
10 

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561 

1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

ประเด็นตรวจราชการ 
 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 

1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 

 5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH) 

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
ผลลัพธ์ : 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 อัตราส่วนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากปี พ.ศ.2556 – 2560 อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 23.23, 
12.26, 0, 40.83 และ 30.51 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามล าดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ยังไม่พบการตายของ
มารดา ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ พ.ศ. 2558 - 2560 ร้อยละ, 65.3, 
48.8 และ 61.48 ตามล าดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 58.76  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 44.78 ยังมีปัญหาเรื่องการลงข้อมูลในส่วนที่ฝากครรภ์
คลินิกเอกชนไม่ได้ถูกนับรวมและยังไม่มีระบบการส่งต่อข้อมูลในและนอกเขต  ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ปี 
2558 - 2560 ร้อยละ 19.5, 13.4 และ14.57 ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 23.94 และร้อยละ
ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งปี 2559 - 2560 ร้อยละ 37.69 และ 32.71 ตามล าดับ ในปีงบประมาณ 
2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 31.32 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการย้ายถิ่น/การเคลื่อนย้ายแรงงานและความเข้าใจในการลง
ข้อมูล 

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1) มีมาตรการและกลไกเชิงพ้ืนที่ในการป้องกันการเกิด 3D: Delay Detection, Delay Decision, Delay Refer 
โดย - จัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและจัดตารางการปฏิบัติของสูติแพทย์ให้ครอบคลุมทุกโซน-ครบถ้วนทุกวัน  
 - วางระบบดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็วทันเวลา มีขั้นตอนปฏิบัติ (Guide line) และก ากับให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 2) เฝ้าระวังภาวะตกเลือดโดยใช้ถุงตวงเลือดขณะคลอดทุกรายทุกโรงพยาบาล 

3) มีคู่มือ/แนวทางในการป้องกันการตายมารดาจากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง   

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 1) การเคลื่อนย้ายแรงงานของหญิงตั้งครรภ์ท าให้ฝากครรภ์ช้า และฝากครรภ์ไม่ต่อเนื่อง ได้รับการดูแลไม่
ต่อเนื่อง 
 2) ระบบรายงาน มีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) สนับสนุนการผลิตสูติแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทุกปี 
2) สนับสนุนการอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์และคลอดกลุ่มปกติกลุ่ม

เสี่ยงให้เพียงพอ และต่อเนื่อง 

คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
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3) สนับสนุนคู่มือ และสื่อต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยเฉพาะสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 
4) จัดท าฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ต่างจังหวัด (นอกพ้ืนที่รับผิดชอบ) ได้ทุกสถาน

บริการเพื่อการดูแลต่อเนื่อง  

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
     โรงพยาบาลค าม่วง มีกระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพ่ือลดจ านวนทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย โดยการสร้าง 
Health Literate ครอบครัวให้ดูแลและคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงโดยใช้สมุดสีชมพู  

ประเด็นตรวจราชการ 
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 

1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

 3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัด :  ร้อยละเด็ก 0 – 5 มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ผลลัพธ์ :  ร้อยละ 92.46 
 

1.สถานการณ์ ความส าคัญของปัญหาสภาพพื้นที่ 
ผลการคัดกรองพัฒนาการไตรมาสที่ 1 พบว่า คัดกรองได้ครอบคลุมร้อยละ 84.16  สามารถค้นพบเด็กสงสัย

ล่าช้าจากการคัดกรองครั้งที่ 1 ร้อยละ 29.22 ติดตามให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและกลับมาตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 
ร้อยละ 72.82 พัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงนิเทศเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
ระบบข้อมูลครบทุก รพ.สต. และได้รับการชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบ HDC ครบทุกสถาน
บริการ รวมทั้งมีแผนขับเคลื่อนต าบลจัดการระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยใช้ค่ากลาง บูรณาการ
กับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เชื่อมโยงกับ พชอ. 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key success) 
1) ใช้กลไกขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์, MCH 

board  และการบูรณาการร่วมกันของภาคีกระทรวงอ่ืน ๆ (พชอ.) 
2) มีกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก 
3) มีระบบก ากับติดตามที่เข้มแข็งทุกระดับ  

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่มีความรู้และความตระหนักในการใช้คู่มือ DSPM เฝ้าระวัง

และส่งเสริมพัฒนาการ 
2) มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของเด็กปฐมวัยเพ่ือติดตามผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด ส่งผลให้เด็กขาดการติดตาม

เพ่ือกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง 
3) การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน (ครูศพด./โรงเรียนอนุบาล, อสม., 

ผู้ปกครอง) ยังไม่ครอบคลุม 
4) CPM บางพ้ืนที่การนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่อง และไม่ได้วางแผนไว้กับ รพ.สต. เนื่องจากข้อจ ากัดด้านบุคลากร

และภาระงาน 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) จัดอบรมผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กให้มีความรู้และตระหนักเรื่องการใช้คู่มือ DSPM ให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่ 
2) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการใช้คู่มือ DSPM ยาน้ าเสริมธาตุเหล็ก 
3) พัฒนาระบบการรายงานข้อมูล HDC ให้ต่อเนื่อง 
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4) มีการทบทวนทักษะการใช้คู่มือ DSPM และ TEDA4I ให้แก่เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบทุกปี 

 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)  
1) การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพ้ืนที่ อ.กมลาไสย 
2) กระเป๋ามหัศจรรย์ โรงพยาบาลยางตลาด เพื่อการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและเด็กปฐมวัย 
3) กระบวนการพัฒนาเด็กแบบ “High Scope” ศูนย์เด็กเล็กหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด เชื่อมกับชุมชนและ

ผู้ปกครอง ผ่านนิทาน หนังสือส าหรับเด็ก และสมุดบันทึก  

ประเด็นตรวจราชการ 
 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ปี (ร้อยละ 54) 

1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 48.72 (25 ม.ค. 61) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2558-60 ร้อยละ 46.62, 45.85 และ 49.90 ซ่ึงต่ า
กว่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 51) ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 ก าหนดเป้าหมายต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2560 คือร้อยละ 51 พบว่ามีเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ 48.72 ซึ่งยังต่ ากว่าเป้าหมาย ส าหรับส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 109.53 เซนติเมตร หญิง 108.81 เซนติเมตร ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 
112 เซนติเมตร มีแผนขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันทุกพ้ืนที่ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ผ่านกลไก พชอ. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ

ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยด้วยค่ากลางความคาดหวัง 
2) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและด าเนินกิจกรรมตั้งแต่การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย

ในชุมชน จนถึงการก าหนดมาตรการในการแก้ไข 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) อุปกรณ์ชั่งน้ าหนักวัด/ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน บางแห่งไม่เทียบเคียงน้ าหนักกับค่ามาตรฐาน (Calibrate) ทุก

ครั้งก่อนการชั่งน้ าหนัก ลงข้อมูลน้ าหนัก/ส่วนสูงต้องลงละเอียดถึงทศนิยม 1 ต าแหน่ง 
2) ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี และกลุ่มท่ีครอบคลุมต่อเนื่อง 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
  1. สื่อสารนโยบาย/แนวทางของต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนที่ชัดเจน 
  2. ผลักดันการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระดับท้องถิ่น/พ้ืนที่ ในการด าเนินงานที่เพียงพอ และเอ้ือต่อการน ามาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 -  
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1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

ประเด็นตรวจราชการ 
 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) (ร้อยละ 54) 
    1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54 
  เกณฑ์ประเมินรอบ 3 เดือน ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
ผลลัพธ์ : เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 56.69 

 เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 30.52  

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
           ผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่ากลุ่มเด็ก 18 เดือน มี
ปราศจากฟันน้ านมผุค่อนข้างคงที่ ร้อยละ 89.6, 87.3 และ 95.44 ตามล าดับ เด็ก 3 ปี มีแนวโน้มฟันน้ านมปราศจากฟัน
ผุเพ่ิมขึ้นจาก ร้อยละ 48.1, 55.4 และ 73.29 ในกลุ่มอายุ 6 ปี มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น แต่เด็ก 12 ปี พบฟันผุ
เพ่ิมข้ึนจากกลุ่ม 6 ปี ในปี 2558 - 2560 พบปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 58.3, 56.9 และ 70.11 ตามล าดับ          
 ในปี 2561 (4 เดือน) พบว่า เด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 56.69 และเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันต กรรมร้อย
ละ 30.52 มีการให้บริการสูงในพ้ืนที่ อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี และ อ.เขาวง ซึ่งข้อมูลการให้บริการทันตกรรมจะเพ่ิมการ
ให้บริการในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม 2560  มีคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ (มีทันต
แพทย์จาก รพช.ช่วยบริหารงานทันตสาธารณสุขในจังหวัดร่วมกันโดยมีทันตาภิบาลใน สสจ.เป็นผู้ประสานงาน โดยมีการ
ประชุมติดตามการด าเนินงานทุก 3 เดือน) มีการจัดประชุมพัฒนาวิชาการให้กับทันตบุคลากรทุกปี และสนับสนุนการ
ด าเนินงานโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success)  
      ระบบก ากบั ติดตามสนับสนุนของจังหวัดโดยทันตแพทย์ของ รพช. (เขาวง) 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) ไม่มีกลุ่มงานทันตสาธารณสุขและทันตแพทย์ประจ าที่ สสจ.ท าให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
2) ทันตแพทย์ในบางอ าเภอมีการโยกย้ายทุกปี ท าให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอ าเภอนั้นๆ   
3) งานใน รพ.สต. หลากหลาย ท าให้ทันตาภิบาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้องจบใหม่ 1-3 ปี ยังขาดทักษะในการ

ด าเนินงานทันตสาธารณสุข ไม่รู้จักการบูรณาการงานกับงานอื่น และบางคนสนใจท างานอ่ืนมากกว่างานทันตสาธารณสุข  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ควรมีการจัดสรรทันตแพทย์ที่จะมาบรรจุให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ 
2) ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ควรเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม 
3) ขาดแคลนวิชาชีพทันตาภิบาลเนื่องจาก มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพน้อย ท าให้พยายามเปลี่ยนสายงาน จึง

ควรมีนโยบายให้ทันตาภิบาลที่เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขร่วมด้วย และ
ควรให้การสนับสนุนทันตาภิบาลที่จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่สามารถท าได้  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
1) มีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีต าบลกุดโดน อ.ห้วยเม็ก ผ่านการประเมินระดับยอดเยี่ยม ปี 2560 
2) มีการจัดท ามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาทันตกรรมในเด็กและการส่งต่อของจังหวัด เช่น การรักษาทางทัน

ตกรรมในเด็กทาลัสซีเมีย (thalassaemia)  
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3) มีพ้ืนที่น าร่องการให้บริการทันตกรรมในผู้พิการและผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ที่ รพ.      
กมลาไสย  

4) มีผู้สูงวัยฟันดีวัย 80 ปีและ 90 ปี ระดับประเทศ อ.เขาวง อ.ค าม่วง และ อ.ห้วยเม็ก เป็นแบบอย่างการดูแล
สุขภาพช่องปาก  
 
ประเด็นตรวจราชการ 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการ เจริญพันธุ์ 
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมก าเนิดกึ่งถาวร 
 

ตัวช้ีวัด   อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อพันประชากร 
ผลลัพธ์  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี คิดเป็นอัตรา 20.18 ต่อพันประชากร ในปี 2561 
            (ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่ 
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เกินค่าเป้าหมายของประเทศ และมีแนวโน้ม

ลดลง โดยในปี พ.ศ.2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิดเป็นอัตรา   29.30,28.74 และ20.18 ตามล าดับ แต่
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ า ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินค่าเป้าหมายของ
ประเทศ  โดยอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิด
เป็นอัตรา 1.14,1.04 และ0.75 ตามล าดับ และอัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี  ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 
(ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิดเป็นร้อยละ 14.75,14.64 และ13.22 ตามล าดับ ซึ่งถือว่ายังเป็นปัญหาในการ
ด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  

จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถให้บริการยาฝังคุมก าเนิด มีบุคลากรที่รับการอบรม พร้อมให้บริการยาฝังคุมก าเนิด 
จ านวน 12 แห่ง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งหมดจ านวน 18 แห่ง และยังพบปัญหาแม่วัยรุ่นหลังคลอด /หลังแท้ง 
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับบริการคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวร ควรมีการให้ความรู้ ค าแนะน าและสร้างแรงจูงในการคุมก าเนิดวิธี
กึ่งถาวร 

มีการขับเคลื่อนงานตามกลไกอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (YFHS) ทุกอ าเภอผ่าน
การประเมินอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทุกโรงพยาบาลผ่านการประเมินคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(YFHS) ครบทุก
แห่ง ร้อยละ 100 ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2558  เป็นจังหวัดแรกในเขตสุขภาพที่ 7  มี
การขับเคลื่อนงานวัยรุ่นในโครงการโรงเรียน 3 ดี (เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี) หลักสูตรวัยรุ่น วัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง 
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.) มีคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ในการแก้ปัญหาแม่
ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ขับเคลื่อนงานโดย Teen Manager ระดับอ าเภอและจังหวัด ผ่านคณะกรรมการ To be 
Number One และคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหรือ
โรงเรียนคู่เครือข่าย (OHOS) ครบทุกอ าเภอ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
 

2. ปัจจัยความส าเร็จ ( Key Success ) 
1)  ก าหนดงานวัยรุ่นเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลปฏิบัติราชการของอ าเภอ โครงการโรงเรียน 3 ดี “เด็กดี 

สุขภาพดี ปัญญาดี” 
2) ก าหนดประเด็นวัยรุ่น เป็นประเด็นแก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
 
 
 
 



15 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ยังไม่

สามารถด าเนินงานได้ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ เพราะบางยุทธศาสตร์ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมารองรับ ส่งผลให้อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี สูงกว่าเป้าหมาย 

2) วัยรุ่นหลังคลอด /หลังแท้งบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวร ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์
ซ้ าในวัยรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย 

3) โรงพยาบาลบางแห่งยังขาดบุคลากรให้บริการคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวร   
 

4.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 
1) ควรขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ให้ได้

ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ และควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการด าเนินงานตาม พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  

2) ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับวัยรุ่นในรายที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ า และการรับบริการคุมก าเนิดวิธี           
กึ่งถาวร  

3) ควรจัดอบรมพยาบาลในการให้บริการคุมก าเนิดวิธีกึ่งถาวร ให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลทั้ง18 แห่ง 
4) สร้างระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่นในทุกชุมชน ก าหนดมาตรการทางสังคม เพ่ือดูแลกลุ่มวัยรุ่นทั้งใน

ระบบ และ นอกระบบ  
5) วัยรุ่นที่มีความพร้อมและต้องการตั้งครรภ์ซ้ า ควรได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ 

 
5.  นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

1) พ้ืนที่ที่ดูแลแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในทุกมิติ ได้แก่ อ าเภอกุฉินารายณ์ ท่าคันโท ร่องค า และสมเด็จ  
2) การใช้กลไกการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการผ่านโครงการโรงเรียน 3 ดี “เด็กดี  สุขภาพดี ปัญญาดี”             

หลักสูตรวัยรุ่น วัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง  
3) ชุมชนต้นแบบ เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ผ่านสภา

เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  
4) รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง พาแลงสัญจร บ้านหนองแข้ อ าเภอกุฉินารายณ์ และต่อยอดด้วยโครงการ               
5) ร้อยครอบครัว ร้อยดวงใจ (งบประมาณจาก สสส.) 

 
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอาย ุ
 ร้อยละต าบลท่ีมีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์  (ร้อยละ 60) 

1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
    2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 60 ของต าบลท่ีมีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์  
ผลลัพธ์ : ไตรมาสแรกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 56.19 

1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
  จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.94 และคาดว่า
ประชากรสูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จนเป็นสังคมสุดยอดผู้สูงอายุในอีก 18 ปี จากรายงานการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปี 2560 โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อยได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ 
Geriatric syndromes จากรายงานสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน (ADL) ร้อยละ 93.06 จ าแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ร้อย
ละ 94.35, 4.85 และ 0.79 ตามล าดับ 
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  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทั้ง 18 อ าเภอ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager และ จัด 
อบรม Care Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัยและงบจัดอบรมจากกรมอนามัย และด าเนินงานร่วมกับ อปท. ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.66 ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 5,353 คน มี Care Manager 
(CM) 208 คน สัดส่วน CM : ผู้สูงอายุ 1 : 26 คน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ 1 : 35-40 คน แต่เมื่อพิจารณารายพ้ืนที่พบว่า
บางต าบลยังมีสัดส่วน CM : ผู้สูงอายุ มากกว่าเกณฑ์ มี Care Giver (CG) 1,772 คน สัดส่วน CG : ผู้สูงอายุ 1:3 คน (ผ่าน
เกณฑ์ 1 : 5-10 คน) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงได้รับการจัดท าแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 3,986 คน ร้อยละ 74.46 
และผ่านเกณฑ์ต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 68 แห่ง ร้อยละ 56.19 ส่วน อปท.
ที่เหลือ อีก 29 แห่ง ได้ด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ กับ สปสช. แล้ว 11 แห่ง อีก 18 แห่ง อยู่ในระยะเตรียมการ
สมัครจึงจะครบถ้วน ในส่วนผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 94.35 ด าเนินงานผ่านชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 145 
แห่ง และวัดส่งเสริมสุขภาพ สรุปการด าเนินงานภาพรวมในไตรมาสแรกผ่านเกณฑ์   
  

2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success) 
 1) มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุก

กลุ่มวัยมีสุขภาพดี ลดการป่วยและตายก่อนวัยอันสมควร ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
ก าหนดให้เป็น KPI ในการประเมิน CUP ผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอโดยมี ageing Manager อ าเภอ
เป็นเลขาฯ พชอ. 

2) ความร่วมมือ (คน เงิน ของ) จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานระดับจังหวัดสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย พระสงฆ์  สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ สมัชชาสุขภาพ สสส. ศูนย์วิชาการเขต สปสช.เขต เป็นต้น 

3) ด าเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalsin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้          
ข้างหลัง 

 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) บางพ้ืนที่คณะอนุกรรมการยังขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน LTC 
2) บางพ้ืนที่สัดส่วนของ CM : ผู้สูงอายุพึ่งพิง มากกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 

4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ควรสร้างทีมพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับจังหวัดและอ าเภอ อย่าง

ต่อเนื่อง 
2) ควรพัฒนา CM ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยการจัดอบรมหลักสูตร Mini CM ภายในจังหวัด การ

ช่วยเหลือจาก CM ในพ้ืนที่ใกล้เคียง และการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Care Manager จัดโดยวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น (เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดอบรมของกรมอนามัยในปีต่อไป) 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice  
1) ต าบลต้นแบบ LTC ที่ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท   
2) โครงการยิ้มสวยสดใส ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่น่าบอน โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และ ธรรมนูญสุขภาพ  
    ต.นาบอน อ.ค าม่วง 
3) ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเป็นแหล่งศึกษาดูงาน 

- โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านโคกเครือ ม.3 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด 
 - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 
 - โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ 
 - โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ์ 
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ UCCARE 
 

ตัวช้ีวัดที่ : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ  
ผลลัพธ์ : ไตรมาส 1 อ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ตามร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ พ.ศ......................... 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ ด้วยกลไก DHB ในปีงบประมาณ 

2559-2560 เป้าหมาย 6 อ าเภอ โดยอ าเภอที่เหลือ 12 อ าเภอขับเคลื่อนการด าเนินงานด้วยกลไก DHS และร่วมเรียนรู้
กับอ าเภอน าร่องโดยกระบวนการ DHML ที่ด าเนินการทั้งจังหวัด และใช้ทุนเดิมคือ กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี รายได้ดี สุขภาพดี 
ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ มุ่งสู่ Kalasin happiness model ทั้งนี้ การด าเนินงานใน ปี 2561 มีการ
ด าเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.ทุกอ าเภอ และก าหนดประเด็นที่เป็นวาระร่วมของจังหวัด คือ 1) ดูแลผู้ยากไร้ 
ด้อยโอกาส 2) ปัญหาตามบริบทพ้ืนที่ 1 เรื่อง ซึ่งในประเด็นการดูแลผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสได้บูรณาการระดับจังหวัดกับ
นโยบายแก้ปัญหาความยากจน“คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” MOU ในค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด/
อ าเภอ  
 จากการลงพ้ืนที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.ท่าคันโท พบว่า มีกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากระดับอ าเภอ 
โดย พชอ.สู่ระดับต าบลโดย พชต. และลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดย พชม. ก าหนดวาระอ าเภอ 5 เรื่อง ได้แก่ ผู้สูงอายุ         ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ ลดอุบัติเหตุทางถนน พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ขยะสิ่งแวดล้อม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โดยมี bright spot คือการดูแลฟ้ืนฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านศูนย์โฮม
สุข และการดูแล LTC ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยคลินิกฟุตบอลส่งเสริมเด็กและเยาวชนห่างไกล
อบายมุขและทะเลาะวิวาท ฟุตบอลสอนค าว่า “เพ่ือน” 
 พ้ืนที่อ าเภอหนองกุงศรี พบว่ามีกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากระดับอ าเภอ โดย พชอ.และ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยบูรณาการระดับอ าเภอกับนโยบายแก้ปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง”ซึ่งจากการส ารวจข้อมูล พบว่า มีผู้ยากไร้ที่ต้องให้การช่วยเหลือจ านวน 305 ครอบครัว นอกจากนี้ มีการก าหนด
ประเด็นขับเคลื่อนภายใต้ พชอ. 9 เรื่องที่มีการขับเคลื่อนผ่าน FCT ต่อเนื่อง โดยมี bright spot คือการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสุขภาพตามโครงการ DHML โครงการถนนสายบุญ เป็นต้น 

 2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
  ความต่อเนื่องของนโยบาย ระบบสนับสนุนคน เงิน ของ ข้อมูล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพทีมน าในด้าน          
การน าร่วม การสร้างการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พชอ. และการบูรณาการทรัพยากรที่มี ในพ้ืนที่
ส าหรับการขับเคลื่อนประเด็นคุณภาพชีวิตร่วมกัน การคืนข้อมูลสู่ประชาชนให้รับรู้ว่าประชาชนได้อะไรจากการท า พชอ. 

3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 1) ความครบถ้วนของข้อมูลกลุ่มเป้าหมายส าคัญในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง Palliative 
care และพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  
 2) การก าหนดประเด็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย พชอ./พชต.ส่วนใหญ่ยังเป็นประเด็นที่เป็นโรคภัยและ
สุขภาพ และมีประเด็นค่อนข้างมาก อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย 
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4.ข้อเสนอแนะ  

1) การก ากับติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และผลลัพธ์เชิงกระบวนการ/คุณภาพ เพ่ือให้เห็นรูปธรรมของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในแต่ละระยะตั้งแต่ระยะสั้น กลาง ยาว 

2) สร้างหุ้นส่วนคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ที่มีการก าหนดบทบาทของ พชต.และ พชม.ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน  
5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  
  1) ศูนย์โฮมสุขท่าคันโท และคลินิกฟุตบอลส่งเสริมเด็กและเยาวชน  
  2) ถนนสายบุญที่อ าเภอหนองกุงศรี 

 
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ    

ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 
1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขระดับจังหวัด 
 3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ 
            ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)  
ผลลัพธ์ : เมื่อพิจารณาผลการด าเนินตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถด าเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1 ช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งก าหนดให้ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามโครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผูบริหาร ในการนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มี
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS ส าหรับผูบริหาร จ านวน 9 ชั่วโมง ของกรมควบคุมโรคจ านวน 2 ท่าน คือ นพ.
ประวิตร ศรีบุญรัตน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นพ.พรพัฒน ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด นอกจากนั้น ได้มีการทบทวนค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
(Emergency Operation Center : EOC) ให้เป็นค าสั่งในปีปัจจุบัน ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในบทบาท
ของผู้บัญชาเหตุการณ์ (Incident Command) สั่งการให้แต่ละกุล่มภารกิจด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ในค าสั่งอย่าง
เคร่งครัด มีการจัดเวรให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน และมีแผนเตรียมความพรอมตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยจะซ้อมแผนในช่วงไตรมาส 3 ในภาวะปกติทีม
ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) มีการด าเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยการติดตามสถานการณ์และประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดท าเป็นสรุปรายงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาหรือรายงานเหตุการณ์ที่มีความส าคัญเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร ประสานแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ เพ่ือวางแผนด าเนินการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่ง
การด าเนินงานกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีตท าให้ต้องมีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และ
พัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 
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(Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการ
ระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้
บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อโยงข้อมูลได้ทุก
ระดับ 

จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรค และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ประสบกับปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ ภาวะน้ าท่วม และการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข ในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้น ในช่วงปลายปีได้มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ใช้วิกฤติในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว น ามาเป็นโอกาสในการ
พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management, PHEM) โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence 
Command System, ICS) เน้นการบูรณาการในการท างานร่วมกันหลายกลุ่มงานภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการ รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในการลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินของประชาชนให้อยู่
ในวงจ ากัด   

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) การก าหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
2) ผู้บริหารให้ความส าคัญ มีความรู้และประสบการณ์ในการ Activate EOC เป็นอย่างด ี
3) มีก าลังหลักเป็นแพทย์ด้านระบาดวิทยา และผู้รับผิดชอบงานที่มีประสบการณ์ 
4) การสนับสนุนงบประมาณ แนวทางการด าเนินงานที่มีความชัดเจนจากหน่วยงานในทุกระดับ 
5) ประสบการณ์ตรงจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจริงในพ้ืนที่ 
6) การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดข้ึนที่มีประสิทธิภาพ  

3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  
  บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในองค์กร ขาดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
และการ ปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องภารกิจ ตามโครงสร้างศูนย์ 
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด (องค์ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่ได้จากการ On the job training แต่ยังไม่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตามหลักวิชาการ) 
 
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
 1) ส่วนกลางโดยส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 
ควรมีการพัฒนาครู ก ในระดับจังหวัด เพ่ือให้ครู ก สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
การปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องภารกิจตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดให้กับบุคลากรทุกคนภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป 
 2) ส่วนกลางโดยส านักระบาดวิทยา และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ที่มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง 
 

5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 การ Activate EOC อ าเภอนานม (7S Model) 
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 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการดี 
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
แสนคน) 
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เท่ากับ 0 ต่อประชากรเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี 
แสนคน 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าในเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2553 -

2559 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดให้ไม่เกิน 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน ในปี 2559 มีค่าเท่ากับ 7.8 ซึ่งเป็นข้อมูลใน
การก าหนดการด าเนินงานของจังหวัดและถูกจัดให้อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงสูง (พื้นที่สีแดง)ของปีงบประมาณ 2561 โดยข้อมูลไตร
มาส 1 เท่ากับ 0 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 Cockpit เขตสุขภาพท่ี7) (เป้าหมายปี 2561 เสียชีวิตไม่เกิน 9 ราย) 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้อยู่ภายใต้เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและ

คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป็นประเด็น
เน้นหนัก 1 ใน 32 ตัวชี้วัดที่กองตรวจราชการมีการตรวจติดตามข้อมูล 

จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า ตาม
องค์ประกอบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ระดับต่าง ๆ ได้ครอบคลุม 

 3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 การสร้างทีมผู้ก่อการดีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน อีกทั้งการจัดการแหล่งน้ าเสี่ยงที่มีค่อนข้างมาก
ทุกต าบล จึงเป็นเรื่องยากต่อการจัดการ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

  เริ่มขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการจมน้ าผ่าน พชอ. ชี้ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ให้เครือข่ายชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพ่ือการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 
 

 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/ information) 
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer) 

    3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 
 
ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน 
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ไตรมาส 1 เท่ากับ 6.39 ต่อ 
   ประชากรแสนคน)  
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2552-2560 มีค่าต่ ากว่า 18.00 ต่อประชากร

แสนคน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ าที่สุดในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 7 แต่อย่างไรก็ตาม ค่า
เป้าหมายปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคนหรือลดลงร้อยละ 21 จากค่าตั้ง
ต้น (median 2553-2555) ภาพรวมไตรมาสที่ 1 เป้าไม่เกิน 15 ราย (1.52 ต่อประชากรแสนคน) ผล 63 ราย (คิดเป็น 
6.39 ต่อประชากรแสนคน) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561(Cockpit เขตสุขภาพท่ี 7) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ของแต่ละอ าเภอเกินค่าเป้าหมายในไตรมาสแรก ยกเว้นอ าเภอนาคูและอ าเภอดอนจาน อ าเภอท่ีพบว่ามีอัตราการเสียชีวิต
สูงสุดได้แก่ อ าเภอนามน อ าเภอเมืองและอ าเภอยางตลาด ( คิดเป็น 10.94, 13.64, 9.26 ต่อแสนประชากร ตามล าดับ) 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน “ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

(ศปถ.)” ระดับจังหวัดและอ าเภอ โดย สสอ.และ ร.พ. เป็นเลขานุการร่วมในคณะท างาน  ศปถ.อ าเภอ 
2) พัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับต ารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพ่ือวางแผนและหาแนวทางใน

การด าเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ.ทุกอ าเภอได้รับทราบสถานการณ์และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา 
3) ด าเนินการครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านข้อมูล มาตรการด้าน

การป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) ขาดความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม ในระดับจังหวัดและอ าเภอที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) 

ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและข้อมูลด าเนินการ 3 ฐาน ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นปัจจุบัน 
2) ความเข้มแข็งของด่านชุมชน ความครอบคลุมของจ านวนด่านฯ และการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้มในระดับอ าเภอให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถส่งออกรายงานได้ 
ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน 

2) ประเมินผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเทศกาล เน้นนโยบาย D-RTI และขับเคลื่อนผ่าน พชอ. ในอ าเภอ
เสี่ยงเพ่ือให้ทุกเครือค่ายมีส่วนร่วม เน้น การใช้มาตรการชุมชนการก าหนดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน และการบังคับใช้ 
พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชนเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

 - 
 
11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
    2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด :  อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง    
 และ กลุ่มที่สงสัยป่วย ได้รับการวัดความดันที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM) 

ผลลัพธ์ : ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากรแสนคนของประเทศ เขต 7 และจังหวัดกาฬสินธุ์ 

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จาก 9.50 ในปี พ.ศ.2552 เพ่ิมเป็น 11.68 ในปี พ.ศ.2558 แต่ยังมีค่าต่ ากว่าภาพ
ประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.2558 ที่มีค่า 27.88 และ 16.10 ตามล าดับ  

2) อัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2552-2558 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งภาพประเทศ ภาค เขต 7 โดยจังหวัด
กาฬสินธุ์ จาก 1,072.93 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2552 เพ่ิมเป็น 1,791.31 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพ
ประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.2558 ที่มีค่า 1,233.35 และ 1,754.66 ตามล าดับ    

3) ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM HT ได้ร้อยละ 81.27, 81.95 ซึ่งทางจังหวัดเร่งรัดการคัด
กรองเพ่ือด าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในไตรมาส 2 3 4 ต่อไป โดยกลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อ
วางแผนการวัดความดันที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM) จากการคัดกรอง ณ วันที่ 25 
ธันวาคม 2561 จ านวน 7,052 ราย แต่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 

4) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงปี งบประมาณ 2558 ร้อยละ 3.03 และลดลงเป็น 1.84 ใน
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผ่าน KPI ที่ก าหนดไมเ่กิน 2.40  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
มีการด าเนินการได้ครอบคลุมทุกมาตรการ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง เสริมสมรรถนะระบบบริการ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล ดังนี้ 
1) ขับเคลื่อนงานผ่าน NCD Board (สหสาขา) ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อ าเภอ และมี System Manager 

(SM) ระดับจังหวัด Case Manager (CM) อ าเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทุกรพ.สต.ในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 

2) การบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง 2 ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่ สุรา”  
3) ขับเคลื่อนผ่าน DHS ทุกอ าเภอ/ ผ่าน DHB จ านวน 6 อ าเภอ (ยางตลาด กุฉินารายณ์ ท่าคันโท หนองกุงศรี 

ร่องค า ค าม่วง) และโครงการ 3 ดี “คนดีสุขภาพดี รายได้ด”ี 
4) บูรณาการ CKD และ NCD clinic ในโรงพยาบาล เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และชุมชน เพ่ือพัฒนา “ชุมชนรักษ์

ไต” ซึ่งจะบูรณาการงานกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (3 อ. 2 ส.)   
5) กระบวนการพัฒนา NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รอบที่ 1 ซึ่งประเมิน

กระบวนการด าเนินงาน 6 องค์ประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน 15 ตัวชี้วัด  
6) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและกลุมปวยอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยเน้นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม 3 อ. 2 ส. แพทย์วิถีธรรม และสมาธิบ าบัด SKT ทั้งรายกลุ่มและการจัดการรายกรณี 
7) พัฒนาโปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck ในโปรแกรม JHCIS ,HosXP,HosXP PCU   
8) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD เรื่องบันทึกข้อมูล และ admin ในการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม 

Mini clinic NCD, JPCheck และ Data exchange ใน HDC  
9) มีคณะกรรมการ NCD IT ลงติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงจริง และแก้ไข

ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูล และวางแผนการท างาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

3. ปัญหา/ อุปสรรคทีพ่บ  
1) Case Manager (CM) ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ NCD Clinic ท าหน้าที่เป็นทั้ง System Manager 

ระดับอ าเภอและงานโรคอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเช่น คัดกรองตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด ส่งผลต่อความเข้มข้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถานบริการ และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 

2) กลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อวางแผนการวัดความดันที่บ้าน จากการคัดกรอง ณ วันที่ 25 
ธันวาคม 2561 จ านวน 7,052 ราย แต่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน  

3) ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้ป่วยน าไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาดระบบการ
ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย  

3.4 การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพ้ืนที่ยังด าเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)  
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 
1) สร้าง System Manager ระดับอ าเภอ เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการด าเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย โดยเฉพาะ

พ้ืนที่ด าเนินงานร่อง DHB เพ่ือประเมินรูปแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและขยายผลต่อไป 
3) การขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และชี้แจงและวางแผนการวัดความดันที่บ้านใน

กลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง 
4) NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange) 

พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในระดับรพ.สต. อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือเพ่ิมคุณภาพบริการ 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการด าเนินงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังระดับ คปสอ.ค าม่วง   
โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก รพ. 

 
12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก  อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  

 6) พัฒนา Model Development 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalผ่านเกณฑ์ฯ 
           ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100 

 ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก 
 อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 

ผลลัพธ์: โรงพยาบาลมีการประเมินผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไปจ านวน 18 แห่งร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 5 
แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.78 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มี โรงพยาบาลจ านวน 18 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 
156 แห่ง และมีฐานการด าเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลด  โลกร้อน Green and Clean ในปี 2557 ประเภท
โรงพยาบาล8 แห่ง ประเภท รพ.สต. 4 แห่ง มีหน่วยงานรับโล่สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนระดับกระทรวง จ านวน 
1 แห่ง คือ โรงพยาบาลท่าคันโท อ าเภอท่าคันโท และมีการบูรณาการงานร่วมกับงานพัฒนาสถานที่ท างาน น่าอยู่ น่า
ท างาน ในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข และมีการขยายผลลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ในปี 2560 มี
โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean ครบ 100% และมีการบูร
ณาการด าเนินงานร่วมกับ สถานที่ท างาน น่าอยู่ น่าท างาน Healthy Workplace ตลอดจนมีการขยายการด าเนิน
กิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean Hospital ลงสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อ าเภอละ 1 แห่ง โดยบูรณาการร่วมกับ รพ.สต.ติดดาว  
 ส าหรับปี 2561  จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประเมินผ่านระดับพ้ืนฐานขึ้นไปจ านวน 18 แห่งร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
ระดับดี จ านวน 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.78 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จ านวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีการจัดท า 
KM GREEN&CLEAN Hospital เพ่ือเกิดการพัฒนายกระดับจากระดับดีเป็นระดับดีมากเพ่ิมข้ึน 
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2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและระดับอ าเภอสนับสนุนนโยบาย สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน  
 2) โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนเกณฑ์การท างานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพองค์กรเช่น Health Workplace HA รพ.สต.ติดดาว อาชีวอนามัย 
 3) ทีมงานในระดับอ าเภอร่วมผลักดันและมีการศึกษาดูงานเป็นต้นทุนแนวคิดในการพัฒนางานเช่นการศึกษาดู
งานลดโลกร้อน รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ท่ี17 จ.สุพรรณบุรี รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 
 4) การขับเคลื่อน GREEN & CLEAN ในเรื่องขยะติดเชื้อเกิดรูปธรรมที่ชัดในการแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งที่
ไม่ได้มาตรฐานท าให้กาฬสินธุ์มีระบบการขนส่งขยะติดเชื้อจาก รพ.สต. ด้วยรถของ รพ.ในการออกเก็บขนและมีที่ พักขยะ
ติดเชื้อใน รพ.สต. 100% 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 1) การขับเคลื่อนนโยบายบาง รพ.ยังขาดทีมงานที่เข้มแข็งท าให้งาน GREEN&CLEAN ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 2.การพัฒนางาน GREEN&CLEAN เป็นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพ้ืนที่ยังขาดความต่อเนื่องท าให้
ผลลัพธ์อยู่ในระดับพ้ืนฐาน 

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
 การบริหารจัดการขยะในส่วนของถุงแดงพบว่าโรงพยาบาลอ าเภอหนองกุงศรี ได้จัดซื้อเองโดยมีสัญลักษณ์ข้าง

ถุงถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตามควรมีการบริหารจัดการจัดซื้อถุงแดงในภาพรวมของจังหวัดซึ่งในปี 2560 มีก าหนดไว้ใน
แผนฯของจังหวัดแต่ยังไม่มีการด าเนินการ 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice 
1) โรงพยาบาลท่าคันโท มี Best Practice การด าเนินงาน Green and Clean เชื่อมโยง สู่ท้องถิ่น ทต.ท่าคันโท 

ในการพัฒนาเทศบาลขยะเป็นศูนย์ Zero Waste 
       2) โรงพยาบาลค าม่วง มี Best Practice ด าเนินงาน Green and Clean ถ้วนทั่วทั้งองค์กร พัฒนาเป็น
โรงพยาบาลลดโลกร้อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Green and Clean For Economic Sufficiency Hospital) 
       3) โรงพยาบาลเขาวง มี Best Practice ด าเนินงานลดพลังงานด้วยพลังงานสะอาด Solar Roof Top จ านวน 
162 แผ่น ลดค่าใช้จ่ายเดือนละ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน ระยะคืนทุน  8 ปี  
 
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ

และย่ังยืน (กรมอนามัย) 
ตัวช้ีวัด: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และย่ังยืน 
ผลลัพธ์:  1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
  2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) 
  3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
  4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) 
   5. มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดต าบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม  
  6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีฐานข้อมูลทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานและพ้ืนที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมมีการอบรบกานบันทึกข้อมูลผ่านระบบNEHIS ในปี 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินติดตามการบันทึกในระบบ 
      ส าหรับมูลฝอยติดเชื้อพบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาล จ านวน 18 แห่ง ทุกโรงพยาบาลมีระบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ และจ้างบริษัทเอกชนได้แก่บริษัท ส.เรืองโรจน์ จ ากัดในการขนส่งและก าจัดโดยบริษัทโชติกรณ์พิบูลย์  จาก
การประเมินผลการด าเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2545 พบว่า 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน ขาดสัญลักษณ์แสดง การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต.
มาก าจัดยังโรงพยาบาลแม่ข่าย พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อโดยโรงพยาบาลแม่ข่ายไปให้บริการรับ
มูลฝอยติดเชื้อที่รพ.สต.และมีรถขนขยะติดเชื้อของเอกชนไปรับที่โรงพยาบาลแม่ข่าย ส าหรับที่พักมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ที่
พักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ได้มาตรฐานทุกแห่ง ในส่วนของรพ.สต.มีที่พักขยะติดเชื้อ เป็นแบบเดียวกันเกือบทุก
อ าเภอยกเว้น อ.กุฉินารายณ์ ปัญหาที่พบคือรถเก็บขนยังไม่ได้มาตรฐาน 

การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 ก าหนดการประชุม 4 ครั้ง มีการ
จัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีมติดังนี ้

- แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแบบแปลนบ่อท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
- การสนับสนุนส่งเสริมการจัดท าบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูลของ อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการ

ก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในปี 2560 จ านวน 3 แห่งได้แก่ อบต.เหล่าอ้อย เทศบาลร่องค า อ.ร่องค าและเทศบาลค าม่วง 
อ.ค าม่วง 

- สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการการประเมินระบบคุณภาพการ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)  โดยใช้กลไก อสธจ. ในปี 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมิน 
EHA จ านวน 19 แห่ง ผ่านระดับเกียรติบัตร จ านวน 3 แห่ง ระดับพ้ืนฐาน 8 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 แห่ง อยู่
ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ 8 แห่ง 
 การด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิดต าบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อม( Active 
Communities)จังหวัดมีแผนเพื่อขับเคลื่อนให้ต าบลมีชุมชนต้นแบบร่วมกับ อปท.และทสจ. 

การด าเนินงานแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ต าบลโคกสะอาด อ .ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้เวทีของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ซึ่งท าให้ได้มีการบูร
ณาการร่วมกันจากทุกกระทรวงที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น 7 
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ าไปพร้อมๆกัน  โดยทาง อบต.โคกสะอาด ได้
ร่วมกันยกร่างข้อบัญญัติต าบลโคกสะอาดเพ่ือควบคุมการอนุญาตการใช้สถานที่ประกอบกิจการค้าของเก่าอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกด้านสุขลักษณะ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เป็นที่เรียบร้อย และในส่วนของการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ 
อบต.โคกสะอาด นั้น ทาง สสจ.กาฬสินธุ์ได้สนับสนุนการออกแบบแบบแปลนส าหรับการปรับปรุงพัฒนาบ่อรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.โคกสะอาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
เพ่ือด าเนินการจัดสร้างต่อไป     

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) จังหวัด มีการขับเคลื่อนและมีแผนการด าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด  (คสจ.) โดยมี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีการจัดตั้งคณะท าจากหน่วยราชการทุกและภาคีเครือข่ายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหา 

2) ในปี 2560 คณะกรรมการฯมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 มีแผนฯประชุม จ านวน 4 ครั้ง/ป ี
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 1) ในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
โรงพยาบาลแต่ในส่วนการขนส่งยังไม่ได้คุณภาพ เช่นรถขนส่งยังไม่ได้มาตรฐานเป็นระบบเปิดอยู่มีแผนการปรับปรุงรถ
ขนส่งในปี 2561 
 2) ถุงแดงที่มีตราสัญลักษณ์ยังไม่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกโรงพยาบาลซึ่งจากการตรวจนิเทศงานรอบที่ 2/2560 มีแผน
จะด าเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัดแต่ยังไม่มีการด าเนินงานต่อในปี2561  

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
  จังหวัดควรมีการประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆเสนอประธาน คสจ.เพ่ือพิจารณาในการขับเคลื่อน
หรือปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันต่อไป 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice 
 รูปแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในรพ.สต. ของอ าเภอหนองกุงศรี ที่มีประสิทธิภาพท าให้ รพ.สต.มีที่พักขยะ
ติดเชื้อครบ 100% 
 
 


