วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.ยางสีสุราช/ รพสต.เหล่าหมากคา/ ศสมช.บ้านนาภู หมู่ที่ 1
นาทีมโดย : นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชม มีผลงานเรื่องวัณโรคมีการติดตามที่ดีเยี่ยม 100% การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมไม่มีเคสมา 2 ปีแล้ว
เนื่องจากมีการเข้าถึงในการรณรงค์ในโรงเรียน เรื่องการเงินการคลังสามารถบริหารจัดการได้ดี และการดาเนินงาน
สาคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขสามารถทาได้อย่างเข้มแข็ง
ปัญหาที่พบ :
1. วัณโรคผู้ป่วยตายในพื้นที่จะค่อนข้างสูง และผู้ป่วยเสี่ยงจะมีจานวนค่อนข้างเยอะแต่การคัดกรองในส่วน
กลุ่มอื่นๆ อาจจะต้องมุ่งเน้นในกลุ่ม DM Uncontrol
2. การ Refer ไป Node จะทาให้ลดอัตราความเสี่ยงได้ดีขึ้นให้ดาเนินเรื่องการใช้ถุงตวงเลือดในทุกเคส
3. กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยถ้ามีการติดตามในกลุ่มนี้ จะสามารถทาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้
4. การลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมให้เร่งดาเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ป้องกันการตั้งครรภ์ให้เพียงพอและเฝ้า
ระวังในวัยรุ่นและให้สุขศึกษา เเละการรณรงค์จะช่วยป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรได้
5. เน้นเรื่อง Care plan ว่าสามารถดาเนินการได้ตาม care plan ตั้งไว้หรือไม่ และให้ดูแลในกลุ่มติดสังคม
เพิ่ม เพื่อลดผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง
6. เน้นการเฝ้าระวังอุบัติการณ์ในการตกเลือดในมารดาหลังคลอดโดยใช้ CPG ร่วมกันกับโรงพยาบาลจังหวัด
ทาให้สามารถ Consult + Detect ได้ทันในการป้องกันมารดาตกเลือดหลังคลอด

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.บรบือ/ รพ.สต.เหล่าตามา/ ศสมช.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
การนาเสนอผลงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และสรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน PA 12
ประเด็น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีทิศทางที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากภาคีเครื อข่าย และขอชื่นชม
การดาเนินงานด้านการเงินการคลังมีการบริหารดีมาก ชื่นชมการดาเนินงานโครงการพระราชดาริ ต้นแบบอาเภอ
ไอโอดีนเชื่อมโยงกับงานพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ และให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
ปัญหาที่พบ :
1. การติดตามเรื่อง RDU ให้ผ่านขั้นที่ 2
2. งานด้านจิตเวชผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ดีมาก ให้เตรียมพร้อมกับผู้ติดยาเสพติดที่จะมารั บบริการ
เพิ่มขึ้น
3. ติดตามเรื่องภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
4. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง TB ควรมีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยการคัดกรองพัฒนาการล่าช้า การให้ความรู้ในการคัดกรองของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
6. ประสานกับภาคีเครือข่าย อปท. ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดซื้อวัคซีน
7. LTC เน้นเรื่อง care plan ที่มีคุณภาพ และลงดูในทางปฏิบัติสามารถทาได้จริงหรือไม่

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร (คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : โรงพยาบาลนาเชือก บ่าย : โรงพยาบาลบรบือ
นาทีมโดย : นายเเพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
โรงพยาบาลนาเชือก
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
- ขอชื่นชมและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข
- ขอชื่นชมโรงพยาบาลนาเชือกที่มีผลงานเด่นทางด้านวิชาการในปีที่ผ่านมา เรื่องการบริหารจัดการขยะ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การบริหารจัดการบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างไร ให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางาน
- การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
- RDU ใน รพ.สต. จะดาเนินการอย่างไรให้ลดการใช้ยาที่ไม่จาเป็นลง
- ปี 2561 จังหวัดมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ (International conference)
โรงพยาบาลบรบือ
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
- ขอฝากเรื่อง การบริหารจัดการ คน เงิน ของ การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การบริหาร
จัดการขยะในโรงพยาบาล ด้านการเงินการคลังทาเช่ นไรให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในโรงพยาบาล เเละพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
- ขอชื่นชมในการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีในครั้งนี้และขอให้กาลังใจบุคลากรทุกท่าน ที่ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : รพ.ทั่วไป..รพ.มหาสารคาม..บ่าย : รพ.ชุมชน..รพ.วาปีปทุม
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

รพ.มหาสารคาม
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมการดาเนินงานในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ขับเคลื่อน CUP เมืองไปกับแม่
ข่ายผ่าน คปสอ.เมือง และ DHB ส่งเสริมให้ผู้บริโภคปลูกผักสวนครัวเบื้องต้นเองทีบ้าน ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
จ าปาศรี ป ระชาชนรู้ จั ก เชื่อ มั่น ชอบ และใช้ การแพทย์แ ผนไทย การแพทย์พื้ นบ้ าน การแพทย์ ทางเลื อ ก และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การดาเนินงานด้าน ER คุณภาพได้ดี EMS ประสานกับภาคีเครือข่าย
ปัญหาที่พบ :
- ปัญหาเรื่องการเงินการคลัง
- ปัญหาการการคัดกรอง TB ในเขตเมือง การติดตามคนไข้ TB Mapping ที่อยู่ของผู้ป่วย

รพ.วาปีปทุม
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมผลงานเด่น และการดาเนินงานของ รพ.วาปีปทุม บริหารจัดการได้ดีมาก การเงินการคลังดีมาก
การบริหารอัตรากาลังคนได้ดี การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มี Happy MOPH กระบวนการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยการทางานเป็นทีม ภาคีเครือข่ายให้ความสาคัญ เกิดศูนย์อโรคยา บ้านปาบู่ ดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร
ครบวงจร เช้นการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูป ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรนวดและประคบ
ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ
- การจัดการเกี่ยวกับ LTC เน้นเรื่อง care plan ที่มีคุณภาพ และลงดูในทางปฏิบัติสามารถทาได้จริงหรือ
ไม่ให้มีคุณภาพได้มีการดาเนินการจริงหรือไม่
- Dead Case conference ในเรื่อง TB การติดตามคนไข้ TB Mapping ที่อยู่ของผู้ป่วย
- การสั่งยาเพิ่มใน Item ยา



