช้เวลาในการเดินทาง 50 นาที)
เวลา 09.20 – 12.00 น. – คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
- คณะตรวจราชการและนิเทศงาน รับฟังการบรรยายสรุปเครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพิบูลมังสาหาร
ณ ห้องประชุมบารุงราษฎร์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
 ปัญหาสุขภาพและปัญหาสาธารณสุข ของ คปสอ.พิบูลมังสาหาร
 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตามแผนของจังหวัด
 การบริหารการเงินการคลัง
 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
(พชอ. /Primary Care Cluster / รพ.สต.ติดดาว)
- คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 12.00 – 13.00 น.
ช่วงบ่าย

– รับประทานอาหารกลางวัน (ณ ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร)

ลงพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอพิบูลมังสาหาร และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแขม
เวลา 13.00 – 13.40 น. - ออกเดินทางจาก โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ถึง รพ.สต.บ้านแขม (ระยะทาง 32.5 กิโลเมตร)
(ใช้เวลาในการเดินทาง 40 นาที)
เวลา 13.40 – 15.30 น. - รับฟังการบรรยายสรุปผลการดาเนินงานภาพรวมของ รพ.สต.บ้านแขม
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านแขม
 ข้อมูลทั่วไป ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข ของ รพ.สต.
 การบริหารการเงินการคลัง
 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.ติดดาว)
 ผลงานเด่น/ นวัตกรรมในพื้นที่
- คณะตรวจราชการและนิเทศงาน ซักถามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน
เวลา 15.30 – 17.00 น. – ออกเดินทางจาก รพ.สต.บ้านแขม อาเภอพิบูลมังสาหาร ถึง สนง.สสจ.อุบลราชธานี
เวลา 17.00 น.
- ผู้ตรวจราชการกระทรวง ประชุมผู้นิเทศ
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 18.00 น.

- คณะตรวจราชการ รับประทานอาหารเย็น (สถานที่............................................................)

หมายเหตุ
เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 12.00 – 13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน (สถานที่ ลานหลังบ้านพัก นพ.สสจ.อุบลฯ)
สาหรับทีมคณะตรวจราชการ เก็บข้อมูล ณ กลุ่มงานในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 13.00 – 16.30 น. – คณะตรวจราชการที่ไม่ได้ร่วมตรวจเยี่ยมพื้นที่
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการตรวจราชการ (ต่อ)
ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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วันที่ 18 มกราคม 2562
สรุปผลการตรวจราชการ
ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศา อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ
เวลา 08.00 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 12.00 น.

- คณะตรวจราชการ เตรียมสรุปการตรวจราชการ
- คณะตรวจราชการและนิเทศงาน สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ. /Primary Care Cluster / รพ.สต.ติดดาว)

เวลา 12.00 – 13.00 น.

- คณะตรวจราชการ รับประทานอาหารกลางวัน (สถานที่ ลานหลังบ้านพัก นพ.สสจ.อุบลฯ)

เวลา 13.30 น.

- คณะตรวจราชการเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

******************************************************
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รูปแบบการนาเสนอของจังหวัด
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาเสนอ
1. ข้อมูลพื้นฐาน ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข
2. ผลการดาเนินงานทีส่ าคัญของปี 2562
3. แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ 2562
4. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานงบลงทุน ปี 2561 (ผูกพันเดิม) และงบลงทุนปี 2562
5. ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ประจาปี 2562
2. โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นาเสนอ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัด (Service Plan)
2. Resource Sharing (โรงพยาบาลพี่น้อง)
3. ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้การดาเนินงานบรรลุผลได้ยาก หรือจุดเด่นที่ทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ
3. เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(คณะตรวจราชการ ลงตรวจเยี่ยม ในวันที่ 2 ของการตรวจราชการ )
3.1 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอ นาเสนอ
1. ข้อมูลทั่วไป ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข ของ คปสอ.
2. แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ตามแผนจังหวัด
3. ประสิทธิผล ประสิทธิภาพการเงินการคลัง
4. การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ (พชอ./Primary Care Cluster)
5. งาน Innovation ใหม่ๆ /ผลงานเด่น/ นวัตกรรมในพื้นที่
3.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.)
1. ข้อมูลทั่วไป ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข ของ รพ.สต.
2. นาเสนองาน Service ของ รพ.สต.
4. งาน Primary Care / งานแก้ไขปัญหารในพื้นที่
5. ผลงานเด่น/ นวัตกรรมในพื้นที่
*******************************

