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

 

 
2.1  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
ประเด็นตรวจราชการ 
13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  
       (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้ง PCC  
2) การพัฒนาและข้ึนทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal 

training ในเขตสุขภาพ 
 4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
ผลลัพธ์ ร้อยละ 50 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีจ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในปี 2559-2560 จ านวน 2 แห่ง 5 ทีม คือ 
PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ์ และ PCC รพ.สต.โคกศรี อ าเภอยางตลาด และในปีงบประมาณ 2561 วางแผนการเปืด
ด าเนินการ 14 ทีม ได้แก่อ าเภอเมือง 3 ทีม กุฉินารายณ์ 3 ทีม สมเด็จ 1 ทีม กมลาไสย 3 ทีม ค าม่วง 1 ทีม นามน 1 
ทีม และท่าคันโท 2 ทีม โดยมีสถาบันการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training 3 แห่ง ได้แก่ 
รพ.ยางตลาด, กมลาไสย และกุฉินารายณ์ โดยในไตรมาสแรกสามารถเปิดด าเนินการได้ 7 ทีม ดังนี้ กุฉินารายณ์ 3 ทีม 
กมลาไสย 3 ทีม และนามน 1 ทีม 

2.ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1.ความเพียงพอของแพทย์เวขศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์การตั้ง PCC 
 2.ระบบสนับสนุนและการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสู่ลูกข่าย PCC และ PCT 
 3.แรงจูงใจ และขวัญก าลังของบุคลากรที่ท างาน PCC 

3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 1.ความเข้าใจต่อนิยามการเปิดด าเนินการ PCCของพ้ืนที่ด าเนินการ 
 2.การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ รวมถึงการจัดระบบ
สนับสนุน เช่น ระบบยา lab IC การดูแลต่อเนื่องในชุมชน และการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
สู่ลูกข่าย PCC และ PCT ในพ้ืนที่ที่จะเปิดด าเนินการ PCC ในปี 2561 ยังมีบางพ้ืนที่ที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

3.ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายยังไม่สมบูรณ์ ท าให้ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง  

4.ข้อเสนอแนะ  
1.วางแผนระยะสั้น และระยะยาวในการเตรียมความพร้อมบุคลากร PCC และระบบสนับสนุนจาก

โรงพยาบาลแม่ข่ายสู่ PCC และ PCT โดยเฉพาะการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชน เพ่ือรองรับการเปิด
ด าเนินการ PCC 

2.จัดท าระบบบัญชีแบบ Virtual account เพ่ือทราบต้นทุนที่แท้จริง 
5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้  PCC โคกศรี อ าเภอยางตลาด  

คณะที ่2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
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2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายส าคัญ 

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
 1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery 
 2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 

 3) ผลลพัธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 

Service Plan สาขาศัลยกรรม   
ตัวช้ีวัด    14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)  

 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery (ร้อยละ 10) 
ผลลัพธ์ 14. ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery  
  Herniorrhaphy = 12.6% (10/79ราย) 
  Hemorrhoidectomy = 11.1% (2/18ราย) 

 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery =36.7% 
(138/376ราย)   

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 จ.กาฬสินธุ์ รพ.ที่เข้าเกณฑ์ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery & Minimal Invasive 
Surgery  คือ รพ. ที่มีศัลยแพทย์ 3 รพ. คือรพ.กาฬสินธุ์ ,รพ.กุฉินารายณ์และ รพ.กมลาไสย โรงพยาบาลที่  ได้
ด าเนินการแล้ว เป็นโรงพยาบาลระดับ S คือรพ.กาฬสินธุ์ หัตถการที่ท า คือ Case Inguinal Hernia และ 
Hemorrhoid และ Case Minimal Invasive Surgery ท ามาหลายปีแล้ว ในส่วนของการผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไป 
ออโธปิดิกส์ท ามาได้ 1 ปี  ส าหรับ สูติ-นารีเวช ยังไม่มีการท าผ่าตัดแบบแผลเล็ก 

มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีการก าหนดเปูาหมายการด า เนินงานที่ชัดเจน และมีการประเมิน
ตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการ มีการจัดตั้งหน่วยบริการ One Day Surgery มี CPG ในการดูแลผู้ปุวย  
 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
มีความมุ่งมั่น วางแผนร่วมกันภายในโรงพยาบาล และระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด กับรพช. ที่มีศักยภาพและ

มีศัลยแพทย์  
 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) การเบิกจ่ายที่ยังไม่ชัดเจนในcase ODS 
2) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเครื่องมือมีราคาแพง 

 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) การสนับสนุนจัดตั้ง One Day Surgery Unit 
2) การสนับสนุนเครื่องมือในการท าผ่าตัด 
3) ควรมีการประเมินผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการให้บริการ  
4) มีแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 -  
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15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/

แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา  ผลการ
ด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (≥ร้อยละ 85) 
ผลลัพธ์ : ยังไม่ถึงรอบที่ประเมิน 

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
สถานการณ์วัณโรคจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับ

เป็นซ้ า (Incident cases) ขึ้นทะเบียนรักษา 1,196 ราย, 1,363 ราย และ 1,327 ราย อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment coverage) ร้อยละ 70.58, 80.43 และ 78.31 ตามล าดับ และอัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้ าระหว่างปีงบประมาณ 2557– 2559  ร้อยละ 86.36, ร้อยละ 86.29 และร้อยละ 
86.85  ตามล าดับ  ทั้งอัตราความครอบคลุมการรักษาและอัตราความส าเร็จการรักษายังไม่บรรลุเปูาหมาย (≥ร้อยละ 
90) จึงยังไม่น าไปสู่การลดโรคได้ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
     1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญกับนโยบายควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง 
    2) มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานระดับผู้บริหารเป็นระยะ และประชุมผ่าน VDO 
conference ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน 
     3) ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในระดับจังหวัดมีศักยภาพด้านบริหารจัดการ และโรงพยาบาลมีการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคบางโรงพยาบาลเท่านั้น จึงท าให้การด าเนินงานควบคุมวัณโรคได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     4) ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB: NOC-TB จังหวัด
กาฬสินธุ์ ช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
     5) วางระบบการคัดกรองค้นหา การดูแลรักษา ก ากับติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ผู้ปุวย
วัณโรครายบุคคล (TBCM online) 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ  
      อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80.48 ยังไม่
บรรลุเปูาหมาย (≥ร้อยละ 85) เนื่องจากส่วนใหญ่มีผู้ปุวยวัณโรคเสียชีวิต 25 คน (ร้อยละ 9.96) เปูาหมาย <5  และ
ขาดยา 4 คน (ร้อยละ 1.59) เปูาหมาย 0 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
          การขับเคลื่อน ก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 
(พชอ.) 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice  
         การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การปูองกันควบคุมวัณโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และข้ึนทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร  
4) การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน GAP/ 

GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 

 7) การก าหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด : จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด (เป้าหมาย 13 จังหวัด) 
ผลลัพธ์ : จังหวัดมหาสรคามเป็นจังหวัดส่วนขยาย ในเขตบริการสุขภาพที่ 7 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
เขตสุขภาพที่ 7 มีจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่จะพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร ในปีงบประมาณ 

2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเมืองสมุนไพร โดยในไตรมาสที่ 1 จังหวัด
กาฬสินธุ์มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานเมืองสมุนไพร คือ โครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ปี 2561 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,340,000 บาท รวม 2 กิจกรรมหลัก คือ   
                      1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ที่ รพ.กมลาไสยเพ่ือจัดซื้อ
เครื่องมือการผลิตยาสมุนไพรให้สามารถผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สนับสนุน
หน่วยงานสาธารณสุขภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และจ าหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปงบประมาณจ านวน 
12,350,000 บาท 
                      1.2 ส่งเสริมการปลูกการกระจายพันธุ์ การจัดการสมุนไพรเบื้องต้นจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 11,990,000 บาท โดยจะบูรณาการกิจกรรม การพัฒนาตามระบบ
บริการ Service Plan ดังนี้ 
    1.2.1 พัฒนาการบันทึกและรายงานข้อมูล 
    1.2.2 การพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยในการตรวจรักษา 
    1.2.3 การพัฒนาบุคลากร รพ.สต. ในการใช้ยาสมุนไพร 
    1.2.4 การพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) (ในจังหวัดกาฬสินธุ์) 
1) มีแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่ งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์) ซึ่งมีกิจกรรมในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร
และต ารับยาหมอพ้ืนบ้าน พัฒนาและกระจายพันธุ์สมุนไพร และสร้างเครือข่ายกลุ่มแกนน าด้านสมุนไพรทุกอ าเภอ 
(๑๘ กลุ่ม) 

2) ได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ที่ รพ.กมลาไสย  
3) มีแผนด าเนินการผลิตสมุนไพรที่ลดความซับซ้อนในการผลิตยาของโรงงานยาในพ้ืนที่ เขต 7 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
   -ไม่มี – 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
มีการวางแผนการผลิตโรงงาน GMP ให้สามารถสนับสนุนยาสมุนไพรในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 7 

ไม่ให้เกิดการผลิตยาซ้ าซ้อน ดังนี้ 
1. รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตยาเดี่ยว ยาแคปซูล 
2. รพ.พล จังหวัดขอนแก่น ผลิตยาน้ า ยาต ารับ 
3. รพ.มหาสารคาม (เร่งด าเนินการให้เป็นโรงงาน GMP ในปีถัดไป) ผลิตยาน้ า และเวชส าอาง 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) 
    -ไม่มี – 
 

2.3 การพัฒนาระบบบริการ  : Health Outcome 

17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
 1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S  
 2) ปรับเพิ่มจ านวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม 
 3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit 

 4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งตอ่ผู้ป่วย 

ตัวช้ีวัด : ผลลัพธ์ : อัตราการตายผู้ป่วยโรคหลอดเหลือดสมอง <ร้อยละ 7 ผลลัพธ์ 5.24 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จ านวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีจ านวน

ผู้ปุวย  1,129 ราย,  997 ราย และ 276 ราย ตามล าดับ เข้ารับบริการระบบ Stroke Fast track น้อย มีเพียงร้อยละ 
12.01, 20.23 และ 21.39 ตามล าดับ ส่วนใหญ่เข้ารับบริการโดยญาติน าส่ง การใช้ EMS เพียงร้อยละ 21.29 อัตรา
การเสียชีวิต ปี 2558 – 2560 ร้อยละ 6.43, 4.89 และ5.29 ตามล าดับ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
   - 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

1) ไม่มีอายุรแพทย์ประสาทวิทยา 
2) ระบบฐานข้อมูลยังไม่เชื่อมโยงในเครือข่าย 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ควรมีการเปิด stroke unit ในโรงพยาบาลระดับ M โดยให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นแม่ข่ายประเมิน 
2) มีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระดับเขต 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 
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18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2)  การรักษาผู้ป่วยท่ีเป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและ

หรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy: การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉิน

และปกติ 
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 
 

ผลลัพธ์ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 27 ต่อ แสนประชากร ผล 1 (68/3,978) 
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย
ชนิด STEMI 100% (14/14) 
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือ
ยาละลายลิ่มเลือด (PPCI) (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ80) 85 (34/40) 
 อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI  (เกณฑ์น้อยกว่าร้อย
ละ10) ผล ร้อยละ 0  (0/40) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 กาฬสินธุ์ไม่มี cardiologist แต่ผลการด าเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด มีการพัฒนา
ระบบSTEMI fast tract ร่วมกับรพ,ขอนแก่นในการส่งผู้ปุวยSTEMIที่ได้รับยาSKแล้วไปท าPCIได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
รพ.กาฬสินธุ์ มีแผนการเปิดHeart Failure Clinic ที่รพ.กุฉินารายณ์ 

-อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)ปี2560 อยู่ที่ 10.3  ต่อแสนประชากร  
-อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย STEMI ภายในโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 0 (น้อยกว่าร้อยละ10) 
-ร้อยละของรพ.ระดับF2ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวยSTEMIได้ร้อยละ 100  
-ผู้ปุวยSTEMIได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด PCI ร้อยละ 85 
-ร้อยละ warfarin clinic ในรพ.ระดับF2ขึ้นไป ท าได้ร้อยละ 100 (14/14) 
-heart failure clinicในรพ.A S ท าได้ร้อยละ 100 
-ร้อยละของผุ้ปุวยSTEMIที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 5.88 (1/17) 
-ระยะเวลาทีผู้ปุวยSTEMIตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับการเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle time) 

254 นาที แนวโน้มสูงขึ้น ปี 60 อยู่ที ่220 นาท ี
-ระยะเวลาที่ผู้ปุวยSTEMIได้รับยาละลายลิ่มเลือด DTN (door to needle time) - นาที (เกณฑ์มาตรฐาน 

30 นาที) 
-มีผู้ปุวยโรคหัวใจที่ได้รับการส่งต่อนอกเขต  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1)  นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร  
2)  แนวทางการบริหารจัดการยา 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
-ด้านpre hospital การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนยังไม่ครอบคลุม การเข้าถึงระบบ Fast  Tract ยังน้อย 
-ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น Holter,EKG Telemetry Mobile Echo ที่รพ.กาฬสินธุ์ EKG 

Monitor,Infusion Pump ในรพช. 
-ระยะเวลาในการให้SKที่รพ. นานกว่า 30 นาที รวมทั้งระยะเวลาทีผู้ปุวยSTEMI ตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับ

การเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle time) แนวโน้มสูงขึ้น  
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) พัฒนาศักยภาพและระบบการให้ยาที่รพช.เพ่ิลดระยะวเลาการให้ SK ในโรงพยาบาล 
2) วางระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแล NSTEMI  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

 - 
 
19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ 
Admit) 

1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 
 2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals 

3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป เป้าหมาย <12% ผลลัพธ์ 
  4.50% 

 ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ เป้าหมาย >70% ผลลัพธ์ 81.82% 
 ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS เป้าหมาย >60% ผลลัพธ์ 14.84% 
 อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA เป้าหมาย >20% ผลลัพธ์ 38.74% 
 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps >0.75 เป้าหมาย <1% ผลลัพธ์ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในปี 

61 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury  เป้าหมาย <40% ผลลัพธ์ 3.65% 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
การเสียชีวิตผู้เจ็บปุวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง พบว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคือ 12% (4.50%) ซึ่งเป็น

ตัวเลขที่ค านวณด้วยจ านวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดใน 24 ชั่วโมงแรกเมื่อมาถึงโรงพยาบาลและหารด้วยผู้ปุวยที่จ าแนกเป็น
ระดับสีแดง (resuscitative) และสีชมพู (emergent) และจากการทบทวนพบสาเหตุการตายหลักคือ Pneumonia, 
UGIB และ Sepsis ตามล าดับ ซึ่งทางจังหวัดจะมีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยต่อไป 
 โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปต้องผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ โดยมีเปูาหมาย >70% ผลลัพธ์ พบผ่านเกณฑ์ 
81.82% ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มโรงพยาบาลระดับต่างๆ เพ่ือค้นหาโอกาสพัฒนา พบประเด็นหัวข้อการศึกษา 
และการวิจัย  ระบบบริหารจัดการ, MCI and Disaster management  
 ยังพบว่ายังมีร้อยละของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน >60% พบเพียง 
14.84% พบว่าที่ผู้ปุวยยังเข้าถึงระบบ EMS ยังมีจ านวนน้อยราย ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น มีรถส่วนตัวมากขึ้น 
การเดินทางไปโรงพยาบาลเองอาจเร็วกว่าการโทรเรียกรถมารับ เป็นต้น  
 สถานการณ์ของการรอดชีวิต OHCA ซึ่งมีเปูาหมาย >20% มีผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ ถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ การ
วิเคราะห์ปัญหาเชิงกระบวนการยังพบประเด็นปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เช่น 
การน าส่งผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาล เป็นญาติน าส่งเอง ซึ่งไม่มีการท า chest compression ระหว่างน าส่งท าให้โอกาสมี
ชีวิตรอดลดลง  การรับแจ้งเหตุยังพบว่าสมรรถนะของผู้รับแจ้งเหตุ ที่ไม่สามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเต้นทาง
โทรศัพท์  และบางครั้งหน่วยกู้ชีพที่ไม่สามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ 

ข้อมูลของไตรมาสแรกของปี 2561 พบว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีผู้ปุวยบาดเจ็บที่เป็นผู้ปุวยในที่มีค่า Ps > 
0.75 จ านวนทั้งสิ้น 188 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต จากข้อมูลเมื่อปี 2560 เท่ากับ 0.36% ซึ่งผ่านเกณฑ์ และมีแนวโน้ม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559  
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ตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย Severe Traumatic Brain Injury ที่ตั้งเปูาไว้ <40% พบร้อยละ 3.65 ซึงมี
ผู้บาดเจ็บต่อสมอง จ านวนทั้งสิ้น 466 ราย เสียชีวิต 17 ราย อยู่ในเกณฑ์เปูาหมายที่ตั้งไว้  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
เครือข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 7 โดยเฉพาะที่ประชุม TEC เขต ได้เป็นเวทีที่มีการปรึกษา  แลกเปลี่ยน

และมีทิศทางการพัฒนาเป็นแนวทางเดียวกัน 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

1) ห้องฉุกเฉินแออัด มีผู้ปุวยที่ไม่ฉุกเฉินมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์มีจ ากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ปุวย บุคลากรไม่พอเพียง ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นและ
พยาบาลเฉพาะทางห้องฉุกเฉิน ท าให้ใช้เวลากับการให้บริการผู้ปุวย  การพัฒนาด้านคุณภาพ  การพัฒนาระบบบริการ 
เช่น ระบบ fast tract จึงท าได้ไม่เต็มที ่

2) ระบบการทบทวนผู้ปุวยที่มีปัญหา เช่น ผู้ปุวยที่มีการเสียชีวิตที่มี Ps>0.75  ทุกราย 
3) ส่วน  ECS คุณภาพ ยังมีโอกาสพัฒนาด้านงานวิจัย   การสร้างมาตรฐานของการ refer และการบริหาร  
4) ระบบข้อมูล ทั้งการ refer, trauma registry  ตั้งแต่กระบวนการ input การเชื่อมโยงของข้อมูล  และ

การน าข้อมูลไปใช้  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) มีนโยบายในการจัดตั้ง TEA unit โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป ในเขตบริการสุขภาพท่ี 7 
2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพ่ิม พยาบาล ENP, แพทย์ EP 
3) พัฒนาการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ลดภาระการ input มีการเชื่อมโยง และสามารถน าข้อมูลออกมาใช้

งานได ้
4) มีการทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล OHCA, การเสียชีวิตผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน ใน 24 hr., ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตที่มี 

Ps>0.75 ทุกรายผู้เสียชีวิต severe traumatic brain injury และผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติมาด้วย EMS อย่างเป็นประจ า 
ต่อเนื่อง 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 -  

การพัฒนาระบบบริการ :  Service  Outcome 
 
20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief Thai 
Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO) 

2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน
รพ.สต.ทุกแห่ง 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เปูาหมาย 20) 

ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 24.05 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์มี รพ. และ รพ.สต. รวมทั้งหมด 174 แห่ง มีการจัดบริการแพทย์แผนไทย  

ครบทุกแห่ง การจัดบริการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) ใน รพ. จ านวน 4 แห่ง คือ รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สมเด็จพระยุพราช
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กุฉินารายณ์ รพ.กมลาไสย และรพ.หนองกุงศรี มี รพ. ที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ได้มาตรฐาน GMP  จ านวน 1 แห่ง 
คือ รพ.กมลาไสย ปัจจุบันผลิตยาสมุนไพร จ านวน  17 รายการ คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ด าเนินการ ร้อย
ละ 94  มีบุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด จ านวน 72 คน มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ปฏิบัติงานใน รพ. จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปฏิบัติงานใน  
รพ.สต. จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22  นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จ านวน 300 คน ปฏิบัติงานใน 
รพ. จ านวน 54 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จ านวน 246 คน   

การพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามระบบบริการ Service Plan ในปี 
2561 ได้บูรณาการกิจกรรมการด าเนินงานและงบประมาณภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้  

1) โครงการการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์
ผสมผสาน  งบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จ านวน 30,000 บาท 

2) โครงการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย) งบประมาณ 190,000 บาท กิจกรรมหลักประกอบด้วย 
   2.1 การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามบทบาทนายทะเบียน 
   2.2 การร่วมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พ้ืนบ้านไทย ระดับภาค 
   2.3 การสนับสนุนจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) การจัดบริการแพทย์แผนไทยครบทุกแห่งใน รพ.และรพ.สต. 
2) มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ได้มาตรฐาน GMP 1 แห่ง 
3) คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ด าเนินการ ร้อยละ 94 
4) หน่วยงานให้ความส าคัญและมีแผนมีการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามภาระงานบุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ขาดความ

มั่นคงก้าวหน้าและขวัญก าลังใจในการท างาน  
2) บุคลากรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 27.78 ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ รายละเอียดข้อมูลบุคลากร             

ดังตาราง 
รพ. สสอ./รพ.สต. รวม

ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบโรค
ศิลปะเวช/
ประยุกต์ 

จ านวน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

จ านวนบุคลากร
แพทย์แผนไทย 
(คน) 

เฉลี่ย 
คน/
รพ. 

จ านวน
รพ.สต. 
(แห่ง) 

รพ.สต.  มี
บุคลากร 

แพทย์แผน
ไทย (แห่ง) 

เฉลี่ย 
รพ.

สต./1 
คน 

18 36 2.00 156 36 4.33 72 52คน/72.22% 
3) บุคลาการขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง ท าให้การบันทึกข้อมูล 43 แฟูม 

(การบริการด้านการแพทย์แผนไทย) ยังไม่ครบถ้วน 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ควรมีแผนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการบันทึกข้อมูลการบริการแผนไทย 
2) ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจกับ

สถานบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ ตั้งแต่ A – P พร้อมทั้งก าหนดสถาบันการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ผสมผสาน ควรจัดอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติแผนไทย 72 ชั่วโมง เนื่องจากผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดคุณภาพ 
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เกิดความมั่นใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิกแพทย์แผนไทย เขต 7 มีแนวทางว่าการจัดอบรมต้องด าเนินการ
โดยสถานศึกษา ไม่ให้สาขาจัดเอง 

4) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการให้บริการแพทย์แผนไทยแลการแพทย์ทางเลือก 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice) 
    -ไม่มี – 
 

21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
 1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม 
 3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

   4) การจัดบริการ palliative care ส าหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบ าบัดทดแทนไต 

ผลลัพธ์ : โรคไตร้อยละของผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 /min/1.73 m2 /yr  
(เป้าหมาย: ≥66% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2561) 60.64 (5492/9054) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุรแพทย์โรคไต 2 คน แพทย์ผ่านการอบรม4 เดือน 4 คน มีHD 8 แห่ง  มีเครื่องทั้งหมด 
90 เครื่อง CAPD ให้บริการครบทั้งS M2 F1 คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ 100% ใน รพ.ระดับ F3 ขึ้นไป
และใช้การตรวจ Serum Cr ด้วย Enzymatic method เหมือนกันทุก รพ.ซึ่งเป็นมาตรฐานสมาคมโรคไต ท าให้
มองเห็นภาพการบริหารจัดการภาพจังหวัด และมีการจัดระบบ บริการ CKD clinic มีการด าเนินงานอย่างสมบูรณ์ใน 
รพ. ระดับ F1 ขึ้นไป 100% แบบบูรณาการ ใน รพ. ระดับ F2 100% และมีการบริหารจัดการร่วมกับคลินิก NCD 

 ผู้ปุวยDM,HT ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 2,670 คนคิดเป็น 20.52 % 
 ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตได้ส าเร็จ 4,532 รายคิดเป็น 59.73 % 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) บุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ครู ก และ ครู ข 
2) มีคลินิกรักษ์ไตโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพ่ือให้ความรู้และให้ค าปรึกษาเพ่ือชะลอไตเสื่อมโดยทีมสหสาขา

วิชาชีพ 
3) มีบริการ PD node และ HD node ครบ ๑๐๐% ในโรงพยาบาลระดับ M2/F1 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) บุคลากรท างานหลายอย่างท าให้ผลของการท างานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 
2) ระบบ IT การรายงานผลที่ท าได้ไม่สัมพันธ์กับการลงข้อมูลในโปรแกรม 
2) การเชื่อมโยงกับ DSH และต าบลจัดการสุขภาพยังมีน้อย  
3) ขาดบุคลากรใน CKD Clinic ไม่ครบองค์ประกอบ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร กายภาพบ าบัด 
4) การคัดกรอง CKD ในผู้ปุวย DM HT ยังต่ า 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
  สนับสนุนให้มีการลงพื้นที่เพ่ือคัดกรองผู้ปุวยรายใหม่ 

 

 



37 

22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 
 1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.

ระดับ A,S,M1  
 2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  

 3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดย
ใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บ
ดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

ปลูกถ่ายอวัยวะ 
ผลลัพธ์  จ านวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละโรงพยาบาล Donor เป้าหมาย มากกว่า 0.4 ราย 
ต่อ 100 hospital death ผลงาน 0 ผู้เสียชีวิต 1,253 

      จ านวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละ รพ. A และ S > 5 ราย: 100 hospital death ผลงาน 0  

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 การด าเนินงานการปลูกถ่ายอวัยวะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังเป็นสาขาใหม่ แต่เดิมยังไม่มีศัลยแพทย์ระบบประสาท 
แต่มีพยาบาลผู้ประสานงานการบริจาค และอายุรแพทย์โรคไต 2 ท่าน ผลการด าเนินงานปี 2559-60 ได้มีการจดั
กิจกรรมตามโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จงรักภักดีต่อพ่อหลวง หรือ กิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์การแสดง
ความจ านงบริจาคอวัยวะ สามารถเจรจาส าเร็จ บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย และพยาบาลประจ าศูนย์เดิน
ส ารวจกลุ่มเปูาหมายที่ตึกผู้ปุวยทุกวัน 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) พยาบาลประจ าศูนย์เดินส ารวจกลุ่มเปูาหมายที่ตึกผู้ปุวยทุกวัน 
2) มีศัลยแพทย์ระบบประสาท 
3) พยาบาลอบรมฌฉพาะทางรับบริจาค 4 เดือน 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

 วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่นิยมบริจาคอวัยวะ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ควรพัฒนาระบบการด าเนินงานขอบริจาคอวัยวะให้มีรูปแบบชัดเจน ตั้งแต่วินิจฉัยว่าเกิดการบาดเจ็บ

ศีรษะที่รุนแรง กระบวนการ Work instruction  
2) สนับสนุนให้เจ้สหน้าที่ และบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าอบรม เรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะจากแนวคิด

ของนักวิชาการและความคิดของคนในชุมชน กับการบริจาคอวัยวะ 
 

23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission) 
1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะ

พื้นที่ 37 จังหวัด) 
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ

ติดทุกระบบในพื้นที ่
3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการ

บ าบัดรักษา 
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA 
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
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ตัวช้ีวัด : 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดทุกระบบ (3 
month remission rate) ร้อยละ 90 ผลลัพธ์ ร้อยละ 84.21 
   2) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษาทุก
ระบบ (3 month remission rate) ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 55.17 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นเส้นทางผ่านและเป็นจุดพักยาเสพติด เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ติดต่อกับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นแหล่งผลิต อ าเภอที่มีการแพร่ระบาดสูงคือ กุฉิ
นารายณ์ เมือง สมเด็จ และยางาตลาด กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ด้านผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดยังไม่ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทุกอ าเภอ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
     - 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

1) มีความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2) มีการโยกย้ายบุคลากรและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน 
3) ระบบฐานข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถรายงานผลได้ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการบ าบัตรักษายาและสารเสพติด โดยขอการสนับสนุนทีมวิชาการจาก

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น 
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านยาเสพติด 
- การด าเนินงานคลินิกลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm reduction clinic)  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 

24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต. 
การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
ผลลัพธ์ :   

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ไตร
มาส 1 (Small 

success) 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ 

2561 

  ภาพรวม
จังหวัด 
 

ผลการประเมิน 

1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล รพ.RDU ขั้นที่ 1 

≥ ร้อยละ 60 
(11 รพ.) 

≥ ร้อยละ 
80 

(15 รพ.) 

ร้อยละ 77.78 
(14 รพ.) 

ผ่าน small 
success 

2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล รพ.RDU ขั้นที่ 2 

≥ ร้อยละ 5 
(1 รพ.) 

≥ ร้อยละ 
20 (4 รพ.) 

ร้อยละ 11.11 
(2 รพ.) 

ผ่าน small 
success 

3 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อ
ผู้ปุวยที่ส่งตรวจ  

มีข้อมูล 
Baseline 

 ลดลง  
ร้อยละ 10 

5.00 ผ่าน small 
success 
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
จากการประเมินการด าเนินงานของทั้งโรงพยาบาล และ รพ.สต.ในเครือข่ ายบริการ ผลการด าเนินงาน ไตร

มาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 
27.78 โดย โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด กิจกรรมที่มีการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
พัฒนาฉลากยามาตรฐาน การปรับปรุงบัญชียา การด าเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และ การส่งเสริมการใช้ยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ร้อยละ 88.89 และ มีการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค URI และ Acute diarrhea ในรพ.สต.ใน
เครือข่ายบริการ ร้อยละ 27.78 ซึ่งเป็นจุดเน้นในการพัฒนา การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการใน
โรงพยาบาล (AMR) ปี 2560 ได้มีการด าเนินงานในกิจกรรม การก าหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมก ากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ยังขาดในส่วนของกิจกรรมการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ 

ในปี 2561 โรงพยาบาลได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา ซึ่งครอบคลุม ยุทธศาสตร์ 3 
ด้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ได้แก่  

1) พัฒนาระบบการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล ซึ่งมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดย
มีการ จัดท าแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคเปูาหมาย ได้แก่ URI และ acute diarrhea มีการส่งเสริม
การใช้สมุนไพรทดแทน และการสนับสนุนสื่อต่างๆให้กับเครือข่าย 

2) พัฒนาศักยภาพผู้สั่งใช้ยา และ ผู้ใช้ยา มีกิจกรรมอบรมชี้แจงท าความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานตาม
เกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งใน โรงพยาบาล และ เครือข่าย 

3) พัฒนาระบบควบคุมก ากับติดตาม มีนโยบาย นิเทศติดตาม จากทีมผู้บริหารจากส่วนกลาง ในทุก รพ.สต. 
และ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล และ สะท้อนข้อมูลตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย  

ส่งผลให้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยสามารถผ่าน 
Small success ไตรมาส 1 ร้อยละโรงพยาบาล RDU ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 เท่ากับ 77.78 (เกณฑ์ 
Small sucess 60%) ร้อยละโรงพยาบาล RDU ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 เท่ากับ 11.11 (เกณฑ์ Small 
sucess 5%) โดย ตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นโอกาสพัฒนา ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ได้แก่ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิง
คลอดปกติ และ ร้อยละผู้ปุวยที่ใช้ Glibenclamide ในผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือที่มี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร อีกทั้งการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU in Community) และ ผลลัพธ์การ
ด าเนินงานในเรื่องการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ครอบคลุม ที่ต้องมีการ
รายงานและติดตามใน ไตรมาสที่ 2 และ 4 เช่น แนวโน้มอัตราการติดเชื้อดื้อยา ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ และ อัตรา
การติดเชื้อแทรกซ้อนใน โรงพยาบาล CAUTI CLABSI SSI เพ่ือประเมินการจัดการด้านควบคุมและการปูองกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล  

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1) ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด (PTC) และคณะกรรมการ service plan RDU 

ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน ที่ต้องมีบทบาทก าหนดนโยบาย แผนงาน ขับเคลื่อน และควบคุมก ากับอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบนิเทศติดตามแบบเข้มข้น ในกลุ่มโรงพยาบาลที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย และ ระดับ รพ.สต.ที่ยังไม่บรรลุ
เปูาหมาย มุ่งเน้นการท าความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัด และ การให้รหัสโรค (ICD-10) 

2) การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บตัวชี้วัด วิเคราะห์ สะท้อนผลงาน ที่เข้าถึงง่าย เพ่ือการควบคุม
ก ากับ (active feedback data) ทั้งในระดับโรงพยาบาล และ ระดับจังหวัด ทุกเดือน 

3) การทบทวนข้อมูลเชิงวิชาการ (Update Knowledge) บุคลากรผู้สั่งใช้ยาทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
ระดับรพ.สต. ที่ยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

4) การจัดการเชื้อดื้อยาระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทั้งแพทย์ พยาบาล เภสั ชกร เทคนิค
การแพทย์ ที่ต้องมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
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5) การจัดท าบัญชียาระดับจังหวัด/หน่วยงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมและก าหนดเงื่อนไขในการสั่งใช้
ยา และการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นยาทางเลือกในโรค URI และ acute diarrhea 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือตระหนักรู้ในการลงข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรค ( ICD10) 

และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในกลุ่มโรคเปูาหมาย 
2) บุคลากรในโรงพยาบาลบางส่วน มีการหมุนเวียนบ่อย ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการใช้ยา

อย่างสมเหตุผลในบางโรคหรือในผู้ปุวยกลุ่มพิเศษ 
3) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่

เกินความจ าเป็น   
4) การส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระบบ HDC ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้อาจไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่

เป็นจริงในขณะเวลาที่สรุปรายงาน  
5) การสนับสนุน/ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน รพ.สต.บางอ าเภอยังมีปริมาณไม่เพียงพอ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
1) ทีม RDU ของจังหวัดควรจัดทีมนิเทศและติดตามรับฟังปัญหาการด าเนินงานของ ระดับอ าเภอเพ่ือสื่อสาร

และท าความเข้าใจและเพ่ิมความตระหนักการในการวินิจฉัยโรคและการลงข้อมูลรหัส ICD10 
2) ควรตั้ง Core team ในลักษณะการตั้ง COP (Community of Practice) ที่จะจัดการความรู้และส่งเสริม

การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในกลุ่มโรคต่าง โดยต้องมีส่วนร่วมจากทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ โดยอาจมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

3) ประสานเจ้าหน้าที่ฝุายสารสนเทศของโรงพยาบาลให้น าเข้าข้อมูล RDU สู่ระบบ HDC ให้เป็นปัจจุบัน โดย
ทีม RDU ของจังหวัดควรตรวจสอบข้อมูลในระบบ HDC อย่างต่อเนื่อง 

4) CUP Board ก าหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.ในกลุ่มโรคURI และ AD และติดตาม
ข้อมูลผลการใช้ยาสมุนไพรของ รพ.สต. เพื่อน ามาวางแผนและทบทวนกรอบบัญชียาสมุนไพรใน รพ.สต. 

5) ติดตามการพัฒนางานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ครอบคลุม 
ตามแผนพัฒนา ครอบคลุมประเด็นการใช้ยา การพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ การควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และ ติดตามตัวชี้วัดวิเคราะห์ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะส าหรับส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)  
1) ควรพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลและรายงานผลตัวชี้วัด RDU เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ลด

ความซ้ าซ้อน  
2) พัฒนาการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ HDC กระทรวงให้ครอบคลุมตัวชี้วัดย่อย RDU ทุกรายการ 

เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถเปรียบเทียบและน ามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
3) การทบทวนตัวชี้วัด Service plan RDU ซึ่งมีการการคิดที่ซับซ้อน ควรมีการแยกตัวชี้วัดระดับ

โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
4) การทบทวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เป็นแบบสะสม เนื่องจาก กรณีตัวชี้วัดที่มี 

Baseline สูงกว่าเกณฑ์ อาจไม่เห็นแนวโน้มในการพัฒนาที่ชัดเจน เสนอให้มีการวิเคราะห์แยกไตรมาส เพ่ือเห็น
แนวโน้มการพัฒนา และ ผลของกิจกรรม (Interventions) ที่พัฒนา 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
1) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด RDU จากฐานข้อมูลโรงพยาบาล ท าให้ความถูกต้องของข้อมูลเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน 
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2) ระบบการนิเทศติดตามสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ จากทีมผู้บริหารจากส่วนกลาง ในทุก รพ.สต. และ มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล และ สะท้อนข้อมูลตัวชี้วัดอย่างสม่ าเสมอ   ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
ในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย 
 
25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 

1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ 
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย 

ตัวช้ีวัด : ๓๐. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
ผลลัพธ์ : ยังไม่มีการด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดใน Template ชัดเจน  

1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงพยาบาลในสังกัด จ านวน 18 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 17 แห่ง ได้มีการ set ระบบการ refer ภายในจังหวัด โดยก าหนดให้โรงพยาบาล ระดับ M2 
จ านวน 3 แห่ง เป็น node ในการรับ refer ในจังหวัด และการส่งต่อมายังโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดคือ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และการ refer ในภาพของเขต มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  

การด าเนินงานมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตามสภาพปัจจุบันซึ่งมีการใช้สถานที่ของ 
ER เป็นจุดรับ case refer คือ แพทย์ซึ่งดูแล ER ด้วย   

ปีนี้ได้มีการก าหนดค าจ ากัดความใหม่ว่า การสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสงตอผูปวยใน 4 
สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพ่ือไปรับการรักษาตอ ใน
สถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวาที่ตั้งอยูนอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ไดแก กรณี 1) 
เพ่ือการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพ่ือการวินิจฉัย 3) เพ่ือการ รักษาตอเนื่อง และท าใหผูปวยไดรับการสงตอไปยัง
สถานบริการปลายทางนั้นๆ (การสงตอรวมทั้งฉุกเฉินและไมฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) จึงท าให้ข้อมูลที่มีเดิมไม่
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ตามที่ระบุในปีนี้ได้ แต่จากสถิติมีแนวโน้มการส่งออกนอกเขตลดลง  

ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ก าหนดให้มีการด าเนินงานตามขั้นตอนคือ  
1) มีศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการท าบทบาท หนาที่ในการประสานงาน รับสง

ตอผูปวยตามแนวทางพัฒนาระบบสงตอ 
2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงตอผูปวย การจัดท า ระบบขอมูลการสงตอผูปวยสาขาที่

เปนปญหา เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและ แกไขปญหา   
3) มีการจัดท าเครือขายผูเชี่ยวชาญและจัดท าระบบการสงตอ สาขาที่มี การสงตอผูปวยจ านวนมาก 

และเปนปญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ Service Plan เพ่ือแกไข  
ปญหาการสงตอ   

4) มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการด าเนินงาน การสงตอผูปวยระดับ จังหวัด/เขตเพ่ือรวมกันแกไขปญหา
ในเครือขาย    

5) สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับจังหวัด/เขต 
พบว่ายังไม่มีการด าเนินงานตามข้ันตอนดังกล่าว 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success Factors)  
 1) การส่งออกนอกเขตลดลง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยที่รับ refer  
 2) มีแผนการพัฒนาระบบ intermediate care จะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลจังหวัด และ โรงพยาบาล
ศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้ระบบ refer ในเขตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 3) บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน 



42 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
1) มีการเปลี่ยนแปลง template ใหม่ มีฐานข้อมูลเพียงบางส่วน และยังด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดใน 

template ไม่ครบ 
2) ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลการส่งต่อ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมท่ีสามารถเชื่อมโยงกันได้ และครบถ้วน 

เป็นปัจจุบัน  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

1) การพัฒนาคุณภาพโปรแกรมฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบันใน
ระดับประเทศ   

2) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ refer ในภาพรวมเขต และจังหวัด เพ่ือด าเนินการตามเกณฑ์
ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อในระดับเขต และจังหวัดโดยก าหนดบุคคลรับผิดชอบที่
ชัดเจน  

3) มีการจัดท าเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการรับส่งต่อ เพ่ือแก้ไขและพัฒนาระบบส่งต่อ ในระยะต่อไป  
4) มีการติดตามประเมินผล เพ่ือการพัฒนางานระบบ refer ในระยะต่อไป รวมทั้งการน าข้อมูลที่ได้มาเป็น

แนวในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 

 

26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้ 

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด 
3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด 
4) ระบบการให้ค าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 
 

 
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome 
ตัวช้ีวัดก ากับ ติดตาม : SP 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้ 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
1) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากรแสนคนของประเทศ เขต 7 และจังหวัด

กาฬสินธุ์ มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จาก 9.50 ในปี พ.ศ.2552 เพ่ิมเป็น 11.68 ในปี พ.ศ.255๘ แต่ยังมีค่า
ต่ ากว่าภาพประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.255๘ ที่มีค่า 27.88 และ 16.10 ตามล าดับ  

2) อัตราผู้ปุวยเบาหวาน ควบคุมน้ าตาลได้ดี ปี 2559-๒๕๖๐ มีค่า 9.78, 24.46 และ 15.38 (ผลHbA1C) 
ตามล าดับ และอัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงควบคุมได้ดี 2559-๒๕๖๐ มีค่า 38.86, 41.89 และ 45.41 ตามล าดับ 
(เปูาหมาย ≥ร้อยละ 40/50) โดยภาพประเทศ ในปี 2560 ผู้ปุวย DM HT ที่สามารถควบคุมระดับน้ าตาลและความดัน
โลหิตได้ดีมีเพียงร้อยละ 22.25 และ 35.56 เท่านั้น 

3) ผู้ปุวยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 54,606 คน แต่ได้รับการตรวจ HbA1c จ านวน 32,457 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.43 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพรวมประเทศที่ร้อยละ 57.72 ขณะที่ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ 2560 มีจ านวน 69,674 คน ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี มีจ านวน 50,925 
คน คิดเป็น ร้อยละ 73.09 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพรวมประเทศที่ร้อยละ 6๒.55 เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61) 
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ปีงบประมาณ 2561 ความครอบคลุมในการตรวจ HbA1c ร้อยละ 29.65 และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี ร้อยละ 33.33 

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

บริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเฝูาระวัง 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 ๒ ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่ สุรา”  
3) ขับเคลื่อนผ่าน DHS ทุกอ าเภอ/ ผ่าน DHB จ านวน ๖ อ าเภอ (ยางตลาด กุฉินารายณ์ ท่าคันโท หนอง

กุงศรี ร่องค า ค าม่วง) และโครงการ ๓ ดี “คนดีสุขภาพดี รายได้ดี” 
4) บูรณาการ CKD และ NCD clinic ในโรงพยาบาล เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และชุมชน เพ่ือพัฒนา “ชุมชน

รักษ์ไต” ซึ่งจะบูรณาการงานกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (๓ อ. ๒ ส.)   
5) กระบวนการพัฒนา NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รอบที่ 1 ซึ่ง

ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 6 องค์ประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน 15 ตัวชี้วัด  
6) มีการจัดโปรแกรม และกิจกรรมการคัดกรองคนหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา เท้า ไต และ CVD risk เพ่ือ

รับการรักษา ส่งต่อรักษาตามความรุนแรง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภัยจากภาวะแทรกซ้อน  
7) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและกลุมปวยอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยเน้นการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. แพทย์วิถีธรรม และสมาธิบ าบัด SKT ทั้งรายกลุ่มและการจัดการรายกรณี 
8) พัฒนาโปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck ในโปรแกรม JHCIS ,HosXP,HosXP PCU   
9) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD เรื่องบันทึกข้อมูล และ admin ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน

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

แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูล และวางแผนการท างาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 

2. ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ  
1) ผู้ปุวยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจ HbA1c ร้อยละ 59.43 ท าให้ผู้ปุวยบางส่วนยังไม่

ถูกประเมิน และใน HDC จะถือว่าควบคุมน้ าตาลในเลือดไม่ได้ ท าให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง   
2) ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี ร้อย

ละ 73.09 ซึ่งมีผู้ปุวยบางส่วนยังไม่ถูกติดตามประเมินผลการรักษา สถานบริการควรออกรายงาน Data exchange 
จาก HDC เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมการติดตามประเมินผลการรักษา 

3) การบันทึกข้อมูล 43 แฟูม ของพ้ืนที่ยังด าเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)  

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา 
1) ควรพิจารณาเรื่องการจัดซื้อร่วมเขตเพ่ือลดต้นทุนในการตรวจ HbA1C เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการ

ตรวจ   
2) NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange) 

พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในระดับรพ.สต. อ าเภอ และจังหวัด เพื่อเพ่ิมคุณภาพบริการ 
3) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และปุวย 
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4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
1) โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการด าเนินงานผู้ปุวยโรคเรื้อรังระดับ คปสอ.ค าม่วง   
2) โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก 

รพ.กมลาไสย 
 
Service Plan สาขาสูติกรรม 
ตัวช้ีวัด : M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0   
   M 25 อัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10  
                    จากปีงบประมาณก่อน  
ผลลัพธ์ : M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด = 0 
            M 25 อัตราการคลอดก่อนก าหนด ปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) = 5.47 (101/1848 ราย) 
 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีสูติแพทย์ 6 คนและมีสูติแพทย์กระจายใน M2 และ F1 ครบทุกแห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลยางตลาด (M2) 2 คน โรงพยาบาลสมเด็จ (M2) 1 คน โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ (M2) 1 คน โรงพยาบาล
กมลาไสย (F1) 1 คน ปี 2561 (ตค.-ธค.) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0 , ในปี 2560 มีมารดาตาย
จ านวน 1 คน, ในปี 2559 มีมารดาตายจ านวน 2 คน ซึ่งอัตราการคลอดก่อนก าหนดปี 2560 = 6.61 ( 477/7,215 
ราย )  
 
2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 

1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนิน มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง 
และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
มารดาตายจากสาเหตุที่การปูองกันได้ลดลง (PPH, PIH) 

2) การมีสูติแพทย์ในโรงพยาบาล M2 และ F1 ครบทุกแห่ง  
3) มีการพัฒนาระบบบริการ ได้แก่ ANC เชิงรุก, High risk ANC Clinic, ทบทวนแนวทางการดูแล ผป. เสี่ยง

สูง ระบบการสื่อสารและส่งต่อข้อมูล การใช้ถุงตวงเลือดในโรงพยาบาลทุกแห่ง  
4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ ส่งพยาบาลห้องคลอดของ รพช.หมุนเวียนมาฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.กส. 

หลักสูตร 2 สัปดาห์ ส่งพยาบาลห้องคลอดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน คณะกรรมการ MCH Board ได้มีการ
พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด เฝูาระวังและติดตามการดูแลหญิงตั้ง ครรภ์เสี่ยงสูงอย่าง
ใกล้ชิด 

นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงระบบบริการโดยเป็นแบบเครือข่ายบริการ (Network) ก าหนดโซนบริการ 
(Zoning)  แบ่งเป็น 4 โซน มอบหมายให้โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node) ดูแลโรงพยาบาลลูกข่ายแบบกัลยาณมิตร 
  
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

1) ขาดเครื่อง Ultrasound เพ่ือใช้วัด Cervical length ระหว่าง GA 20-24 สัปดาห์ 
2) ไม่มียา Progesterone ใช้เพื่อปูองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous preterm 

และ Pregnancy with short cervix 
3) อัตราการผ่าตัดคลอดในจังหวัดกาฬสินธุ์ สูงมากถึง 52.61 % ( 2,842/5,401 ) 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
         การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification 
ว่ารายที่ผ่าตัดคลอดมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมหรือไม่ 
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5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice 
 การจัดตั้งกลุ่มไลน์สูติในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ค าปรึกษาผู้ปุวยสูติกรรมในการดูแล                                      
 และส่งต่อ                                                 
 
 

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุภาพจิต (ร้อยละ55)  ผลงาน ร้อยละ49.81 
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ(ร้อยละ70)   ผลงาน ร้อยละ 80.79 
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการ(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0)   ผลงานเพิ่มขี้น ร้อยละ0.95 
 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ(ไม่เกิน6.3 ต่อแสนประชากร)  ผลงาน 1.72 ต่อแสนประชากร 
 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน1 ปี(ร้อยละ80)  ผลงาน ร้อยละ 98 
 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9)  ผลงาน ร้อยละ 3.38 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
       จากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่า แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตยังมีตามสภาวการณ์ และตามบริบท 

เช่นภาวะเศรษฐกิจและยังพบว่าแนวโน้มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมากขึ้น ถ้าดู
จากการวินิจฉัยจาก 43 แฟูมที่ได้รับการวินิจฉัย X60- X84 พบมากถึง62 ราย (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561) 
และยังพบผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จถึง 17 ราย(คิดเป็น 1.72 ต่อแสนประชากร)และพบฆ่าตัวตายซ้ า 1 ราย อ าเภอยาง
ตลาด พบว่าสาเหตุการตายกระจายเท่าๆกันคือ จากภาวะซึมเศร้าจากโรคเรื้อรัง การใช้สารเสพติดที่มีอาการทาง
จิต การดื่มสุรา และใช้สารเสพติด แล้วมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด จัดการและแก้ไขปัญหาไม่ได้ กลุ่มอายุมีทั้ง 
วัยรุ่น วัยท างานและผู้สูงอายุ กระจายเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ คนใกล้ชิด ไม่เข้าใจ Warning sign  แต่ไม่มีการฆ่าตัว
ตายซ้ า ซึ่งการเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตาย อาจต่ ากว่าความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหา กับผลการด าเนินงาน
ยังไม่สอดคล้องกัน ทั้งการเข้าถึงโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเข้าถึงบริการที่ภาค
ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการใส่ใจปัญหาสุขภาพจิตและการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับงานDHB ยัง
น้อย  เนื่องจากอัตราก าลังด้านสุขภาพจิตมีน้อยมากทั้งจิตแพทย์  พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนประชากร ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบ คือ การเข้าถึงบริการผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้นผลการด าเนินงานต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีก าหนด          

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ ในด้านนโยบาย การเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการคัดกรอง 
          2)  ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้น ติดตามก ากับการด าเนินงานพยายามให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด  
 3) มีศูนย์วิชาการในพื้นที่ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 - ระบบการเฝูาระวังและติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่องจากการหาสาเหตุ
พบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็น Case ใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการเฝูาระวัง เช่น ไปท างานที่จังหวัดอ่ืนแล้วกลับมาเยี่ยม
บ้านและลงมือฆ่าตัวตายส าเร็จ เป็นต้น ไม่ทราบประวัติและไม่มีการส่งต่อข้ามเขตในการเฝูาระวังผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย 
 - จากข้อมูลการเข้าถึงผู้ปุวยเด็กสมาธิสั้นพบว่าข้อมูลในพ้ืนที่กับข้อมูลในระบบ 43 แฟูม ไม่ตรงกัน ท าให้
ข้อมูลในการเข้าถึงบริการมีความคลาดเคลื่อน (ต่ ากว่าที่เป็นจริง) 
 - ในระบบบริการของ รพช. บางแห่งยังไม่มีระบบบริการจิตเวชเด็กท าให้มีการเข้าถึงบริการได้น้อย 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งต่อเชื่อมโยงเพ่ือการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง  
- ควรมีการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในโรงเรียน และมีระบบส่งต่อเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา ใน รพช. เพ่ือรองรับ

การให้บริการผู้ปุวยสมาธิสั้นที่ถูกส่งต่อมาสามารถรับยาในพื้นที่ได้  
- มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ / ก าหนดหลักสูตรที่แพทย์ต้องรู้ ในโรคทางจิตเวช   เช่น โรคซึมเศร้า  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
นวัตกรรมกระติ๊บยาฮักบัดดี้  โดยรพ.สต.บ้านแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

 
ตัวช้ีวัด : ผลลัพธ์ : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมี
ชีพ ผลลัพธ์ 0.53 (1/1881) 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับ
จังหวัด (ระดับ S) มีศักยภาพเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านทารกแรกเกิด (Newborn excellence Center) 
ระดับ 3 มีโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จ านวน 4 แห่ง (ระดับ M 2 และระดับ F1 1 แห่ง) มีโรงพยาบาลชุมชนลูกข่าย 
(ระดับ F2 จ านวน 9 แห่ง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน 156 แห่ง มีกุมารแพทย์จ านวน 15 คน(รพ.
กาฬสินธุ์ 8 คน รพช.แม่ข่าย แห่งละ 2 คน) ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด (Neonatologist) มีพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดและสาขาทารกแรกเกิดระยะวิกฤตจ านวน 12 คน (รพ.กาฬสินธุ์ 11 คน รพร.
กุฉินารายณ์ 1 คน)  จากสถิติข้อมูลระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 – 2560 พบว่ามีการคลอดใน
โรงพยาบาลทั้ง 14 แห่งมีจ านวนประมาณ 8,000 รายต่อปี  เป็นทารกเกิดมีชีพ 7,811 6,987 และ 7,207 ราย 
ตามล าดับ ในจ านวนนี้มีทารกแรกเกิดเสียชีวิตภายใน 28 วัน จ านวน  32, 18 และ 23 ราย คิดเป็น 4.09, 2.58 และ 
3.19 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ ถึงแม้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงก าหนด (4 : 1,000 LB.)แต่จะเห็นได้ว่า
ปัญหาเร่งด่วนส าคัญคือทารกเกิดก่อนก าหนดและมีน้ าหนักตัวน้อยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตายโดยปริก าเนิดและการ
ตายในระยะขวบปีแรกของชีวิตและมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย ภาวะทุพโภชนาการ  พัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน  ท า
ให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาในผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยเฉพาะรายที่มีความพิการต้องเป็นภาระแก่ครอบครัวและประเทศ
ในการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
   - มีการวิเคราะห์สถานการณ์ระบบบริการและมีการจัดท าแผนเพื่อพัฒนาระบบ 
   - มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการบริการทารกแรกเกิด 
   - การให้โรงพยาบาลที่ก าหนดเป็น node จัดท าแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดในเครือข่ายของ

ตนเอง 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
   - ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด 
   - กุมารแพทย์ รพช. ระดับ M2 มีไม่เพียงพอต่อการจัดบริการเพ่ิมเตียง 
   - ครุภัณฑ์การแพทย์จ าเป็นส าหรับบริการทารกแรกเกิดไม่เพียงพอ 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
    - ควรมีประเมินติดตามการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
 - 
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สาขา Palliative Care 
ตัวช้ีวัด : ผลลัพธ์ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ปุวยที่ได้รับ palliative care ประมาณ 1400 ราย  สามารถให้บริการด้าน palliative 

care ได้เกือบทุกโรงพยาบาล ยกเว้น โรงพยาบาลฆ้องชัย ดอนจาน นาคูและสามชัย มีพยาบาลรับผิดชอบงานด้าน 
palliative care  จ านวน 16 โรงพยาบาล ยังขาดโรงพยาบาลดอนจานและเขาวง นอกจากนี้ยังขาดแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม palliative care หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่รับผิดชอบ palliative care มีการจัดท าแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองในภาพรวมเขต มีการวางแผนล่วงหน้า (Advance care Plan) ในผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองครบทุกโรงพยาบาล มีการใช้ Opioids ในผู้ปุวยระยะท้ายที่มีอาการปวด PS >4 มี Home Visit ครบ
ทุกโรงพยาบาลโดยใช้กลุ่มไลน์ 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
    โรงพยาบาลในเครือข่ายมีคลินิกผู้ปุวยนอก เพ่ือติดตามผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

- ยังไม่มีศูนย์ Palliative Care 
- บุคลากรได้รับการอบรมเฉพาะทางยังไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
    - ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงาน 
    - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 
    - ควรมีการขยายบริการทางคลินิกให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ าเป็นเพียงพอ

กับผู้ปุวย 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
  - 

ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก  
(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก) 
ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัด : ผลลัพธ์  
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 86.61 (110/127) 
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบ าบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 91.45 (107/117) 
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 100 (6/6) 
 อัตราตายมะเร็ง ตับ 25.68 ต่อแสนประชากร 
 อัตราตายมะเร็ง ปอด 1.78 ต่อแสนประชากร  

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 รพ.กาฬสินธุ์มีศักยภาพในการรักษาด้านการผ่าตัดและเคมีบ าบัดมีข้อจ ากัดด้านรังสีรักษา แต่การให้เคมีบ าบัด
ยังท าได้ในรพ.กาฬสินธุ์เท่านั้น  
 1. มีหน่วยเคมีบ าบัดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมี 11 เตียง 
 2. มีห้องผ่าตัด 8 ห้อง 9 เตียง 
 3. มีคลินิกมะเร็ง และศูนย์ข้อมูลมะเร็ง ให้บริการที่งานผู้ปุวยนอก 
 4. ศูนย์ Palliative care: CUPอ.เมือง 21 รพ.สต. และ 4 PCU รวม 25 แห่ง และเครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง 
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 5. มีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Mammogram และ Ultrasound 
 6. ศูนย์วิจัยของรพ.  
 7. ด้านอัตราก าลังประกอบด้วย  
 ศัลยแพทย์ 8 คน ศัลยแพทย์อบรมการรักษามะเร็งระยะสั้น 1 คน, รังสีแพทย์ 5 คน, วิสัญญีแพทย์ 4 คน, 
วิสัญญีพยาบาล 17 คน, พยาบาลช่วยผ่าตัด 32 คน 
 เภสัชกรผ่านการอบรมด้านการบริหารยาเคมีบ าบัด 2 คน 
 มีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง(Oncology Nurse 4 
เดือน) 4 คน, ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบ าบัด (10 วัน) 15 คน และที่ผ่านการ
อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง (Cancer Nurse Co-ordinator 10 วัน) อีก 1 คน 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 - 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

 ทะเบียนมะเร็ง Thai cancer base ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จังหวัดอ่ืนๆ ท าให้ไม่มีข้อมูลการติดตามผลการรักษาในกรณีส่งต่อไปรับการรักษาท่ีอ่ืน  

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- เร่งด าเนินการจ าท าทะเบียนมะเร็ง Thai cancer base ให้ใช้งานได้จริงและสามารถน าข้อมูลมา

ด าเนินงาน 
- สนับสนุนบุคลากรให้กับโรงพยาบาลที่เริ่มให้บริการการผ่าตัดและเคมีบ าบัด 
- ควรประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้ถึงปัญหาโรคมะเร็งเต้านมเพ่ือจะเพ่ิมการคัดกรองต่อไป 
- ควรพัฒนาระบบส่งต่อ 

  

จักษุวิทยา 
ตัวช้ีวัด : ผลลัพธ์  ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน  
(มากกว่าร้อยละ 85) 98.25 (225/229) 
 ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (มากกว่าร้อยละ 80) 2.14 (3,310/145,032) 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สูงอายุประมาณ 145,032 คน ในปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพียงร้อย 
16 เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางมารับการคัดกรอง  
 1. มีจักษุแพทย์ 6 คน 
 2. มีพยาบาลจักษุ 15 คน 
 3. มีเจ้าหน้าที่ อสม รพสต และ รพชุมชน 
 4. Fundus camera 8 เครื่อง 
 5. มีผู้ปุวย DM ได้รับการตรวจตา 30 % (16,021/55,395) 
2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 - 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

- การด าเนินงานโรงการเด็กไทยสายตาดี ยังไม่บรรลุเปูาหมาย เด็กป.1 ที่คัดกรองสายตาผลผิดปกติ ยังได้รับ
แว่นตา ด าเนินงานเดือน มิย. 

- การเข้าถึงบริการและการคัดกรองต่ ากว่าเปูาหมายมากทุกอ าเภอ 
 



49 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- ควรทบทวนแนวทางการลงข้อมูลในระบบ vision 2020 ให้ครบถ้วนทันเวลา 
- ควรร่วมกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการวางแผนเร่งรัดการคัดกรองDR 
- จัดเพิ่มเครื่อง Fundus camera อย่างน้อย2-4 เครื่อง 

 

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช  

 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุภาพจิต (ร้อยละ55)  ผลงาน ร้อยละ49.81 
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ(ร้อยละ70)   ผลงาน ร้อยละ 80.79 
 ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการ(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0)   ผลงานเพิ่มขี้น ร้อยละ0.95 
 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ(ไม่เกิน6.3 ต่อแสนประชากร)  ผลงาน 1.72 ต่อแสนประชากร 
 ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน1 ปี(ร้อยละ80)  ผลงาน ร้อยละ 98 
 ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9)  ผลงาน ร้อยละ 3.38 

 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
       จากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่า แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตยังมีตามสภาวการณ์ และตามบริบท เช่น
ภาวะเศรษฐกิจและยังพบว่าแนวโน้มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ิมมากขึ้น ถ้าดูจากการ
วินิจฉัยจาก 43 แฟูมที่ได้รับการวินิจฉัย X60- X84 พบมากถึง62 ราย (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561) และยังพบผู้ที่
ฆ่าตัวตายส าเร็จถึง 17 ราย(คิดเป็น 1.72 ต่อแสนประชากร)และพบฆ่าตัวตายซ้ า 1 ราย อ าเภอยางตลาด พบว่า
สาเหตุการตายกระจายเท่าๆกันคือ จากภาวะซึมเศร้าจากโรคเรื้อรัง การใช้สารเสพติดที่มีอาการทางจิต การดื่มสุรา 
และใช้สารเสพติด แล้วมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด จัดการและแก้ไขปัญหาไม่ได้ กลุ่มอายุมีทั้ง วัยรุ่น วัยท างานและ
ผู้สูงอายุ กระจายเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ คนใกล้ชิด ไม่เข้าใจ Warning sign  แต่ไม่มีการฆ่าตัวตายซ้ า ซึ่งการเก็บข้อมูล
การฆ่าตัวตาย อาจต่ ากว่าความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหา กับผลการด าเนินงานยังไม่สอดคล้องกัน ทั้งการ
เข้าถึงโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเข้าถึงบริการที่ภาคประชาชนยังมีส่ วนร่วมในการใส่ใจ
ปัญหาสุขภาพจิตและการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับงานDHB ยังน้อย  เนื่องจากอัตราก าลังด้านสุขภาพจิตมี
น้อยมากทั้งจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเมื่อเทียบกับอัตราส่วนประชากร  ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบ คือ การ
เข้าถึงบริการผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้นผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด          

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
 1) ผู้บริหารให้ความส าคัญ ในด้านนโยบาย การเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการคัดกรอง 
          2)  ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้น ติดตามก ากับการด าเนินงานพยายามให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนด  

 3) มีศูนย์วิชาการในพื้นที่ท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ  

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
 - ระบบการเฝูาระวังและติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่องจากการหาสาเหตุ
พบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็น Case ใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการเฝูาระวัง เช่น ไปท างานที่จังหวัดอ่ืนแล้วกลับมาเยี่ยม
บ้านและลงมือฆ่าตัวตายส าเร็จ เป็นต้น ไม่ทราบประวัติและไม่มีการส่งต่อข้ามเขตในการเฝูาระวังผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย 
 - จากข้อมูลการเข้าถึงผู้ปุวยเด็กสมาธิสั้นพบว่าข้อมูลในพ้ืนที่กับข้อมูลในระบบ 43 แฟูม ไม่ตรงกัน ท าให้
ข้อมูลในการเข้าถึงบริการมีความคลาดเคลื่อน (ต่ ากว่าที่เป็นจริง) 
 - ในระบบบริการของ รพช. บางแห่งยังไม่มีระบบบริการจิตเวชเด็กท าให้มีการเข้าถึงบริการได้น้อย 
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งต่อเชื่อมโยงเพ่ือการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง  
- ควรมีการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในโรงเรียน และมีระบบส่งต่อเพ่ือการวินิจฉัยและรักษา ใน รพช. เพ่ือรองรับ

การให้บริการผู้ปุวยสมาธิสั้นที่ถูกส่งต่อมาสามารถรับยาในพื้นที่ได้  
- มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ / ก าหนดหลักสูตรที่แพทย์ต้องรู้ ในโรคทางจิตเวช   เช่น โรคซึมเศร้า  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
นวัตกรรมกระติ๊บยาฮักบัดดี้  โดยรพ.สต.บ้านแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 

 

ตัวช้ีวัด :   M 23  ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน-5 ปี) ลดลงร้อยละ 10  
ผลลัพธ์ :  M 23 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์ = 0 
 
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

จังหวัดกาฬสินธุ์มีการกระจายกุมารแพทย์ ใน M2 และ F1 ครบทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยางตลาด (M2) 1 
คน โรงพยาบาลสมเด็จ (M2) 1 คน โรงพยาบาลกุฉินารายณ์(M2) 2 คน โรงพยาบาลกมลาไสย(F1) 1คน แต่ยังขาด
อุปกรณ์ oxygen High flow system มีอัตราปุวยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.-15 ปีบริบูรณ์ ปี 2557 ร้อยละ 
0.06 (1/1,447) ปี 2558 ร้อยละ 0.21 (3/1,442) เพ่ิมขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 250, ปี 2559 ร้อยละ 0.05 
(1/1,866) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 76.1 และ ปี 2560 ร้อยละ 0.09 ตามลาดับ (เปูาหมายพ้ืนฐานอัตราปุวยตาย < 
ร้อยละ 1)   
 
2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 

หน่วยบริการตั้งแต่ รพ.สต./ รพช. สามารถประเมินอาการเพ่ือให้การรักษาและคัดแยกส่งต่อได้อย่าง
ปลอดภัย  
 
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

3.1 บุคลากรทุกระดับในรพช. และรพ.สต ขาดความรู้ความชานาญในการดูแลรักษาเด็กโรคปอดบวม  
 3.2 ขาดอุปกรณ์ Oxygen High flow system เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมกับเด็กขณะส่งต่อ 
 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

ผลักดันให้มีนโยบายฉีดวัคซีนโรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุน้อยกว่า 5 ปี 
 
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 

การใช้ Oxygen high flow สามารถลดการใส่ท่อ ET tube (10ราย) 

 


