
วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.หนองกุงศรี  

น าทีมโดย : นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล นายเเพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต  

ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ชื่นชม คปสอ.หนองกุงศรี งาน NCD มีผลงานโดดเด่นระดับชาติ และ DHS ได้รับรางวัลดีเด่น
ระดับประเทศการขับเคลื่อนการด าเนินงาน พชอ. ในผู้ด้อยโอกาส คปสอ. ให้มีการด าเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของ  
3 ดี ได้แก่ คนดี สุขภาพดี เเละรายได้ดี และบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินงาน
ส าคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง 

ปัญหาที่พบ :  
1. ปัญหาเรื่องกลุ่มวัยแม่และเด็กเน้นการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การให้ไอโอดีน เรื่องถุงตวงเลือด มี

ความครอบคลุมหรือไม่ ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน 
2. การให้ธาตุเหล็กที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จะมีขาดเป็นช่วงๆ ซึ่งแก้ไขโดยสั่งซื้อยาจากบริษัทมาทดแทน

ในช่วงที่ขาด  
3. การอบรม Caregiver สามารถท าได้ครอบคลุม เเละการท า Care Plan สามารถด าเนินการตาม Care 

Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีปัญหาในการตั้งศูนย์เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก  
4. ด้านสุขภาพจิตยังไม่ได้มีการน าเสนอที่ชัดเจน เช่น การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าและให้เน้นผู้ที่พยายามฆ่า

ตัวตายไม่พยายามฆ่าตัวตายซ้ า  
 

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่.คปสอ.ท่าคันโท. PCU ท่าคันโท ศสมช.บ้านท่าเมือง ม.4 จังหวัดกาฬสินธุ ์

น าทีมโดย : พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 

ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
ชื่นชมการท างานแบบภาคีเครือข่าย ผลงานเด่น คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 

(พชอ) ที่มีการส่งต่องานจาก โรงพยาบาล เชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยผ่าน พชอ  
จัดตั้งศูนย์โฮมสุข 4 สุข 4 เส้า ไทเฮาท่าคันโท  
01 เทศบาลต าบลท่าคันโท วิสัยทัศน์ ทรัพยากร งบประมาณ การบริหารจัดการ 
02 โรงพยาบาลท่าคันโท ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟ ู
03 ชุมชน (4 ร) ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมวางแผน ร่วมรับประโยชน์ 
04 วัด (5 ร) ร่มรื่น ร่วมเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิต รั่วมพัฒนา 
 โดยน ามาใช้ในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงระยะยาว (Long  Term Care) โดยชุมชนเป็น

เจ้าของ (ท่าคันโทโมเดล) ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงง แบ่งปัน ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ แบบไร้รอยต่อ 

ปัญหาที่พบ :  
1. ปัญหาที่พบในเรื่องการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ทักษะการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่

กลุ่มผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ครอบคลุมต่อเนื่อง  
2. นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กอายุ 4 ขวบ จมน้ า และปัญหาวัณโรครายใหม่และรายเก่า ทุกคนในชุมชน 

ต้องร่วมมือกันพูดคุยกันให้มากข้ึน เพ่ือให้ปัญหาลดน้อยลง 

- 



วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย 

เช้า : รพ.ชุมชน....รพ.สมเด็จ... บ่าย : รพ.ชุมชน.....รพ.ค าม่วง 

น าทีมโดย : นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น                          

รพ.สมเด็จ 
ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ขอชื่นชม คปสอ. สมเด็จ เป็นอ าเภอที่ประชากรมีสุขภาพดีและแข็งแรง แสดงถึงการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี การด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะต้องด าเนินการในทุกโรงพยาบาล 
โดยเฉพาะการรับซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากเกษตรกรโดยตรง การด าเนินงาน พชอ. ในพ้ืนที่ด าเนินการ
ร่วมกับส่วนราชการ ภาคประชารัฐ มีการบูรณาการภายใต้โครงการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็น
โครงการที่ตั้งข้ึนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ปัญหาที่พบ :  
1. อัตราก าลังบางสายวิชาชีพมีไม่เพียงพอ ได้แก่ พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ ตาม FTE ท าให้ไม่

สามารถเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษได้ ท าให้ขาดโอกาสเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล 
2. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสาขาทารกแรกเกิด ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากสายวิชาชีพพยาบาล

ขาดแคลน จึงไม่สามารถเปิดบริการอ่ืนได้อีก  
3. ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สตรีใน รพ.สต. ที่อยู่เวรกลางคืน ให้จัดเวรคู่และติดกล้องวงจรปิดใน รพ.สต. 
4. ทันตาภิบาลทีย่้ายออกไป Unit ทันตกรรมไม่มีผู้ใช้ เสนอให้หมุนเวียนทันตแพทย์มาให้บริการ 
5. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเกิดจากสาเหตุการใช้ยา Acute diarrhea และ 

URI ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ยาให้กับคนป่วย เเละญาติให้ทราบ
ถึงผลดีและผลเสียจากการใช้ยา 

รพ.ค าม่วง 

ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
เป็นต้นแบบเรื่อง Food Safety ในโรงพยาบาล งานพัฒนาการเด็ก การดูแลแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ 
จนกระท่ังหลังคลอด โภชนาการในเด็ก เเละการคัดกรองพัฒนาการเด็ก งาน RTI ให้ปิดจุดเสี่ยงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหาที่พบ :  
- การเข้าถึงบริการของผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางจิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฆ่าตัวตายส าเร็จ และขอชื่นชม

โรงพยาบาลค าม่วงที่มีการเก็บสถิติการฆ่าตัวตายส าเร็จในพ้ืนที่ ควรเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคซึมเศร้า ผู้ที่มีปัญหา
เรื่องครอบครัว ผู้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนในกลุ่มนี้จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกลับมาฆ่าตัวตายซ้ าอีก 

- อาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี อาหารที่ไม่ปลอดภัย หญิงตั้งครรภ์ถ้าบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปจะส่งผลต่อเด็ก
ในครรภ์ และยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องมะเร็ง (ฝากการด าเนินงานเรื่องอัตราก าลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข งบลงทุน 
งบค่าเสื่อม) 

- การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเกิดจากสาเหตุการใช้ยา Acute diarrhea และ 
URI ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ยาให้กับคนป่วย เเละญาติให้ทราบ
ถึงผลดีและผลเสียจากการใช้ยา การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่เกินความจ าเป็นควรใช้ยาสมุนไพรในการรักษาแทนการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ 



วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย 

เช้า : รพ.ทั่วไป..รพ.กาฬสินธุ์..บ่าย : รพ.ชุมชน..รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 

น าทีมโดย : พญ.อัจฉรา  นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7 

รพ.กาฬสินธุ์ 
ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 

ชื่นชมการด าเนินงานในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร มีการรับซื้อผักปลอดสารพิษ
จากเกษตรกร การจัดตั้งศูนย์โฮมสุขเพ่ือการดูแลสุขภาพ การให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมป้องกัน และรักษา
สุขภาพ และแผนการด าเนินงาน ECS คุณภาพ 

ปัญหาที่พบ :  
-ปัญหาเรื่องการเงินการคลัง 
-ปัญหาการการคัดกรอง TB ในเขตเมือง การติดตามคนไข้ TB 

รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ 

ประเด็นส าคัญดังต่อไปนี้ 
ชื่นชมผลงานเด่นของ และการด าเนินงานของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ในการด าเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัยมีการจัดตั้งพ้ืนที่การจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ การด าเนินงานความปลอดภัยด้านอาหาร   ใน
โรงพยาบาล การด าเนินงาน RDU พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล           การ
ด าเนินงานด้าน พชอ. การด าเนินงานค้นหาวัณโรคการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต                 
และขาดยา และในการด าเนินงานส าคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง มีความเชื่อม่ันและศรัทธา 
 
ปัญหาที่พบ :  

- ปัญหาด้านการเงินการคลัง ควรมีระบบบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาให้แก่ผู้บริหารได้ตรวจสอบ 

 


