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อื่นๆ การด าเนินงานธนาคาร

โลหิต 

จัดตั้งธนาคารเลือดใน รพศ 

อ าเภอหาดใหญ่ 

  



แนวทางการขับเคลื่อน
คุณภาพระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล

เขตสุขภาพที่ 12 ปี พ.ศ. 2562

นพ.สงกรานต ์ไหมชุม

ประธานคณะอนุกรรมการยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศ

เขตสุขภาพท่ี 12



คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)

คณะท างานสารสนเทศ 
(IT)

นายสมโชค ขวัญเมือง ประธาน
นายมะยาซี ควรเอกวิญญู รองประธาน
นายสมหมาย สังข์แก้ว รองประธาน 
นายธีรยศถ์ ทองศรี เลขานุการ

CIO
นพ.สงกรานต์  ไหมชุม  ประธาน

พญ.นิชาภา สวัสดิการนนท์ รองประธาน
นพ.ประวิทย์ วรรณโร รองประธาน
ผชชว.ยะลา     รองประธาน

นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน เลขานุการ

คณะท างานแผนงานและยุทธศาสตร์ 
(CSTO)

พญ.นิชาภา สวัสดิกานนท์ ประธาน
นายสุชาติ อนันตะ รองประธาน

นางสาวอารีย์  อ่องสว่าง นายรองประธาน
นายจิรวิทย์ มากมิ่งจวน เลขานุการ

คณะท างานคุณภาพด้านสารสนเทศ
โรงพยาบาล (HAIT)

นพ.ประวิทย์ วรรณโร ประธาน
นางจันทรา นราตรีคุณ รองประธาน
นายคิรินทร อิงวิริยะ รองประธาน
นายธีรยศถ์ ทองศรี เลขานุการ



หลักการส าคัญในการปฏิรูปประเด็นสารสนเทศสุขภาพ







ความเส่ียงของระบบสารสนเทศใน

โรงพยาบาล



เราเคยมีแผนแบบน้ี??



เราเคยมีแบบน้ี??



ความเสี่ยงของระบบ IT ในโรงพยาบาล



ความเสี่ยงของระบบ IT ในโรงพยาบาล



ความเสี่ยงของระบบ IT ในโรงพยาบาล



• การจัด และ label สายสัญญาณ
• ระบบปรับอากาศ
• ระบบควบคุมอุณหภูมิ
• ระบบจับควัน และระบบดับเพลิง

ความเสี่ยงของระบบ IT ในโรงพยาบาล



เราเคยมีแผนแบบน้ี??









หากข้อมูลมีคืนข้อมูลกลับไปให้ผู ้ป่วยจะเกิด
อะไรขึ้ น??



กรอบการพัฒนาและเกณฑ์การ

ประเมิน



กรอบการพัฒนาคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล

1. โครงสร้าง และ บทบาท 
(Structure and Role)

2. เทคโนโลยี (Technology)

3. บุคลากร (People)

4. กระบวนการ (Processes)

5. การควบคุม (Control)

6. การวัด (Metrics)

7. ข้อมูลสารสนเทศ 
(Data and

Information)



System Level 1 Level 2 Level 3

0. General 
Status

เริ่มมีทีมงานและ
กระบวนการ
จัดการให้เกิด
คุณภาพ โดยเริ่ม
เป็นผลบางส่วน

ทีมงานจากฝ่ายต่างๆ 
(ฝ่ายบริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และฝ่าย 
IT) ร่วมกันด าเนินการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยง ในสาขา
ต่างๆ เกิดระบบการ
พัฒนาคุณภาพด้าน IT

มีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างกว้างขวางทั้ง
องค์กร เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยง มี
ผู้รับผิดชอบใน
ประเด็นส าคัญต่างๆ 
โดยเฉพาะ เริ่มเกิด
วัฒนธรรมคุณภาพ IT

TMI Hospital IT Maturity Model (March 2016)



System Level 1 Level 2 Level 3

1. IT Master 
Plan

แผน IT สอดคล้อง
กับแผนโรงพยาบาล 
ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์หลักของ
โรงพยาบาล มี
กระบวนการ พัฒนา
แผนที่ได้มาตรฐาน

มีการด าเนินการ
ตามแผน IT ที่สอบ
คล้องกับแผน
โรงพยาบาล เกิด
ผลส าเร็จในบาง
โครงการ

มีการด าเนินการตาม
แผน IT ทีสอดคล้อง
กับแผนโรงพยาบาล 
เกิดผลส าเร็จ โดย IT 
เป็นเครื่องมือหลักใน
การผลักดัน
ยุทธศาสตร์ส าคัญ
ของโรงพยาบาล

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

2. IT Risk 
Manage
ment 
System

มีการประเมินความ
เสี่ยงในระบบ IT 
ด าเนินการจัดการ
ความเสี่ยงจน
ประเมินได้ว่าความ
เสี่ยงลดลง

น าผลการจัดการ
ความเสี่ยงในรอบปี
ที่ผ่านมา มาใช้ปรับ
แผนการจัดการ
ความเสี่ยงในปี
ต่อไป ท าให้ความ
เสี่ยงลดลงได้
ต่อเนื่อง

มีกลไกการจัดการ
ความเสี่ยงที่ด าเนิน
ครบวงจร PDCA 
อย่างต่อเนื่อง ไม่พบ
ความเสี่ยงที่จัดการ
ได้ และครอบคลุม
ความเสี่ยงที่
ผลกระทบต่อการ
ดูแลผู้ป่วย

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

3. Information 
Security 
Management

มีนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติด้านความมั่นคง
ในระบบ IT ผู้ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ
เข้าใจ และปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด มีการจัดการ 
Data Center จน
มั่นคงปลอดภัยทุกดา้น

มีการจัดการการเข้าถึง
ข้อมูลผู้ป่วยให้ข้าถึงได้
เฉพาะผู้เที่รับผิดชอบ
การดูแลรักษาผู้ป่วยใน
ช่วงเวลาดังกล่าว
เท่านั้น ไม่มีการใช้
ช่องทางที่ไม่มั่นคง 
(LINE, Social Media) 
ในการรับส่งข้อมูล
ผู้ป่วย และสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มีกลไกการจัดการความ
มั่นคงที่ด าเนินครบวงจร 
PDCA อย่างต่อเนื่อง มี
ความสามารถในการ
ตรวจจัดการละเมิดความ
มั่นคง แก้ไขและกู้คืน
ระบบที่เสียหายได้อย่าง
รวดเร็ว

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

4. Service Desk, 
Service Level 
Agreement, 
Incident and 
Problem 
Management

มีการจัด service 
desk มีการประกาศ 
SLA ในเรื่องที่ส าคัญ
อย่างยิ่งส าหรับผู้ใช้
ระบบ IT มีระบบเก็บ
ข้อมูล IT Activity 
and Incident 
Report and 
Monitoring

ประกาศ SLA ที่ส าคัญได้
ครบทุกด้านการบริการ 
(Hardware, Software, 
Network, New 
Requirement) มีข้อมูล
ในระบบ Incident และ 
Activity Monitoring 
มากกว่า 95% ของ
เหตุการณ์ เร่ิมมี
กระบวนการจัดการ 
Incident และ 
Problem 
Management

มี SLA ที่สอดคล้องกับ
กิจการหลัก มีกลไกการ
ประเมินการให้บริการ 
Service Desk และผล
การให้บริการตาม 
Service Desk น าผล
การประเมินมาใช้ปรับ
คุณภาพบริการที่
ด าเนินการครบวงจร 
PDCA อย่างต่อเนื่อง 
ผู้ใช้ระบบมีความพึง
พอใจมาก

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

5. Clinical Data 
Quality 
Control

มีการเก็บข้อมูลประวัติ 
ผลการตรวจร่างกาย 
ค าวินิจฉัยโรค การท า
หัตถการ การให้ยา 
การรักษา และ รหัส 
ICD ของผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยในทุกราย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
มีระบบตรวจสอบ
คุณภาพความ
ครบถ้วนและความ
ถูกต้องของข้อมูล 
OPD, IPD

มีการเก็บข้อมูลประวัติ 
ผลการตรวจร่างกาย ค า
วินิจฉัยโรค การท า
หัตถการ การให้ยา การ
รักษา และ รหัส ICD 
ของผู้ป่วยนอกและ
ผู้ป่วยในทุกราย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 เร่ิมมีการ
จัดเก็บข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบ Structured 
Data in database 
(Not Scanned 
Record)

มีข้อมูลที่สามารถน ามา
วิเคราะห์เพื่อเพิ่ม
คุณภาพด้าน Quality 
and Safety of Care, 
Improve Clinical 
Outcomes

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

6. Software 
Developmen
t Quality 
Control 
(If available)

มีกระบวนการและ
เอกสารการวิเคราะห์
และออกแบบระบบที่
ส าคัญในโปรแกรมที่
พัฒนาเองไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

มีกระบวนการและ
เอกสารการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบที่ส าคัญ
ในโปรแกรมที่พัฒนาเอง
ทุกโปรแกรม มีการท า 
software version 
control มีการ 
comment source 
code เร่ิมมีกระบวนการ
ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพของโปรแกรม

มีกลไก Requirement 
Management, 
Project 
Management, 
Software Quality 
Assurance ในการ
พัฒนาโปรแกรมหลกัทุก
โปรแกรม

TMI Hospital IT Maturity Model



System Level 1 Level 2 Level 3

7. Capacity 
Managemen
t an Change 
Managemen
t

มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ปัจจุบัน
และ Gap Analysis มี
การจัดท าแผนเพ่ิม
ศักยภาพด้าน 
Hardware, 
Software, Network, 
Peopleware มีการ
ก าหนดสมรรถนะที่
จ าเป็นของบุคลากร
ส าคัญในฝ่าย IT

มีการด าเนินการาพัฒนา
ศักยภาพตามแผนเกิดผล
ส าเร็จในบางด้าน ใช้
ข้อมูลตามสภาพการ
ปฏิบัติจริงมาจัดท าแผน
เพ่ิมศักยภาพ เร่ิมมี
ระบบ Change 
Management

มีกลไกพัฒนาศักยภาพ
ครบทุกด้าน ด าเนินครบ
วงจร PDCA อย่าง
ต่อเนื่อง พบความกว้าง
หน้าอย่างต่อเนื่อง มี
ระบบ Change 
Management ที่มี
ประสิทธิภาพ

TMI Hospital IT Maturity Model



แนวทางการขับเคล่ือน HAIT ระดับเขต





คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และสารสนเทศ (CIO)
C

IO
 เ
ข
ต

คณะท างาน CSTO

คณะท างาน HAIT

คณะท างาน เขต จงัหวดั โรงพยาบาล

Surveyors กระทรวง เขต จงัหวดั
คณท างาน IT



โครงสรา้งคณะกรรมการ SURVEYOR 

Surveyors 
กระทรวง

Surveyors 

เขต

Surveyors 

จงัหวดั

ประกอบดว้ยจากคนท่ี มี

ความสามารถต่าง ๆ ดงัน้ี

1. ยุทธศาสตร์

2. เวชระเบียน

3. เทคนิคดา้น

คอมพิวเตอร์



โครงสรา้งคณะท างานขบัเคล่ือน HAIT

เขต

จงัหวดั

โรงพยาบาล

ประกอบดว้ยจากคนท่ี มี

ความสามารถต่าง ๆ ดงัน้ี

1. ผูบ้ริหารดา้น

สารสนเทศ

2. ยุทธศาสตร์

3. เวชระเบียน

4. เทคนิคดา้น

คอมพิวเตอร์



Workshop แต่ละประเดน็หวัข้อการประเมิน

1
IT Master Plan

2
IT Risk Management

3 Security Management

4 IT Services 

5 Clinical Data Quality Control

6 Software Development QC

7 Capacity Management

ทีม

ผู้บริหาร

IT

เวชระเบียน

พรส,HA



แนวทางการขบัเคลื่อนงาน HAIT ภาพเขต กรอบใหญ่

•ด าเนินการท าทีมน าร่อง เพื่อผ่านเกณฑ ์PAPhase1

•สรา้ง Community of Practice (CoP) เพื่อการพฒันาสารสนเทศเขต อยา่ง

ระบบ และเข็มแข็ง

•หน่วยบริการผ่าน level  ทั้งเขตPhase2

•เพื่อการจดัการสารสนเทศ ในการจดัการ Software Hardware และ 
Peopleware ในระดบัเขตเพื่อใหมี้มาตรฐานท่ีพรอ้มกบั การเปล่ียนแปลงของ 
Thailand 4.0 หรือ Smart HospitalPhase 2



สรุปโรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองท่ีประเมินน าร่อง

จงัหวดั รอบที่ 1 รอบที่ 2(ขอรายช่ือ)

สงขลา รพศ.หาดใหญ่ รพท.สงขลา

พทัลงุ รพท.พทัลุง 

ตรงั รพ.โรคผิวหนังเขตรอ้น รพศ ตรงั,รพช.วงัวเิศษ,รพช.กนัตงั

สตลู รพช.ละงู รพท สตูล

ปัตตานี รพท.ปัตตานี,รพช ไมแ้ก่น

นราธิวาส รพท.สุไหงโกลก รพท.นราฯ

ยะลา รพช.รามนั,รพช กรงปินัง



สรุปโรงพยาบาล
ท่ีประเมินตนเอง
ผ่าน LEVEL 1

• จ านวน 9 โรงพยาบาล

• -ท่ีอยูใ่นน าร่องท่ีผา่น มี 4 โรง

• - ท่ีไม่อยูใ่นน าร่อง 5 โรง

จงัหวงั โรงพยาบาล

ปัตตานี รพ.ยะหร่ิง

พทัลงุ รพ.พทัลุง ,รพ.กงหรา

ยะลา รพ.รามนั,รพ.ธารโต,รพ.กรงปินัง

สงขลา รพ.สะเดา,รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อ าเภอนาทวี

สตลู รพ.สตูล



สรุปโรงพยาบาลท่ีประเมินตนเองท่ีน าร่อง 11 โรงพยาบาล

ล าดบัที่

ช่ือ

หน่วยงาน

ประเภท

หน่วยงาน

ช่ือ

จงัหวดั
ขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 3 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7

status

1 รพ.ปัตตานี โรงพยาบาลทัว่ไป ปัตตานี
0 0 1 1 1

1
0 4

2 รพ.ไมแ้ก่น

โรงพยาบาล

ชุมชน ปัตตานี
0 0 1 1 1

1
0 4

3 รพ.พทัลุง โรงพยาบาลทัว่ไป พทัลุง
1 1 1 1 1

1
1 7

4 รพ.รามนั

โรงพยาบาล

ชุมชน ยะลา
1 1 1 1 1

1
1 7

5 รพ.สงขลา โรงพยาบาลทัว่ไป สงขลา
0 1 1 1 1

1
1 6

6 รพ.สตลู โรงพยาบาลทัว่ไป สตลู
1 1 1 1 1

1
1 7

(ขอ้มลู จาก hait.moph.go.th ณ วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 )**ส่วนโรงพยาบาลท่ีเหลือไม่มีขอ้มูล ไดแ้ก่ รพศ ตรงั,รพช.วงัวิเศษ,รพช.กนัตงั, รพท.นราฯ, รพช กรงปินัง



เขตสุขภาพที ่12

ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงาน

ประเด็น PA : Digital tranformation

- มอบนโยบาย / แนวทาง / สนับสนุน
ทรัพยากร
- ประชุมพัฒนาทีมเย่ียมประเมินระดับ
เขต
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการ
ประเมินมาตรฐานเกณฑ์

หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

Value Chain

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  : ของโรงพยาบาลรฐัในเขตสุขภาพท่ี 12 ผ่านเกณฑป์ระเมินคณุภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)

มาตรการ/
แนวทาง

กิจกรรมหลัก

สสจ.

ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินงาน

- มอบนโยบาย / แนวทาง / สนับสนุน
ทรัพยากร
- ทีมเย่ียมประเมินระดับจังหวัด

รพ.

พฒันาระบบคุณภาพ HAIT

ประเมินตนเอง
รับการตรวจเย่ียมจากทีมประเมิน
พัฒนาระบบคุณภาพ IT ให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
- จัดท าโครงการฯ , แผนการพัฒนา 
และแก้ไขปัญหาระบบฯ

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง



แผนการประชุมเชิงปฏิบติัการและจดัอบรม
รายการ กลุ่มเป้าหมาย Timeline

ประชุมเชิงปฏบิติัการ พฒันา HAIT 

หน่วยบริการน าร่อง 12 โรงพยาบาล

- ทีมผูเ้ขา้อบรม ตวัแทนโรงพยาบาลน าร่อง ผูร้บัผิดชอบ 4 กลุ่ม คือ 

ผูบ้ริหาร IT เวชระเบียน พรสหรือHA โรงพยาบาลละ 4 ท่าน  รวม

เป็น 48 คน

- ทีมวิทยากร โรงพยาบาลท่ีผ่านประเมินจาก TMI Level 2 3

โรงพยาบาลประกอบดว้ย รพศ.หาดใหญ่ รพท.สุไหงโก-ลก รพช.ละงู 

โรงพยาบาลละ 4 ท่าน รวมเป็น 12 ท่าน 

- พฤศจิกายน

ประชุมเชิงปฏบิติัการ พฒันาผูต้รวจ

ประเมิน(Surveyors) ระดบัจงัหวดั

- ทีมผูเ้ขา้อบรม ทีม Surveyors จงัหวดั 7 จงัหวดั จงัหวดัละ 4 คน 

รวม 28 คน

- ทีมวิทยากร ทีม Surveyors เขต 4  คน 

รวม  32 คน 

- ธนัวาคม

ประชุมเชิงปฏบิติัการ 7 ประเด็นตาม

มาตรฐาน HAIT ของหน่วยบริการ จดั

4 ครั้ง 

- ทีมผูเ้ขา้อบรม ตวัแทนรายช่ือทีม แต่ฝ่ายตามรายช่ือท่ีส่งมา

- ทีมวิทยากร ทีมคณะท างาน HAIT เขต หรือโรงพยาบาลท่ีผ่านแลว้ 

หรือ วิทยากรจาก TMI

-มกราคม เป็นตน้ไป



TIME LINE

เตรียมความพรอ้ม อบรม

ประเมิน 

Surveyor 
จงัหวดั

ประเมิน 

Surveyor 
เขต

ประเมิน 

Surveyor 
กระทรวง

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เป้าหมายรอ้ยละ 20 ในปี 62



แผนการประเมิน SURVEYOR เขต

10 โรงพยาบาลน าร่อง ประเมินใหแ้ลว้เสร็จไตรมาส 1



จังหวัด รอบท่ี  1 รอบท่ี  2

นราธิวาส 26-28 ธค 61 12-14 มิย 62

ยะลา 9-11 มค 62 19-21 มิย 62

ปัตตานี 16-18 มค 62 26-28 มิย 62

พัทลุง 23-25 มค 62 10-12 กค 62

ตรัง 30 มค - 1 กพ 62 17-19 กค 62

สตูล 13-15 กพ 62 24-26 กค 62

สงขลา 20-22 กพ 62 7-9 สค 62

ช้ีแจงแผนตรวจ  14 ธันวาคม 2561

ก าหนดการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2562 



    

ก ำหนดกำรตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกระทรวงสำธำรณสุข  รอบที่ 1/2562 
 จังหวดั..................... 

เขตสุขภำพที่ 12   ในระหว่ำงวันที่  ..................................... 
 

วันที ่ 1 
๐7.50 – 09.20 น.   จากท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. ถึงท่าอากาศยาน.............................. 
10.00– 12.00 น.  พร้อมกัน ณ ห้องประชุม............................................ 

  รับฟังการน าเสนอแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขปัญหา ในภาพรวมของจังหวัด……………………………. 

  โดย  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด.........   หรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 
   การน าเสนอแผนการพัฒนา Service Plan และผลการด าเนินงานในภาพรวมของ

จังหวัด.............. 
    โดย ผู้อ านวยการโรงพยาบาล........ หรือผู้แทน  
    (น าเสนอ ๓0 นาที และอภิปราย ซักถาม 15 นาที) 

 จับสลากเพ่ือเตรียมตรวจเยี่ยม คปสอ. 1 แห่ง  และ รพ.สต  1  แห่ง  
13.00 – 16.30 น. 
 
 

ทีมที่ 1 : ผู้ตรวจราชการและคณะฯ ตรวจเยี่ยม คปสอ......./ รพ.สต................................ 
            เพื่อติดความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการตรวจฯปี 2561 ผลงานเด่น ปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหาของ คปสอ………………………………. 
            : ตรวจเยี่ยม รพ.สต..................................... 
 ทีมที่ 2 : คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง /  
ปัญหา 
คณะที่ ๑ : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค  ณ ห้องประชุม................................ 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ  ณ ห้องประชุม.................................................... 
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
             ณ ห้องประชุม.............................. 

วันที่  2  
๐๘.๓๐ - 16.30 น.  
 
 
 
 
 
. 

-  คณะตรวจราชการฯ เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ตามประเด็นความเสี่ยง/ปัญหา   ณ 
ห้องประชุม รพ./สสจ  หรือลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ิมเติมในระดับพ้ืนอ าเภอ  รพช. และ รพ.สต 
ตามความเหมาะสม 
คณะที่  ๑  : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค   ณ ห้องประชุม
................................ 
คณะที่ ๒ : การพัฒนาระบบบริการ  ณ ห้องประชุม....................................................  
คณะที่ ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  ณ ห้อง
ประชุม........... 

วันที่  3 
0๙.๐0 – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการตรวจราชการและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ณ ห้องประชุม...........................................  โดย ผู้ตรวจราชการ และคณะฯ   
13.00 – 15.00 น  ออกเดินทางไปท่าอากาศยาน.......................................... 
15.05 – 16.20 น. เดินทางโดยสายการบินจากท่าอากาศยาน......ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กทม. 



 
หมำยเหตุ 

1. จังหวัดน าเอกสารประกอบการตรวจราชการและสรุปผลงานตามตัวชี้วัด    ตามแผนตรวจราชการและ
นิเทศงาน โดยใช้ผลงานไตรมาส ที่  1  (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ลงระบบตรวจราชการ
ก่อนการลงตรวจ 1 สัปดาห์ 

2. ในการสรุปผลการตรวจราชการในวันที่ 3 ให้จังหวัดเชิญระดับ คปสอ. อ าเภอร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้บริหาร 
ผอ.รพศ./รพท./ ,รพช. สสอ. และตัวแทน รพสต.            

3. ในการลงพ้ืนที่เพ่ิมเติมของทีมตรวจราชการจากแผนการตรวจราชการข้างต้น  ขอให้แจ้งทีมเลขานุการ
ทราบก่อนการเดินทาง 3 วัน 

4. เพ่ือการประสานงานและการอ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับทีมตรวจราชการฯ  
ขอให้ทุกท่านตอบรับการเข้าร่วมตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่      2561 

5. ทีมตรวจราชการที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด จัดส่งเอกสารน าเสนอ  ภายในเวลา 19.00 น ของ
การลงตรวจราชการในวันที่ 2  และส่ง ตก.1 ภายใน  7 วันหลังการลงตรวจราชการจังหวัดนั้นๆ และส่ง 
ตก 2 ภายในวันที่   15  มีนาคม  2562  โดยใช้ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2562) 

 
6. ที่พักคณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำน  :   
  

2. ผู้ประสำนงำน กองตรวจรำชกำร 
 นางสาวศิญาภัสร์ จ ารัสอธิวัฒน์ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ 246๖ โทรสาร 02 ๕๙๐ ๒๔๖๖ 

 มือถือ 081 928 7269   e-mail: srakngarn@gmail.com 
3. ผู้ประสำนงำน สสจ. 
    

   
๕. ผู้ประสำนงำน รพ 
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