ข้อสัง่ การและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ
รอบที่ 1/2565 (จังหวัดเชียงใหม่)
ของ ผูต้ รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 1

สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดเชียงใหม่

คณะตรวจรำชกำรและนิเทศงำนฯ กำหนดตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกติ
รอบที่ 1/2565 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตำมควำมก้ ำวหน้ ำของกำรนำนโยบำย

สู่ กำรปฏิบัติตำมแผนกำรตรวจรำชกำร และติดตำมกำรดำเนินกำรของจังหวัด
หลังกำรให้ ข้อสั่ งกำรและข้ อเสนอแนะ จำกคณะตรวจรำชกำรและผู้นิเทศ
ในรอบทีผ่ ่ ำนมำ ว่ ำจังหวัดมีกำรดำเนินกำรอย่ ำงไรบ้ ำง
ติดตำมผลกำรดำเนินกำรปฏิรูปเขต วัคซีนพืน้ ฐำนและวัคซีน Covid-19

ปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 มีกำรปรับวิธีกำรตรวจรำชกำรฯ ดังนี้
1. กำหนดกำรตรวจรำชกำรแบบล้ ำนนำ 1 ล้ ำนนำ 2 ล้ ำนนำ 3 โดยกำหนดตรวจรำชกำรจังหวัดละ 1 วัน
ช่ วงเช้ ำ จังหวัดนำเสนอผลกำรดำเนินงำนตำมประเด็นตรวจรำชกำรฯ
ช่ วงบ่ ำย คณะผู้นิเทศเก็บข้ อมูลและซักถำมเพิม่ เติม กด
และกำหนดให้ มกี ำรสรุปผลกำรตรวจรำชกำรฯ ทั้ง 3 จังหวัดพร้ อมกันในวันสุ ดท้ ำยของกำรตรวจรำชกำรฯ
ให้ เป็ นภำพรวมของแต่ ละล้ ำนนำ
2. กำรสรุปฯ ให้ ผู้นิเทศนำประเด็นและตัวชี้วดั สำคัญๆ เพื่อนำมำอภิปรำย (Discuss)
หำกพบประเด็นนอกเหนือจำกนั้นให้ จัดทำเป็ นเอกสำร และให้ ส่งให้ พืน้ ทีด่ ำเนินกำรแก้ ไข
3. ให้ รองนำยแพทย์ สำธำรณสุ ขจังหวัด/รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรแพทย์ มีกำรสรุ ปข้ อมูลตำมแผนกำรตรวจไขว้
เมื่อมีกำรสรุปข้ อมูลเรียบร้ อยแล้ ว ให้ รองนำยแพทย์ สำธำรณสุ ขจังหวัด/รองผู้อำนวยกำรฝ่ ำยกำรแพทย์
หำรื อร่ วมกันเพื่อคัดเลือกประเด็นสำคัญทีเ่ ป็ นปัญหำร่ วมและกำหนดแนวทำงกำรแก้ ไขปัญหำ
พร้ อมแจ้ งให้ แต่ ละจังหวัดรับทรำบและนำไปขับเคลื่อน
ทั้งนีผ้ ู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุ ข จะติดตำมควำมหน้ ำในกำรตรวจรำชกำรฯ รอบที่ 2/2565 ต่ อไป

จากการนาเสนอข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลการดาเนิ นงานส่วนใหญ่
มีความก้าวหน้าตามลาดับ อาทิเช่น เด็กเตี้ย รวมถึงหลายๆ ประเด็นที่มีการวิเคราะห์ท่ดี ี
โดยมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
 (1) ประเด็น กัญชำทำงกำรแพทย์

การใช้กญั ชาทางการแพทย์ในผูป้ ่ วย Palliative Care การตั้งเป้าหมายการใช้กญั ชาในผูป้ ่ วยกลุ่มนี้
ไม่ควรยึดเป้าหมายของส่ วนกลาง (ร้อยละ 5) แต่ให้จงั หวัดพิจารณากาหนดนโยบายให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เช่น
ให้ผปู ้ ่ วย Palliative Care ทุกคนได้รับคาแนะนาเรื่ องการใช้กญั ชาจากคลินิกกัญชา/แผนแพทย์ไทย,
เป้าหมายการใช้กญั ชาในกลุ่มผูป้ ่ วย Palliative Care ให้กาหนดให้เหมาะสม (ร้อยละ 5 น้อยเกินไป)
 (2) ประเด็น ฆ่ ำตัวตำย
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดี ทาให้เห็นถึงปั ญหา ในกรณี การคัดกรองซึ มเศร้าและฆ่าตัวตาย
ไม่สามารถดักจับกลุ่มที่ฆ่าตัวตายสาเร็ จได้มากนัก ผูท้ ี่ฆ่าตัวตายสาเร็ จส่ วนใหญ่ไม่เคยถูกคัดกรองฯ
ดังนั้นจึงขอให้เพิม่ ระบบการดักจับโดยใช้ Pillar 2 และ Pillar 3 ระบบป้องกันและบาบัดเพิม่ มากขึ้น
สาหรับ Pillar 4 ระบบบริ หารจัดการและการบูรณาการให้พฒั นารู ปแบบกลไกการจัดการแบบบูรณาการในระดับจังหวัดและ
ระดับอาเภอ ให้ดาเนินการผลักดันประเด็นการแก้ไขปั ญหาฆ่าตัวตาย เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวังและติดตามจากทุกภาคส่ วน
ผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด และระดับอาเภอ

 (3) ประเด็น วัณโรค (TB)
ผลการดาเนินงานยังไม่เป็ นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ
จึงขอให้จงั หวัดมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบหลัก จานวน 2 ด้าน โดยให้

1. ด้านการค้นหา : มอบหมายให้นายแพทย์ดา้ นเวชกรรมป้องกัน (ว.)
2. ด้านการรักษา : มอบหมายให้รองผูอ้ านวยการฝ่ ายการแพทย์ ทั้งนี้ขอให้นาเสนอในการตรวจราชการ
รอบที่ 2/2565 รวมถึงการวิเคราะห์ และมาตรการด้วย

 (4) ประเด็น Covid-19
การฉี ดวัคซีน : ประเด็นที่ตอ้ งเร่ งรัดคือการฉี ดวัคซี นเข็มกระตุน้ แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม 608
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ป่วยแล้วมีโอกาสเสี ยชีวติ สู ง ดังนั้นต้องมีมาตรการที่จะทาให้ประชาชนตระหนักและตื่นตัว
โดยให้ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกระทรวงสาธารณสุ ข เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรื อบุคคลต้นแบบ
ที่ฉีดวัคซีนแล้วช่วยประชาสัมพันธ์และเชิญชวน
 (5) ประเด็น Service Plan

ให้ประธาน Service Plan แต่ละสาขาประชุมหารื อร่ วมกัน ทบทวนการขับเคลื่อนงานที่ผา่ นมา
โดยจะมอบหมาย นพ.สาเริ ง สี แก้ว รองผูอ้ านวยการเขตสุ ขภาพที่ 1 นัดหมายประชุมทีม Service Plan
ล้านนา 1 หารื อร่ วมกันต่อไป

 (6) ประเด็น กำรเงินกำรคลัง

จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี ปกติ รอบที่ 1/2565 จาก 5 จังหวัดที่ผา่ นมา ทุกจังหวัดได้รับผลจาก
สถานการณ์ Covid-19 ในประเด็นสถานการณ์การเงินการคลังจึงทาให้ยงั ไม่มีจงั หวัดใดติดระดับ 7
จากการระบาดของโรค Covid-19 เป็ นผลดีต่อหน่วยบริ การ คือ มีรายได้จากสถานการณ์ในส่ วนนี้มาก
แต่เมื่อมีการปรับให้ Covid-19 เป็ นโรคประจาถิ่น อาจทาให้เงินที่เคยได้รับจากการรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มนี้ลดลง
ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป
 (7) ประเด็น พัฒนำกำรเด็ก สุ ขภำพเด็กเตีย้ และสุ ขภำพดีวถิ ีใหม่

ขอให้มีการขับเคลื่อนประเด็นพัฒนาการเด็กและสุ ขภาพเด็กเตี้ยร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องในจังหวัด
 (8) ประเด็น ระบบสุ ขภำพปฐมภูมิ
ขอให้จงั หวัดวางแผนและเตรี ยมการกรณี การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบลให้แก่ อบจ. ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็ นต้นไป
ทั้งนี้รายละเอียดข้อเสนอแนะ คณะตรวจราชการฯ จัดทาไว้ในเอกสารสรุ ปเสนอผูบ้ ริ หารจังหวัดเรี ยบร้อย
แล้ว ขอให้จงั หวัดและผูร้ ับผิดชอบงานดาเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้อง และจะติดตามในการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรณี ปกติ รอบที่ 2/2565 ต่อไป

