งานสุขภาพภาคประชาชน กลุ่มงาน พัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์
18 เมษายน
256๒

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

1. อสม.ไม่ติดต่อ รพ.สต. ในพื้นที่ก่อนมา
สสอ.เกาะคา
2.ขาดหลักฐานบัตรประจาตัว อสม

ประชุมแก้ไขปัญหา ในที่ประชุมประจาเดือนเพื่อร่วมกัน
กาหนดแนวทางการ ดังนี้
1. ให้ รพ.สต.ทุกแห่งแจ้งให้ อสม ทราบในวันประชุม
ประจาเดือน
2. อสม.ที่มีสิทธิ์ คือ ปฏิบัติหน้าที่ อสม. มาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
หรือ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้านดีเด่น จึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือยกเว้นค่าห้อง
พิเศษและค่าอาหารพิเศษจากสถานพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
3. ก่อนไปติดต่อ สสอ.ให้รับหนังสือส่งตัวจาก รพ.สต.ก่อนทุก
ครั้ง

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ
นายวิทวัส จงใจ

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นายวิทวัส จงใจ )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายเชาวลิต สันวงศ์ตา )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานสารบรรณ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางศิริพร ฤกษ์สุภา )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานสารบรรณอิเลกทรอนิกส์ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางศิริพร ฤกษ์สุภา )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานการเงิน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางศิริพร ฤกษ์สุภา )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางศิริพร ฤกษ์สุภา )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานพัสดุ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางศิริพร ฤกษ์สุภา )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายศุภณัฐกรณ์ มูลฟู )
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานแผนงาน กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นายวิทวัส จงใจ )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นายเชาวลิต สันวงศ์ตา )
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและคุณภาพบริการ

ลงชื่อ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

ผู้ตรวจสอบ

งานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ
ผู้รายงาน
( นางเพชรินทร์ แต้ประจิตร )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

( นางแสงจันทร์ คาตาเทพ )
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

งานระบาดวิทยา กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

วัน เดือน ปี ที่
เกิดอุบัติการณ์

รายละเอียดอุบัติการณ์

แนวทางการแก้ไข

ผู้รับผิดชอบFlow/
คู่มือ

ไม่พบอุบัติการณ์

หมายเหตุ: แบบบันทึกอุบัติการณ์และแนวทางการแก้ไขใช้ประกอบ Flow &SOP ขั้นตอนการปฏิบัติงานใน 1 เรื่อง: 1 ฉบับ ให้รายงานและ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 -31 กรกฎาคม 2562

ลงชื่อ

ผู้รายงาน
( นายวิทวัส จงใจ )
ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ
ผู้ตรวจสอบ
( นางแสงจันทร์ คาตาเทพ )
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ
( นายสมบัติ กาวิลเครือ)
สาธารณสุขอาเภอเกาะคา

