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  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนิเทศงาน     
กรณีปกติ และตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจ าปี งบประมาณ 2561 ของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 256๑ โดยมี แผนงาน โครงการ รวมทั้งผล
การด าเนินงานตาม นโยบายรับบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 
2561   (1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 ธันวาคม 2560 )  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์โรคจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 
ข้อมูลทั่วไป 2  - 6 
ข้อมูลสถานสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ 7 - 28 
ประเด็นแนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  29 - 37 
คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 38 
   1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย      
 - อัตราส่วนการตายมารดา (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 39- ๔๓ 
 - ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ ๘๕) 44 - 47 
 - ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมสว่นและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ปี (ร้อยละ ๕๔)  48 - 54 
   1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  
 - ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ร้อยละ 54) ๕๕ – ๕๘ 
 - อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี    (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 
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1.3  การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  
           - ร้อยละต าบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์  (ร้อยละ 60) ๗๕- 79 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ  
           - ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)ท่ีมีคุณภาพ(ร้อยละ 50) ๘๐ – ๘๑ 
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           - อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน) ๙๕ – ๙๗ 
           - อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 10 

๙๘ – ๑๐๔ 

           - ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 105 - 114 
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           - ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 130 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
  

จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 18 อ าเภอ 135 ต าบล 2 เทศบาลเมือง 
77 เทศบาลต าบล 71 องค์การบริหารส่วนต าบล 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหมู่บ้าน 1,584 หมู่บ้าน 
281,393 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมด  ๙๘๕,๒๓๒ คน  

   สถานะทางสุขภาพ ในปี 2559 อัตราเกิด 7.46 ต่อพันประชากร อัตราตาย7.85 ต่อพัน 
ประชากร อายุคาดเฉลี่ยร้อยละ  74.1 เพศชาย 70.4 เพศหญิง 78.1 และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี   
ร้อยละ 68.1 เพศชาย 65.1 เพศหญิง 71.4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของระดับประเทศ 
  ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 อันดับแรก คือ 1) เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ าดีในตับ 
2) ไตวาย 3) โรคเบาหวาน 4) โรคหลอดเลือดในสมอง 5) โรคความดันโลหิตสูง แผนพัฒนายุทธศาสตร์
สุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ 256๑ ก าหนดเป็น 5 ด้าน 1๕ แผนงาน ได้แก่ 1) ด้านการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกันโรค (P&P Excellence)  4 แผนงาน เป็นเงิน 4,948,100 บาท 2)ระบบบริการ 
(Service Excellence) 3 แผนงาน เป็นเงิน  2,170,890 บาท 3) การพัฒนาคน (People Excellence) 1 
แผนงาน เป็นเงิน  2,295,490  บาท 4) ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence) 4 แผนงาน    
เป็นเงิน 2,752,100 บาท 5) Community Excellence 1 แผนงาน เป็นเงิน ๑๒๐,000 บาท      รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 12,2๘๖,๕๘๐  บาท ส าหรับงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการระดับ คปสอ.
จ านวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน ระดับ สสอ จ านวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท      
ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล โดยงบจัดสรร UC 15 บาท/ หัวประชากร เป็นเงิน 
10,750,065 บาท และงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
จ านวน  27,473,838.11 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม ๒๕๖๑ จากเว็บไซด์ สปสช.) งบประมาณ
สนับสนุนจากงบพฒันาจังหวัดและระดับภาค  รวม 40,899,800 บาท   

ผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจและกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
ประจ าปี งบประมาณ 256๑ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 25๖๐ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงก าลังด าเนินการ สรุป
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การตรวจราชการไตรมาส 1  ดังนี้ คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการ
จัดการสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์  ๒2 ตัวชี้วัด ผ่าน 16 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 72.73)  คณะที่ 2 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 26 ตัวชี้วัด ผ่าน 19 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 73.08) คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  ๒ ตัวชี้วัด ผ่าน ๒ ตัวชี้วัด (ร้อยละ 100.00) รวมผ่าน 44 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
๗4.58)  โดยปัจจัยแห่งความส าเร็จคือผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคัญ และเร่งให้น านโยบายสู่การปฏิบัติโดย
ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้รักษาสภาพการผ่านเกณฑ์ไว้ ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีการทบทวนมาตรการ 
เร่งรัด การด าเนินงาน ให้ผ่านเกณฑ์ในไตรมาสต่อไป  

คณะที่ 1 กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรคและกำรจัดกำรสุขภำพจังหวัดกำฬสินธุ์ 
  1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย    

- กลไกการขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการ MCH Broard ร่วมกับ Service Plan มุ่งเน้น 
คุณภาพการให้บริการหญิงตั้งครรภ์, หญิงคลอด และหญิงหลังคลอด โดยมีการทบทวนสาเหตุการตายของ
มารดาทุกราย ก าหนดโซนบริการ (Zoning) แบ่งเป็น 4 โซน ติดตามการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดย
ทีม WCC Broad ท าให้ผลงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีขึ้น โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
พัฒนาระบบเฝ้าระวัง คัดกรองและการเข้าถึง ด้วยเครื่องมือ DSPM/DAIM สื่อสารกิจกรรมส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย์ ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต สู่เด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน แก่ทุกพ้ืนที่ และได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. พัฒนาต าบลต้นแบบส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใช้ค่ากลางความส าเร็จ 
อ าเภอๆ ละ 13,500 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น ๒43,000 บาท 

๑.๒ การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น ใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะอนุกรรมการ 
พัฒนาเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) โดยต าบลจัดการ
สุขภาพวัยเรียน สูงดี สมส่วน สร้างกระแส ไข่ โดด ฟัน นม นอน ขยาย พัฒนา และยกระดับ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพระดับเพชร ๔ แห่ง  โรงเรียน ๓ ดี  “เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี” และส่งเสริมการพัฒนานักจัดการ
น้ าหนักเด็ก (SKC) 

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ  ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยร่วม 
ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกองทุน Long Term Care จ านวน ๑๒๑ แห่ง จ านวนผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิง ๕,๓๕๓ คน มี Care Manager จ านวน ๒๐๕ คน มี Care Giver ให้การดูแลครอบคลุมทุก
ต าบล จ านวน ๑,๗๗๒ คน (ข้อมูล ณ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) โดยมีคลินิกให้บริการผู้สูงอายุเชื่อมโยงจากสถาน
บริการสู่ชุมชน จ านวน ๑๔ แห่งจากทั้งหมด ๑๘ แห่ง มีต าบลต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษาดูงานและมีการขยายผลด าเนินงาน มีโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม สามารถคง
ความมีสุขภาพดีพ่ึงพาตนเองได้ จ านวน ๑๒๒ แห่ง ภายใต้การดูแลโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้ม ี

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอทุกอ าเภอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา 
ศักยภาพทีม  พชอ.  /DHB ระดับจังหวัด ได้บูรณาการกับนโยบายแก้ปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง”มีผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดโครงการ Kick off ร่วมกันทุกหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒๕๖๑  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง ประธาน อสม.อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนสุขภาพต าบล และ
ภาคีเครือข่าย ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ในค ารับรองปฏิบัติราชการทุกประเด็น รวมทั้งการด าเนินการ 
พชอ.   

1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ   
     - EOC ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรมหลักสูตร ICS จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดใน
ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (OperationSection) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดเพ่ือเฝ้าระวัง ตรวจจับและประเมินสถานการณ์การเกิดโรค 
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์ ด าเนินงานการป้องกันการจมน้ าในเด็กอายุ
ต่ ากว่า ๑๕ ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดประชุมและถอดบทเรียนการด าเนินงาน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2560  
  - มาตรการการป้องกัน อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน16 ต่อแสน
ประชากร)  ก าหนดให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พัฒนาTEA ให้สามารถ function และมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักปฏิบัติงานสัปดาห์ ละ  2 วัน พร้อมพัฒนางาน TEA ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้เป็นต้นแบบในการ
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

เตรียมพัฒนาTEA โรงพยาบาลแม่ข่าย ประกอบด้วย  รพร .กุฉินารายณ์  รพ .สมเด็จ รพ . กมลาไสย             
รพ ยางตลาด และพัฒนาคุณภาพงานให้ครอบคลุมประเด็น ๑.อ าเภอ มีคณะกรรมการ ศปถ 2. มาตรการด้าน
ข้อมูล มีการพัฒนาระบบข้อมูล  3.สะท้อนข้อมูลเพ่ือแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ๔.ต้นแบบ 
ศปถ.อ าเภอดีเยี่ยม คือ อ าเภอกมลาไสยและกุฉินารายณ์ ๖. (ศปถ.ต าบล ต้นแบบระดับประเทศ คือ อบต.สาม
ขา อ าเภอกุฉินารายณ์ มาตรการป้องกัน เน้น อุบัติเหตุรถพยาบาล ติดตั้ง GPS และ อบรม พขร. และ
มาตรการรักษาพยาบาลที่ขับเคลื่อนผ่าน Service Plan ER มีอัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมงในระดับ F2 ขึ้นไปร้อยละ 2.86  

 -  DM/HT การด าเนินงานควบคุมอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ NCD Board, DHB, พชอ. ในการลดเสี่ยง ลดโรค สร้างการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชน/ทุกภาคส่วนให้มีความตระหนักด้านสุขภาพ   สู่จัดการตนเอง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ลดเสี่ยงจาก
โรค DM/HT 
  - Green&Clean Hospital มีการขยายการด าเนินกิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลก
ร้อน Green and Clean Hospital ลงสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอละ ๑ แห่ง โดยบูรณาการ
ร่วมกับ รพ.สต.ติดดาว   

คณะที่ 2 กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ 
- การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  จ านวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในปี  

2559- 2560 และผ่านเกณฑ์ขึ้นทะเบียน PCC จ านวน ๒ PCC จ านวน ๕ ทีม คือ PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ์   
และ PCC รพ.สต.โคกศรี อ าเภอยางตลาด แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวระยะ ๑๐ ปี มี ๓๓  PCC   
ด าเนินการในเขตพ้ืนที่ รพ.สต. 32 แห่ง เขตพ้ืนที่โรงพยาบาลจ านวน 1 แห่งและ ทีมหมอครอบครัวทั้งสิ้น
จ านวน   ๙๙   ทีม จ านวนสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training  3 
โรงพยาบาล (ยางตลาด, กมลาไสย และกุฉินารายณ์)และ formal training  ไม่มี การด าเนินงานของศูนย์
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว ปี2560 คือ PCC รพ.สต.โคกศรี อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- TB จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งรัดการด าเนินงานค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญและตั้งเป้าหมายในการ 
ค้นพบผู้ป่วยวัณโรค ร้อยละ ๙๐ โดยก าหนดให้ทุกอ าเภอค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ส าคัญ ๑๐ กลุ่ม  ให้แล้วเสร็จใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

- Service Plan แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดระบบ บริการสุขภาพ 
(Service Plan) และจัดท าจัดท าโครงการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ครบทุกสาขา และด าเนินการขับเคลื่อนแผน (Better Service) จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและบรรลุ
เป้าหมายการด าเนินงาน รวมทั้งการด าเนินงานในเรื่องการพัฒนาบุคลากร แผนงบลงทุน ครุภัณฑ์ ทั้งใน
ภาพรวมระดับจังหวัดและรายสาขา โดยในปี 256๑  

คณะที่ 3 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร สนับสนุนกำรจัดบริกำรสุขภำพ  
 - ระบบการบริหารจัดการก าลังคน ด้านสุขภาพ   ด าเนินการชี้แจงนโยบายลงสู่แต่ละ

หน่วยงานในสังกัดรับทราบ และ  แต่งตั้งคณะกรรมการแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money 
Program) จัดกิจกรรมมหกรรมทางการเงิน (Financing  Day) ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์  ในวันที่  10  
มกราคม   
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

                     - ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 เป็นการตรวจประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ EB 4 – EB 6 ดัชนีวัดความโปร่งใส (การจัดซื้อจัดจ้าง) ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 37 หน่วยงาน โดยมีคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 1,3 และ 5  รวม 5 คะแนน ทบทวน
คณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ( PTC จังหวัด) เพ่ือด าเนินการควบคุมก ากับการ
ด าเนินงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2557 
ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการครอบคลุมทั้งด้านยา และเวชภัณฑ์มิใช่ยา และจากหน่วยงานทุกส่วนที่
เกี่ยวข้อง (นพ.สสจ.เป็นประธาน) ไดด้ าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและภาคีเครือข่าย
หน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการออกตรวจสอบภายในหน่วยรับตรวจในสังกัด และ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป้าหมายหน่วยรับตรวจ จ านวน ๓๗ แห่ง 
ประกอบด้วย   
  ปัจจัยความส าเร็จ จากการวางระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การประสานความร่วมมือ 
ความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในเชิงพ้ืนที่ ความต่อเนื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพจนถึงระดับครัวเรือน   
 
 

 
 
 

 
 



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตร ี
     และเด็กปฐมวัย 
 

1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
2) มีการจดัการการตั้งครรภเ์สี่ยง และลดปัจจยัเสีย่งอย่างมีคุณภาพ 
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH) 

กรมอนามัย  
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 

(กรมการแพทย์) 
M 2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความฉลาดทาง สติปัญญาต่ ากว่า

เกณฑไ์ด้รบัการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องเพื่อน าไปสูเ่ด็กไทยมีระดบัสติปญัญาเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่า 100 (กรมสุขภาพจิต) 

M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดสีมส่วน (กรมอนามัย) 
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่

ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจติ) 
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย์) 
M 6 ร้อยละของต าบลจดัการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง 

ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าด ี(กรมควบคุมโรค) 

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยท างานอายุ30-44 ปี มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ ( กรมอนามัย) 

M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักท่ีเข้าถึงบริการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก 
 (กรมควบคุมโรค) 

M 9 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดภัย (อย.) 

M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑส์ุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด (อย.) 

M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการ
เพื่อสุขภาพผา่นเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมาย

 2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มพีัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไมน่้อยกว่าร้อยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบัการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100 

กรมอนามัย 

 3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดสีมสว่นและส่วนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป ี(ร้อยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องทุกระดับ 
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน  

กรมอนามัย 

1.2การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน 
     และวัยรุ่น 
 

4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผีุ (cavity free) (ร้อยละ 54) 
    1) สร้างการมสี่วนร่วมกับ สพป./ภาคเีครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ 
    2) จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย 

 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป ี
   (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน) 

1) ด าเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
         พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอ าเภออนามัยการ เจรญิพันธ์ุ 
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคมุก าเนิดกึ่งถาวร 
 
 

กรมอนามัย 



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม 
      ผู้สูงอายุ 
 

6. ร้อยละต าบลที่มรีะบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ ์ (ร้อยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC 

กรมอนามัย ก าหนด (กรม สบส.) 
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมรีะบบจัดการปัจจัย เสีย่งจาก

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  (กรมอนามัย) 

 
 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
      อ าเภอ 
 

7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
(ร้อยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบตัิการแก้ปญัหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
3) การบริหารจดัแก้ไขปัญหาคณุภาพชีวิตระดับอ าเภอด้วยกระบวนการ  

         UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

1.5  การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

 

8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนยป์ฏิบตัิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ 
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง (ร้อยละ 85) 

1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศนูย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวดั 
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณโ์รคและภัยสุขภาพ และทีม

ปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ 

EOC 

กรมควบคุมโรค 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
   (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายตุ่ ากว่า 15 ปี แสนคน  

1) ด าเนินการทีมผู้ก่อการด ี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนท่ีมีเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี  
3) สอบสวนการจมน้ าของเด็กทุกราย 

กรมควบคุมโรค  

 10. อัตราการเสยีชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน 
1) มาตรการข้อมลู 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) 
 

กรมควบคุมโรค  



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

 11. อัตราผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไมเ่กินร้อยละ 2.40 และ
อัตรากลุม่สงสยัป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้าน ≥ร้อยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง 

กรมควบคุมโรค  

 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีขึ้นไป ร้อยละ 50 
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก ร้อยละ 20 
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดบัดีมาก  อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา Model Development 

กรมอนามัย  

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบบรกิาร 
      ปฐมภูมิ  

13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดด าเนินการในพื้นที่  
       (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้งPCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลติแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสตูร  

In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
4) การด าเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภมูิและเวชศาสตร์

ครอบครัว 

ส านักปฐมภมูิและ
ครอบครัว 

M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได ้ (กรมควบคุมโรค) 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์) 
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกีารดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)  (กรมการแพทย์) 
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต 

(กรมสุขภาพจิต) 
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ (กรมสุขภาพจิต) 
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง

ชนิด community-acquired (กรมการแพทย์) 
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มทีีม Capture the 

fracture (กรมการแพทย์) 
 

2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบาย 
     ส าคัญ 

14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเข้ารว่มโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery 
 

กรมการแพทย ์



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

 15. อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ 
1) การวิเคราะหส์ถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุม่เสี่ยง/

กลุ่มเป้าหมาย และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา 

2) ผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ 

กรมควบคุมโรค M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (กรมการแพทย์) 

M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากตอ้กระจก (Blinding 
Cataract) ไดร้ับการผ่าตดัภายใน 30 วัน  
(กรมการแพทย์) 

M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดบั M และ F ที่ให้บริการ
การดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์) 

M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี) 
(กบรส.) 

M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
เท่ากับ 0 (กบรส.) 

M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนก าหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน 
(กบรส.) 

M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปาก
ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.) 

M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.) 

M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ. 
ที่สูงข้ึนโดยใช้ Robson ten group classification 
(กบรส.) 

 16. จ านวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมนุไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุม่แกนน าด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบยีนผู้ปลูก

สมุนไพร  
4) การส่งเสรมิการผลติและแปรรปูผลติภณัฑ์สมุนไพรใหม้ีคณุภาพและได้

มาตรฐาน GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลติยา ผลติภณัฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP 
6) การขยายช่องทางการตลาด 
7) การก าหนดยา ผลิตภณัฑส์มุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถาน

บริการทุกระดับ 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

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-ส่งต่อผู้ป่วย 

กรมการแพทย ์

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่าง

รวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและหรือการท าบอลลูน 
3) Health Literacy  : การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง

กรมการแพทย ์
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และการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 
4) การพัฒนาระบบข้อมูล 

 19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล
ระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

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

กรมการแพทย ์

     : Service  Outcome 20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับ

เขตสุขภาพ (Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer: 
CTMO) 

2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง 

กรมแพทย์แผนไทยฯ 

 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 าบัด

ทดแทนไต 

กรมการแพทย ์

 22. อัตราส่วนของจ านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จ านวน 
      ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor 
center ให้ครอบคลมุ รพ.ระดับ A,S,M1  

2) การบริหารจดัการระบบการรบับริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย  
 3) ระบบการผ่าตัดน าอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการน าไปปลูกถ่าย (organ 

กรมการแพทย ์
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ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
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harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต 
(regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

 23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง  
      (remission) 

1. จัดตั้งและด าเนินงานของคณะกรรมการบ าบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด) 

2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่ 

3. การคัดกรอง ประเมิน บ าบัดรักษาตามเกณฑ์ก าหนดและมีการติดตามดูแล
ต่อเนื่องหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 

4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน 
HA 

5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 

กรมการแพทย ์

 24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
      ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการใหม้ีการใช้ยาอย่างสมเหตผุลใน รพ. และ รพ.สต. 
2) การพัฒนาการจดัการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล

ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)  

กบรส. / อย./ 
กรมวิทยาศาสตร ์
การแพทย์ 

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

กบรส. 

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

1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายลิม่เลือด 
3) การให้ยาละลายลิม่เลือด 

กรมการแพทย ์
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4) ระบบการใหค้ าปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย 
คณะ3 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ สนับสนุนการจัดบรกิารสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการก าลังคน 
      ด้านสุขภาพ 

27. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) 
      ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 
      น าผลการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้พัฒนา
องค์กร บริหารงาน เพื่อส่งเสริมความสุขในการท างาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชน
สุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

  28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
      การบริหารจัดการข้อมูลก าลังคนด้านสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ และการก าหนด
แผน/กิจกรรม และด าเนินการเสริมสร้างและธ ารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น  
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคก์ร 
     คุณภาพ 

29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)  
       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการด าเนินงาน
ในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based :  
EB 1 – EB 11)  

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต 
(ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 30. ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุ 
     ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)  
      การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 
การจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 31. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด  
       หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็น

กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม 
ส านักงาน
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รูปธรรม คือ 
  - ด าเนินการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ด าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ ์
 - ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 32. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วน
ราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 ร้อยละ 60) 
       ส่วนราชการในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย  
1) ลักษณะส าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ 
หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้
ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ   โดยปี 2561 วัดผลการด าเนินการที่ หมวด 1 
และหมวด 5 

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
 

 

 33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
       หน่วยบริการด้านสุขภาพ  ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร  โดยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ  มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอย่างเช่ือมโยง  
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ท่ีดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน  
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25) 
       การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่ก าหนดคือ 5 ดาว 
5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี  

กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน  
ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

 



 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
       มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี ้
 ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป    เท่ากับ 5 ดาว   

สาธารณสุข 
 

 35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
     (ระดับ 7  ไม่เกิน ร้อยละ 6)  
     ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ท าให้ผลการประเมินสถานะทาง
เงินมีความถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
      การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561   

1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง                                                                       
2. มีการบริหารและก ากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการก ากับและรายงาน 

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

คณะ4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรฐัมนตรี 
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
      ทางถนน 
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
      และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ 
      ภายในประเทศ  

  
   จะแจ้งภายหลังจากส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว 
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สรปุผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนการตรวจราชการปี 2561 (ไตรมาสที่ 1/2561 )  

 ที ่ ตัวชี้วัด     เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผล 
1 1) ร้อยละสถานบริการสุขภาพท่ีมกีารคลอดมาตรฐาน   KEYIN 9 9 100.00 ผ่าน 

  1.1 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A, S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
การคลอดมาตรฐาน 

  KEYIN 1 1 100.00 ผ่าน 

  1.2 ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1, M2, F1, F2 ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมินการคลอดมาตรฐาน 

  KEYIN 4 4 100.00 ผ่าน 

2 2) อัตราส่วนการตายมารดาไทย   KEYIN 1,268 - - ผ่าน 

3 3) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวยั   HDC 6,082 5,589 91.89 ผ่าน 

  3.1 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ท่ีได้รับการคัด
กรองพัฒนาการเด็ก 

  HDC 9,853 6,201 62.94 ไม่ผา่น 

  3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 9,18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) 

  HDC 6,201 1,662 26.80 ผ่าน 

  3.3 ร้อยละของเด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการคัด
กรองพัฒนาการพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก) และ
ได้รับการตดิตาม ภายใน 30 วัน 

  HDC 1,662 1,157 69.61 ผ่าน 

4 4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 
5 ปี 

  HDC 41,860 20,354 48.62 ไม่ผา่น 

5 1) เด็กไทยมีระดับสติปญัญาเฉลี่ยไม่ต่่ากว่า 100 ไตรมาส
4 

KEYIN     

6 2) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดสีมส่วน   HDC 74,368 49,260 66.24 ไม่ผา่น 

7 3) ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์
ปกติขึ้นไป 

ไตรมาส
4 

KEYIN     

8 4) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไมม่ีผุ (cavity free)   HDC 2,161 1,667 77.14 ผ่าน 

9 5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อพัน
ปชก. 

HDC 29,233 247 8.45 ผ่าน 

10 1) ร้อยละของประชาชนวัยท่างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวล
กายปกต ิ

  HDC 135,535 78,877 58.20 ผ่าน 

11 1) ร้อยละของต่าบลทีม่ีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผูสู้งอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

  KEYIN 118 95 80.51 ผ่าน 

12 2) ร้อยละของ Healthy Ageing   HDC 40,482 39,523 97.63 ผ่าน 

  (12.1)ร้อยละของผูสู้งอายุท่ีได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพ
(ด่าเนินการครบทุกประเด็นและยอดคัดกรองสะสม) มีฐานข้อมูล
สถานะสุขภาพผูสู้งอายุ ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:คน) 

  KEYIN     

  (12.2) มีอัตราของผูสู้งอายุท่ีมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม ( ≥ ร้อย
ละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 

  HDC 140,013 38,023 27.16  

  (12.3) มีอัตราของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงภาวะหกล้ม ( ≥ ร้อย
ละ 0 (หน่วยนับ:คน)) 

  HDC 140,013 38,561 27.54  

  (12.5) มีการด าเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพศ./รพท.  ( 
≥ 1 แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง)) 

  HDC 1 1 100.00  
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  (12.6) มีการด าเนินจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุใน รพช. ( =>1 
แห่ง (หน่วยนับ:แห่ง)) 

  HDC 16 16 100.00  

  (12.7) ร้อยละผู้สูงอาย6ุ0ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา
(≥ร้อยละ 75) 

  HDC 140,013 18,912 13.51  

13 1) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ่าเภอ 
(พชอ.) ท่ีมีคุณภาพ 

  KEYIN 18 18 100.00 ผ่าน 

14 1) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT) ที่สามารถปฏิบตัิงานไดจ้ริง 

  KEYIN 1 1 100.00 ผ่าน 

15 1) ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวี
และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์เชิงรุก 

  KEYIN     

16 2) ร้อยละของต่าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเรง็ท่อน้่าดี 

  KEYIN 5 5 100 ผ่าน 

  16.1 ร้อยละประชาชนกลุม่เสี่ยงอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน่้าดีด้วยอลัตร้าซาวน์ 

  KEYIN     

17 1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้า่ของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ต่อแสน KEYIN 145,505 - - ผ่าน 

18 2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ต่อแสน KEYIN 985,232 63 6.39 ผ่าน 

19 3) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน และอัตรา
กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน 

   7,130 6 0.08 ผ่าน 

  19.1 ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน    HDC 19,753 126 0.64 ผ่าน 

  19.2 กลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหติสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหติที่บ้าน  

  HDC 6,881 - -  

20 1) ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความ
ปลอดภัย  

  KEYIN     

  20.1 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารสดมีความปลอดภัย  ไตรมาส2 KEYIN     

  20.2 ร้อยละของผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย    KEYIN 121 121 100.00 ผ่าน 

21 1) ร้อยละของผลติภณัฑส์ุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

  KEYIN 
999 270 

27.03 ไม่ผา่น 

22 2) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพผา่นเกณฑ์มาตรฐานตามทีก่ฎหมายก่าหนด 

  KEYIN 

      22.1 ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่
กฎหมายก่าหนด 

  KEYIN 13 13 100.00 ผ่าน 

  22.2 ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามที่กฎหมายก่าหนด 

  KEYIN 32 30 93.75 ผ่าน 

         #DIV/0!  
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23 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalตัวช้ีวัดย่อย1. ร้อยละ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด่าเนินกิจกรรม GREEN 
& CLEAN ผ่านเกณฑร์ะดับพื้นฐานข้ึนไป  2. ร้อยละโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีด่าเนนิกิจกรรม GREEN & CLEAN 
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป         3. ร้อยละโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขที่ด่าเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผ่าน
เกณฑร์ะดับดีมาก           4. ร้อยละของจ่านวนจังหวัดในเขตที่มี
โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดมีาก 

  KEYIN 18 18 100.00 ผ่าน 

24 1) ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  KEYIN 1 1 100.00 ผ่าน 

25 1) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครวัท่ีเปิดด่าเนินการในพ้ืนท่ี 
(Primary Care Cluster) 

  KEYIN 14 14 100.00 ผ่าน 

           
26 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่

ควบคุมได ้
    

       

  26.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได ้   HDC 52,900 13,136 24.83 ไม่ผา่น 

     26.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้   HDC 67,583 10,013 14.82 ไม่ผา่น 

27 2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียน
ได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD 
Risk) 

  HDC    36,880    22,148  60.05  ไม่ผา่น 

28 3)  อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง   HDC 149  10  6.71  ไม่ผา่น 

29 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) และร้อย
ละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจลุชีพอย่าง
บูรณาการ (AMR) 

  KEYIN     

  29.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตผุล (RDU)   
 

18 11 61.11 ผ่าน 

     29.2 ร้อยละของโรงพยาบาลทีม่ีระบบจดัการการดื้อยาต้านจลุ
ชีพอย่างบูรณาการ (AMR) 

       

30 1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง   HDC 85 34 40.00 ผ่าน 

31 1) อัตราตายทารกแรกเกิด   HDC 1,512 - - ผ่าน 

32 1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง 
(Palliative Care) 

  HDC 1,010 972 96.24 ผ่าน 

33 1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบรกิารการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

  HDC 613,242 144,094 23.50 ผ่าน 

34 1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศรา้เขา้ถึงบริการสุขภาพจิต   HDC 21,851 6,754 30.91 ผ่าน 

35 2) อัตราการฆ่าตัวตายส่าเร็จ   HDC 62 15 24.19 ผ่าน 

36 1) อัตราตายผูป้่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community-acquired 

  KEYIN 175 18 10.29 ผ่าน 

37 2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture   KEYIN 14 14 100.00 ผ่าน 
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38 1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหย้าละลาย
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได ้

  KEYIN   #DIV/0! ผ่าน 

39 2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหวัใจ   KEYIN 3,972 66 1.66 ผ่าน 

40 1) ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดร้ับการรักษาภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

  KEYIN    ผ่าน 

  40.1 1.ร้อยละของผูป้่วยท่ีไดร้ับการรักษาด้วยการผ่าตดัภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห ์

  KEYIN 127 110 86.61  

  40.2 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยเคมีบ่าบัดภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

  KEYIN 117 107 91.45  

  40.3 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน
ระยะเวลา 6 สัปดาห ์

  KEYIN 6 6 100.00  

41 2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ   KEYIN 982 253 25.76 ผ่าน 

42 3) อัตราตายจากมะเร็งปอด   KEYIN 194 17 8.76 ผ่าน 

43 1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 
ml/min/1.73m2/yr 

  HDC 8,802 5,336 60.62 ผ่าน 

44 1) ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ไดร้ับ
การผ่าตัดภายใน 30 วัน 

  KEYIN 229 225 98.25 ผ่าน 

45 1) อัตราส่วนของจ่านวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อ จ่านวนผู้ป่วยเสยีชีวิตในโรงพยาบาล 

  KEYIN 1 0 - ไม่ผา่น 

46 1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้สารเสพตดิที่หยุดเสพต่อเนื่อง3 เดือนหลัง
จ่าหน่ายจากการบ่าบัดรักษาทุกระบบ (3 month remission 
rate) 
ตัวช้ีวัดย่อย 
   46.1 ร้อยละของผู้ป่วยท่ีใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 
เดือนหลังจ่าหนา่ยจากการบ่าบัดรกัษาทุกระบบ (3 month 
remission rate) 
   46.2 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพตดิที่ไดร้ับการบ่าบดัรักษาและ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังจ่าหน่ายจากการบ่าบัดรักษา(Remission) 

  KEYIN 2,371 95 4.01 ไม่ผา่น 

47 1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง 

  ไตรมาส 2     

48 1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผา่ตัดแบบ One Day Surgery   KEYIN 97 12 12.37 ผ่าน 

49 1) ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผา่ตัดแบบ Minimally Invasive 
Surgery 

  KEYIN 376 186 49.47 ผ่าน 

50 1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

  KEYIN 14 14 100.00 ผ่าน 

51 1) อัตราความส่าเร็จการรักษาผู้ปว่ยวัณโรคปอดรายใหม ่   ไตรมาส 2     

52 1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการสาธารณสุข ส่าหรับการ
จัดบริการอาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

  KEYIN     

53 1) จ่านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
 

  ระดับเขต     



ฎ 
 

54 1) ระดับความส่าเร็จของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบ
การผลิตและพัฒนาก่าลังคนไดต้ามเกณฑเ์ป้าหมายที่ก่าหนด 

  ระดับเขต     

55 2) ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการพัฒนาตามเกณฑ์ที่ก่าหนด ไตรมาส2 KEYIN   

  56 1)  ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการนา่ดัชนีความสุขของคนท่างาน 
(Happinometer) ไปใช้ 

  KEYIN   62.82 ผา่น 

57 2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)   KEYIN 4,422 4,336 98.06 ผา่น 
58 3) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุขเพียงพอ ไตรมาส2 KEYIN     

59 1) ร้อยละของครอบครัวที่มศีักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้
ตามเกณฑ์ที่ก่าหนด 

ไตรมาส2 KEYIN     

60 1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมิน ITA 

  KEYIN 37 35 94.59 ผ่าน 

61 2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวสัด ุทันตกรรม 

  KEYIN 153,918,492 77,872,676 50.59 ผ่าน 

62 3) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผา่นเกณฑ์
การประเมินผลระบบการควบคุมภายใน 

  KEYIN 55 44 80.00 ผ่าน 

63 1) ระดับความส่าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการ
ภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสา่นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตัวช้ีวัดย่อย 
   63.1 ส่านัก/กองในสังกัดส่านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ส่วนกลาง 
   63.2 ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
   63.3 ส่านักงานสาธารณสุขอ่าเภอ 

  KEYIN 37 37 100.00 ผ่าน 

64 2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคณุภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ตัวช้ีวัดย่อย   64.1 ร้อยละ
ของของโรงพยาบาลศูนย,์ โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลสังกัด
กรมการแพทย,์ กรมควบคุมโรค และ กรมสุขภาพจติมีคณุภาพ
มาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3   64.2 ร้อยละของ
โรงพยาบาลชุมชนมคีุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 

  KEYIN 14 13 92.86 ผ่าน 

65 3) ร้อยละของ รพ.สต. ท่ีผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. 
ติดดาว 

  ไตรมาส 2     

66 1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑค์ุณภาพข้อมลู   KEYIN     
  1.1 ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายทีไ่ม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) 

ของจังหวัด ≤ ร้อยละ 25 (หน่วยนับ:คน) 
  KEYIN 7,139 1,781 24.95 ไม่ผา่น 

67 1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูม ิทุติยภูมิและตติยภมูิ
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูสุขภาพได ้ (Health Information 
Exchange (HIE)) ตัวช้ีวัดย่อย 
   67.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
   67.2 การจัดการระบบสุขภาพ 

  KEYIN 399,528 2,843 0.71 ไม่ผา่น 



ฏ 
 

68 2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเองได้ (Personal 
Health Record) 
ตัวช้ีวัดย่อย 
   68.1 ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ตนเองได้ 
   68.2 ร้อยละของประชาชนท่ีลงทะเบียนและเข้าใช้ งานระบบ 
PHRs 

  ประเทศ         

69 1) รายจา่ยต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ ของ 3 ระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐ (Age adjusted health 
expenditure per capita of each scheme) 
ตัวช้ีวัดย่อย 
   69.1 ระบบสวสัดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
   69.2 ระบบประกันสังคม 
   69.3 ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 

  ประเทศ         

70 2) ก่าหนดให้มมีาตรฐานการจา่ยเงินของแต่ละระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐให้แก่สถานพยาบาลเป็นราคาเดยีวกันในทุก
ประเภทและระดบัการบริการ 

  ประเทศ         

71 3) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉิน            
72 1) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน       18            -            -    ผ่าน 
73 1) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสขุภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆ

น่าไปใช้ประโยชน์ 
          44           44   100.00  ผ่าน 

74 2) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด 

  ประเทศ         

75 3) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายทีผ่ลิตหรือน่าเข้าเพื่อทดแทนยา
ต้นแบบเพิ่มขึ้น 

  ประเทศ         

76 4) ร้อยละรายการยาและเครื่องมอืแพทย์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน   ประเทศ         
77 5) จ่านวนต่ารับยาแผนไทยแห่งชาต ิที่ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสรมิภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทย 
  ประเทศ         

78 6) จ่านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่ หรือที่
พัฒนาต่อยอด 

  ประเทศ         

79 7) จ่านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวจิัยการแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์ทางเลือกที่น่ามาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด 

  ประเทศ         

80 1) ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดร้ับการแกไ้ขและมีการ
บังคับใช้ 

  ประเทศ         

  รวม 15 แผนงาน 45 โครงการ 80 ตัวชี้วัด            
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ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้านสุขภาพ  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

 ๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ 
      1.1.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภูเขาสูง 
จนถึงทีร่าบลุ่มมีน้ าแช่ขังมีเนื้อที่ ประมาณ 6,946.75 ตร.กม.
หรือประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระวางเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง)ตั้งอยู่ระหว่างเส้น
รุ้งที1่6-17องศาเหนือและลองติจูด(เส้นแวง)ที1่03-104องศา
ตะวันออกระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ519กิโลเมตร   

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี 
สกลนคร โดยมีล าน้ าปาวและห้วยพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต 
 ทิศใตต้ิดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัด
มุกดาหาร  โดยมีสันปันน้ าของเทือกเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคามโดยมีล าน้ าชีเป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วนติดต่อกับจังหวัด
ขอนแก่น 

1.๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่  

๑) ลักษณะพ้ืนที่ตอนบน ได้แก่ บริเวณอ าเภอท่าคันโท อ าเภอค าม่วง อ าเภอสามชัย  
อ าเภอนาคู และอ าเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซ้อนและมีที่ราบในบริเวณระหว่าง
หุบเขา สลับกับป่าทึบ ได้แก่ ป่าดงมูล และป่าดงแม่เผด บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารหล่อเลี้ยงจังห วัด
กาฬสินธุ์ ที่ส าคัญได้แก่ ล าน้ าปาว และลพน้ าพาน มีเขื่อนล าปาวเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

๒) ลักษณะพ้ืนที่ตอนกลาง ได้แก่ บริเวณอ าเภอหนองกุงศรี อ าเภอสหัสขันธ์ อ าเภอสมเด็จ  
อ าเภอห้วยผึ้ง อ าเภอนามน อ าเภอกุฉินารายณ์และอ าเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเนินเขาสลับกับ      
ป่าโปร่งและทุ่งราบ 

๓) ลักษณะพ้ืนที่ตอนล่าง ได้แก่ บริเวณอ าเภอยางตลาด อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ าเภอร่องค า  
อ าเภอกมลาไสย อ าเภอดอนจาน และอ าเภอฆ้องชัย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งเพาะปลูก  
ที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณท่ีรับน้ า จากโครงการชลประทานล าปาวและมีล าน้ าชี ล าน้ าพาน      
ล าห้วย บึงและหนองน้ าทั่วไป 
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 1.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศ โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

คือ มีอากาศร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝน จะมีฝนตกชุกช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม  
มีฝนตกเฉลี่ย ๑,๒๘๓.๖ มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด ๔.๑๘ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ าสุด ๙.๙ องศาเซลเซียส 
(ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์) 
 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๑๘ อ าเภอ ๑๓๕ ต าบล ๑,๕๘๔ หมู่บ้าน ๓๖ ชุมชน 
281,393 หลังคาเรือน  ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ๒ เทศบาลเมือง ๗๗ เทศบาลต าบล และ๗๑ องค์การ
บริหารส่วนต าบล  รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตารางท่ี 1  พ้ืนที่การปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์   ปีงบประมาณ 2560  

อ าเภอ ต าบล 
หมู่ 

บ้าน 
หลังคา 
เรือน 

เทศบาล อบต. 
พื้นที่ 

(ตร.ม.) 

ระยะ 
ห่างจาก 
จังหวัด 

เมือง 17 185 45,335 16 1 691,524 0 
นามน 5 67 10,317 2 4 245,329 42 
กมลาไสย 8 111 18,432 5 5 317,329 13 
ร่องค า 3 40 4,730 1 2 82,137 38 
กุฉินารายณ์ 12 145 30,137 5 9 739,247 80 
เขาวง 6 71 12,684 4 2 205,105 98 
ยางตลาด 15 208 36,280 8 9 621,084 16 
ห้วยเม็ก 9 84 13,988 4 7 291,011 48 
สหัสขันธ์ 8 85 11,490 6 2 316,402 32 
ค าม่วง 6 71 12,932 3 5 621,005 85 
ท่าคันโท 6 60 10,228 5 1 393,549 109 
หนองกุงศรี 9 113 18,529 7 3 626,944 62 
สมเด็จ 8 94 18,346 5 4 454,095 42 
ห้วยผึ้ง 4 52 8,472 3 2 256,832 59 
สามชัย 4 47 6,872 0 4 550,853 85 
นาคู 5 55 8,963 2 4 203,092 88 
ดอนจาน 5 48 6,756 2 3 194,961 32 
ฆ้องชัย 5 48 6,902 1 4 136,247 38 

รวม 135 1,584 281,393 79 71 6,946,746   
 

ที่มา : ฐานขอ้มูลมหาดไทย เว็บไซด์ http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
และท่ีท าการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์,ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้อมูล ณ กรกฎาคม ๒๕60) 
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1.๓  ประชากรและโครงสร้างประชากร  
๑.๓.๑ ข้อมูลประชากร 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ จ านวน985,232 คนแยกเป็น 

เพศชาย 489,617คน  เพศหญิง 495,615 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด  คือ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์           
มีจ านวน 146,272 คน รองลงมาคือ อ าเภอยางตลาด จ านวน 129,372 คน และอ าเภอกุฉินารายณ์  
จ านวน 101,491 คน ตามล าดับ ดังตารางที่ ๒  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนประชากรกลาง ปี 2560 จ าแนกชายหญิงรายอ าเภอ 

ที ่ อ าเภอ ชาย หญิง รวม 
1 เมืองกาฬสินธุ์ 71,995 74,277 146,272 
2 นามน 18,205 18,492 36,697 
3 กมลาไสย 34,255 35,336 69,591 
4 ร่องค า 8,142 8,384 16,526 
5 กุฉินารายณ์ 50,605 50,886 101,491 
6 เขาวง 17,129 17,421 34,550 
7 ยางตลาด 63,809 65,563 129,372 
8 ห้วยเม็ก 25,706 25,576 51,282 
9 สหัสขันธ์ 21,341 21,473 42,814 

10 ค าม่วง 24,570 24,229 48,799 
11 ท่าคันโท 19,009 18,932 37,941 
12 หนองกุงศรี 33,499 33,377 66,876 
13 สมเด็จ 30,937 31,440 62,377 
14 ห้วยผึ้ง 15,205 15,297 30,502 
15 สามชัย 13,024 12,677 25,701 
16 นาคู 15,632 15,700 31,332 
17 ดอนจาน 12,992 12,987 25,979 
18 ฆ้องชัย 13,562 13,568 27,130 

 รวมกาฬสินธุ์ 489,617 495,615 985,232 
 
ที่มา: ข้อมูลฐาน HDC V.4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (https://ksn.hdc.moph.go.thhdc ) 
        ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ksn.hdc.moph.go.thhdc/
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1.3.2 จ านวนประชากรกลางปี จ าแนกตามอายุและเพศ จังหวัดกาฬสินธุ์  

ตารางที ่๓ ประชากรตามช่วงอายุ ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ.2560 

ช่วงอาย ุ ชาย หญิง รวม 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด-4ป ี 26,476 25,023 51,499 

 
45-49ปี 45,430 46,590 92,020 

5-9ปี 28,975 27,530 56,505 
 

50-54ปี 37,950 38,890 76,840 
10-14ปี 29,819 28,303 58,122 

 
55-59ปี 29,185 31,188 60,373 

15-19ปี 33,098 30,911 64,009 
 

60-64ปี 22,070 24,605 46,675 
20-24ปี 34,520 34,183 68,703 

 
65-69ปี 17,521 20,575 38,096 

25-29ปี 37,547 35,626 73,173 
 

70-74ปี 11,625 14,083 25,708 
30-34ปี 39,031 36,678 75,709 

 
75-79ปี 6,681 9,326 16,007 

35-39ปี 40,341 38,565 78,906 
 

80ปีขึ้นไป 5,959 9,518 15,477 
40-44ปี 43,389 44,021 87,410 

 
รวม 489,617 495,615 985,232 

ที่มา : ข้อมูล HDC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
 

จากตารางที่ ๓  ประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2560 มีอายุมัธยฐาน เท่ากับ 22.47  
จัดได้ว่าเป็นประชากรที่มีอายุปานกลาง (อายุมัธยฐาน 20-29 ปี)  อัตราส่วนพึ่งพิงของประชากรกลุ่มวัยท างาน
ต่อประชากรกลุ่มเด็กต่ ากว่า 15 ปีและกลุ่มประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรกลุ่มวัยท างานใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ 100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ประมาณ 46 คน เมื่อจ าแนกตามกลุ่มวัย พบว่า 
ต้องรับภาระดูแลเด็ก ประมาณ 25 คน และผู้สูงอายุ ประมาณ 21 คน สัดส่วนร้อยละของประชากรตามกลุ่มวัย 
เมื่อเทียบกับประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์และอัตราส่วนเพศ จ าแนก ๕ กลุ่มวัย ดังนี้  
  กลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงอายุ ๔ปี)  มีสัดส่วน ร้อยละ 5.23  เมือ่เทียบกับประชากรทั้งหมด
อัตราส่วนเพศที่ช่วงอายุแรกเกิดถึง 4 ปี เป็นชายประมาณ 106 คนต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มเด็กวัยเรียน ( ๕-๑๔ ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 5-14 ปี เป็น ชายประมาณ 105 คนต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มวัยเด็กวัยรุ่น (๑๕-๑๙ ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 15-19 ปี เป็นชาย ประมาณ 107 คน ต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มวัยท างาน (๑๕-๕๙ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 68.7 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 15-59 ปี เป็นชาย ประมาณ 101 คนต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีสัดส่วนร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นชาย ประมาณ 82 คนต่อหญิง 100 คน 

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สัดส่วนร้อยละของประชากรตามกลุ่มวัย เมื่อเทียบกับ 
ประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มวัยท างานมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ๖๘.๗) และกลุ่มเด็กปฐมวัย    มี
สัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.2) อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง ๑๐๐ คน พบว่า อัตราส่วนเพศชายจะมากกว่าเพศ
หญิงเมื่ออายุแรกเกิด แต่เมื่ออายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง  
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๑.๓.๓ โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

ภาพที่ ๑ ปิรามิดประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2558 – 25๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ปี 2558-2559 ข้อมูลมหาดไทย(ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ปี 2558 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ,  
 ปี 2559  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559   
 
 
ภาพที่ 2 ปิรามิดประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  Health Data Center สสจ.กาฬสินธุ์ ประชากรกลางปี 2560 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 

จากภาพที ่1และ๒ พบว่า ปิรามิดประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐         
มีความคล้ายคลึงกัน ลักษณะเป็นปิรามิดประชากรเป็นปิรามิดแบบหดตัว (Constrictive Pyramid) มีลักษณะเป็น
ฐานแคบ ตรงกลางพองออกและยอดค่อย ๆ แคบเข้า แสดงว่า จ านวนคนเกิดและคนตายลดลง  โครงสร้างทางอายุ
และเพศประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะเวลา ๓ ปี มีความใกล้เคียงกัน  ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยท างาน 
(ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๖๙.๑๓ ,ป ี๒๕๕๙ ร้อยละ ๖๘.๙๗ ,ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๗๐.๔๙ ตามล าดับ) กลุ่มเด็กปฐมวัย  
(แรกเกิด ถึง ๔ ปี) มีแนวโน้มลดลง (ปี ๒๕๕๘ รอ้ยละ ๕.๘๕ , ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๕.๓๗,ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕.๒๓ 
ตามล าดับ) ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน (ปี 2558 ร้อยละ 13.39 , ป ี2559 ร้อยละ 
13.94 ,ปี 2560 ร้อยละ 14.41 ตามล าดับ  จะเห็นได้ว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) 
ในระดับท่ี ๑ ตามค านิยามการแบ่งระดับสังคมผู้สูงอายุขององค์การสหประชาชาติ คือ มีจ านวนผู้สูงอายุ มากกว่า
ร้อยละ 10  ของประชากรทั้งหมด  
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1.4 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 1.4.1. ข้อมูลสถิติชีพ   
ตารางท่ี 4 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมประชากร  จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2548 – 2559 

พ.ศ. ประชากรกลางปี
(คน) 

จ านวนเกิด
(คน) 

อัตราเกิดต่อ
1,000คน 

จ านวนตาย
(คน) 

อัตราตายต่อ
1,000คน 

จ านวนเพ่ิม
(คน) 

อัตราเพ่ิมต่อ
1,000คน 

2548 973,556 9,610 9.87  6,194 6.36 3,416 3.51  
2549 975,562 9,162 9.39  5,944 6.09 3,218 3.30  
2550 977,508 9,391 9.61  6,074 6.21 3,317 3.39  
2551 978,583 9,021 9.22  6,348 6.49 2,673 2.73  
2552 980,158 8,786  8.96  6,042 6.16 2,744 2.80  
2553 982,578 9,015 9.17 6,194 6.30 2,821 2.87  
2554 981,655 9,054 9.22  6,550 6.67 2,504 2.55  
2555 985,084 9,271 9.41  6,527 6.63 2,744 2.79  
2556 984,030 8,377 8.51  7,013 7.13 1,364 1.39  
2557 984,907 8,265 8.39  7,129 7.24 1,136 1.15  
2558 984,799 7,811 7.93  7,453 7.57 358 0.36  
2559 985,172 7,348 7.46 7,733 7.85 -385 - 0.39 

 
 ที่มา : ประชากร จาก ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 - 2559 
(www.dopa.go.th) จ านวนการเกิด การตาย ปี 2548-2558 จาก สนย.และจ านวนการเกิด การตาย ปี 2559 
จาก Health Data Center สสจ.กาฬสินธุ์ 
 
ภาพที่ 3 อัตราเกิด ตายและอัตราเพิ่มประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2548 – 2559 
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 ที่มา : จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ,ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘-๒๕๕๙ (www.dopa.go.th) 

http://www.dopa.go.th/
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 จากตารางที่ 4  ปี 2559 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประชากรทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
จ านวน 985,172 คน อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ตั้งแต่ 2548 – 2559 มีแนวโน้มลดลง (ดังภาพที่ 3)  และในปี 
2559 อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตาย อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ เท่ากับ -0.39 ต่อประชากร 1000 คน ส่งผลให้
โครงสร้างประชากรของจังหวัดกาฬสินธุ์เปลี่ยนไป   
 

      1.๔.2 อัตราตายทารก และอัตราตายเด็กต่ ากว่า๕ปี 
 ภาพที่ ๔ อัตราตายทารกและอัตราตายเด็กต่ ากว่า๕ปีต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน จังหวัดกาฬสินธุ์  
      ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๙ 

11.768.95
2.987.877.516.487.517.44 5.373.156.275.72

17.4817.35
10.8610.208.19

14.6110.9311.00
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อัตราทารกตาย ( Infant mortality rate )
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ที่มา : จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘-๒๕๕๙ (www.dopa.go.th) 

 
จากภาพที่ ๔ อัตราตายทารกในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี มีแนวโน้มลดลงจาก ๑๑.๗๖ 

ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ปี ๒๕๔๘ เหลือ ๖.๒๗ ในปี ๒๕๕๘ และในปี ๒๕๕๙ อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพ 
๑,๐๐๐ คน เท่ากับ ๕.๗๒ ซึ่งพบว่ามีอัตราตายทารกต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย อัตราตายทารก ๑๐.๓ ต่อ
การเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน (ข้อมูลจากสารประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๙)  

อัตราตายเด็กต่ ากว่า ๕ ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวโน้มลดลง จาก ๑๗.๔๘ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ใน
ปี ๒๕๔๘ เป็น ๑๑.๐๒ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๙ เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
อัตราตายเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี เพิ่มข้ึน จาก ๘.๑๙ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๒ เป็น ๑๔.๖๑ เกิดมีชีพ 
๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๓ ทั้งนี้ อัตราตายเด็กอายุต่ ากว่า ๕ ปี มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา ในปี 
๒๕๕๙ อัตราตายเด็กต่ ากว่า ๕ ปี เท่ากบั ๑๑.๐๒ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน จะต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย 
เท่ากับ ๑๗.๑ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน (ข้อมูลจากสารประชากร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙)  
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      1.๔.๓ อัตรามารดาตาย 
ภาพที่ ๕ อัตราตายของมารดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีพ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙ 
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๙กองยุทธศาสตร์และแผนงานส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , 

ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘-๒๕๕๙ (www.dopa.go.th) 
 

จากภาพที่ 5 อัตราตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ในช่วง ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ สูงกว่าระดับประเทศในปี ๒๕๕๘ อัตรา ๓๑.๒๒ต่อการเกิดมีชีพ๑๐๐,๐๐๐คน น่า
สังเกตว่า ในปี ๒๕๕๓ มีอัตราตายของมารดาลดลง อัตรา ๑๐.๙๘ ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐คน ซึ่งใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศ และในปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ มีแนวโน้มลดลงและต่ ากว่าระดับประเทศ อัตรา ๑๒.๑ ต่อประชากร 
๑๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๗ และไม่มีอัตรามารดาตายในปี ๒๕๕๘ ส าหรับในปี ๒๕๕๙ อัตรามารดาตาย เท่ากับ 
๔๐.๘๓ ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน มีแนวโน้มสูงขึ้นมากกว่าระดับประเทศ อัตรา ๒๖.๖ ต่อการเกิดมีชีพ 
๑๐๐,๐๐๐ คน (ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๙ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข)   
 
 

      1.๔.๔ สาเหตุการตาย 
      1. . .1 สาเหตุการตาย จ าแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2   -2     

         เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจ าแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ ปี 2557-
2559 พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการตายมากท่ีสุด 3 อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน คือ  

1) เนื้องอก อัตราตาย128.95,139.52และ138.25ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ   
2) โรคติดเชื้อและปรสิต อัตราตาย56.05,55.34และ57.05 ต่อประชากรแสนคน 
3) โรคของต่อไร้ท่อ โภชนากรและเมตาบอลิซึม มีอัตราตาย 49.65, 44.17 และ  

44.1ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ  (ดังตารางที่ 5)  
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ตารางท่ี   จ านวนและอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามกลุ่มโรค ปี 2557-2559 
กลุ่มสาเหตุ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
โรคติดเชื้อและปรสิต(A00-B99) 552 56.05 545 55.34 562 57.05 
เนื้องอก ( C00 -D49 ) 1,270 128.95 1,374 139.52 1,362 138.25 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความ
ผิดปกติเก่ียวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน  
(D50-D89) 

22 2.23 22 2.23 10 1.02 

โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการและ 
เมตาบอลิซึม(E00- E88 ) 

489 49.65 435 44.17 435 44.15 

โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของ
พฤติกรรม (F01-F99) 

8 0.81 10 1.02 6 0.61 

โรคระบบประสาท(G00-G98 ) 614 62.34 149 15.13 187 1.90 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00- I99 ) 688 69.85 710 72.10 759 7.70 
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00- J98 ) 539 54.73 522 53.01 649 6.59 
ระบบย่อยอาหาร (K00 - K92 ) 322 32.69 361 36.66 399 4.05 
โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง  
(L00 - L98) 

30 3.05 21 2.13 31 3.15 

โรคของระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและเนื้อเยื่อ
ประสาท (M00 - M99) 

41 4.16 44 4.47 52 5.28 

โรคของระบบสืบพันธุ์และทางเดินปัสสาวะ
(N00-N99) 

440 44.67 491 49.86 503 51.06 

ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริก าเนิด 
(P00-P96) 

28 2.84 25 2.54 23 2.33 

ความผิดปกติ ความพิการแต่ก าเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) 

18 1.83 21 2.13 18 1.83 

 
ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2559 
หมายเหตุ : สาเหตุการตายที่ไม่น ามาจัดอันดับ 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มอาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบจาก
การตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ และ2) กลุ่มสาเหตุตายภายนอกของอาการ
ป่วย การตายและผลที่ตามมาที่มิได้ระบุไว้ที่อ่ืน  

 1. . .2 การตายด้วยสาเหตุที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2   -2    
  เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราการตายด้วยสาเหตุที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.

2548 – 2559 พบว่า เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ าดีในตับ เป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราการตายมากเป็นอันดับ
แรกของจังหวัด โดยในปี 2548 อัตราตาย 51.36 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2549-2558 พบว่า อัตราตาย  
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน และในปี 2559 มีอัตราตายมากที่สุดเท่ากับ 50.35 ต่อแสนประชากร    

 
  
 



๑๑ 
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สาเหตุการตายด้วยโรคเรื้อรังที่ส าคัญ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า โรคที่มีอัตราการตาย 
สูงขึ้น คือ โรคไตวาย  มีอัตราตายมากที่สุด รองลงมา คือ โรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง  ดังนี้ 

1) โรคไตวาย ในปี 2548 มีอัตราตายเท่ากับ 35.13 ต่อประชากรแสนคน และใน 
ปี 2549-2558 มีอัตราตายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 มีอัตราตายมากที่สุด 50.35 ต่อแสนประชากร    

2) โรคเบาหวาน ในปี 2548 มีอัตราตาย เท่ากับ 33.38 ต่อแสนประชากร และในปี  
2557 มีอัตราตายสูงสุด เท่ากับ 46.05 ต่อแสนประชากร   

3) โรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มอัตราตายเพิ่มข้ึนมาก โดยพบว่า ปี 2548 อัตรา 
ตาย 13.15 ต่อแสนประชากรและเพ่ิมข้ึนเป็นอัตรา 39.49 ต่อแสนประชากรในปี 2559   

4) โรคความดันโลหิตสูง พบว่าอัตราตาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน  
แต่มีอัตราตายต่ ากว่า โดยพบว่า ในปี 2548 มีอัตราตาย 3.49 ต่อแสนประชากร และเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุด ในปี 
2557 อัตราตาย 8.12 ต่อแสนประชากร แต่ในปี 2559 มีอัตราตายลดลง เท่ากับ 3.76 ต่อแสนประชากร  
   สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุขนส่ง ตั้งแต่ปี 2548 – 2559 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากอัตราตาย 13.04 ต่อแสนประชากร ในปี 2548 เพ่ิมเป็น อัตราตาย 20.2 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2559 และมีอัตราตายมากท่ีสุด ในปี 2558 เท่ากับ 26.61 ต่อแสนประชากร (ดังภาพที่ 6) 

 
ภาพที่   อัตราการตายด้วยสาเหตุที่ส าคัญ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2   -2     
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ที่มา สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ.2   -2    
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      1.๔.๕ สาเหตุการป่วย 
 ผลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

จ าแนกตามกลุ่มโรคท่ีส าคัญ ตั้งแต่ปี 2557-2559 พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3อันดับแรก คือ  
1)โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ 2) โรคเบาหวานและ3) การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ตามล าดับ 
ส าหรับประเภทผู้ป่วยใน กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยที่พบมากที่สุด คือ  1)โรคปอดบวม 2)การบาดเจ็บภายใน
กะโหลกศีรษะและ3) โรคเบาหวาน ตามล าดับ   
ตารางท่ี   สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจ าแนกตามกลุ่มโรคที่ส าคัญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2557 – 2559  
ล าดับ ชื่อโรค ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1 เนื้อเยื่อผิดปกติ 478,299 433,605 456,728 
2 เบาหวาน 367,732 414,349 432,483 
3 การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน 284,266 276,804 299,513 
4 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุน า 177,990 211,585 238,105 
5 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 195,500 203,338 198,975 
6 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 133,724 139,057 140,542 
7 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 133,817 118,352 123,454 

9 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

83,233 86,433 87,503 

8 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 84,549 87,030 89,705 
10 พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 96,205 93,216 87,858 

ที่มา : เว็บ HDC สสจ.กาฬสินธุ์ http://2 3.1  .1 2.1  /hdc กลุ่มรายงานมาตรฐาน  
 

ตารางท่ี 7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จ าแนกตามกลุ่มโรค เขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 
ล าดับ ชื่อโรค 2557 2558 2559 

1 ปอดบวม 4,922 5,027 6,018 
3 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 2,179 2,954 3,169 
5 เบาหวาน 3,117 3,500 3,249 
2 โลหิตจางอ่ืน ๆ 2,297 2,549 2,722 
4 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบ

เฉียบพลัน 
2,863 2,635 2,841 

6 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย
บริเวณในร่างกาย 

2,568 2,954 2,680 

9 โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 2,560 2,875 2,872 
8 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ 

และถุงน้ าคร่ าและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
2,438 2,488 2,392 

7 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2,515 2,640 2284 
10 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการตั้งครรภ์ และการคลอด 1796 2110 1974 

ที่มา : เว็บ HDC สสจ.กาฬสินธุ์ http://2 3.1  .1 2.1  /hdc กลุ่มรายงานมาตรฐาน  
 

http://203.157.102.146/hdc
http://203.157.102.146/hdc


๑๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 1.๔.๕ สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)  
จากศูนย์ระบาดวิทยาอ าเภอ จ านวน ๑๘ อ าเภอ โดยที่โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก 
ในปี ๒๕60 คือ โรคอุจจาระร่วง  ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่  
ไข้เลือดออก สุกใส มือเท้าปากและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามล าดับ (ดังตารางที่9) 
    เมื่อพิจารณาสาเหตุการป่วยรายโรค ตั้งแต่ปี 2557-2560 พบว่า อุจจาระร่วงที่มีสาเหตุ 
การป่วยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีแนวโน้มลดลงจากอัตราป่วย 1,382.96ตอ่แสนประชากร 
ในปี 2557 เป็น 870 ต่อแสนประชากร ในปี 2560 
 
ตารางท่ี8 จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา10อันดับแรก พ.ศ.2557–2559 
ล า 
ดับ 

ชื่อโรค 
พ .ศ . 2557 พ .ศ . 2558 พ .ศ . 2559 

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 14,289 1,382.96 11,619 1,124.55 11,299 1,093.58 
2 ตาแดง 7,668 741.96 1,431 138.50 1,295 125.34 
3 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,576 346.10 4,652 450.24 3,404 329.46 
4 อาหารเป็นพิษ 2,323 224.83 2,156 208.67 1,752 169.57 
5 ปอดบวม 1,303 126.11 1,069 103.46 1,338 129.50 
6 สุกใส 750 72.59 607 58.75 415 40.17 
7 มือ เท้า ปาก 621 60.10 352 34.07 843 81.59 
8 ไข้เลือดออก 321 31.07 1,404 135.89 781 75.59 
9 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 308 29.81 345 33.39 316 30.58 
10 ตับอักเสบ 230 22.26 198 19.16 186 18.00 
ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2557-2559 
        
ตารางท่ี9 จ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา10อันดับแรก พ.ศ.2560 

ล าดับ ชื่อโรค 
พ .ศ . 2557 

จ านวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 8,989 870.00 
2 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 2,914 282.03 
3 ปอดบวม 2,010 194.54 
4 อาหารเป็นพิษ 1,280 123.89 
5 ตาแดง 863 83.53 
6 ไข้หวัดใหญ่ 686 66.39 
7 ไข้เลือดออก 609 58.94 
8 สุกใส 601 58.17 
9 มือ เท้า ปาก 558 54.01 
10 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 445 43.07 

ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 2560 



๑๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

1.๕ อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี จังหวัดกาฬสินธุ์  

 1.๕.1 อายุคาดเฉลี่ย(Life Expectancy: LE ) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy : HALE) เมื่อแรกเกิด (at birth) 
 
ภาพที่ 4 อายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี เมื่อแรกเกิด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2554–2559 

 

 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (LE at birth) 
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อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด (HALE at birth) 
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ข้อมูลประเทศไทย 
ปี พ.ศ.2559 ชาย หญิง เป้าหมาย  LE HALE 
LE at birth 71.8 ปี 78.6 ปี ยุทธศาสตร์20ป ี ไม่น้อยกว่า85ป ี ไม่น้อยกว่า75ป ี
 
 ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 - 2559 

 
 จากภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาจ านวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไป (อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด: LE at Birth ) ตั้งแต่ปี 2554-2559 พบว่า ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ.2559 เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 70.45ปี และ78.12 ปี ตามล าดับ ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับ ปีพ.ศ.2554 ทีม่ีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 70.44 ปี ในเพศชาย และ77.67 ปี ในเพศหญิง 
โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดสูงกว่าเพศชาย พบว่ายังด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของประชากรไทย ปี 2559 เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 71.8ปี และ 78.6 ปี ตามล าดับ     
(ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล)  
 เมื่อพิจารณาจ านวนปีที่คาดว่าบุคคลที่เกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย   
(อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด : HALE at Birth) ตั้งแต่พ.ศ.2554-2559 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและ 
มีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าในปี 2559 ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมมีช่วงเวลาที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีเมื่อ
แรกเกิดโดยเฉลี่ย 68.18 ปี และอีก ประมาณ 6 ปีที่เหลือจะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์   ส าหรับเพศ
หญิง ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ สูงกว่าเพศชาย คือ ประมาณ 7 ปี ด้วยอายุคาดเฉลี่ยการ   
มีสุขภาพดีที่ 71.44 ปี และ เพศชายที่ 65.14 ปี ช่วงเวลาท่ีจะที่มีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ประมาณ   
5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 



๑๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 1.๕.2 อายุคาดเฉลี่ย(Life Expectancy: LE ) และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy : HALE) เมื่ออายุ    ปี (at age 60) 
 
ภาพที่   อายุคาดเฉลี่ยและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปีจังหวัดกาฬสินธุ์ปี2554–2559 

 
 

อายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ    ปี (LE at age 60) 
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อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเมื่ออาย ุ  ปี (HALE at age 60) 
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ข้อมูลประเทศไทย  
ปี พ.ศ.2559 ชาย หญิง    
LE at age 60 20.1 ปี 23.4 ปี    

 

ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2559 
 
 
 

 จากภาพที ่5  เมื่อพิจารณาจ านวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีจะมีชีวิตต่อไป (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
อายุ 60 ปี: LE at age 60 ) ตั้งแต่ปี 2554-2559 พบวา่ ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 
60 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ในปีพ.ศ.2559 เพศชายและหญิง เท่ากับ 19.31ปีและ22.21 ปีตามล าดับ ซึ่งมีค่า
ใกล้เคียงกับ ปีพ.ศ.2554 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 18.56ปี ในเพศชายและ21.76 ปี ในเพศหญิง 
โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีสูงกว่าเพศชาย พบว่ายังด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลอายุคาด
เฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีของประชากรไทย ในปี 2559 เพศชาย เท่ากับ 20.1ปี และเพศหญิง เท่ากับ 23.4 ปี
(ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล)  
 เมื่อพิจารณาจ านวนปีที่คาดว่าบุคคลอายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย (อายุ
คาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปี: HALE at age 60) ตั้งแต่พ.ศ.2554-2559 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนและมี
ค่าใกล้เคยีงกัน ซึ่งพบว่าในปี 2559 ประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในภาพรวมมีช่วงเวลาที่อยู่อย่างมีสุขภาพดีเมื่อ
อายุ 60 ปี โดยเฉลี่ย 16.48 ปี และอีกประมาณ 4 ปีที่เหลือจะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพท่ีไม่สมบูรณ์   ส าหรับเพศ
หญิง ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ สูงกว่าเพศชาย คือ ประมาณ 5 ปี โดยเฉลี่ยยังสามารถ
คาดหวังที่จะมีอายุยืนยาวได้อีก (อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี) 17.51 ปี และ เพศชาย 15.34 ปี ช่วงเวลาที่จะที่
มีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ประมาณ 4 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 
 
 



๑๖ 
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1.  การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร (Year of Life Lost : YLL) 
 1.6.1 การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จ าแนกตามเพศ ปี 2    

 โรคที่เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร ใน 20 อันดับแรก  ซึ่ง
ครอบคลุมค่าความสูญเสีย ถึงร้อยละ 88และ85 ของความสูญเสียทั้งหมดส าหรับเพศชายและหญิง ตามล าดับ 
โดยสาเหตุที่ท าให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุดในเพศชาย ได้แก่ โรคมะเร็งตับ ร้อย
ละ 11.03 รองลงมาคือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง อุบัติเหตุทางถนนและโรคหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ 
ส่วนเพศหญิงสาเหตุการสูญเสียสูงสุด คือ โรคเบาหวาน ร้อยละ 11.96 รองลงมา ได้แก่ โรคไตอักเสบและไต
พิการ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างและโรคหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ ดังตารางที่ ๙  
ตารางท่ี    2  อันดับ การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2     

ล า 
ดับ 

ชาย หญิง 
โรค YLLs ร้อยละ โรค YLLs ร้อยละ 

1 โรคมะเร็งตับ 6,920 11.03 โรคเบาหวาน 4,557 11.96 
2 โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจ

ส่วนล่าง 
6,587 10.49 โรคไตอักเสบและไตพิการ 4,152 10.90 

3 อุบัติเหตุทางถนน 5,926 9.44 โรคตดิเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง 

4,045 10.61 

  โรคหัวใจขาดเลือด 4,836 7.71 โรคหัวใจขาดเลือด 3,436 9.02 
  โรคไตอักเสบและไตพิการ 4,037 6.43 โรคมะเร็งตับ 2,516 6.60 
  ภาวะตับแข็ง 3,381 5.39 โรคมะเร็งอ่ืน ๆ 1,453 3.81 
  ความผิดปกติทางระบบย่อย

อาหารอื่น ๆ 
3,172 5.05 โรคหัวใจจากความดันโลหติสูง 1,420 3.73 

  โรคหัวใจจากความดันโลหติสูง 3,140 5.00 ความผิดปกติทางระบบย่อย
อาหารอื่น ๆ 

1,265 3.32 

  โรคเบาหวาน 2,603 4.15 โรคมะเร็งเต้านม 1,123 2.95 
1  โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 2,470 3.94 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 1,017 2.67 
11 การจมน้ า 1,827 2.91 อัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อม 959 2.52 
12 โรคมะเร็งถุงน้ าด ี 1,824 2.91 โรคมะเร็งถุงน้ าด ี 942 2.47 
13 อุบัติเหตุอื่น ๆ 1,806 2.88 อุบัติเหตุทางถนน 924 2.72 
1  โรคมะเร็งอ่ืน ๆ 1,659 2.64 ภาวะตับแข็ง 893 2.34 
1  การท าร้ายตนเอง 1,139 1.81 โรคมะเร็งปากมดลูกและมดลูก 685 1.80 
1  โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ 1,090 1.74 ความผิดปกติทางกระดูกและ

กล้ามเนื้ออ่ืน ๆ 
631 1.65 

1  ความผิดปกติทางระบบ
ประสาทอ่ืน ๆ 

825 1.31 โรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ 558 1.46 

1  ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ
และเมตะบอลิซึม 

712 1.13 ความผิดปกติทางระบบ
ประสาทอ่ืน ๆ 

555 1.46 

1  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 653 1.04 โรคมะเร็งในระบบประสาท
ส่วนกลาง 

539 1.41 

2  การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ์ 522 0.83 โรคของระบบสืบพันธุ์และ
ขับถ่ายปัสสาวะอื่น ๆ 

527 1.38 

 รวมทุกโรค  2,    1  .   รวมทุกโรค 3 ,1   1  .   
ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
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 1.6.2 ปีสุขภาวะท่ีสูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2   -2    
  การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสินธุ์ ย้อนหลัง ๓ ปี พบว่า 

สาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด ในปี ๒๕๕๗ คือ โรคมะเร็งตับ รองลงมา 
คือ เบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ ส่วนในปี ๒๕๕๘ สาเหตุหลักของการสูญเสียสูงสุด คือ โรคมะเร็ง
ตับ รองลงมาคือ โรคไตอักเสบและไตพิการ โรคหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ และในปี ๒๕๕๙ สาเหตุหลักของการ
สูญเสียสูงสุด คือ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง รองลงมา คือ โรคมะเร็งตับและหัวใจขาดเลือด ตามล าดับ  
ดังภาพที่ ๖ 

 
ภาพที่ ๖ สาเหตุส าคัญการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2   -2    
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ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2559 
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1.7 ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 
 

 1.7.1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 
  จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จ านวน ๑๘ แห่ง จ าแนกเป็น 

โรงพยาบาลระดับ S ขนาด ๕๕๐ เตียง  จ านวน ๑ แห่ง คือ รพ.กาฬสินธุ์  โรงพยาบาลระดับ M2 จ านวน 3 แห่ง  
คือ รพร.กุฉินารายณ์ ขนาด ๑๖๐ เตียง รพ.ยางตลาด ขนาด ๑๒๐ เตียง และ รพ.สมเด็จ ขนาด ๙๐ เตียง 
โรงพยาบาล ระดับ F๒ ขนาด ๑๒๐ เตียง ๑ แห่ง คือ รพ.กมลาไสย โรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด ๖๐ เตียง 
จ านวน ๑ แห่ง คือ รพ.ค าม่วง และขนาด ๓๐ เตียง จ านวน ๗ แห่ง คือ รพ.นามน รพ.ร่องค า รพ.ห้วยเม็ก 
รพ.สหัสขันธ์  รพ.ท่าคันโท  รพ.หนองกุงศรีและ รพ.ห้วยผึ้ง   โรงพยาบาลระดับ F3 จ านวน ๔ แห่ง  คือ       รพ.
สามชัย รพ.ดอนจาน รพ.นาคูและ รพ.ฆ้องชัย 
 จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน ๑๕๖ แห่ง จ าแนกเป็น รพ.สต.
ขนาดใหญ่ จ านวน ๑๑ แห่ง และขนาดปกติ จ านวน ๑๔๕ แห่ง  ดังตารางที่ ๑๐  

 

ตารางท่ี 10 จ านวนสถานบริการสาธารณสุข จ าแนกรายอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ 
รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แห่ง ขนาดเตียง 
(ตามกรอบ) ขนาดใหญ่ ปกติ รวม 

4601 เมือง S 1 540 3 18 21 
4602 นามน F2 1 30 - 6 6 
4603 กมลาไสย F1 1 120 1 9 10 
4604 ร่องค า F2 1 30 - 2 2 
4605 กุฉินารายณ์ M2 1 160 - 17 17 
4606 เขาวง F2 1 90 - 5 5 
4607 ยางตลาด M2 1 120 2 15 17 
4608 ห้วยเม็ก F2 1 30 1 8 9 
4609 สหัสขันธ์ F2 1 30 - 8 8 
4610 ค าม่วง F2 1 60 1 5 6 
4611 ท่าคันโท F2 1 30 - 7 7 
4612 หนองกุงศรี F2 1 30 2 7 9 
4613 สมเด็จ M2 1 90 1 8 9 
4614 ห้วยผึ้ง F2 1 30 - 5 5 
4615 สามชัย F3 1  - 5 5 
4616 นาคู F3 1  - 7 7 
4617 ดอนจาน F3 1  - 6 6 
4618 ฆ้องชัย F3 1  - 7 7 

 รวมกาฬสินธุ์  18  11 145 156 

แหล่งข้อมูล: รายงานสรุปสถานการณ์รับรองคุณภาพสถานพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล 
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 1.7.2 บุคลากรด้านสาธารณสุข 

ตารางท่ี 11 จ านวนบุคลากรสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ าแนกตามหน่วยงาน 
ต าแหน่งสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราส่วน:

ประชากร แพทย์ 2 97   61 160 1 : 6,315 
ทันตแพทย์   46   11 57 1 : 17,912 
เภสัชกร 7 95   31 133 1 : 7,352 
พยาบาลวิชาชีพ 5 667 181 383 1238 1: 791 
พยาบาลเทคนิค   3   13 16 1 : 61,573 
นักเทคนิคการแพทย์   37   12 49 1 : 19,703 
นักวิชาการสาธารณสุข 42 29 242 7 320 1 :3,117 
นักกายภาพบ าบัด   16   9 25 1 :39,406 
นักรังสีการแพทย์   9   8 17 1 :61,573 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์   2   2 4 1 :246,293 
แพทย์แผนไทย   8 3 2 13 1 75,782 
นักโภชนาการ       1 1 1 :985,172 
นักจิตวิทยา )คลินิก(        1 1 1 :985,172 
นักสังคมสงเคราะห์       1 1 1 :985,172 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 8 12 70 4 94 1 :10,052 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ)   17   6 22 1 :44,780 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข   34 35 10 79 1 :16,419 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม   50   15 65 1 :15,889 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

  11   11 22 1 :51,851 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ   13   7 20 1 :54,731 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู   1     1 1 :985,172 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์   9   3 12 1 :82,097 
ข้าราชการอื่นๆ   26 46 66 22 160 1:5325 
รวมข้าราชการ 90 1,202 599 620 2511 1:392 
ลูกจ้างประจ า 6 145   82 233 1:4302 
พนักงานราชการ 14 26 3 29 72 1 :13,135 
พกส. (สายวิชาชีพ(/สาย
สนับสนุน ( 

32 931 460 313 1736 1:616 
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาชีพ(/

)สายสนับสนุน(  
22 569 308 381 1280 1:713 

รวมทั้งหมด 164 2,873 1370 1,425 5832 1:170 
 

ที่มา: จากฐานข้อมูลบุคลากร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560) 
       ประชากร จ านวน 985,232 คน  (ฐานข้อมูล Health Data Center สสจ.กาฬสินธุ์ 43 แฟ้ม  
ณ วันที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม  2560) 
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ส่วนที่ 2 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
  
    จังหวัดกาฬสินธุ์ได้วิเคราะห์สถานะสุขภาพ เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้การจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญและได้จัดประเภท ดังนี้ 

1. โรคไม่ติดต่อ 5 โรค ปี 2 59 

1.1 เบาหวาน อัตราความชุก 5,455  ต่อแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ์ 240     ต่อแสนประชากร 
 อัตราตาย 40       ต่อแสนประชากร 
1.2 ความดันโลหิตสูง อัตราความชุก 6,751  ต่อแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ์ 303     ต่อแสนประชากร 
 อัตราตาย 3         ต่อแสนประชากร 
1.3 หัวใจขาดเลือด    อัตราความชุก 303     ต่อแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ์ 22       ต่อแสนประชากร 
 อัตราตาย 11       ต่อแสนประชากร 
1.4 โรคหลอดเลือดในสมอง   อัตราความชุก 186    ต่อแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ์ 14      ต่อแสนประชากร 
 อัตราตาย 39      ต่อแสนประชากร 
1.5เนื้องอกร้ายท่ีตับและ 
ท่อน้ าดีในตับ 

อัตราความชุก 35      ต่อแสนประชากร 
อัตราตาย 50      ต่อแสนประชากร 

 
             2.อนามัยแม่และเด็ก  
 ปี 2559 จ านวนเด็กเกิดมีชีพ 7,348 คน อัตราเกิดไร้ชีพ 5 ต่อพันปชก. มารดาตาย 40.83 ต่อ
พันปชก. อัตราทารกต่ ากว่า 1 ปี ตาย 3 ต่อพันปชก. อัตราเด็กทารกอายุต่ ากว่า 7 วัน 1 ต่อพันปชก. และอัตรา
เด็กต่ ากว่า 28 วันตาย 2 ต่อพันปชก.  
 ปี 2554- 2559 แม่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี ลดลง 19.3 27.4 21.0 23.1 14.8 20.5 
และ 24.83 ตามล าดับ 
 

 3.โรคติดต่อ ๔ โรคที่ส าคัญ ปี 2    
 ๓.๑ อุจจาระร่วง อัตราป่วย ๑,๑๓๗ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดที่ อ าเภอเขาวง  

๒,๑๑๐ต่อแสนประชากร 
 ๓.๒ ไข้เลือดออก อัตราป่วย ๗๘ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดที่อ าเภอเขาวง  

๔๖๔ ต่อแสนประชากร 
 ๓.๓ เลปโตสไปโรซิส อัตราป่วย ๑๕ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดที่ อ าเภอกมลาไสย 

 ๑๒๗ ต่อแสนประชากร 
 ๓.๔ ปอดบวมในเด็ก อัตราป่วย ๕,๑๗๑ ต่อแสนประชากร อัตราป่วยสูงสุดที่ อ าเภอเมือง 

 5,022.04 ต่อแสนประชากร อัตราตาย ๐.๔๔ ต่อแสนประชากร 
 



๒๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

                            
1.สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ ปี 2556 – 2560  
     
 1.1 โรคเบาหวาน พบ ความชุกเพิ่มขึ้น 4,440.84 4,746.70 4,845.23 และ 5,022.71 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัติการณ์ลดลง 439.32 319.62 293.75 248.40 และ 
240.97 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 31.37 42.99 42.95 41.31  และ 
40.09 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 15) 
          1.2 โรคความดันโลหิตสูง พบความชุกเพิ่มขึ้น 4,108.28 4,516.63 4,415.14 และ4,917.72 
ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางที่12) อุบัติการณ์ลดลง  722.84 423.39 222.50 288.08 และ 
303.70 ต่อประชากรแสนคน ตามล าดับ(ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 2.74 5.08 5.08 5.08 และ 3.76 

ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ(ดังตารางที่ 15) 
          1.3  โรคหัวใจขาดเลือด  พบความชุกเพิ่มขึ้น 153.08, 169.41 ,290.59, และ157.63 ต่อ
ประชากรแสนคน ตามล าดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัติการณ์ลดลง  49.08 16.35 7.06 8.35 และ 22.13 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 10.15 15.14 15.94 12.99 และ 11.17 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตาราง ที่ 15)  
     1.4 โรคหลอดเลือดในสมอง พบความชุกเพิ่มขึ้น, 67.30 73.37 102.34 และ153.78  ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัตกิารณ์ลดลง  32.62 6.30 5.34 7.31 และ 14.21 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย เพ่ิมข้ึน 22.54 29.47 29.44 36.03 และ 39.49 
ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 15)  
     1.   เนื้องอกร้ายท่ีตับและท่อน้ าดีในตับ พบความชุกเพิ่มขึ้น  53.50 60.36 50.56 และ 57.55 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 12) อัตราตาย ลดลง 48.73 49.19 49.10 50.65 และ 50.35 ต่อ
ประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 15)  
 
ตาราง 12 ความชุกของโรคเรื้อรัง ตามสาเหตุการป่วยที่ส าคัญจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2556 – 2560 

สาเหตุ 
การป่วย 

2556 2557 2    2559 2560 

จ านวน 
อัตรา 

(ต่อแสน) 
จ านวน 

อัตรา 
(ต่อแสน) 

จ านวน 
อัตรา 

(ต่อแสน) 
จ านวน 

อัตรา 
(ต่อแสน) 

จ านวน 
อัตรา 

(ต่อแสน) 
เบาหวาน  46,709 4,746.70 47,721 4,845.23 49,469 5,021.20 52,120 5,290.45 53,807 5,461.69 

ความดันโลหิตสูง 44,445 4,516.63 43,485 4,415.14 48,435 4,916.25 64,268 6,523.53 67,891 6,891.28 

หัวใจขาดเลือด 1,667 169.41 2,862 290.59 1,553 157.63 2,234 226.76 2,229 226.25 

โรคหลอดเลือด 
ในสมอง 

722 73.37 1,008 102.34 1515 153.78 2,016 204.63 1,985 201.49 

เนื้องอกร้าย 
ที่ตับและท่อน้ าด ี
ในตับ 

594 60.36 498 50.56 567 57.55 352 35.73 387 39.28 

 
ที่มา :  ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555- 2558 (www.dopa.go.th) ประชากร ปี2559 และ
ข้อมูลผู้ป่วยจากฐานระบบ Health Data Center ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC 43 แฟ้ม) 
 
 



๒๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
ภาพที่ ๗ ความชุกของประชากรด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ต่อประชากร 100,000 คน)  
              จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554- 2560 
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ภาพที่ 8 ความชุกของประชากรด้วยโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และ  
            เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อน้ าดีในตับ (ต่อประชากร 100,000 คน) จังหวัดกาฬสินธุ์   
            ป ี2554 - 2560 ต่อแสนประชากร 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
 
 

ตาราง 13 อุบัติการณ์โรคเรื้อรัง ต่อประชากร 100,000 คน ของจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2554 – 2560 

ปี 

ปชก.ทั้งหมด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
(ต่อแสน
ปชก.) 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
(ต่อแสน
ปชก.) 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
(ต่อแสน
ปชก.) 

จ านวน 
(คน) 

อัตรา 
(ต่อแสนปชก.) 

2554 985,084 4,773 484.53 7,386 749.78 531 53.90 378 38.37 
2555 984,030 4,323 439.32 7,113 722.84 483 49.08 321 32.62 
2556 984,907 3,148 319.62 4,170 423.39 161 16.35 62 6.30 
2557 991,932 2,913 293.75 2,207 222.50 70 7.06 53 5.34 
2558 958,203 2,380 248.40 2,760 288.08 80 8.35 70 7.31 
2559 985,172 2,373 240.97 2,991 303.70 218 22.13 140 14.21 
2    985,172 1,357 137.74 1,859 188.70 104 10.56 134 13.60 

ที่มา :  ประชากรทะเบยีนราษฎร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554- 2558 (www.dopa.go.th) และข้อมลูผู้ป่วยจากฐานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC 43 แฟ้ม) 
 
ภาพที่ ๙ อุบัติการณ์เกิดโรคเรื้อรัง (ต่อประชากร 100,000 คน) ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2554–2559 
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 ัวใจขาดเลือด  ลอดเลือดสมอ 

 
ที่มา :  ประชากรทะเบยีนราษฎร์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554- 2558 (www.dopa.go.th) และข้อมลูผู้ป่วยจากฐานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ (HDC 43 แฟ้ม) 
 
      1.   โรคไตเรื้อรัง ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ในปี 2559 -2560 พบจ านวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 
จาก 25,724 รายในปี 2559 เพ่ิมเป็น 26,992 ราย ในปี 2560 เมื่อจ าแนกตาม Stage พบว่า ในปี 2559 พบ
จ านวนผู้ป่วยสูงสุด ใน Stage 3 ร้อยละ 32.95 รองลงมา คือ Stage 2และ 1 ร้อยละ 22.44และ 21.38
ตามล าดับ ส่วนในปี 2560 พบจ านวนผู้ป่วยสูงสุด ใน Stage 3 ร้อยละ 32.88 รองลงมา คือ Stage 2และ1 ร้อย
ละ 24.63และ 21.32 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 14) อัตราตายด้วยโรคไตเรื้อรัง มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 41.46 41.43 
49.30 และ50.96 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ดังตารางที่ 15)   
ตาราง 14  ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลจ าแนกตาม Stage ปีพ.ศ. 2559 – 2560 
ปี พ.ศ. รวมทุก

Stage 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 

2559 25,724 5,499 21.38 5,287 22.44 8,475 32.95 3,141 12.21 2,322 9.03 
2560 26,992 5,754 21.32 6,647 24.63 8,874 32.88 3,258 12.07 2,459 9.11 

ที่มา : ข้อมูลผู้ป่วยจากฐานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

http://www.dopa.go.th/
http://www.dopa.go.th/
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         (HDC 43 แฟ้ม) 
ตาราง 15  สาเหตุการตายท่ีส าคัญจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีพ.ศ. 2556 – 2559 

สาเหตุการตาย 
2556 2557 2    2    

จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา จ านวน อัตรา 

เนื้องอกร้ายที่ตับและท่อ
น้ าดีในตบั 

484 49.19 484 49.10 499 50.65 
 

496 50.35 

เบาหวาน 423 42.99 423 42.95 407 41.31 395 40.09 
โรคหลอดเลือดในสมอง 290 29.47 290 29.44 355 36.03 389 39.49 

หัวใจขาดเลือด 149 15.14 157 15.94 128 12.99 110 11.17 

ความดันโลหิตสูง 50 5.08 50 5.08 50 5.08 37 3.76 
ไตวาย 408 41.46 408 41.43 489 49.30 502 50.96 

Population 984,030 984,907 985,203 985,172 
ที่มา : ข้อมูลการตาย จากระบบทะเบียนการตาย ของ สนย.ปี 2554 – 2559, ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554- 2558 
(www.dopa.go.th) ,ประชากรจากการส ารวจ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 (www.203.157.186.112/HDC) หมายเหตุ  อัตราตายต่อ
ประชากร 100,000 คน 
 
ภาพที่10 อัตราตายของประชากรด้วยโรคส าคัญ ต่อประชากร 100,000 คนจังหวัดกาฬสินธุ์  
             ปี 2552- 2559 ต่อแสนประชากร 
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2. 
 
งานอนามัยแม่และเด็ก (MCH) 
            สถานการณ์ข้อมูลอนามัยแม่และเด็กจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555-2558  พบจ านวนเด็ก  เกิดมีชีพ 
ใกล้เคียงกัน เฉลี่ยปีละ 8,214 คน อัตราเกิดไร้ชีพปี 2559 ลดลง 1.48 ต่อพันปชก.ของปี 2555 6.15 2.98 
3.99 3.46 และ 2.86 ต่อพันปชก. อัตรามารดาตาย ปี2559 40.83 2555-2558  เพ่ิมข้ึน 32.36 23.87 
12.10  0 และ 40.83 ต่อพันปชก. อัตราทารกต่ ากว่า 1 ปี ตายใกล้เคียงกัน 7.44 5.37 3.15 6.27 และ 
5.72 ต่อพันปชก. อัตราเด็กทารกอายุต่ ากว่า 7 วัน ใกล้เคียงกัน  2.48 1.55 1.21 2.05 และ 0.82 ต่อพัน
ปชก. และอัตราเด็กต่ ากว่า 28 วันตาย ปี 2559 เพ่ิมข้ึน ปี 2555-2556 ไม่พบการตาย 3.75 0.38 และ 
2.45 ตายทั้งหมดแต่ละปี ใกล้เคียงกัน 6.63 7.13 7.24 7.51 และ 7.85   ดังตาราง 16 และ ภาพที่ 11 

http://www.dopa.go.th/
http://www.203.157.186.112/HDC
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 ตาราง 16 สถิติชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555-2559 จ านวน อัตรา (ต่อพันปชก.)  

           สาเหตุการตาย 
2555 2556 2557 2558 2559 

จ านวน Rate 
(/พัน) 

จ านวน Rate 
(/พัน) 

จ านวน Rate 
(/พัน) 

จ านวน Rate 
(/พัน) 

จ านวน Rate 
(/พัน) 

เกิดมีชีพ 9,271 9.41 8,377 8.51 8,265 8.39 7,811 7.87 7,348 7.46 
เกิดไร้ชีพ 57 6.15 25 2.98 33 3.99 27 3.46 21 2.86 
มารดาตาย 3  32.36 2 23.87 1 12.10 0 0 3 40.83 
ทารกตาย(อาย ุ<1 ปี) 69 7.44 45 5.37 26 3.15 49 6.27 49 5.72 
เด็กอาย ุ0 -7 วัน ตาย 23 2.48 13 1.55 10 1.21 16 2.05 6 0.82 
เด็กอาย ุ< 28 วันตาย  -  - 31 3.75 3 0.38 18 2.45 
ตายทั้งหมด 6,527 6.63 7,013 7.13 7,129 7.24 7,453 7.51 7,733 7.85 
ประชากร 985,084 984,030 984,907 991,932 985,172 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2555-2558 
        ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2558 (www.dopa.go.th) 
 
ภาพที่11 อัตราสถิติชีพจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552 - 2558 ต่อพันประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์  
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ภาพที่12 ร้อยละของแม่คลอดบุตรอายุน้อยกว่า 20 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2550 - 2557 
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ที่มา : ข้อมูลการคลอดปี 2550 – 2558  รายงาน ก2  
 

http://www.dopa.go.th/


๒๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
3.สถานการณโ์รคติดต่อที่ส าคัญ 

3.1 โรคอุจจาระร่วง ( Diarrhea ) 
             นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2559   สสจ.กาฬสินธุ์  ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคอุจจาระร่วง (Diarrhea)จ านวนทั้งสิ้น 11,282 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,137 ต่อประชากรแสนคน ไม่มี
รายงานผู้ป่วยเสียชีวิตพบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 6,642 ราย เพศชาย 4,640 ราย  
อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.43 : 1 
ภาพที่ 13 จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จ าแนกตามอายุและอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2    

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาพที่1  ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจ าแนกรายเดือนและอัตราป่วยจ าแนกตามพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 

  

ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

3.2 โรคไข้เลือดออก 
                 นับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2559 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2559 สสจ.กาฬสินธุ์  ได้รับ
รายงานผู้ป่วยโรค  ไข้เลือดออกรวม(26,27,66) จ านวนทั้งสิ้น 778 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย 75.30 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 
                พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 403  ราย เพศหญิง 375  ราย  อัตราส่วนเพศ
ชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 1.07 : 1 
 
 
 



๒๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
ภาพที่ 1  ผู้ปว่ยไข้เลือดออก จ าแนกตามกลุ่มอายุและอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2    

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ภาพที่ 1  จ านวนผู้ป่วยไข้เลือดออก จ าแนกรายเดือนและตามพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีพ.ศ.2    

  
ทีม่า : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

         3.3  โรค Leptospirosis 
สรุปรายงานสถานการณ์โรค Leptospirosis จังหวัด กาฬสินธุ์ นับตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2559 ถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สสจ.กาฬสินธุ์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค Leptospirosis จ านวนทั้งสิ้น 158 ราย  คิด
เป็นอัตราป่วย 15.29 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตพบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง  โดย
พบเพศชาย118  ราย  เพศหญิง 40  ราย  อัตราส่วนเพศชาย ต่อ เพศหญิง  เท่ากับ 2.95 : 1 

 
ภาพที่ 1  จ านวนผู้ป่วยโรค Leptospitrosis จ าแนกตามกลุ่มอายุและตามอาชีพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 



๒๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

 
 
ภาพที่ 1  จ านวนผู้ป่วยโรค Leptospitrosis จ าแนกตามรายเดือนและตามพ้ืนที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559 
 

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุ่มงานควบคุมโรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

3.  โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)ในเด็ก  -  ปี  
สรุปรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ปีจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่ปี 2559-2560        

พบว่า ในปี 2559 มีอัตราป่วย 5,171.47 ต่อประชากรแสนคน และอัตราตาย 0.44 ต่อพันประชากร และในปี 
2560 มีอัตราป่วย 4,685.29 ต่อแสนประชากร อัตราตาย 1.51 ต่อพันประชากร ดังตารางที่ 16 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบในเด็ก  -  ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2   -2    
 

ปี พ.ศ. จ านวน 
เด็ก - ปี 

จ านวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อ 
แสนประชากร 

จ านวน 
ผู้ป่วยตาย 

อัตราตายต่อ
พันประชากร 

2559 43,740 2,262 5,171.47 1 0.44 
2560 42,452 1,989 4,685.29 3 1.51 

 
ที่มา : รายงานมาตรฐาน ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan 3 สาขาหลัก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559-2560 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 1 

 

การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค  

และการจัดการสุขภาพ 



๓๙ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพปองโรค และการจัดการสุขภาพ 
      หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 : อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
 

2. สถานการณ 
           ผลการดําเนินงานเพ่ือปองกันและลดอัตราสวนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ จากป พ.ศ. 

25๕๖ – ๒๕๖๐ อัตราสวนการตายมารดาเทากับ 23.87 ,๑2.26 ,๐ , 40.83 และ37.76 ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน ตามลําดับ เม่ือพิจารณาสาเหตุการตายของมารดา พบวา มาจากภาวะแทรกซอนระหวางตั้งครรภ 
คลอด และหลังคลอด ไดแก ภาวะ PPH , PIH  สวนหนึ่งเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรม และศัลยกรรม 
เชน โรคหัวใจ, Thalassemia, Sepsis, HIV เปนตน  

คณะกรรมการ MCH Broad จังหวัดกาฬสินธุ จึงมุงเนนคุณภาพการใหบริการหญิงตั้งครรภ, 
หญิงคลอด และหญิงหลังคลอด โดยมีการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาทุกราย และมีการทบทวนภาวะ
เสี่ยงสูงในขณะตั้งครรภ, ระยะคลอด และหลังคลอด อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการดูแล
หญิงตั้งครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยง เฝา
ระวังและติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภเสี่ยงสูงอยางใกลชิด จัดการรายบุคคลพรอมทบทวนระบบการดูแล
รักษาในระหวางการคลอดและหลังคลอด นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบบริการโดยพัฒนาเปนรูปแบบ
เครือขายบริการ (Network) กําหนดโซนบริการ (Zoning) แบงเปน 4 โซน มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย 
(Node) ดูแลโรงพยาบาลลูกขายแบบกัลยาณมิตร  

      ในป 2558 ไดมีการลงสอบสวนสาเหตุการตายทุกรายพรอมติดตามควบคุมกํากับ การอบรม
ใหแกพยาบาลโดยเปดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภหญิงตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง
ตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน และทบทวนการจัดต้ัง High risk Pregnancy Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง และอ่ืนๆ 
จนทําใหแนวโนมของอัตรามารดาตายลดลงซ่ึงในปงบประมาณ 2561 จังหวัดกาฬสินธุยังไมพบมารดาตาย 
ตารางท่ี ๑ ขอมูลสถานการณตาม Process Indicator ท่ีเกี่ยวกับงานอนามัยมารดา ป ๒๕๕๘-๒๕๖๑  

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 2561 

1 อัตราตายมารดา ไมเกิน ๒๐/
แสนการเกิด 

มีชีพ 

๐  40.83 37.76 ๐ 

๒ รอยละการตายมารดาจากสาเหตุ
การตกเลือดลดลงจาก ป ๒๕๖๐ 

รอยละ  
3๐ 

๐ 27.22 
(2/7,348) 

18.88 
(1/5,297) 

๐ 

3 รอยละการตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ
ลดลงจากป ๒๕๖๐ 
 

รอยละ  
3๐ 

0 13.61 
(1/7348) 

0 0 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๐ 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 2561 
๕ รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการฝาก

ครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ 1๒ 
สัปดาห 

รอยละ  
6๐ 

NA ๕๘.๐๗ ๖๑.๔๗ ๕๘.๑๓ 

6 รอยละหญิงตั้งครรภไดรับการดูแล
กอนคลอด ๕ ครั้ง ตามเกณฑ
คุณภาพ 

รอยละ  
6๐ 

NA ๔๓.๗๔ ๔๖.๘๑ ๔๓.๗๒ 

๗ รอยละหญิงตั้งครรภมีภาวะโลหิต
จาง 

ไมเกิน 
รอยละ 16 

NA ๑๓.๗๘ ๑๔.๔๗ ๑๕.๗๖ 

๘ รอยละหญิงหลังคลอดไดรับการ
ดูแลครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ  

รอยละ 6๐ NA ๓๗.๖๙ ๓๒.๗๑ 1๙.๗๒ 

๙ รอยละโรงพยาบาลผานมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก 

รอยละ  
๗๐ 

NA NA NA NA 

1๐ จังหวัดท่ีใชโปรแกรม RapidPro - NA NA NA NA 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

    ๓.1 ระบบบรหิารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
จังหวัดกาฬสินธุไดมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ และการบริหารจัดการเพ่ือลดการตายมารดา 

โดยใชกลไก MCH Board และคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) รวมถึงภาคีเครือขาย ในการ
ขับเคลื่อน ติดตาม และบริหารจัดการดําเนินงาน ภายในพ้ืนท่ี เพ่ือปองกันและลดการตายมารดาในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 ๑. มีการวิเคราะหสถานการณการตายมารดา ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยจัดประชุม
ทบทวนสาเหตุการตายของมารดาทุกรายท้ังในระดับพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด และระดับเขต รวมท้ังมีการทบทวน
ภาวะเสี่ยงสูงในขณะตั้งครรภ, ระยะคลอด และหลังคลอดทุกราย ปละ 2 ครั้ง เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบการ
ดูแลหญิงต้ังครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือใหหญิงตั้งครรภ หญิงคลอด และ
หลังคลอดมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ แข็งแรง และปลอดภัย ซ่ึงจากการทบทวนพบปญหาท่ีสําคัญคือมารดาตายท้ัง 
๒ ราย ในป ๒๕๖๐ เปนผูปวยท่ีมีโรคประจําตัว เม่ือตั้งครรภก็ANCท่ีอ่ืน ชวงระยะเวลาเดินทางกลับมาเยี่ยม
บานมีอาการเจ็บครรภจึงมาโรงพยาบาลและไดรับการสงตอไปรพท./รพศ. แตในการสงตอมีความลาชาจาก
การโทรประสานการรับผูปวย จากปญหาท่ีพบ ๑. การคนหาผูมีภาวะเสี่ยงขณะตั้งครรภในพ้ืนท่ียังไม
ครอบคลุม ๒. ความไมชัดเจนและความลาชาของการสงตอ คณะกรรมการ MCH Broad จังหวัดกาฬสินธุ ได
ดําเนินการแกไข ดังนี้ 

- จัดประชุม อสม.ตนแบบ ในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เพ่ือให อสม.มีความรูท่ีจะสามารถ
คัดกรอง และดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ หญิงตั้งครรภ และหญิงหลังคลอดได เม่ือพบภาวะเสี่ยงสามารถสงตอ
ขอมูลใหกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว  

- สนับสนุนการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กทุกราย 
- จัดตั้ง High risk Pregnancy Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง 
- สนับสนนุใหทุกรพ.สงเจาหนาท่ีเขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภหญิง

ตั้งครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๑ 
 

- ประชุมทบทวนและหาขอตกลง Risk การสงตอ และการอยูเวรของแพทยประจํา รพ.แมขายท่ี
ชัดเจน 

- กําหนดนโยบายใหหองคลอดในทุกรพ.ใชถุงตวงเลือด ๑๐๐% 
- คณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ีท่ีมีมารดาตาย หรือพ้ืนท่ีท่ี

มีปญหาของการปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก 
2. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการตายมารดา โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานท่ีเปน 

รูปธรรม พรอมท้ังมีการถายทอดแผนปฏิบัติการ และมาตรการในการปองกันการตายมารดาสูผูปฎิบัติ 
- จัดประชุมคณะกรรมการ MCH board ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ ในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพ่ือถายทอด

นโยบายสูการปฏิบัติและจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือปองกันการตายมารดา 
- บูรณาการแผนปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการ Service Plane สาขาสูติกรรมและสาขาทารกแรก

เกิด 
3. มีการประชุม MCH board เพ่ือออกมาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน เพ่ือการปองกันและลด 

การตายมารดา และถายทอดสูผูปฎิบัติ ดังนี้ 
   - จัด Zoning ผูเชี่ยวชาญ และการจัดการระบบสงตอชวยเหลือมารดาเสี่ยง กําหนดโซนบริการ 

(Zoning) แบงเปน 4 โซน ไดแก โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลกมลาไสยและ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย (Node) ท่ีมีสูติแพทยดูแล
โรงพยาบาลลูกขายแบบกัลยาณมิตร เพ่ือความรวดเร็วและครอบคลุมในการดูแลหญิงตั้งครรภ หญิงคลอด 
และหลังคลอด 

   - มี Standing Order ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเพ่ือปองกันมารดาตายจากสาเหตุการตกเลือด
และความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ โดยจัดทํา Standing Order ในแตละโรงพยาบาลเปนรายโรค ซ่ึงยึด
ตาม CPG เขต และ CPG ของจังหวัด 

4. สนับสนุน/ผลักดัน ใหหนวยบริการภายในพ้ืนท่ีขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวมาตรการ/ 
แนวทาง และใหเปนไปตามทิศทางเดียวกัน และพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 

- กําหนดใหทุกโรงพยาบาลประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 
- คณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด ออกประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก

โรงพยาบาลแมขาย 
5. มีระบบเฝาระวังมารดาตายระดับจังหวัด เพ่ือจัดการแกปญหาและพัฒนางาน โดยมีทีมชวยเหลือ 

ดานวิชาการและบริหารจัดการ   
6. มีการบริหารจัดการระบบเพ่ือปองกันการตายมารดา 

๓.2 การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปจจัยเสี่ยง 
ในการสื่อสารความรูเพ่ือสรางความตระหนักรูแกหญิงตั้งครรภ และครอบครัว หนวยบริการทุกระดับ 

มีและใชแผนการสอน ท่ีกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหพอ แม เขารวมกระบวนการโรงเรียนพอแม ในการ
สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภและหลังคลอด โดยสงเสริมใหหญิงตั้งครรภ สามี หรือญาติ
เขารวมกระบวนการโรงเรียนพอแม ใหความรู ฝกทักษะ สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะตั้งครรภ
และหลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติท่ีตองมาพบแพทยทันที โดยการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก และ
สนับสนุนใหหญิงตั้งครรภเขาถึงนวัตกรรมการสื่อสารสองทางเพ่ือสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพ และเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีแผนการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ประชาสัมพันธ สื่อทองถ่ิน สื่อบุคคล ท่ีเนน เรื่องฝากทองเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีองคความรู และทักษะในการดําเนินงาน  

3.๓ การสรางภาคีเครือขายเพ่ือการบูรณาการงานอนามัยแมและเด็ก 
สรางการมีสวนรวมและเสริมพลังภาคีเครือขาย ดังนี้  
- ประชุม MCH board เพ่ือหาแนวทางการดําเนินงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

อยางนอย 3 เดือน/ครั้ง  
- ใชกลไก MCH Board ขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก โดยบูรณาการงานกับ Service Plan และ

เชื่อมโยงกับ พชอ.เพ่ือใหเห็นปญหาและกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน 
- มีการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง 
- ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
- ทีมหมอครอบครัว (FCT) คนหาหญิงต้ังครรภสงฝากทองทันที และแนะนํากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ

เหล็ก โฟลิค เริ่มท่ีหญิงวัยเจริญพันธุท่ีมีแนวโนมจะตั้งครรภ  
- สรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถ่ิน อสม. และภาคีเครือขายท่ี

เก่ียวของ ใหมีสวนรวมในการคนหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแลหญิงตั้งครรภ และหลังคลอด 
โดยเฉพาะในรายท่ีมีความเสี่ยง และสงเสริมหญิงตั้งครรภดานโภชนาการ ไดแก ไดรับอาหารครบถวน เพียงพอ 
ไมหวานมันเค็มจัด ตามหลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญิงตั้งครรภ 

๓.๔ ระบบบริการท่ีมีคุณภาพ 
- หนวยบริการฯทุกระดับใชแนวทางการดูแลสตรีต้ังครรภแนวใหมตามขอแนะนําองคการอนามัยโลก

ในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพ  
- การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ 
- การคัดกรองความเสี่ยงในหองคลอด 
- การฝกปฏิบัติเชนการชวยฟนคืนชีพ การทําคลอดติดไหล  ทําคลอดทากน เปนตน 
- ระบบสงตอหญิงต้ังครรภเสี่ยงเพ่ือการดูแลตามตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยงอยางถูกตองและ

ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารและการสงตอท่ีรวดเร็วท้ังการวินิจฉัย การสงตอ และการรักษา 
- มีมาตรการและกลไกเชิงพ้ืนท่ีในการปองกันการเกิด 3D : Delay Detection, Delay Decision, 

Delay Refer 
- มีคูมือ/แนวทางในการปองกันการตายมารดาจากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

- การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและลดปจจัยเสี่ยงแกหญิงตั้งครรภ โดยการสรางความตระหนักรู
แกหญิงตั้งครรภและครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

- การสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภเขาถึงการสื่อสารเพ่ือสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพและเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การพัฒนาระบบสงตอหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉิน 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ  

ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 
- ขาดการสรางกระแสความรอบรู
ดานสุขภาพ และเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

- สรางการมีสวนรวม และเสริม
พลังภาคีเครือขาย 
- สรางความตระหนักรูแกหญิง
ตั้งครรภ และครอบครัว ผาน
กระบวนการโรงเรียนพอแมและ
ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

- สรางกระแสการรณรงคงาน
อนามัยแมและเด็กใหเหมือน
โครงการสายใยรักฯ อยาง
ตอเนื่อง 

ระดับชุมชน/รพสต/รพช/รพท 
- ขาดบุคลากรท้ังแพทย/พยาบาล
ดานสูตินรีเวชกรรมในสถานบริการ 

- จัดเจาหนาท่ีเขารับการ 
อบรมเฉพาะทางและเพ่ิม
ศักยภาพ Node 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือการ
อบรมใหแกบุคลากรอยาง
ตอเนื่องและเพียงพอ 

 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
     ๑. สรางกระแสการรณรงคงานอนามัยแมและเด็กใหเหมือนโครงการสายใยรักฯ อยางตอเนื่อง 
     ๒. สนับสนุนการผลิตสูติแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ผดุงครรภท่ีมีความเสี่ยงสูง ทุกป 
     ๓. สนับสนุนการอบรมวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรใหเพียงพอ และตอเนื่อง 
     ๔. สนับสนุนคูมือ และสื่อตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยเฉพาะสมุดสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

  ผูรายงาน  นางขวัญใจฤทัยรัตน ตันตยานนท 
     ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  วัน/เดือน/ป  9 มกราคม 2561 
     โทร. ๐๙๕ ๖๕๔๒๙๒๘   

e-mail : khuan.ja.kiki@gmail.com 
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๔๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพปองโรค และการจัดการสุขภาพ 

      หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 : รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (Outcome Indicator)  
 

2. สถานการณ 
การดําเนินงานเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ ปพ.ศ.2560 และป พ.ศ.2561 พบวาเด็กปฐมวัย

ไดรับการคัดกรอง รอยละ 89.66/15.56, สงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 21.42/27.06, มีพัฒนาการ
สมวัย 95.60/๙๑.๐๑ ซ่ึงจะเห็นวารอยละของความครอบคลุมการคัดกรองยังตํ่ากวาเปาหมาย จากการ
คนหาปญหาในการดําเนินงาน โดยทีม WCC Board จังหวัดกาฬสินธุ ลงพ้ืนท่ีทําความเขาใจกับเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในทุกอําเภอ ไดทบทวนกระบวนการดําเนินงานเด็กปฐมวัยเพ่ือสรางความเขาใจในกลไกการ
ดําเนินงานเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะวิธีการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย/การบันทึกขอมูล และการติดตาม
เด็กท่ีสงสัยลาชาใหครอบคลุมและทันเวลา พบวา เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในหลายพ้ืนท่ีมีทักษะในการคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยไมถูกตองและไมครบถวน และมีบางแหงท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมผานการ
อบรมเนื่องจากยายมาปฏิบัติราชการใหมหรือคนเดิมท่ีผานการอบรมยายไปปฏิบัติราชการท่ีสถานบริการ
อ่ืน พรอมกันนี้ทีม WCC Broad จังหวัดกาฬสินธุ ไดติดตามควบคุมกํากับการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยและการบันทึกขอมูลอยางใกลชิด ทําใหผลงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีข้ึนเม่ือ
เปรียบเทียบกับตนปงบประมาณ ๒๕๖๐ และไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. พัฒนาตําบลตนแบบ
สงเสริมพัฒนาการเด็ก โดยใชคากลางความสําเร็จ อําเภอๆ ละ 13,500 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น  

    ๒43,000 บาท 
สําหรับผลการดําเนินงานเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.2561 มีการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่องโดยไดขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ซ่ึงมีการดําเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัด
กาฬสินธุป 2561 ไปแลว 1 ครั้ง โดยมีการชี้แจงแนวทางการดําเนินงานพรอมรวมจัดทําแผนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ และในปงบประมาณ 2561 งานเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณตอเนื่องจาก สปสช. เพ่ือขยายตําบลตนแบบสงเสริมพัฒนาการเด็กโดยใชคา
กลางความสําเร็จ อําเภอๆ ละ 50,000 บาท รวมงบประมาณท้ังสิ้น 900,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๕ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 
๒๕๖๐ 2561 

1 รอยละความครอบคลุม รอยละ ๙๐ 89.66 15.56 
๒ รอยละของพัฒนาการสงสัยลาชา รอยละ 20 21.42 27.06 
3 รอยละของการติดตาม รอยละ 100 79.๘5 0 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
๑. รอยละของความครอบคลุม  ยังต่ํากวาเปาหมาย เนนความครอบคลุมในเด็กกลุมเสี่ยงท้ังดาน

สุขภาพและสังคม จังหวัดกาฬสินธุใชกลไกในพ้ืนท่ี โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ,
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ MCH Board ผาน Child Project Manager 
กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และจัดบริการท่ีไดมาตรฐาน เขาถึงบริการเทาเทียม โดย ติดตามการเขารวม
ประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
(พชอ.) และ MCH Board ในเรื่อง การนําเสนอประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอมขอเสนอแนะ (ในเรื่อง
ตัวชี้วัดความครอบคลุม สงสัยลาชา ติดตาม) รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน 
และไดประสานแหลงเงินทุนภายใน และภายนอกหนวยงาน เพ่ือใชในการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการเด็ก 
ไดแก สปสช.  

๒. รอยละของพัฒนาการสงสัยลาชา ยังต่ํากวาเปาหมาย เนนการสรางสมรรถนะ/ศักยภาพและ
เสริมกําลังใจแกเจาหนาท่ีทุกระดับ ไดมีกระบวนการติดตามการกระจายชองทางการเขาถึงคูมือเฝาระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับท่ีมี QR Code และ Clip VDO (ฉบับ Paper ,E- Book) และ
เจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM และมีความเขาใจมากข้ึน รวมถึง 
มีกระบวนการเสริมพลังและเนนการใชเงินทุนใหตรงกับสถานการณปญหาการคนหาเด็กสงสัยลาชาในพ้ืนท่ี 
เชน จัดหาคูมือ/อุปกรณ และพัฒนาศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM ของบุคลากร 

๓. รอยละของการติดตาม  ยังต่ํากวาเปาหมาย เนนการติดตามใหครอบคลุมเด็กสงสัยลาชาทุกคน โดย
ติดตามการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ,คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ MCH Board ในเรื่อง การนําเสนอประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอม
ขอเสนอแนะ การกระตุนพัฒนาการโดยพอแม ผูปกครอง ติดตามเด็กสงสัยลาชา และการอํานวยความสะดวก
ในการกลับมาประเมินซํ้า 

จังหวัดกาฬสินธุไดมีการสื่อสารกิจกรรมสําคัญในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต 
สูเด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน แกทุกพ้ืนท่ี ดังนี้  
 1. ผลักดันการขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก ผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ดังนี้ 

๑.๑ จัดเวทีสะทอนคืนกลับขอมูล และผลักดันใหเปนวาระการพัฒนาอําเภอ 
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1000 วันของชีวิต 

    ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนแกผูปฏิบัติทุกระดับ 
    ๑.๔ เสริมสรางการมีสวนรวมงานอนามัยแมและเด็ก เพ่ือรวมกําหนดบทบาทท่ีแกหุนสวนสุขภาพ 
    ๑.๕ นิเทศ ติดตาม เสริมพลัง ระหวางหุนสวนสุขภาพอยางตอเนื่อง 

 ๒. พัฒนาองคความรู ทักษะ บุคลากรและหุนสวนสุขภาพทุกระดับ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๖ 
 

      ๒.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็ง MCH และ WCC BOARD 
  ๒.๒ พัฒนาองคความรู ทักษะ การเฝาระวังความเสี่ยงของแมและเด็ก ,แนวทางการ 

ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1000 ,การใชคูมือ DSPM/DAIM/CPG ,สรางจิตอาสา มหัศจรรย 1000 วัน ใน
ชุมชน และเพ่ิมชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารงานอนามัยแมและเด็ก แกบุคลากรและหุนสวนสุขภาพทุก
ระดับใหกับ ทีมสหวิชาชีพ ,FCT ,รพ.สต. ,อสม. และหุนสวนสุขภาพ  
 3. พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กทุกระดับท่ีมีคุณภาพ 

     ๓.๑ เพ่ิมขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการแพทยดานสุขภาพมารดาและทารกแรกเกิด 
     ๓.๒ พัฒนาหองคลอดคุณภาพ / N-ICU 
     ๓.๓ พัฒนาระบบการฝากครรภคุณภาพ 
     ๓.๔ พัฒนาโรงเรียนพอแมคุณภาพทุกระดับ 
     ๓.๕ พัฒนา WCC คุณภาพทุกระดับ 
     ๓.๖ แลกเปลี่ยนเรียนรูระบบสงตอและโปรแกรมการบันทึกขอมูลท่ีมีคุณภาพทุกระดับ 

 4. เพ่ิมศักยภาพหุนสวนสุขภาพในการดําเนินงานตําบลจัดการงานอนามัยแมและเด็ก 
       ๔.๑ เพ่ิมชองทางการเขาถึงยาเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟเลต และองคความรูอนามัยแมและเด็ก
ในหญิงวัยเจริญพันธ (หญิงไทยแกมแดง) 
       ๔.๒ คนหาคูสมรส/หญิงตั้งครรภรายใหม ฝากครรภเร็ว 

    ๔.๓ ภาวะผิดปกติ/ความเสี่ยงในสตรีและเด็กปฐมวัย  
    ๔.๔ เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 
    ๔.๕ การใชสมุดสีชมพูของกรมอนามัย 
    ๔.๖ เฝาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 

 ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล  
     ๕.๑ การใชคากลางความสําเร็จของกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย  
     ๕.๑ พัฒนาหมูบาน/ชุมชน/ตําบลไอโอดีน  
     ๕.๑ พัฒนาตําบลนมแม  
     ๕.๑ พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน 
     ๕.๑ กําหนดมาตรการ/กติกาชุมชนท่ีเก่ียวของกับงานอนามัยแมและเด็ก 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
4.1 การพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุม เพราะยังมีสถานบริการบางแหงมีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมผาน 

การอบรมเนื่องจากยายไปปฏิบัติราชการแหงใหม หรือคนเดิมยายไปปฏิบัติราชการแหงอ่ืน 
4.2 การตระหนักรูสุขภาวะดานสุขภาพของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน ยังพบนอย 
4.3 การติดตามการกระตุนพัฒนาการ และการสงกลับขอมูล ยังไมครอบคลุม 
4.3 การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร/การบันทึกขอมูล/อุปกรณ และสถานท่ีในการตรวจ 

พัฒนาการเด็กยังไมเพียงพอ 
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5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ  

ดําเนนิการตอ 

- การพัฒนาบุคลากรยังไม
ครอบคลุม 

- จัดการอบรมเพ่ิมขีดความรู 
ความสามารถในการใหบริการเด็ก
ปฐมวัยอยางถูกตองและครบถวน 

- สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการ
อบรมแกบุคลากรใหเพียงพอ 

- การตระหนักรูสุขภาวะดาน
สุขภาพ 

ยังพบนอย 

- สงเสริมการมีสวนรวมและเสริม
พลังภาคีเครือขาย 
- สรางและสงเสริมความตระหนัก
รูสุขภาวะดานสุขภาพของ
ผูปกครอง/ครอบครัว และชุมชน 
โดยใชคูมือ DSPM 

- สรางกระแสการรณรงคการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
อยางตอเนื่อง 
- สนับสนนุงบประมาณ เพ่ือการ
อบรมแกผูปกครอง/ครอบครัว 
และชุมชน ใหเพียงพอ 

- การติดตาม การสงกลับขอมูล ยัง
ไมครอบคลุม 

- สงเสริมและสรางความเขาใจท่ี
ถูกตองในเรื่องการกระตุน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยใชคูมือ
DSPM 
- จัดทําคูมือแนวทางการสงตอ 

- สรางกระแสการรณรงคการ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
อยางตอเนื่อง 
- สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือการ
อบรมแกบุคลากรใหเพียงพอ 

- การสนับสนุนงบประมาณยังไม
เพียงพอ 

- จัดเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานเขารับ
การอบรมใหครบ 
- จัดทําแผนงาน/โครงการ เพ่ือ
ของบประมาณสนับสนุนจากภาคี
เครือขาย 
- บันทึก/ตรวจสอบ/สงขอมูลให
ครบ และทันเวลา  

- จัดสรรงบประมาณ เพ่ือการ
อบรมแกบุคลากรอยางตอเนื่อง
และเพียงพอ 
- เชื่อมความเขาใจกับผูบริหาร
ของภาคีเครือขาย 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 
๑. สรางกระแสการรณรงคการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อยางตอเนื่อง 
๒. สนับสนนุการอบรมวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรใหเพียงพอ และตอเนื่อง 
๓. สนับสนุนคูมือ และสื่อตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการ 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................ 

 

     ผูรายงาน  นางขวัญใจฤทัยรัตน ตันตยานนท 
     ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  วัน/เดือน/ป  ๑๕ มกราคม 2561 
     โทร. ๐๙๕ ๖๕๔๒๙๒๘  

e-mail : khuan.ja.kiki@gmail.com 
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  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ : การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 4 : รอยละของเด็กอายุ 0 - 5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป  

                     (Outcome Indicator) 
2. สถานการณ 

จากรายงาน HDC ไตรมาส 4 ป 2560 เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ ๔๙.๙๐ ซ่ึงยังต่ํากวาคา
เปาหมายป 2560 (รอยละ 51) โดยอําเภอท่ีมีคารอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน เกินคาเปาหมาย คือ อําเภอ
ทาคันโท อําเภอหนองกุงศรี และอําเภอดอนจาน สําหรับสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ชาย ๑๐๙.๙๑ เซนติเมตร หญิง 
๑๐๙.๕๐ เซนติเมตร ซ่ึงเปาหมายในป 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร 

 

 
ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันท่ี ๑๕ ม.ค. 6๑ 

ปจจัยท่ีทําใหเด็กอายุ ๐-๕ ป ไมสูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยต่ํากวาเปาหมายนั้น มีสาเหตุโดยตรงมาจาก
หลายปจจัยประกอบกัน ดังนี้ 

๑. คุณภาพการเขาถึงบริการของหญิงวัยเจริญพันธุ กอนตั้งครรภ หญิงตั้งครรภ และหญิงหลังคลอด จาก
รายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๐ พบวา หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภ
ครั้งแรกกอนหรือเทากับ ๑๒ สัปดาห รอยละ ๕๗.๓๘ (เกณฑรอยละ ๑๐๐) หญิงตั้งครรภท่ีไดรับการดูแลกอนคลอด 
๕ ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ รอยละ ๔๒.๙๒ (เกณฑรอยละ ๖๐) และหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ ๓ ครั้ง ตาม
เกณฑ รอยละ ๒๕.๘๘ (เกณฑรอยละ ๖๕) ซ่ึงต่ํากวาเปาหมาย 

๒. การไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในหญิงตั้งครรภยังไมครอบคลุมและตอเนื่องทุกคน 
จากรายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๐ พบความครอบคลุมรอยละ ๖๙.๘๔ 
(เกณฑรอยละ ๑๐๐) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ 

แบบ ตก. 1 

เกณฑ ๕๑% 
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 ๓. การบริโภคอาหารในหญิงต้ังครรภไมเหมาะสม จากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของ
ประเทศไทย ครั้งท่ี ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ พบหญิงต้ังครรภไดรับอาหารกลุมขาวแปง เนื้อสัตว ผัก ผลไม และนม ไมเพียงพอ 
น้ําหนักหญิงตั้งครรภเพ่ิมข้ึนนอย สงผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ทําใหทารกมีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 
๒,๕๐๐ กรัม รายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๐ รอยละ ๕.๘๙ (เกณฑรอย
ละ ๗)  

๔. การบริโภคอาหารของเด็กไมเหมาะสม จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (Multiple 
Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งท่ี 3, 4, 5 ในป พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559          โดยสํานักงานสถิติ
แหงชาติและองคการยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก แมจะมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 5.4 ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 23.1 ในปพ.ศ. 2559 แตยังมีอัตราต่ํามาก จังหวัดกาฬสินธุ จาก
ขอมูล HDC ป พ.ศ.๒๕๖๐ การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย ๖ เดือน รอยละ ๕๙.๙๐ (เกณฑรอยละ ๕๐) 
สวนการใหอาหารท่ีอายุ 6-23 เดือน ไดรับอาหารไมเพียงพอถึงรอยละ 49.6 สอดคลองกับการสํารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 1-5 ป มีปญหาพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ไดแก ไมกินอาหารเชา กินอาหารม้ือหลักไมครบ 3 ม้ือ ไมกินผัก ผลไม นม ทุกวัน แตละวันกินไมเพียงพอ กิน
อาหารไมมีประโยชนทุกวัน เชน ดื่มน้ําอัดลม น้ําหวาน ขนมขบเค้ียว ลูกอม เปนตน 

นอกจากอาหารและโภชนาการไมเหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายนอย พฤติกรรมเนือยนิ่ง
จากการดูโทรทัศน โดยพบการใชเวลาดูโทรทัศนสูงถึง 8 ชั่วโมงในวันธรรมดา และ 12 ชั่วโมงในวันหยุด สงผลตอ
ระยะเวลาการนอนไมเพียงพอ (การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งท่ี 4 พ.ศ. 2551-52)   
ทําใหการหลั่งฮอรโมนการเจริญเติบโต (growth hormone) นอย ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอการเจริญเติบโต คือ 
การศึกษาของแม โดยพบวา แมท่ีไมมีการศึกษาจะมีเด็กเตี้ย ผอม อวน มากกวาแมท่ีมีการศึกษา และรายไดของ
ครอบครัว พบวา เด็กเตี้ยพบมากในครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ํารวยมาก เด็กผอมพบมากใน
ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง สวนเด็กอวนพบมากครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลาง ร่ํารวย และ
ร่ํารวยมาก (MICS5 ป 2559) 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

     ๓.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน   
      จังหวัดกาฬสินธุมีการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย นํารอง
ตําบลตนแบบอําเภอละ ๑ ตําบล ผานกลไกการจัดการดวยคากลางความสําเร็จ ของตําบลจัดการสุขภาพกลุมเด็ก
ปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน ฟนดีไมมีผุ โดยบุคลากรสาธารณสุขทุกคนท่ีเก่ียวของกับกลุมสตรีและเด็ก
รับทราบนโยบาย พรอมท้ังทุกพ้ืนท่ีมีแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 
     ๓.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของทุกระดับ 
 จังหวัดกาฬสินธุมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของ และหุนสวนสุขภาพทุกระดับ ใหมีความรูและ
ทักษะในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วัน ทุกอําเภอ และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย นาํรองอําเภอละ ๑ ตําบล 
     ๓.๓ การสงเสริมกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน 
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 ทุกอําเภอมีแผนการการสงเสริมกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน สูการปฏิบัติของตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-
5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย และการสื่อสารสาธารณะผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ในกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1. หญิงตั้งครรภ/ หญิงใหนมบุตร ไดรับการสอนสาธิตการจัดอาหาร เฝาติดตามน้ําหนัก และไดรับยาเสริม
ไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ท่ีครอบคลุมตอเนื่อง โดยนักจัดการสุขภาพ อสม. จิตอาสา และทีมหมอครอบครัว 

๒. พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการสอนสาธิตการจัดอาหารทารกและเด็กอายุ 1-5 ป เฝาติดตาม
สวนสูง น้ําหนัก และไดรับยาน้ําเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป 

๓. บุคลากรท่ีเก่ียวของและหุนสวนสุขภาพไดรับองคความรู ขอมูลขาวสารในเรื่องมหัศจรรย 1,000 วัน 
และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัยอยางตอเนื่องอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ดวย
กระบวนการของการสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

 

แผนภูมิท่ี ๑ กราฟแสดงรอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน (ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๑)  
 

 

 
 

ท่ีมา : รายงาน HDC ณ วันท่ี ๑๕ ม.ค. 6๑ 
จากแผนภูมิท่ี ๑ และตารางท่ี ๑ ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ ๔๘.๕๕ ซ่ึง

ยังตํ่ากวาคาเปาหมายของป 256๑ (รอยละ 5๔) โดยอําเภอท่ีมีคารอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน เกินคา
เปาหมาย คือ อําเภอทาคันโท อําเภอเขาวง และอําเภอกมลาไสย รอยละ ๖๐.๖ ,๕๗.๐ และ ๕๔.๗ ตามลําดับ 
สําหรับสวนสูงเฉลี่ยท่ีอายุ 5 ป ชาย ๑๐๙.๕๓ เซนติเมตร หญิง ๑๐๘.๘๑ เซนติเมตร ซ่ึงเปาหมายในป 2564 คือ 
ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร 

 
 
 
 

เกณฑ ๕๔% 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๑ 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๒ 
 

 
อําเภอ รอ้ยละ 

 

         

 
เมอืง 47.05 

          

 
นามน 51.15 

          

 
กมลาไสย 54.66 

  

 

 
ร่องคํา 28.91 

  

 
กฉุนิารายณ์ 45.16 

  

 
เขาวง 56.95 

  

 
ยางตลาด 48.6 

  

 
หว้ยเม็ก 52.96 

  

 
สหัสขนัธ ์ 48.33 

  

 

 
คําม่วง 46.87 

  

 
ทา่คนัโท 60.62 

  

 
หนองกงุศร ี 45.39 

  

 
สมเด็จ 48.01 

  

 
หว้ยผึง้ 47.72 

  

 
สามชยั 39.03 

  

  
นาค ู 44.47 

  

 
ดอนจาน 50.72 

  

 
ฆอ้งชยั 41.72 

  

 
ภาพรวม 48.55 

          

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๓ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

      ๔.๑ ศักยภาพและความเขมแข็งของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการ 
ขับเคลื่อนตามนโยบาย/มาตรการ 

      ๔.๒ การขับเคลื่อนของตําบลจัดการสุขภาพสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการ 
สมวัย ท่ีเขมแข็ง 

      ๔.๓ ความรู ทักษะ ของบุคลากร และหุนสวนสุขภาพท่ีเก่ียวของทุกระดับ ในการขับเคลื่อนการ 
ดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต  

      ๔.๔ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ของผูดูแลเด็กกลุมเปาหมาย ในการเลี้ยงดู ดูแล  
และสงเสริมการบริโภคอาหารในหญิงตั้งครรภและกลุมเด็กปฐมวัย 

 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ  

ดําเนินการตอ 

- การบูรณาการกิจกรรม/
งบประมาณ ในระดับพ้ืนท่ีของ
ตําบลจัดการสุขภาพสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 
 

- พัฒนาศักยภาพ/แลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการการจัดการคา
กลางท่ีคาดหวัง/ความสําเร็จ ใน
ตําบลตนแบบการสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 

 

- ทักษะการสรางความรอบรูดาน
สุขภาพแกกลุมผูดูแลเด็กอายุ ๐-๕ 
ป ท่ีครอบคลุมตอเนื่อง 

- สนับสนุนสื่อการสรางความ
รอบรูดานสุขภาพ แกกลุมผูดูแล
เด็กอายุ ๐-๕ ป ท่ีสามารถเขาถึง 
และเขาใจงาย 
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความ
รอบรูดานสุขภาพ แก ครู ก. 
ระดับจังหวัด/อําเภอ 

 

- การเขาถึงบริการท่ีครอบคลุม
และมีคุณภาพของกลุมสตรีและ
เด็กปฐมวัย 

- บริหารจัดการและพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงทุกระดับ 
นาเชื่อถือ และนําไปใชประโยชน
ได 

 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๔ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 
๖.๑ สื่อสารนโยบาย/แนวทางของตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย  

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนท่ีชัดเจน 
๖.๒ ผลักดันการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติระดับทองถ่ิน/พ้ืนท่ี ในการดําเนินงานท่ีเพียงพอ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

 

       
 
 

 ผูรายงาน  นายคงฤทธิ์ วันจรูญ 
     ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
     โทร.  ๐๘ ๑๙๗๔ ๔๑๙๘   

e-mail :  khongrit.w@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๕ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ : การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

  
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

1.1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชองปาก เพ่ือใหเด็กปราศจากฟนผุ 
1.2 ควบคุมโรคในชองปากและลดการสูญเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

ตัวช้ีวัดท่ี 8 : รอยละเด็กกลุมอายุ 0 - 12 ป ฟนดีไมมีผุ (cavity free) (Outcome Indicator) 
๒. สถานการณ  
 สภาวะชองปากและพฤติกรรม 

เด็ก 18 เดือนปราศจากฟนน้ํานมสูงข้ึน  คือ จากรอยละ  ๘๕ เปนรอยละ ๙๕ 
 เด็ก ๓ ป  มีสภาวะชองปากดีข้ึน จะเห็นไดจาก สภาวะปราศจากฟนน้ํานมผุ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๔๖ เปน ๗๓ 
 เด็ก ๖ ป  มีสภาวะชองปากดีข้ึน จะเห็นไดจาก สภาวะปราศจากฟนแทผุ เพ่ิมข้ึนจากรอยละ ๗๗ เปน ๙๖ 
 เด็ก ๑๒ ป  มี cavity free  รอยละ ๗๐  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกําหนดในระดับประเทศ 
 

กลุมอายุ ตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ 2557 2558 2559 2560 

๑๘ เดือน รอยละเด็กปราศจากฟนนํ้านมผ ุ ๘๕.๕ ๘๙.๖ 87.๓ 95.44 
รอยละเด็กไดรับการแปรงฟนจากผูปกครอง 13.10 NA 70.6 70.36 

3 ป รอยละเด็กปราศจากฟนนํ้านมผ ุ 46.2 48.๑ 55.4 73.29 
6 ป  
(ป.1)  

รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนนํ้านม NA NA NA NA 
รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนถาวร ๗๗.๙ ๗๙.๖ ๘๑.๒ 96.39 

12ป  รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนถาวร 46.๕ NA 62.03 60.50 
รอยละเด็กฟนดไีมมีผุ (cavity free) NA 58.๓ ๕๖.๙ 70.11 
รอยละเด็กมสีภาวะเหงือกอักเสบ NA NA NA 67.51 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งท่ี 1 ใชขอมูล ป 2558 – 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



 
๕
๖ 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดับ รายการขอมลู 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย 

1.กลุมอายุ 0-2 ป 

๑. รอยละของเด็ก0-2ป 
ผูปกครองไดรับการฝกแปรงฟน
โดยลงมือปฏิบัติ 

เปาหมาย 2,727 806 1,429 340 2,282 523 2,980 1,043 880 1,255 892 1,305 1,373 652 591 655 617 479 20,829 

ผลงาน 377 97 211 54 134 142 269 140 339 261 101 253 211 233 223 181 127 182 3,535 
รอยละ 13.82 12.03 14.77 15.88 5.87 27.15 9.03 13.42 38.52 20.8 11.32 19.39 15.37 35.74 37.73 27.63 20.58 38 16.97 

2. รอยละของเด็ก0-2ปเคลือบ/
ทาฟลูออไรดเฉพาะที ่

เปาหมาย 2,727 806 1,429 340 2,282 523 2,980 1,043 880 1,255 892 1,305 1,373 652 591 655 617 479 20,829 
ผลงาน 297 126 203 37 90 131 169 144 140 334 63 431 192 169 95 208 31 178 3,038 

รอยละ 10.89 15.63 14.21 10.88 3.94 25.05 5.67 13.81 15.91 26.61 7.06 33.03 13.98 25.92 16.07 31.76 5.02 37.16 14.59 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญในกลุมเด็ก ๐-2 ป  : 
 

ลําดับ รายการขอมลู 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย 

2.กลุมอายุ 3-5 ป 

๑. รอยละของเด็ก3-5ปไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 

เปาหมาย 3,645 1,179 1,847 467 2,977 709 3,708 1,542 1,160 1,559 1,139 2,113 1,801 876 731 783 770 635 27,641 
ผลงาน 242 35 200 22 483 143 1,015 527 405 565 171 438 224 311 295 252 166 241 5,735 
รอยละ 6.64 2.97 10.83 4.71 16.22 20.17 27.37 34.18 34.91 36.24 15.01 20.73 12.44 35.5 40.36 32.18 21.56 37.95 20.75 

2. รอยละของเด็ก3-5ปเคลือบ/
ทาฟลูออไรดเฉพาะที ่

เปาหมาย 3,645 1,179 1,847 467 2,977 709 3,708 1,542 1,160 1,559 1,139 2,113 1,801 876 731 783 770 635 27,641 
ผลงาน 281 31 251 12 142 146 638 249 47 121 20 624 227 191 95 147 18 211 3,451 
รอยละ 7.71 2.63 13.59 2.57 4.77 20.59 17.21 16.15 4.05 7.76 1.76 29.53 12.6 21.8 13 18.77 2.34 33.23 12.49 

3. รอยละของเด็ก 3 – 5 ป ไดรับ
บริการทันตกรรม 

เปาหมาย 3,645 1,179 1,847 467 2,977 709 3,708 1,542 1,160 1,559 1,139 2,113 1,801 876 731 783 770 635 27,641 
ผลงาน 650 53 432 35 595 190 1,874 646 680 740 440 797 391 408 304 341 192 306 9,074 
รอยละ 17.83 4.50 23.39 7.49 19.99 26.80 50.54 41.89 58.62 47.47 38.63 37.72 21.71 46.58 41.59 43.55 24.94 48.19 32.83 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญในกลุมเด็ก ๐-๕ ป  : 
- การกระจายทันตาภิบาลลง รพ.สต. ทําใหมีการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพชองปากใน รพ.สต.มากข้ึน  
- การนิเทศงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต เพ่ือตดิตาม ใหคําปรึกษาการดําเนินงานแก ทันตาภิบาล และเพ่ือสรางความเขาใจกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขอ่ืนๆ ใน รพ.สต.เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข 

แหลงขอมูล : จาก HDC ณ วันท่ี  11 มกราคม 2561                                                

 



 
๕
๗ 

 
 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายการขอมลู 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย 

3.กลุมอายุ 12 ป 

๑. รอยละของเด็กอายุ 6ป ไดรับ
การเคลือบหลุมรองฟน 

เปาหมาย 1,267 50 3.95 1,267 50 3.95 1,267 50 3.95 1,267 50 3.95 1,267 50 3.95 1,267 50 3.95 1,267 
ผลงาน 450 4 0.89 450 4 0.89 450 4 0.89 450 4 0.89 450 4 0.89 450 4 0.89 450 
รอยละ 621 51 8.21 621 51 8.21 621 51 8.21 621 51 8.21 621 51 8.21 621 51 8.21 621 

2. รอยละของเด็กอายุ 6-12 ป
ไดรับบริการทันตกรรม 

เปาหมาย 10,201 3,112 4,935 1,301 7,257 2,245 9,748 3,821 3,202 4,055 3,298 5,570 5,035 2,394 1,940 2,073 2,350 1,683 74,220 
ผลงาน 2,539 232 1,167 84 1,156 764 4,465 1,180 1,773 1,851 1,053 3,219 675 807 345 427 719 1,020 23,476 
รอยละ 24.89 7.46 23.65 6.46 15.93 34.03 45.80 30.88 55.37 45.65 31.93 57.79 13.41 33.71 17.78 20.60 30.60 60.61 31.63 

3. รอยละของเด็กอายุ 12 ป มีฟน
ดีไมมีผุ (Cavity Free) (คน) 

เปาหมาย 157 0 8 2 60 113 286 90 136 139 103 357 88 47 0 31 55 150 1,822 
ผลงาน 89 0 5 1 54 99 219 84 107 82 85 238 68 43 0 26 33 117 1,350 

รอยละ 56.69 #DIV/0! 62.50 50.00 90.00 87.61 76.57 93.33 78.68 58.99 82.52 66.67 77.27 91.49 #DIV/0! 83.87 60.00 78.00 74.09 

4. รอยละของโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลม ลูกอม ขนม 
กรุบกรอบและเคร่ืองด่ืมที่มี
สวนผสมของน้ําตาลเกิน 5% 

เปาหมาย 65 21  10 57 13  21 33  22 23  26  23 12 16 13 
ผลงาน 33 12  6 26 13  34 22  19 4  23  5 6 16 13 
รอยละ 50.77 57.14  60.00 45.61 100.00  61.76 66.67  86.36 17.39  88.46  21.74 50.00 100.00 100.00 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญ: 
- ขอตกลงรวมกันระหวางทันตบุคลากรในจังหวัด  ท่ีจะตองทําการตรวจชองปากเด็กนักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี ๑-๖ ทุกคนในโรงเรยีน และนัดมารับบริการทันตกรรมในรายท่ีมีปญหา อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับทันตบุคลากรประจําป เชน งานแมและเด็ก งานเด็กกอนวัยเรียน งานเด็กวัยเรียน งานผูสูงอายุ งานเครือขาย เปนตน 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key 
Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

.-    ไมมีทันตแพทยใน สสจ. ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานดานทันตสาธารณสุขไมคลองตัว  
- ทันตแพทยในบางอําเภอมีการโยกยายทุกป ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องในอําเภอนั้นๆ   
- งานใน รพ.สต. หลากหลาย ทําใหทันตาภิบาลซ่ึงสวนใหญเปนนองจบใหม ๑-๓ ป ยังขาดทักษะในการ
ดําเนินงานทันตสาธารณสุข ขาดการบูรณาการกับงานอ่ืนๆ และบางคนสนใจทํางานอ่ืนมากกวางานทันตสาธารณสุข  

 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงาน 

ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ทันตาภิบาลสวนใหญเปนนองจบใหม ๑-
๓ ป  ทําใหขาดทักษะในการดําเนินงาน
ทันตสาธารณสุขขาดบูรณาการกับงาน
อ่ืน และบางคนสนใจทํางานอ่ืนมากกวา
งานทันตสาธารณสุข 

  

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- ตัวชี้วัด ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะทําใหเปรียบเทียบยอนหลังไมได   
- การรายงานขอมูลท่ีขอจากพ้ืนท่ี ควรใชจากระบบขอมูลท่ีมีอยู และใหพ้ืนท่ีรายงานเพ่ิมเติมใหนอยท่ีสุด เพ่ือลดภาระ

ในงานบริการท่ีมีมากอยูแลว 
-   พัฒนาความกาวหนาทันตภิบาลในเขาสูตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส และกรณีผูจบปริญญาตรีใหมี

โอกาสเขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ดานทันตสาธารณสุข)  

เพ่ือลดความขาดแคลนทันตบุคลากรในหนวยบริการทุกระดับ 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
............................................................................................................................................................................................... 

 
     ผูรายงาน  นางอภัยวัล พรตระกูลพิพัฒน 

     ตําแหนง  เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
     วัน/เดือน/ป  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

     โทร.  ๐๙ ๕๘๘๓ ๙๕๙๕  
e-mail : tardtong2501@hotmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

  
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 9 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป (ไมเกิน ๔๐ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕-
๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน) 

2. สถานการณ 
 ในการติดตามสถานการณการตั้งครรภในวัยรุนของจังหวัดกาฬสินธุ ปจจุบันใชขอมูลการคลอด มีชีพ
ในกลุมประชากรหญิงอายุ 15-19 ป โดยใชขอมูลอัตราการคลอดมีชีพจากระบบ Health Data Center  
(HDC) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คืออัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ป พ.ศ. 25๖๐ เทากับ ๒๘.๗๔ ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน ซ่ึงไมเกิน
เกณฑเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนระดับชาติ        
พ.ศ. 2560-2561 (ไมเกิน 42 ตอพัน) รายละเอียดเก่ียวกับการคลอดมีชีพมีดังตอไปนี้  
 มีหญิงคลอดบุตรจํานวนท้ังสิ้น ๗,๒๑๕ ราย เปนการคลอดจากแมอายุนอยกวา ๒๐ ป จํานวน 
๑,๐๙๕ ราย คิดเปนรอยละ 1๕.๑๘ ของการคลอดท้ังหมด 

- เปนแมวัยรุนอายุ 10-14 ป จํานวน 2๑๒ ราย  
- เปนแมวัยรุนอายุ 15-19 ป จํานวน ๘๘๓  ราย 

จากการติดตามแนวโนมอัตราการคลอดมีชีพในฐานขอมูลระบบ Health Data Center (HDC) 
พบวาอัตราการคลอดในวัยรุนสูงท่ีสุดใน พ.ศ.255๗ คือ 53.๖4 ตอพัน หลังจากนั้นมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ใน
ระยะ 5 ปท่ีผานมา ดังนี้  

- อัตราการคลอดของวัยรุนอายุ 15-19 ปตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน 
พบวามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ขอมูล พ.ศ. 255๖-25๖๐ เทากับ ๔๖.๒๑, 53.๖4, ๓๒.๕๔, ๒๙.๓๐ และ 
๒๘.๗๔ ตามลําดับ โดยอัตราการคลอดในป 25๖๐ (ใชเปนขอมูลในการติดตามผลงานป 256๑)  ไมเกิน
เกณฑเปาหมายท่ีกําหนดตามแผนยุทธศาสตรฯ ไมเกิน 42 ตอพัน 
         ภาพท่ี ๑ อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน  
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ   

 
ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๐ 
 

อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๖ – 
๒๕๕๐ จังหวัดกาฬสินธุ พบวาในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมเพ่ิมสูงกวาทุกป เทากับ ๕๗.๖๔ และมีแนวโนมลดลงใน
ป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทากับ ๓๒.๕๔ ,๒๙.๓๐ และ๒๘.๗๔ ตามลําดับ ตามเกณฑคาเปาหมาย ไมเกิน ๔๒ ตอ
ประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน 
ภาพท่ี ๒ อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน พ.ศ.๒๕๖๑ 
รายอําเภอของจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 
ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 จากการจําแนกสถิติการคลอดของหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป รายอําเภอ พบวาอําเภอท่ีมีอัตราการคลอด
ในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ตอพันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป สูงท่ีสุดแตไมเกินคาเปาหมายท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนด (ไมเกิน ๔๐ ตอพันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป) ไดแก อําเภอหนองกุงศรี (๙.๘๖),              
ดอนจาน (๘.๕๖), สมเด็จ (๘.๔๐) ,นามน (๗.๗๗) และอําเภอรองคํา (๗.๓๘) ตามลําดับ สวนอําเภอท่ีมีอัตรา
การคลอดนอยท่ีสุด คือ อําเภอเขาวง (๓.๐๗)  
 

การตั้งครรภซํ้าในวัยรุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป 
ภาพท่ี ๓ รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

 
 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

ไมเกิน ๔๐ ตอพัน ปชก.หญิง ๑๕-๑๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๑ 
 

รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ พบวา
ในป ๒๕๕๗ มีแนวโนมเพ่ิมสูงกวาทุกป เทากับ ๑๗.๙๙ และมีแนวโนมคงท่ีในป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ เทากับ 
๑๔.๓๑, ๑๔.๗๕ และ๑๔.๖๔ ตามลําดับ ซ่ึงเกินเกณฑคาเปาหมาย คือ ไมเกินรอยละ ๑๐ สะทอนใหเห็นวา
แมวัยรุนจํานวนหนึ่งไมไดรับบริการคุมกําเนิดชนิดก่ึงถาวรหลังคลอดบุตร ซ่ึงจะชวยใหยืดระยะหางของการมี
บุตรคนตอไปไดนานถึง 3-5 ป  
ภาพท่ี ๔ รอยละการตั้งครรภซํ้าในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๖๑    
            (ต.ค.– ธ.ค.๖๐) จําแนกรายอําเภอ     

 
 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 จากการดําเนินการตามนโยบายอําเภออนามัยการเจริญพันธุ และการจัดบริการคลินิกสุขภาพท่ีเปน
มิตรสําหรับวัยรุนในสถานบริการสาธารณสุข ทําใหสถานการณการตั้งครรภซํ้าของหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป       
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ เม่ือวิเคราะหสถานการณ จําแนกรายอําเภอ พบวายังมีบางอําเภอท่ีมีอัตรา  
การตั้งครรภซํ้าของหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ท่ีเกินคาเปาหมาย ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด (ไมเกินรอยละ ๙.๕) ไดแก อําเภอ
หวยผึ้ง (๕๐.๐๐), นามน (๔๐.๐๐), หวยเม็ก (๓๓.๓๓), คํามวง (๓๓.๓๓) , อําเภอกุฉินารายณ (๒๒.๓๓) ,เขาวง (๑๖.๖๗) ,
ทาคันโท (๑๔.๒๙) ,เมืองกาฬสินธุ (๑๔.๒๙)  และพบวาอําเภอท่ีไมมีอัตราการตั้งครรภซํ้าของหญิงอายุ        
๑๕ -๑๙ ป จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอรองคํา ,สหัสขันธ และอําเภอหนองกุงศรี  
 

ภาพท่ี 5  รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern Methods)  
              หลังคลอด หรือหลังแทง จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๖๑ (ต.ค.– ธ.ค.๖๐) จําแนกรายอําเภอ     
 

 
 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๒ 
 

ภาพท่ี ๖ รอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา ๒๐ ป ท่ีคุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร          
(หวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด) จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๖๑ (ต.ค.– ธ.ค.๖๐) จําแนกรายอําเภอ     

 

 
 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

การคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง เทากับรอยละ 
๑๘.๓๖ (ภาพท่ี 5) สวนรอยละของวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป ท่ีคุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร 
(หวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด) เทากับรอยละ ๕๔.๓๕ และพบอําเภอท่ีมีวัยรุนอายุต่ํากวา 20 ป      
ท่ีคุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวรมากท่ีสุด คือ อําเภอสมเด็จ เทากับ ๑๐๐.๐๐ (ภาพท่ี 6)  
 

ระบบบริการท่ีเปนมิตรกับวัยรุนและเครือขายการดําเนินงานในระดับอําเภอ 
ภาพท่ี 7 รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑมาตรฐาน (YFHS ) จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ    
  

รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานการพิจารณาตัดสิน และประเมินรับรองตามมาตรฐาน (YFHS )(สะสม) 
จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ 

 

 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักอนามัยเจริญพันธุ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๓ 
 

ภาพท่ี 8 รอยละของอําเภอท่ีผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุ จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ  
    

           รอยละของอําเภอท่ีผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุ (สะสม) จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกราย
อําเภอ 

 
ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักอนามัยเจริญพันธุ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

การดําเนินงานสําคัญในการสงเสริมใหบรรลุเปาหมายในเรื่องลดอัตราการตั้งครรภในวัยรุน คือการ
จัดบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมามีโรงพยาบาลผานเกณฑ
มาตรฐาน YFHS รอยละ ๑๐๐.๐๐ (ภาพท่ี 7) และอําเภอผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุรอยละ 
๑๐๐.๐๐ (ภาพท่ี 8) เปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไวใน พ.ศ. 2560 นอกจากนี้การบูรณาการดําเนินงานรวมกับ
ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุนในจังหวัด และระดับพ้ืนท่ี จะมีสวนสําคัญเพ่ือลดความซํ้าซอน และรวมกัน
ขับเคลื่อนงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน 
1. การผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ

ในวัยรุนในระดับเขตและระดับจังหวัดของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับ
จังหวัดและกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ี 

2. การสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth 
Friendly Health Services) อํ า เ ภ อ อ น า มั ย ก า ร เ จ ริ ญ พั น ธุ  แ ล ะ ที ม นั ก จั ด ก า ร สุ ข ภ า พ วั ย รุ น  
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๔ 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๕ 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๖ 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๗ 
 

 สวนท่ี ๒ กลไกลการขับเคล่ือนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดกาฬสินธุ 
 ๑. การลดปญหาการตั้งครรภซํ้าในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

1. การผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในระดับจังหวัด         
ของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนระดับจังหวัด และภาคีเครือขายตางๆ ในพ้ืนท่ี 
1.1 มีกลไก
การทํางานท่ี
เปนรูปธรรม
และมี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
1.2 มีการ
ดําเนินงาน
ปองกันและ
แกไขปญหา
การตั้งครรภ
ในวัยรุนอยาง
มี
ประสิทธิภาพ 
วัดผลได 
1.3 อัตรา
การคลอดมี
ชีพในหญิง
อายุ 15-19 
ป ไมเกิน 40 
ตอประชากร
หญิงอายุ 
15-19 ป 
1,000 คน  
 
 
  
 

1. เรงรัดและ
ผลักดันการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนระดับ
จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 2. สนับสนุน
สงเสริมการจัด
ประชุมคณะ 
อนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัด ใหได
ตามเปาหมายอยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 
 
3. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนในการ
ประชุมคณะ 
อนุกรรมการฯ 
ระดับจังหวัด 
 
 
 

1. ติดตามการ
แตงตั้งคณะ 
อนุกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ระดับจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
2. ติดตามการ
ประชุมคณะ 
อนุกรรมการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ในระดับจังหวัด 
และผลท่ีเกิดจาก
การประชุม
ดังกลาว 
3. ติดตามการบูร
ณาการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร
การปองกันและ
แกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ของหนวยงานใน
ระดับจังหวัด ท้ัง
หนวยงาน 5 
กระทรวงหลัก 
และหนวยงาน
ภาคีเครือขายอ่ืนๆ 
ในพ้ืนท่ี 

๑. ขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน ภายใตพระราชบัญญัติการปองกันและแกไข
ปญหาการตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙ ตามคําสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ ท่ี ๒๕๒ / ๒๕๖๐ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดกาฬสินธุ ลง
วันท่ี  ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และผานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุนจังหวัดกาฬสินธุ และขอรายงานความกาวหนาการ
ดําเนินงาน โดยจังหวัดกาฬสินธุ ไดกําหนดแผนการประชุม
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
จังหวัดกาฬสินธุ ครั้งท่ี ๑ เดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๒ 
เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือใหการดําเนินงานปองกัน และแกไข
ปญหาอนามัยการเจริญพันธุ  ในวัยรุนมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอไป 
๒. การขับเคลื่อนดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุนในระดับจังหวัด โดยการดําเนินงานโครงการ
ปองกันควบคุมโรคและภยัทางสุขภาพท่ีเปนปญหาสําคญัใน
พ้ืนท่ี (Area Based) ประเด็นการตั้งครรภในวัยรุนในพ้ืนท่ี ๓ 
อําเภอ คือ นาคู หวยผึ้ง และคํามวง 
 
 
 
 
 
๓. การขับเคลื่อนการดําเนินงานแผนบูรณาการสุขภาพวัยรุน
ผาน ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน (Teen Manager) ระดับ
จังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีอําเภอตนแบบ Teen Manager 
ท่ีอําเภอสมเด็จและอําเภอกุฉินารายณ โดยมีคณะกรรมการ
อนามัยแมและเด็กท้ังระดับจังหวัด อําเภอ รวมพิจารณาเพ่ือ
จัดทําแผนงาน/โครงการกลุมวัยรุน  
 
๔.บูรณาการขับเคลื่อนภายใตโครงการจังหวัดกาฬสินธุ  
   - ขับเคลื่อนผานโครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภ
ในวัยรุนแบบบูรณาการจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๘ 
 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

4. สรางกลไกการ
ดําเนินงานท่ีมีการ
ประสานงานกับ
หนวยงาน 5 
กระทรวงหลักใน
ระดับจังหวัด อยาง
ตอเน่ืองจริงจัง 
5. สรางการสื่อสาร
สาธารณะเพ่ือให
วัยรุนและครอบครัว
เขาถึงบริการสุขภาพ
ทางเพศและอนามัย
การเจรญิพันธุใน
รูปแบบท่ีหลาย
หลายตรงตามความ
ตองการ 

4. ติดตามการ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการ
ปองกันและแกไข
ปญหาการ
ตั้งครรภในวัยรุน
ในระดับจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. บูรณาการดําเนินงานในหนวยงานสาธารณสุข และระหวาง
กระทรวงท่ีเก่ียวของดังน้ี  
   ๕.๑ ในหนวยงานสาธารณสุข 
           (๑) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยจดัอบรมเรื่องเพศ
คุยไดในครอบครัว โดยวิทยากรระดับจังหวัดในการสื่อสารเรื่อง
เพศ อนามัยการเจรญิพันธุ และพฤติกรรมเสีย่งของวัยรุน 
จังหวัดกาฬสินธุ  
          (๒) ยกระดับคลินิกบริการใน คลินิกท่ีเปนมติรกับวัยรุน   
( YFHS ) ,ศูนยเพ่ือนใจวัยรุน ,To BE NUMBER ONE, 
Psychosocial Clinic,High risk Pregnancy clinic ,Family 
Planning ,คลินิกอดเหลา/บุหรี,่ OSCC 
         (๓) งานพัฒนาสุขภาพกลุมวัยรุน ศูนยอนามยัท่ี ๗
ขอนแกนจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบริหาร
จัดการดวยคากลาง ป ๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมประชุมขยายผล
ตนแบบตําบลจัดการสุขภาพวัยรุนแบบบูรณาการโดยใชคากลาง 
พ้ืนท่ีตําบลรองคํา และตําบลสามคัคี อําเภอรองคํา จังหวัด
กาฬสินธุ วันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรงพยาบาล
รองคํา  
    ๕.๒ ระหวางหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ๕ กระทรวงหลัก คือ 
          (๑) หนวยงานศึกษาธิการ ขับเคลื่อนคณะกรรมการ
ดําเนินงานเชิงบูรณาการดานอนามัยแมและเด็ก อนามัยเจริญ
พันธุ  โรงเรียน ๓ด ี“เด็กดี สุขภาพด ีปญญาด”ี ในหลักสตูร
วัยรุน วัยใสไมดื่ม ไมเสพ ไมทอง 
          (๒) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
          (๓) มหาดไทย 
          (๔) ทองถ่ิน 
๑. มาตรการการสงเสรมิสุขภาพวัยรุน 
   - คณะกรรมการเสริมสรางความเขมแข็งการสงเสริมสุขภาพ
ดวยดวยตาํบลจดัการสุขภาพทุกกลุมวัยแบบบูรณาการ จังหวัด
กาฬสินธุ 
   - คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
๒. มาตรการดานสังคม บูรณาการรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย ,มหาดไทย ,ศึกษาธิการ 
   - คณะการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช 
ป ๒๕๖๑ 
   - คณะกรรมการบูรณาการชวยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว ศูนยพ่ึงไดจังหวัดกาฬสนิธุ ป ๒๕๖๑ 
๓. มาตรการบังคับใชกฎหมายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
บูรณาการรวมกับกลุมงานยาเสพติดและสุขภาพจิต 
    -คณะกรรมการพัฒนาระบบการปองกันบําบัดรักษาและ
ฟนฟูผูติดยาเสพตดิจังหวัดกาฬสินธุ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๖๙ 
 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

2. การสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพท่ีเปนมติรสําหรับวัยรุนและเยาวชน (Youth Friendly Health 
Services: YFHS) อําเภออนามัยการเจรญิพันธุ และทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) 
2.1 
โรงพยาบาล
ในสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ผานเกณฑ 
มาตรฐาน 
YFHS ฉบับ
บูรณาการ
มากกวารอย
ละ 85 
2.2 
โรงพยาบาลท่ี
ผานการเยี่ยม
ประเมิน ครบ 
3 ป มีการ
ดําเนินงานท่ี
ตอเน่ือง และ
มีคุณภาพ 
รอยละ 20 
2.3 อําเภอ
ผานเกณฑ
การประเมิน
อําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ
มากกวารอย
ละ 75 
 
 
 

1. สนับสนุนสงเสรมิ
ใหมีการพัฒนา
ศักยภาพทีมเยีย่ม
เสรมิพลัง
โรงพยาบาลตาม
มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานอําเภอ
อนามัยการเจริญ 
พันธุ  ระดบัเขตและ
จังหวัดอยางตอเน่ือง 
ผานกลไกของ
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ 
2. พัฒนาระบบ
บริการสุขภาพใน
สถานบริการ
สาธารณสุขระดับ
ตางๆ เพ่ือเอ้ือให
วัยรุนและเยาวชน
เขาถึงบริการสุขภาพ
ท่ีเปนมิตรในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย ตรง
กับความตองการ 
3. กระตุนและ
สงเสริมให
โรงพยาบาลมีการ
ดําเนินการและ
พัฒนาใหผานเกณฑ
มาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการ 
4. สนับสนุนให รพ.
สต.มีแนวทาง
พัฒนาการ
ดําเนินงานการจดั 
YFHS  

1. การติดตามการ
สรางเสริมความ
เขาใจในหลักการ
และแนวทางการ
ดําเนินงาน YFHS  
และอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ
ใหแก
คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 
เพ่ือใหเกิดการบูร
ณาการงานใน
ระดับอําเภอได
อยาง เปนรูปธรรม
และมี
ประสิทธิภาพ 
2. ติดตามผลการ
สงเสริมและ
ผลักดัน งาน 
YFHS และอําเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุไปสูแผนงาน 
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ   
3. ติดตามผลการ
ผลการประเมิน
รับรอง
โรงพยาบาลสังกัด
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตาม
เกณฑมาตรฐาน 
YFHS ฉบับบูรณา
การ และการ
รับรองอําเภอ
อนามัยการเจริญ

สสจ.กาฬสินธุเขารวมประชุมพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมเสรมิพลัง
โรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการและอําเภอ
อนามัยการเจริญพันธุระดับเขตและจังหวัด ในวันท่ี ๒๕ – ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมลีการเดนส พลาซา จังหวัดสงขลา 
จํานวน ๒ ทาน คือ นางชานิณี  วราเอกศิริ ตาํแหนง พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ รพ.สมเดจ็ และนางสาวอุไรวรรณ พันโน
ฤทธ์ิ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.กาฬสินธุ และจะมี
การจัดประชุมถายทอดนโยบาย เกณฑการประมาณ การเยี่ยม
เสรมิพลังโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการและ
อําเภออนามัยการเจริญพันธุระดับจังหวัด โดยเชิญผูรับผดิชอบ
งานโรงพยาบาลทุกแหง และสํานักงานสาธรณสุขอําเภอทุกแหง 
ในชวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดประเด็นหลัก คือ  
๑.ทบทวนแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน YFHS จังหวัด
กาฬสินธุ ป ๒๕๖๐ 
๒.จัดทํายุทธศาสตรกลุมวัยรุนรวมกับคณะอนุกรรมการปองกัน
และแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดกาฬสินธุป ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
๓. มีบริการสุขภาพท่ีเปนมติร มีคณุภาพ และจัดบริการไดตรง
ปญหาและความตองการของวัยรุน ท้ังเชิงรับและเชิงรุก 
๔. วัยรุนและเยาวชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพและอนามัย
การเจรญิพันธุไดอยางท่ัวถึง ตรงตามความตองการ 
๕. มีเครือขายการดําเนินงานดานอนามัยการเจริญพันธุ และการ
ประสานการดาํเนินงานระหวางสถานบริการสาธารณสุข 
ครอบครัว /ชุมชน และสถานศึกษาอยางสอดคลอง มี
ประสิทธิภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุมีชองทางเพ่ือการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศ
และอนามัยการเจริญพันธุในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
๑. สถานบริการสาธารณสุข 
      - การจัดบริการคลินิกวัยใส  (YFHS) ในโรงพยาบาลทุก
แหง จํานวน ๑๘ แหง 
      - ทางโทรศัพท Hotline สายดวน ของแตละโรงพยาบาล 
      - ทางสื่ออนไลน facebook  line 
      - สื่อประชาสัมพันธ แผนผับ โปสเตอร 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๐ 
 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

5. ผสานความ
รวมมือ ระหวางศูนย
อนามัย สคร.ศูนย
สุขภาพจิตและ 
สสจ.เพ่ือเยี่ยมเสริม
พลังโรงพยาบาลใน
เขตรับผิดชอบให
ดําเนินงานตาม
มาตรฐานYFHS 
ฉบับบูรณาการ
รวมกับเกณฑอําเภอ
อนามัยการเจริญ
พันธุ              
6. จัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู 
และถอดบทเรียน
การจัดบริการ
สุขภาพท่ีเปนมติร
ตามมาตรฐานYFHS 
(ฉบับบูรณาการ)
และอําเภออนามัย
การเจรญิพันธุ 

พันธุ       
4. การเยี่ยมเสรมิ
พลังและจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ในระดับเขตและ
จังหวัด 
 

๒. สถานศึกษา  
       - การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสตูรเพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิตในโรงเรียน ๓ด ี“เด็กดี สุขภาพดี ปญญาด”ี 
       - มีมุมเพ่ือนใจวัยรุนในโรงเรยีนขยายโอกาส และโรงเรียน
มัธยมศึกษาทุกแหง 
๓. ในชุมชน  
      - กิจกรรมรณรงคในวันสําคญัตางๆ เชน วันเอดสโลกวันวา
เลนไทน วันงดสูบบุหรโีลก งดเหลาเขาพรรษา 
     - การอบรมพอ แม ผูปกครองท่ีมีบุตรหลานอยูในวัยรุน โดย
ใชหลักสูตร“คูมือการจดัการอบรมเรื่องเพศคุยไดในครอบครัว ” 
     - การจัดพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรบัเยาวชน / โรงเรียนพอแม 
     - สื่อบุคคล เชน อสม. ผูนําชุมชน แกนนําวัยรุนและเยาวชน
และไดมีการเพ่ิมชองทางการเขาถึงของกลุม 
เปาหมาย เชน การติดปายคลินิกวัยรุนหนาโรงพยาบาล ใน
โรงเรียน สุขศาลา และจุดท่ีวัยรุนและเยาวชนรวมตัวกัน 
๔.ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนทรัพยากรใน
การดําเนินงานเพ่ือการปองกันและแกไขการตั้งครรภในวัยรุนตาม
บริบทของแตละพ้ืนท่ี เชนแผนปฏบัิติการอบรมพอแม/
ผูปกครอง/วัยรุน ในการสื่อสารเรือ่งเพศระหวางวัยรุนกับ
ครอบครัว โดยใชงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ตําบลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี กองศึกษางาน
สภาเด็กและเยาวชน 

2.4 ทีมนัก
จัดการ
สุขภาพวัยรุน 
(Teen 
Manager)
ระดับอําเภอ/
ตําบล ไดรับ
การพัฒนา
ศักยภาพ เขต
สุขภาพละ 2 
อําเภอ 
อําเภอละ 40 
คน 

ขยายทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุน 
(Teen Manager) 
ระดับเขตสุขภาพ/
จังหวัด สูระดับ
อําเภอ/ตาํบล 

ติดตามผลการ
ดําเนินงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ทีมนักจัดการ
สุขภาพวัยรุน 
(Teen Manager) 
ระดับอําเภอ/
ตําบล 

มีทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน (Teen Manager) ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุนแบบบูรณาการใน
ระดับ จังหวัด/อําเภอ/ตําบล การขับเคลื่อนการดําเนินงานแผน
บูรณาการสุขภาพวัยรุนผาน ทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน (Teen 
Manager) ระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ โดยมีอําเภอตนแบบ 
Teen Manager ท่ีอําเภอสมเด็จและอําเภอกุฉินารายณ โดยมี
คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กท้ังระดับจังหวัด อําเภอ รวม
พิจารณาเพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการกลุมวัยรุน  
โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร และตัวช้ีวัดท้ังจากกระทรวง กรม 
เขตและจังหวัด เพ่ือถายทอดนโยบายและแนวทางการ
ดําเนินงาน คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับอําเภอ ช้ีแจง
แนวทางการดําเนินงานแกผูรับผดิชอบงานระดับตําบล ผานการ
ทํางานแบบ DHB กระบวนการดําเนินงาน เนนการสนับสนุน
องคความรูทางดานวิชาการ  ผานการนิเทศตดิตามงานในพ้ืนท่ี 
การแบงโซนและพัฒนาแมขายในแตละโซน เพ่ือชวยเหลือใน
ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การแบงปนทรัพยากร 
ตลอดจนการใหคําปรึกษาแนะนํา การแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการดําเนินงาน การประเมินมาตรฐานการ
ใหบริการท่ีเปนมิตรกับวัยรุน 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๑ 
 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

3. การลดปญหาการตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป 
รอยละการ
ตั้งครรภซ้ําใน
วัยรุนอายุต่ํา
กวา 20 ป 
ในระดับเขต
ลดลงไมนอย
กวารอยละ 2 
(เปรยีบเทียบ
กับขอมูลจาก
ระบบ HDC 
พ.ศ. 2560) 

1. สงเสริมใหวัยรุน 
และครอบครัวมี
ความรูและทัศนคติ
ท่ีดีตอการคุมกําเนิด
หลังคลอดหรือหลัง
แทง 
2. สงเสริมการ
เขาถึงสิทธิการ
คุมกําเนิดหลังคลอด
หรือหลังแทงดวยวิธี
ก่ึงถาวร  (ภายใน 6 
สัปดาหหลังคลอด/
หลังแทง) 
3. มีการสงเสริม
สนับสนุนให
บุคคลากรผู
ใหบริการมีความรู
และทักษะการ
คุมกําเนิดดวยวิธีก่ึง
ถาวรอยางตอเน่ือง 
และเพียงพอสําหรับ
การจัดบริการใน
พ้ืนท่ี 
4. การตรวจสอบ
ปญหาในดานระบบ
การสํารองเวชภัณฑ
คุมกําเนิดชนิดก่ึง
ถาวร และพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหมี
เวชภัณฑสําหรบัการ
คุมกําเนิดอยาง
เพียงพอตอความ
ตองการของวัยรุน
อายุต่ํากวา 20 ป
ท่ีมารับบริการ 

1. ติดตามอัตรา
การเขาถึงบริการ
คุมกําเนิดหลัง
คลอดหรือหลัง
แทงดวยวิธี
สมัยใหมทุกวิธี 
2. ติดตามอัตรา
การไดรับบริการ
คุมกําเนิดหลัง
คลอดหรือหลัง
แทงดวยวิธี
คุมกําเนิดก่ึงถาวร 
3. การบันทึกและ
ติดตามผลการ
บันทึกขอมูลการ
การใหบริการ
คุมกําเนิดหลัง
คลอดหรือหลัง
แทงในระบบ 
Health data 
center (HDC) ให
ถูกตองครบถวน 
 

1. วัยรุนหลังคลอดหรือหลังแทงทุกรายไดรับบริการคมุกําเนิด
ดวยวิธีสมัยใหม โดยเนนวิธีการคมุกําเนิดชนิดก่ึงถาวร  
2. ระบบขอมูลการรายงานผลการใหบริการคุมกําเนิดหลังคลอด
หรือหลังแทงในกลุมวัยรุนมีความถูกตองครบถวน ทันเวลา 
-จังหวัดกาฬสินธุไดมีการดําเนินงาน ภายใตแนวคิดพัฒนาระบบ
บริการคณุภาพในโรงพยาบาลมาตรฐาน โดยใชมาตรการ 
๑. คณะกรรมการ MCH Board ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ 
(ดวยกลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยแมและเด็กตั้งแต
ฝากครรภถึงการคลอดและการวางแผนครอบครัว) ผาน
คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดย
มาตรการหลังคลอดจะไดรับบริการใหการปรึกษาการคุมกําเนิด
เพ่ือใหแมวัยรุนเลือกคุมกําเนิดโดยยึดหลักการคมุกําเนิดไดนาน  
ไมมผีลกระทบตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเจาหนาท่ีผู
ใหบริการในเรื่องน้ีจะเปนเจาหนาท่ีจากหลายจดุบริการไดแก
เจาหนาท่ีหอผูปวยใน คลินิกมุมเพ่ือนใจวัยรุน และคลินิก
วางแผนครอบครัว   
๓.คณะกรรมการ OSCC ในกรณีท่ีเกิดภาวะการตั้งครรภท่ีไมพึง
ประสงค/การแทงโดยยึด มีการใหบริการคมุกําเนิดในหญิงอายุ
นอยกวา ๒๐ป ท่ีมารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรใน
สถานบริการสาธารณสุขและไดรับบริการคมุกําเนิดดวยวิธี
คุมกําเนิดชนิดก่ึงถาวร(ยาฝงคุมกําเนิด/หวงอนามัย)    
มาตรการทางสังคม 
   ๑. พัฒนาระบบการมีสวนรวมระหวางครอบครัวและ
สถานศึกษา 
เสรมิสรางความอบอุนปราศจากการใชความรุนแรงผาน
สื่อสารมวลชน และการสื่อสารสังคมเพ่ือพัฒนาบทบาท
ครอบครัว เสริมความรูความเขาใจความเปนพอเปนแม 
   ๒. รณรงคเผยแพรขอมูลผานสือ่เพ่ือสนับสนุนการสรางทักษะ
ของการเปนพอเปนแม (Parenting programme) 
๑.ในป ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุไดสํารวจและแจงความตองการ
อบรมมีบุคลากรผูใหบริการมีความรูและทักษะการคมุกําเนิด
ดวยวิธีก่ึงถาวร โดยการสงเสรมิทักษะบุคลากรโดยวิธีอบรม ฝก
ปฏิบัติการฝงยาคมุกําเนิด เพ่ิมเตมิจํานวน ๑๑ คน ซึ่งไดรับ
โควตาเขารับการอบรมจํานวน ๒ แหงในป ๒๕๖๐ คือ
โรงพยาบาลนามน และโรงพยาบาลกมลาไสย ซึ่งรวมแลว
โรงพยาบาลท่ีมีบุคลากรท่ีผานการอบรมทักษะการคมุกําเนิด
ดวยวิธีก่ึงถาวร จํานวน ๑๒แหง 
๒.มีการใหบริการคุมกําเนิดในหญงิอายุนอยกวา ๒๐ปท่ีมารับ
บริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรในสถานบริการสาธารณสุข
และไดรับบริการคมุกําเนิดดวยวิธีคุมกําเนิดชนิดก่ึงถาวร จํานวน

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๒ 
 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ี 

แนวทาง 
การตรวจ ติดตาม 

ผลลัพธท่ีตองการ 

หญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป หลังคลอดหรือหลังแทงท่ีคุมกําเนิด 
ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด/หวง
อนามัย)  ๒๕ คน (หรือรอยละ ๕๔.๓๕) 
ประเด็นการดาํเนินงาน 
    ๑.บูรณาการ/สงตอจากคลินิก High Risk Pregnancy
ในขณะตั้งครรภ (ท้ังพึงประสงคและไมพึงประสงค) / OSCC / 
หองคลอดและหลังคลอด 
   ๒.บูรณาการการเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยการขับเคลื่อนผาน
คณะกรรมการ ๓ดี “คนดี สุขภาพดี รายไดดี ”,DHS 
   ๓.การทํางานเชิงรุกใหมากข้ึนโดยเช่ือมโยงกับบุคลากรใน
พ้ืนท่ี คือ อสม.เช่ียวชาญ อนามัยแมและเด็กในทุกอําเภอ 
 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

๑.ปจจัยความสําเร็จ (Key Success factors) 
 ๑. ขับเคลื่อนการดําเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ คือ 

      ๑.๑ คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กระดับจังหวัด อําเภอ (MCH Board) 
      ๑.๒ คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดกาฬสินธุ       
     ๑.๒.๑ คณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน
จังหวัดกาฬสินธุ 
 ๑.๓ คณะกรรมการบูรณาการชวยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ศูนยพ่ึงได          
จังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๖๐ 
 ๑.๔ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
 ๒. การกําหนดเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลปฏิบัติราชการของอําเภอ และโครงการ “โรงเรียน ๓ 
ดี เด็กดี สุขภาพดี ปญญาดี” 
 ๓. การเสริมสรางพลังบุคลากรทีมสหวิชาชีพ โดยการมีสวนรวมทุกกระบวนการตั้งแต 
การคนหาปญหา การจําจัดแนวทางแกไข และการบูรณาการการทํางาน 

๔. การนิเทศติดตาม สนับสนุนดานวิชาการโดยทีมสหวิชาชีพ 
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๗๓ 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
  

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ท่ีทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน
หรือดําเนินการตอ 

๑.ขอมูลท่ีนํามาใช
วิเคราะหขอมูลเชิงลึกท่ี
เก่ียวกับการตั้งครรภใน
วัยรุนและกลุมเสี่ยง เปน
ท้ังระบบเอกสารและ
โปรแกรม และขอมลู
บางอยางไมสามารถลง
โปรแกรมได   

๑. การตั้งครรภซ้ําในวัยรุนอายุ ๑๕ – ๑๙ ป : พบวา ถึงจะมี
แนวโนมลดลง แตยังมีประเด็นทางวิชาการท่ีมีความแตกตางกันใน
ตัวช้ีวัด กลาวคือ WHO ใชอัตราการตั้งครรภ แตสําหรับประเทศไทย
ใชอัตราการคลอด ทําใหมีขอมูลบางสวนถูกละเลยจากการเก็บ
ขอมูลตามระบบรายงาน เพราะดเูฉพาะผูท่ีมาคลอดกับสถาน 
บริการ สวนขอมลูการทําแทงยังเปนขอจํากัดในการจัดเก็บ 
๒. ควรสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล/การวิเคราะหสถานการณของ
ปญหา ครอบคลุมสาเหตุและปจจยัท่ีเก่ียวของ (โดยใชขอมูลจาก
ระบบเฝาระวังพฤติกรรมท่ีสัมพันธกับการติดเช้ือเอช ไอ วี (BSS) , 
ทะเบียนรายงานหญิงตั้งครรภ การคลอด หลังคลอด การคุมกําเนิด
หลังคลอด และขอมลูสุขภาพเด็ก) เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดแผนงาน
โครงการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเหมาะสม 
สามารถใชในการควบคุมกํากับ และตดิตามประเมินผลการทํางาน
สอดคลองกับบริบทในพ้ืนท่ีตอไป 
๓. กลุมเปาหมายท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน  เปนกลุมเสี่ยงท่ีจะ
แตงงานเร็ว มีลูกมาก บริบทพ้ืนท่ี 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ท่ีทําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถปุระสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือดําเนินการตอ 

๒.อุปสรรคในการเรียน

การสอนทักษะชีวิต/

เพศศึกษาใน

สถานศึกษา 

- เสนอแนะใหอําเภอ จังหวัดดําเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม
การเรยีน  การสอนเพศศึกษา ท้ังในสวนครผููสอนและผูเรียน เพ่ือใช
กําหนดแผนการแกไขปญหาตอไปบูรณาการในโครงการ “โรงเรียน 
๓ ดี เด็กดี สุขภาพดี ปญญาด”ี 

 

๓.สถานการณการคลอด

ซ้ําในวัยรุน  

๑. วิเคราะหสถานการณและผนวกกับรายงานในท่ีประชุม MCH 
Board ทุก ๓ เดือน 
๒.เพ่ิมการเขาถึงและการใชบริการคุมกําเนิด เพ่ือการปองกันการ 
ตั้งครรภและการตั้งครรภซ้ําหลังคลอดหรือเมื่อการแทงสิ้นสุด โดย  
เนนการใชยาฝงคุมกําเนิดและหวงอนามัย  

 

๔.ขอจํากัดในการเขาถึง
บริการยตุิการตั้งครรภท่ี
ปลอดภัย 
 

- ขยายโครงการ”การยุติการตั้งครรภโดยการใชยา  
(Medical  abortion)”  
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๗๔ 
 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

๑. อบรมหลักสูตรการคุมกําเนินดวยวิธีก่ึงถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด) ใหครอบคลุมทุกโรงพยาบาล  
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 ๑. รูปแบบชุมชนเขมแข็งบานหนองแข อําเภอกุฉินารายณ  
 ๒. การใชกลไกการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการผานโครงการ “โรงเรียน ๓ ดี เด็กดี สุขภาพดี ปญญาดี” 
ในหลักสูตรวัยรุน วัยใสไมดื่ม ไมเสพ ไมทอง  
          ๓. ชุมชนตนแบบ เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ไมดื่ม ไมเสพ ไมทอง ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ
ผานสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน  

 

 ผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวอุไรวรรณ  พันโนฤทธิ์ 

ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข 
E-mail : Uraivan.mai@hotmail.com 

เบอรโทร ๐๘๔-๓๘๙๑๑๖๐ 
วัน เดือน ป  :  ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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๗๕ 
 

  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ : การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 11 : ตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผานเกณฑ 

 

2. สถานการณ 
 ป ๒๕๕๙ จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรรวมท้ังสิ้น ๙๘๕,๑๗๒ คน โดยเปนประชากรอายุ ๖๐ 

ปข้ึนไปจํานวน ๑๓๗,๓๓๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๓.๙๔ จะเห็นไดวาจังหวัดกาฬสินธุไดเขาสูการเปนสังคม
ผูสูงอายุแลว   สอดคลองกับขอมูลประชากรผูสูงอายุระดับประเทศ และคาดวาประชากรผูสูงอายุจะเพ่ิมมาก
ข้ึนเรื่อยๆ จนเปนสังคมสุดยอดผูสูงอายุในอีก ๑๘ ปขางหนา ซ่ึงสะทอนถึงความตองการในการใชบริการทาง
สุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึนดวย เนื่องจากผูสูงอายุมักมีปญหาสุขภาพท่ีเกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพทางรางกาย 
รวมกับภาวะเจ็บปวยและภาวะแทรกซอนไดงาย ทําใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน 
และมีความตองการใชบริการดานสุขภาพมากกวาผูปวยกลุมอายุอ่ืนๆ นอกจากนี้ผลจากความเจ็บปวยยังทําให
ผูสูงอายุสวนใหญตองอยูในภาวะพ่ึงพิงเพ่ิมข้ึนอีกดวย ในดานสุขภาพ จากการประเมิน/คัดกรอง พบผูสูงอายุ
ปวยดวยโรคตางๆ ดังนี้ 

จากรายงานการคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุป ๒๕๖๐ พบวา โรคท่ีเปนปญหาและพบบอย 
คือ โรคเบาหวานรอยละ ๒๔.๙๑ โรคความดันโลหิตสูงรอยละ ๒๓.๘๙ โรคหลอดเลือดสมอง ๐.๗๐ และ
Geriatric Syndromes มีภาวะซึมเศราพบไมปกติ ๑.๖๒ ขอเขาเสื่อม ๑๔.๐๑ มีฟนแทใชงานครบ ๒๐ ซ่ีข้ึน
ไป รอยละ ๕๙.๗๖ มีฟนคูสบไมนอยกวา๔คูรอยละ ๖๗.๖๔ ไดรับการใสฟนปลอมรอยละ๓.๕๗ พบสายตาไม
ปกติรอยละ๑๒.๙๔ ไดรับการคัดกรองสมองเสื่อมไมปกติรอยละ๗.๖๔มีประวัติจากการหกลมรอยละ ๖.๘๔ มี
ภาวะกลั้นปสสาวะไมไดรอยละ ๘.๖๙ โภชนาการไมปกติรอยละ ๑๖.๑๘ และมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค
รอยละ ๗๗.๙๕ จากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน จ.กาฬสินธุ ในป ๒๕๖๐ 
(ตุลาคม๒๕๕๙ -  มิถุนายน๒๕๖๐) จํานวนผูสูงอายุจากรายงานสถานบริการสาธารณสุขท้ังหมด ๑๓๐,๘๕๗ 
คน ไดรับการคัดกรองความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) จํานวน ๑๒๑,๗๗๙ คนคิดเปนรอยละ 
๙๓.๐๖ มีผูสูงอายุประเภทติดสังคม รอยละ ๙๔.๓๕ ประเภทติดบานรอยละ ๔.๘๕ และประเภทติดเตียง รอย
ละ ๐.๗๙  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยรวมดําเนินการ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกองทุน Long Term Care จํานวน ๑๒๑ แหง จํานวนผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง ๕,๓๕๓ คน มี Care Manager จํานวน ๒๐๕ คน มี Care Giver ใหการดูแลครอบคลุมทุกตําบล 
จํานวน ๑,๗๗๒ คน (ขอมูล ณ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑) โดยมีคลินิกใหบริการผูสูงอายุเชื่อมโยงจากสถานบริการ
สูชุมชน จํานวน ๑๔ แหงจากท้ังหมด ๑๘ แหง มีตําบลตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเปนแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงานและมีการขยายผลดําเนินงาน มีโรงเรียนผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุกลุมติดสังคม สามารถคงความมี
สุขภาพดีพ่ึงพาตนเองได จํานวน ๑๒๒ แหง ภายใตการดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวาระจังหวัด
กาฬสินธุ  ดูแลผูสูงอายุครบวงจร เพ่ือเปาหมายผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม  

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๖ 
 

ในดานการอยูอาศัยและดานสวัสดิการสังคม มีจํานวนครอบครัวท่ีมีเฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก 
๔,๖๑๗ คน จํานวนครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส ๓,๔๐๘ คน อยูคนเดียวโดยลําพัง ๒๓๒  คน 
จํานวนผูสูงอายุท่ีมีท่ีอยูอาศัยไมม่ันคง/สภาพท่ีอยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย ๒๖๖ คน ผูสูงอายุท่ีตอง
ดูแลบุคคลในครอบครัวท่ีเปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช ๓๕๙ คน จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ 
๑๓๑,๗๐๕ คน จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ๗๒๔ คน จํานวนผูสูงอายุพิการท่ีจดทะเบียน  
๕,๑๗๙ คน จํานวนผูสูงอายุท่ีไมมีชื่อในทะเบียนบาน/ไมมีบัตรประชาชน ๑๐๕ คน จํานวนผูสูงอายุท่ีถูก
กระทําความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ ๔ คน (ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
จังหวัดกาฬสินธุ ๒๕๕๙) 

 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ตารางท่ี ๑  ผลการดําเนินงานตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผาน

เกณฑในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานตําบลท่ีมีระบบการสงเสริมสุขภาพ 
ดูแลผูสูงอายุLTC 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

 

๒๕๖๐ 

 

รอยละของตําบลท่ีมีระบบการ
สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ
ยาว LTC ในชุมชนผานเกณฑ 

รอยละ ๔๘.๑๔ ๕๐.๓๗ 
 

๗๗.๑๔ ๗๘.๕๑ 

 

ในระหวางป ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ศูนยอนามัยท่ี ๗ ขอนแกน ไดปรับเกณฑคุณภาพการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ

ระยะยาว โดยมี ๖ องคประกอบ ซ่ึงคณะกรรมการระดับจังหวัดไดดําเนินการประเมินรับรองตําบลท่ีผานการะ

เมินระดับดีเดน จาก ๑๘ อําเภอ และมีจํานวนตําบลท่ีผานเกณฑระดับพอใช จํานวน ๖๕ ตําบล และในป 

๒๕๕๘  มีตําบลท่ีผานการประเมิน ๖๘ แหง โดยไดกําหนดใหมีการประเมินซํ้าทุกป เพ่ือการพัฒนาใหมีการ

ยกระดับจากผานเกณฑระดับพอใช สูระดับดี และดีเดน ในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ไดมีการปรับเกณฑเพ่ิมเปน ๘ 

องคประกอบ ซ่ึงมีจํานวนตําบลผานเกณฑ รอยละ ๗๗.๑๔และ๗๘.๕๑ ตามลําดับ 
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๗๗ 
 

ตารางท่ี ๒  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุท่ีมี    

             ภาวะพ่ึงพิง ป ๒๕๖๐  

จํานวน
ผูสูงอายุ
พ่ึงพิง 
(คน) 

จัดทํา 
Care 
Plan 
(คน) 

รอยละของ
การทํา 

Care Plan 
 

Care  
Manager 

Care 
Giver 

อปท. 
ท่ีเขารวม 
(แหง) 

รอยละ
ของ 

อปท.ท่ี
เขารวม 

อปท.ท่ีโอน
เงินเพ่ือ
เบิกจาย 
(แหง) 

รอยละ 

๕,๓๕๓ 
 

๓,๙๘๖ ๗๔.๔๖ ๒๐๘ ๑,๗๗๒ ๑๒๑ ๘๐.๖๖ ๖๘ 
(ข อ มู ล  ณ 
พย.๒๕๖๐) 

๕๖.๑๙ 

 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเขารวมดําเนินการกองทุน Long Term Care จํานวน ๑๒๑ แหง 
ครอบคลุมรอยละ ๘๐.๖๖ ดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง จํานวน ๕,๓๕๓ คน มี Care Manager ท่ีผานการ
อบรมครอบคลุมทุกสถานบริการ จํานวน ๒๐๘ คน มี Care Giver ใหการดูแลครอบคลุมทุกตําบล จํานวน 
๑,๗๗๒ คน  มีจํานวน ผูสูงอายุภาวะพ่ึงพิงไดรับการจัดทําแผนดูแลรายบุคคล ๓,๙๘๖ คน และยังมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน อยูในระหวางสมัครเขารวมโครงการฯ กับ สปสช. ในป ๒๕๖๑ จํานวน ๒๙ แหง ผูสูงอายุ
ท่ีมีภาวะพ่ึงพิงประมาณ ๑,๒๗๖ คน (ขอมูล ณ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑)    
กระบวนการขับเคล่ือน               
        ๑.๑   ระดับอําเภอ Aging  Manager  รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.) โดยมี
นายอําเภอเปนประธาน  มีแผนปฏิบัติการระดับอําเภอ  จัดประชุมรวมกับกับอปท. เพ่ือสรางความรวมมือและ
ความม่ันใจในการบริหารจัดการกองทุน ใหการสนับสนุนชวยเหลือระดับตําบล มีแผนการออกเยี่ยมติดตามการ
ดําเนินงาน กรณีมีปญหา Aging Manager โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนพ่ีเลี้ยง 
ชวยเหลือแกไขปญหาและออกรวมดําเนินการในพ้ืนท่ี รวมกับ Care Manager รพ.สต. มีการดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ และดําเนินการตามนโยบาย Kalasin Happiness Model 
ของผูวาราชการจังหวัด 
          ๑.๒  ประชุมติดตามการบริหารจัดการกองทุนและจัดทําแผนปฏิบัติการการดูแลผูสูงอายุท่ีมีภาวะ
พ่ึงพิง จังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จัดโดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต 
๗  ขอนแกน โดยความรวมมือของ 16ศูนยอนามัยท่ี ๗ ขอนแกน16  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต ๗ รอยแกน 
สารสินธุ และพ้ืนท่ี LTC ตนแบบ มี Care Manager และผูรับผิดชอบกองทุน Long Term Care จาก อปท.
เขารวมประชุม ๒๔๐ คน 
         ๑.๓   การสื่อสารเพ่ือบริหารจัดการกองทุนฯ ใหคณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาเห็นชอบ ให
โอนเงิน  ใหศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ หรือใหหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใหจายเงินสนับสนุนการทํางานของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ตามเง่ือนไขและความเหมาะสม 
         ๑.๔  จัดประชุมสรางความรวมมือ ในการดําเนินงานผูสูงอายุรวมกับหนวยงาน ๔ กระทรวงหลักระดับ
จังหวัด เม่ือวันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 1 6 สํานักสงเสริม 1 6การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาฬสินธุ สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ 
และ 1 6ศูนยอนามัยท่ี ๗ ขอนแกน 1 6 1 6ในการประชุม 1 6คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระดับจังหวัด และ

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๘ 
 

ผูรับผิดชอบการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ตําบล Long Term Care ระดับโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

       การบริหารจัดการกองทุน LTC แนวปฏิบัติใหยึดตามประกาศ สปสช.  ระเบียบทองถ่ิน ท่ีตองอาศัย
การตีความ  นิยามใหตรงกัน ทําใหคณะอนุกรรมการกองทุน LTC  ไมมีความม่ันใจตอการดําเนินงานเพ่ือ
ความถูกตอง  เม่ือถูกตรวจสอบ 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 
ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 
Care Manager ยาย ลาออก 
- Care Manager ไมไดรับอิสระ
ดานเวลา ในการทํางาน LTC  
อยางเต็มท่ีจากหนวยงาน ในขณะท่ี
งานตองการเวลา และลง
รายละเอียด พรอมเอกสาร
ดําเนินการจํานวนมาก 
และกระบวนการมีความตอเนื่อง 
Care Giver ยังไมครอบคลุมทุก 

Care Manager 
จัดสรรงบประมาณระดบัเขต
สําหรับการอบรมทดแทนCare 
Manager ยาย ลาออก  หรือให
บุคลากรจากอปท.เขารวมอบรม
หลักสูตร Care   Manager ใน
กรณีพ้ืนท่ีมีอุปสรรคในการ
บริหารจัดการกองทุน LTC  
Care Giver   
จัดสรรงบประมาณอบรม Care 
Giver ใหครอบคลุมทุกหมูบาน 

 

ผูสูงอายุกลุมติดสังคมท่ีมีความ
เสี่ยงตอภาวะหกลม ยังเขาไมถึง
รูปแบบกระบวนการพัฒนาสุขภาพ
ในการสงเสริม ปองกัน ภาวะหกลม
ท่ีเหมาะสม   

กําหนดเปนนโยบายหลักระดับ
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือใหมี
งบประมาณสนับสนุนท้ังดาน
วิชาการ กระบวนการดําเนินงาน 

 

จํานวนพยาบาลดานpalliative 
care  ยังไมเพียงพอท่ีจะใหการ
ดูแลกลุมผูสูงอายุท่ีมีภาวะพ่ึงพิง  
กลุมท่ี  ๔ ซ่ึงมีแนวโนมจะเพ่ิมมาก
ข้ึน  ไดครอบคลุม  ทุกรพ.สต. 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

- พัฒนาศักยภาพ  Care   
Manager ดาน palliative care   
- เพ่ิมเปาหมายพัฒนาพยาบาล 
สาขา palliative care โดย
กําหนดในแผนพัฒนาบุคลากร
ระดบักระทรวง 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๙ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 กําหนดใหเปนตัวชี้วัดรวมของกระทรวงหลักท่ีเก่ียวของ 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 ๕.๑   ผลงานดีเดนกรมอนามัย ประจําป ๒๕๖๐ นวัตกรรมดีเดนดาน 
                  สงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ ระดับเขต : ตําบลทาคันโท อ.ทาคันโท   

5.2 โครงการยิ้มสวยสดใส ผูสูงวัยสุขภาพดีท่ีนาบอน โดยการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  
และ ธรรมนูญสุขภาพ ต.นาบอน อ.คํามวง 

5.3 ตนแบบโรงเรียนผูสูงอายุท่ีมีกระบวนการสงเสริมสุขภาพเปนแหลงศึกษาดูงาน   
๕.๓.๑ รร.ผูสูงอายุบานโคกเครือ ม.๓ รร.ผูสูงอายุบานโคกศรี ต.อุมเมา อ.ยางตลาด 
๕.๓.๒ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ   
๕.๓.๓ รมโพธิ์รมไทร ตําบลนาโก อ.กุฉินารายณ 
๕.๓.๔ รร.ผูสูงอายุตําบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ 

 
                                             ผูรายงาน  นางสาวแอนนา แสบงบาล 

                                             ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                                               วัน/เดือน/ป   ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 

                      โทร.  ๐๘๖-๗๑๖-๖๖๐๖  
                                                e-mail : anna.๒๐๐๕@hotmail.com  

 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๐ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ ประเด็นหลักท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
 
2. สถานการณ 
 จังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ดวยกลไก DHS/DHB 
เปาหมาย 6 แหง โดยรวมเรียนรู ท้ัง จังหวัด จํานวน ๑๘ อําเภอ และมีความพรอมตอยอด ขยายผล 
ดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว  
 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

๑. ทุกอําเภอมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพทีม  พชอ.  /DHB 
๒.มีการสื่อสารประกาศนโยบาย ประชุมชี้แจง MOU  
       - ระดับจังหวัด ไดบูรณาการกับนโยบายแกปญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ ไมท้ิงใครไวขาง

หลัง” โดยผูวาราชการจังหวัดเปดโครงการ Kick off รวมกันทุกหนวยงาน เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
       - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธื รวมกับโรงพยาบลทุกแหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

ทุกแหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง ประธาน อสม.อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กองทุน
สุขภาพตําบล และภาคีเครือขาย ไดลงนามความรวมมือ (MOU) ในคํารับรองปฏิบัติราชการทุกประเด็น 
รวมท้ังการดําเนินการ พชอ.  เม่ือวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

       - ระดับอําเภอ ทีม พชอ.ทุกอําเภอ มีแผนในการลงนามความรวมมือ (MOU) และประกาศวาระ
อําเภอ ภายใตประเด็นแบบมีสวนรวมตอไป 

๓. ทีมเลขานุการ พชอ. นําโดยปลัดอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอ ตัวแทนสวน
ราชการ ตัวแทนองคการปกครองสวนทองถ่ิน  รับการพัฒนาศักยภาพจากสถาบันพระบรมราชชนก เม่ือวันท่ี 
๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 ๑. การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ พ.ศ....... ยังไมประกาศใช 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๑ 
 

 
 
 
 5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ 
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ ไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ผูประสานงานระดับจังหวัด ไมได
รั บ ก า ร พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ทั ศ น 
เหมือนทีม เลขาฯ อําเภอ  

ควรใหทีมจังหวัด พัฒนาศักยภาพ
พรอมกับทีมเลขาฯอําเภอ จึงจะ
สามารถประสานงาน เปนพ่ีเลี้ยง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

   
       
 6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย   
            ๑. ติดตาม สื่อสารระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ พ.ศ....... ใหชัดเจน 
             ๒. ควรสนับสนุนใหมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
 7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  
 
 

      ผูรายงาน  นายธงชัย  ปญูรัตน 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     

วัน/เดือน/ป.  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑   
โทร  ๐๙๓ ๓๒๔ ๗๕๐๑   

e-mail……………………………………… 
 

 

 



๘๒ 
 

  

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 14 รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู 
สถานการณ (SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจริง 
 
2. สถานการณ 
 ๒.๑ อุบัติเหตุจราจร ชวงเทศกาลปใหม เสียชีวิต ๗ ราย 
 ๒.๒ อุทกภัย ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง  อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอฆองชัย อําเภอรองคํา 
 ๒.๓ โรคระบาด โรคพิษสุนัขบาน ในพ้ืนท่ี อําเภอรองคํา อําเภอกมลาไสย อําเภอฆองชัย อําเภอยาง
ตลาด อําเภอกุฉินารายณ  อําเภอเขาวง อําเภอนาคู 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
  

ลําดับ ดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
๑ ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการ 

เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตาม 
โครงสร า ง ศูนยปฏิบั ติ การภาวะ
ฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรม 
หลักสูตร ICS สําหรับผูบริหาร 

๑.นายแพทยประวิตร ศรีบุญรัตน นายแพทยสาธาณสุข
กาฬสินธุ 
๒.นายแพทยพรพัฒน ภูนากลม ผูอํานวยการโรงพยาบาลนา
มนรับผิดชอบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผานการ 
ฝกอบรม ICS สําหรับผูบริหาร(จํานวน ๙ ชั่วโมง จัดโดยกรม
ควบคุมโรค) 

๒ จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในสวน 
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพ่ือปฏิบัติการในภาวะ
ปกติ 
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

คําสั่ง ท่ี ๑๖๒ /๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center : EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ 
 

๓ จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) 
ระดับจังหวัดเพ่ือเฝาระวัง ตรวจจับ 
และประเมินสถานการณการเกิดโรค 
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ 
ผูปฏิบัติงานตระหนักรูสถานการณ 
อยางนอยจังหวัดละ ๓ คน และ 
ภาวะ 
ฉุกเฉินจังหวัดละ ๕ คน) 

๑.ในชวงปกติ เจาหนาท่ีเฝาระวังสถานการณฉุกเฉินไดแก
เจาหนาท่ีปฎิบัติงานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัด
กาฬสินธุ อัตรากําลัง ๓ ผลัดตอวัน เวรละ ๓ คน โดยมี
พยาบาลวิชาชีพเปนหัวหนาเวร ท่ีสามารถติดตอสื่อสารกับ
ทุกโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดย
มีเครื่องมือสื่อสารวิทยุ  โทรศัพท  โทรสาร line 
๒.ในภาวะฉุกเฉิน/หรือชวงเทศกาลท่ีมีความเสี่ยงสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ จัดเวรและจัดทําคําสั่งใหบุคคล 
 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๓ 
 

ลําดับ ดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
  กรเฝาระวังวันละ ๘-๑๐ คน ดังนี ้

๒.๑ เวร SRRT เฝาระวังโรค วันละ ๒ คน 
    ๒.๒ เวรเคลื่อนท่ีเร็วตอบโตสถานการณฉุกเฉิน PHER 
เวรละ             ๖-๘ คน 

 

ลําดับ ดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
4 วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของ 

โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 
ลําดับ อําเภอ ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
๑ เมือง กําลังดําเนินการ 

 

2 เขาวง 
 

๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

3 คํามวง ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

4 ฆองชัย ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อุทกภัย 
๓.อัคคีภัยท่ีเกิดจากโรงงานคัดแยก
ขยะอิเล็กทอรนิกส 
๔.โรคพิษสุนัขบา 
๕. โรคเลปโตสไปโรซิส 

5 ดอนจาน ๑. อุบัติเหตุจราจร 
๒. อัคคีภัย 
๓. จมน้ํา 

6 ทาคันโท ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรควัณโรค 
๓.โรคอุบัติใหม/อุบัติซํ้า 

7 นาคู ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

8 นามน ๑.อุทกภัย 
๒.อุบัติเหตุจราจร 
๓.โรคอุบัติใหม 

9 ยางตลาด ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.น้ําทวม 
๓.โรคอุบัติใหม 

 
 

 



๘๔ 
 

ลําดับ ดําเนนิงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
4
(ตอ) 

วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของ 
โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

ลําดับ อําเภอ ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
10 รองคํา ๑.อุบัติเหตุจราจร 

๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

11 หวยเม็ก ๑. อัคคีภัย 
๒. อุบัติเหตุ 
๓. อุทกภัย 

12 สหัสขันธ ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรคระบาด 
๓.อุทกภัย 
๔.สารเคมี 

13 หนองกุงศร ี ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อุทกภัย 
๓.สารเคมี 

14 หวยผึ้ง ๑.อุทกภัย 
๒.โรคพิษสุนัขบา 
๓.โรคไวรัสซิกา 

15 สมเด็จ ๑. อุบัติเหตุจราจร 
๒. สารเคมี 
๓. อัคคีภัย 
๔.จมน้ํา 
๕.โรคระบาด 
๖.ภัยแลง 
๗.ภัยหนาว 
๘.ดินโคลนถลม 

16 สามชัย ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรคอุบัติใหม 

 17 กุฉินารายณ ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคพิษสุนัขบา 
๔.สารเคมี 
๕.อุทกภัย 

18 กมลาไสย ๑.อุบัติเหตุ 
๒.น้ําทวม 
๓.อัคคีภัย 
 

๕ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ซอมแผนปฎิบัติการ Table Top Exercise)  มีโครงการ

 



๘๕ 
 

ระดับจังหวัด มีการซอมแผน หรือมี 
การยกระดับเปดปฏิบัติการภาวะ 
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 

เตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและ                       
การสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ป งบประมาณ ๒๕๖๑                       
จํานวน ๕๒,๒๐๐ บาท 
โดยกําหนดซอมแผนความเสี่ยงจังหวัดดังนี้ 
๑.โรคระบาด 
๒.อุทกภัย 
๓.อุบัติเหตุจราจร 
 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

  ปจจุบันความเสี่ยงมีหลากหลายมากมาย ท้ังท่ีเคยเกิดข้ึน และไมเคยเกิดข้ึน ยากตอการคาดการณ 
บุคคลกรท่ีทํางานตองอาศัยประสบการณเทียบเคียงเหตุการณวางแผนในการตอบโตสถานการณซ่ึงพบวา 
บุคคลสวนใหญ ไมมีประสบการณในการจัดการภาวะฉุกเฉิน และขาดอุปกรณท่ีเพียงพอเหมาะสมตอการตอบ
โตความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนดังนี้ 

๑.อุปกรณท่ีใชในการตอบโตสถานการณอุทกภัยเชน เรือ เสื้อชูชีพ รองเทาบูท  สวมเคลื่อนท่ี 
๒.อุปกรณท่ีใชในการจัดการตอบโตสถานการณสารเคมีเปนตน 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

 

      
ผูรายงาน นางสาวนงนุช  โนนศรีชยั   

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
เบอรโทร  ๐๘-๔๔๒๘-๔๕๕๗ 

 E-mail : tukta๒๒๐๑@yahoo.com 

 

mailto:tukta2201@yahoo.com


๘๖ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพปองโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
รอยละของกลุมประชากรหลักท่ีเขาถึงบริการปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก 

 (รอยละ ๘๗) 
 

2. สถานการณ 
ปจจุบันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม และการเสียชีวิตท่ีเก่ียวเนื่องจากเอดสในประเทศไทยลดลงมาก

เม่ือเทียบกับสถานการณกอนหนานี้ แตปญหาเอดสยังเปนความทาทายดานสุขภาพและความม่ันคงทางสังคม
ของประเทศและท่ัวโลก ในป ๒๕๕๗ ประมาณการจํานวนผูอยูรวมกับเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย ๔๔๖,๑๕๔ 
คน เปนผูใหญ ๔๓๘,๖๒๙ คน และอายุต่ํากวา ๗,๕๒๕ คน คาดประมาณผูติดเชื้อรายใหม ๗,๖๙๕ คน และ
เด็กติดเชื้อเม่ือแรกเกิด ๑๐๔ คน หรืออาจกลาวไดวามีผูติดเชื้อรายใหมวันละ ๒๒ คน ท้ังนี้การติดเชื้อเหลานี้
สามารถปองกันได และมีมาตรการความรูท่ีจะลดการติดเชื้อจนถึงระดับท่ีไมเปนปญหา 
 การระบาดของเอชไอวีในประเทศไทยผานชวงระบาดสูงสุดและมีแนวโนมลดลง การติดเชื้อฯสวนใหญ
ยังสูงในกลุมประชากรหลัก ไดแก ชายมีเพศสัมพันธกับชาย พนักงานบริการชาย พนักงานบริการหญิง สาว
ประเภทสอง ผูใชสารเสพติดดวยวิธีฉีด และประชากรท่ีมีภาวะเปราะบางอ่ืน ไดแก คูของประชากรหลักและคู
ของผูอยูรวมกับเชื้อฯ ประชากรขามชาติท่ีมีภาวะเสี่ยงสูง และผูตองขัง ท้ังนี้ รอยละ ๙๐ ของการติดเชื้อฯผาน
การใชเข็ม และอุปกรณฉีดสารเสพติดรวมกัน ประเทศไทยประสบความสําเร็จในการปองกันการติดเชื้อฯเม่ือ
แรกเกิด และวางแผนวาจะสามารถยุติการถายทอดเชื้อฯจากแมสูลูกในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และยุติปญหาเอดส
ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ 
 การใหบริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับประชากรกลุมเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการเรงรัดยุติเอดส
ประเทศไทย ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เปาหมายกลุมประชากรหลัก ไดแก กลุมชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย สาว
ประเภทสอง พนักงานบริการชาย พนักงานบริการหญิง ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด โดยใชหลักการเขาถึง
กลุมเปาหมาย ใหความรูคําปรึกษาและแจกอุปกรณปองกันเอชไอวี รวมท้ังการสงตอเพ่ือการตรวจเอชไอวี 
หากตรวจพบเชื้อใหรักษาทันที และติดตามผลการรักษา กรณีตรวจแลวไมพบเชื้อก็ใหแนวทางการปฏิบัติตัว
เพ่ือปองกันการติดเชื้อ ใหยังคงสถานะไมติดเชื้อโดยติดตามใหกลับมาตรวจซํ้าอยางสมํ่าเสมอ โดยใช
กระบวนการ RRTTR (Reach-Recruit-Test-Treat-Retain) ซ่ึงไดเริ่มดําเนินการเม่ือปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
เปนตนมาจนถึงป ๒๕๖๐ ในปจจุบัน กิจกรรมดําเนินงานบริการ ๕ องคประกอบสําคัญใหตอเนื่อง ไดแก ๑. 
Reach การเขาถึงกลุมประชากรหลักเชิงรุก ๒. Recruit บริการสงตอกลุมเปาหมายเขาสูระบบริการ ๓. Test 
บริการตรวจหาโรคติดตอทางเพศสัมพันธและบริการติดตอเขาสูระบบริการการตรวจเชื้อเอชไอวี ๔. Treat 
บริการสงตอผูท่ีอยูรวมกับเอชไอวีเขาสูการบริการดูแลรักษา ๕. Retain บริการติดตามผูท่ีไมไดมีเชื้อเอชไอวีให
ปองกันตอเนื่อง หากอยูรวมกับเอชไอวีใหรับบริการยาดูแลรักษาอยางตอเนื่อง และกําหนดชุดบริการท่ี
เหมาะสมกับประชากรกลุมเปาหมายแตละกลุม และบริบทของแตละพ้ืนท่ีโดยกําหนดชุดบริการเปน ๔ 
ลักษณะ คือ ชุดบริการท่ีเขมขนมาก (ชุดท่ี๑) ชุดบริการเขมขน (ชุดท่ี๒) ชุดบริการตามบริบทเฉพาะ (ชุดท่ี๓) 
และชุดบริการพ้ืนฐาน (ชุดท่ี๔) 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๗ 
 

ในป ๒๕๕๙ จังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินงานบริการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีสําหรับประชากรกลุม
เสี่ยงสูง โดยมีเปาหมายการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง-ดอนจาน (โรงพยาบาลกาฬสินธุ) 
อําเภอกมลาไสย (โรงพยาบาลกมลาไสย) อําเภอยางตลาด (โรงพยาบาลยางตลาด) อําเภอกุฉินารายณ 
(โรงพยาบาลกุฉินารายณ) และอําเภอสหัสขันธ (โรงพยาบาลสหัสขันธ) มีกลุมเปาหมายซ่ึงเปนกลุมชายมี
เพศสัมพันธกับชายและสาวประเภทสอง ในชุดบริการท่ี ๔ จํานวน ๔๐๐ คน มีผลการดําเนินงานได ๕๑๖ คน 
คิดเปนรอยละ ๑๒๙ กลุมเปาหมายพนักงานบริการหญิง ในชุดบริการท่ี ๔ จํานวน ๑๐๐ คน ผลการ
ดําเนินงานได ๑๑๙ คน คิดเปนรอยละ ๑๑๙ และกลุมผูใชเข็มฉีดสารเสพติด ในชุดบริการท่ี ๓ จํานวน ๑๐๐ 
คน ผลการดําเนินงานได ๙๔ คน คิดเปนรอยละ ๙๔ 
 ในป ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุ ไดรับการจัดสรรกลุมเปาหมาย ดังนี้ กลุมชายมีเพศสัมพันธกับชายและ
สาวประเภทสอง ในชุดบริการท่ี ๔ จํานวน ๑,๐๐๐ คน กลุมเปาหมายพนักงานขายบริการหญิง ในชุดบริการท่ี 
๔ จํานวน ๑๐๐ คน และกลุมผูใชเข็มฉีดสารเสพติด ในชุดบริการท่ี ๓ จํานวน ๒๖๐ คน ซ่ึงดําเนินงาน
ครอบคลุมทุกอําเภอ จํานวน ๑๘ อําเภอในจังหวัดกาฬสินธุ   

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ป 2559  

รายการขอมูลปงบประมาณ 
๒๕๕๙ 

อําเภอ  
เมือง-ดอนจาน 

อําเภอ  
กมลาไสย-ฆองชัย 

อําเภอ 
ยางตลาด 

อําเภอ 
กุฉินารายณ 

อําเภอ 
สหัสขันธ 

รวมทั้ง
จังหวัด 

MSM/TG เปาหมาย ๑๐๐ ๘๐ ๘๕ ๘๕ ๕๐ ๔๐๐ 
ผลงาน 98 164 73 132 49 516 

อัตรา/รอยละ 98 205 85 155 98 129 
FSW เปาหมาย ๕๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๑๐๐ 

ผลงาน 50 43 4 10 12 119 
อัตรา/รอยละ 100 430 26 66 120 119 

PWID  เปาหมาย ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ผลงาน 68 13 12 1 0 94 

อัตรา/รอยละ 136 130 120 5 0 94 

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา ป 25๖๐ : ขอมูล ณ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
ตัวชี้วัด รายการขอมูล

ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
อําเภอ  

เมือง-ดอนจาน 
อําเภอ  

ยางตลาด 
อําเภอ 

กุฉินารายณ 
อําเภอ 

กมลาไสย 
อําเภอ 

สหัสขันธ 

๑5 MSM/TG เปาหมาย ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐ 
ผลงาน 50 72 112 134 68 

อัตรา/รอยละ 50 % 72 % 112 % 134 % 136 % 
FSW  เปาหมาย ๒๐ ๘ ๘ ๙ ๕ 

ผลงาน 19 11 8 27 9 
อัตรา/รอยละ 95 % 137.50% 100% 300% 180% 

PWID เปาหมาย ๕๐ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๕ 
ผลงาน 56 18 21 22 7 

อัตรา/รอยละ 112 % 100 % 116.66 % 122.22 % 46.66 % 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๘ 
 

ตัวช้ีวัด รายการขอมูล
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

อําเภอ  
รองคํา 

อําเภอ  
หวยเม็ก 

อําเภอ 
หนองกุงศร ี

อําเภอ 
ทาคันโท 

อําเภอ 
หวยผ้ึง 

๑5 MSM/TG เปาหมาย ๕๐ ๕๐ ๗๕ ๕๐ ๕๐ 
ผลงาน กําลัง

ดําเนินการ 
21 53 44 45 

อัตรา/รอยละ กําลัง
ดําเนินการ 

42 % 70.66 % 88 % 90 % 

FSW เปาหมาย ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ผลงาน กําลัง

ดําเนินการ 
1 5 6 6 

อัตรา/รอยละ กําลัง
ดําเนินการ 

20 % 100 % 120 % 120 % 

PWID  เปาหมาย ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
ผลงาน กําลัง

ดําเนินการ 
6 14 5 15 

อัตรา/รอยละ กําลัง
ดําเนินการ 

40 % 93.33 % 33.33 % 100 % 

 
 

ตัวชี้วัด รายการขอมูล
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

อําเภอ  
สมเด็จ 

อําเภอ  
นามน 

อําเภอ 
เขาวง-นาคู 

อําเภอ 
คํามวง-สามชัย 

อําเภอ 
ฆองชัย 

รวมทั้ง
จังหวัด 

๑5 MSM/
TG 

เปาหมาย ๗๕ ๕๐ ๗๐ ๗๐ ๑๐ ๑,๐๐
๐ 

ผลงาน 22 กําลัง
ดําเนินการ 

70 94 11 796 

อัตรา/รอยละ 29.33% กําลัง
ดําเนินการ 

100% 134.28% 110 % 79.6
0 % 

FSW  เปาหมาย ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐๐ 
ผลงาน 4 กําลัง

ดําเนินการ 
กําลัง

ดําเนินการ 
5 6 107 

อัตรา/รอยละ 80 % กําลัง
ดําเนินการ 

กําลัง
ดําเนินการ 

100 % 120 % 107 
% 

PWID  เปาหมาย ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๕ ๐ ๒๖๐ 
ผลงาน 6 กําลัง

ดําเนินการ 
19 7 - 196 

อัตรา/รอยละ 33.33 
% 

กําลัง
ดําเนินการ 

105.55 
% 

46.66 % - 75.3
8 % 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๘๙ 
 

๓.  ขอมูลประกอบการวิเคราะหแยกรายอําเภอ ป ๒๕๖๑ โดยมีเปาหมายการดําเนินงานเชิงรุก ดังนี้ 

ลําดับ โรงพยาบาล 
กลุมเปาหมาย 

MSM PWID 
1 กาฬสินธุ 100 50 
2 ยางตลาด 105 12 
3 กุฉิฯ 110 10 
4 กมลาไสย 105 13 
5 สหัสขันธ 50 5 
6 หวยเม็ก 50 5 
7 หนองกุงศรี 70 10 
8 ทาคันโท 50 5 
9 หวยผึ้ง 50 5 

10 สมเด็จ 70 10 
11 นามน 50 5 
12 เขาวง 70 10 
13 นาคู 10 5 
14 คํามวง 80 5 
15 สามชัย 10 5 
16 ฆองชัย 20 5 

รวม 1000 160 

 

4..สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการ
ตรวจติดตาม 

 
        กระบวนการดําเนินงาน 

- ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจใหผูเก่ียวของทราบ 
- วางแผนการดําเนินงาน ปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการตามกรอบกิจกรรมหลัก 
- ดําเนินการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานของแตละประชากรกลุมหลัก  
- ติดตาม ประเมินผลความกาวหนาและผลการดําเนินงานโครงการ 
- สรุปผลโครงการ รายงานผลการดําเนินงานตอผูเก่ียวของ 
 

กิจกรรมท่ียังไมดําเนินการใน ป ๒๕๖๐ 
 จังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการทุกกิจกรรม หากวิเคราะหรายอําเภอ พบวา มี ๒ อําเภอ คือ อําเภอ
นามน อําเภอรองคํา อยูระหวางการขออนุมัติและวางแผนการดําเนินงาน คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จกอน
วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๐ 
 

3. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ไดรับการจัดสรรงบประมาณจาก
สํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ เขต ๗ ขอนแกน ลาชา  

- - 

 
4. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

- 
5. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- 
 

ผูรับผิดชอบ 
๑. นางสายใจ อ่ิมแมน   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ          

   (หัวหนากลุมงานควบคุมโรค) 
    

  
      ๒. นางสาวนงนุช โนนศรีชัย     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ         

 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๑ 

 

  
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑  
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ  

หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  ๗  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 3๑ มกราคม ๒๕๖๑  

   
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 17 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุนอยกวา 15 ป ตอประชากรเด็กอายุต่ํา
กวา 15 ป แสนคน 

 
2. สถานการณ 
 ๒.๑ ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป   
 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด   ป พ.ศ.   ๒๕๕๔   ๒๕๕๕   ๒๕๕๖   ๒๕๕๗   ๒๕๕๘   ๒๕๕๙   

อัตราการเสียชีวิตจากการ  
จมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา   
๑๕ ป    

ผลงาน(ราย)    ๒๖   ๒๒   ๑๑   ๙   ๗   ๑๓   

อัตรา(ตอ สปก) ๑๔.๑   ๑๑.๙   ๖.๑   ๕.๑   ๔.๐   ๗.๘   

  

  ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด    ป พ.ศ.   ๒๕๖๐    ๒๕๖๑  

อัตราการเสียชีวิตจากการ 
จมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา   
๑๕ ป  

เปาหมาย ปชก    ๑๔๕,๕๐๕ ๑๔๕,๕๐๕ 

ผลงาน(ราย)    ๒  ๐  

อัตรา (ตอ สปก) ๑.๓๗ ๐  

 หมายเหตุ ขอมูลชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
  
 ๒.๒ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ปงบ 
ประมาณ 

เมือง นามน กมลา
ไสย 

รองคํา กุฉิ         
นารายณ 

เขาวง 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุต่ํ ากวา    
๑๕ ป 

เปาหมาย ๑๙,๙๑๐ ๖,๐๒๒ ๙,๘๓๘ ๒,๕๑๘ ๑๔,๖๘๓ ๔,๐๕๐ 

ผลงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สปก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุต่ํ ากวา 
๑๕ ป 

ปงบ  
ประมาณ  

ยางตลาด  หวย
เม็ก 

สหัส
ขันธ 

คํามวง  ทาคันโท  หนองกุงศรี 

เปาหมาย  ๑๙,๔๐๘  ๗,๖๑๙  ๖,๒๒๗  ๘,๑๒๒  ๖,๓๑๕  ๑๐,๓๘๕  

ผลงาน  ๐  ๐ ๐ ๐  ๐  ๐ 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๒ 
 

 ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ปงบ 
ประมาณ 

สมเด็จ หวยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆอง
ชัย 

รวม 
ทั้ง

จังหวัด 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา      
๑๕ ป 

เปาหมาย ๙,๘๐๕ ๔,๖๙๕ ๓,๘๗๒ ๔,๑๕๙ ๔,๓๔๕ ๓,๓๕๔ ๑๔๕,๓๒๗ 

ผลงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สปก ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ๑. จังหวัดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการปองกันการจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป 
จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑ วันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ใหกับผูรับผิดชอบงาน รพ./สสอ./อปท. ท่ีสนใจสมัครเขารวมโครงการการปองกัน
การจมน้ําในเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป จังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑ 
 ๒. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุน/รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกันเด็กจมน้ํา 
ตามองคประกอบผูกอการดีระดับตางๆ ประจําป ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

แผนพัฒนาทีมผูกอการดีจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑ 

ลําดับท่ี อําเภอ ช่ือหนวยงาน ระดับ 

      ทองแดง เงิน ทอง 

๑ เมือง ทต.หนองสอ     √ 

    ทต.บึงวิชัย √     

๒ ดอนจาน อบต.สะอาดไชยศร ี √     

๓ สมเด็จ ทต.สมเด็จ √     

๔ รองคํา ทต.รองคํา     √ 

            

๕ สหัสขันธ ทต.โนนบุรี   √   

            

๖ ฆองชัย ทต.ฆองชัย   √   

๗ กมลาไสย ทต.ธัญญา     √ 

    อบต.กมลาไสย     √ 

    ทต.ดงลิง     √ 

    อบต.โคกสมบูรณ     √ 

    ทต.หลักเมือง √     

    ทต.หนองแปน √     

    อบต.โพนงาม √     

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๓ 
 

แผนพัฒนาทีมผูกอการดีจังหวัดกาฬสินธุ ประจําป ๒๕๖๑ 

ลําดับท่ี อําเภอ ช่ือหนวยงาน ระดับ 

      ทองแดง เงิน ทอง 

    อบต.เจาทา √     

    อบต.ธัญญา √     

    ทต.กมลาไสย √     

๘ กุฉินายณ อบต.บัวขาว √     

    ทต.เหลาใหญ   √   

๙ ยางตลาด อบต.นาดี √     

            

๑๐ หนองกุงศร ี ทต.ดงมูล √     

            

๑๑ หวยเม็ก ทต.หวยเม็ก √     

    ทต.กุดโดน √     

๑๒ ทาคันโท ทต.กุดจิก √     

    ทต.ทาคันโท √     

๑๓ นามน อบต.ยอดแกง √      

            

๑๔ คํามวง อบต.นาบอน √     

            

๑๕ เขาวง ทต.สงเปลือย √     

    ทต.สระพังทอง √     

๑๖ นาคู อบต.สายนาวัง √     

            

๑๗ หวยผึ้ง ทต.คําบง √  -  - 

            

๑๘ สามชัย  -  -  -  - 

รวมทีมแยกประเภท ๒๒ ๓ ๖ 

รวมท้ังส้ิน ๓๑  ทีม 
 

 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๔ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

การจมน้ําเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ํากวา ๑๕ ป กระทรวงสาธารณสุขได
กําหนดใหอยูภายใตเปาหมายประชาชนสุขภาพดี ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ 
กําหนดใหเปนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตรชาติ  ๒๐ ป (ดานสาธารณสุข) และเปนประเด็นเนนหนัก ๑ ใน ๓๒ 
ตัวชี้วัดท่ีกองตรวจราชการมีการตรวจติดตามขอมูล โดยมีเปาหมายลดอัตราเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุ
ต่ํากวา ๑๕ ป ใหเหลือ ๔.๕ ตอประชากรเด็กแสนคนภายในปงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยเปาหมายการเสียชีวิต
จากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๖๑  จํานวน ๙ คน อัตรา ๕.๔  เปาหมายทีม
ผูกอการดี ๑๓ ทีม 

การสรางทีมผูกอการดีตองอาศัยความรวมมือของหลายภาคสวนเปนเรื่องยากท่ีตองจัดการอีกท้ัง
แหลงน้ําเสี่ยงมีคอนขางมากทุกตําบล จึงเปนเรื่องยากตอการจัดการแตหากดําเนินการไดสําเร็จจะเกิดวัคซีนท่ี
ยั่งยืนในพ้ืนท่ี 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

 

     
       ผูรายงาน  นางสาวนงนุช   โนนศรีชัย 

       ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
       โทร :       084-4284557      

e-mail  Tukta2201@yahoo.com 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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๙๕ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  ๗  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 3๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัดท่ี 18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
2. สถานการณ 
 2.1 สถานการณอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ  จากขอมูล 3 ฐาน  

ปงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อัตราตาย/ 
สปก 

2559 12 20 22 15 8 31 26 13 12 18 21 16 214 21.72 
2560 17 25 25 19 24 26 18 18 30 24 18 17 261 26.49 
2561 15 26 23          63 6.39 

 
ป 2561 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สาธารณสุข 14 21 23          
ตํารวจ 7 19 9          
บ.กลาง 6 6 5          
รวม 15 26 23          
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ประชากร เปาหมาย จํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
ตุลาคม – ธันวาคม 

2560 

อัตราตายตอประชาการ
แสนคน 

985,172  คน อัตราตาย ไมเกิน  16 ตอ
ประชาการแสนคน 

63 ราย 6.39  

กระบวนการพัฒนางานปองกันและลดการจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2561  ดังนี้ 
 1. มาตรการดานการบริหารจัดการ 
  1.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดมอบหมายใหกลุมงานควบคุมโรคเปน
เลขานุการ EOC จังหวัดกาฬสินธุ  โดยบูรณาการงานการแพทยฉุกเฉิน  งานระบาดวิทยาและงานอนามัย
สิ่งแวดลอม  โดยใชศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจังหวัดกาฬสินธุ เปนผูปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเชื่อมประสานทุก
ภัยท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดกาฬสินธุ 
  1.2 กําหนดใหโรงพยาบาลกาฬสินธุ พัฒนาTEA ใหสามารถ function ได  โดยมอบหมาย
ใหมีผูรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานสัปดาห ละ  2 วัน พรอมพัฒนางาน TEA ของโรงพยาบาลกาฬสินธุใหเปน

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๙๖ 
 

ตนแบบในการเตรียมพัฒนาTEA โรงพยาบาลแมขายในจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย  รพร.กุฉินารายณ  รพ.
สมเด็จ รพ. กมลาไสย รพ ยางตลาด พรอมนี้พัฒนาคุณภาพงานใหครอบคลุมประเด็นดังนี้   
  1.3 ผลักดันใหทุกอําเภอ มีคณะกรรมการ ศปถ ทุกอําเภอ พรอมท้ังกําหนดให สสอ.และ รพ 
เปนเลขานุการรวมในคณะทํางาน  ศปถ อําเภอ 
 2. มาตรการดานขอมูล  
  2.1 มีการพัฒนาระบบขอมูล  3 ฐาน รวมกับตํารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมรวมเพ่ือ
วางแผนและหาแนวทางในการดําเนินงาน พรอมสะทอนขอมูลให ศปถ.ทุกอําเภอไดรับทราบสถานการณ       
ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยมีขอสรุปจากการประชุม ดังนี้ 
   1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ สรุปขอมูล 3 ฐาน และสะทอนขอมูลกลับ
ทุกเดือนเพ่ือใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนท่ี 
   2.ให ศปถ.อําภอ สะทอนขอมูลในการประชุมความม่ันคงระดับอําเภอ ทุกเดือน 
   3.ให ศปถ.อําภอ สอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนท่ี ทุกราย 
   4.ให ศปถ.อําภอ สะทอนขอมูลเพ่ือแกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
   5.ตนแบบ ศปถ.อําเภอดีเยี่ยม คือ อําเภอกมลาไสยและกุฉินารายณ  
   6.ศปถ.ตําบล ตนแบบระดับประเทศ คือ อบต.สามขา อําเภอกุฉินารายณ 

2.2 ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2561   
 

 ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ปงบ 
ประมาณ 

เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิ         
นารายณ 

เขาวง 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม เ กิ น  1 8 ต อ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 146,18
1 

36,650 69,690 16,470 101,473 34,592 

ผลงาน 16 5 3 1 4 1 

สปก 10.94 13.64 4.30 6.07 3.94 2.89 
 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ปงบ 
ประมาณ 

ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท หนอง           
กุงศรี 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม เ กิ น  1 8 ต อ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 129,45
9 

51,29
0 

42,867 48,807 37,855 66,793 

ผลงาน 12 3 1 2 3 4 

สปก 9.26 5.84 2.33 4.09 7.92 5.98 
 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด ปงบ 
ประมาณ 

สมเด็จ หวยผึ้ง สามชัย นาคู ดอน
จาน 

ฆองชัย รวม 
ทั้งจังหวัด 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม เ กิ น  1 8 ต อ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 62,38
4 

30,60
0 

25,65
4 

31,369 25,88
1 

27,157 985,172 

ผลงาน 2 2 1 0 0 3 63 

สปก 3.20 6.53 3.89 0 0 3.68 6.39 
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๙๗ 
 

3. มาตรการดานการปองกัน 
 3.1 มาตรการดานการปองกันอุบัติเหตุ รถพยาบาล  จังหวัดกาฬสินธุมีการกําหนดมาตรการความ
ปลอดภัยของรถพยาบาล  ดังนี้ 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนดให รถพยาบาลทุกคัน ติดตั้ง  GPS/CCTV  พรอม
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานและแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และสะทอนผลการดําเนินงานในท่ี
ประชุม กวป ทุก 3 เดือน ดังนี้ 

รายการ จํานวนรถพยาบาล ติดตั้ง GPS  กลอง CCTV 
ผลงาน 51  คัน 35  คัน ( 68.63%) 4   คัน 

  - จํากัดความเร็วของรถพยาบาลและหนวยกูชีพในจังหวัดกาฬสินธุไมเกิน 80 กม./ชม 
- หามขบรถพยาบาลและรถกูชีพผาสัญญาณไฟแดงในทุกกรณี  
- อบรมพนักงานขับรถพยาบาล  100% 

 พนักงานขับรถท่ีมีปจจุบัน อบรมแลว 
100  คน 100 คน 

 3.2 พรอมนี้ไดผลักดันใหเกิดกิจกรรม ดานชุมชน ในชวงเทศกาล ปใหมและสงกรานต ในทุกหมูบาน 
 3.3 มีอุบัติเหตุรถพยาบาล จํานวน 2  ครั้ง 
  วันท่ี 6 ธันวาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลรพ.ยางตลาด ชนคนเดินขามถนน ถนน
กาฬสินธุ - ยางตลาด บริเวณบานโคกสี หนารานขายรถผูกอง 
  วันท่ี 15 ธันวาคม 2560  เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล รพ.คํามวง  ชนรถจักรยานยนตพวง
ทาย ยอนศร หนา โลตัสกาฬสินธุ ถนนบายพาส ทุงมน อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
4.มาตรการดานการรักษาพยาบาล 

ผลงานตามตัวชี้วัด  Service plan  สาขาอุบัติเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 ) 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลงาน 

อัตราเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ ระดับ F2 ข้ึน
ไป ( ทั้งที่ ERและ Admit ) 

นอยกวา รอยละ 12  
 

172 x 100   = 2.86% 
    5,994          

ROSC นอยกวา รอยละ 10 
 

44 x 100   = 34.11% 
    129 

คะแนนการประเมินตนเอง ECS คุณภาพ มากกวารอยละ  40 11 x 100   = 78.57% 
    14 

 
 ผูรับผิดชอบ   นางสาวนงนุช   โนนศรชีัย 

  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
  โทรศัพท 084-4284557      

e-mail  Tukta2201@yahoo.com 
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๙๘ 
 

 
 แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๑ การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ : การปองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการรอบท่ี ๑ ระหวางวันท่ี  ๒๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 19 อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหม
จากกลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง 

2. สถานการณ 
 แสดงขอมูลเชิงปริมาณระดับจังหวัด 

ตัวช้ีวัด 
ป ๒๕๖๑  (ธ.ค.๖๐) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
๑. รอยละของประชากรอาย ุ๓๕ ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคดักรองเบาหวาน 
(รอยละ ๙๐) 

๔๒๑,๐๕๐ ๓๔๒,๑๙๐ ๘๑.๒๗ 

๒. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (ไมเกินรอยละ 
๒.๔) 

๒๐,๙๐๘ ๑๒๔ ๐.๕๙ 

๓. รอยละของประชากรอายุ ๓๕ ป ข้ึนไปท่ีไดรับการคัดกรองความดัน
โลหิตสูง  
(รอยละ ๙๐ ) 

๔๐๖,๔๒๔ ๓๓๓,๐๖๑ ๘๑.๙๕ 

๔. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัด
ความดันโลหิตท่ีบาน (≥ รอยละ ๑๐) 

อยูระหวางการจัดทําฐานขอมูล (สนย.) 

๕. สถานบริการ ผานเกณฑ NCD Clinic plus > ๖๐ % ประเมินตนเอง ๑๐๐% 
 

 จากรายงาน HDC ปงบประมาณ ๒๕๖๐ พบวา การเฝาระวังกลุมเสี่ยงในระดับประเทศมีอัตรากลุม
เสี่ยงลดลง โดยกลุมเสี่ยงดวยโรคเบาหวานรายใหมเม่ือเทียบจากกลุมเสี่ยงเม่ือป ๒๕๕๙ ลดลง รอยละ ๑.๖ 
แตยังพบวา อัตราผูปวยดวยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุก
ระดับ (คาเปาหมาย ≥ ๔๐%) ในภาพรวมของประเทศ รอยละ ๒๒.๔๗ ในระดับเขตอยูท่ีรอยละ ๑๖.๘๕ สวน
ในจังหวัดกาฬสินธุรอยละผูปวยดวยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ ๑๕.๓๔ ควบคุม
ระดับน้ําตาลไดดี เม่ือเทียบกับป ๒๕๕๙ ท่ีรอยละ ๑๓.๐๗ รอยละของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ี
ควบคุมระดับความดันโลหิตได ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (คาเปาหมาย ≥ ๕๐%) ในภาพรวมของประเทศ ป 
๒๕๖๐ รอยละ ๓๕.๘๖ ในภาพเขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๔๑.๔๑ และยังพบวาในป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จังหวัด
กาฬสินธุมีรอยละผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รอยละ ๓๘.๘๖, ๔๑.๘๔ และ 
๔๔.๘๑ ตามลําดับ ทําใหมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
 จากรายงาน HDC ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอมูล ณ วันท่ี ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ พบวา ในไตรมาส
ท่ี ๑ อัตราการคัดกรองประชากรอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป (คาเปาหมายรอยละ ๙๐) คัดกรองโรคเบาหวาน
ระดับประเทศ รอยละ ๕๐.๑๖, เขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๕๕.๑๑ และจังหวัดกาฬสินธุ รอยละ ๘๑.๒๗ การคัด
กรองโรคความดันโลหิตสูงระดับประเทศ รอยละ ๕๑.๗๑, เขตสุขภาพท่ี ๗ 
 

แบบ ตก. 1 
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๙๙ 
 

รอยละ ๕๖.๖๒ และจังหวัดกาฬสินธุ  รอยละ ๘๑.๙๕ อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง
ระดับประเทศ รอยละ ๐.๔๘,    เขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๐.๕๕ และจังหวัดกาฬสินธุ รอยละ ๐.๕๙ อัตรา
ผูปวยเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลไดดี มีคา HbA๑C < ๗% (คาเปาหมาย ≥ รอยละ ๔๐) ต่ํากวา
เปาหมายทุกระดับ ระดับประเทศ รอยละ ๙.๖๔, เขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๔.๓๖ และจังหวัดกาฬสินธุ รอยละ 
๗.๔๐ สําหรับโรคความดันโลหิตสูง พบวา อัตราผูปวยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมความดันโลหิตไดดี  
(เปาหมาย ≥ รอยละ ๕๐) ต่ํากวาเปาหมายในทุกระดับ ในระดับประเทศ รอยละ ๑๒.๖๑, เขตสุขภาพท่ี ๗ 
รอยละ ๑๐.๗๗ และจังหวัดกาฬสินธุ รอยละ ๑๕.๒๔  
  

 
 

 จากแผนภูมิ พบวา ในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รอยละการคนหา และคัดกรองเบาหวานในประชากรอายุ 
๓๕ ปข้ึนไป มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกระดับ จังหวัดกาฬสินธุสามารถคนหาและคัดกรองเบาหวานไดสูงกวาทุก
ระดับ โดยในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับประเทศคัดกรองได รอยละ ๕๐.๑๖ ในขณะท่ี ระดับ
เขตสุขภาพท่ี ๗ คัดกรองไดรอยละ ๕๕.๑๑ และจังหวัดกาฬสินธุรอยละ  ๘๑.๒๗ ตามลําดับ  
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๑๐๐ 
 

 จากแผนภูมิ พบวา ในป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ รอยละการคนหา และคัดกรองความดันโลหิตสูงใน
ประชากรอายุ ๓๕ ปข้ึนไป    มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนในทุกระดับ จังหวัดกาฬสินธุสามารถคนหาและคัดกรองความ
ดันโลหิตไดสูงกวาทุกระดับ โดยในไตรมาสท่ี ๑ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ระดับประเทศคัดกรองได รอยละ 
๕๑.๗๑ ในขณะท่ี ระดับเขตสุขภาพท่ี ๗ คัดกรองไดรอยละ ๕๖.๖๒ และจังหวัดกาฬสินธุรอยละ  ๘๑.๙๕ 
ตามลําดับ 

   

 จากแผนภูมิ พบวา อัตราผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน (ยอนหลัง ๑ ป) จากปงบประมาณ 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ ดวยกระบวนการท่ีมุงเนนการจัดการกลุมเสี่ยง จากป ๒๕๕๘ 
จนถึงปจจุบัน ระดับประเทศมีอัตราผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน รอยละ ๒.๒๔, ๒.๔๙, ๑.๗๒ และ 
๐.๔๘ ตามลําดับ เขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๒.๕๒, ๒.๘๔, ๒.๕๓ และ ๐.๕๕ ตามลําดับ จังหวัดกาฬสินธุ รอย
ละ ๓.๐๓, ๓.๕๑, ๑.๘๔ และ ๐.๕๙ ตามลําดับ 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ๓.๑ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และคลินิกบริการ 
    ๓.๑.๑ ทบทวน การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การคัดกรองภาวะแทรกซอนในผูปวย 
การดูแล รักษา สงตอใหเปนแนวทางเดียวกัน 
    ๓.๑.๒ พัฒนาศักยภาพ ทบทวนองคความรูดานระบาดวิทยาโรคไมติดตอเรื้อรัง เพ่ือเปนทักษะ มี
องคความรูในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางมืออาชีพ 
สามารถบูรณาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีหลากหลายรูปแบบเขากับบริบทของพ้ืนท่ี รวมกับการ
จัดการผูปวยรายกรณี 
    ๓.๑.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบันทึกขอมูล ๔๓ แฟม และตอยอดองคความรูตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 
    ๓.๑.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนกระบวนงานจากสถานบริการท่ีมีผลดารดําเนินงานดีเดน 
เพ่ือเปรียบเทียบ และหากลยุทธ วิธีการ หรือรูปแบบการทํางานใหมๆ นํามาประยุกต ตอยอดการดําเนินงาน
ใหเขากับบริบทของพ้ืนท่ี ในการควบคุม ปองกัน ลดโรคและภัยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 
    ๓.๑.๕ ติดตามผลการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล โดยมีนโยบายใน
การยกระดับคุณภาพการใหบริการคลินิก NCD โดยทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด (ทีม ITCM) และติดตามการ
บันทึกขอมูล ใหคําปรึกษา ทีมพ่ีเลี้ยงแกไขปญหารายตัวชี้วัดในดานขอมูลสารสนเทศโดยทีม ITCM 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๐๑ 
 

    ๓.๒ การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
    ๓.๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตอยอดและขยายการใชงานโปรแกรมโรค
เรื้อรัง (Mini Clinic และ  JP Check)  ใหผูใชงานสามารถวิเคราะห บันทึก สงออกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน 
และทันเวลา นําขอมูลมาวางแผนการดําเนินงาน 
    ๓.๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการลงรหัสโรค ในทีม Case manager ท่ีรับผิดชอบงาน NCD 
ทีมขอมูลสารสนเทศในแตละพ้ืนท่ีเขารวมการประชุม เพ่ือทบทวนการลงรหัสโรคอยางถูกตอง  
    ๓.๒.๓ จัดตั้งคณะกรรมการ (ทีม IT รวมกับทีม Case manager) ติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาตัวชี้วัดดานขอมูลสารสนเทศ โรคไมติดตอเรื้อรัง เพ่ือพัฒนาหนวยบริการ คลินิกโรคเรื้อรัง เพ่ือ
ติดตามผลการบันทึกขอมูลใหเกิดผลตามความเปนจริง แกไขขอมูลท่ีไมถูกตอง อัพเดตฐานขอมูล และวางแผน
การทํางาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศรวมกัน 
    ๓.๓ บูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย 
     ๓.๓.๑ แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพโรคไมติดตอเรื้อรัง 
     ๓.๓.๒ ผลักดันนโยบายลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง เขาสูนโยบายสาธารณะโดยคณะกรรมการ 
NCD Board และ คณะกรรมการ DHB 
     ๓.๓.๓ ตอยอด และขยายโครงการ ๑ อําเภอ ๑ ตําบลจัดการสุขภาพโรคไมติดตอเรื้อรัง บูรณา
การรวมกับโครงการ “ชุมชนรักษไต” 
 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 ๔.๑ Case Manager ของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี NCD Clinic ทําหนาท่ีเปนท้ัง System 
Manager ระดับอําเภอและงานโรคอ่ืนๆ สงผลตอความเขมขนในการใหบริการผูปวย DM HT ในสถานบริการ 
และการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
    ๔.๒ จากการมุงเนนคุณภาพการจัดบริการ จึงใหใชผล HbA๑C ประเมินผลการควบคุมน้ําตาลในเลือดของ
ผูปวย เบาหวานซ่ึงจะสงผลตอคาใชจายการตรวจ ซ่ึงผูปวยท่ีไดรับบริการมีเพียงบางสวนยังไมครอบคลุม
จํานวนผูปวยท้ังหมด 
    ๔.๓ ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารใหผูปวยนําไปสูกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาดระบบ
การติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท้ังกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย 
    ๔.๔ การดําเนินงานปองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล และยาสูบในระดับอําเภอยังไมมี
การดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม และบูรณาการเชื่อมโยงสูชุมชน 
    ๔.๕ การบันทึกขอมูล ๔๓ แฟม ของพ้ืนท่ียังดําเนินการไมไดคุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๐๒ 
 

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อปุสรรค/ปจจัยที่ทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 
ส่ิงที่ผูทําหนาทีต่รวจราชการรับไป

ประสาน หรือดําเนนิการตอไป 

๑)  ความตระห นัก  และความ
ตอเน่ืองของการจัดการตนเองของ
ก ลุ ม ป ว ย  ก ลุ ม เ ส่ี ย ง ใ น ก า ร
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

๑) เชื่อมโยงระบบการทํางานรวมกับ
ชุมชน เช่ือมโยงขอมูลในการดูแล
ผูปวย DM HT จากคลินิก NCD 
คุณภาพสูการดูแลในชุมชนโดย
ขับเคล่ือนผาน DHS ตําบลจัดการ
สุขภาพ  หมู บ านต นแบบ หมอ
ครอบครัว และ อสม. นักจัดการ
สุขภาพเปนตัวผลักดันในการสราง
แรงจูงใจ สรางความย่ังยืนในการ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพของผูปวย 
และมีระบบการติดตามประเมินผล
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท้ัง
กลุมปกติ เส่ียง และปวยในชุมชน 

๑) นอกจากงบประมาณการเขาถึง
การรับบริการแลว ควรท่ีจะไดรับ
งบประมาณสนับสนุนการออก
ติดตามการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเ ส่ียง กลุมปวย 
หรือสนับสนุนอุปกรณท่ีเปนการ
กํากับติดตามสุขภาพของตนเอง
อยาเพียงพอ เชน เครื่องวัดความ
ดัน ท่ีบ าน  เครื่ อ งตรวจ นํ้าตาล 
เครื่องช่ังนํ้าหนัก และส่ือประจํา
ครัวเรอืน เปนตน 

๒)  ขาดระบบการติดตามอยาง
เขมขนประเมินผลการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภาพท้ังกลุมปกติ เส่ียง 
และปวยในชุมชน 

๓ )  จํ านวน เครื่ อ งถ า ยภาพจอ
ประสาทตาท่ีใชหมุนเวียน ๘ เครื่อง
ไมเพียงพอตอระยะเวลาท่ีจํากัด 

๑) เพิ่มพยาบาลเวชฯ ตา ในการ
ดูแลการคัดกรองภาวะแทรกซอน
ทางตา โดยดําเนินงานรวมกับแพทย
และ CM NCD 
๒) สรางความเช่ือมั่นในการตรวจ 
ใหประชาชนได เ ห็น และได รั บ
ประโยชนจากการตรวจ 
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ
อานผลการคัดกรองจอประสาทตา 
และการใชกลอง Fundus  camero 
๔) ออกคัดกรองเชิงรุกในพื้นท่ีและ
หนวยบริการ 

๑) เพิ่มจํานวนเครื่องถายภาพจอ
ประสาทตา 
๒ )  จั ดซื้ อ  จั ดจ า ง เค รื่ อ ง มื อ ท่ี
ทันสมัย สะดวก งาตอการใชงาน 
และไมเกิดผลกระทบตอตัวผูปวย 

๔) ในสเปคเครื่องตรวจท่ีตองหยอด
นํ้ายา ทําใหผูปวยระคายเคือง และ
ไมอยากเขารับการตรวจ 

๕) Case Manager (CM) ของ
โรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี NCD 
Clinic ทําหนาท่ีเปนท้ัง System 
Manager ระดับอําเภอและงานโรค
อื่นๆท่ีเกี่ยวของเชน คัดกรองตา ไต 
เทา หัวใจและหลอดเลือด สงผลตอ
ความเขมขนในการใหบริการผูปวย 
DM HT ในสถานบริการ และการ
สรางเสริมสุขภาพในชุมชน 

๑) เพิ่มบุคลากรดานการดําเนินงาน 
NCD (case manager) ในคลินิก
บริการเฉพาะโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง 
๒) บูรณางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ 
โดยกําหนดบทบาท หนาท่ีท่ีชัดเจน 
๓)  หนวยบริการกํ าหนดหน า ท่ี
เฉพาะคลินิกใหกับ Case manager 

๑) สวนกลางจัดทําหลักสูตรในการ
สราง System Manager ระดับ
อํา เภอเพิ่ ม       ๒ คน ในการ
บริหารจัดการระบบงาน NCD ใน
สวนของโรงพยาบาล ๑ คน และ 
SM ของ คปสอ. ๑ คน 

๖) คุณภาพการจัดบริการใหใชผล ๑ )  ห า ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น นโยบายเปนส่ิงท่ีสําคัญในการไดรับ
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๑๐๓ 
 

HbA๑C ประเมินผลการควบคุม
นํ้าตาลในเลือดของผูปวย DM ซึ่ง
จะสงผลตอคาใชจ ายการตรวจ 
รวมถึงผลงานท่ีตํ่าใน ๓ เดือนแรก 
เ น่ืองจาก จํานวนผูป วย ท่ี ได รั บ
บ ริ ก า ร มี เ พี ย ง บ า ง ส ว น ยั ง ไ ม
ครอบคลุมจํานวนผูปวยท้ังหมด 

คาใชจายในการตรวจ HbA๑C และ
เปนมาตรฐานเดียวกัน 
๒) จัดทําแนวทางปฏิบัติในการตรวจ 
HbA๑C 
๓) จัดทําแนวทางปฏิบัติในการสง
ตรวจ HbA๑C ในผูปวยและสงออก 
๔๓ แฟมใหเปนปจจุบัน 

การตรวจ พรอมกับมีแนวทางการ
ตรวจ HbA๑C ในผูปวย DM ของ
จังหวัดเพื่อใหเกิดความคุมทุนใน
การจัดบริการท่ีเปนมาตรฐานและ
มาตรการเดียวกันจะทําใหเกิดความ
ครอบคลุมของการตรวจ HbA๑C 
หรือควรจัดทําแนวทางการตรวจ 
HbA๑C ในผูปวย DM และ
แนวทางการจัดซื้อรวมเขต จังหวัด
เพื่อลดคาใชจาย 

๗) ทีมสุขภาพขาดทักษะในการ
ส่ือสารใหผูปวยนําไปสูกระบวนการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๑) การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู 
ทักษะในการส่ือสารใหผูปวยนําไปสู
กระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

 

๘) ระบบขอมูลจากฐานขอมูล ๔๓ 
แฟม ยังไมสอดคลองกับ HDC ของ
สนย. 

๑) NCD Board รวมกับ IT Board 
ระดับจังหวัด ตรวจสอบขอมูลราย
ตัวชี้วัดจากฐาน ๔๓ แฟม และ HDC 
สนย. ต้ังแตระดับจังหวัด อําเภอ 
รพ.สต. เพื่อวิเคราะห Gap และควร
มีการติดตามผานกวป.ทุกเดือน 
๒) จัดต้ังศูนยขอมูลระดับอําเภอให
ครอบคลุม และมีการติดตามขอมูล 
HDC ผาน คปสอ.อยางตอเน่ือง 
๓) มีการทบทวน ปรับปรุง ทะเบียน
ขอมูลผูปวยใหครบถวน และเปน
ปจจุบันเสมอ เดือนละ ๑ ครั้ง และ
ผลักดันใหการเกิดการจัดระบบการ
คืนขอมูลสูหนวยบริการของผูปวย 

๑) เปนปญหาท่ีอยางตอเน่ืองใน
การจัดการขอมูล ควรท่ีจะบริหาร
จัดการระบบขอมูลให น่ิ ง  และ
สามารถเขาถึงไดสะดวก ๙) ขอมูลประชากรท่ีไมเปนปจจุบัน 

๑๐) ชวงระยะเวลาการออกตรวจ
คัดกรอง 

๑ )  ส ร า ง ทีม สุ ขภาพ ให มี ค วาม
เขมแข็ ง  โดยการพัฒนา ท้ังองค
ความรู ทักษะ และการทํางานเปน
ทีม 
๒) จัดทําส่ือสารความเส่ียงท่ีทันสมัย 
เหมาะสมกับปญหาในพื้นท่ี 
 
 

๑) เพิ่มเวลาในการเฝาระวังคัด
กรองและลดเส่ียงในชุมชนเพิ่มจาก 
๒) จัดสรรงบประมาณท่ีสนับสนุน
ในการจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ 
วัสดุทางการแพทยใหเพียงพอ ใช
งานได ถูกตอง โดยเฉพาะเครื่องวัด
ความดันในการวัดซ้ําท่ีบาน 
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๑๐๔ 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 
    ๖.๑ การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องการรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดทําสื่อสารความเสี่ยง 
    ๖.๒ เพ่ิมความครอบคลุมในการสนับสนุนดานองคความรูดานสุขภาพ ดานเครื่องมือ การจัดบริการ และ
การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
    ๖.๓ สราง System Manager ระดับอําเภอ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
    ๖.๔ สํานักโรคไมติดตอ ประสาน สนย. ในการออกรายงานผลการคัดกรอง CVD risk จําแนกผูปวย
เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเพ่ิมจากท่ีมีเฉพาะภาพรวมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ืองายตอการจําแนก
กลุมเสี่ยงและการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป (ปจจุบันออกภาพรวม) 
    ๖.๕ ฐานขอมูลระดับเขต (Cockpit R๗) และจังหวัด ตัวเลขไมสอดคลองกันโดยเฉพาะเปาหมายแตละ
ตัวชี้วัด ในการคัดกรอง CVD risk เขตควรออกรายงานในภาพรวมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงเพ่ิมเติม
เพ่ือตามการออกรายงานของ HDC สนย. รวมท้ังควรพัฒนาการออกรายงานผลการคัดกรองจําแนกแตละกลุม 
และการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงสูงดวยเพ่ือใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานไดจริง 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

นวัตกรรม หนวยงาน 

๑. โปรแกรมตัวชี้วัด NCD โรคเรื้อรังระดับจังหวัดติดตามคุณภาพงานระดับ
จังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

๒. โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพงานระดับ คปสอ. ทีม ITCM โรงพยาบาลคํามวง 

๓. ตําบลจัดการสุขภาพท่ีมีการดําเนินการลดเสี่ยงลดโรคตนแบบดวยหลัก ๓อ.
๒ส. ใหเปนมาตรการชุมชน  

ตําบลเสาเลา อําเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ 

๔. พาขาวรสจืด และ อสม.คูบัดดี้ รพ.สต.บานแก อําเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ 

๕. โครงสรางคณะทํางานรวมกับชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานราชการในพ้ืนท่ีแบบ
ไรรอยตอ 

คปสอ.รองคํา 

๖. “NCD Clinic Extra Care” คลินิกบริการโรคเรื้อรังเต็มรูปแบบ โรงพยาบาลทาคันโท 

๗. “ไปรษณียคืนยา” สํารวจยาทานท่ีเหลือจากผูปวยโดยอสม. และตัวผูปวยเอง 
นําสงคืนท่ีตูไปรษณียคืนยา 

โรงพยาบาลทาคันโท 

ผูรายงาน.....นางทิพาพร  ราชาไกร 
ตําแหนง......พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

  โทร...๐๙๕๒๒๔๐๕๕๖  
  e-mail…tipa_๒๕๑๑@hotmail.com 

วัน/เดือน/ป ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๐๕ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 

คณะท่ี 1 : การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
      หัวขอ ผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี 29 - 31 มกราคม 256๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 20 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
 

2. สถานการณ 
ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารสดทางเคมี 

วิเคราะหท้ังหมด 1,970 ตัวอยาง พบการปนเปอน 77 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 3.90 โดยน้ํามันทอดอาหาร
มีปริมาณสาร 
โพลารเกินมาตรฐานกําหนด ตรวจ ๕๕ ตัวอยาง ผาน 35 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๖๓.๖๔ สวนยาฆาแมลง 
ตรวจ 547 ตัวอยาง พบการปนเปอน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.54   

การตรวจวิเคราะหน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและน้ําแข็ง จํานวน 252 ตัวอยาง ผาน
มาตรฐาน จํานวน 218 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 86.51  โดยสงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือตรวจ
วิเคราะหดานจุลินทรีย จํานวน 100 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน จํานวน 81 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 81  

การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตนมโรงเรียนและสงวิเคราะหผลิตภัณฑ ณ อําเภอยางตลาด จํานวน 2 
ครั้ง พบวา ผลการตรวจสถานท่ีและผลิตภัณฑผานมาตรฐานท้ัง 2 ครั้ง 

การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑจากแปง ณ อําเภอเมือง จํานวน 2 ครั้ง พบวา ผลการตรวจ
สถานท่ีไมผานมาตรฐานท้ัง 2 ครั้ง โดยผลิตภัณฑสงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 ตัวอยาง เปน
เสนกวยเตี๋ยว 2 ตัวอยาง และเสนกวยจั๊บ 3 ตัวอยาง ซ่ึงพบสารฟอกขาวเกินมาตรฐานกําหนดทุกตัวอยาง 

การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และสงตัวอยางวิเคราะห จํานวน 5 ตัวอยาง 
พบวา ผานมาตรฐานท้ังหมด 

การตรวจประเมินสถานท่ีผลิตเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนและผลิตภัณฑ จํานวน 2 แหง พบวา สถานท่ี
และผลิตภัณฑผานมาตรฐานท้ังหมด โดยผลิตภัณฑเกลือมีปริมาณไอโอดีนอยูในชวง 20-40 ppm 

ในปงบประมาณ 256๑ สถานการณการตกคางของยาฆาแมลงในผักสดและผลไม ในตลาดสดนาซ้ือ 
จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560 จํานวน 83 ตัวอยาง พบการตกคางของยาฆาแมลง จํานวน 2 
ตัวอยาง(รอยละ 12.00) ผักสด ท่ีวางจําหนายในตลาดสดนาซ้ือ จังหวัดกาฬสินธุ จากการศึกษาพบวาการ
บริโภคผักสดในตลาดสดนาซ้ือ จังหวัดกาฬสินธุ ยังมีความปลอดภัยตอผูบริโภคท่ีซ้ือผักสดไปบริโภคหรือนําไป
ประกอบอาหาร เพราะพบการตกคางของยาฆาแมลงในผัดสด รอยละ 12.00 ถึงแมการบริโภคผักสดในกลุม
นี้อาจจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคได แตการตกคางของยาฆาแมลงในระดับไมปลอดภัยนี้ยังมีการตกคางอยู
จํานวนนอย และควรมีการแนะนําใหผูบริโภคลางผักกอนนําไปประกอบอาหาร ดวยวิธีมาตรฐานตาม
คําแนะนําในการลดสารพิษตกคางจากสารปองกันแมลง 9 วิธี  สําหรับอาหารแปรรูป อยูในระหวางตรวจ
ประเมิน 

 
 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๐๖ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

3.1 รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของผักและผลไมสด
มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

เมือง 60 15 15 100 

รองคํา 1๐ 10 10 100 

นามน 10    

เขาวง 30 17 17 100 

นาคู 10    

กมลาไสย 30 39 39 100 

สมเด็จ 30 14 14 100 

คํามวง 20    

หนองกุงศรี 30    

หวยผึ้ง 30    

สามชัย 2๐    

ฆองชัย 1๐    

ทาคันโท ๕0    

ดอนจาน 1๐    

กุฉินารายณ 5๐ 26 26 100 

หวยเม็ก 20    

สหัสขันธ 30    

ยางตลาด 5๐    

รวม 500 121 121 100 
 

 * อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 256๑ 

 

 

 



๑๐๗ 
 

3.2 รอยละของเนื้อสัตวสดมีความปลอดภัยจากการปลอมปนสารเรงเนื้อแดง         

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของเนื้อสัตวสด     
มีความปลอดภัยจากการ
ปลอมปนสารเรงเนื้อแดง         

เมือง 5 * * * 

รองคํา 2 * * * 

นามน 2 * * * 

เขาวง 2 * * * 

นาคู 2 * * * 

กมลาไสย ๓ * * * 

สมเด็จ ๓ * * * 

คํามวง 2 * * * 

หนองกุงศรี 4 * * * 

หวยผึ้ง 2 * * * 

สามชัย 2 * * * 

ฆองชัย 2 * * * 

ทาคันโท 4 * * * 

ดอนจาน 2 * * * 

กุฉินารายณ 5 * * * 

หวยเม็ก 2 * * * 

สหัสขันธ 2 * * * 

ยางตลาด ๔ * * * 

รวม 50    

* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 256๑  

 

 

 

 

 



๑๐๘ 
 

3.3 รอยละของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท กลุมเปาหมายมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของน้ําบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
กลุมเปาหมายมีคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด 

เมือง 48 * *  

รองคํา 4 * *  

นามน 9 * *  

เขาวง 10 * *  

นาคู 4 * *  

กมลาไสย 16 * *  

สมเด็จ 18 * *  

คํามวง 12  * *  

หนองกุงศรี 19 * *  

หวยผึ้ง 7 * *  

สามชัย 9 * *  

ฆองชัย 3 * *  

ทาคันโท 8 * *  

ดอนจาน 2 * *  

กุฉินารายณ 28 * *  

หวยเม็ก 14 * *  

สหัสขันธ 7 * *  

ยางตลาด 41 * *  

รวม 259 
    

* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 256๑ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๐๙ 
 

3.4 รอยละของผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวท่ีมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของผลิตภัณฑจาก
เนื้อสัตวท่ีมีการใชวัตถุเจือ
ปนอาหารตามเกณฑท่ี
กําหนด 

เมือง 5 * *  

รองคํา 0 * *  

นามน 0 * *  

เขาวง 0 * *  

นาคู 0 * *  

กมลาไสย 0 * *  

สมเด็จ 2 * *  

คํามวง 0  * *  

หนองกุงศรี 1 * *  

หวยผึ้ง 0 * *  

สามชัย 0 * *  

ฆองชัย 0 * *  

ทาคันโท 0 * *  

ดอนจาน 0 * *  

กุฉินารายณ 1 * *  

หวยเม็ก 0 * *  

สหัสขันธ 0 * *  

ยางตลาด 1 * *  

รวม 10 
    

* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในเดือนเมษายน 256๑ 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 
 

3.5 รอยละของผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความปลอดภัยจากการปลอมปนสารท่ีมีฤทธิ์ทางยา 
 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของผลิตภัณฑเสริม
อาหารมีความปลอดภัยจาก
การปลอมปนสารท่ีมีฤทธิ์
ทางยา 

เมือง ๑๐ ๘ ๓ ๓๗.๕ 

รองคํา 0 * *  

นามน 0 * *  

เขาวง 0 * *  

นาคู 0 * *  

กมลาไสย 0 * *  

สมเด็จ 0 * *  

คํามวง 0  * *  

หนองกุงศรี 0 * *  

หวยผึ้ง 0 * *  

สามชัย 0 * *  

ฆองชัย 0 * *  

ทาคันโท 0 * *  

ดอนจาน 0 * *  

กุฉินารายณ 0 * *  

หวยเม็ก 0 * *  

สหัสขันธ 0 * *  

ยางตลาด 0 * *  

รวม 10 8 3 37.5 
 
* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในเดือนเมษายน 256๑ 

 
 
 
 
 
 

 



๑๑๑ 
 

3.6 รอยละของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มี
คุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

เมือง 0 0 0  

รองคํา 0 0 0  

นามน 0 0 0  

เขาวง 0 0 0  

นาคู 0 0 0  

กมลาไสย 0 0 0  

สมเด็จ 0 0 0  

คํามวง  0  0 0  

หนองกุงศรี 0 0 0  

หวยผึ้ง 0 0 0  

สามชัย 0 0 0  

ฆองชัย 0 0 0  

ทาคันโท 0 0 0  

ดอนจาน 0 0 0  

กุฉินารายณ 0 0 0  

หวยเม็ก 0 0 0  

สหัสขันธ 0 0 0  

ยางตลาด 1 * *  

รวม 1 * * 
  

* อยูระหวางรอผลตรวจจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๗ ขอนแกน 

 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 
 

3.7 รอยละของผลิตภัณฑจากแปงมีการใชวัตถุเจือปนอาหารตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของผลิตภัณฑจาก
แปงมีการใชวัตถุเจือปน
อาหารตามเกณฑท่ีกําหนด 

เมือง ๕ * *  

รองคํา 0 0 0  

นามน 0 0 0  

เขาวง 0 0 0  

นาคู 0 0 0  

กมลาไสย 0 0 0  

สมเด็จ 0 0 0  

คํามวง  0  0 0  

หนองกุงศรี 0 0 0  

หวยผึ้ง 0 0 0  

สามชัย 0 0 0  

ฆองชัย 0 0 0  

ทาคันโท 0 0 0  

ดอนจาน 0 0 0  

กุฉินารายณ 0 0 0  

หวยเม็ก 0 0 0  

สหัสขันธ 0 0 0  

ยางตลาด 0 0 0  

รวม ๕ * * 
  

* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในเดือนเมษายน 256๑ 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

3.8 รอยละของน้ํามันทอดอาหาร ณ สถานท่ีผลิตกลุมเปาหมายและสถานท่ีจําหนาย มีปริมาณสาร 
โพลารเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตัวช้ีวัด อําเภอ เปาหมาย 
ผลงาน 

รอยละ 
ตรวจ ผาน 

รอยละของน้ํามันทอด
อาหาร ณ สถานท่ีผลิต
กลุมเปาหมายและสถานท่ี
จําหนาย มีปริมาณสาร 
โพลารเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนด 

เมือง 5  * * * 

รองคํา  2 * * * 

นามน  2 * * * 

เขาวง  2 * * * 

นาคู  2 * * * 

กมลาไสย  3 * * * 

สมเด็จ  3 * * * 

คํามวง  2 * * * 

หนองกุงศรี  4 * * * 

หวยผึ้ง  2 * * * 

สามชัย  2 * * * 

ฆองชัย  2 * * * 

ทาคันโท  4 * * * 

ดอนจาน  2 * * * 

กุฉินารายณ  5 * * * 

หวยเม็ก  2 * * * 

สหัสขันธ  2 * * * 

ยางตลาด  4 * * * 

รวม 50     
* อยูระหวางดําเนินการ ตามแผนปฏิบัติการในระหวางเดือน กุมภาพันธ – มีนาคม 256๑ 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
 ผูประกอบการโรงงานเสนกวยเตี๋ยว กวยจั๊บ ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดได เนื่องจาก
ไมไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนามาตรฐานการผลิต และเม่ือมีการดําเนินคดีท่ีมีโทษปรับมักจะ
ยินยอมจายคาปรับ 

 

 



๑๑๔ 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

      
   ผูรายงาน นายชนะชัย มาตยคํามี   

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
          นางสาวณัฐวิภา ตั้งใจ     

ตําแหนง  เภสัชกรปฏิบัติการ 
     วัน/เดือน/ป ๑๘ มกราคม 256๑ 

        โทร 043-815-418 
        e-mail : foodsafetykls@gmail.com 

              fdakalasin@gmail.com 
 

 



๑๑๕ 

 

  

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
คณะท่ี 1 : การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

      หัวขอ ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
จังหวัด กาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี 29 - ๓1 มกราคม 256๑ 

……………………………………………….. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวชี้วัดท่ี 21 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑท่ี
กําหนด  
 

2. สถานการณ 
2.1.การจัดการความเส่ียงดานผลิตภัณฑสุขภาพของจังหวัด 

1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation 
จังหวัดกาฬสินธุ คณะทํางานประเมินสถานการณเพ่ือการจัดการปญหาผลิตภัณฑสุขภาพ : SAT       

(Situation Awareness Team) ผานคณะกรรมการพัฒนาระบบการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพจังหวัด
กาฬสินธุ ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุเปนประธานคณะอํานวยการ หัวหนากลุมงาน
คุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุขเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีหลักในการวิเคราะหปญหา 
ประเมินความเสี่ยง และคาดการณสถานการณดานสุขภาพท่ีจะไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากปญหา
ผลิตภัณฑสุขภาพท่ีมีความเสี่ยงในจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการตัดสินใจดําเนินการ
ผานผูเก่ียวของ และทีมปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงจังหวัดกาฬสินธุมีคณะทํางานจัดตั้งศูนยรับเรื่อง
รองเรียน รองทุกข แบบบูรณาการดานสาธารณสุข หรือ “ศูนยเย็นใจ” ซ่ึงเปนท้ัง SAT ( Situation 
Awareness Team) และ Operation Team ในระดับจังหวัด อําเภอและตําบล โดยมีการจัดตั้งข้ึนท่ี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลทุกแหงในจังหวัดกาฬสินธุ ซ่ึงศูนยเย็นใจนี้มีคณะทํางานท้ังในภาคสวน
ภาครัฐและภาคประชาชนท่ีทํางานรวมกัน เพ่ือจัดการความเสี่ยงและแกไขปญหาดานผลิตภัณฑสุขภาพใน
พ้ืนท่ีไดอยางทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ    

2) วิเคราะหความเส่ียงและจัดทําแผนเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ  
 การดําเนินงานการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ ป 25๖๐ คณะกรรมการพัฒนาระบบการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ และผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ ไดมีการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและสรุปผลการดําเนินงาน พบวาปญหาท่ียังเปนปญหาสําคัญ 
ดังนี้ 

๑. การกํากับดูแลคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและน้ําแข็งบริโภค พบวาผลวิเคราะห
ผานมาตรฐานต่ํากวาเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยจังหวัดกาฬสินธุตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑจํานวน 252 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน จํานวน 218 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 86.51  ซ่ึง
สงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพ่ือตรวจวิเคราะหดานจุลินทรีย จํานวน 100 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน 
จํานวน 81 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 81  สาเหตุท่ีไมผานมาตรฐานอันเนื่องมาจากการไมมีความรูของ
ผูประกอบการ ในกระบวนการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และกระบวนการลางภาชนะบรรจุ ซ่ึงใน
ปงบประมาณ 2560 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
ไดจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผูประกอบการน้ําบริโภคฯ และน้ําแข็ง และเจาหนาท่ี ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๑๖ 
 

เพ่ือใหความรูในการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร การทําความสะอาดภาชนะบรรจุ และการใชชุดทดสอบ 
พรอมท้ังไดฝกปฏิบัติการใชชุดทดสอบและการบันทึกจริง 

๒. การกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑจากแปง พบวาผลวิเคราะหไมผานมาตรฐานตามเกณฑท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยผลการตรวจประเมินสถานท่ีผลิต ณ อําเภอเมือง จํานวน 2 
ครั้ง ไมผานมาตรฐานท้ัง 2 ครั้ง และเม่ือเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 
ตัวอยาง เปนเสนกวยเต๋ียว 2 ตัวอยาง และเสนกวยจั๊บ 3 ตัวอยาง พบสารฟอกขาวเกินมาตรฐานกําหนด   
ทุกตัวอยาง 

ดังนั้นสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุจึงไดดําเนินงานผานยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ 2 ประเด็นหลัก ไดแก พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค 
ผานการบูรณาการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคสวนลงสูชุมชนอยางยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขายงานอาหารปลอดภัย เพ่ือใหชุมชนจังหวัดกาฬสินธุเปนชุมชนท่ีมีระบบการเฝาระวัง
และการคุมครองผูบริโภคโดยภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง  
   3) จัดทําแผนการจัดการความเส่ียง (Risk Management plan) ดานผลิตภัณฑสุขภาพของ
จังหวัด 

ป 256๑ งานคุมครองผูบริโภค ดําเนินงานผานยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ตามตัวชี้วัด 
“ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายทุกระดับมีศักยภาพและสามารถยกระดับขีดความสามารถในการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ” เพ่ือชุมชนจังหวัดกาฬสินธุเปนชุมชนท่ีมีระบบการเฝาระวังและการคุมครอง
ผูบริโภคโดยภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีกลยุทธการ
ทํางานท้ังหมด ๒ กลยุทธหลัก ดังนี้  
กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค ผานการบูรณาการ
ขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคสวนลงสูชุมชนอยางยั่งยืน 

๑. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย 
๒. พัฒนาศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค 
๓. เฝาระวังและจัดการปญหาในพ้ืนท่ี 
เก็บตัวอยางเพ่ือสุมตรวจ 
- ยา ๑ ตัวอยาง    - เครื่องสําอาง ๓ ตัวอยาง 
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ๑ ตัวอยาง 
๔. อบรมใหความรูนักเรียน อย.นอย ในโรงเรียนระดับมัธยมทุกโรงเรียน 

กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายงานอาหารปลอดภัย 
๑. ภาคีเครือขายและกลุมเกษตรกรผูผลิตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ 

   4) ส่ือสารความเส่ียง(Risk Management) ไปยังผูท่ีเกี่ยวของ เชน สวนราชการตางๆในจังหวัด/
อปท. เพ่ือการจัดการปญหา 
 การแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพท่ีไมปลอดภัย ไดแก ยา อาหาร และเครื่องสําอางท่ี ใหประชาชน
และสวนราชการอ่ืนๆไดรับทราบและเฝาระวังความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ผานทาง Social media ไดแก Line 
Facebook 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๑๗ 
 

2.2 ดําเนินการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพตามแผนเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพของจังหวัด 
 1) แผนเก็บตัวอยางของจังหวัด หรือเก็บตัวอยางในรายการท่ีตกลงกับ อย.(ในตัวช้ีวัดสวน
ภูมิภาค) เพ่ือตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการหรือตรวจดวยชุดทดสอบเบ้ืองตน 

จังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินการจัดทําแผนการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพภายในจังหวัด  ประจําป 
256๑  โดยจะมีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพไดแก น้ําบริโภค  เกลือบริโภค  นมโรงเรียน  เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  และมีการบูรณาการแผนการเก็บตัวอยางของหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดาน
อาหาร  ซ่ึงจะเขามาดําเนินการเก็บตัวอยางสารปนเปอน  และเฝาระวังคุณภาพดานอาหารไมวาจะเปนกลุมยา
ฆาแมลงในผักสดผลไม  สารบอแร็กซ  ฟอรมาลีน  สารฟอกขาว  สารกันรา  สารเรงเนื้อแดง  สารโพลารใน
น้ํามันทอดอาหาร  ไอโอดีนในเกลือ  โดยหนวยเคลื่อนท่ีเพ่ือความปลอดภัยดานอาหารจะไดมาดําเนินการ
ตรวจเปนประจําทุกเดือน  และมีการประชุมหารือเพ่ือสรุปภาพรวมของปญหาผลิตภัณฑอาหารทุกไตรมาส   
   แนวทางการดําเนินงานการกํากับดูแลคุณภาพน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทและน้ําแข็งบริโภค 
ป 256๑ 

1. สถานท่ีผลิตอาหารขอเปดใหม ขอเอกสารไดท่ีสาธารณสุขอําเภอ/จังหวัด เม่ือผูประกอบการยื่น     
คําขอ เจาหนาท่ีจังหวัดรวมกับอําเภอออกตรวจประเมินสถานท่ีผลิตอาหารท่ียื่นขออนุญาต  

- กรณีท่ีตองปรับปรุงแกไข ใหเวลาผูประกอบการปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของพนักงาน
เจาหนาท่ี 30 วัน หากเกินเวลาท่ีกําหนดจะดําเนินการสงเอกสารคืน 

- กรณีไมตองปรับปรุงแกไข สสจ.ออกใบอนุญาต ใชเวลา 14 วัน 
2. การตรวจประจําปพนักงานเจาหนาท่ีระดับอําเภอเปนผูตรวจและเก็บตัวอยางสง สสจ. 
- ชวงการเก็บตัวอยาง วันท่ี 1๙ กุมภาพันธ – ๙ มีนาคม 256๑  
- โดยปริมาณตัวอยางน้ําบริโภคฯ : ปริมาตรสุทธิรวม 6 ลิตร เชน 

- ขนาดบรรจุ 500-900 มล. (12 ขวด) 
- ขนาดบรรจุ 1,000-1,500 มล. (6 ขวด) 
- ขนาดบรรจุ 5-20 ลิตร (1 ถัง) 

**ในกรณีท่ีโรงงานมีผลิตภัณฑน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุปดสนิทท่ีบรรจุในภาชนะท่ีใชครั้งเดียวและภาชนะ
บรรจุท่ีใชซํ้าใหเก็บตัวอยางท้ัง 2 แบบ 
   แนวทางการดําเนินงานการกํากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน ป 256๑ 
เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับเจาหนาท่ีอําเภอ เปนผูตรวจประเมินสถานท่ีและเก็บ
ตัวอยางสงศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๗ ขอนแกน โดยชวงการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี ๑ เดือนมกราคม ซ่ึง
ดําเนินการแลววันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๒ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
   แนวทางการดําเนินงานการกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และผลิตภัณฑจากแปง          
ป 256๑ 

เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับเจาหนาท่ีอําเภอ เปนผูตรวจประเมินสถานท่ี
และเก็บตัวอยางสงศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๗ ขอนแกน โดยชวงการเก็บตัวอยาง คือ เดือนเมษายน 
256๑ เนื่องจากมักพบการใสสารกันเสียในผลิตภัณฑเกินมาตรฐานในชวงท่ีมีรอนจัด  

แนวทางการดําเนินงานการกํากับดูแลคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน 
เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รวมกับเจาหนาท่ีอําเภอ เปนผูตรวจประเมินสถานท่ี

และเก็บตัวอยางสงศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๗ ขอนแกน โดยชวงการเก็บตัวอยาง ครั้งท่ี ๑ เดือนมกราคม 
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๑๑๘ 
 

๒๕๖๑ และครั้งท่ี ๒ เดือนพฤษภาคม 256๑ เนื่องจากในชวงฤดูฝนเกลือมีความชื้นสูง และมีผลตอปริมาณ
ไอโอดีน 
   แนวทางการดําเนินงานการตรวจแนะนําสถานท่ีจําหนายผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ป 256๑ 

เจาหนาท่ีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ออกตรวจแนะนําฉลากผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ณ สถานท่ี
จําหนาย และรานเสริมสวย จํานวน 10 แหง/อําเภอ และสุมเก็บตัวอยางเครื่องสําอางกลุมเสี่ยง 10 ตัวอยาง 
เดือนพฤษภาคม 256๑     

แนวทางการเก็บตัวอยางยาแผนโบราณ ป 256๑ 
 สุมเก็บตัวอยางยาแผนโบราณ จํานวน ๕ ตัวอยาง ในเดือนมีนาคม - เมษายน 256๑ 

แนวทางการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน ป 256๑ 
สุมเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน จํานวน ๕ ตัวอยาง ในเดือนมีนาคม - เมษายน 256๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๑๙ 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

 1. ไมมีงบประมาณในการจัดซ้ือชุดทดสอบเบื้องตนเพ่ือเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ  

  

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

     ผูรายงาน   
ภญ.รัตติยา แดนดงยิ่ง  ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 

  ภญ.ณัฐวิภา ตั้งใจ  ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ  
        วัน/เดือน/ป :๑๘ มกราคม 256๑ 

     โทร 043-815418 e-mail : fdakalasin@gmail.com 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๒๑ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7 ตรวจราชการรอบท่ี 1 ระหวาง 29 - 31 มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดท่ี 22 สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย

กําหนด 
2. สถานการณ 

จังหวัดกาฬสินธุ มีสถานพยาบาลเอกชนท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบัน 206 แหง  
ดังนี้ สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน จํานวน 1 แหง (ขนาด 50 เตียง) , สถานพยาบาลประเภทท่ี
ไมรับผูปวยไวคางคืน จํานวน 205 แหง และขอมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบดวย สปา รานนวดเพ่ือสุขภาพ และรานนวดเพ่ือเสริมสวย ผานการรับรอง จํานวน 32 แหง  

ท้ังนี้ในระหวางกอนสิ้นป 2560 พนักงานเจาหนาท่ี ไดออกไปตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน กรณี
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล มีการตรวจเฝาระวังสถานพยาบาลท้ังจังหวัด ซ่ึงเปนการตรวจเพ่ือ
ตอใบอนุญาต พบปญหา ไดแก  คลินิกท่ีเปดกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช ยังไมสามารถปรับปรุงไดครบถวน
ตามกฎหมายกําหนด โดยสวนใหญไมผานมาตรฐานใน 2 เรื่อง คือ การมีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช 
ยาและเวชภัณฑ และเรื่องการกําหนดชื่อสถานพยาบาลฯ ท่ีผูรับอนุญาตยังไมพรอมดําเนินการปรับปรุงตามท่ี
กฎกระทรวงกําหนด และพนักงานเจาหนาท่ีไดใหคําแนะนําเพ่ือใหผูรับอนุญาตดําเนินการปรับปรุงใหได
มาตรฐาน โดยจะมีการตรวจติดตามตอไป 

สําหรับสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ภายหลังท่ีพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชตามกฎหมายวันท่ี 27 กันยายน 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ไดข้ึนทะเบียนผูใหบริการไปแลว จํานวน 296 ราย และออกตรวจเยี่ยมแนะนํา สถาน
ประกอบการเพ่ือสุขภาพ จํานวน 32 แหง  
 ดังนั้น รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด ไตรมาสท่ี 1 คิดเปนรอยละ 100 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

  ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามในแตละประเด็น) 

ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2560 จังหวัดกาฬสินธุ มีสถานพยาบาลเอกชนท่ี
ไดรับอนุญาตปจจุบัน 206 แหง  ดังนี้ 

1) สถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูปวยไวคางคืน จํานวน 1 แหง 
2) สถานพยาบาลประเภทท่ีไมรับผูปวยไวคางคืน จํานวน 205 แหง  แยกตามประเภท ดังนี้ 

2.1 คลินิกเวชกรรม      54 แหง 
2.2 สหคลินิก              1 แหง 
2.3 คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรม    35 แหง 
2.4 คลินิกทันตกรรม      19 แหง 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๒๒ 
 

2.5 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ   89 แหง 
2.6 คลินิกการแพทยแผนไทย         2 แหง 
2.7 คลินิกเทคนิคการแพทย         4 แหง 
2.8 คลินิกกายภาพบําบัด         1 แหง 

ขอมูลสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ มี 32 แหง ประกอบดวย สปา (พฤกษา สปา) 
จํานวน 1 แหง รานนวดเพ่ือสุขภาพท่ีผานการรับรอง มีจํานวน  30 แหง และนวดเพ่ือเสริมสวย 1 แหง 
ตารางขอมูลประกอบการวิเคราะห   
ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมูล ภาพรวม

จังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันท่ี 
รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ส ถ า น พ ย า บ า ล ผ า น เ ก ณ ฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

เปาหมาย 206 206 

  ผลงาน 206 206 
  อัตรา/รอยละ 100 100 

2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

เปาหมาย 32 32 
ผลงาน   32   32 

อัตรา/รอยละ 100 100 
3 รอยละสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเ พ่ือสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

อัตรา/รอยละ   100   100 

กลุมท่ี 1 ตัวช้ีวัด: สถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อําเภอ รายการขอมูล 
ผลงาน 

3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 
เมือง เปาหมาย 83 83 - - - 

ผลงาน 83    

อัตรา/รอยละ 100    

กุฉินารายณ 
 
 

เปาหมาย 21 21    

ผลงาน 21    

อัตรา/รอยละ 100    

สมเด็จ 
 
 
 

เปาหมาย 10 10    

ผลงาน 10    

อัตรา/รอยละ 100    
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ยางตลาด เปาหมาย 19 19    

 ผลงาน 19    

 อัตรา/รอยละ 100    

นาคู เปาหมาย 5 5    

 ผลงาน 5    

 อัตรา/รอยละ 100    

กมลาไสย เปาหมาย 9 9    

 ผลงาน 9    

 อัตรา/รอยละ 100    

หนองกุงศรี เปาหมาย 9 9    

 ผลงาน 9    

 อัตรา/รอยละ 100    

หวยผึ้ง เปาหมาย 5 5    

 ผลงาน 5    

 อัตรา/รอยละ 100    

สามชัย เปาหมาย 5 5    

 ผลงาน 5    

 อัตรา/รอยละ 100    

เขาวง เปาหมาย 8 8    

 ผลงาน 8    

 อัตรา/รอยละ 100    

หวยเม็ก เปาหมาย 6 6    

 ผลงาน 6    

 อัตรา/รอยละ 100    

คํามวง เปาหมาย 8 8    

 ผลงาน 8    

 อัตรา/รอยละ 100    

รองคํา เปาหมาย 1 1    

 ผลงาน 1    

 
 
 

อัตรา/รอยละ 100    
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ฆองชัย เปาหมาย 1 1    

 ผลงาน 1    

 อัตรา/รอยละ 100    
นามน เปาหมาย 6 6    

ผลงาน 6    

อัตรา/รอยละ 100    

ทาคันโท เปาหมาย 2 2    

 ผลงาน 2    

 อัตรา/รอยละ 100    

สหัสขันธ เปาหมาย 7 7    

 ผลงาน 7    

 อัตรา/รอยละ 100    

ดอนจาน เปาหมาย 1 1    

 ผลงาน 1    

 อัตรา/รอยละ 100    

กลุมท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ตัวชี้วัด รายการขอมูล 
ผลงาน 

3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 
เมือง เปาหมาย 16 16 - - - 

ผลงาน 16    

อัตรา/รอยละ 100    

กุฉินารายณ 
 
 

เปาหมาย 4 4    

ผลงาน 4    

อัตรา/รอยละ 100    

สมเด็จ 
 
 

เปาหมาย 2 2    

ผลงาน 2    

อัตรา/รอยละ 100    

กมลาไสย เปาหมาย 2 2    

 ผลงาน 2    

 อัตรา/รอยละ 100 
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๑๒๕ 
 

หนองกุงศร ี เปาหมาย 5 5    

 ผลงาน 5    

 อัตรา/รอยละ 100    

เขาวง 
 
 
 

เปาหมาย 1 1    
ผลงาน 1    

อัตรา/รอยละ 100    

ยางตลาด เปาหมาย 1 1    

ผลงาน 1    

อัตรา/รอยละ 100    

ทาคันโท เปาหมาย 1 1    

ผลงาน 1    

อัตรา/รอยละ 100    

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

สถานพยาบาล 
คลินิกท่ีเปดกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช ยังไมสามารถปรับปรุงไดครบถวนตามกฎหมายกําหนด 

โดยสวนใหญไมผานมาตรฐานใน 2 เรื่อง คือ การมีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ และ
การกําหนดชื่อสถานพยาบาลฯ ท่ีผูรับอนุญาตยังไมพรอมดําเนินการปรับปรุงตามท่ีกฎกระทรวงกําหนด     

สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

 หลักสูตรการเรียนของพนักงานนวดยังมีปญหาเรื่องของการตรวจสอบวาจบจริงหรือไม 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1. คลินิกท่ีเปดกอนป 2558 
หลายแหงปรับปรุงปายใหถูกตอง
ตามกฎกระทรวงท่ีออกใหม และมี
ยาและเวชภัณฑ ไม ครบตาม ท่ี
กฎกระทรวงกําหนด 

พนักงานเจาหนาท่ีใหคําแนะนํา
เพ่ือใหผูรับอนุญาตดําเนินการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดย
จะตองมีการตรวจติดตามตอไป 

 

การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

เพ่ือใหเกิดการบังคับใชกฎหมายกับ

สถานพยาบาลใหมีมาตรฐานการ

ดําเนินงานตอไป 

2. การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง ขอใหเรงประชาสัมพันธผานสื่อ
ของจังหวัด 

สวนกลางเรงประสัมพันธผานสื่อ
สวนกลาง 
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๑๒๖ 
 

3. หลักสูตรการเรียนของพนักงาน
นวดยังมีปญหาเรื่องของการ
ตรวจสอบวาจบจริงหรือไม 

หากตรวจพบวาไมจบจริง ให
ถอนการข้ึนทะเบียนผูใหบริการ 

มีฐานขอมูลในการตรวจสอบผูให
บริการ 

4. ระบบการกรอกขอมูลใน 
web sit ยังไมสมบูรณ 

กรอกข อ มูลตามแบบฟอร ม  
หากพบวามีบางรายการท่ีไม
สมบูรณใหลงเพ่ิมเติมภายหลัง  

พัฒนาระบบโปรแกรมใน web 
site ใหสมบูรณ 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

6.1 สนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาท่ีภูมิภาคอยางตอเนื่อง 
6.2 การออกกฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ วาดวยเรื่องหลักเกณฑ

การขอใบอนุญาตรานนวดเพ่ือสุขภาพ สปา เพ่ือรองรับกับกฎหมายฉบับใหม 
6.3 ประชาชนสวนใหญยังไมทราบขอกฎหมาย จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน

การสื่อสารแกประชาชน รวมท้ังใหความรูผูประกอบการท่ีเก่ียวของ ในการบังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ.
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ เพ่ือใหสถานประกอบการดังกลาวเกิดการพัฒนายกระดับเขาสู
มาตรฐานสากลได 

 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- 
 
 

ผูรายงาน  นางเยาวมาลย วรรณสินธ 
ตําแหนง  เภสัชกรชํานาญการ 

วัน/เดือน/ป.11  กุมภาพันธ 2561 
โทร 086-2342705  

e-mail pumpharm@hotmail.com 
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๑๒๗ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
หัวขอ การลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7 ตรวจราชการรอบท่ี 1 ระหวาง 29 - 31 มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 23 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ Green & Clean 
Hospital ระดับพ้ืนฐาน รอยละ  ๙๐   
2. สถานการณ 
   : โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ มีจํานวน ๑๘ แหง ไดสมัครเขารวมโครงการสถานบริการ
สาธารณสุขลดโลกรอน Green and Clean Hospital ท้ัง  ๑๘ แหง โดยมีโรงพยาบาลท่ีมีตนทุนในการ
ดําเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอนตั้งแตป ๒๕๕๔  ในป พ.ศ.๒๕๖๐ มีโรงพยาบาลท่ีสมัครเขารวม
โครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน Green and Clean ครบ ๑๐๐% และมีการบูรณาการ
ดําเนินงานรวมกับ สถานท่ีทํางาน นาอยู นาทํางาน Healthy Workplace จํานวน  ๘ แหง  ประกอบดวย ๑. 
โรงพยาบาลเขาวง ๒. โรงพยาบาลหนองกุงศรี ๓. โรงพยาบาลทาคันโท ๔. โรงพยาบาลคํามวง ๕. โรงพยาบาล
หวยเม็ก ๖. โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลประกอบดวย ๑.รพ.สต.โนนเขวา อ.ฆอง
ชัย ๒. รพ.สต.ปอแดง อ.ยางตลาด  ผลการประเมินผานเกณฑ Green&Clean Hospital ระดับดีมาก  ๓ แหง 
ไดแก โรงพยาบาลกาฬสินธุ และโรงพยาบาลคํามวง และโรงพยาบาลกมลาไสย        ระดับดี ๔ แหง ไดแก  
โรงพยาบาลทาคันโท  โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลหนองกุงศรี  โรงพยาบาลเขาวง  นอกนั้นอีก ๑๐  
แหง ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน   
     ในป  ๒๕๖๑  มีการขยายการดําเนินกิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน Green and 
Clean Hospital ลงสู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอละ ๑ แหง โดยบูรณาการรวมกับ รพ.สต.ติด
ดาว   
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
  

3.ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 
ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ

ขอมูล 
อําเภอ ๑ 

(ขอมลูสิ้นสุด 
ธ.ค.๒๕๖๐) 

อําเภอ
๒ 

………. 

อําเภอ
๓ 

………. 

อําเภอ ๔ 
.......... 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลูสิ้นสุด 

๓๐ ธ.ค.๒๕๖๐) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 ณ ไตรมาส 1 

(ขอมลู ต.ค.-ธ.ค 
.2560) 

๑ รอยละของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ G&C  
ร อ ย ล ะ  ๙ ๐ 
(ระดับพ้ืนฐาน) 

เปาหมาย     ๑๘ อําเภอ  

 ผลงาน     ๑๘ อําเภอใน
โรงพยาบาล 

และ ๑๘ รพ.สต.
ลดโลกรอน 

Green&Clean 

ผานระดับดมีาก ๓ แหง 
ระดับดี  จํานวน  ๕  
แหง ผานระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน  ๑๐ แหง 
รพ.สต.พ้ืนฐาน ๑๘ 
แหง 

  อัตรา/รอยละ     ๑๐๐  

แบบ ตก. 1 
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  4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
    สภาพปญหาของพ้ืนท่ี ประการสําคัญคือ  ทีมงานในการเคลื่อนงานในองคกร (Environment Team) ใน
การดําเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอนเปนการพัฒนาองคกรในเชิงคุณภาพในประเด็นดานอนามัย
สิ่งแวดลอม ซ่ึงตองอาศัยทีมงานและบุคลากรในองคกร และผูรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดลอมในองคกร 
จะตองมีศักยภาพในการสรางทีม บูรณาการงาน ประสานภาคีเครือขายท้ังในและนอกองคกร สื่อสารถึง
ประโยชนการดําเนินงานใหผูบริหารใหเห็นถึงความสําคัญ ตลอดจนผูบริหารของหนวยงานตองใหความสําคัญ
และกําหนดเปนนโยบายในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

  5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

๑. Team : การขาดทีมงานในการ
เคลื่อนงานในองคกร ใหบุคลากรใน
องครวมทีม และสื่อสารใหผูบริหาร
เห็นประโยชนความสํา คัญในการ
ดําเนินงานและพัฒนาโครงการ ฯ 
๒. ความชัดเจนถึงประโยชนที่ไดรับ
ขององคกร หรือบุคลากรในองคกรใน
การพัฒนา G&C 
 

๑. การพัฒนาบุคลากรผูรับผดิชอบ
งานใหมีศักยภาพในการขับเคลื่อนงาน
ในองคกร 
๒.การสื่อสารภายในองคกรใหมีความ
ชัดเจน 

๑. สรางแรงจูงใจเพ่ิมขึ้นใหองคกร
ท่ีมีการพัฒนางานไดระดบัดีมาก  ให
มีการสนับสนุนงบประมาณ และ
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมได อาทิ
สนับสนุนงบการติดตอโซลารเซลล
ลดคาใชจายพลังงานไฟฟาของ
องคกรท่ีเปนรูปธรรม   มีมาตรการ
ลดใชพลังงานอยางชัดเจนและ
ปฏิบัติได 
๒. สนับสนุนงบประมาณสรางระบบ
การนํานํ้าท้ิงกลับมาใชประโยชนใหม 
ท่ีเปนรูปธรรม  
๓. จัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวและการ
จัดการขยะทุกประเภท 

   
 

  6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
   การดําเนินงานโครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน นอกจากมีการดําเนินงานตามนโยบายและมี
การประเมินเพ่ือผานเกณฑการตรวจราชการแลว ควรมีชองทางใหหนวยงานเสนอ Project ใหระดับกระทรวง
สนับสนุนงบประมาณโดยตรงสําหรับหนวยงานท่ีมีแนวคิด (Idea) ท่ีเปนนวัตกรรม/ผลงานท่ีเกิดประโยชนเปน
รูปธรรม-ขยายผลไดชัดเจน เชน  
     ๔.๑ แผนติดตั้ง Solar Farm ใน รพ. เปาลดคาใชจายเดือนละ ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน/องคกร 
ตอบสนอง Green ประเด็น E = Energy  เสนอเปนแผนของบตอเนื่อง ๕ ป 
     ๔.๒  พัฒนาระบบนําน้ําท้ิงท่ีบําบัดผานเกณฑมาตรฐานกลับมาใชใหมในระบบชักโครกหองน้ําผูปวย ซ่ึง
เปนการประหยัดงบประมาณ ตอบสนอง Green  ประเด็น R = Restroom และ E = Environment   
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๒๙ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) ผลการดําเนินงานท่ีเปน Best Practice และสามารถสราง
คุณคาตอเนื่อง   
     จากการติดตามประเมินของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดพบวาท่ีเปน Best Practice ในจังหวัด
กาฬสินธุ คือ  
     ๕.๑. โรงพยาบาลทาคันโท มี Best Practice การดําเนินงาน Green and Clean เชื่อมโยง สูทองถ่ิน ทต.
ทาคันโท ในการพัฒนาเทศบาลขยะเปนศูนย Zero Waste 
      ๕.๒ โรงพยาบาลคํามวง มี Best Practice ดําเนินงาน Green and Clean ถวนท่ัวท้ังองคกร พัฒนาเปน
โรงพยาบาลลดโลกรอนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Green and Clean For Economic Sufficiency Hospital) 
      ๕.๓ โรงพยาบาลเขาวง มี Best Practice ดําเนินงานลดพลังงานดวยพลังงานสะอาด Solar cell จํานวน 
๑๖๒ แผน ลดคาใชจายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะคืนทุน  ๘ ป 

 
 
 
 
 

       
      ผูรายงาน      1. นายยุทธพล ภูเลื่อน 

ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 
เบอรโทรศัพท ๐๔๓-๘๑๒๒๔๐ 

Email Yuttapol01@hotmail.com 
2. ดร.ศิริชัย รินทะราช 

ตําแหนง นักวชิาการสาธารณสขุชํานาญการ 
เบอรโทรศัพท ๐๔๓-๘๑๒๒๔๐ 

 

 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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คณะที่ 2 

 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 



๑๓๑ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

จังหวัด.กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี 29 - ๓1 มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ  
         รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี  
๒.สถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

จํานวนคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในป 2559-2560 และผานเกณฑข้ึนทะเบียน PCC  
จํานวน ๒ PCC จํานวน ๕ ทีม คือ PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ   และ PCC รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด 

แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวระยะ ๑๐ ป มี ๓๓  PCC   ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี รพ.สต. 32 แหง  
เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลจํานวน 1 แหงและ ทีมหมอครอบครัวท้ังสิ้นจํานวน   ๙๙   ทีม จํานวนสถาบันผลิต
แพทยเวชศาสตรครอบครัว หลักสูตร In-service training  3 โรงพยาบาล (ยางตลาด, กมลาไสย และกุฉิ
นารายณ) และ formal training  ไมมี 
         การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ป2560 คือ PCC 
รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน  

๓.๑.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 1. กําหนดโครงสรางแตงตั้ง โดยใหมีผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน DHS ระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล 
 2. มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือการบริหารจัดการ และการวางแผนดําเนินการแกไขปญหา สุขภาพ
ในพ้ืนท่ี รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ การวางแผนแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. จัดทําระบบฐานขอมูล ดานสุขภาพปนฐานดียวกัน เพ่ือการบริหารจัดการ และวิเคราะหสถานการณ

ปญหาสุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ีตามบริบท โดยมีการใชขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
4. มีกลไกการแกปญหา คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยการกระบวนการ UCCARE กําหนดวาระ

จังหวัดกาฬสินธุ เมืองแหงความสุข ไมท้ิงใครไวขางหลัง เรื่อง อาหารปลอดภัย การแกปญหาความยากจน 
วาระอําเภอ เรื่องการดูแลโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน และการปองกันควบคุมโรค 
 5. การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง DHS-
PCA 

6. การติดตามประเมินผลมีกลไกการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๑ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป 2560 
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

1 นพ.ศิวบูลย ชัยสงคราม 
ศสม.รพ. 
กาฬสินธุ 

เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

2 นพ.ไพสันต ตั้งแจมดีวัฒนา ศสม.รพ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

3 พญ.นฏา จันทรทะไชย ศสม.รพ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

4 พญ.วรารัตน ปาจรียานนท รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

5 นพ.ชยุต ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 กําลัง วว.ป2 

6 พญ.ปยะรัตน ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 กําลัง วว.ป2 

 
ตารางท่ี ๒ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป 2561  
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

1 พญ.ขวัญพจน สดใส รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

2 นพ.นพดล แข็งแรง รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

3  พญ.ชลทิพย ธีระชาติสกุล รพ.สต.ดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

4 พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

5 พญ.ขนิษฐิญา เล็กสมบูรณ รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

6 พญ.จิรพรรณ  โงวเชียง รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

7 นพ.สิริชัย นามทรรศนีย รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

8 พญ.กนกวรรณ คนหาญ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

9 พญ.สุภัทรา สายัณเกณะ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

10 นพ.พุทธรักษ ดีสินธ รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 
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๑๓๓ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว Small Success(เปาหมายป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒   
 

 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รอยละ 15 % 30 % 60 % 90 % 

ทีม 1.8 3.6 7.2 10.8 
 
ตารางท่ี 4  แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 5 ป ตั้งแตป 2560 -2564  

รายการ 2560  2561 2562  2563  2564 รวม % 
ทีมหมอ

ครอบครัว 
5 16 7 9 15 52 52.53 

ผลงานสะสม 5 21 28 37 52   
ผลงาน (%) 10.0 42.0 56.0     

ตัวชี้วัดระยะ5ป
(%) 

16.0 36.0 57.0 78.0 100.0   

 
 
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด 
ป ท่ี เ ป ด
บริการ 

หมายเหตุ 

11 นพ.สุยันต ลวงพิมาย รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

12 พญ.วชิราภรณ สอระสัน รพ.สต.หัวงัว นามน กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

13 นพ.สุรพล เหลาอารีรัตน รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

14 นพ.สมานมิตร  อัฐนาค รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

15 นพ.ดนภัทร ดอนลาดบัตร รพ.สต.หวยยางดง หนองกุงศร ี กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 7 

16 นพ.ณรงชัย ผิวคําศรีบุญเรือง รพ.สต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

17 พญ.พัชญาภา สําราญวงศ รพ.สต.ดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

18 นพ คมกฤษ วิเศษ รพ.สต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

19 พญ ขวัญแกว นาเจริญวุฒิกุล  รพ.สต.บานโพน คํามวง  กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

20 นพ สุรเชษฐ ภูลวรรณ.   รพ.สต. ฆองชัย กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



134 
 

ตารางท่ี 5 แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 10 ป ตั้งแตป 2560 -2569 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
ชื่ออําเภอ ประชากร 

เปาหมาย
(ทีม) 

ปงบประมาณ 
รวม 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
1 4601 เมือง 156,405 15 3 3 1 2 3 2 1 

   
15 

2 4607 ยางตลาด 125,034 13 3 
  

1 1 1 1 2 3 1 13 
3 4605 กุฉินาราณ 114,480 11 

 
3 

 
1 1 3 1 1 1 

 
11 

4 4613 สมเด็จ 60,646 6 
 

1 1 1 1 1 1 
   

6 
5 4603 กมลาไสย 67,130 7 

 
3 

  
1 1 1 1 

  
7 

6 4612 หนองกุงศรี 65,323 7 
  

1 1 1 1 1 1 1 
 

7 
7 4610 คํามวง 48,132 5 

 
1 1 1 2 

     
5 

8 4608 หวยเม็ก 49,278 5 
   

2 2 1 
    

5 
9 4604 รองคํา 16,099 2 

    
1 1 

    
2 

10 4614 หวยผึ้ง 30,066 3 
   

1 1 1 
    

3 
11 4609 สหัสขันธ 41,656 4 

  
1 1 1 1 

    
4 

12 4602 นามน 35,417 3 
 

1 1 1 
      

3 
13 4611 ทาคันโท 37,297 4 

 
2 

 
1 1 

     
4 

14 4606 เขาวง 34,408 3 
  

1 1 1 
     

3 
15 4616 นาคู 31,006 3 

    
1 1 1 

   
3 

16 4617 ดอนจาน 25,177 2 
     

1 1 
   

2 
17 4615 สามชัย 24,934 3 

     
1 1 1 

  
3 

18 4618 ฆองชัย 25,623 3 
     

1 1 1 
  

3 

               
0 

รวม 988,111 99 6 14 7 14 18 17 10 7 5 1 99 
จํานวนทีมสะสม 6 20 27 41 59 76 86 93 98 99 

 
เปอรเซ็นตความครอบคลุม 6.06% 20.20% 27.27% 41.41% 59.60% 76.77% 86.87% 93.94% 98.99% 100.00% 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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๓.๒.สงเสริมโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปนสถาบันสําหรับฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
หลักสูตร In-service training ไดแก อําเภอกุฉินารายณ ยางตลาด กมลาไสยและ formal training  ไมมี 
๓.๓. สงเสริมศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ไดแก PCC โคกศรี อําเภอยาง
ตลาด 
 
๓. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย 
 --ขาดแคลนบุคลากรไปปฏิบัติงาน / สมรรถนะแพทยและทีมสหวิชาชีพ ในการดําเนินงานแบบองค
รวม /  
          - แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ในดําเนินงาน 
 
๔. ปญหาอุปสรรคตอนโยบาย / ตอตอสวนกลาง 
 - ระบบบัญชีคาใชจาย ยังไมสมบูรณ ไมทราบ ตนทุนท่ีแทจริง เนื่องจากมีความหลากหลายแหลงทุน
พัฒนา 
 
๖. นวตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)   - PCC โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
 
๗. ผูรับผิดชอบเขียนรายงาน           หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

1.นางปราณีต วงศสละ  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร.090954563   อีเมล worachat.j@hotmail.com 
2.นายวรชาติ จําเริญพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทร.0942964635   อีเมล worachat.j@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

      



๑๓๑ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ 
คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 

จังหวัด.กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี 29 - ๓1 มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ  
         รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี  
๒.สถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

จํานวนคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในป 2559-2560 และผานเกณฑข้ึนทะเบียน PCC  
จํานวน ๒ PCC จํานวน ๕ ทีม คือ PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ   และ PCC รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด 

แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวระยะ ๑๐ ป มี ๓๓  PCC   ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี รพ.สต. 32 แหง  
เขตพ้ืนท่ีโรงพยาบาลจํานวน 1 แหงและ ทีมหมอครอบครัวท้ังสิ้นจํานวน   ๙๙   ทีม จํานวนสถาบันผลิต
แพทยเวชศาสตรครอบครัว หลักสูตร In-service training  3 โรงพยาบาล (ยางตลาด, กมลาไสย และกุฉิ
นารายณ) และ formal training  ไมมี 
         การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ป2560 คือ PCC 
รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน  

๓.๑.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 1. กําหนดโครงสรางแตงตั้ง โดยใหมีผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน DHS ระดับจังหวัด อําเภอ และ
ตําบล 
 2. มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือการบริหารจัดการ และการวางแผนดําเนินการแกไขปญหา สุขภาพ
ในพ้ืนท่ี รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ การวางแผนแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 3. จัดทําระบบฐานขอมูล ดานสุขภาพปนฐานดียวกัน เพ่ือการบริหารจัดการ และวิเคราะหสถานการณ

ปญหาสุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ีตามบริบท โดยมีการใชขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
4. มีกลไกการแกปญหา คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยการกระบวนการ UCCARE กําหนดวาระ

จังหวัดกาฬสินธุ เมืองแหงความสุข ไมท้ิงใครไวขางหลัง เรื่อง อาหารปลอดภัย การแกปญหาความยากจน 
วาระอําเภอ เรื่องการดูแลโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน และการปองกันควบคุมโรค 
 5. การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง DHS-
PCA 

6. การติดตามประเมินผลมีกลไกการติดตามประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๓๒ 
 

ตารางท่ี ๑ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป 2560 
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

1 นพ.ศิวบูลย ชัยสงคราม 
ศสม.รพ. 
กาฬสินธุ 

เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

2 นพ.ไพสันต ตั้งแจมดีวัฒนา ศสม.รพ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

3 พญ.นฏา จันทรทะไชย ศสม.รพ.กาฬสินธุ เมือง กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

4 พญ.วรารัตน ปาจรียานนท รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 
อบรมระยะ

สั้น 

5 นพ.ชยุต ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 กําลัง วว.ป2 

6 พญ.ปยะรัตน ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ 2560 กําลัง วว.ป2 

 
ตารางท่ี ๒ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป 2561  
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

1 พญ.ขวัญพจน สดใส รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

2 นพ.นพดล แข็งแรง รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

3  พญ.ชลทิพย ธรีะชาติสกุล รพ.สต.ดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

4 พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

5 พญ.ขนิษฐิญา เล็กสมบูรณ รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

6 พญ.จิรพรรณ  โงวเชียง รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

7 นพ.สิริชัย นามทรรศนีย รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

8 พญ.กนกวรรณ คนหาญ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

9 พญ.สุภัทรา สายัณเกณะ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ 2561 วุฒิบัตร 

10 นพ.พุทธรักษ ดีสินธ รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
ตารางท่ี 3 แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว Small Success(เปาหมายป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๒   
 

 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
รอยละ 15 % 30 % 60 % 90 % 

ทีม 1.8 3.6 7.2 10.8 
 
ตารางท่ี 4  แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 5 ป ตั้งแตป 2560 -2564  

รายการ 2560  2561 2562  2563  2564 รวม % 
ทีมหมอ

ครอบครัว 
5 16 7 9 15 52 52.53 

ผลงานสะสม 5 21 28 37 52   
ผลงาน (%) 10.0 42.0 56.0     

ตัวชี้วัดระยะ5ป
(%) 

16.0 36.0 57.0 78.0 100.0   

 
 
 

ลําดับ ชื่อ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด 
ป ท่ี เ ป ด
บริการ 

หมายเหตุ 

11 นพ.สุยันต ลวงพิมาย รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

12 พญ.วชิราภรณ สอระสัน รพ.สต.หัวงัว นามน กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

13 นพ.สุรพล เหลาอารีรัตน รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ 2561 อบรมระยะสั้น 

14 นพ.สมานมิตร  อัฐนาค รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

15 นพ.ดนภัทร ดอนลาดบัตร รพ.สต.หวยยางดง หนองกุงศร ี กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 7 

16 นพ.ณรงชัย ผิวคําศรีบุญเรือง รพ.สต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ 2561 อนุมัติบัตร 

17 พญ.พัชญาภา สําราญวงศ รพ.สต.ดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

18 นพ คมกฤษ วิเศษ รพ.สต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

19 พญ ขวัญแกว นาเจริญวุฒิกุล  รพ.สต.บานโพน คํามวง  กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

20 นพ สุรเชษฐ ภูลวรรณ.   รพ.สต. ฆองชัย กาฬสินธุ 2561 รอ อบรมระยะสั้นรุน 8 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ตารางท่ี 5 แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 10 ป ตั้งแตป 2560 -2569 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
ชื่ออําเภอ ประชากร 

เปาหมาย
(ทีม) 

ปงบประมาณ 
รวม 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
1 4601 เมือง 156,405 15 3 3 1 2 3 2 1 

   
15 

2 4607 ยางตลาด 125,034 13 3 
  

1 1 1 1 2 3 1 13 
3 4605 กุฉินาราณ 114,480 11 

 
3 

 
1 1 3 1 1 1 

 
11 

4 4613 สมเด็จ 60,646 6 
 

1 1 1 1 1 1 
   

6 
5 4603 กมลาไสย 67,130 7 

 
3 

  
1 1 1 1 

  
7 

6 4612 หนองกุงศรี 65,323 7 
  

1 1 1 1 1 1 1 
 

7 
7 4610 คํามวง 48,132 5 

 
1 1 1 2 

     
5 

8 4608 หวยเม็ก 49,278 5 
   

2 2 1 
    

5 
9 4604 รองคํา 16,099 2 

    
1 1 

    
2 

10 4614 หวยผึ้ง 30,066 3 
   

1 1 1 
    

3 
11 4609 สหัสขันธ 41,656 4 

  
1 1 1 1 

    
4 

12 4602 นามน 35,417 3 
 

1 1 1 
      

3 
13 4611 ทาคันโท 37,297 4 

 
2 

 
1 1 

     
4 

14 4606 เขาวง 34,408 3 
  

1 1 1 
     

3 
15 4616 นาคู 31,006 3 

    
1 1 1 

   
3 

16 4617 ดอนจาน 25,177 2 
     

1 1 
   

2 
17 4615 สามชัย 24,934 3 

     
1 1 1 

  
3 

18 4618 ฆองชัย 25,623 3 
     

1 1 1 
  

3 

               
0 

รวม 988,111 99 6 14 7 14 18 17 10 7 5 1 99 
จํานวนทีมสะสม 6 20 27 41 59 76 86 93 98 99 

 
เปอรเซ็นตความครอบคลุม 6.06% 20.20% 27.27% 41.41% 59.60% 76.77% 86.87% 93.94% 98.99% 100.00% 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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๓.๒.สงเสริมโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปนสถาบันสําหรับฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
หลักสูตร In-service training ไดแก อําเภอกุฉินารายณ ยางตลาด กมลาไสยและ formal training  ไมมี 
๓.๓. สงเสริมศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ไดแก PCC โคกศรี อําเภอยาง
ตลาด 
 
๓. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบาย 
 --ขาดแคลนบุคลากรไปปฏิบัติงาน / สมรรถนะแพทยและทีมสหวิชาชีพ ในการดําเนินงานแบบองค
รวม /  
          - แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ในดําเนินงาน 
 
๔. ปญหาอุปสรรคตอนโยบาย / ตอตอสวนกลาง 
 - ระบบบัญชีคาใชจาย ยังไมสมบูรณ ไมทราบ ตนทุนท่ีแทจริง เนื่องจากมีความหลากหลายแหลงทุน
พัฒนา 
 
๖. นวตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)   - PCC โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
 
๗. ผูรับผิดชอบเขียนรายงาน           หนวยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

1.นางปราณีต วงศสละ  หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร.090954563   อีเมล worachat.j@hotmail.com 
2.นายวรชาติ จําเริญพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทร.0942964635   อีเมล worachat.j@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

      



๑๓๙ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellence 

หัวขอ การพัฒนาระบบบรกิารใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 

จังหวัด...กาฬสินธุ.....  เขตสุขภาพท่ี..7... ตรวจราชการวันท่ี... 29 - 31 มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
 ตัวช้ีวัดท่ี 29 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  
 

2. สถานการณ 
จากการประเมินการดําเนินงานของท้ังโรงพยาบาล (RDU1) และ รพ.สต.ในเครือขายบริการ (RDU2) 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี 4 ปงบประมาณ 2560 พบวา จังหวัดกาฬสินธุผาน RDU ข้ันท่ี 1 เทากับ 
รอยละ 27.78 กิจกรรมสําคัญในป 2560 ท่ีดําเนินการไดเปนอยางดี (100%) ไดแก การพัฒนาฉลากยา
มาตรฐาน ท่ีมีชื่อภาษาไทยและคําเตือนในยา 13 กลุม การปรับปรุงบัญชียาใหมีรายการยาท่ีควรตัดออก
จากบัญชียาโรงพยาบาล ท่ียังคงอยูไมเกิน 1 รายการ การดําเนินงานสงเสริมจริยธรรมการจัดซ้ือ และ
กิจกรรมท่ีดําเนินการไดรองลงมา ไดแก การสงเสริมการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (88.89%) ในสวน
ของประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นําสื่อสารและสงเสริมเพ่ือนําไปสูการเปน
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน รพ.สต.
ท่ีผานเกณฑ ข้ันท่ี 1 นั้น เทากับรอยละ 27.78 % ซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาในป 2561 ตอไป 

การจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ป 2560 ไดมีการดําเนินงาน
ในกิจกรรม 1) การกําหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
2) การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 3) การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล 4) การเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ยังขาดในสวน กิจกรรมท่ี 5)การวิเคราะหสถานการณตางๆ 
เชื่อมโยงสภาพปญหาและนําไปสูมาตรการ  
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 3.1 การดําเนินงาน 
 จังหวัดกาฬสินธุไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 และไดกําหนดแผนและ
เปาหมายในป 2561 รวมกันในคณะกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลของจังหวัดและไดกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้ 
1) กิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว 
- จัดทําและเผยแพรสื่อ แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลใน 2 กลุมโรค 
- การนิเทศ ทําความเขาใจ รพ.สต.ในเครือขายแตละอําเภอ 
- การสะทอนกลับขอมูลอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในสวน รพ.สต.และการประชุมระดับผูบริหาร 
- การสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน 2 กลุมโรค URI & AD 
2) กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ/กําลังจะดําเนินการตอไป 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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- นิเทศ กํากับ ติดตาม ปญหา โดยทีมนิเทศกลางของจังหวัด 
- อบรม ชี้แจง ทําความเขาใจ แนวทางการดําเนินการตามเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล รพ./สสอ./ 
  รพ.สต. 
- ประชุมมอบนโยบาย นิเทศติดตาม กํากับลงสูระดับผูปฏิบัติในสายงานท่ีเก่ียวของ 
- สนับสนุนการใชสมุนไพรใน 2 กลุมโรค (เชน ฟาทลายโจร ธาตุบรรจบ)อยางตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
- รณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในภาคประชาชน 
 
3.2 ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  

ลาํดบั ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ไตรมาส 1 
(Small success) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ขอมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 

(ขอมูล ต.ค.- ธ.ค.60)   

ผลการประเมิน 

1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยา
อยางสมเหตุผล รพ.RDU ข้ันท่ี 1 

≥ รอยละ 60 
(11 รพ.) 

 รอยละ 50.0 
(9 รพ.) 

ไมผานเกณฑ 

2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยา
อยางสมเหตุผล รพ.RDU ข้ันท่ี 2 

≥ รอยละ 5 
(1 รพ.) 

 รอยละ 5.56 
(1 รพ.) 

ผานเกณฑ 

 

3.3 ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ จํานวนโรงพยาบาลท่ี
ผานเกณฑ 

รอยละ 

1 รอยละของรายการยาที่ส่ังใชยาในบญัชี
ยาหลักแหงชาต ิ

รพ.ระดบัA >= รอยละ 
75, S >= รอยละ 
80, M1-M2 >= รอย
ละ 85, F1-F3 >= 
รอยละ 90 

18 100 

2 ประสิทธผิลการดําเนนิงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชีน้ําส่ือสาร 
และสงเสริมเพื่อนําไปสูการเปน
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสม
เหตผุล 

ระดับ 3 9 50 

3 การดําเนนิงานในการจัดทําฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสาร
ขอมูลยาใน 13 กลุม ที่มีรายละเอียด
ครบถวน 

ระดับ 3 18 100 

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตดัออก 8 
รายการ ซึ่งยังคงมีอยูในบญัชีรายการยา
ของโรงพยาบาล 

<= 1 รายการ 18 100 

5 การดําเนนิงานเพือ่สงเสริมจริยธรรมใน
การจัดซื้อและสงเสริมการขายยา 

ระดับ 3 18 100 

6 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคตดิเชื้อที่
ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันในผูปวยนอก 

<= รอยละ 20 11 61.11 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ จํานวนโรงพยาบาลท่ี
ผานเกณฑ 

รอยละ 

7 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระ
รวงเฉียบพลัน 

<= รอยละ 20 16 88.89 

8 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสด
จากอุบตัิเหต ุ

<= รอยละ 40 12 66.67 

9 รอยละการใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอด
ปกตคิรบกําหนดทางชองคลอด 
 

<= รอยละ 10 8 44.44 

10 รอยละของผูปวยที่ใช glibenclamide 
ในผูปวยที่มีอายุมากกวา 65 ป หรือมี 
eGFR นอยกวา 60 มล./นาที/1.73 
ตารางเมตร 

<= รอยละ 5 9 50.00 

11 รอยละผูปวยโรคไตเรื้อรังระดบั 3 ขึ้นไป
ที่ไดรบัยา NSAIDs 

<= รอยละ 10 18 100 

12 จํานวนสตรตีั้งครรภที่ไดรบัยาทีห่ามใช 
ไดแก ยา warfarin*, statins, ergots 
เมื่อรูวาตั้งครรภแลว (* ยกเวนกรณีใส 
mechanical heart valve) 

0 ราย 18 100 

13 รอยละของรพ.สต./หนวยบรกิารปฐมภูมิ
ในเครือขาย ที่มกีารใชยาปฏิชีวนะใน RI 
และ AD <= รอยละ 20 ทั้ง 2 โรค 

ขั้น 1 >=รอยละ 40 
ขั้น 2 >=รอยละ 60 

ขั้น 1 = 6 รพ. 
ขั้น 2 = 3 รพ. 

ไมผานเกณฑ = 9 รพ. 

ขั้น 1 = 33.33 
ขั้น 2 = 16.67 
ไมผานเกณฑ = 

50.00 

 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
-  บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ หรือตระหนักรูในการลงขอมูลรหัสการ

วินิจฉัยโรค (ICD10) และการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในกลุมโรคเปาหมาย 
- บุคลากรในโรงพยาบาลบางสวน มีการหมุนเวียนบอย ทําใหขาดความรู ความเขาใจในแนวทางการใช

ยาอยางสมเหตุผลในบางโรคหรือในผูปวยกลุมพิเศษ 
- ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการใชยาปฏิชีวนะท่ีถูกตอง สงผลตอพฤติกรรมการใชยา

ปฏิชีวนะท่ีเกินความจําเปน   
- การสงขอมูลรายงานตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของในระบบ HDC ไมเปนปจจุบัน ขอมูลท่ีใชอาจไมสะทอนผลลัพธ

ท่ีเปนจริงในขณะเวลาท่ีสรุปรายงาน  
- การสนับสนุน/สงเสริมการใชสมุนไพรใน รพ.สต.บางอําเภอยังมีปริมาณไมเพียงพอ 
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5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ 
หรือตระหนักรูในการลงขอมูลรหัส
การวินิจฉัยโรค (ICD10) และการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน
กลุมโรคเปาหมาย/การใชยาท่ีมี
ความเสี่ยงในผูปวยกลุมพิเศษ 

- - 

การส งข อ มูลรายงานตั วชี้ วั ด ท่ี
เก่ียวของในระบบ HDC ไมเปน
ปจจุบัน ขอมูลท่ีใชอาจไมสะทอน
ผลลัพธท่ีเปนจริงในขณะเวลาท่ีสรุป
รายงาน  

- - 

การสงเสริม/สนับสนุนการใชยา
สมุนไพรใน รพ.สต.ยังมีปริมาณไม
เพียงพอ 

- - 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
1. ควรมีการพัฒนาโปรแกรมจากสวนกลางใหครอบคลุมการประมวลและรายงานผลตัวชี้วัด RDU ท่ี
เก่ียวของท้ังหมด เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 
2. ควรมีการปรับคําจํากัดความและรายละเอียดในการเก็บขอมูล ในตัวชี้วัดบางรายการท่ีมีปญหา 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
1. โปรแกรมประมวลผลขอมูลตัวชี้วัด RDU จากฐานขอมูลโรงพยาบาล ทําใหความถูกตองของขอมูล
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

   ผูรายงาน  น.ส.ปรีดานุช ไขแสง 
  ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

  E-mail aorphar@hotmail.com 
  เบอรมือถือ 095-6690492 

 วัน/เดือน/ป  8 มกราคม 2561 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

mailto:aorphar@hotmail.com


๑๔๓ 
 

  

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ยุทธศาสตร ท่ี .... ๒...การพัฒนาระบบบริการท่ีเปนเลิศ (Service Excellence)........ 
หัวขอ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

 
๑.ประเด็นการตรวจราชการ 
 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 

๒.สถานการณ 
             ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข  ไดดําเนินการตามนโยบายแผนการปฏิรูประบบสุขาภาพและพัฒนา 
รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)  มุงเนนใหแตละเขตสุขภาพไดมีการพัฒนาระบบบริการท่ีตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ท่ัวถึง และเทาเทียม  โดยใหหนวยบริการ
สุขภาพทุกระดับในพ้ืนท่ีไดมีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพรวมกัน เพ่ือความครอบคลุมในการดูแลสุขภาพท้ังดาน
การสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ  โดยแบงระบบบริการสุขภาพเปน ๔ 
ระดับ  ไดแก ๑) ระดับปฐมภูมิ(Primary Care)   ๒)ระดับทุติยภูมิ(Secondary Care)   ๓) ระดับตติยภูมิ((Tertiary 
Care)   ๔)ระดับความเชี่ยวชาญระดับสูง(Super Tertiary Care)   โดยหนวยบริการในแตละระดับสามารถเชื่อมตอการ
บริการระหวางกันไดดวยระบบสงตอ(Referral System) เพ่ือใหเกิดการบริการสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
                 จังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินงานพัฒนาตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan)  จึงไดจัดทําคําสั่ง
แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) และจัดทําจัดทําโครงการพัฒนาแผนการ
จัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และดําเนินการขับเคลื่อน
แผน (Better Service) จนเกิดผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายการดําเนินงาน รวมท้ังการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนา
บุคลากร แผนงบลงทุน ครุภัณฑ ท้ังในภาพรวมระดับจังหวัดและรายสาขา โดยมีผลการดําเนินงานตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๔ 
 

เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  
ประเภท  สสจ.  รพท.  รพช.  สสอ.  รวม  อัตราสวนประชากร 

(จ.กาฬสินธุ)  

อัตราสวน

ประชากร  

(ประเทศ)  

   แพทย ๒  ๖๑  ๙๓  -  ๑๕๖       ๑ : ๖,๓๑๕    ๑:๒,๕๒๑  

  ทันตแพทย  ๐  ๑๑  ๔๔  -  ๕๕       ๑ : ๑๗,๙๑๒   ๑:๑๐,๕๘๐  

   เภสัชกร ๗  ๓๑  ๙๖  -  ๑๓๔       ๑ : ๗,๓๕๒    ๑:๖,๓๕๒  

    พยาบาล ๕  ๓๘๓  ๖๗๖  ๒๔๒  ๑,๒๔๕       ๑ : ๗๙๑    ๑:๕๐๓  

 
เครือขายบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ 

 

รพ.แมขาย  ระดับ  
จํานวน

เตียง  สูติแพทย  
ศัลย 

แพทย  
อายุร
แพทย  

กุมาร
แพทย  

ศัลยกรรม
กระดูก  

เวชศาสตร
ครอบครัว  

กาฬสินธุ  S ๕๔๐ ๕  ๕ ๙  ๙  ๖ ๖ 

ยางตลาด  M๒ ๙๐(๑๒๐)  ๒ - ๑  ๑ ๑ ๒  

กุฉินารายณ  M๒ ๑๒๐
(๑๖๐)  

๑  ๑ ๒  ๒ - ๓  

สมเด็จ  M๒ ๙๐ ๑ - -  ๑ ๑ -  

กมลาไสย  F๑ ๙๐(๑๒๐)  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 

รวม    ๑๐  ๗ ๑๓ ๑๕ ๖ ๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๕ 
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๖ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๗ 
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๘ 
 

ขอมูลการสงผูปวยกลับ(Refer back) จาก รพ.กาฬสินธุ ไป รพช. 
 

รพ. ป 2559 
คน 

ป 2560 
คน 

ป 2561 
(ตค.60-ธ.ค.60) คน 

1.รพร.กุฉินารายณ - - - 

2.รพ.ยางตลาด    

3.รพ.สมเด็จ 105 177 54 

4.รพ.กมลาไสย - - - 

5.รพ.หนองกุงศรี    

6.รพ.หวยเม็ก 17 20 2 

7.รพ.ทาคันโท 136 176 48 

8.รพ.นามน    

9.รพ.รองคํา 39 41 13 

10.รพ.สหัสขันธ - - - 

11.รพ.คํามวง - - - 

12.รพ.เขาวง - - - 

13.รพ.หวยผึง้ 43 34 10 

14.รพ.ดอนจาน - - - 

15.รพ.สามชัย    

16.รพ.ฆองชัย    

17.รพ.นาคู    

รวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๔๙ 
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๐ 
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๑ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๒ 
 

รายชือ่โรคท่ีสงตอในเขต7ไมรวม รพ. ศรีนครินทร ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ผูปวยนอก  (10 โรคแรก) 

ลําดับ โรค จํานวนผูปวยนอก 

1 Persons encountering health services in other specified 

circumstances 

96 

2 Person awaiting admission to adequate facility elsewhere 83 

3 Essential (primary) hypertension 60 

4 NIDM Without complications 59 

5 Breast malignant neoplasm, unspecified 58 

6 Radiological examination, not elsewhere classified 57 

7 Chronic ischaemic heart disease, unspecified 55 

8 Undifferentiated schizophrenia, Continuous 54 

9 NIDM With renal complications 53 

10 Chronic viral hepatitis C 53 

 
 

รายชื่อโรคท่ีสงตอในเขต7ไมรวม รพ. ศรีนครินทร ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ผูปวยใน  (10 โรคแรก) 

ลําดับ โรค จํานวนผูปวยใน 

1 Acute subendocardial myocardial infarction 20 

2 Chronic kidney disease, stage 5 27 

3 Congestive heart failure 27 

4 Pneumonia, unspecified 27 

5 Aplastic anaemia, unspecified 26 

6 Schizophrenia, unspecified 25 

7 Supraventricular tachycardia 24 

8 Fever, unspecified 24 

9 Urethral stricture, unspecified 24 

10 Unstable angina 24 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๓ 
 

รายชื่อสถานพยาบาลที่สงตอผูปวยในเขต 7 แตไมรวม รพ.ศรีนครินทร ( 15 รพ.แรก) 

ลําดับ สถานพยาบาล 

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(คน) 

ป 

2559 

ป 

2560 

ป 2561 

(ตค.-ธ.ค.60) 

ป 

2559 

ป 

2560 

ป 

2561 

(ตค.-ธ.ค.

60) 

1 รพ.ขอนแกน 1,153 1,428 575 159 195 97 

2 รพ.จิตเวช 717 728 270 37 32 4 

3 รพ.มหาสารคาม 15 10 4 1 1 
 

4 รพ.รอยเอ็ด 140 133 22 27 29 
 

5 รพ.โรคติดตอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 11 5 
   

6 ศูนยหัวใจศิริกิตติ์ 725 827 425 32 61 25 

7 รพ.ธัญญารักษ  ขอนแกน 23 15 9 
   

8 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาค

อีสาน 
9 5 11 

 
1 

 

9 รพ.สิรินธร  ขอนแกน 27 29 9 
   

10 

ส ถ า บั น พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
21 22 3 1 1 

 

11 ศูนยบําบัดยาเสพติดขอนแกน 54 82 27  2  

12 

ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 

ขอนแกน 
 4 1    

13 คณะทันตแพทย  มหาวิทยาลัยขอนแกน 2 5 1    

14 รพ.กระนวน 3 1 1    

15 รพ.กรุงเทพจุรีเวช 4 8     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๔ 
 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๕ 
 

 
รายชื่อโรคท่ีสงตอ เฉพาะ รพ. ศรีนครินทรปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ผูปวยนอก (10 โรคแรก) 

ลําดับ โรค จํานวนผูปวยนอก 

1 Persons encountering health services in other specified circumstances 101 

2 Person awaiting admission to adequate facility elsewhere 67 

3 NIDM Without complications 25 

4 Chronic viral hepatitis C 24 

5 Essential (primary) hypertension 22 

6 Examination of eyes and vision 20 

7 Other specified orthopaedic follow-up care 17 

8 Issue of medical certificate 15 

9 Breast malignant neoplasm, unspecified 14 

10 Chronic kidney disease, stage 5 13 

 
 

รายชื่อโรคท่ีสงตอ เฉพาะ รพ. ศรีนครินทร ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-ธ.ค.60) 

ผูปวยใน  (10 โรคแรก) 

ลําดับ โรค จํานวนผูปวยใน 

1 Intracranial abscess and granuloma 4 

2 Secondary malignant neoplasm of of bone and bone marrow 3 

3 Fever, unspecified 3 

4 Pneumonia, unspecified 3 

5 Essential (primary) hypertension 2 

6 Other and unspecified intestinal obstruction 2 

7 Other cerebral infarction 2 

8 Other specified intervertebral disc displacement 2 

9 Injury of kidney: without open wound into cavity 2 

10 Liver malignant neoplasm, unspecified 2 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๖ 
 

การสงตอผูปวยออกนอกเขต 7    
( 4 โรคหลัก หัวใจ ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ) 

 
                                             จําแนกตามป (2559  2560  2561) 

 
 

จํานวนโรคท่ีสงตอ ออกนอกเขต 7 
( 4 โรคหลัก มะเร็ง หัวใจ  อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด) 

ลําดับ  โรค  

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(ครั้ง) 

ป 59 ป 60 

ป 61 

(ตค.-ธ.ค.

60) 

ป 59 ป 60 

ป 61 

(ตค.-ธ.ค.

60) 

1  
มะเร็ง  9  19  14  7  6  -  

2  
หัวใจ  7  6  6  7  4  -  

3  
อุบัติเหตุ  38  54  7  10  11  2  

4  
ทารกแรกเกิด  2  1  -  1  1  -  

 

รวม  59  60  61  25  22  2  

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๗ 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561 

งบประมาณสนับสนุนจาก สสจ.กาฬสินธุ และ รพ.กาฬสินธุ  

1 Service Plan Sharing)    จ.กาฬสินธและกระทรวงสาธารณสุข 108,420 

2 Service Plan Rally 112,600 

3  สาขาหัวใจและหลอดเลอืด      38,280 

4 สาขามะเร็ง 29,920 

5 สาขาทารกแรกเกิด 68,100 

6 สาขาจิตเวช 37,400 

7 สาขาสูติกรรม 85,200 

8 สาขา ศัลยกรรม+One Day Surgery +Minimally Invasive Surgery 28,200 

9 สาขาอายุรกรรม 33,100 

10 สาขา กุมารเวชกรรม 56,200 

11 สาขาออรโธปดิกส 49,400 

12 โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 40,000 

13 สาขาเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู 66,550 

14 สาขาจักษ ุ 126,700 

15 สาขา ไต 42,200 

16 ยาเสพติด 74,100 

17 สาขาสงตอ 45,400 

18 สาขาบริการปฐมภูม ิ  50,100 

19 สาขาสุขภาพชองปาก 55,080 

20 สาขาการขอรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 51,600 

22 สาขา Palliative Care                    26,400 

23 สาขา Intermediate Care 30,140 

24 สาขาอุบัติเหต ุ 111,100 

25 สาขาการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล    71,100 

26 สาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke) 70,000 

27 สาขา แพทยแผนไทย งบเมืองสมุนไพร 

 

รวม 1,507,290 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๘ 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๙ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๐ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๑ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๒ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานประสบความสําเร็จ จากการตรวจติดตาม 
      ๑. การแตงตั้งคณะทํางาน ท่ีมีโครงสรางชัดเจน มีคําสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพภาพรวม และราย
สาขา 
      ๒. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยใช 6 building block plus เพ่ือวิเคราะหปญหา นํามาจัดทําแผน คน เงิน 
ของ เพ่ือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัดกาฬสินธุ 
      ๓. ไดรับงบสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อน Service Plan จาก สสจ.กาฬสินธุ และ รพ.กาฬสินธุ 
      ๔. มีความเชื่อมโยงการดําเนินงานแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ลงสูปฐมภูมิ (รพ.สต./อสม)  
รวมกับ PCC และ รพ.สต.ติดดาว  
      ๕. มีการติดตามงานโดยใชระบบสารสนเทศ  การสื่อสาร เชน Line อินเตอรเน็ต โทรศัพท เพ่ือการติดตามงานได
สะดวก 
 
๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
            - ไมมี - 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
            - ไมมี - 

 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
      - มีในรายสาขาตามรายละเอียดแตละสาขาท่ีแนบ 

 
 
 
 

ผูรายงาน................นางอาภิรมย  ชิณโน...................... 
ตําแหนง.........  นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ................. 

วัน/เดือน/ป........๒๙  มกราคม  ๒๕๖๑....................... 
โทร.....๐๔๓-๘๑๕๒๙๒ ........ e-mail…… jumapirom@hotmail.co.th………… 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๓ 
 

แบบรายงาน ตก.1 รายสาขา 

1 สาขาเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

2 สาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke) 

3 สาขาการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล    

4 สาขาสงตอ 

5 สาขาทารกแรกเกิด 

6 สาขา Palliative Care                    

7 สาขาแพทยแผนไทย 

8 สาขาจิตเวช 

9 สาขาอายุรกรรม 

10 สาขาออรโธปดิกส 

11 สาขาหัวใจและหลอดเลือด      

12 สาขามะเร็ง 

13 สาขา ไต 

14 สาขาจักษุ 

15 สาขาการขอรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ 

16 ยาเสพติด 

17 สาขา Intermediate Care 

18 สาขา ศัลยกรรม+One Day Surgery +Minimally Invasive Surgery 

 

สาขาท่ีจังหวัดกาฬสินธุกําหนดข้ึนมาเพ่ิมเติม มี 6 สาขา ดังนี ้

19 สาขาสุขภาพชองปาก 

20 สาขาบริการปฐมภูมิ   

22 สาขาสูติกรรม 

23 สาขาอุบัติเหตุ 

24 สาขา กุมารเวชกรรม 

25 สาขาโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๑ 
สาขา เบาหวาน และความดันโลหิตสูง (NCD) 

๑. ประเด็นตรวจราชการ ผูรับผิดชอบ กรมควบคุมโรค (โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง) 

• พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาระบบขอมูล 
 

ตัวช้ีวัด / ผลลัพธท่ีตองการ  
๑ กลุม SP : ๗ service outcome 

๑. รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได (DM > รอยละ ๔๐, HT > รอยละ ๕๐) 
๒. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

  ปญหาโรคไมติดตอเรื้อรังท่ีเปนปญหาสําคัญระดับประเทศ และระดับโลก ไดแก โรคเบาหวาน ความดัน 
โลหิตสูง ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะสูงข้ึนในทุกป เนื่องจากความเจริญทางดานเทคโนโลยี สภาพแวดลอมท่ีสงผลตอวิถี
ชีวิต และกอใหเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมเหมาะสม และเสี่ยงตอการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง จากรายงาน HDC 
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ พบวา การเฝาระวังกลุมเสี่ยงในระดับประเทศมีอัตรากลุมเสี่ยงลดลง โดยกลุมเสี่ยงดวย
โรคเบาหวานรายใหมเม่ือเทียบจากกลุมเสี่ยงเม่ือป ๒๕๕๙ ลดลง รอยละ ๑.๖ แตยังพบวา อัตราผูปวยดวย
โรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได ยังต่ํากวาเกณฑมาตรฐานในทุกระดับ (คาเปาหมาย ≥ ๔๐%) 
ในภาพรวมของประเทศ รอยละ ๒๒.๔๗ ในระดับเขตอยูท่ีรอยละ ๑๖.๘๕ สวนในจังหวัดกาฬสินธุรอยละ
ผูปวยดวยโรคเบาหวานท่ีสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได รอยละ ๙.๗๘ ๑๓.๐ และ๑๕.๓๘ ในป ๒๕๕๘-
๒๕๖๐ ตามลําดับ ซ่ึงมีแนวโนมดีข้ึน รอยละของผูปวยดวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิต
ได ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน (คาเปาหมาย ≥ ๕๐%) ในภาพรวมของประเทศ ป ๒๕๖๐ รอยละ ๓๕.๘๖ ในภาพ
เขตสุขภาพท่ี ๗ รอยละ ๔๑.๔๑ และยังพบวาในป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุมีรอยละผูปวยความดัน
โลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดดี รอยละ ๓๘.๘๖, ๔๑.๘๔ และ ๔๕.๔๙ ตามลําดับ ทําใหมีแนวโนม
ท่ีดีข้ึน 
ตาราง ๑ แสดงผลงานตามตัวชี้วัด Service Plan สาขา NCD 

ตัวช้ีวัด ป ๒๕๖๑  (ธ.ค.๖๐) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

๑.รอยละของผูปวยโรคเบาหวานท่ีควบคุมได (รอยละ ๔๐) ๕๒,๙๐๐ ๑๓,๑๓๖ ๗.๐๕ 

๒.รอยละของผูปวยโรคความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมได (รอยละ ๕๐) ๖๗,๕๘๓ ๑๐,๐๑๓ ๑๔.๘๒ 

๓.รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิต สูงท่ีข้ึนทะเบียนไดรับการ

ประเมิน CVD Riskใน ๑๐ ป ขางหนา (≥รอยละ ๘๐) 
๓๖,๘๘๐ ๒๒,๑๔๘ ๖๐.๐๕ 

๔.รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางตา 

(≥ รอยละ ๖๐) 
๔๔,๑๓๐ ๑๓,๑๘๒ ๒๙.๘๗ 

๕.รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางเทา(≥ 

รอยละ ๖๐) 

๔๔,๑๓๐ ๑๗,๙๖๘ ๔๐.๗๒ 

๖.รอยละของผูปวยเบาหวานท่ีไดรับการตรวจภาวะแทรกซอนทางไต  

(≥ รอยละ ๘๐) 
๗๔,๐๕๔ ๑๗,๑๕๐ ๒๓.๑๖ 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๖๕ 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานสําคญั 
 ๑. แผนการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และคลินิกบริการ 
    ๑.๑ ทบทวน และจัดทําแนวเวชปฏิบัติ การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การคัดกรอง
ภาวะแทรกซอนในผูปวย การดูแล รักษา สงตอใหเปนแนวทางเดียวกัน 
    ๑.๒ พัฒนาศักยภาพ ทบทวนองคความรูดานระบาดวิทยาโรคไมติดตอเรื้อรัง พัฒนาดานการบันทึก
ขอมูล ๔๓ แฟม และตอยอดองคความรูตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
    ๑.๓ ทบทวนองคความรูดานงานวิชาการ การทบทวน case / case conference /การเขียน
รายงานวิชาการ/งานวิจัย นําไปสูการจัดการโรคดวยหลักวิชาการ 
    ๑.๔ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนกระบวนงานจากสถานบริการท่ีมีผลดารดําเนินงานดีเดน เพ่ือ
เปรียบเทียบ และหากลยุทธ วิธีการ หรือรูปแบบการทํางานใหมๆ นํามาประยุกต ตอยอดการดําเนินงานใหเขา
กับบริบทของพ้ืนท่ี ในการควบคุม ปองกัน ลดโรคและภัยจากโรคไมติดตอเรื้อรัง 
     ๑.๕ ติดตามผลการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล โดยมีนโยบายในการ
ยกระดับคุณภาพการใหบริการคลินิก NCD โดยทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด (ทีม ITCM) และติดตามการ
บันทึกขอมูล ใหคําปรึกษา ทีมพ่ีเลี้ยงแกไขปญหารายตัวชี้วัดในดานขอมูลสารสนเทศโดยทีม ITCM 
 

๒. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
    ๒.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตอยอดโปรแกรม ใหผูใชงานสามารถวิเคราะห 
บันทึก สงออกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และทันเวลา นําขอมูลมาวางแผนแกไขรายตัวชี้วัด 
    ๒.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการลงรหัสโรค ในทีม Case manager ท่ีรับผิดชอบงาน NCD 
ทีมขอมูลสารสนเทศในแตละพ้ืนท่ีเขารวมการประชุม เพ่ือทบทวนการลงรหัสโรคอยางถูกตอง  
    ๒.๓ จัดตั้งคณะกรรมการ (ทีม IT รวมกับทีม Case manager) ติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาตัวชี้วัดดานขอมูลสารสนเทศ โรคไมติดตอเรื้อรัง เพ่ือพัฒนาหนวยบริการ คลินิกโรคเรื้อรัง เพ่ือ
ติดตามผลการบันทึกขอมูลใหเกิดผลตามความเปนจริง แกไขขอมูลท่ีไมถูกตอง อัพเดตฐานขอมูล และวางแผน
การทํางาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศรวมกัน  
 

การขับเคล่ือนและผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ  
มีการบูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพ ปองกันและควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง และการเพ่ิมคุณภาพใน

สถานบริการโดยขับเคลื่อนผาน NCD Board (สหสาขา) ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อําเภอ ในการวางแผน กํากับ 
ติดตามการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 

- มาตรการลดการเขาถึงปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอ  
 การบูรณาการลดปจจัยเสี่ยง ๒ ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่” โดยไดรับ

งบประมาณจากสสส. ผานกรมควบคุมโรค ซ่ึงจังหวัดมีการบูรณาการงานควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและยาสูบไปดวยกัน 

-   มาตรการดานขอมูลเฝาระวังสอบสวนโรค 
๑) พัฒนาโปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck ในโปรแกรม JHCIS ,HosXP,HosXP PCU  
๒) พัฒนาศักยภาพผูรับผิดชอบงาน NCD บันทึกขอมูล และ admin ในการวิเคราะหขอมูลใน

โปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck 
          -   มาตรการปองกันระดับชุมชน 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๖๖ 
 

๑) ปญหา NCD เปนประเด็นรวมของเขตสุขภาพท่ี ๗ ตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕๙ และปงบประมาณ 
๒๕๖๐ และจังหวัดกาฬสินธุขับเคลื่อนผาน DHS ทุกอําเภอ ขับเคลื่อนผาน DHB จํานวน ๖ อําเภอ(ยางตลาด 
กุฉินารายณ ทาคันโท หนองกุงศรี รองคํา คํามวง) และตําบลจัดการสุขภาพตามโครงการ ๓ ดี “คนดีสุขภาพดี 
รายไดดี” มีการสรางทีมพ่ีเลี้ยง อสม. (โดยผูรับผิดชอบงานภาคประชาชนจาก สสอ. และพยาบาลจากรพ.สต.) 
ซ่ึงครอบคลุมทุกอําเภอๆละ ๒ คน เปน Buddy ในการพัฒนาอสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุมวัยทุกตําบล เนน
การปรับสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของ อสม. เพ่ือใหเกิดชุมชนจัดการสุขภาพ สรางแกนนําสุขภาพประจํา
ครอบครัว  

2) การคัดกรอง DM HT  ในประชาชนอายุ ๓๕ ป ข้ึนไป และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
กลุมปกติ เสี่ยง และปวย ตาม ๓อ. ๒ส.  

3) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและกลุมปวยอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยเนนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. แพทยวิถีธรรม และสมาธิบําบัด SKT ท้ังรายกลุมและการจัดการรายกรณี  

4) บูรณาการ CKD และ NCD clinic ในโรงพยาบาล เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และชุมชน เพ่ือดําเนินการ
พัฒนา “ชุมชนรักษไต” ซ่ึงจะบูรณาการงานกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (๓ อ. ๒ ส.) 

-  มาตรการปองกันในสถานบริการสาธารณสุข 
๑) มี System Manager ระดับจังหวัด Case Manager อําเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทุกรพ.สต.

ในการเชื่อมโยงนโยบายสูการปฏิบัติ   
๒) มีการพัฒนาระบบบริการ การจัดคลินิกบริการ ผูรับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรังชัดเจน 
๓) มีการจัดโปรแกรม และกิจกรรมการคัดกรองคนหาภาวะแทรกซอนทาง ตา เทา ไต และ CVD risk 

เพ่ือรับการรักษา สงตอรักษาตามความรุนแรง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดภัยจากภาวะแทรกซอน 
๔) กิจกรรมการคัดกรองคนหากลุมเสี่ยงโรคหลอดเลือด โดยการคัดกรอง CVD risk และมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงสูง 
๕) มีกระบวนการพัฒนาคลินิก NCD คุณภาพทุก คปสอ. โดยในป ๒๕๖๐ ไดดําเนินการพัฒนา NCD 

Clinic Plus ซ่ึงจะประเมินท้ังกระบวนการดําเนินงาน ๖ องคประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธการ
ดําเนินงาน ๑๕ ตัวชี้วัด โดยมีวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ ๑)สถานบริการประเมินตนเองใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus โดยกําลังดําเนินการประเมินตนเองรอบท่ี ๑ 

 

๔.ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจ
ติดตาม 

1.1 จากการมุงเนนคุณภาพการจัดบริการ โดยใชผล HbA๑C ประเมินผลการควบคุมน้ําตาลในเลือด
ของผูปวย DM ซ่ึงจะสงผลตอคาใชจายการตรวจ จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการมีเพียงบางสวนยังไมครอบคลุม
จํานวนผูปวยท้ังหมด รวมถึงผลการควบคุมระดับน้ําตาลไดดีต่ํากวาเปาหมาย แตอยางไรก็ตามสามารถใชเปน
ขอมูลเบื้องตนประกอบการวางแผนการจัดบริการไดตอไป 

1.2 Case Manager (CM) ของโรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี NCD Clinic ทําหนาท่ีเปนท้ัง System 
Manager ระดับอําเภอ และงานโรคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเชน คัดกรองตา ไต เทา หัวใจและหลอดเลือด คัดกรอง 
TB และภาวะซึมเศราสงผลตอความเขมขนในการใหบริการผูปวย DM HT ในสถานบริการ 

1.3 ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารใหผูปวยนําไปสูกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
1.4 ขาดระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท้ังกลุมปกติ เสี่ยง และปวย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๖๗ 
 

1.5 ขาดระบบการเชื่อมโยงขอมูลการสงตอผูปวยท่ีมีภาวะแทรกซอนท่ีซับซอน และรุนแรงทาง ตา 
เทา ไต ไปสูหนวยบริการท่ีท่ีสูงกวา 

1.6 การบันทึกขอมูล ๔๓ แฟม ของพ้ืนท่ียังดําเนินการไมไดคุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) 
และการสงขอมูลออก ๔๓ แฟมท่ีไดผลงานต่ํากวาผลงานจริง 
 

๕. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ตารางท่ี ๒ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหาการดําเนินงาน 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

จากการ มุ ง เน น คุณภาพการ

จัดบริการในป ๒๕๖๐ จึงใหใชผล 

HbA๑C ประเมินผลการควบคุม

น้ําตาลในเลือดของผูปวย DM ซ่ึง

จะสงผลตอคาใชจายการ 

-มีแนวทางการตรวจ HbA๑C ในผูปวย DM ของจังหวัด

เพ่ือใหเกิดความคุมทุนในการจัดบริการ แตอยางไรก็

ตามควรจัดทําแนวทางการตรวจ HbA๑C ในผูปวย DM 

และ 

NCD Board เขตควร

จัดทําแนวทางการ

ตรวจ HbA๑C ใน

ผูปวย DM และ 

ตรวจ จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการ

มีเพียงบางสวนยังไมครอบคลุม

จํานวนผูปวยท้ังหมด รวมถึงผล

การควบคุมระดับน้ําตาลไดดีต่ํา

กวาเปาหมาย แตอยางไรก็ตาม

สามารถใช เปนขอมูลเบื้องตน

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร

จัดบริการไดตอไป 

แนวทางการจัดซ้ือรวมเขต จังหวัดเพ่ือลดคาใชจาย และ

เปนมาตรฐานเดียวกัน 

-จัดใหมีระบบบริการท่ีเปน One stop service หรือ 

Semi One stop service เพ่ือใหมีระบบการจัดการ

การดูแลผูปวยใหเกิดคุณภาพ 

แนวทางการจัดซ้ือ 

รวมเขต เพ่ือลด

คาใชจาย และผูปวย

เขาถึงการจัดบริการ 

Case Manager (CM) ของ

โรงพยาบาลท่ีปฏิบัติงานท่ี NCD 

Clinic ทําหนาท่ีเปนท้ัง System 

Manager ระดับอําเภอ และงาน

โรคอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเชน คัดกรอง

ตา ไต เทา หัวใจและหลอดเลือด 

คัดกรอง TB และภาวะซึมเศรา

ส งผลตอความเขมขน ในการ

ใหบริการผูปวย DM HT ในสถาน

บริการ 

 

-สราง System Manager ระดับอําเภอ(รพ.๑ คน/สสอ. 

๑คน)เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการ

ดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังท้ังสสอ. 

รพ.สต. และรพ. ผาน DHS   

 

 

สวนกลางจัดทํา

หลักสูตรในการสราง 

System Manager 

ระดับอําเภอ  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๖๘ 
 

ทีมสุขภาพขาดทักษะในการ

สื่อสารใหผูปวยนําไปสู

กระบวนการปรับเปลีย่น

พฤติกรรม  

-การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะในการสื่อสารให

ผูปวยนําไปสูกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท้ังใน/

นอกหนวยบริการ 

 

ขาดระบบการติดตามประเมินผล

การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

ท้ังกลุมปกติ เสี่ยง และปวยใน

ชุมชน 

- มุงเนนผลลัพธการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพ

บูรณาการ ๕ กลุมวัย โดยผลักดันใหอสม.เปนตนแบบ

นักปรับเปลี่ยน ๓อ.๒ส. เพ่ือขยายผลลงสูประชาชนใน

ชุมชน 

 - การเชื่อมโยงขอมูลในการดูแลผูปวย DM HT จาก

คลินิก NCD คุณภาพสูการดูแลในชุมชนโดยขับเคลื่อน

ผาน DHS ตําบลจัดการสุขภาพ หมูบานตนแบบ หมอ

ครอบครัว และอสม. นักจัดการสุขภาพ และมีระบบการ

ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท้ัง

กลุมปกติ เสี่ยง และปวยในชุมชน 

- นําเสนอผลการติดตามอยางตอเนื่อง 

 

ระบบขอมูลจากฐานขอมูล ๔๓ 

แฟม ยังไมสอดคลองกับ HDC 

ของ สนย. 

๑. NCD Board รวมกับ IT Board ระดับจังหวัด 

ตรวจสอบขอมูลรายตัวชี้วัดจากฐาน ๔๓ แฟม และ 

HDC สนย. ตั้งแตระดับจังหวัด อําเภอ รพ.สต. เพ่ือ

วิเคราะห Gap และควรมีการติดตามผานกวป.ทุกเดือน 

๒. จัดตั้งศูนยขอมูลระดับอําเภอใหครอบคลุม และมีการ

ติดตามขอมูล HDC ผาน คปสอ.อยางตอเนื่อง 

๓. Cockpit เขตเพ่ิมการออกรายงานผลการคัดกรอง 

CVD risk ในผูปวยเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ให

ตรงกับ HDC  

 

 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
๑. สราง System Manager ระดับอําเภอ เพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการดําเนินงาน

ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
๒. สํานักโรคไมติดตอประสาน สนย. ในการออกรายงานผลการคัดกรอง CVD risk จําแนกผูปวย

เบาหวาน และความดันโลหิตสูงเพ่ิมจากท่ีมีเฉพาะภาพรวมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เพ่ืองายตอ
การจําแนกกลุมเสี่ยงและการวางแผนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอไป (ปจจบุันออกภาพรวม) 

๓. ฐานขอมูลระดับเขต (Cockpit R๗) และจังหวัดตัวเลขไมสอดคลองกันโดยเฉพาะเปาหมายแตละ
ตัวชี้วัด ในการคัดกรอง CVD risk เขตควรออกรายงานในภาพรวมผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
เพ่ิมเติมเพ่ือตามการออกรายงานของ HDC สนย. รวมท้ังควรพัฒนาการออกรายงานผลการคัดกรอง

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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จําแนกแตละกลุม และการติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงสูงดวยเพ่ือใชในการกํากับ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดจริง  

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
๑. โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการบริการรักษา สงตอ ผูปวยโรคเรื้อรัง จาก รพ.คํามวง  
๒. โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม จาก 

รพ.กมลาไสย 
๓. โครงสรางคณะทํางานรวมกับชุมชน ทองถ่ิน หนวยราชการแบบไรรอยตอ อ.รองคํา จ.กาฬสินธุ 
๔. “NCD Clinic Extra Care” เปนคลินิกบริการโรคเรื้อรังท่ีพัฒนาการใหบริการเต็มรูปแบบ รพ.ทาคันโท 

และ รพ.สามชัย  
๕. ไปรษณียคืนยา รพ.ทาคันโท อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ เปนการสํารวจยากินที่เหลือในผูปวยโรคเรื้อรัง โดย

ผูปวยและ 

 อสม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน.....นางทิพาพร  ราชาไกร 
ตําแหนง......พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

วัน/เดือน/ป ๘ มกราคม ๒๕๖๑ โทร...๐๙๕๒๒๔๐๕๕๖. 
e-mail…tipa_๒๕๑๑@hotmail.com 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๐ 
 

สาขา โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

อัตราการตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ(นอยกวาหรือเทากับ ๗) 
๒. สถานการณ 

จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพ่ิมมากข้ึนทุกป ป ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐จํานวนผูปวย  ๑,๑๒๙ ราย,  ๙๙๗ 
ราย,๒๗๖ ราย ตามลําดับ เขารับบริการระบบ Stroke Fast track นอย เพียงรอยละ 
๑๒.๐๑,๒๐.๒๓,๒๑.๓๙ ตามลําดับ สวนใหญเขารับบริการโดยญาตินําสง การใช EMS เพียงรอยละ 
๒๑.๓๙ อัตราการเสียชีวิต ป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ รอยละ ๖.๔๓,๔.๘๙,๕.๒๙ ตามลําดับ 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมูล ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ ๑ ณ ไตรมาส ๑ 

(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.๖๐) 

 - รอบ ๒ ณ ไตรมาส ๒ 

  (ขอมูลม.ค.๖๑ – มี.ค.๖๑) 

 รอบ ๓ ณ ไตรมาส ๓ 

  (ขอมูล เม.ย.๖๑ – มิ.ย. ๖๑) 

๓๔ อัตราตายของผูปวยโรค

หลอดเลือดสมอง(ตอแสน) 

เปาหมาย นอยกวาหรือเทากับ ๗ 

  ผลงาน ๑๐ ราย 

  อัตรา/รอยละ ๖.๗๕% 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

๑. การเขาถึงบริการลาชา 
๒. การเกิดภาวะแทรกซอนหลังจากใหยา rt-PA 
๓. การเกิดโรคซํ้าหรือเสียชีวิตจากภาวะทุพพลภาพ 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑. ดานบุคลากร  

     -ไมมีอายุรแพทยประสาทวิทยา  

     -อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอในการ

ดูแลผูปวย  

-ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลัง

กําลังของแพทยอายรุกรรม

ประสาทวิทยาและพยาบาล 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๑ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๒. ดานระบบการจัดเก็บขอมูล 

    -ระบบฐานขอมูลยังไมเชื่อมโยงใน

เครือขาย 

-จัดทําระบบฐานขอมูลให

เชื่อมโยงท้ังเครือขาย 

 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

- ไมมี 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- ไมมี 

 
  ผูรายงาน  นางสมพิน จงเรืองศรี 

ตําแหนง     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
         วัน/เดือน/ป    ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

     โทร ๐๘๐-๗๕๐-๔๑๑๔  e-mail :bobby๕๐๕๖@hotmail.com 
การดําเนินการพัฒนาเชิงระบบ 

๑. มีระบบการคัดกรองกลุมเสี่ยงในคลินิกผูปวยนอกทุกระดับบริการ 
๒. จัดทําสื่อรณรงค/ แผนพับ/ โปสเตอรปาย/ Application  และออกรณรงคทุกตําบลในเขตอําเภอ

เมือง และทุกรพช/ รพ.สต การจัดกิจกรรมรณรงค เชน เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต 
๓. ๓. เผยแพร Application   คลิป การเขาถึงบริการทาง internet  มือถือ  ทีวีทองถ่ิน 
๔. จัดอบรมแพทย/  พยาบาล  ทุกระดับบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษา 
๕. ปรับปรุงแนวทางการสงตอ/การดูแลรักษาเพ่ือใหกระชับรวดเร็วลดข้ันตอนท่ีไมจําเปน เพ่ือใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
๖. ๖.จัดอบรม อสม/อปท/ EMS  ทุกแหงในจังหวัดกาฬสินธุ 
๗. ๗.มีระบบสงตอ Consult  ทาง Line ในเครือขาย 
๘. ออกนิเทศงานตาม Node ตางๆในจังหวัดกาฬสินธุ 

บุคลากลอดเลือดสมอ 
บุคลากรทางการแพทยท่ีดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูปวย 
Stroke  Unit มีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ 

๑. สําหรับแพทยเพ่ิมพูนทักษะมีการจัดการสอนการตรวจรางกายทางระบบประสาท และจัดประชุม
วิชาการ topic stroke 

๒. แพทยเพ่ิมพูนทักษะผานการปฏิบัติงานใน Stroke unit 
๓. จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๔  ผานการปฏิบัติงานใน Stroke unit(๘ wk/ป) 
๔. จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาแพทยชั้นปท่ี ๖ ทุกคนตองผานการปฏิบัติงานใน Stroke unit 
๕. จัดอบรมเจาหนาท่ีพยาบาลเก่ียวกับการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองปละ ๑ ครั้ง 
๖. จัดอบรมบุคลากรใหมเก่ียวกับความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองปละ ๑ ครั้ง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๒ 
 

จัดกิจกรรมรณรงคโครงการ “แสงนําใจไทยท้ังชาติ เดิน ว่ิง ปน ปองกันอัมพาต  
ครั้งท่ี ๓”วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง จ.กาฬสินธุ 

 

 

    
ติดตามผูปวยฟนฟูโดยศูนยโฮมสุข  กายภาพบําบัด 

 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๓ 
 

การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ :  การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผล (Service Plan : RDU) 
 

๒. สถานการณ 
จากการประเมินการดําเนินงานของท้ังโรงพยาบาล (RDU๑) และ รพ.สต.ในเครือขายบริการ (RDU๒) 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาสท่ี ๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ พบวา จังหวัดกาฬสินธุผาน RDU ข้ันท่ี ๑ เทากับ 
รอยละ ๒๗.๗๘ กิจกรรมสําคัญในป ๒๕๖๐ ท่ีดําเนินการไดเปนอยางดี (๑๐๐%) ไดแก การพัฒนาฉลากยา
มาตรฐาน ท่ีมีชื่อภาษาไทยและคําเตือนในยา ๑๓ กลุม การปรับปรุงบัญชียาใหมีรายการยาท่ีควรตัดออก
จากบัญชียาโรงพยาบาล ท่ียังคงอยูไมเกิน ๑ รายการ การดําเนินงานสงเสริมจริยธรรมการจัดซ้ือ และ
กิจกรรมท่ีดําเนินการไดรองลงมา ไดแก การสงเสริมการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (๘๘.๘๙%) ในสวน
ของประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการชี้นําสื่อสารและสงเสริมเพ่ือนําไปสูการเปน
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน รพ.สต.
ท่ีผานเกณฑ ข้ันท่ี ๑ นั้น เทากับรอยละ ๒๗.๗๘ % ซ่ึงเปนโอกาสในการพัฒนาในป ๒๕๖๑ ตอไป 

การจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ป ๒๕๖๐ ไดมีการดําเนินงาน
ในกิจกรรม ๑) การกําหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
๒) การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ ๓) การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล ๔) การเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ยังขาดในสวน กิจกรรมท่ี ๕)การวิเคราะหสถานการณตางๆ 
เชื่อมโยงสภาพปญหาและนําไปสูมาตรการ  

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  
๓.๑ การดําเนินงาน 
 จังหวัดกาฬสินธุไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๐ และไดกําหนดแผนและ
เปาหมายในป ๒๕๖๑ รวมกันในคณะกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลของจังหวัดและไดกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินงานรวมกัน ดังนี้ 
๑) กิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว 
- จัดทําและเผยแพรสื่อ แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลใน ๒ กลุมโรค 
- การนิเทศ ทําความเขาใจ รพ.สต.ในเครือขายแตละอําเภอ 
- การสะทอนกลบัขอมูลอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในสวน รพ.สต.และการประชุมระดับผูบริหาร 
- การสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน ๒ กลุมโรค URI & AD 
๒) กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ/กําลังจะดําเนินการตอไป 
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ปญหา โดยทีมนิเทศกลางของจังหวัด 
- อบรม ชี้แจง ทําความเขาใจ แนวทางการดําเนินการตามเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล รพ./สสอ./ รพ.
สต. 
- ประชุมมอบนโยบาย นิเทศติดตาม กํากับลงสูระดับผูปฏิบัติในสายงานท่ีเก่ียวของ 
- สนับสนนุการใชสมุนไพรใน ๒ กลุมโรค (เชน ฟาทลายโจร ธาตุบรรจบ)อยางตอเนื่อง 
- พัฒนาระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของ 
- รณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในภาคประชาชน 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๔ 
 

๓.๒ ตัวช้ีวัดตรวจราชการ : รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)  

ลําดับ ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ไตร

มาส ๑ 

(Small 

success) 

ภาพรวม

จังหวัด 

(ขอมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ ๑ 

ขอมูล ต.ค.- ธ.ค.๖๐)   

 

ผลการประเมิน 

๑ รอยละของโรงพยาบาลท่ีใช

ยาอยางสมเหตุผล รพ.RDU 

ข้ันท่ี ๑ 

≥ รอยละ ๖๐ 

(๑๑ รพ.) 

 รอยละ ๕๐.๐ 

(๙ รพ.) 

ไมผานเกณฑ 

๒ รอยละของโรงพยาบาลท่ีใช

ยาอยางสมเหตุผล รพ.RDU 

ข้ันท่ี ๒ 

≥ รอยละ ๕ 

(๑ รพ.) 

 รอยละ ๕.๕๖ 

(๑ รพ.) 

ผานเกณฑ 

 
๓.๓ ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค.๖๐) 

 
ลําดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ จํานวน

โรงพยาบาลท่ีผาน
เกณฑ 

รอยละ 

๑ รอยละของรายการยาท่ีสั่งใชยาในบัญชียา
หลักแหงชาติ 

รพ.ระดับA >= 
รอยละ ๗๕, S >= 
รอยละ ๘๐, M๑-M
๒ >= รอยละ 
๘๕, F๑-F๓ >= 
รอยละ ๙๐ 

๑๘ ๑๐๐ 

๒ ประสิทธิผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ PTC ในการชี้นําสื่อสาร และ
สงเสริมเพ่ือนําไปสูการเปนโรงพยาบาล
สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 

ระดับ ๓ ๙ ๕๐ 

๓ การดําเนินงานในการจัดทําฉลากยา
มาตรฐาน ฉลากยาเสริม และเอกสารขอมูล
ยาใน ๑๓ กลุม ท่ีมีรายละเอียดครบถวน 

ระดับ ๓ ๑๘ ๑๐๐ 

๔ รายการยาท่ีควรพิจารณาตัดออก ๘ รายการ 
ซ่ึงยังคงมีอยูในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาล 

<= ๑ รายการ ๑๘ ๑๐๐ 

๕ การดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจริยธรรมในการ
จัดซ้ือและสงเสริมการขายยา 

ระดับ ๓ ๑๘ ๑๐๐ 

๖ รอยละการใชยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อท่ี <= รอยละ ๒๐ ๑๑ ๖๑.๑๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๕ 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ จํานวน
โรงพยาบาลท่ีผาน

เกณฑ 

รอยละ 

ระบบการหายใจชวงบนและหลอดลมอักเสบ
เฉียบพลันในผูปวยนอก 

๗ รอยละการใชยาปฏชิีวนะในโรคอุจจาระรวง
เฉียบพลัน 

<= รอยละ ๒๐ ๑๖ ๘๘.๘๙ 

๘ รอยละการใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 

<= รอยละ ๔๐ ๑๒ ๖๖.๖๗ 

๙ รอยละการใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ
ครบกําหนดทางชองคลอด 

<= รอยละ ๑๐ ๘ ๔๔.๔๔ 

๑๐ รอยละของผูปวยท่ีใช glibenclamide ใน
ผูปวยท่ีมีอายุมากกวา ๖๕ ป หรือมี eGFR 
นอยกวา ๖๐ มล./นาที/๑.๗๓ ตารางเมตร 

<= รอยละ ๕ ๙ ๕๐.๐๐ 

๑๑ รอยละผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ข้ึนไปท่ี
ไดรับยา NSAIDs 

<= รอยละ ๑๐ ๑๘ ๑๐๐ 

๑๒ จํานวนสตรีตั้งครรภท่ีไดรับยาท่ีหามใช ไดแก 
ยา warfarin*, statins, ergots เม่ือรูวา
ตั้งครรภแลว (* ยกเวนกรณีใส mechanical 
heart valve) 

๐ ราย ๑๘ ๑๐๐ 

๑๓ รอยละของรพ.สต./หนวยบรกิารปฐมภูมิใน
เครือขาย ท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะใน RI และ 
AD <= รอยละ ๒๐ ท้ัง ๒ โรค 

ข้ัน ๑ >=รอยละ 
๔๐ 
ข้ัน ๒ >=รอยละ 
๖๐ 

ข้ัน ๑ = ๖ รพ. 
ข้ัน ๒ = ๓ รพ. 

ไมผานเกณฑ = ๙ 
รพ. 

ข้ัน ๑ = 
๓๓.๓๓ 
ข้ัน ๒ = 
๑๖.๖๗ 

ไมผานเกณฑ 
= ๕๐.๐๐ 

 
๔.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

- บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ หรือตระหนักรูในการลงขอมูลรหัสการวินิจฉัยโรค 
(ICD๑๐) และการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในกลุมโรคเปาหมาย 

- บุคลากรในโรงพยาบาลบางสวน มีการหมุนเวียนบอย ทําใหขาดความรู ความเขาใจในแนวทางการใช
ยาอยางสมเหตุผลในบางโรคหรือในผูปวยกลุมพิเศษ 

- ประชาชนขาดความรู ความเขาใจในการใชยาปฏิชีวนะท่ีถูกตอง สงผลตอพฤติกรรมการใชยา
ปฏิชีวนะท่ีเกินความจําเปน   

- การสงขอมูลรายงานตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของในระบบ HDC ไมเปนปจจุบัน ขอมูลท่ีใชอาจไมสะทอนผลลัพธ
ท่ีเปนจริงในขณะเวลาท่ีสรุปรายงาน  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๖ 
 

- การสนับสนุน/สงเสริมการใชสมุนไพรใน รพ.สต.บางอําเภอยังมีปริมาณไมเพียงพอ 
 

๕.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไม

บรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ 

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ หรือตระหนักรูในการ

ลงขอมูลรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD๑๐) และการใชยา

ปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบในกลุมโรคเปาหมาย/การใช

ยาท่ีมีความเสี่ยงในผูปวยกลุมพิเศษ 

- - 

การสงขอมูลรายงานตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของในระบบ HDC 

ไมเปนปจจุบัน ขอมูลท่ีใชอาจไมสะทอนผลลัพธท่ีเปน

จริงในขณะเวลาท่ีสรุปรายงาน  

- - 

การสงเสริม/สนับสนุนการใชยาสมุนไพรใน รพ.สต.ยงั

มีปริมาณไมเพียงพอ 

- - 

 

๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- ควรมีการพัฒนาโปรแกรมจากสวนกลางใหครอบคลุมการประมวลและรายงานผลตัวชี้วัด RDU ท่ี

เก่ียวของท้ังหมด เปนมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ 
- ควรมีการปรับคําจํากัดความและรายละเอียดในการเก็บขอมูล ในตัวชี้วัดบางรายการท่ีมีปญหา 

 

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- โปรแกรมประมวลผลขอมูลตัวชี้วัด RDU จากฐานขอมูลโรงพยาบาล ทําใหความถูกตองของขอมูล

เปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 ผูรายงาน     ๑. น.ส.ปรีดานชุ ไขแสง 
  ตําแหนงเภสัชกรชํานาญการ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

  E-mail aorphar@hotmail.com 
  เบอรมือถือ ๐๙๕-๖๖๙๐๔๙๒ 

 วัน/เดือน/ป  ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

mailto:aorphar@hotmail.com


๑๗๗ 
 

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองฯ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวช้ีวัด) 

  รอบ  ๓ เดือน 

  รอบ  ๖ เดือน 

  รอบ ๙ เดือน 

  รอบ ๑๒ เดือน 

ช่ือตัวช้ีวัด : จํานวนการสงตอผูปวยนอกเขตบริการ ลดลงรอยละ ๑๐ 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายแพทยจารุพล ตวงศิริทรัพย ผูจัดเก็บขอมูล :นางบวัขาว กฤษณา 

โทรศัพท:  ๐๘๑๗๑๗๗๐๗๗ โทรศัพทมือถือ :  ๐๘๘๕๖๑๑๒๕๔ 

คําอธิบาย : 

การสงตอนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสงตอผูปวย  ๔  สาขา (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขา

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด)ไปสถานบริการท่ีตั้งอยูนอกเขตสุขภาพของตนเอง และบันทึก

ความเขาใจขอตกลง(MOU)ท่ีไดทําไวนอกเขตสุขภาพ 

 

 
การสงตอผูปวยออกนอกเขต 7 

( 4 โรคหลัก หัวใจ ทารกแรกเกิด มะเร็ง อุบัติเหตุ) 
จําแนกตามป (2559  2560  2561) 

 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๘ 
 

จํานวนโรคท่ีสงตอ ออกนอกเขต 7 
( 4 โรคหลัก มะเร็ง หัวใจ  อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด) 

 

ลําดับ  โรค  

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(ครั้ง) 

ป 

59 

ป 

60 

ป 61 

(ตค.-ธ.ค.

60) 

ป 

59 

ป 

60 

ป 61 

(ตค.-ธ.ค.

60) 

1  มะเร็ง  9  19  14  7  6  -  

2  หัวใจ  7  6  6  7  4  -  

3  อุบัติเหตุ  38  54  7  10  11  2  

4  

ทารกแรก

เกิด  
2  1  -  1  1  -  

 

รวม  59  60  61  25  22  2  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๗๙ 
 

สาขาทารกแรกเกิด 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ  
Health outcome : 

(๑) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวาหรือเทากับ ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ ๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 
 

๒. สถานการณ :  ระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุมีโรงพยาบาลกาฬสินธุเปนโรงพยาบาลแมขาย
ระดับจังหวัด (ระดับ S) มีศักยภาพเปนศูนยความเช่ียวชาญข้ันสูงดานทารกแรกเกิด (Newborn excellence Center)ระดับ 
๓ มีโรงพยาบาลชุมชนแมขาย จํานวน ๔ แหง(ระดับ M๒และระดับ F๑ ๑ แหง) มีโรงพยาบาลชุมชนลูกขาย (ระดับ F๒ 
จํานวน ๙ แหง) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน ๑๕๖ แหง มีกุมารแพทยจํานวน ๑๕ คน(รพ.กาฬสินธุ ๘ คน 
รพช.แมขาย แหงละ ๒ คน) ไมมีแพทยเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด (Neonatologist) มีพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทารกแรกเกิดและสาขาทารกแรกเกิดระยะวิกฤตจํานวน ๑๒ คน (รพ.กาฬสินธุ ๑๑ คน รพร.กุฉินารายณ ๑ คน)  จากสถิติ
ขอมูลระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๕๘ –๒๕๖๐ พบวามีการคลอดในโรงพยาบาลท้ัง ๑๔ แหงมีจํานวน
ประมาณ ๘,๐๐๐ รายตอป  เปนทารกเกิดมีชีพ  ๗,๘๑๑  ๖,๙๘๗ และ ๗,๒๐๗ราย ในจํานวนน้ีมีทารกแรกเกิดเสียชีวิต
ภายใน ๒๘ วัน จํานวน  ๓๒,๑๘และ ๒๓ ราย คิดเปน ๔.๐๙,๒.๕๘และ ๓.๑๙ ตอ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ ถึงแมจะไมเกิน
เกณฑมาตรฐานท่ีกระทรวงกําหนด (๔ : ๑,๐๐๐ LB.)แตจะเห็นไดวาปญหาเรงดวนสําคัญคือทารกเกิดกอนกําหนดและมี
นํ้าหนักตัวนอยซึ่งมีความเสี่ยงตอการตายโดยปริกําเนิดและการตายในระยะขวบปแรกของชีวิตและมีความเสี่ยงตอการ
เจ็บปวย ภาวะทุพโภชนาการ  พัฒนาการลาชาในทุกดาน  ทําใหมีคาใชจายสูงในการดูแลรักษาในผูปวยกลุมน้ีโดยเฉพาะรายท่ี
มีความพิการตองเปนภาระแกครอบครัวและประเทศในการดูแลตอเน่ืองตลอดชีวิต 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

๓.๑ ขอมลูเชิงปรมิาณ...................................................................................................................... 

    (๑) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ํากวาหรือเทากับ ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ ๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

อําเภอ 

รายการขอมลู ไตรมาสท่ี ๑ ป ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐-๓๑ ธ.ค.๖๐) 

หมายเหตุ 

จํานวนทารกแรกเกิดท่ี

เสียชีวิตภายในอายุ ๒๘ วัน 

 

(A) 

จํานวนทารกแรก

เกิดมีชีพ 

 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่าํกวา

หรือเทากับ ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ 

๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

(A/B)×๑,๐๐๐ 

เมือง ๐ ๗๒๘ ๐.๐๐  

กุฉินารายณ ๐ ๒๖๑ ๐.๐๐  

ยางตลาด ๐ ๓๑๑ ๐.๐๐  

สมเด็จ ๐ ๑๑๖ ๐.๐๐  

กมลาไสย ๐ ๑๑๗ ๐.๐๐  

เขาวง ๐ ๕๘ ๐.๐๐  

หวยผึ้ง ๐ ๑๙ ๐.๐๐  

นามน ๐ ๒๙ ๐.๐๐  

สหัสขันธุ ๐ ๔๐ ๐.๐๐  

คํามวง ๐ ๔๙ ๐.๐๐  

หวยเม็ก ๐ ๑๙ ๐.๐๐  

หนองกุงศรี ๐ ๓๘ ๐.๐๐  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๐ 
 

อําเภอ 

รายการขอมลู ไตรมาสท่ี ๑ ป ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐-๓๑ ธ.ค.๖๐) 

หมายเหตุ 

จํานวนทารกแรกเกิดท่ี

เสียชีวิตภายในอายุ ๒๘ วัน 

 

(A) 

จํานวนทารกแรก

เกิดมีชีพ 

 

(B) 

อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่าํกวา

หรือเทากับ ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ 

๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

(A/B)×๑,๐๐๐ 

ทาคันโท ๐ ๒๘ ๐.๐๐  

รองคํา ๐ ๒๓ ๐.๐๐  

นาคู 
๐ ๐ ๐.๐๐ ไมมีหอง

คลอด 

สามชัย 
๐ ๐ ๐.๐๐ ไมมีหอง

คลอด 

ดอนจาน 
๐ ๐ ๐.๐๐ ไมมีหอง

คลอด 

ฆองชัย 
๐ ๐ ๐.๐๐ ไมมีหอง

คลอด 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมลู ณ วันท่ี

รับตรวจ) 

๐ ๑๘๘๑ ๐.๐๐  

 

๓.๒ ขอมูลเชิงคุณภาพ........................................................................................................................................... 
    (วิเคราะหตามกรอบ ๖ Building Blocks ภาพรวมจังหวัด)………………………………………………………………..… 

๑.วิเคราะหสถานการณระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ จากขอมูลบริการป ๒๕๖๐ 
๒.กําหนดนโยบายการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๖๑-
๒๕๖๕ 
๓.ประชุม/ชี้แจงนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา หรือยกระดับบริการสาขาทารกแรกเกิดกาฬสินธุตามศักยภาพ
ของหนวยบริการลูกขายแตละระดับ โดย กําหนดใหรพช.ระดับ M๒ (node) ๓ แหง และ รพช.ระดับ F๑ ๑ 
แหง ท่ีมีกุมารแพทย เปนรพช.แมขาย สามารถใหบริการทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาสุขภาพไมซับซอนได 
สามารถลดอัตราการสงรักษาตอทารกแรกเกิดลงได ลดการแออัดของทารกปวยในโรงพยาบาลระดับ S (รพ.
กาฬสินธุ)  
๔.ให รพช. ท่ีกําหนดใหเปน node จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดในเครือขายของตนเอง 
๕.พัฒนาบุคลากรในระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดจังกาฬสินธุใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนตอบริการทารกแรก
เกิด ดังนี้ 
   ๕.๑ จัดอบรมเพ่ือฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด (NRP ๒๐๑๕) 
   ๕.๒ จัดอบรมพัฒนาทักษะการเตรียมสงตอทารกแรกเกิดและการดูแลขณะสงตอ(Neonatal transfer)สําหรับ
แพทยและพยาบาล 
   ๕.๓ อบรมพัฒนาความรูและทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิด (Newborn Care) หลักสูตรระยะสั้น (๒-๓
วัน)และระยะยาว (หลักสูตร ๑ เดือน) 
   ๕.๔ สงบุคลากรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด (Neonatal Nursing 
Practtioner : NNP )  สาขาการพยาบาลทารกแลกเด็กระยะวิกฤต 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๑ 
 

๖.จัดทําแผนความตองการครุภัณฑจําเปนสําหรับบริการทารกแรกเกิดครอบคลุมสถานบริการทุกระดับ
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก ระบบ Head Cooling System การจัดหาเครื่องชวยหายใจชนิดความถ่ีสูง 
(High Frequency Ventilator)ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  การจัดหาตูอบเด็ก(Infant Incubator)ใหเพียงพอ
ในโรงพยาบาลระดับ M๒ และ F๑ จัดหาตูอบเด็กสําหรับการเคลื่อนยายทารกระหวางแผนก/สถานบริการ
(Transport Incubator) จัดหาเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจจับคาความอ่ิมตัวของเม็ดเลือดแดง 
(O๒ sat.) และเครื่องชวยหายใจทารกแรกเกิดแบบใชมือสําหรับการสงตอทารกแรกเกิดระหวางแผนก/สถาน
บริการ (Neopuff) ใหรพช.ระดับ M๒/F๑/F๒ ทุกแหง 
๗.จัดทําแผนยกระดับบริการสาขาทารกแรกเกิดในรพช.ระดับM๒ โดยการเพ่ิมจํานวนเตียงNICU ๒ unit 
ท่ีร.พ.กาฬสินธุ ในป ๒๕๖๑  เปดหนวยบริการทารกปวยท่ีรพร.กุฉินารายณ และรพ.สมเด็จ ป ๒๕๖๒  
๘.จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
๙.จัดระบบการเยีย่มตรวจการดําเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด ๒ รอบ/
ป 
๑๐.พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุใหมีประสิทธิภาพ  เปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังในระดับเขต/ประเทศ 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
   ๔.๑ ความเสี่ยงดานบุคลากรทางการแพทย : รพช.ท่ีกําหนดใหเปน node มีกุมารแพทยไมเพียงพอและมี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแพทยบอย ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายไมตอเนื่อง 
   ๔.๒ อัตรากําลังกุมารแพทยในรพช.นอย ไมเพียงพอในการเปดเตียง NICU ตามมาตรฐานกําหนด 
   ๔.๒ อัตรากําลังพยาบาลท่ีหนวยNICU ร.พ.กาฬสินธุไมเพียงพอกรณีเปด NICU เพ่ิม ๒ unit (จํานวน
พยาบาล : ทารกปวยวิกฤต ๑ : ๒ ตองการพยายบาลท้ังหมด ๒๕ คน ปจจุบันมี ๑๕ คน) 
   ๔.๓ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรพยาบาลโดยการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทารกแรกเกิดไมเปนไปตามแผนฯโดยเฉพาะในรพช. 
   ๔.๔ รพช.ขาดครุภัณฑเครื่องมือแพทยสําคัญจําเปนตอการบริการทารกแรกเกิดเชน ตูอบเด็ก เครื่องชวย
หายใจขณะสงตอ  เครื่องวัด O๒ sat. 

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนนิงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไป

ประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

๑.ไมมีแพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขา

ทารกแรกเกิด 

๑.ผูบริหารระดับสูง กําหนดแผน

อัตรากําลังบุคลากรทางการแพทย 

พยาบาล อยางชัดเจน 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๒ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไป

ประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

๒.อัตรากําลังกุมารแพทยรพช.ระดับ M๒ 

มีไมเพียงพอตอการจัดบริการเพ่ิมเตียง 

NICU ตามแผนความตองการเพ่ิมเตียง

NICU 

๒.ผูบริหารระดับสูง กําหนดแผนความ

ตองการครุภัณฑและสรรหาตามความ

เปน 

 

 

 ๓.อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอเปน

อุปสรรคในการเปด NICU เพ่ิม ๒ unit และ

การสงอบบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ

ทางสาขาทารกแรกเกิดท่ีมีระยะเวลาการ

อบรม ๔ เดือน  

๓.การบูรณาการแผนงาน/โครงการท่ีมี

ลักษณะงานสงเสริมการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด 

อยางครอบคลุม ลดการทํางานซํ้าซอน 

 

 ๔.ครุภัณฑการแพทยจําเปนสําหรับบริการ

ทารกแรกเกิดไมเพียงพอ  

 

๔.การสนับสนุนศูนยขอมูลระบบ

บริการสาขาทารกแรกเกิดท่ีมี

ประสิทธิภาพและทันสมัย   

 

  ๕.การจัดเก็บขอมูลสําคัญในระบบบริการ

ทารกแรกเกิดมีหลายระบบ ไมสะดวก ไม

เปนปจจุบัน ขอมูลคลาดเคลื่อน ไมสามารถ

ใชขอมูลรวมกันได   

  

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
     ควรกําหนดนโยบายหรือมาตรฐานบริการทารกแรกเกิดของรพ.แตละระดับ มีการประเมินติดตามบริการ
ตามมาตรฐานกําหนดซ่ึงเปนนโยบายจากสวนกลาง   
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  

ผูรายงาน....นางสาวกรรณิการ อุดรพิมพ 
ตําแหนง..เลขานุการสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ 

วัน/เดือน/ป...๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑ 
โทร..๐๙๘ -๒๗๑๖๑๙๘   e-mail  ukannikar๐๕ @gmail.com 

 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๓ 
 

สาขา Palliative care 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัด: รอยละของโรงพยาบาลท่ีมีการดูแลแบบประคับประคอง Health outcome:  
- ผูปวยระยะทายไดรับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดทาย 
KPI: ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท้ังดานกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ Service outcome:  

- ผูปวยระยะทายเขาถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัว
และชุมชน รวมท้ังผูปวยสามารถดูแลตนเองไดในชวงเวลาของภาวะโรคและอาการอยางเหมาะสม 

- ผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับขอมูล (Information) อยางมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมในการ
วางแผนลวงหนา (Advance Care Plan) เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามสภาพจนถึงวาระสุดทายของ
ชีวิต 

KPI : - ผูปวยไดรับ Opioids ตามเกณฑ 
- มี Advance Care Plan 
- มี Home Visit 

๒. สถานการณ 
๑. ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรัง และกลุมโรคมะเร็งเพ่ิมมากข้ึน 
๒. การรักษาไมกาวหนาคาใชจายในการรักษาโรคสูงข้ึน  ญาติตองการนําผูปวยกลับไปเสียชีวิตท่ีบาน 
๓. ผูปวยระยะสุดทายตองการกลับไปเสียชีวิตท่ีบานอยางสงบ 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 
ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมลู ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ ๑ ณ ไตรมาส ๑ 

(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.๖๐) 

 

๑ รอยละของผูปวยท่ีไดรับการดูแล

แบบประคับประคองไดรับการดูแล

ท่ีบาน 

 

เปาหมาย >๙๐  

 ผลงาน ๑,๐๑๐ ๙๗๒ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๙๖.๒ 

๒ รอยละของผูปวยระยะสุดทายท่ี

ไดรับการดูแลแบบประคับประคอง 

ไดรับยา Opioid เพ่ือจัดการอาการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมาย >๖๐  

 ผลงาน ๕๗๘ ๕๗๘ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ รอยละของพยาบาลในเครือขายมี

คลนิิกผูปวยนอก เพ่ือติดตามผูปวย

ระยะสุดทาย 

เปาหมาย >๕๐  

 ผลงาน ๑๘ ๑๖ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๘๘.๙ 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๔ 
 

๓.๑ ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ A, S, M๑ 

 โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง     ท่ีตรงกับขอมูลของหนวยงานของทาน 

ร ะ ดั บ

รพ. 

รายการขอมูล มี ไมมี 

A, S, 

M๑ 

ระยะเวลา ๓ เดือน 

- มีคณะกรรมการ/หรือศูนยการดูแลแบบประคับประคอง 

- มีการแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มีการกําหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญของรพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ๖ เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ ๓ เดือน 

- มีการจัดตั้งงานดูแลแบบประคับประคองเปนหนวยบริการหนึ่งในกลุมงานการ

พยาบาลมอบหมายใหพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร Palliative Care 

รับผิดชอบเต็มเวลา 

- กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ รอยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ๓.๒ ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M๒, F ๑-๓  

ร ะ ดั บ

รพ. 

รายการขอมูล มี ไมมี 

M๒,  

F ๑-๓ 

ระยะเวลา ๓ เดือน 

- มีคณะกรรมการการดแูลแบบประคับประคอง 

- มี การแตงตั้งเลขานุการ ซ่ึงเปนพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มี แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญของรพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ๖ เดือน 

- มีการประเมินผลตามรอบ ๓ เดือน 

- มีหนวยบริการการดูแลประคับประคอง พรอมพยาบาลท่ีผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 

- กลุมผูปวยท่ีอยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ รอยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

1. อัตราความครอบคลุมการบริการไมท่ัวถึง ยังไมมีคลินิก Palliative Care (M,F) 

2. บุคลากรไดรับการอบรมเฉพาะทางยังไมครอบคลุมทุก รพ. 

3. อัตรากําลังเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติงานตอภาระงานไมเพียงพอ 

4. ยา และครุภัณฑการแพทย ไมเพียงพอสําหรับใหบริการ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๕ 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ

ราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

๑. ยังไมมีศูนย Palliative Care (F) 

ครอบคลุมทุกรพ. 

กระทรวงควรมีนโยบายใหมีศูนย Palliative 
Care ทุกรพ. 

 

๒. บุคลากรไดรับการอบรมเฉพาะ

ทางยังไมครอบคลุมทุก รพ. 

ควรมีนโยบายใหทุกรพ.สงพยาบาลวิชาชีพเขา
การอบรมเฉพาะทางใหครอบคลุมทุก รพ. 

 

๓. อัตรากําลังเจาหนาท่ี ท่ีปฏิบัติ 

งานตอภาระงานไมเพียงพอ 

กระทรวงควรกําหนดโครงสรางและ
อัตรากําลังท่ีชัดเจนของงาน 
ของแตละรพ.(M,F) 

 

๔. ยา และครุภัณฑการแพทย ไม

เพียงพอสําหรับใหบริการ 

 

ผูบริหารควรใหความสําคัญและอนุมัติ
งบประมาณสําหรับการจัดซ้ือจัดจางท่ี
เพียงพอกับความตองการใชในแตละรพ. 

 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
1. ผูบริหารควรเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนงาน Palliative Care มากกวานี้ 
2. สนับสนุนงบโครงการอบรมเฉพาะทางสําหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติงานใหครอบคลุมทุกรพ.(M,F) 
3. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือยา และครุภัณฑการแพทยใหเพียงพอตอการใหบริการ 
4. ใหกระทรวงสรางสื่อเก่ียวกับการดูแลการใชยาในผูปวยระยะทายทางวิทยุ  โทรทัศนเพ่ือใหประชาชนได

เขาใจ  โดยเฉพาะเรื่องการใชยามอรฟน 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

     ผูรายงาน  นางวรินทรทิพย  ภูเงิน 
     ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป  ๑๑ /๐๑ /๒๕๖๑ 
โทร.  ๐๙๔๒๙๕๑๖๙๖ 

 e-mai l :  pratimaporn.๓๓๖@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๖ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒  หัวขอ การพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) 

สาขาแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการสาขาการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน 
     ตัวชีวัด ; รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน  
                 รอยละ ๒๐ 
 

๒. สถานการณ 
 

จังหวัดกาฬสินธุมี รพ. และ รพ.สต. รวมท้ังหมด  ๑๗๔ แหง  มีการจัดบริการแพทยแผนไทยครบ   ทุกแหง   
การจัดบริการแพทยทางเลือก (ฝงเข็ม) ใน รพ. จํานวน ๓  แหง  มี รพ. ท่ีมีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ได
มาตรฐาน  GMP  จํานวน  ๑  แหง  ปจจุบันผลิตยาสมุนไพร จํานวน  ๑๗  รายการ   มีบุคลากรแพทยแผน
ไทยท้ังหมดจํานวน  ๗๒  คน   มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและแพทยแผนไทยประยุกต  จํานวน   ๕๒  
คน  คิดเปนรอยละ  ๗๒.๒๒   ปฏิบัติงานใน รพ. จํานวน  ๓๖ คน  คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐  ปฏิบัติงานใน   
รพ.สต.  จํานวน  ๓๔  คน  คิดเปนรอยละ ๔๗.๒๒  นอกจากนี้ยังมีผูชวยแพทยแผนไทย จํานวน  ๓๐๐ คน  
ปฏิบัติงานใน รพ. จํานวน  ๕๔  คน  ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จํานวน  ๒๔๖  คน   
การพัฒนาการบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตามระบบบริการ Service Plan  
ในป ๒๕๖๑  ไดบูรณาการกิจกรรมการดําเนินงานและงบประมาณภายใตโครงการตาง ๆ  ดังนี้  
               ๑. โครงการกาฬสินธุเมืองสมุนไพร ป ๒๕๖๑  ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณตามแผนงาน 
บูรณาการเสริมสรางความเข็มแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๔,๓๔๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๒ กิจกรรมหลัก คือ   
                    ๑.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ท่ี รพ.กมลาไสยเพ่ือจัดซ้ือ 
เครื่องมือการผลิตยาสมุนไพรใหสามารถผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน สนับสนุน
หนวยงานสาธารณสุขภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และจําหนายแกประชาชนท่ัวไปงบประมาณจํานวน 
๑๒,๓๕๐,๐๐๐ บาท 
                    ๑.๒ สงเสริมการปลูก การกระจายพันธุ การจัดการสมุนไพรเบื้องตนจัดทําฐานขอมูล 
สมุนไพรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย งบประมาณ  ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท  โดยจะบูรณาการกิจกรรม การ
พัฒนาตามระบบบริการ Service Plan ดังนี้ 
   ๑.๒.๑ พัฒนาการบันทึกและรายงานขอมูล 
   ๑.๒.๒ การพัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยในการตรวจรักษา 
   ๑.๒.๓ การพัฒนาบุคลากร รพ.สต. ในการใชยาสมุนไพร 
   ๑.๒.๔ การพัฒนาเครือขายวิชาชีพ 
            ๒. โครงการการสงเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยผสมผสาน  งบประมาณจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๓. โครงการสนับสนุนการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย งบประมาณจาก
กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐ บาท  กิจกรรมหลักประกอบดวย 
   ๓.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธดวยการรวมจัดงานมหกรรมการแพทยแผนไทยฯ ระดับ
ภาค 
   ๓.๒ การติดตามประเมิน และประเมินมาตรฐานการจัดบริการตามเกณฑ รพ.สส.พท. 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๗ 
 

   ๓.๓  การสนับสนุนการจัดบริการดวยการคัดเลือกพ้ืนท่ีตนแบบดีเดน 
  โดยผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือก
ท่ีไดมาตรฐานยอนหลัง  ๕  ป  ตั้งแตป ๒๕๕๖ –๒๕๖๐  พบวามีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕, 
๑๘.๑๕  ๑๙.๔๕, ๒๐.๓๐ และรอยละ๒๒.๑๘ ตามลําดับ  
 

              รอยละ 

            
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
           ในปงบประมาณ ๒๕๖๑  ผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๑ (ตค. –ธค.๖๐ ขอมูลจาก HDC  ๘ มค. 
๖๑) ภาพรวมท้ังจังหวัด คิดเปนรอยละ ๒๓.๕๐  แยกเปนรายอําเภอ ดังนี้ 
 

อําเภอ บริการผูปวยนอก (ครั้ง) บริการแพทยแผนไทย (ครั้ง) รอยละ 

๑. ดอนจาน ๒๑,๗๔๘ ๗,๘๓๘ ๓๖.๐๔ 

๒. หวยผึ้ง ๑๖,๗๗๔ ๕,๒๓๒ ๓๑.๑๙ 

๓. นาคู ๒๐,๗๗๔ ๖,๔๗๘ ๓๑.๑๘ 

๔. ทาคันโท ๒๓,๐๖๑ ๗,๐๘๑ ๓๐.๗๑ 

๕. สมเด็จ ๓๐,๓๙๖ ๘,๙๙๗ ๒๙.๖๐ 

๖. ฆองชัย ๒๐,๘๐๐ ๕,๙๓๙ ๒๘.๕๕ 

๗. ยางตลาด ๗๗,๗๐๑ ๒๑,๐๗๓ ๒๗.๑๒ 

๘. หวยเม็ก ๒๔,๔๑๕ ๖,๓๑๑ ๒๕.๘๕ 

๙. นามน ๒๐,๐๕๐ ๔,๙๐๓ ๒๔.๔๕ 

๑๐. คํามวง ๓๕,๕๐๒ ๘,๕๘๑ ๒๔.๑๗ 

๑๑. สามชัย ๑๔,๓๐๖ ๓,๓๑๗ ๒๓.๑๙ 

๑๒. กมลาไสย ๖๐,๒๐๗ ๑๓,๘๙๗ ๒๓.๐๘ 

๑๓. หนองกุงศร ี ๓๙,๖๙๘ ๘,๙๙๒ ๒๒.๖๕ 

๑๔. เมืองกาฬสินธุ ๘๔,๐๐๐ ๑๗,๓๙๙ ๒๐.๗๑ 

๑๕. สหัสขันธ ๑๒,๖๙๙ ๒,๐๙๕ ๑๖.๕๐ 

๑๖. เขาวง ๒๕,๕๙๐ ๔,๐๑๑ ๑๕.๖๗ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๘ 
 

๑๗. กุฉินารายณ ๗๓,๖๕๙ ๑๐,๕๒๙ ๑๔.๒๙ 

๑๘. รองคํา ๑๑,๘๖๒ ๑,๔๒๑ ๑๑.๙๘ 

รวม ๖๑๓,๒๔๒ ๑๔๔,๐๙๔ ๒๓.๕๐ 

 
จากตารางพบวา   ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือกท่ีไดมาตรฐาน เปาหมาย รอยละ ๒๐  จังหวัดกาฬสินธุมีผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ี ๑  (ตุลาคม 
๒๕๖๐ – ธันวาคม ๒๕๖๐)   คิดเปนรอยละ ๒๒.๑๘  เม่ือวิเคราะหเปนรายอําเภอพบวามีอําเภอท่ีมีผลการ
ดําเนินงานผานตามเกณฑ  จํานวน  ๑๒ อําเภอ  คิดเปนรอยละ  ๖๖.๖๖  โดยมีอําเภอท่ีมีผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑสูงสุด  ๓  อันดับแรก  ไดแก  อําเภอดอนจาน หวยผึ้ง  และอําเภอนาคู   มีผลการดําเนินงานรอย
ละ ๓๖.๐๔, ๓๑.๑๙ และรอยละ ๓๑.๑๘  ตามลําดับ  สวนอําเภอท่ีมีผลการดําเนินงานยังไมผานตามเกณฑ
และมีผลงานต่ําสุด  ๓ อําเภอ  ไดแก  อําเภอรองคํา  กุฉินารายณ  และอําเภอเขาวง  มีผลการดําเนินคิดเปน
รอยละ  ๑๑.๙๘, ๑๔.๒๙  และรอยละ ๑๕.๖๗ ตามลําดับ 
 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
          ๔.๑ ดานบุคลากร    
        -บุคลากรไมเพียงพอตอการใหบริการตามภาระงาน   
        -บุคลากรท่ีมีอยูสวนใหญเปนลูกจางชั่วคราวขาดความม่ังคงกาวหนาและขวัญกําลังใจในการ
ทํางาน 
        -บุคลากรแพทยแผนไทย รอยละ ๒๗.๗๘ ไมมีใบประกอบวิชาชีพ 
  
ขอมูลบุคลากรแพทยแผนไทยจังหวัดกาฬสินธุ 
รพ. สสอ./รพ.สต.  

รวม
ท้ังหมด 
(คน) 

มีใบประกอบโรค
ศิลปะเวช/
ประยุกต 

จํ า น ว น
ท้ั ง ห ม ด 
(แหง) 

จํ า น ว น
บุ ค ล า ก ร
แพทยแผน
ไทย(คน) 

เฉลี่ย 
คน/รพ. 

จํานวน 
รพ.สต. 
(แหง) 

รพ.สต.           
มีบุคลากร 
แพทยแผน
ไทย (แหง) 

เฉลี่ย 
รพ.สต./ 
๑ คน 

๑๘ ๓๖ ๒.๐๐ ๑๕๖ ๓๖ ๔.๓๓ ๗๒ ๕๒คน/๗๒.๒๒% 
 

 ๔.๒ การบันทึก รายงานขอมูล  ขาดความเขาใจท่ีถูกตอง 
๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๔.๑ ขาดแคลนบุคลากรดานการแพทยแผนไทย    

๔.๒ บุคลากรท่ีมีอยูไมมีใบประกอบวิชาชีพ 

เวชกรรมไทยหรือแพทยแผนไทยประยุกต   

รอยละ ๒๗.๗๘ 

  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๘๙ 
 

๔.๒ ระเบียบการจัดซ้ือยาระหวาง รพ.ท่ีผลิตยาสมุนไพร

กับ รพ.อ่ืนๆ ท่ีจะซ้ือไปใช  ไมเอ้ือตอการปฏิบัติ  

  

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจ
กับสถานบริการสาธารณสุขแตละระดับ ต้ังแต A – P พรอมท้ังกําหนดสถาบันการฝกอบรมหรือพัฒนาให
ชัดเจน 
  
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  - 

      ผูรายงาน  นายสุพิน   ภูสงา 
      ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

      วัน/เดือน/ป  ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
      โทร ๐ ๘๗๙๕๔ ๑๐๒๐ 

e-mail :supinphu@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

mailto:supinphu@hotmail.com


๑๙๐ 
 

สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 
       

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 สุขภาพจิตและจิตเวช 

 

๒. สถานการณ 
 จังหวัดกาฬสินธุมีสภาพเศรษฐกิจ ท่ีประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม การศึกษา รายได อยู
ในเกณฑ ต่ํา สงผลใหครอบครัว มีการอพยพยายถ่ินในการทํางาน สภาพสังคมท่ีตามมาคือ การตั้งครรภใน
วัยรุนสูง จากการสํารวจIQ เด็กนักเรียน ป.๑ ท่ัวประเทศ พบวาอยูในลําดับท่ี ๗๓ ของประเทศ คาเฉลี่ย 
๙๓ ซ่ึงต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด  ขณะท่ีเปนจังหวัดท่ีมีการแพรระบาดของยาเสพติดดวย สภาพสังคมเหลานี้ 
มีผลตอปญหาสุขภาพจิตของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได  
    จากผลการทํางาน  ป ๒๕๖๐ พบวา  การเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา รอยละ ๔๙.๖๘ (ธค.๖๐) ซ่ึง
ต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนด (ในป ๒๕๖๑ รอยละ๕๕) รวมท้ังต่ํากวาทุกจังหวัดในเขต๗ ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัด
กาฬสินธุไมมีจิตแพทยมา ๕ ป แพทยในโรงพยาบาลชุมชนมีการโยกยายบอย ทําใหมีผลตอการวินิจฉัยโรค 
ในสวนพยาบาลจิตเวช มีการเปลี่ยน ยายงาน ผูรับผิดชอบยังตองรับหนาท่ีหลายอยาง ทําใหไมมีเวลาใน
การคียขอมูล สวนใหญยังเปนอําเภอเดิมๆท่ียังมีผลงานต่ํา 
  สวนอัตราการฆาตัวตาย ๑.๒๑ ตอแสนประชากร ไมเกินเกณฑท่ีกําหนดแตมีสูงในบางอําเภอคือ
อําเภอยางตลาด พบวาสาเหตุการตายกระจายเทาๆกันคือ จากภาวะซึมเศราจากโรคเรื้อรัง การใชสารเสพ
ติดท่ีมีอาการทางจิต การดื่มสุรา และใชสารเสพติด แลวมีปญหาทะเลาะกับคนใกลชิด จัดการและแกไข
ปญหาไมได กลุมอายุมีท้ัง วัยรุน วัยทํางานและผูสูงอายุ กระจายเทาๆกัน สวนใหญ คนใกลชิด ไมเขาใจ 
Warning sign  แตไมมีการฆาตัวตายซํ้า ซ่ึงการเก็บขอมูลการฆาตัวตาย อาจต่ํากวาความเปนจริง 
       จะเห็นไดวาสภาพปญหา กับผลการดําเนินงานยังไมสอดคลองกัน ท้ังการเขาถึงโรคซึมเศรา การฆา
ตัวตาย สะทอนใหเห็นถึงปญหาการเขาถึงบริการท่ีภาคประชาชนยังมีสวนรวมในการใสใจปญหา
สุขภาพจิตและการบูรณาการงานสุขภาพจิตรวมกับงานDHB ยังนอย  เนื่องจากอัตรากําลังดานสุขภาพจิต
มีนอยมากท้ังจิตแพทย พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเม่ือเทียบกับอัตราสวนประชากร  
 นอกจากนี้ จังหวัดกาฬสินธุ ยังมีหอผูปวยจิตเวช ท่ีเปดบริการ มาตั้งแตป ๒๕๔๕ เปนขนาด๑๐ เตียง 
มีหอง แยก ๑ หอง แตตองรับผูปวยวันละ ๑๕ –๒๕ รายตอวัน จึงมีความจําเปนท่ีจะพัฒนาขีด
ความสามารถ รวมถึงพัฒนาโรงพยาบาลNode ใหชวยรองรับผูปวยได ซ่ึงท่ีผานมาโรงพยาบาลระดับ M๒ 
มีการจัดเตียงรองรับ ผูปวยระยะ Acute แตสวนใหญยังรับไวนอยเนื่องจากขาดผูเชี่ยวชาญ ท้ังแพทย
พยาบาล แพทยท่ีเริ่มมีประสบการณ ก็ยาย ในหอผูปวยไมมีพยาบาลจิตเวช  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๑ 
 

๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 
 

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการขอมลู อําเภอ 

๑ 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

อําเภอ ๒ 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม

จังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ ๑ ณ ไตรมาส ๑ 

(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.๖๐) 

 

๑ อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ  เปาหมาย 

(ไมเกิน ๖.๓   

ตอประชากร

แสนคน) 

   ไมเกิน ๖๒ คน 

(๖.๓/แสน) 

 ผลงาน    ๑๕ คน 

 อัตรา/รอยละ    ๑.๒๑/แสนประชากร 

๒ รอยละของผูพยายามฆา

ตัวตายไมกลับไป ทําราย

ตนเองซํ้า ภายใน ๑ ป  

เปาหมาย 

(รอยละ ๘๐) 

   รอยละ๘๐ 

 ผลงาน    ๑๐๐ 

 อัตรา/รอยละ    ๑๐๐ 

๓ รอยละของหนวยบริการท่ี

มีการคัดกรองและเฝาระวัง

ความเสี่ยงตอการฆาตัว

ตาย          ในกลุมเสี่ยง 

๓ กลุมโรค (รอยละ ๕๐) 

เปาหมาย    รอยละ๑๐๐ 

 ผลงาน    ๑๐๐ 

 อัตรา/รอยละ    ๑๐๐ 

๔ รอยละของผูปวยโรค

ซึมเศราเขาถึงบริการ

สุขภาพจิต  

เปาหมาย 

(ไมนอยกวา

รอยละ ๕๕) 

   ๑๒๘๑๔ คน 

(รอยละ๕๕) 

 ผลงาน    ๑๐๘๙๓ คน 

 อัตรา/รอยละ    ๔๙.๖๘ 
 

๓.๑ อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (๖.๓ ตอแสนประชากร) 
 

จังหวัด ป ๒๕๖๐ 
(ตอแสนประชากร) 

ป ๒๕๖๑(ตค.-ธค.๖๐) 
(ตอแสนประชากร) 

กาฬสินธุ ๑.๒๑ (๑๒ คน) 
ประชากรกลางป ๕๘ 

 ๑.๒๑ (๑๕ ราย) 
ประชากรกลางป ๕๙ (๙๘๕,๑๗๒) 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๒ 
 

อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ ป ๒๕๖๑  (ตค.- ธค.๖๐) 
 

ลําดับ อําเภอ ฆาตัวตายสําเร็จ 
ราย 

๑ เมือง ๒ 
๒ เขาวง ๑ 
๓ ยางตลาด ๑ 
๔ สหัสขันธุ ๑ 
๕ ทาคันโท ๐ 
๖ นามน ๔ 
๗ รองคํา ๐ 

๘ หนองกุงศรี ๐ 

๙ คํามวง ๐ 

๑๐ สมเด็จ ๒ 
๑๑ กมลาไสย ๐ 
๑๒ กุฉินารายณฺ ๒ 
๑ภ หวยเม็ก ๑ 
๑๔ หวยผึ้ง ๐ 
๑๕ นาคู ๑ 
๑๖ ฆองชัย ๐ 

๑๗ ดอนจาน ๐ 

๑๘ สามชัย ๐ 

 รวมท้ังจังหวัด ๑๕ 
 
3.๒ อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา 
 

ลําดับ อําเภอ อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา 
ราย 

๑ เมือง ๒๒๑๓ 
๒ เขาวง ๖๐๙ 
๓ ยางตลาด ๑๓๒๗ 
๔ สหัสขันธ ๓๑๒ 
๕ ทาคันโท ๑๙๘ 
๖ นามน ๕๒ 
๗ รองคํา ๒๒๐ 
๘ หนองกุงศรี ๓๗๑ 
๙ คํามวง ๓๘๕ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๓ 
 

ลําดับ อําเภอ อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา 
๑๐ สมเด็จ ๗๑๑ 
๑๑ กมลาไสย ๘๘๘ 
๑๒ กุฉินารายณ ๑๒๒๓ 
๑ภ หวยเม็ก ๔๗๒ 
๑๔ หวยผึ้ง ๒๒๐ 
๑๕ นาคู ๓๖๘ 
๑๖ ฆองชัย ๓๘ 
๑๗ ดอนจาน ๑๑ 
๑๘ สามชัย ๕๕ 

 รวมท้ังจังหวัด ๑๐๘๙๓ 
รอยละ ๔๙.๖๘ 

 หมายเหตุ ขาดอีก ๑๙๒๑ ราย 
ขอมูลตามเปาหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธในแนวทางการตรวจราชการ 

 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

๑. การพัฒนาระบบบริการ
ตามมาตรฐานและระบบ
บริการจิตเวชเรงดวน (acute 
care) ในหนวยบริการทุก
ระดับ 

๑.รพท. มีหอผูปวยจิตเวช 
๑๐ เตียง มี๑ หองแยก 
๒.รพช.M๒/F๑ มีเตียงรองรับ
๑-๓ เตียง 
๓ . มี ก า รสอน ทั กษะการ
ผูกมัด/ศิลปะปองกันตัวให
รพช. 

๑.หอผูปวยในรพท. คับ
แคบไมมีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 
มีหองแยก เพียง ๑ หอง 
ไมเพียงพอตอการรับสง
ตอจาก รพช. 
๒.หอผูปวย ในรพท.ขาด
อัตรากําลัง 

๑.ปรับปรุง/ขยายพ้ืนท่ี
หอผูปวย 
๒ .ส นั บ ส นุ น
อัตรากําลัง/สงเรียนPG 

๒. การจัดใหมียาจิตเวชท่ี
จําเปนพอเพียงสําหรับโรคจิต
เวชท่ีสําคัญในโรงพยาบาล
ทุกระดับ 

๑ . ร พ ท .  ข า ด  Halo 
DECA/Solution/B๑ tablet  
๒.รพช.มียาไมครบ แตใชวิธี 
Drug delivery  

 -ในรพท. Itemยา ตองรอ
รอบพิจารณา 
- Drug deliveryจายยาไม
ตรงกับผป./ควบคุมยาก 

๑.คณะกรรมการSP 
ยกเลิก- Drug delivery 
ใหรพช.ทําแผนบริหาร
จัดการยา 
๒.สสจ.ทําคําสั่ งแจง
รพช. 

๓. พัฒนาการเขาถึงบริการ
ในโรคจิตเวชสําคัญ ไดแก 
โรคจิต โรคซึมเศรา และโรค
สมาธิสั้น 

โรคซึมเศรายังตกเกณฑ ๑.แพทย/พยาบาลมีการ
โยกยายบอย 
๒.มีการใหยาตานเศรา 
แตไมวินิจฉัย 
๓ . ก า ร Keyข อ มู ล ใ น
โปรแกรมต่ํากวาความเปน
จริง เนื่องจากภาระงาน 
๔.คัดกรองครอบคลุมแต
ไมเขาเกณฑวินิจฉัย 

-ร พ ช . ค ว ร มี
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น
สุขภาพจิตท่ีชัดเจน  
-จิ ต แ พ ท ย ล ง พ้ื น ท่ี
Coaching 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๔ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

๔. การเฝาระวังคัดกรอง
ความเสี่ยงตอการฆาตัวตายใน
กลุมเสี่ยง ๓ กลุม    (๑. โรค
จิต/โรคซึมเศรา  ๒. โรคทาง
กายเรื้อรัง    ๓. โรคสุรา/
สารเสพติด) และใหการดูแล
ตอเนื่องตามแนวทาง
มาตรฐาน 

ทําได ๑๐๐% 
- การลงรง ๕๐๖ยังไมครบทุก
แห ง ทํ าให ไม สามรถเอา
ขอมูลมาวิเคราะหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

พบในกลุมอ่ืน ท่ีพยายาม
ฆาตัวตาย เชนวัยรุน ผูมี
ปญหาครอบครัว ความรัก 
และหนี้สิน 

-ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ /การ
สรางกระแสท้ังประเทศ 
พรอมๆ กัน 

๕. การติดตามดูแลผูท่ีเปน
กลุมเสี่ยงและพยายามฆาตัว
ตายไมใหฆาตัวตายซํ้า ตาม
แนวทางมาตรฐาน 

ทําได ๑๐๐% -การตีความการฆาตัวตาย 
กับ Self-harm ไมชัดเจน
ทําใหมียอดพยายามฆาตัว
ตายสูง  

 

๖. การบูรณาการระบบการ
ปองกันการฆาตัวตายท่ีเชื่อม
กับ พชอ. ในเขตสุขภาพและ
สรางความตระหนักของ
ประชาชนท่ัวไปและญาติ  
แกนนําชุมชน ใหรูถึง
สัญญาณเตือนของการฆาตัว
ตายและการชวยเหลือ
เบื้องตนผูท่ีเสี่ยงและผูท่ี
พยายามฆาตัวตาย  

ศู น ย สุ ข ภ า พ จิ ต ท่ี ๗ 
สนั บสนุ นงบ อํ า เภอละ
๒๐๐๐๐๐ บาท จัดอบรมให
แลวเม่ือ พย.๒๕๖๐ 

- การประชาสัมพันธ /
การสร างกระแสการ
ตื่นตัว ในพ้ืนท่ียังต่ํา ส่ือ
มีราคาแพง 

-ค ว ร มี ร ะ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธ/การ
ส ร า ง ก ร ะ แ ส  ท้ั ง
ประเทศ พรอมๆกัน  

 
๔.ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

๔.๑ ปจจัยความสําเร็จ (Key Success factors)  
- ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนงบประมาณ ชวยแกปญหา-ใหคําแนะนํา 
- มีการควบคุมกับ ติดตามนิเทศงาน/Consult  ท้ังFormal /Informal จากสสจ./รพท. /ศูนยวิชาการเขต 
- มีการบูรณาการรวมกับ งานNCD/DHS 
- ไดรับการสนับสนุนใหเรียนPG จิตเวช ครบทุกโรงพยาบาล และศูนยวิชาการจัดอบรมระยะสั้นในประเด็น
สําคัญอยางตอเนื่อง 
-  มีการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.  
- มีบรรยากาศการทํางานแบบพ่ี-นอง /กัลยาณมิตร ทําใหประสานงานไดงาย เรียนPGเหมือนกัน เขาใจกัน 
- มีทิศทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน แมขายรพ.จิตเวชฯ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือทุกดาน  
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๕ 
 

๔.๒ ปจจัยท่ีทําใหการดําเนนิงานไมบรรลุวัตถุประสงค 
ปญหาดานบุคลากร 
 - พยาบาลจิตเวชใน รพช.บางแหง ยังตองรับงานอ่ืนดวย มีการโยกยายพยาบาลจิตเวช ตองมาเรียนรู
งานใหม จํานวน ๖  รพ.คือ ทาคันโท ดอนจาน หนองกุงศรี หวยเม็ก เขาวง นาคู  แพทยใน รพช. เม่ือมีทักษะ
ดีในการวินิจฉัยโรค ก็มีการยายหรือไปศึกษาตอ ๓.๒.๒ ปญหาจากระบบบริการ 
           - มีรายการยาไมครบ ๓๕ รายการ  

- ระบบฐานขอมูล ไมเชื่อมโยงกันท้ังในจังหวัดและในเขต ไมมีศูนยกลางการเก็บขอมูล  ดึงขอมูลจาก 
๔๓ แฟมไดไมครอบคลุม  การลงขอมูลผานโปรแกรม มีมากข้ึน ทําใหมีภาระงานเพ่ิม 

- ระบบการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ ยังไมพรอม/ไมเพียงพอ ท้ังในรพช./ รพท. 
- ระบบการคียขอมูล ฆาตัวตาย รง ๕๐๖ /การ วินิจฉัยการฆาตัวตาย ยังมีความยุงยาก ซับซอน 

ปญหาการบูรณาการงานสุขภาพจิต 
 -แมจะมีนโยบายแตในการปฏิบัติยังทําเปนรูปธรรมไดยากตองการแรงผลักดันจากผูบริหาร การ
ติดตาม กํากับและประเมินผล อําเภอท่ีทําไดดี อาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนแรงกระตุน 
 
 
 
  ๔.๓ นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- นวัตกรรมกระติ๊บยาฮักบัดดี้  โดยรพ.สต.บานแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด ตามโครงการตะวันยอแสง มี 
อบต.และ อสม.มีสวนรวม จัดยาใหผูปวยจิตเวชเรื้อรัง ทําใหผูปวยไมขาดยา ไมกอความวุนวายในชุมชน 

 
  ๔.๔ ขอเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันงานพัฒนาระบบบริการสาขาสุขภาพจิต และจิตเวช 

ปญหาดานบุคลากร 
 - กําหนดเปนแนวทางท่ีชัดเจน หรือมาตรฐานการบริการ วา รพ./สถานบริการ แตละระดับ ตองการ  
บุคลากรคุณสมบัติอยางไร เทาไหร ทําหนาท่ีอะไร มีสถานท่ีอยางไร 
- ควรปฐมนิเทศแพทยจบใหม / กําหนดหลักสูตรท่ีแพทยตองรู เชนซึมเศรา 
-  สวนกลาง สนับสนุน องคความรู สื่อ และการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในระดับนโยบาย 

 
                 ผูรายงาน นางจริยา  อติชาติธํารง 

                     ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
        วัน/เดือน/ป ๐๘/๐๑/๖๑ 

 โทร.๐๘๑๖๗๐๔๗๐๘ e-mail:atichattumrong@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๖ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด คณะท่ี ๒  จิตเวช รอบท่ี ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สภาพปญหา 
- การเขาถึงบริการของโรคซึมเศราตํ่ากวาเกณฑและทุกจังหวัดใน
เขต ๗    
-อัตราการฆาตัวตายสําเร็จยังมีปญหาการรายงาน 
 -ไมมีPGจิตเวชเด็กครบทุก รพ. 
-การบูรณาการงานสุขภาพจิตรวมกับงานDHB ยังไมเปนรูปธรรม  
-หอผูปวยจิตเวชในรพท.แออัด รับผูปวยเกินอัตรากําลัง 
-โรงพยาบาลNode ใหชวยรองรับผูปวยระยะเรงดวน (Acute 
care)ไดนอยเพราะขาดความเชี่ยวชาญ/มั่นใจ 
-รพช.มียาจิตเวชไมครบ ไมตอบสนองความตองการผูปวย 

ผลงาน ไตรมาส๑ 
๑.จัดประชุมช้ีแจงรพสต.รพช.ในการบูรณางาน
สุขภาพจิตกับ พชอ. ได งบสนับสนุนจากศูนย
สุขภาพจิตเขต ๗ อ.ละ๒๐,๐๐๐เมื่อพย.๖๐ 
๒.รพท.มีรายการยาเพิ่มคือHalo-DECA /solution 
-อยูระหวางดําเนินการยกเลิกระบบDrug delivery 
๓.อัตราฆาตัวตายสําเร็จ ๑.๒๑/แสน(ไมเกิน๖.๓/
แสน) 
๔.อัตราการเขาถึงบริกาซึมเศรา๔๙.๖๘(รอยละ๕๕) 

เปาหมาย 
๑.รพ.ทุกแหง ผานมาตรฐาน จติเวช(สวนปรุง) ทั้งดานบุคลากรและ
ระบบบริการ 
๒.มีระบบสงตอและดูแลตอเนื่องเปนเครือขายมีระบบขอมูลที่เชื่อมโยง
๓.เพิ่มอัตราการคัดกรองและเขาถึงบริการโรคซึมเศรา และมีการบริหาร
จัดการยาจิตเวชทั้งจังหวัด 
๕.พัฒนาองคความรูพรบ.สุขภาพจิต และบริการจิตเวชฉุกเฉิน 
๖.มีการบูรณาการระบบการปองกันการฆาตัวตายที่เชื่อมกับ พชอ. 

KPI 
๑.อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (๖.๓ ตอแสน
ประชากร)  
๒.อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา
(เปาหมาย  รอยละ๕๕)  
๓.รอยละของผูพยายามฆาตัวตายไมกลับมาทา
รายตัวเองซ้ําในระยะเวลา ๑ป(รอยละ ๙๐) 

กิจกรรมท่ีจะดําเนินการตอไป 
ดานบุคลากร 
-พัฒนาบุคลากรท้ังแพทย/พยาบาล/นักจิตฯ ดานจิตเวชยาเสพติด อบรมหลักสูตรระยะส้ัน  
ดานระบบบริการ/ยา 
-พัฒนาระบบบริการ ใหผานมาตรฐาน จิตแพทยลงพื้นท่ี เพื่อ Coaching   
-รพช.ท่ีเปนNODEมีเตียงสํารอง/พัฒนาNode รองรับ Acute care พัฒนางานMCATT มีการซอมแผน 
- การจัดใหมียาจิตเวชท่ีจําเปนพอเพียงสําหรับโรคจิตเวชท่ีสําคัญในโรงพยาบาลทุกระดับ 
มีระบบบริหารจัดการยา เชนซื้อยารายบุคคล หรือ รพช. ทุกแหงมีรายการยา ๑๕ รายการ รพท.มี ๓๕ รายการตามบริบท
ยกเลิกระบบ Drug Delivery 
- จัดระบบConsult  ในเครือขาย ท้ังแพทย พยาบาล  
-สรางเครือขายการคัดกรองโรคจิตเวชเด็ก(Autistic /MR /ADHD/LD)ในโรงเรียน/ศูนยเด็กเล็ก 
-พัฒนาการเขาถึงบริการ โรคซึมเศรา การเฝาระวังคัดกรองความเส่ียงตอการฆาตัวตายในกลุมเส่ียง ๓ กลุม    (๑. โรคจิต/โรค
ซึมเศรา  ๒. โรคทางกายเรื้อรัง    ๓. โรคสุรา/สารเสพติด) และใหการดูแลตอเน่ืองลผูท่ีเปนกลุมเส่ียงและพยายามฆาตัวตาย
ไมใหฆาตัวตายซ้ํา ตามแนวทางมาตรฐาน 
- การบูรณาการระบบการปองกันการฆาตัวตายท่ีเช่ือมกับ พชอ. สรางความตระหนักของประชาชนท่ัวไปและญาติ  แกนนํา
ชุมชน ใหรูถึงสัญญาณเตือนของการฆาตัวตายและการชวยเหลือเบ้ืองตนผูท่ีเส่ียงและผูท่ีพยายามฆาตัวตาย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๗ 
 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา ๓ สาขาหลักรวมสาขาอายุรกรรม 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ : 
     ตัวชี้วัด สาขาอายุรกรรม      :        อัตราตายจาก Sepsis/septic shock (< ๓๐%) 
๒. สถานการณ Severe  Sepsis เปนโรคท่ีเปนสาเหตุการตายอันดับ ๕ ของจังหวัดกาฬสินธุ  ปญหาท่ีพบ
จากการปฏิบัติงานท่ีผานมา ไดแก  ความตระหนักในการใชแนวปฏิบัติ   ความรูความเขาใจในการใชแนว
ปฏิบัติ   สมรรถนะในการดูแลผูปวยโดยเฉพาะ ผูปวย on ventilator และความเพียงพอของเครื่องมือ 
อุปกรณ 
๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
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อํา
เภ

อร
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คํา
 

 

ภาพรวม

จังหวดั 

(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม

จังหวดั 

- รอบ ๑  

ณ ไตรมาส ๑ 

(ขอมูล ต.ค. – 

ธ.ค.๖๐) 

๑ อัตราตายจาก 

Severe 

Sepsis/septi

c shock 

(< ๓๐%) 

เปาห

มาย 

๑๐๕ ๒๙ ๑

๙ 

๔ ๙ ๙ ๑ ๘ ๘ ๑

๕ 

๘ ๑ ๖ ๐ ๑๗๕ ๑๗๕ 

ผลงา

น 

๑๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๘ ๑๘ 

รอย

ละ 

๑๔.๐๓ ๑๐.๓๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓.๗๘ ๓.๗๘ 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือดําเนินงานไมประสบ
ผลสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 
ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
- ความรู ความเขาใจในแนวปฏิบัติ  
- การทํางานเปนทีมและมีความเชื่อมโยงกันท้ังจังหวัด  
- สมรรถนะของทีม 
- ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ 
๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

        -สมรรถนะของเจาหนาท่ีผูดูแล

ผูปวยท่ีใชเครื่องชวยหายใจ 

 -เครื่องมือ/อุปกรณ เชน เครื่องชวย

หายใจ, EKG monitor, Infusion pump 

 -เครื่องตรวจ Lactate  

-การสนับสนุนงบการพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาท่ีผูดูแล 

เชน การอบรมเฉพาะทางการ

ดูแลผูปวยระยะวิกฤต 

-การสนับสนุน เครื่องมือ/อุปกรณ 

-การสนับสนุนงบการพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาท่ีผูดูแล 

เชน การอบรมเฉพาะทางการ

ดูแลผูปวยระยะวิกฤต 

-การสนับสนุน เครื่องมือ/อุปกรณ 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๘ 
 

  ๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
       -การสนับสนุนงบการพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาท่ีผูดูแล เชน การอบรมเฉพาะทางการดูแลผูปวยระยะ
วิกฤต 
       -การสนับสนุน เครื่องมือ/อุปกรณ เชน เครื่องชวยหายใจ, EKG monitor, Infusion pump 
เครื่องตรวจ Lactates  
 
  ๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

 
                                                         ผูรายงาน นางนวลจันทร ขันธุแสง 

      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
       วันท่ี ๙  มกราคม  ๒๕๖๐ 

    โทร ๐๘๗๒๒๗๗๒๓๗  
 e-mail nual_๑๙๑@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๑๙๙ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี .....................๒............................... 
 หัวขอ............สาขาออรโธปดิกส............... 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
๑.๑ ผูปวย Capture the fracture* ไดรับการผาตัด**ภายใน ๗๒ ชั่วโมงหลังไดรับการรักษาใน
โรงพยาบาล (เกณฑ > ๕๐%) 
๑.๒ ผูปวย Capture the fracture มีภาวะกระดูกหักซํ้า***ภายหลังกระดูกสะโพกหัก (เกณฑ < ๓๐%) 
๑.๓ มีทีม Capture the fracture**** ในบริการสาธารณสุขอยางนอย ๑ ทีมในเขต  
  

* ผูปวย Capture the fracture หมายถึง ผูปวยอายุตั้งแต ๕๐ ปข้ึนไปท่ีกระดูกสะโพกหักจากการลม โดย
ไดรับ รหัสการบาดเจ็บ ไดแก Femoral neck fracture  S๗๒.๐๐๐-.๐๑๙  Intertroch S๗๒.๑๐๐-    .
๑๐๑ และ Subtroch S๗๒.๒๐-.๒๑ 
**การผาตัด หมายถึง ผูปวยท่ีไดรับการใหรหัสหัตถการ ไดแก THA ๘๑.๕๑ ,Partial hip replacement 
๘๑.๕๒ ,Fixation ๗๙.๑๕/๗๙.๓๕ ,Open reduction femur ๗๙.๒๙ ,Close reduction ๗๙.๐๕ และ 
Fixation ๗๘.๕๕ 
***ผูปวยมีภาวะกระดูกหักซํ้า หมายถึง ผูปวยในขอ ๑.๑ ภายหลังมีการหักของกระดูกสันหลัง สะโพก 
ขอมือ ตนแขน ปลายตนแขน หนาแขงสวนตน และขอเทา โดยไดรับรหัสการบาดเจ็บ ไดแก S๒๒ ,S๓๒ ,S
๕๒ ,M๘๐ ,S๗๒ ,S๘๒ และ S๔๒ 
****ทีม Capture the fracture หมายถึง ทีมสหวิชาชีพท่ีรวมกันดูแลผูปวย Capture the fracture โดย
มุงเนนการปองกันกระดูกหักซํ้า โดยมีบุคคลชวยประสานและดําเนินการ (Liaision) 
 

๒. สถานการณ 
- ป ๒๕๕๙ ผูปวย Capture the fracture ๑๐๒ ราย ผาตัดไดภายใน ๗๒ ชั่วโมง ๔๔ ราย คิดเปน ๔๓.๑๔ % 

- ป ๒๕๖๐ ผูปวย Capture the fracture ๑๓๐ ราย ผาตัดไดภายใน ๗๒ ชั่วโมง ๕๓ ราย คิดเปน ๔๐.๗๖ % 

- ยังไมพบขอมูลผูปวย Re – Fracture ในกลุมผูปวย ป ๕๙ - ๖๐  
 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

การดําเนินการในไตรมาสท่ี ๑ ตั้งทีม Capture the fracture โดยประกอบดวยสหสาขาวิชาชีพ ซ่ึง

ประกอบดวย แพทยออโธปดิกส อายุกรรม เวชศาสตรฟนฟู วิสัญญีแพทย เวชศาสตรครอบครัว พยาบาล

จากทุกแผนกท่ีเก่ียวของ  โภชนากร เภสัชกร นักกายภาพบําบัด และนักเทคนิคการแพทย โดยเปนคําสั่ง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  

แผนการดําเนินการในไตรมาสท่ี ๒  

 ๑. พัฒนาระบบการดูแลรักษาผูปวยกระดูกสะโพกหัก โดย 
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา CPG ในเครือขาย  
   - ประชุมติดตามประเมินผลการนํา CPG สูการปฏิบัติ  

 ๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทีม Capture the fracture 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๐๐ 
 

ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด ๓๗.๑ รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีมีภาวะกระดูกหักซํ้า  

เปาหมาย  < ๓๐ 

ผลลัพธ รอวัดผลการพัฒนาในไตรมาส ท่ี ๒ 

ตัวชี้วัด ๓๗.๒ รอยละของผูปวย Capture the fracture ท่ีไดรับการผาตัดภายใน ๗๒ ชั่วโมง   

เปาหมาย  > ๕๐%  
ผลลัพธ รอวัดผลการพัฒนาในไตรมาส ท่ี ๒ 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการ
ตรวจติดตาม 
๕. ความถูกตองของขอมูล และการเทียบเคียงผลลัพธไดในเขต-ระดับประเทศ เพราะตองดึงขอมูลจาก

ระบบ HDC และตองติดตามผลการดําเนินการระยะยาวจึงตองกําหนดรายละเอียดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน เชน กลุม

ผูปวย Capture the fracture ตองดึงขอมูลเฉพาะผูปวยอายุตั้งแต ๕๐ ป ข้ึนไปท่ีมีกระดูกสะโพกหักจากแรง

กระทําจากการลมในระดับท่ีนอยกวาหรือเทียบเทาความสูงขณะยืนของผูปวย หรือ การติดตามดูภาวะหักซํ้า

ตองกําหนดระยะเวลาการเฝาระวังหลังจากกระดูกสะโพกหักใหเหมือนกันท่ัวประเทศ  
 

๖. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ยังไมพบปญหา   

๘. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
๙. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 
    ผูรายงาน.............นพ.จุมพล...วองพานิช.................................... 

     ตําแหนง.............นายแพทยชํานาญการพิเศษ............................ 
                                             วัน/เดือน/ป...................๘/๐๑/๒๕๖๑................................... 

                   โทร......๐๘๑๖๐๐๖๐๒๔....e-mail…f๐ngtipss@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๐๑ 
 

สาขาโรคมะเร็ง 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๓๑)รอยละผูปวยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๑.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห.. .≥ รอยละ ๘๕ 
๒.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห…≥ รอยละ ๘๕ 
๓.รอยละของผูปวยท่ีไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห….≥ รอยละ ๘๕ 
ตัวชี้วัดท่ี ๒) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ……๒๔.๖ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓) อัตราตายจากมะเร็งปอด……..๑๙.๘ 
 

๒. สถานการณ 
มะเร็งเปนโรคเรื้อรังและเปนปญหาดานสาธารณสุขสําคัญระดับโลก อีกท้ังยังพบวามีอัตราปวยและอัตรา

เสียชีวิตมีแนวโนมสูงข้ึน ในป ๒๐๑๒ พบวามีผูปวยมะเร็งรายใหม ๑๔.๑ ลานราย และมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในป 
๒๐๒๕ คาดวาจะพบเพ่ิมข้ึนเปน ๑๙ ลานราย โดยผูท่ีเสียชีวิต ๓๖ ลานรายเกิดจากโรคไมติดตอ(NCD) ซ่ึงใน
จํานวนนี้เปนโรคมะเร็งมากท่ีสุด คือ ๘.๒ ลาน(๑๔.๙%) (WHO, ๒๐๑๒) 
 สถาบันมะเร็งแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดมีการคํานวณสถิติโรคมะเร็ง ของประเทศไทยจาก
หนวยทะเบียนมะเร็งระดับประชากร ๑๖ แหง ท่ัวประเทศ โดยขอมูลสถิติโรคมะเร็ง ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(Cancer in Thailand Vol VI, ๒๐๐๔-๒๐๐๖) มีจํานวนผูปวยใหม ๙๘,๘๕๒ คน เปนเพศชาย จํานวน 
๔๘,๕๙๖ คน และเพศหญิงจํานวน ๕๐,๒๕๖ คน โรคมะเร็งท่ีพบมาก ๕ อันดับแรกในเพศชาย ไดแก มะเร็ง
ตับ มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว สวนโรคมะเร็งท่ีพบมาก ๕ 
อันดับแรกในเพศหญิง ไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญ และ
จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร รายงานวาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตดวย 
โรคมะเร็งประมาณ ๖๑,๐๘๒ คน เปนเพศชาย ๓๕,๔๓๗ คน เปนเพศหญิง ๒๕,๖๔๕ คน ซ่ึงถือเปนสาเหตุ 
การตายอันดับหนึ่งและมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ โดย เพศชายมีจํานวนผูเสียชีวิต ๕ อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งชองปากและคอยหอย มะเร็งเม็ดเลือดขาว สวนเพศหญิงมีจํานวนผูเสียชีวิต 
๕ อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และ 
มะเร็งลําไสใหญ จะเห็นไดวาโรคมะเร็งท่ีเปนปญหาสําคัญ ๕ อันดับแรกของประเทศ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด 
มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลําไสใหญ ซ่ึงคิดเปน ๕๖.๓๘% ของมะเร็งท้ังหม 
 สาเหตุการตายท่ีสําคัญ ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๔๘-๒๕๕๙ พบวา เนื้องอกรายท่ี
ตับและทอน้ําดีในตับ เปนสาเหตุการตายอันดับ ๑ มาโดยตลอด และเปนอันดันดับ ๒ ในป ๒๕๕๙ รองจาก
โรคไตวาย สวนเนื้องอกรายท่ีเตานม และเนื้องอกรายท่ีท่ีปากมดลูก เปนสาเหตุการตายอันดับท่ี ๖ และ๗ 
ตามลําดับ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม
ระยะตน(Early Detection) ในสตรีกลุมเปาหมายมาอยางตอเนื่อง โดยในป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สตรี
กลุมเปาหมายไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ๓ ป ครอบคลุมรอยละ ๔๔.๔(เปาหมายรอยละ 
๖๐)  
 สวนการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนท่ี(Mammogram) เฉลิมพระ
เกียรติฯ ป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ กลุมเสี่ยงมารับบริการตรวจคัดกรองฯจํานวนท้ังสิ้น ๓,๙๘๙ ราย, ซักประวัติ 
๓,๓๗๒ ราย(รอยละ ๘๔.๕), พบกอนสงสัย ๖๙๙ ราย(รอยละ ๑๗.๕), ไดรับการตรวจโดยแพทยจํานวน 
๑,๑๙๕ ราย (รอยละ ๓๐.๐), ตรวจ MMG จํานวน ๒๓๐ ราย(รอยละ ๕.๘), ตรวจ US จํานวน ๒๓๘ ราย(รอย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๐๒ 
 

ละ ๖.๐) ไดรับการ Refer จํานวน ๑๔๓ ราย(รอยละ ๓.๖) ผลการตรวจพบวาเปน BIRADS ๑ และ ๒ (ซ่ึงถือ
วาผลปกติ)จํานวน ๑๕๑ ราย คิดเปนรอยละ ๖๓.๔ เปน BIRADS ๓ (คาดวานาจะปกติ) จํานวน ๓๖ ราย(รอย
ละ ๐.๙) , BIRADS ๔ (พบสิ่งท่ีสงสัยวาผิดปกติมีโอกาสเปนมะเร็งได) จํานวน ๓๓ ราย(รอยละ ๐.๘) และตรวจ
พบมะเร็ง(BIRADS ๕) อีกจํานวน ๓ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๑  
      โรงพยาบาลกาฬสินธุมีผูมารับบริการมากข้ึนและพบอัตราปวยมะเร็งรายใหมมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนทุก
ป จากปญหาผูมารับบริการมากข้ึน ระยะเวลารอคอยการรักษาและการRefer inในจังหวัดมากข้ึน ศักยภาพ
เครือขาย(Node)มีไมเพียงพอ รวมท้ังระบบขอมูลสารสนเทศมะเร็งขาดการเชื่อมโยงของหนวยบริการ และไดมี
การพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง สงผลใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน พบวามีผูปวยมะเร็ง
เตานมรายใหมไดเขาถึงบริการดังนี้มากกวารอยละ ๘๐  ดังนี้ 
 ๑. ไดรับการตรวจวินิจฉัยดวยMammogramภายใน ๒ สัปดาหคิดเปนรอยละ๑๐๐, ๘๒.๖๐ และ
๑๐๐ 
  ๒. ไดรับรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อภายใน ๒ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๖.๘๐ และ๑๐๐ 
 ๓. ไดรับผาตัดภายใน ๔ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๘.๖๗ และ๑๐๐ 
 ๔. ไดรับเคมีบําบัดภายใน ๖ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๗.๓๓ และ ๙๘.๔๖ ตามลําดับ 
 ๕. ไดรับรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐ มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย ๑ วัน/
ครั้ง/ราย และคาใชจายสูงเฉลี่ย ๘,๒๙๒.๔๗บาท/ครั้ง/ราย 
 

และยังพบวา ผูปวยมะเร็งเตานมระยะสุดทายมีจํานวนมากข้ึน พบวา ๗๘, ๘๒ และ๖๓ คนคิดเปนรอยละ  
๑๗.๒๙, ๑๗.๓๙ และ๑๐.๙๔ ของผูปวยมะเร็งเตานมท้ังหมด ซ่ึงไดรับการดูแลประคับประคองโดยไดรับ
มอรฟนเพ่ือบรรเทาความปวดอยางตอเนื่อง และพบอัตรารอดชีวิตผูปวยมะเร็งเตานมทุกระยะ( Staging) 
ภายใน ๓ ป, ๕ ป, ๑๐ ป,  มากกวา ๑๐ ป ลดลงอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ ๕๔.๘๕, ๑๓.๔  และ๑๓.๐๕ 
และไมพบผูปวยรอดชีวิตมากกวา ๑๐ ปข้ึนไป อัตราการอยูรอดของผูปวยข้ึนกับระยะของโรค วิธีการปองกัน
มะเร็งเตานมท่ีดีท่ีสุด ถาพบระยะเริ่มแรก(Stage I & II) หากไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยางรวดเร็ว จะลด
ความรุนแรงของการเปนมะเร็งเตานมได โอกาสรักษาใหหายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวาพบในระยะหลังๆ 
(ศูนยขอมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลกาฬสินธุ, ๒๕๖๐)  
 
ศักยภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ(S) 

๑. เปนโรงพยาบาลขนาด ๕๔๐ เตียง มีหอผูปวยหลักใหบริการผูปวยมะเร็งไดแก ศัลยกรรมหญิง 
ศัลยกรรมชาย และศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ หอผูปวยละ ๓๕ เตียง  และหอผูปวยอ่ืนๆ   
 ๒. มีหนวยเคมีบําบัดใหบริการตั้งแตป ๒๕๕๔ ปจจุบันมี ๑๑ เตียง 
 ๓. มีหองผาตัด ๘ หอง ๙ เตียง 
 ๔. มีคลินิกมะเร็ง และศูนยขอมูลมะเร็ง ใหบริการท่ีงานผูปวยนอก 
 ๕. ศูนย Palliative care: CUPอ.เมือง ๒๑ รพ.สต. และ ๔ PCU รวม๒๕ แหง และเครือขาย
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 
 ๖. มีศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร Mammogram และ Ultrasound 
 ๗. ศูนยวิจัยของรพ.  
 ๘. ดานอัตรากําลังประกอบดวย  
  ๘.๑ ศัลยแพทย ๘ คน ศัลยแพทยอบรมการรักษามะเร็งระยะสั้น  ๑ คน, รังสีแพทย ๕ คน,   
วิสัญญีแพทย ๔ คน, วิสัญญีพยาบาล ๑๗ คน, พยาบาลชวยผาตัด ๓๒ คน 
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  ๘.๒ เภสัชกรผานการอบรมดานการบริหารยาเคมีบําบัด ๒ คน 
  ๘.๓ มีพยาบาลวิชาชีพท่ีผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผูปวยมะเร็ง
(Oncology Nurse ๔ เดือน) ๔  คน, ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผูปวยมะเร็งท่ีไดรับยาเคมีบําบัด 
(๑๐ วัน) ๑๕ คน และท่ีผานการอบรมพยาบาลผูประสานงานการดูแลผูปวยมะเร็ง(Cancer Nurse Co-
ordinator ๑๐วัน) อีก ๑ คน    
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 ๓.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ มะเร็ง ๕ ชนิด(Liver, Lung, Breast, Colon/Rectum, Cervix ) รอบ ๒ 
(ขอมูลต.ค.๖๐–ธ.ค.๖๐) ณ  ๓๑  ธันวาคม ๖๐ 

 

ลําดับ 

 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย 

 

ผลงาน 

 

ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ วันท่ีรับตรวจ) 

๑ รอยละ Surgery ในระยะเวลา ๔  wks > ๘๕% ๘๕% ๑๑๓ ๘๖.๖๗% 

๒ รอยละ CMT  ในระยะเวลา ๖ wks > ๘๕% ๘๕% ๑๑๕ ๙๑.๒๗% 

๓ รอยละRadiation  ในระยะเวลา ๖ wks >๘๕% ๘๕% ๖ ๑๐๐% 

๔ อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ ๒๔.๖ ๒๔.๖ ๒๕๓ ๒๕.๖๘ 

๕ อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด ≤ ๑๙.๘ ๑๙.๘ ๑๗ ๐๑.๗๓ 

๓.๒.ขอมูลเชิงคุณภาพ 
พัฒนากระบวนการท่ีสําคัญในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม ๓ ดานดังนี้ 
๑) พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการปฐมภูมิดานPrimary Prevention และ Screening / Early  
    Detection 
๒) พัฒนาระบบบริการ ดานการวินิจฉัยโรค รักษาและ สงตอ ใหเขาถึงไดงายเพ่ือลดระยะเวลา 
    รอคอย 
๓) พัฒนาทะเบียนมะเร็ง(Hospital based cancer registry) เชื่อมโยงโปรแกรม Thai Cancer 
    Based 

๑. พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการปฐมภูมิดานPrimary Preventionและ Screening/ Early Detection 
  ๑.๑ ดานการปองกันและรณรงคเพ่ือลดความเสี่ยง(Primary Prevention) 

๑) การวางแผนการพัฒนาระบบบริการโดยบูรณาการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและอสม. 
ในการตรวจคัดกรองและปองกันประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชน 
๒) สื่อสารการเชื่อมโยงจากCSOระดับเขตและจังหวัดไปยังDHSรพช.และCUPทุกแหง 
๓) อบรมใหความรูความเขาใจสําหรับบุคลากรและอสม. ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกพ้ืนท่ี 
๔) มีคูมือการดําเนินงานเปนอิเลคโทรนิคไฟลเก่ียวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย การรักษา 
และการดูแลเพ่ือประคับประคอง(Palliative Care) 
๕) ประชาสัมพันธทางเคเบิ้ลทีวีเดือนละครั้งเพ่ือเชิญชวน/ใหความรูสตรีกลุมเปาหมาย 

   
  ๑.๒ การ Screening/Early Detection ใน Primary care unit 

๑.๒.๑ โครงการรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดย Mammogram เคลื่อนท่ี 
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เฉลิมพระเกียรติฯ 
๑.๒.๒ จัดหนวยบริการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมครอบคลุมของประชากรท่ีไดรับการ 
ตรวจคัดกรองดวยบุคลากรสุขภาพ(Clinical Breast Examination : CBE)อยางนอยคนละ  
๑ ครั้ง/ป > ๘๐%/ป 
๑.๒.๓ สตรีกลุมเปาหมาย(อายุ๓๐-๗๐ป) ไดรับความรูและสรางความตระหนักเรื่องการดูแล 
ความผิดปกติของเตานมและไดรับการสอนตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self  
Examination : BSE) 
๑.๒.๔ การสงตอ(Refer in) ในจังหวัด เพ่ือการรักษาในรายท่ีผลผิดปกติ 

๒. พัฒนาระบบบริการวินิจฉัยโรค การรักษา และการสงตอเครือขายใหเขาถึงไดงายดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการ(Node –Network Strengthening) เพ่ือขยายจุดใหบริการ โดย
สนับสนุน รพร.กุฉินารายณ  เพ่ือยกระดับจาก M๒ เปน M๑ สามารถผาตัดและเคมีบําบัด ในป ๒๕๖๒ ดังนี้ 
    ๒.๑.๑ จัดบุคลากรเขาอบรมระยะสั้น ดังนี้ 

๑) พยาบาลเฉพาะทางดูแลมะเร็ง ๔ เดือน 
๒) อบรมพยาบาลใหยาเคมีบําบัด ๑๐ วัน  
๓) พยาบาลผูประสานงานสาขามะเร็ง(Cancer Nurse Coordinator) ๑๐ วัน 
๔) เภสัชกรผานการอบรมดานการบริหารยาเคมีบําบัด ๒ เดือน 
๕) แพทยเฉพาะทางมะเร็ง ศัลยแพทย  
๖) วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล 

    ๒.๑.๒ จัดทําแผนครุภัณฑโรงพยาบาล ไดแก ตูผสมยาเคมี, Mammogram /Ultrasound, Infusion 
pump และชุด Emergency เปนตน 
    ๒.๑.๓ พัฒนาสถานท่ีเปนศูนยเคมีบําบัด หอผูปวยใน คลินิกมะเร็งผูปวยนอก และหองผาตัด 

๒.๒ พัฒนาระบบบริการชองทางดวน(Fast Track ) ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ ดังนี้  
     ๑ ดานการวินิจฉัยโรค : ผูปวยไดรับการตรวจดวยMammogram ภายใน ๒ สัปดาห   
และผูปวยไดผลตรวจชิ้นเนื้อ และ ผล Hormonal receptor ภายใน ๒ สัปดาห   

๒ ดานการรักษา : ผูปวยไดรับผาตัดหลังไดผลPathologyภายใน ๔ สัปดาห, ไดรับ 
Chemotherapy/hormonal treatments หลังจากผาตัดภายใน ๖ สัปดาห และผูปวย 
ไดรับRadiation หลังจากไดรับCMTครบภายใน ๖ สัปดาห  

๓ การจัดบริการ One Stop Service ในโรงพยาบาล.กาฬสินธุ ดังนี้ 
๑) ตั้งคลินิกมะเร็ง ใหบริการผูปวยนอกท่ีมาตามนัดเพ่ือเตรียมเขารับการรักษา, 

การติดตามการรักษา และเปนศูนยขอมูลทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
๒) มีศูนยเคมีบําบัดบริการโรงพยาบาลกาฬสินธุใหยาเคมีบําบัด ๑๑ เตียง แบบ  

One day care clinic และOne Stop Service บริหารรวมกับหอผูปวยศัลยกรรม 
หญิง คลินิกมะเร็ง และRefer out ไปรับรังสีรักษาท่ีโรงพยาบาลขอนแกน, รพ.ศรีนครินทร 

๓) หอผูปวยศัลยกรรมหญิงใหบริการรักษาผูปวยเด็กหญิงและเด็กชายอายุ ๖  
เดือน ถึง ๑๔ ป และผูปวยหญิงอายุตั้งแต ๑๕ ปข้ึนไป ท่ีเปนโรคทางศัลยกรรม 
รวมถึงผูปวยหลังผาตัด และท่ีมารับยาเคมีบําบัด  
    ๒.๒.๔ พัฒนา CPG/CNPG สําหรับบุคลากร และคูมือสําหรับผูปวยและผูดูแลผูปวย   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๐๕ 
 

    ๒.๒.๕  มีระบบใหคําปรึกษาและการสงตอผูปวย ดวยแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขากอนการ 
refer in ในจังหวัด และrefer out ผูปวยในเขตบริการ   
    ๒.๒.๖ จัดการความเสี่ยง(Risk management) 
๑) Surgery : Seroma (Radivac drain care) Stiffness (Exercise) High Alert Drug  & pain 
๒) Chemotherapy : Extravasation และ Infusion reaction 
    ๒.๒.๗ พัฒนาศักยภาพบคุลากร และบริหารทรัพยากรบุคคลโดยบูรณาการรวมกันกับเครือขายใน
จังหวัดและเขต เชน  
๑) จัดบุคลากรเขาอบรมระยะสั้น ไดแก อบรมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผูปวยมะเร็ง ๔ เดือน, 
อบรมพยาบาลใหยาเคมีบําบัด ๑๐ วัน, เภสัชกรบริหารยาเคมีบําบัด ๒ เดือน, แพทยเฉพาะทางมะเร็ง 
ศัลยแพทย และอายุรแพทย 
๒) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองคความรู ไดแก  การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ,การประชุมVDO 
conference, การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ, การประชุมสัญจร, การประชุม Rally และ
การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานService plan เปนตน 
๓) จัดมุมนวัตกรรมเรียนรู ในหอผูปวย เพ่ือการปองกันและดูแลตนเองเม่ือเปนมะเร็ง เพ่ือพัฒนา
ทักษะผูปวยและผูดูแล กอนกลับบาน 
๒.๓ พัฒนา Palliative care & Refer back โดยมีศูนย Palliative car เครือขายการดูแลตอเนื่องท่ี 
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ บันทึกโปรแกรมสําเร็จรูปสงตอ Home Health Care ใหกับเครือขาย 
บริการ 
๓. พัฒนาทะเบียนมะเร็ง (Hospital based cancer registry) เชื่อมโยงกับโปรแกรม Thai Cancer 
Based โดย จัดตั้งศูนยทะเบียนมะเร็ง และผูรับผิดชอบท่ีคลินิกมะเร็งงานผูปวยนอก ไดดําเนินการ
จัดทําทะเบียนมะเร็ง ป 

๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดวยระบบ Hos xp (ICD-๑๐) และอยูระหวางจัดทํา ในThai Cancer Based (ICD-O) ให
สามารถเชื่อมกับขอมูลของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
1. ขาดบุคลากรทางการแพทย ท้ังแพทยเฉพาะทางมะเร็ง ศัลยแพทย  อายุรแพทย พยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 

และเภสัชกรบริหารยาเคมีบําบัด 
2. ขาดหนวยงานเฉพาะทางมะเร็ง 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไม 

บรรลุวตัถุประสงค 
ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

๑.  การเขาถึงบริการ(Service delivery) 

๑.๑) ศักยภาพและการมีสวนรวมของภาคีเครือขายมี

ไมเพียงพอ และการบันทึกขอมูลไมสมบูรณและตรวจ

คัดกรองไมครอบคลุมกลุมเสี่ยง   

๑.คณะทํางานจังหวัดและเขตประชุมสัญจรในพ้ืนท่ี

ดําเนินการ เพ่ือเยี่ยมรับฟงปญหา ติดตาม ประเมินผล 

๒.ทบทวนคณะทํางานและบทบาทการมีสวนรวมมาก

ข้ึนโดยมีอปท. แกนนําชุมชน และภาคีเอกชนรวมดวย 
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๒๐๖ 
 

๒.  บุคลากรดานสุขภาพ (Health workforce) 

๒.๑) พัฒนาศักยภาพ (Node-Network 

Strengthening)รพร.กุฉินารายณ ยกระดับเปน M๑ : 

ป ๖๒ บริการผาตัดและเคมีบําบัด  

 - ขาดแคลนบุคลากรและมีความลาชา 

เนื่องจากมีหลายสาขามีโครงการพัฒนาในรพ.Node

เดียวกัน  มีแผนจัดการอบรมชวงเวลาเดียวกันไม

สามารถจัดเขาอบรมตามแผนได  

-บุคลากรท่ีผานการอบรมแลว(พกส.)ไปบรรจุท่ีรพ.ตน

สังกัดไมกลับมาปฏิบัติงานรพ.ท่ีจัดสงไปอบรม 

     รพ.กาฬสินธุไมมีPathologist และไมมีแพทย

เฉพาะทางดานมะเร็ง(Oncologist) 

๑. ควรจัดสรรอัตรากําลังสหสาขาวิชาชีพเพ่ิม 

๒. จัดสรรบุคลากรเขาอบรมเพ่ิมสมรรถนะและงบการ

พัฒนาบุคลากรเพ่ิมข้ึนอยางเหมาะสม  

รพร.กุฉินารายณ ศัลยแพทย ๑ คน, Med 

Oncologist ๑ คน, พยาบาลมะเร็ง๔เดือน ๒คน, 

พยาบาลเคมีบําบัด๑๐วัน ๒คน, เภสัชกรผสมยาเคมี ๒ 

เดือน ๑ คน 

รพ.กาฬสินธุ  Pathologist ๑คน, Med Oncologist 

๑คน, 

Surg Oncologist ๑คน, พยาบาลมะเร็ง๔เดือน, 

พยาบาลเคมีบําบัด ๑๐วัน 

๓.มีสถาบันเปดหลักสู                                                             

บุคลากร(พกส.)ท่ีผานการอบรมเพ่ือทํางานหนวย

บริการกอนยายสถานท่ีทํางาน 

 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย                                                                                                                         

๑. พัฒนาโรงพยาบาลระดับ M๑, M๒ ใหสามารถใหยาเคมีบาบัดได  
๒. การใชโปรแกรม TCB ในการเก็บขอมูล  
๓. พัฒนาระบบสงตอคนไขใหมีประสิทธิภาพ  
๔. ควรเพ่ิมเครื่องฉายรังสีท่ีโรงพยาบาลขอนแกนอีก ๑ เครื่อง  
๕. พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานโรคมะเร็ง (Cancer informatics)  
๖. เพ่ิมการฝกอบรม Cancer nurse coordinator ในเขตสุขภาพ  
๗.  เพ่ิมการคัดกรองมะเร็ง (Secondary prevention) เพ่ือนาผูปวยเขาสูกระบวนการรักษาใหเร็วท่ีสุด  
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................ 

 

  ผูรายงาน..นางสุกานดา  ตีพัดดี 
     ตําแหนง...พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป.๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
     โทร.๐๘๔๕๑๘๓๑๓๘ e-mail..sukandauro@hotmail.co.th 
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๒๐๗ 
 

สาขาโรคไต 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ ml/min/๑.๗๓m๒/yr (เปาหมาย: ≥๖๖% เม่ือ
สิ้นสุดปงบฯ ๒๕๖๑) 
 

๒. สถานการณ 
๑. ผูปวยDM,HT ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ๒,๖๗๐ คนคิดเปน ๒๐.๕๒% 
๒. ผูปวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตไดสําเร็จ ๔,๕๓๒ รายคิดเปน ๕๙.๗๓% 

 

ขอมูลเชิงปริมาณ (๔ ม.ค. ๖๑) 

อําเภอ 

รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ ml/min/๑.๗๓m๒/yr  

     (เปาหมาย: ≥๖๖% เมื่อสิ้นสุดปงบฯ ๒๕๖๑) 

หมายเหตุ 
จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะท่ี ๓-

๔ ท่ีมีอัตราการลดลงของ eGFR< ๔ 

ml/min/๑.๗๓ m๒/yr x ๑๐๐ 

(A) 

จํานวนผูปวยโรคไต

เรื้อรังระยะท่ี ๓-๔ 

(B) 

รอยละของผูปวย CKD ท่ีมีอัตรา

การลดลงของ eGFR<๔ ml/min/

๑.๗๓m๒/yr ≥๖๖% 

(Ax๑๐๐/B) 

เมือง ๘๓๔ ๑,๔๒๖ ๕๘.๔๙ ไมผาน 

กุฉินารายณ ๔๔๓ ๘๑๓ ๕๔.๔๙ ไมผาน 

สมเด็จ ๒๔๑ ๓๙๑ ๖๑.๖๔ ไมผาน 

ยางตลาด  ๖๙๑ ๑,๒๒๐ ๕๖.๖๔ ไมผาน 

กมลาไสย ๖๘๓ ๑,๐๓๓ ๖๖.๑๒ ผาน 

นามน ๔๗ ๘๒ ๕๗.๓๒ ไมผาน 

รองคํา ๑๘๐ ๒๔๖ ๗๓.๑๗ ผาน 

เขาวง ๓๔๐ ๔๓๑ ๗๘.๘๙ ผาน 

หวยเม็ก ๒๑๕ ๓๙๑ ๕๔.๙๙ ไมผาน 

สหัสขันธ ๓๙ ๕๘ ๖๗.๒๔ ผาน 

คํามวง ๓๖๑ ๖๑๖ ๕๘.๖๐ ไมผาน 

ทาคันโท ๑๑๘ ๑๙๑ ๖๑.๗๘ ไมผาน 

หนองกุงศรี ๘๔ ๑๘๐ ๔๖.๖๗ ไมผาน 

หวยผึ้ง ๙๓ ๑๗๒ ๕๔.๐๗ ไมผาน 

ฆองชัย ๑๕ ๕๑ ๒๙.๔๑ ไมผาน 

ดอนจาน ๓๑ ๕๘ ๕๓.๔๕ ไมผาน 

นาคู ๕๗ ๑๑๑ ๕๑.๓๕ ไมผาน 

สามชัย ๖๐ ๑๑๗ ๕๑.๒๘ ไมผาน 

ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ๑ (ขอ มูล

ต.ค.–ธ.ค.๖๐) 

 

๔,๕๓๒ 

 

๗,๕๘๗ 

 

๕๙.๗๓ 

 

ไมผาน 
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๒๐๘ 
 

๓.  การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

๑. มีคลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ ๑๐๐% ในรพ.ระดับ F๓ ข้ึนไปและใชการตรวจ serum Cr ดวย 
Enzymatic method เหมือนกันทุกโรงพยาบาล 
๒. มีการอบรมบุคลากรสหวิชาชีพผูปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม (ครู ก และ ครู ข) 
๓. มีบริการ PD node และ HD node ครบ ๑๐๐% ในโรงพยาบาลระดับ M๒/F๑ และมีการตรวจเยี่ยม 
นิเทศโดยโรงพยาบาลแมขาย 
๔. มีแนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังและระบบสงตอผูปวยเปนแนวทางเดียวกัน 
๕. มีคลินิครักษไตโรงพยาบาลกาฬสินธุเพ่ือใหความรูและใหคําปรึกษาเพ่ือชะลอไตเสื่อมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
๖. จัดประชุมวิชาการเพ่ือใหความรูแกบุคลากรท่ีดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ Node 
ตางๆรวมถึงโรงพยาบาลในเครือขาย 
๗.ผูปวยท่ีไมไดรับการบําบัดทดแทนไตไดรับการดูแลแบบPalliative care 

    ๘.รณรงควันไตโลก มีการคัดกรองเบื้องตน การใหความรูเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกประชาชนในชุมชน 
    ๙.กิจกรรมนําเสนอผลงานเรื่องการชะลอไตเสื่อมและการดูแลผูปวยโรคไตของแตละโรงพยาบาล 
   ๑๐.โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งชุมชนรักษไตบูรณาการรวมกับ NCD 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการ
ตรวจติดตาม 

๑. บุคลากรทํางานหลายอยางทําใหผลของการทํางานไมคอยมีประสิทธิภาพ 
๒. ระบบ IT การรายงานผลท่ีทําไดไมสัมพันธกับการลงขอมูลในโปรแกรม  
๓. ไมปรับสถานะของผูปวยในโปรแกรมทําใหผลท่ีไดมีคานอย 

    ๔. การเชื่อมโยงกับDSH และตําบลจัดการสุขภาพยังมีนอย 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทาํใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งที่ผูทาํหนาทีต่รวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑..บุคลากรสหสาขาวิชาชีพใน CKD clinic ไมเพียงพอ 

และไมครบองคประกอบ แพทย พยาบาล เภสัชกร 

โภชนากร  นักกายภาพบําบัด 

ใหมีการเพิ่มและพัฒนา

บุคลากรมากข้ึน 

 

๒.ระบบ IT การรายงานผลที่ทําไดไมสัมพันธกับการลง

ขอมูลในโปรแกรมHDC 

ปรับปรุงระบบการลงขอมูล  

      
ผูรายงาน  นางพชัราภรณ   ศรีประภา 

     ตําแหนง  พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ 
     วัน/เดือน/ป  ๘  มกราคม  ๒๕๖๑ 

โทร  ๐๘๑-๐๕๑๒๔๒๘   e-mail  inspiration.noy@gmail.com 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๐๙ 
 

สาขาตา  
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

 

๑.๑ เพ่ิมความครอบคลุมการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ 

๑.๒ การเพ่ิมคุณภาพและการเขาถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอย และลดการสงตอออกนอกเขต 

๒. สถานการณ 
สถานการณตาบอดในประเทศไทยสวนใหญรอยละ ๘๐ เปนกลุมผูสูงอายุ ท่ีอายุ ๖๐ ปข้ึน 

ไป โดยสาเหตุหลักท่ีทําใหตาบอดเกิดมาจากโรคตอกระจกสูงถึงรอยละ ๗๐  เปาประสงคของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาตา คือการลดความชุกภาวะตาบอดใหต่ํากวา ๐.๕๐% เพ่ิมคุณภาพและการเขาถึงบริการ  
ลดระยะเวลารอคอยและลดการสงตอออกนอกเขต จังหวัดกาฬสินธุมีผูสูงอายุ๑๔๕,๐๓๒คน (ป๒๕๖๑) และ 
ในป๒๕๖๐ มีผูสูงอายุ ๑๒๘,๔๘๒ คนไดรับการคัดกรองสายตาจํานวน ๗๖,๖๓๙คน (๕๙.๕๖%)ไดรับการ
ผาตัดตอกระจกและใสเลนส็แกวตาเทียมจํานวน ๑,๙๐๓ รายไมมาตามนัดผาตัด ๒๘๐ ราย มีความชุกตาบอด
จากตอกระจก ๒.๐๔% สาเหตุสวนใหญคือเขาไมถึงบริการ ไมสะดวกในการเดินทางเขารับบริการ นอกจากนี้ 
ปญหาโรคตอกระจกของจังหวัดกาฬสินธุ ในชวง ๒ ปท่ีผานมาคือผูปวยตอกระจกรอคิวผาตัดนาน ๘ – ๙ 
เดือน (ประมาณ ๓๐๐ ราย) เนื่องจากจํานวนผูปวยท่ีไดรับการผาตัด กับผูปวยท่ีพบใหมมีจํานวนเทาๆ กัน  แต
ปจจุบันจังหวัดกาฬสินธุไดพัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยโรคทางตามากข้ึนโดยความรวมมือของ
เครอืขายท่ีเขมแข็ง แตดวยจํานวนประชากรท่ีมากและหลากหลายทําใหการบริการยังไมครอบคลุมท้ังระบบ 
คงตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ตอไป 
๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

ผลการดําเนนิงาน 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 

๒๕๖๑ 

๑. คัดกรองสายตาในผูสูงอายุใน

พื้นที่ 

รอยละ๗๕ ๖๘.๙๗% ๖๔.๑๘ 

(๘๘,๔๕๑) 

๕๙.๖๕ % 

(๗๖,๖๓๙/

๑๒๘,๔๘๒) 

๒๐.๐๕ % 

(๓๑๑๐/

๑๕๕๑๑) 

๒. รอยละของผูปวยตาบอดจากตอ

กระจก(Blinding Cat) ไดรับ

การผาตัดภายใน ๓๐ วัน 

รอยละ๘๐ ๑๐๐%  ๑๐๐% ๙๑.๕๓%  

( ๑๗.๗๑ วัน)  

 

๘๗.๕๐% 

( ๒๑.๗๑ วัน)  

 

๓. รอยละของผูปวยตาบอดจากตอ

กระจก(Non Blinding Cat)ให

ไดรับการผาตัดภายใน ๙๐ วัน 

รอยละ๘๐ ๑๐๐% ๑๐๐% ๙๕.๐๘ %  

( ๒๖.๓๓ วัน) 

๑๐๐% 

(๒๓.๕๙วัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๐ 
 

ผลการดําเนินงานการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ป๖๐ดังนี้ 
๑. 
 

  อ.เมอืง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิฯ เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ 

๑.คัดกรองสายตา

ในผูสูงอายุในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ 

รอยละ ๗๕ 

เปาหมาย ๑๙๘๑๒ ๔๒๘๒ ๑๒๑๐๘ ๒๗๔๐ ๑๖๕๘๓ ๔๘๘๐ ๕๑๗๗ ๗๑๗๒ ๕๙๖๕ 

ผลงาน ๒๖๒๒ ๖๗๖ ๑๖๖ ๒๔๙๓ ๑๒๙๒๑ ๔๕๓๐ ๔๙๖๙ ๕๑๙๘ ๕๕๐๒ 

รอยละ ๑๓.๑๔% ๑๕.๗๙% ๑.๓๗% ๙๐.๙๙% ๗๗.๙๒% ๙๒.๘๓% ๙๕.๙๘% ๗๒.๔๘% ๙๒.๒๔% 

 

๒. 
 

ตัวช้ีวัด 
รายการ 

ขอมูล 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หวยผ้ึง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย คํามวง ทาคันโท หนองกุงศร ี สมเด็จ 

๑.คัดกรองสายตา

ในผูสูงอายุในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ 

รอยละ ๗๕ 

เปาหมาย ๓๖๒๑ ๓๐๒๐ ๕๕๘๗ ๓๖๓๗ ๕๐๒๔ ๗๐๑๕ ๔๖๘๕ ๘๑๘๘ ๘๘๔๖ 

ผลงาน ๒๘๗๐ ๒๖๙๓ ๑๐๙๓ ๕๑ ๓๙๘๘ ๖๔๐๓ ๔๖๖๑ ๗๓๘๖ ๘๔๑๗ 

รอยละ ๗๙.๒๖ ๘๙.๑๗ ๑๙.๕๖% ๑.๔๐% ๗๙.๓๘% ๙๑.๒๘% ๙๙.๔๙% ๙๐.๒๑% ๙๕.๑๕% 

 

ผลการดําเนินงานการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ป๖๑   ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
รายการ 

ขอมูล 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ยางตลาด ( ๑ รพ.สต. นาดี) รองคํา (๑  PCU รองคํา) เมือง( ๑ รพ.สต.ไผ ) หวยเม็ก( ๑.รพ.สต.หัวหิน  ) 

๑.คัดกรองสายตา

ในผูสูงอายุในพื้นที่

จังหวัดกาฬสินธุ 

รอยละ ๗๕ 

เปาหมาย ๗๐๑ ๑๔๓๓ ๗๗๑ ๖๐๕ 

ผลงาน ๗๐๐ ๗๙๒ ๖๐๕ ๖๐๓ 

รอยละ ๙๙.๘๖% ๕๕.๒๗% ๗๘.๔๗% ๙๙.๖๗% 

 
 

หมายเหตุ ดําเนินการ ๔ รพ.สต. หนวยบริการอ่ืนๆ ยังไมไดดําเนินการ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

๑.  นโยบาย และผลกันํานโยบายสูการปฏิบัติ 
๒.  การมีสวนรวมของเครือขาย ชุมชุม และทีมสุขภาพในพ้ืนท่ี 
๓.  งบประมาณสนบัสนุน อุปกรณ เครื่องมือ 

 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

-การเขาถึงบริการ  

- ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ  

-  ความเขมขนในการผลักดัน

นโยบายสูการปฏิบัติ  

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๑ 
 

ความตระหนักของประชาชนตอ

การตรวจ รักษา และการผาตัด 

-   บุคลากรในพ้ืนท่ี ยังขาดแคลน 

ไมมีพยาบาลเฉพาะสาขาในพ้ืนท่ี 

-การบันทึกขอมูลท้ังระบบตั้งแต

การคัดกรอง ยังไมครบถวน 

 

-  สนับสนุนบคุลากรในการศึกษา

ตอเฉพาะทาง 

  -  สนับสนุนงบประมาณในการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเชนงบ

สนับสนุนในการคัดกรองระดับ

เครือขาย 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ความเขมขนในการผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ   

      -  สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอเฉพาะทาง/การ Key ขอมูลใน program vision ๒๐๒๐  

      -  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี/การดําเนินการครบวงจร ตั้งแตคัดกรองในทุก

ระดับจนสิ้นสุดการรักษา   
  

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 การคัดกรองสายตา กลุมเปาหมายเชิงรุกโดยจักษุแพทย รวมมือกับเครือขาย โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี ท่ี
ประชาชนไมสะดวกในการเขารับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     ผูรายงาน....นพ.อรรคพล ตั้งสัตยาธิษฐาน 
     ตําแหนง..จักษุแพทยชํานาญการ/เลขาฯสาขาจักษุ 

  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ 
     โทร.......  e-mail   auandao@hotmail.com  

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๒ 
 

สาขาการขอรับบริจาคและปลูกถายอวัยวะ.......... 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellent ท่ีมีคุณภาพ  ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน รณรงคประชาสัมพันธเรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะ เนนภาคีเครือขายมีสวนรวม 
 

2. สถานการณ 
จาการดําเนินงานท่ีผานมา พบวามีจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลกาฬสินธุ ต้ังแตเดือน กันยายน 
๒๕๕๙ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐ มีจํานวนท้ังหมด ๑๒๕๓ ราย  โดยมีการเจรจาขอรับบริจาคท้ังหมด ๔๓ 
รายการเจรจา สําเร็จท้ังหมด ๑๑ ราย ญาติมีความประสงคบริจาคอวัยวะท้ังหมด ๓ ราย แตผลเลือด Anti 
HCV และFlim CXR ไมผาน ๑ รายจึงสามารถบริจาคอวัยวะได ๒ ราย รายท่ี๑ บริจาคไต ๒ ขาง รายท่ี ๒ 
บริจาคไต ๒ ขาง และตับ ๑ อัน โดยไดรับความอนุเคราะหทีม Havest organ จากโรงพยาบาลศูนย
ขอนแกนและโรงพยาบาลศรีนครินทร  และไดรับบริจาคดวงตา ท้ังหมด ๗ รายรวม ๑๔ ดวง และไดทําการ
จัดสงไปยังศูนยรบับริจาคอวัยวะ และ ดวงตาสภากาชาดไทย ทางสภากาชาดไทยไดนําไปปลูกถายใหกับผู
เขาคิวรอรับบริจาค ผลดําเนินการปลูกถายเปนท่ีนาพ่ึงพอใจ 

3. จากการดําเนินงาน การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ 

 

๐.๔ : ๑๐๐ hospital 

death ≥ ๑ ราย 

(อวัยวะ) 

๕ ราย ๐ ๐ ๒ ๐ 

๒ ๕ : ๑๐๐ hospital 

death ≥ ๕ ราย 

๖๓ ราย ๐ ๐ ๗ ๐ 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

๑. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา 
๒. ประชาชนยังยึดติดความเชื่อเดิมตามหลักพุทธศาสนา กลัวเกิดมาอวัยวะจะไมครบ ๓๒ 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิง่ท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 

ขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการ

บริจาคอวัยวะประชาชนยังติดความ

เชื่อเดิม กลัวเกิดมาอวัยวะไมครบ 

๓๒ 

-เนนภาคีเครือขายมีสวนรวม ใน

การรณรงค ประชาสัมพันธ 

เก่ียวกับเรื่องการขอรับบริจาค 

-สรางกระแสการรณรงคงาน

ขอรับบริจาคอวัยวะ โครงการ

หนึ่งคนให หลายคนรอด อยาง

ตอเนื่อง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๓ 
 

ระดับชุมชน/รพสต/รพช/รพท 

เจาหนาท่ีขาดความรูเก่ียวกับเรื่อง

การขอรับบรจิาคอวัยวะ 

 

-จัดเจาหนาท่ีขารวมอบรม และ

เขารวมประชุม วิชาการเชิง

ปฏิบัตกิารการขอรับบริจาค

อวัยวะและดวงตา 

-จัดสรรงบประมาณ เพ่ืออบรม

ใหแกบุคลากรอยางตอเนื่องและ

เพียงพอ 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

๑. สรางกระแสการรณรงคงานรับบริจาคอวัยวะอยางตอเนื่อง สนับสนุนโครงการหนึ่งคนให หลายคนรอด 
๒. สนับสนุนเจาหนาท่ี และบุคลากรทางดานสาธารณสุขเขารวมอบรม ประชุมวิชาการเรื่องการขอรับ

บริจาคอวัยวะ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................ 
 

 ผูรายงาน..นางจริยา พันธุโสภณ 
     ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป..๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
                                                                             โทร ๐๘๙-๕๗๗๑๙๐๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๔ 
 

สาขายาเสพติด.......... 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
๑. Leading Indicator  รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือนหลังจําหนายจากการ

บําบัดรักษาทุกระบบ (๓ month remission rate)  เปาหมาย รอยละ ๗๐ 
การคํานวณ : จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดและหยุดเสพตอเนื่อง
เปนระยะเวลา ๓ เดือน x ๑๐๐   หารดวย  จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษาและไดรับการ
จําหนายครบกําหนดตามเกณฑ 

๒. lagging Indicator  รอยละของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง ๓ เดือนหลังจําหนายจากการ
บําบัดรักษาทุกระบบ ๓ month remission rate) เปาหมาย รอยละ ๕๐ 

การคํานวณ : จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีจําหนายจากสถานบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดและหยุดเสพตอเนื่อง
เปนระยะเวลา ๓ เดือน  x ๑๐๐  หารดวย    จํานวนผูปวยยาเสพติดท่ีไดรับการบําบัดรักษาและจําหนาย
ท้ังหมด 
 
๒. สถานการณปญหายาเสพติดสภาพปญหา การแพรระบาด เจตคติสังคม ศักยภาพดานบุคลากร 
คุณภาพสถานพยาบาลการใหบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 
 จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดท่ีมีการแพรระบาดยาเสพติด  เปนเสนทางผาน เปนจุดพักยา รวมท้ังเปนแหลง
แพรระบาด ท้ังนี้เนื่องจากเปนพ้ืนท่ี ท่ีติดตอกับจังหวัดท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศเพ่ือนบานท่ีเปนแหลงผลิต 
จากสถิติขอมูลจากการจับกุม พบวาอําเภอท่ีมีการแพรระบาดสูงคือ กุฉินารายณ เมือง สมเด็จ ยางตลาด กลุม
ผูเสพสวนใหญยังเปนกลุมวัยรุน แมวาจังหวัดจะระดมสรรพกําลังทุกภาคสวนจัดทําแผนปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง เนื่องจากครอบครัวยังไมเขมแข็ง สังคมท่ีเปนวัตถุนิยมทําใหยังมีผูคาตอเนื่อง  
 จากการสุมตรวจปสสาวะในการคัดเลือกทหารป๒๕๖๐ พบวามีสารเสพติดถึงรอยละ๒๐ (ประมาณ
๑,๖๐๐ ราย) และจากการสุมตรวจปสสาวะในสถานศึกษา ในป ๒๕๖๐ พบวามีสารเสพติด และเขาสู
กระบวนการบําบัด๒๑๐ ราย(จาก๑๗,๐๙๗) ผูผานการบําบัดในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จํานวน ๑,๙๙๓ 
คน 
 ดังนั้น ในป๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ จึงไดรับจัดสรรเปาในการบําบัดแบบสมัครใจ สูงถึง ๒,๓๗๑ ราย 
จึงเปนความทาทาย ท่ีจะตองเตรียมความพรอมกับมาตรการการบําบัดรักษา ซ่ึงจังหวัดกาฬสินธุ  มี
สถานพยาบาลท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ครบรอยละ ๑๐๐ และครบRe- accredit ในป
๒๕๖๑ อีก ๖ แหง  ขณะท่ีผูรับผิดชอบงานยาเสพติด ผานการอบรมเพียง ๗ คนจาก ๑๘ อําเภอ มีการ
โยกยาย ลาออก และผูรับผิดชอบบางอําเภอยังตองรับงานอ่ืนๆไมไดทํางานยาเสพติดอยางเดียว มีจิตแพทย
ผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑ คน พยาบาลผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑๐ คน นักจิตวิทยา
คลินิก ๑ คน 
 ในป ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุไดเปนเปาหมายในการจัดตั้งคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm 
reduction) จาก๓๙ จังหวัดท่ัวประเทศ ไดมีการประชุมชี้แจงนโยบายแกผูเก่ียวของและอยูระหวางจัดทํา
คําสั่งระดับจังหวัด ผลการดําเนินงาน มีเพียงโรงพยาบาลเขาวง ท่ีมีผูปวยMMT ๖ ราย 
๓. นโยบายการดําเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด(ศป.ปส.จ.). สสจ. 
๑.กระทรวงสาธารณสุขดูแลการบําบัดทุกระบบ  
๒.ใชบสต.ใหม คุณภาพการลงบสต. 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๕ 
 

๓.ศป.ปส.จ. จัดทําแผนยาเสพติดจังหวัดครอบคลุมท้ังดานปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษา โดยการบําบัด
แบบคาย จัดทําโดยฝายปกครอง สาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพคาย  
๔.ทุกหนวยงานมีการเฝาระวังปญหายาเสพติด ขาราชการไมเก่ียวของกับยาเสพติด 
๕. ดําเนินงานตามคําสั่งคสช.ท่ี๑๐๘  
๖.จัดตั้งคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟนฟูสมรรถภาพให
เพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐาน 
๗. ผูปวยยาเสพติดเขาถึงการบําบัดรักษาท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนโดยไมกอผลกระทบ 
(ลดความรุนแรง/ลดการเสพติดซํ้า) 
 
๔. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

๔.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ (เปนขอมูลสะสมต้ังแต ๑ ตค. ๒๕๖๐) รายงานสะสมเปนรายไตรมาส (๓ เดือน ๖ 

เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน) ไตรมาส ๑ 

 

 

 

 

อําเภอ 

 

รายการขอมลู  หมาย

เหต ุ

จํานวน

ผูปวยยา

เสพติดท่ี

ไดรับการ

บําบัดรักษา

เทียบกับ

เปาหมาย  

 

-สมัครใจ  

-บังคับ

บําบัด 

(ผลงาน../

เปาหมาย…) 

จํานวนผูปวยยาเสพ

ติดท่ีไดรับการ

บําบัดรักษาตาม

เกณฑกําหนดและ

หยุดเสพตอเน่ือง ๓ 

เดือนหลังจําหนาย  

(A) 

-สมัครใจ 

-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา

เสพติดท่ีเขารับ

การบําบัดรักษา

และไดรับการ

จําหนายตาม

เกณฑท่ีกําหนด 

(Leading 

Indicator) (B) 

-สมัครใจ 

-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา

เสพติดท่ีไดรับการ

บําบัดรักษาและ

จําหนายท้ังหมด  

(Lagging 

Indicator)   

 (C) 

-สมัครใจ 

 -บังคับบําบัด 

รอยละของผูปวยยาเสพ

ติดท่ีไดรับการ

บําบัดรักษาและหยดุ

เสพตอเน่ืองรอยละ  

(Leading Indicator)   

= (A/B) × ๑๐๐ 

(Lagging Indicator)   

= (A/C) × ๑๐๐ 

-สมัครใจ 

-บังคับบําบัด 

ผูปวย

ทุก

ระบบท่ี

ไดรับ

การ

บําบัดรั

กษา 

เมือง ๒๒๑ ส.๐ ๐  ๑๐๐ ๒๓ 

บ. ๘ บ. ๘    

ยางตลาด ๒๒๐ ส.๑ ส.๑  ๑๐๐  

บ.๕ บ.๕  ๑๐๐  

กมลาไสย ๒๒๐ ๙ ๑๒  ๗๕  

     

คํามวง ๒๑๐ ๒๗ ๒๘  ๙๖.๔๒  

หนองกุงศรี ๒๑๐  ส.๓ ๓  ๑๐๐  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๖ 
 

บ.๒ ๓  ๖๖.๖๗  

สหัสขันธ ๑๓๐ ๓ ๓  ๑๐๐  

     

กุฉินารายณ ๑๕๐ ๑ ๑  ๑๐๐  

ทาคันโท ๑๓๐ ส.๓ ๓  ๑๐๐  

บ.๑ ๑  ๑๐๐  

สมเด็จ ๑๒๐ ส.๒ ๒  ๑๐๐  

บ.๔ ๔  ๑๐๐  

หวยผึ้ง ๑๑๕ ๑ ๑  ๑๐๐  

     

หวยเม็ก ๑๑๕ ๑ ๑  ๑๐๐  

     

เขาวง ๑๖๐ ๖ ๘  ๗๕  

     

รองคํา ๗๐ ๑ ๑  ๑๐๐ ๑๖ 

     

นามน ๘๐ ๓ ๓  ๑๐๐  

     

สามชัย ๗๐ ๙ ๒๓  ๓๙.๑๓  

     

นาคู ๕๐ ๐ ๐  ๐  

     

ดอนจาน ๕๐ ๑ ๑  ๑๐๐  

     

ฆองชัย ๕๐ ๔ ๔  ๑๐๐  

     

รวมจังหวัด 

(ระบุขอมูล 

ณ.วันท่ี.๙ 

มค.๖๑ 

๒,๓๗๑ ๙๕ ๑๑๖  ๘๑.๘๙  

   
๔.๒ ขอมูลผลการดําเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ (วิเคราะหตามกรอบ ๖ Building Blocks 
ภาพรวม) แบบยอ 

   1. การตั้งคณะกรรมการดานการบําบัดรักษายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจากยาเสพติด 

- อยูระหวางการจัดทําคําสั่งระดับจังหวัด แตไดมีการชี้แจงผูเก่ียวของ แจงในท่ีประชุม ศอ.ปส.จ. และจัดทํา
คูมือใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกอําเภอ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๗ 
 

   2.. แผนพัฒนาระบบบริการการบําบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด 
(๓๗ จังหวัด) (แนบเอกสารแผน) 
-รวมในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัด(service plan สาขายาเสพติด) ดังเอกสารแนบ 

3. การจัดระบบบริการ การปองกัน,การคัดกรอง, การบําบัดรักษา, การรับสงตอ, มาตรการHarm 
reduction, การติดตามการรักษา 

- อยูระหวางดําเนินการเนื่องจาก เพ่ิงไดรับอนุมัติแผนป๖๑ 

4. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางสําหรับแพทย,พยาบาล หลักสูตรเวชศาสตร
ฉุกเฉิน หลักสูตร Harm reduction หลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจเพ่ือการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) 

-มีจิตแพทยผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑ คน พยาบาลผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑๐ คน จะ
เขาอบรม เดือน กพ.๖๑ อีก๑๑ คน นักจิตวิทยาคลินิก ๑ คน 
-หลักสูตร Harm reduction ผานการอบรม๒คน (เหลือ๑ลาออก๑) 

5. การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,คายสมัครใจ,หนวยบําบัดระบบบังคับบําบัด,หนวย
บําบัดระบบตองโทษ)การจัดตั้ง MMT  คลินิก,Drop in center (๓๗จังหวัด) 

- มีสถานพยาบาลท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ครบรอยละ ๑๐๐ และครบRe- accredit ในป
๒๕๖๑ อีก ๖ แหง อยูระหวางการทําแบบประเมินตนเอง ยกเวนโรงพยาบาลกาฬสินธุยังไมมีความพรอม
เนื่องจากผูรับผิดชอบงานลาออก ยังไมไดอัตรากําลังทดแทน 
- MMT มีแหงเดียว คือ รพ.เขาวง รพ.กาฬสินธุเคยมี แตไมมีผูปวยมา ๕ ป   
- แผนการจัดตั้งคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) อยูระหวางดําเนินการ 

6. การดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีในบทบาทหนวยงานกํากับดูแลดานมาตรฐาน
การบําบัดรักษา 

- รวมกับฝายปกครอง ในการจัดทํา/ ตรวจสอบมาตรฐานคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบปญหาในการ
คัดกรองเขาสูการบําบัดแบบคาย คือผูท่ีมีคะแนนตามV๒ เปนผูติดก็นําเขาคาย ไมยึดตามคะแนน
คัดกรอง  ศูนยคัดกรองในคาย ยังขาดแพทยตรวจรางกาย ใชพยาบาลNP ตรวจแทน 

7. ความสําเร็จของการนําเขาขอมูลในระบบขอมูล บสต. (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับ ระบบตองโทษ ขอมูล
การติดตาม) 

- ไมสามารถนําระบบ บสต.มาอางอิงได เนื่องจากขาดคุณภาพคือ  
- ๑. ตัวผูปฏิบัติไมคียขอมูลท่ีเปนปจจุบัน จากภาระงาน /อุปกรณ/ อินเตอรเน็ต  
- ๒. ระบบท่ีไมเสถียร  
- ๓. ผูปฏิบัติบางคนยังไมผานการอบรม บสต.(การโยกยาย/ลาออก) 

 
หมายเหตุ: รายชื่อจังหวัดตามนโยบายเรงรัดพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๗ จังหวัด (เชียงราย
, เชียงใหม, นาน, พะเยา, แพร, แมฮองสอน, ลําปาง,ตาก, เพชรบูรณ, สุโขทัย,ชัยนาท,นนทบุรี, ปทุมธานี, 
พระนครศรีอยุธยา,กาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม,ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ,กาฬสินธุ, ขอนแกน,เลย,
นครราชสีมา, สุรินทร,ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี,นครศรีธรรมราช, สุราษฎรธานี,ตรัง, 
นราธิวาส, ปตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล และ กรุงเทพมหานคร)  
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๘ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

-  จังหวัดกาฬสินธุยังเปนพ้ืนท่ี ท่ีมีการแพรระบาด ในดานการปองกันแมจะมีนโยบายชัดเจน แตยังขาดการมีสวน
รวมของภาคประชาชน หนวยงานของรัฐยังตางคนตางทํางานไมมีการเชื่อมโยง บูรณาการอยางเปนรูปธรรม  เชน
การนําสงผูปวยมาบําบัด ตามคําสั่ง คสช. กรณีไมมารายงานตัว ยังไมมีการสะทอนขอมูล ในสองหนวยงาน ดาน
การบําบัดรักษา มีการเปลี่ยนแปลง นโยบาย แนวทางปฏิบัติอยางตอเนื่อง มีการรอความชัดเจนหลายประเด็น ขอ
สั่งการ ท่ีออกมาปฏิบัติไดจริงยาก เชนอัตรากําลังท่ีกําหนด Minimum Requirement  

- การถายทอดนโยบาย การกํากับดูแลจากศูนยวิชาการระดับเขต สวนมากเนนสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงชวยใหผูปฎิบัติ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีขวัญ กําลังใจ  โดยเฉพาะการจัดอบรมท่ียกเวนคาลงทะเบียน  แตการเปนท่ีปรึกษา 
ถาม- ตอบปญหาตางๆการปฏิบัติงานยังมีนอย เชนปญหาการลง บสต. 

- การถายทอดนโยบาย การกํากับ และประเมินผลในระดับจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากภาระงานของ
ผูรับผิดชอบ เนนการสื่อสารทางไลน ซ่ึงไมสามารถตรวจสอบความเขาใจได 

- การจัดกรอบงานและอัตรากําลังไมชัดเจนใน รพท.เรื่องงานยาเสพติดจะข้ึนกับกลุมงานพยาบาลชุมชน หรือกลุม
งานจิตเวช ทําใหขาดทิศทางท่ีจะวางระบบงาน และคน 
 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทาํใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวตัถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผูทาํหนาที่ตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

-ผูรับผิดชอบงานยาเสพติด ตองทําภารกิจอ่ืน

ดวย ไมมีคลินิกแยกเฉพาะ  

มีการโยกยาย เปลีย่นผูรับผิดชอบบอย  

-ภาระการบําบัดทุกระบบ อยูในความ

รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง

บําบดัและตรวจสอบมาตรฐาน แตไมได

เตรียมอัตรากําลังรองรับ 

- กระทรวงควรกําหนดอัตรากําลัง ที่

ชัดเจน ตามระดับสถานบริการ 

 

 

- มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายบอย มีการ

กําหนดแนวทางปฏิบัติใหมเร่ือยๆ และไมมี

การชี้แจงที่ชดัเจนจากสวนกลาง 

-เขต /จังหวัด ทําหนังสือสั่งการ กรณีมี

ขอสั่งการ นโยบายใหม 

 

-มีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนมาก 

โดยเฉพาะฝายปกครอง ซึงมีความเขาใจที่

แตกตางกันมาก 

- กระทรวงควรมีการชี้แจงนโยบายให

หนวยงานที่เก่ียวของทราบแนวทาง

ปฏิบัต ิ

 

- ระบบฐานขอมูล การลงขอมูลผาน

โปรแกรม ทําใหมีภาระงานเพิ่ม ระบบ 

- ควรมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการลง บสต. และFeed back สู

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑๙ 
 

บสต.ใหม มีปญหามาก 

 

ผูปฏิบัติ ใหเกิดการแกไข ปรับปรุง มีผู

ประสาน ที่สามารถติดตอสอบถามปญหา

การลงขอมูลได  

- การบริหารงบประมาณทีไ่ม

ชัดเจน  

-ควรมีการชี้แจงใหผูปฏิบัติ รับทราบ และ

มีสวนรวมในการวางแผนงบยาเสพติด 

 

6. ขอเสนอแนะของพ้ืนท่ีและทีมตรวจราชการ ตอนโยบาย /ตอหนวยงานสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอ
ระเบียบ  กฎหมาย 
-  กําหนดเปนแนวทางท่ีชัดเจน หรือมาตรฐานการบริการ วา รพ./สถานบริการ แตละระดับ ตองการบุคลากร
คุณสมบัติอยางไร เทาไหร ทําหนาท่ีอะไร มีสถานท่ีอยางไร 
- .ควรชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 
- สวนกลาง สนับสนุน องคความรู สื่อ และการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในระดับนโยบาย 
7. นวัตกรรม/Best practice (ท้ังยาเสพติดและสารเสพติด สุรา และบุหรี่)  (ถามี) 

- การดําเนินงานคลินิกลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm reduction clinic) โรงพยาบาลเขาวง
ซ่ึงดําเนินการแบบOne stop service 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
             ผูรายงาน นางจริยา  อติชาติธํารง 

                 ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
              วัน/เดือน/ป ๑๐/๐๑/๒๕๖๑ 

                      โทร.๐๘๑๖๗๐๔๗๐๘ e-mail:atichattumrong@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๐ 
 

 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด คณะท่ี ๒  ยาเสพติด รอบ๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๑ 
 

สาขาการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด : รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการระยะกลาง 
          : เกณฑการประเมินป ๖๑ รอบ ๖ เดือน รอยละ๕  รอบ ๑๒ เดือน รอยละ๑๐ 

๒. สถานการณ   
      นโยบายกระทรวงสาธารณสุขกําหนดใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเปน Intermediate care รับ
ผูปวยพนภาวะวิกฤติมาดูแล โดยเนน ๓ โรคหลักสําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง  การบาดเจ็บท่ีสมอง  
และ การบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง โดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงตองมีเตียงเพ่ือรองรับผูปวย 
Intermediate care  แหงละ ๒ เตียง และตั้งเปาหมายใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเปนโรงพยาบาล
ประชารัฐในป ๒๕๖๒  

    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1) ลดความแออัดของ รพศ. รพท. ลดปญหาการ   
2) ฟนฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซอน เชน intensive rehabilitation 
3) ลดการกลับเขารักษาซํ้าดวยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดิม 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงในระดับจังหวัดหรือเขต 
5) เพ่ิมทักษะในการดูแลตนเองในผูปวยและผูดูแล 
6) เชื่อมโยงแผนการดูแลสูการดูแลในชุมชนและท่ีบาน 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมลู ภาพรวมจังหวัด 

 รอบ ๑ ณ ไตรมาส ๒ 

  (ขอมูล ม.ค.๖๑ – มี.ค.๖๑) 

๑ รอยละสถานพยาบาลระดับ M 

และ F ท่ีใหบริการระยะกลาง 

เปาหมาย ( ๖เดือน) รอยละ๕ 

ผลงาน อยูระหวาดาํเนินการ 

อัตรา/รอยละ  

         ๓.๑ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M๒, F ๑-๓  
 

ระดับรพ. รายการขอมูล มี ไมมี 

M๒, F ๑-๓ ระยะเวลา ๓ เดือน 

-รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการระยะกลาง 

  

 

ระยะเวลา ๖ เดือน 

-รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ท่ีใหบริการระยะกลาง 

  

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
- ไมมี 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๒ 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

บุคลากรดานการแพทย/พยาบาลเฉพาะ
ทาง ยังไมเพียงพอและยังไมมีพยาบาล
เฉพาะทางสาขา การพยาบาลฟนฟูสภาพ  
ไมมีในสถานบริการหลายแหง 
 

-พัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรทาง
การแพทยอยางตอเน่ือง 
 

-สนับสนุนงบประมาณในการอบรม
พยาบาลเฉพาะทางสาขา การพยาบาล
ฟนฟูสภาพ  หลักสูตร ๔ เดือน  

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
       - ไมมี 

 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

   โปรแกรมการสงตอผูปวยดูแลตอเนื่องผานระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือการดูแลตอท่ี รพช.,ชมุชนและท่ีบาน 
 

     ผูรายงาน  นางนันทิยา ภูก่ิงพลอย 
     ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

     วัน/เดือน/ป  ๓๑ /๐๑ /๒๕๖๑ 
     โทร.  ๐๘๗๒๑๓๘๔๖๒ 

 e-mai l :  nuntiyathai@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๓ 
 

สาขาศัลยกรรม 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
๑) รอยละการแตกของภาวะไสติ่งอักเสบ (<๒๐%)  
๒)รอยละของผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยปวดทองเฉียบพลัน  ๕ ภาวะ ( <๔% )  
๓) รอยละของผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน <๒๐%  
๔) รอยละของการถูกตัดขาตั้งแตระดับขอเทาข้ึนมาของผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขา( <๔%)  
 
 

๒.สถานการณ   
 

        ในอดีตท่ีผานมาอัตราการ refer ผูปวยไสติ่งท่ีเคยมากจากโรงพยาบาลชุมชน เนื่องจากขาดศัลยแพทย 
และวิสัญญีแพทย  ในการผาตัด เพ่ือลดความแออัดในโรงพยาบาลจังหวัดและเพ่ิมศักยภาพใหโรงพยาบาลชุมชน 
ซ่ึงท้ังจังหวัดมีศัลยแพทยท้ังหมด ๓ รพ. วิสัญญีแพทยมี ๑ รพ. แต รพ. M๑, M๒, F๑  และรพ. F๒ สามารถ
ผาตัดไสติ่งได,รพ.ท่ีมีศัลยแพทยและวิสัญญีแพทยสามารถผาตัดผูปวยปวดทองเฉียบพลัน  ๕ ภาวะไดบางโรค  
และรพ.Nodeสามารถรับ refer จากรพ.เครือขายได  เปนการลดการสงตอและเพ่ิมรายไดใหกับโรงพยาบาล  ซ่ึง
ไดมีการพัฒนาโดยการ trainingพยาบาลท้ังดานการพยาบาล การดูแลกอนและหลังผาตัด ฝกการชวยในหอง
ผาตัดและวิสัญญีพยาบาล รวมท้ังแพทยใชทุน ทําใหโรงพยาบาล M๒ ในจังหวัดกาฬสินธุ สามารถผาตัดไสติ่ง
และวินิจฉัยไดเร็วข้ึน  อัตราการสงตอและภาวะแตกของไสติ่งลดลง มีการผาตัดไสต่ิงในโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิม
มากข้ึน ดานเครื่องมืออุปกรณ ไดวางแผนรวมกับเขต ในการพิจารณาอุปกรณการแพทยตางๆ รวมท้ังการสง
พยาบาลเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง  และ วิสัญญีพยาบาล 
 

๓. การดําเนินงานและผลการดําเนินงานขอมูลผลการดําเนินงาน  
๓.๑ รอยละการแตกของภาวะไสติ่งอักเสบ(<๒๐%) 
 

 

รายชื่อโรงพยาบาล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 

การผาตัดผูปวยไสติ่ง การแตกของภาวะไสติ่งอักเสบ 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
๑ S รพ.กาฬสินธุ ๒๑๗ ๔๕ ๒๐.๗ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ ๓๔ ๓ ๘.๘ 
๓ M๒ รพ.ยางตลาด ๒๑ ๓ ๑๔.๒ 
๔ M๒ รพ.สมเด็จ ๓ ๐ ๐ 
๕ F๑ รพ.กมลาไสย ๔๐ ๕ ๑๒.๕ 
๖ F๒ รพ.เขาวง ๑๐ ๑ ๑๐ 
๗ F๒ รพ.หวยผึ้ง ๐ ๐ ๐ 
๘ F๒ รพ.รองคํา ๐ ๐ ๐ 
๙ F๒ รพ.ทาคันโท ๐ ๐ ๐ 
๑๐ F๒ รพ.หวยเม็ก ๑ ๐ ๐ 
๑๑ F๒ รพ.หนองกุงศรี ๐ ๐ ๐ 
๑๒ F๒ รพ.คํามวง ๐ ๐ ๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๔ 
 

๑๓ F๒ รพ.สหัสขันธุ ๐ ๐ ๐ 
๑๔ F๒ รพ.นามน ๐ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพ. ๓๒๓ ๕๗ ๑๗.๖ 

 
     ๓.๒ รอยละของผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยปวดทองเฉียบพลัน  ๕ ภาวะ ( <๔% ) 
 

 รายชื่อโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 
ผูปวยปวดทอง

เฉียบพลัน  ๕ ภาวะ 
ผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวย

ปวดทองเฉียบพลัน  ๕ ภาวะ 
จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ ๒๔๒ ๑๒ ๔.๙๕ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ ๑๗ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๕๖ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพ. ๓๑๕ ๑๒ ๓.๘ 

 
๓.๓ รอยละของผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน 
<๒๐%  
 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 
ผูปวยภาวะขาดเลือด

ท่ีขาหรือแขน 
ผูปวยท่ี เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของ

ผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขาหรือแขน 
จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ ๑ ๐ ๐ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ ๑ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๔ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพ. ๖ ๐ ๐ 
 
 
 
     ๓.๔ รอยละของการถูกตัดขาตั้งแตระดับขอเทาข้ึนมาของผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขา( <๔%)  
 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 
ผูปวยภาวะขาดเลือด

ท่ีขาหรือแขน 
การถูกตัดขาตั้งแตระดับขอเทาข้ึนมา

ของผูปวยภาวะขาดเลือดท่ีขา 
จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ ๑ ๐ ๐ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ ๑ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๔ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพ. ๖ ๐ ๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๕ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ 
(Key Risk Area / Key risk factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะหจากการตรวจติดตาม 
 ๔.๑  ขาดบุคลากรทางการแพทยเชน ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย วิสัญญีพยาบาล  พยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชนเครือขาย 
 ๔.๒  ขาดเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย   
๕.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

๑.ขาด ศัลยแพทย ในโรงพยาบาล 
M๒ ไมครบทุกแหง 

๑.จัดสรร  ศัลยแพทย ใน
โรงพยาบาล M๒  ใหครบทุกแหง 

๑. ใหทุนศัลยแพทย เพ่ิมข้ึนใน
โรงพยาบาล M๒  ใหครบทุกแหง 

๒.ขาดวิสัญญีแพทย   วิสัญญี
พยาบาล  ในโรงพยาบาลM๒ 

๑. จัดสรร  เพ่ิมทุนจํานวนบุคลากร
ในสวนท่ีขาดวิสัญญีแพทย   
วิสัญญีพยาบาล   อยางเพียงพอ ใน
โรงพยาบาลM๒ 
๒. พัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพของเครือขายบริการทุก
ระดับ 

๑. ใหทุนวิสัญญีแพทย เพ่ิมข้ึนใน
โรงพยาบาล M๒ ใหครบทุกแหง 
วิสัญญีพยาบาล  อยางเพียงพอ
ตามภาระงาน 
๓.จัดใหมีสถาบันรองรับหลักสูตร
อยางเพียงพอ 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
 ๖.๑  คาตอบแทนแพทยและทีมผาตัด 
 ๖.๒  กรณีเกิดปญหาฟองรองตองมีกระบวนการชวยเหลือ ศัลยแพทยและทีมผาตัด  ท่ีเปนระบบและ
ครอบคลุม 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ๗.๑  การใช Patho Web สงผลชิ้นเนื้อสูรพช. คือ case รพช.ท่ีสงเขามาผาตัดท่ีรพ.กาฬสินธุ สงผลชิ้น
เนื้อผานทาง Patho Web ถึง รพช. นัดผูปวยใหไปฟงผลชิ้นเนื้อท่ีรพช.ใกลบาน เพ่ือลดคาใชจายการเดินทาง 
ลดระยะเวลา และลดแออัด ในโรงพยาบาลจังหวัด 
 

                                                                    ผูรายงาน นางสะคราญจิตร  คงพันธ 
                                                                            ตําแหนง พยาบาลวิชาชพี ชํานาญการพิเศษ 

                                                                  วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
                                                                                        โทร.๐ ๘๘๙ ๔๖๓๕ ๔๑ 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๖ 
 

สาขา One Day Surgery/ Minimal Invasive Surgery     
 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ๑.๑) รอยละของผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ One Day Surgery (รอยละ ๑๕)  
 ๑.๒) รอยละของผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ Minimal Invasive Surgery   (รอยละ ๑๐)  
 

๒. สถานการณ   
 

      เริ่มป ๒๕๖๑ จ.กาฬสินธุ รพ.ท่ีเขาเกณฑรวมโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery & Minimal 
Invasive Surgery  คือ รพ. ท่ีมีศัลยแพทย ๓ รพ. คือรพ.กาฬสินธุ ,รพ.กุฉินารายณและ รพ.กมลาไสย โรงพยาบาลท่ี  
ไดดําเนินการแลว เปนโรงพยาบาลระดับ S คือรพ.กาฬสินธุ หัตถการท่ีเขาระบบในชวง ๓เดือนแรก คือ Case 
Inguinal Hernia และ Hemorrhoid ซ่ึงทําได ๑๒.๖% และ๑๑.๑% ตามลําดับ และ Case Minimal Invasive 
Surgery ซ่ึงทํามาหลายปแลวในสวนของการผาตัดดานศัลยกรรมท่ัวไป ซ่ึง ๓ เดือนนี้ ทําได ๓๖.๗% ออโธปดิกสทํา
มาได ๑ ป  สําหรับ สูติ-นารีเวช ยังไมมีการทําผาตัดแบบแผลเล็ก สวน รพช. กําลังกําลังอยูในชวงประชุมและวางแผนงาน 
 

๓.การดําเนินงานและผลการดําเนินงานขอมูลผลการดําเนินงาน  
๓.๑ รอยละของผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ One Day Surgery (รอยละ ๑๕) 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 
ผูปวยท่ีเขาเกณฑผาตัด

แบบ One Day Surgery 
ผูปวยผาตัดแบบ One Day 

Surgery 
จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ     
 Inguinal Hernia ๗๙ ๑๐ ๑๒.๖ 
 Hemorrhoid ๑๘ ๒ ๑๑.๑ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ ๐ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๐ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพ. ๙๗ ๑๒ ๑๒.๓ 
๓.๒) รอยละของผูปวยท่ีเขารับบริการผาตัดแบบ Minimal Invasive Surgery   (รอยละ ๑๐)  

 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก(ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๐) 
ผูปวยท่ีเขาเกณฑผาตัด

แบบ MIS 
ผูปวยผาตัดแบบ MIS 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
๑ S รพ.กาฬสินธุ    
 ศัลยกรรมท่ัวไป ๓๗๖ ๑๓๘ ๓๖.๗ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ 
 สูต-ินารีเวช ๐ ๐ ๐ 
๒ M๒ รพร.กุฉินารายณ    
 ศัลยกรรมท่ัวไป ๖ ๒ ๓๓.๓ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๒๗ 
 

 สูต-ินารีเวช ๐ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย    
 ศัลยกรรมท่ัวไป ๐ ๐ ๐ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ 
 สูต-ินารีเวช ๐ ๐ ๐ 
 เฉล่ียทุก รพช. ๓๘๒ ๑๔๐ ๓๖.๖ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area /Key risk factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะหจากการตรวจติดตาม 
 ๔.๑ การเบิกจายท่ียังไมชัดเจน แตโรงพยาบาลไดใชวิธี admit ผูปวยตอนเชาและใหกลับภายในวันนั้น 
และไดเขาประชุมรวมกับ สปสช. รับนโยบายการเบิกจายท่ียังไมชัดเจนโดยไมตอง admit  ผูปวย ซ่ึงไดเริ่มใช       
ตั้งแตวันท่ี  ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เปนตนไป 
 ๔.๒ ขาดเครื่องมืออุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย และเครื่องมือราคาแพง 
 

๕.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือดําเนินการตอ 

๑.การเบิกจายท่ียังไมชัดเจน  ๑.เขารวมประชุมกับ สปสช. ๑. แตไดมีการประชุมแลว 
๒.ขาดเครื่องมือ/อุปกรณผาตัดท่ี
ทันสมัย 

๒. จัดสรร  ขออนุมัติเบิกเครื่องมือให
เพียงพอ ตอภาระงาน 

๑.จัดสรรเครื่องมือใหเพียงพอ ตอ
ภาระงาน ของโรงพยาบาลตางๆ 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 
 ๖.๑ ผูบริหารสนับสนุนการจดัตั้ง One Day Surgery Unit 
 ๖.๒  ศักยภาพของบางโรงพยาบาลไมสามารถทําบางหัตถการ ตามหลักเกณฑการพิจารณากําหนดโรคท่ีทําผาตัดแบบ
แผลเล็ก 
 ๖.๓ สนับสนุนเครื่องมือผาตัด 

                                                               ผูรายงาน นางสะคราญจิตร  คงพันธ 
                                                                   ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการพิเศษ 

                                                           วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
                                             โทร.๐ ๘๘๙ ๔๖๓๕ ๔๑ 
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๒๒๘ 
 

สาขาสุขภาพชองปาก 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ

สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา 
รอยละ ๖๐  
 อัตราใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ไมนอยกวา รอยละ ๓๕ 

๒. สถานการณ 
๒.๑. จํานวนประชากรท้ังหมด ๙๗๓,๒๕๐ คน จํานวนประชากรสิทธิ์ UC ๗๔๕,๙๐๓ คน 
๒.๒ หนวยบริการสุขภาพชองปาก 
จํานวนอําเภอ ๑๘ แหง จํานวน CUP'  ๑๘ แหง 
จํานวน ศสม. ๒ แหง จํานวน รพ.สต.  ๑๕๖ แหง 
จํานวนคลินิกทันตกรรม  ๘ แหง รพ.เอกชน  ๑ แหง 

๒.๓.จํานวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
๒.๓.๑ จํานวนทันตแพทยท้ังหมด …      ๗๒ คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากร ๑: ๑๓,๕๑๗ คน 

ทพ.กสธ.  …      ๖๖ คน ทพ.รัฐอ่ืนๆ              ๐ คน 

ทพ.เอกชน …       ๖ คน   

หมายเหตุ การนับจํานวนทันตแพทยใหนับแบบไมซ้ํา กรณี ทพ.เอกชน คือทํางานเฉพาะภาคเอกชนเทาน้ัน 

๒.๓.๒จํานวนทันตาภิบาลท้ังหมด …    ๑๑๑ คน สัดสวนทันตาภิบาลตอประชากร  ๑: ๘,๗๖๘ คน 

ทันตาภิบาล ใน สสจ. …      ๑ คน ทันตาภิบาลใน รพ.         ๓๙ คน 

ทันตาภิบาล ใน สสอ. …        ๑ คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม.         ๗๐ คน 

๒.๓.๓ จํานวนผูชวยทันตแพทยท้ังหมด …      ๗๐ คน ผูชวยทันตแพทย 

(ในตําแหนงจพง.ทันต) 

         ๑๑ คน 

ลูกจางชวยงานทันตกรรมในรพ.   …      ๕๗ คน ลูกจางชวยงานทันตกรรมในรพ.สต.           ๒ คน 

๒.๓.๔ จํานวนชางทันตกรรม …       ๒ คน รอยละรพ.สต.ท่ีมลีูกจางชวยงาน    ทันตก

รรม 

รอยละ ๑.๒๘ 

๒.๔. ความพรอมในการใหบริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันตบุคลากรประจําและ

ครุภัณฑทันตกรรมครบชุด 

๗๐ แหง จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันตบุคลากร

หมุนเวียนจากรพ.ใหบริการและครุภัณฑ 

ทันตกรรมครบชุด 

๔ แหง 

จํานวน รพ.สต. /ศสม. ท่ีมีทันตบุคลากรหมุนเวียนจาก

รพ.ใหบริการแตมีครุภัณฑทันตกรรมไมครบชุด 

๑๐ แหง จํานวน รพ.สต. /ศสม.  

ท่ีไมมีบริการทันตกรรม 

๖๙ แหง 

 
๒.๕. ความพรอมในการใหบริการสุขภาพชองปาก ใน ทีมหมอครอบครัว และหนวยบริการปฐมภูมิ (PCC) 
จํานวนทีมหมอครอบครัว ท้ังหมดในจังหวัด ……แหง จํานวนทีมหมอครอบครัว ท่ีมี ทันตาภิบาล 

ทํางานประจํา 

……แหง 

จํานวน PCC ท้ังหมดในจังหวัด ……แหง จํานวน PCC ท่ีมีทันตแพทยรับผิดชอบ ……แหง 

จํานวนอําเภอ ท่ีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ ท้ังหมดในจังหวัด 

……อําเภอ จํ านวนอํา เภอ ท่ีคณะกรรมการฯ มีแผน

สนับสนุนบริการสุขภาพชองปากใน PCC 

……

อําเภอ 
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๒๒๙ 
 

๓. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

๓.๑ การจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. อยางมีคุณภาพของจังหวัด  

ตัวช้ีวัด: รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา รอยละ ๖๐  
แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐานขอมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชองปากขอ ๔๖ 
ณ วันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  
 

การจัดบริการสุขภาพชองปาก แหง รอยละ 

องคประกอบท่ี ๑ รพ.สต./ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชอง

ปากตามเกณฑใน ๖ กลุมเปาหมาย ๑๔ กิจกรรม 

๑๘ ๑๑.๔๖ 

องคประกอบท่ี ๒รพ.สต./ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชอง

ปากท่ีครอบคลมุประชากรรอยละ ๒๐ 

๓๑ ๑๙.๗๕ 

รพ.สต./ศสม.ท่ีผานเกณฑท้ัง ๒ องคประกอบ ๕ ๓.๑๘ 

 

ภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ พบวามีอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีผานเกณฑท้ัง ๒ 

องคประกอบ  รอยละ ๓.๑๘  อําเภอท่ีมีผลงาน รพ.สต./ศสม. ท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากคุณภาพสูงสุด ๓ 

อันดับ คือ ฆองชัย หนองกุงศรี และยางตลาด  

 ๓.๒ การใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตัวช้ีวัด: อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี >= รอยละ ๓๕ 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐาน -> การเขาถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ขอ ๑  

 ในภาพรวมของจังหวัด พบวาอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพ้ืนท่ี ในเฉลี่ยรอย

ละ  อําเภอท่ีพบอัตราใชบริการสุขภาพชองปากตามเกณฑ สูงสุด ๓ อันดับ คือ นาคู สหัสขันธ และยางตลาด 

 (สําหรับจังหวัดท่ีมีอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน ไดตามเปาหมาย) ประเมิน

คุณภาพการใชบริการสุขภาพชองปาก จากรอยละจํานวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางตอบริการท้ังหมด  

พบ รอยละ ๑.๗๑ 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐาน ขอมูลเพ่ือตอบสนอง Service Plan สา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๐ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๒ 
 

3. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม  

  

4.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย 
รับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ผลงานสะสมยังมีปริมาณนอย เนื่องจากเปน
ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก 

 
 

 

โรงพยาบาล และ รพ.สต. ท่ีมี   ทันต
บุคลากรใหมเริ่มปฏิบัติงานเปนปแรก ยัง
ขาดความเขาใจในการบันทึกผลงาน การ
สมบูรณของขอมูล การดึงขอมูล 

 
 

 

ทันตแพทย Oral Health Manager 
ลาออก โยกยายบอย จึงขาดการทํางานท่ี
ตอเนื่อง 

  

ทันตาภิบาล เปลี่ยนสายงานเพ่ิม ๓ คน และ
ลาออก เนื่องจากขาดความกาวหนาใน
วิชาชีพ 

  

โครงการงานทันตสาธารณสุข ขาด
งบประมาณในการใชดําเนินงานดานทันต
สาธารณสุข 

  

ไมมีกลุมงานทันตสาธารณสุข ท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ทําใหมาตรการ
ในการแกไขปญหาไมชัดเจน เกิดความลาชา
ในการติดตามความคืบหนาในงาน 

  

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

 พัฒนา Oral Health Manager ในระดับอําเภอเพ่ือใหสามารถวางแผนและแกไขปญหาสุขภาพ
ชองปากในพ้ืนท่ีไดอยางมีคุณภาพ 

 พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลใน รพ.สต. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหปญหา และวางแผนดําเนินงานสงเสริม

ปองกันสุขภาพชองปากแกประชาชนในพ้ืนท่ีได 

 พัฒนาความกาวหนาทันตาภิบาลในเขาสูตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส และกรณี      

ผูจบปริญญาตรีใหมีโอกาสเขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  เพ่ือลดความขาดแคลน ทันต

บุคลากรในหนวยบริการทุกระดับ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๓ 
 

 มีการสนับสนุนการจางงานผูชวยงานทันตกรรมในรพ.สต.ท่ีมีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจํา จะทํา

ใหมีการบริการท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 ผลักดันใหมีทันตแพทยและกลุมงานทันตสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือ

การบริหารจัดการ และระบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของจังหวัดมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 
ผูรายงาน  นางอภัยวัล  พรตระกูลพิพัฒน 

ตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
วัน/เดือน/ป  ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

โทร ๐๙ ๕๘๘๓ ๙๕๙๕ e-mail: tardtong๒๕๐๑@hotmail.com 
หมายเหตุ 
การใหขอเสนอแนะ 

1) ขอเสนอแนะระดับพ้ืนท่ี ในกรณีปญหาท่ีตรวจพบและสามารถแกไขไดในพ้ืนท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ
ราชการกรมท่ีเก่ียวของกับปญหานั้น เสนอแนะใหแกหนวยรับตรวจ 

2) ขอเสนอแนะสวนกลาง ในกรณีปญหาท่ีตรวจพบและจาเปนตองแกไขโดยสวนกลาง ผูทําหนาท่ีตรวจ
ราชการกรมท่ีเก่ียวของกับปญหานั้นรับไปประสานแกไขปญหาในหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดขอยุติ 

3) ขอเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปญหาท่ีคณะผูตรวจราชการมีความเห็นวาจําเปนตองแกไขระดับ

นโยบาย จะถูกนําไปพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือเสนอ

ใหขอเสนอแนะแกหนวยงานท่ีรับผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดย

ผานกลไกคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ๕ คณะ เม่ือไดขอยุติแลวให

เสนอตอหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเพ่ือนําเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ตอไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๔ 
 

การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ(Primary Care Cluster) 
 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ : รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี  
๒.สถานการณ ความสําคัญสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 

จํานวนคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในป ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และผานเกณฑข้ึนทะเบียน PCC 
จํานวน ๒ PCC 

จํานวน ๕ ทีม คือ PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ   และ PCC รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด 
แผนจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวระยะ ๑๐ ป มี ๓๓  PCC   ดําเนินการในเขตพ้ืนท่ี รพ.สต. ๓๒ แหง เขต
พ้ืนท่ีโรงพยาบาลจํานวน ๑ แหงและ ทีมหมอครอบครัวท้ังสิ้นจํานวน   ๙๙   ทีม  
จํานวนสถาบันผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว หลักสูตร In-service training  ๓ รพ. (ยางตลาด, กมลาไสย 
และกุฉินารายณ )และ formal training  ไมมี 

       การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ป๒๕๖๐ คือ PCC     
รพ.สต.โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  ประเด็นการตรวจราชการท่ีมุงเนน  
๓.๑.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการในพ้ืนท่ี (Primary Care Cluster)  
มาตรการดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
๑. กําหนดโครงสรางแตงตั้ง โดยใหมีผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อน DHS ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 
๒. มีการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือการบริหารจัดการ และการวางแผนดําเนินการแกไขปญหา สุขภาพใน
พ้ืนท่ี รวมถึงการประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือ การวางแผนแผนพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๓. จัดทําระบบฐานขอมูล ดานสุขภาพปนฐานดียวกัน เพ่ือการบริหารจัดการ และวิเคราะหสถานการณปญหา

สุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ีตามบริบท โดยมีการใชขอมูลในการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
๔. มีกลไกการแกปญหา คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ โดยการกระบวนการ UCCARE กําหนดวาระจังหวัด
กาฬสินธุ เมืองแหงความสุข ไมท้ิงใครไวขางหลัง เรื่อง อาหารปลอดภัย การแกปญหาความยากจน วาระ
อําเภอ เรื่องการดูแลโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดัน และการปองกันควบคุมโรค 
๕. การพัฒนาทีมเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการปฐมภูมิ ตามแนวทาง DHS-PCA 
๖. การติดตามประเมินผลมีกลไกการติดตามประเมินผล 
ตารางท่ี ๑ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป ๒๕๖๐ 
ลําดับ ชื่อ สกลุ แพทย PCC  อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

๑ นพ.ศิวบูลย ชัยสงคราม 
ศสม.รพ.

กาฬสินธุ 

 
เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐ 

อบรมระยะ

สั้น 

๒ นพ.ไพสันต ตั้งแจมดีวัฒนา 
ศสม.รพ.

กาฬสินธุ 

 
เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐ 

อบรมระยะ

สั้น 

๓ พญ.นฏา จันทรทะไชย 
ศสม.รพ.

กาฬสินธุ 

 
เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐ 

อบรมระยะ

สั้น 

๔ พญ.วรารตัน ปาจรยีานนท รพ.สต.โคกศร ี
 

ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ 
อบรมระยะ

สั้น 

๕ นพ.ชยุต ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศร ี  ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ กําลัง วว.ป๒ 

๖ พญ.ปยะรตัน  ไชยศิวามงคล รพ.สต.โคกศร ี  ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ กําลัง วว.ป๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๓๕ 
 

ตารางท่ี ๒ คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการป ๒๕๖๑ 
ลําดับ ชื่อ สกลุ แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปท่ีเปด หมายเหตุ 

๑ พญ.ขวัญพจน สดใส รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๒ นพ.นพดล แข็งแรง รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๓   รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๔ พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๕ พญ.ขนิษฐิญา เล็กสมบูรณ รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๖ พญ.จิรพรรณ  โงวเชียง รพ.สต.บานบอ กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

๗ นพ.สิริชัย นามทรรศนีย รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๘ พญ.กนกวรรณ คนหาญ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๙ พญ.สุภัทรา สายณัเกณะ รพ.สต.หนองหาง กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๑๐ นพ.พุทธรักษ ดีสินธ รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๑๑ นพ.สุยันต ลวงพิมาย รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๑๒ พญ.วชิราภรณ สอระสัน รพ.สต.หัวงัว นามน กาฬสนิธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๑๓ นพ.สุรพล เหลาอารีรตัน รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๑๔ นพ.สมานมติร  อัฐนาค รพ.สต.โพน คํามวง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

๑๕ นพ.ดนภัทร ดอนลาดบัตร รพ.สต.หวยยางดง หนองกุงศรี กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะสั้น 

๑๖ นพ.ณรงชัย ผิวคําศรีบุญเรือง รพ.สต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

 
ตารางท่ี ๓ แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว Small Success(เปาหมายป ๒๕๖๑จํานวน ๑๒ ทีม) 

 ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 

รอยละ ๑๕ % ๓๐ % ๖๐ % ๙๐ % 

ทีม ๑.๘ ๓.๖ ๗.๒ ๑๐.๘ 

 
ตารางท่ี ๔  แผนการการพัฒนาจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ระยะ ๕ ป ตั้งแตป ๒๕๖๐ -๒๕๖๔  

รายการ ๒๕๖๐  ๒๕๖๑ ๒๕๖๒  ๒๕๖๓  ๒๕๖๔ รวม % 

ทีมหมอครอบครัว ๕ ๑๖ ๗ ๙ ๑๕ ๕๒ ๕๒.๕๓ 

ผลงานสะสม ๕ ๒๑ ๒๘ ๓๗ ๕๒   

ผลงาน (%) ๑๐.๐ ๔๒.๐ ๕๖.๐     

ตัวช้ีวัดระยะ๕ป(%) ๑๖.๐ ๓๖.๐ ๕๗.๐ ๗๘.๐ ๑๐๐.๐   
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๒๓๖ 
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๒๓๗ 
 

๓.๒.สงเสริมโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขท่ีเปนสถาบันสําหรับฝกอบรมแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
หลักสูตร In-service training ไดแก อําเภอกุฉินารายณ ยางตลาด กมลาไสยและ formal training  ไมมี 
๓.๓. สงเสริมศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตรครอบครัว ไดแก PCC โคกศรี อําเภอยาง
ตลาด 
๓. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบาย 
 -ขาดแคลนบุคลากรไปปฏิบัติงาน / สมรรถนะแพทยและทีมสหวิชาชีพ ในการดําเนินงานแบบองค
รวม  
          - แรงจูงใจ ขวัญกําลังใจ ในดําเนินงาน 
๔. ปญหาอุปสรรคตอนโยบาย / ตอตอสวนกลาง 
 - ระบบบัญชีคาใชจาย ยังไมสมบูรณ ไมทราบ ตนทุนท่ีแทจริง เนื่องจากมีความหลากหลายแหลงทุนพัฒนา 
๖. นวตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)   - PCC โคกศรี อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ผูรายงาน 

๑.นางปราณีต วงศสละ หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
โทร.๐๙๐๙๕๔๕๖๓   อีเมล worachat.j@hotmail.com 
๒.นายวรชาติ จําเริญพัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
โทร.๐๙๔๒๙๖๔๖๓๕   อีเมล worachat.j@hotmail.com 
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สาขาสูติกรรม 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellent ท่ีมีคุณภาพ  ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  และลดปจจัยเสี่ยง รวมท้ังการสรางภาคีเครือขาย 
 

2. สถานการณ 
จากการดําเนินงานท่ีผานมาอัตราการตายของมารดาจังหวัดกาฬสินธุตอการเกิดมีชีพแสนคนพบวา                 
ป 2558 – 2561 เทากับ 0 (ไมพบมารดาตาย), 40.83 (3/7348), 27.75 (2/7207) และในป 
2561 เทากับ 0 (ยังไมพบมารดาตาย) รวมจํานวนท้ังสิ้น 5 ราย สาเหตุเกิดจากการตกเลือด 3 ราย จาก
การติดเชื้อ 1 ราย และเกิดจากการความดันโลหิตสูง 1 ราย จากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาสาเหตุพบวา 
การเสียชีวิตท้ัง 5 รายเปน Case สงตอจาก รพช. ซ่ึงปญหาเกิดจากผูคลอดมีภาวะเสี่ยงสูงมีโรคทางอายุรก
รรมรวมดวย บุคลากรยังขาดทักษะในการประเมินอาการผูปวย เชน การประเมินไมครอบคลุม  การ
ประเมิน Warning sign ลาชา  การ Under estimate blood loss ซ่ึงคณะกรรมการ MCH Board ไดมี
การพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ ระยะคลอด หลังคลอด เฝาระวังและติดตามการดูแลหญิงตั้งครรภ
เสี่ยงสูงอยางใกลชิด นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงระบบบริการโดยเปนแบบเครือขายบริการ (Network) 
กําหนดโซนบริการ(Zoning)  แบงเปน 4 โซน มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย (Node) ดูแลโรงพยาบาล
ลูกขายแบบกัลยาณมิตร แตในป 2558  ลงสอบสวนสาเหตุการตายทุกรายพรอมติดตามควบคุมกํากับ 
การอบรมใหแกพยาบาลโดยเปดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การผดุงครรภหญิงตั้งครรภท่ีมี
ความเสี่ยงสูง ตั้งแตป 2559 ถึงปจจุบัน และทบทวนการจัดตั้ง ANC High risk ในโรงพยาบาลทุกแหง 
และอ่ืนๆ จนทําใหแนวโนมของอัตรามารดาตายลดลง  
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

2558 2559 2560 2561 

ต.ค.-ธ.ค. 

1 อัตราการตายมารดา ไมเกิน 15 

แสนการ

เกิดมีชีพ 

0 40.83 
(3/7348 ราย)                  

27.75 
(7207 ราย) 

0 

2 อัตราตายมารดาจากการ

ตกเลือดหลังคลอด 

รอยละ 0 0 0.03 
(2/7348 ราย) 

0.01 
(1/7207 ราย) 

0 

3 ลดอัตราการคลอดกอน

กําหนด  (อายุครรภนอย

กวา 37 สัปดาห) 

ลดลงรอย

ละ 10 

เทียบจากป

ท่ีผานมา 

NA NA 6.61 
(477/7215 

ราย) 

5.47 
(101/1848 

ราย) 

4 มีการวิเคราะห

สถานการณการผาตดั

คลอดในโรงพยาบาลท่ี

เพ่ิมข้ึนโดยใช Robson 

ten group 

รอยละ 

100 

NA NA NA 100 
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๒๓๙ 
 

Classification 

(จํานวน 4 แหง คือ 

กาฬสินธุ ยางตลาด 

สมเด็จ กุฉินารายณ) 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 1. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีและลดปจจัยเสี่ยงแกหญิงตั้งครรภ โดยการสรางความตระหนักรู
แกหญิงตั้งครรภและครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

2. การสนับสนุนใหหญิงตั้งครรภเขาถึงการสื่อสารเพ่ือสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพและเปด 
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การพัฒนาระบบสงตอหญิงตั้งครรภในภาวะฉุกเฉิน 
5. ขาดเครื่อง Ultrasound เพ่ือใชวัด Cervical length ระหวาง 20-24 สัปดาห 
6. ไมมียา Progesterone ใชเพ่ือปองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous  

Preterm และ Pregnancy with short cervix 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 

ขาดการสรางกระแสความรอบรู

ดานสุขภาพและเปดโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ

ความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว

และชุมชน 

- สรางการมีสวนรวมและเสริม

พลังภาคีเครือขาย 

- สรางความตระหนักรูแกหญิง

ตั้งครรภและครอบครัวผาน

กระบวนการโรงเรียนพอแมและ

ใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

- สรางกระแสการรณรงคงาน

อนามัยแมและเด็กใหเหมือน

โครงการสายใยรักฯ อยาง

ตอเนื่อง 

ระดับชุมชน/รพสต/รพช/รพท 

ขาดบุคลากรท้ังแพทย/พยาบาล

ดานสูตินรีเวชกรรมในสถานบริการ 

ขาดเครื่องอัลตราซาวด 

 

-จัดเจาหนาท่ีเขารับการ 

อบรมเฉพาะทางและเพ่ิม

ศักยภาพ Node 

-จัดสรรงบประมาณเพ่ือการ

อบรมใหแกบุคลากรอยาง

ตอเนื่องและเพียงพอ 

-จัดสรรยา Progesterone ใช

เพ่ือปองกัน Preterm birth ใน

ราย Pregnancy with 

previous Preterm และ 

Pregnancy with short cervix 
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๒๔๐ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
1. สรางกระแสการรณรงคงานอนามัยแมและเด็กใหเหมือนโครงการสายใยรักฯ อยางตอเนื่อง 
2. สนับสนุนการผลิตสูติแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ผดุงครรภท่ีมีความเสี่ยงสูงทุกป 
3. ยา Progesterone ใชเพ่ือปองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous Preterm 
และ Pregnancy with short cervix 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................ 

 

 ผูรายงาน..นางบุศรินทร  เขียนแมน 
     ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 

     วัน/เดือน/ป..9 มกราคม 2561 
     โทร 089-8408402 e-mail bussarinkhi@gmail.com 
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๒๔๑ 
 

สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Service Plans ECS & Trauma) 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ 
  - อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
  - รอยละ รพ. F๒ ข้ึนไปผานเกณฑ ECS คุณภาพ 
  - รอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS 
  - อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA 
  - อัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี Ps ›๐.๗๕ นอยกวา๑ 
  - อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe Traumatic Brain Injury <๔๐% 
๒. สถานการณ 
 เครือขายบริการสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการ

ดูแลผูปวยท้ังในสวนของการปองกัน การดูแลผูปวยระยะกอนถึงโรงพยาบาล การดูแลในโรงพยาบาล การดูแล

ระยะฟนฟู ระบบสงตอ รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยนอกจากการทํางานเชื่อมโยงเครือขายทุกระดับ

สถานบริการสุขภาพแลว ยังมีการเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน แขวงทางหลวงจังหวัด

บริษัทกลาง สํานักงานขนสงจังหวัด สถานีตํารวจภูธรจังหวดั สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปน

ตน ภายหลังการดําเนินงานพบวาสถานการณเก่ียวกับการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเปนดังนี้ 
 

แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บทางถนนตอแสนประชากรเปรียบเทียบขอมูล ๓ ป 

 
ท่ีมาขอมูล: ป ๒๕๕๘ จาก แบบรายงานการตรวจราชการภาพรวมเขต รอบท่ี ๑/๒๕๖๐ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

     ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ขอมูล ๓ ฐาน จังหวัดกาฬสินธุ (ซึ่งเริ่มจัดทําป ๒๕๕๙) 

สรุปกระบวนการพัฒนาท่ีดําเนินการมา อยางตอเนื่องจนปจจุบัน ดังนี้ 

๑. มาตรการดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ( Prevention ) 

- รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยท่ีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ

ทางถนน และนําเสนอขอมูลแกผูบริหารในท่ีประชุมของศูนยปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

เพ่ือใหมีการจัดการตามบทบาทหนาท่ีของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- ติดตามกํากับผลของการปฏิบัติตามมาตรการองคกร และมาตรการรถพยาบาลปลอดภัย ของ

หนวยงานสาธารณสุขในเครือขาย 
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๒๔๒ 
 

- การบูรณาการขอมูล ๓ ฐาน รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแกตํารวจ บริษัทกลาง โดย สสจ.กาฬสินธุ เปน

ผูรวบรวมขอมูล  

๒. มาตรการในการดูแลระยะกอนถึงโรงพยาบาล ( Pre hospital Care ) 

- พัฒนาระบบการสงตอ โดยจัดทํามาตรฐานการสงตอ และบุคลากรท่ีดูแลผูปวยระหวาสงตอ เก็บขอมูล 

สะทอนปญหาในเครือขาย 

- ทบทวนอุบัติการณไมพึงประสงคท่ีเกิดในชวงของการดูแลระยะกอนถึงโรงพยาบาลท้ังในสวนของ

บริการการแพทยฉุกเฉิน และระบบสงตอ เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง 

๓. มาตรการในการดูแลในโรงพยาบาล( In hospital Care ) 

- พัฒนาระบบการทบทวน และการตรวจสอบคุณภาพการดูแลผูปวยบาดเจ็บ และผูปวยฉุกเฉินท่ีมี

ภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล (OHCA) 

- ติดตามกํากับ วิเคราะหขอมูลการเฝาระวังการบาดเจ็บ( IS online) และ Pher Accident ใหมีความ

ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 

๔. มาตรการในการดูแลระยะฟนฟู ( Rehabilitation ) 

- พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยบาดเจ็บศีรษะระยะฟนฟู 

๕. การพัฒนาระบบ ECS (Emergency Care System) 

- ชี้แจงหลักเกณฑในการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินใหเครือขายรับทราบ โดยใชโปรแกรมการ

ประเมินของอยุธยา  

- จัดทําฐานขอมูลการประเมิน ECS คุณภาพ 

- รวมกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประเมินความเสี่ยงดานสาธารณภัยของ

จังหวัดตามมาตรฐาน  

- ซอมแผนรับเทศกาลปใหม ๒๕๖๑ 

๖. การพัฒนาระบบ ER คุณภาพ 

- จัดเก็บและรายงานขอมูล OHCA : Out-of-Hospital Cardiac Arrest ( ผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุด

เตนเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล)   

- วิเคราะห/สังเคราะหขอมูลระดับจังหวัด วางแผนพัฒนา ER คุณภาพ เพ่ือเพ่ิมการฟนคืนชีพ 

ของผูปวย OHCA ท้ังในสวนของการปองกัน การแจงเหตุ Response time รวมถึงการดูแลผูปวย

ในระยะฉุกเฉิน  

- จัดทําการประเมิน Hospital Safety Index  (มาตรการ ๒P) 

๗. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินผานกระบวนการทํางานของ TEA Unit  

๑. มีบุคลากรในการขับเคลื่อน ๓ คน ไดแก ผูอํานวยการศูนย พยาบาลผูประสานงาน ๒ คน แต

เวลาในการทํางานยังไมเพียงพอ (๒ วัน/สัปดาห ) ขาดเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๓ 
 

๒. มีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ โดยขอมูลหลักท่ีกํากับ ดูแลคือขอมูลการเฝาระวัง

การบาดเจ็บ (IS) ขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน (Pher Accident )

ขอมูลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล (OHCA) และขอมูลตามตัวชี้วัดของ Service 

plan Trauma & Emergency  

๓. มีสํานักงาน TEA unit ชัดเจน ซ่ึงหองดังกลาวใชเปนหองหัวหนางาน และหัวหนากลุมงาน

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, หองแพทยEPอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (ใชรวมกัน/บูรณาการรวมกัน) 

๔. มีฐานขอมูล TEA unit โดยขอมูลท่ีจัดเก็บเปนขอมูลตัวชี้วัดของ Service plan Trauma & 

Emergency เปนหลัก  

๕. มีการทบทวนการเสียชีวิตของผูปวย แตยังขาดความสมํ่าเสมอ  

๖. กําลังดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลสูหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ศปถ.อําเภอ  

ผลการดําเนินงาน 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

 

ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมาย 

ป ๖๑ 

ผลการดําเนินงาน 

ป 

๒๕๕๘ 

ป

๒๕๕๙ 

ป 

๒๕๖๐ 

 

ป ๖๑ 
(ต.ค.-

ธ.ค.๖๐) 

๑.อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง ใน รพ.F๒ข้ึนไป  ***(ใหม) 

<๑๒% NA NA NA ๔.๕๐ 

๒.รอยละ รพ.F๒ ข้ึนไปผานเกณฑ ECS คุณภาพ >๗๐% NA NA ๖๔.๒๙ ๘๑.๘๒ 

๓.รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS ***(ใหม) >๖๐% ๔.๖๔ ๗.๒๐ ๑๐.๕๘ ๑๔.๘๔ 

๔.อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA >๒๐% NA NA ๔๐.๒๔ ๓๘.๗๔ 

๕.อัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี Ps ›๐.๗๕  <๑% ๐.๑๖ ๐.๕๗ ๐.๓๖ ๐ 

๖.อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe Traumatic Brain 
Injury ***(ใหม) 

<๔๐% ๓.๑๒ ๒.๔๓ ๔.๓๐ ๓.๖๕ 

หมายเหต ุ

๑. จํานวนของ F๒ ท่ีนํามาคํานวณ ECS คุณภาพ  คือ ๑๑ แหง (ขาดขอมูล รพ.หวยเม็ก,กุฉินารายณ,คํามวง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๔ 
 

การวิเคราะหผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดท่ีสําคัญ 

๑. อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ชั่วโมง ใน รพ.F๒ข้ึนไป <๑๒% 

 

โรงพยาบาล 

 

 

ผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

ท้ังหมด 

ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินตาย  
(เกณฑ <๑๒%) 

จํานวน รอยละ 

เมืองกาฬสินธุ ๒๒๗๓ ๑๑๑ ๔.๘๙ 

นามน ๔๔ ๗ ๑.๒๕ 

กมลาไสย ๗๗๗ ๓ ๑๑.๓๖ 

รองคํา ๕๕ ๑ ๘.๕๗ 

กุฉินารายณ  ๑๓๔ ๗ ๒.๕๖ 

เขาวง ๘๔๑ ๖ ๑.๒๗ 

ยางตลาด ๗๑๙ ๙ ๐.๖๖ 

หวยเม็ก ๔๔ ๕ ๒.๖๕ 

สหัสขันธ ๗๙ ๑ ๑๕.๙๑ 

คํามวง ๔๕๔ ๓ ๖.๖๗ 

ทาคันโท ๓๙ ๑ ๐.๗๑ 
หนองกุงศร ี ๑๐๕ ๙ ๕.๒๒ 
สมเด็จ ๒๒๖ ๖ ๑.๘๒ 
หวยผึ้ง ๓๐ ๒ ๐.๓๙ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๕๘๒๐ ๑๗๑ ๒.๙๔ 

 

 จากขอมูลอัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ชั่วโมง ใน รพ.F๒ข้ึนไป พบวา

ผานเกณฑตามตัวชี้วัดคือ <๑๒% (๒.๙๔) ซ่ึงเครือขายยังไมหยุดนิ่งท่ีจะพัฒนา เพ่ือลดอัตราตายลงใน

ทุกๆป ซ่ึงพบวาจากการทบทวนพบสาเหตุการตายหลักคือ Pneumonia,UGIB และ Sepsis 

ตามลําดับ ซ่ึงจะตองมีพัฒนากระบวนการดูแลผูปวยตอไป 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๕ 
 

๒. กราฟแสดงผลการประเมิน ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป >๗๐% 

 

 
 
 

 
 

รพ.ระดบั S (รพ.กส) 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๖ 
 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๗ 
 

 

 

 

  จากผลการประเมิน ECSคุณภาพของโรงพยาบาลระดับF๒ ข้ึนไปในจังหวัดกาฬสินธุ ผานเกณฑตาม

เปาหมายท่ีกําหนด จากการดําเนินงานท่ีผานมา มีการวิเคราะหขอมูลในกลุมโรงพยาบาลระดับตางๆ เพ่ือ

คนหาโอกาสพัฒนา เชน ในหัวขอการศึกษา และการวิจัย ,ระบบบริหารจัดการ, MCI and Disaster 

management เพ่ือใชในการวางแผน และจัดทําแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัดตอไป   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๘ 
 

๓. รอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS เกณฑ
๖๐%

2558 2559 2560
2561(ต.ค.-

ธ.ค.60)

ร้อยละผู้ ป่วยวิกฤตฉกุเฉินมาโดย EMS 4.64 7.20 10.58 14.84

จํานวนครั �งบริการ EMS(เฉลี�ย/เดือน) 96 110 471 420

4.64 7.20

10.58 14.8496 110

471 420
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  จากขอมูลรอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS พบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน >
๖๐% (๑๔.๘๔) จากการวิเคราะหพบวาท่ีผูปวยยังเขาถึงระบบนอยมีปจจัยหลายอยาง เชน มีรถสวนตัว
มากข้ึน,รับรูวาระบบ EMS คือแคการนําสง รพ.จึงมาเองอาจอนุมานวาจะทําใหมาเร็วกวาการโทรเรียก
รถมารับ ซ่ึงทางเครือขายเองก็ไดนําปญหาดังกลาวมาทบทวนเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา เพ่ือสรางความ
เขาใจเก่ียวกับภารกิจระบบการแพทยฉุกเฉินกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

๔. อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA >๒๐% 

 

โรงพยาบาล 

 

OHCAท้ังหมด 

ROSC (เกณฑ >๒๐%) 

จํานวน รอยละ 

เมืองกาฬสินธุ ๔๙ ๒๑ ๔๒.๘๖ 

นามน ๔ ๒ ๕๐ 

กมลาไสย ๐ ๔ ๐ 

รองคํา ๑ ๐ ๐ 

กุฉินารายณ  ๑๑ ๓ ๒๗.๒๗ 

เขาวง ๒ ๒ ๑๐๐ 

ยางตลาด ๖ ๑ ๑๖.๖๗ 

หวยเม็ก ๘ ๒ ๒๕ 

สหัสขันธ ๕ ๒ ๔๐ 

คํามวง ๖ ๐ ๐ 

ทาคันโท ๐ ๐ ๐ 
หนองกุงศร ี ๑๑ ๑ ๙.๐๙ 
สมเด็จ ๘ ๕ ๖๒.๕๐ 
หวยผึ้ง ๐ ๐ ๐ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๑๑๑ ๔๓ ๓๘.๗๔ 

  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๔๙ 
 

  ขอมูลผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป ในภาพรวมผาน

เกณฑเปาหมาย คือมีโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑรอยละ ๒๐ (๓๘.๗๔%) จากการวิเคราะหปญหาเชิง

กระบวนการยังพบประเด็นปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญ เชน 

๑. การนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล เปนญาตินําสงเอง ซ่ึงไมมีการปฏิบัติการ Basic life 

support ระหวางนําสงทําใหโอกาสมีชีวิตรอดลดลง จากการสอบถามสาเหตุท่ีไมเรียก 

๑๖๖๙ เนื่องจากญาติมีรถนําสงเอง และนาจะถึงโรงพยาบาลเร็วกวารอเรียกรถกูชีพ 

๒. ปญหาในสวนการรับแจงเหตุพบวาสมรรถนะของผูรับแจงเหตุ ท่ีไมสามารถประเมินภาวะ

หัวใจหยุเตนทางโทรศัพทได ทําใหกระบวนการสั่งการไมเหมาะสม 

๓. ปญหาในสวนของสมรรถนะของหนวยกูชีพท่ีไมสามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเตนได 

ซ่ึงจากตัวอยางปญหาดังกลาวทางเครือขายบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินไดมีการจัดทําแผนงาน

ในการพัฒนา และจะมีการดําเนินงานตามแผน เชน การจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลากรกูชีพโดยใหทุก 

เทศบาล และ กูชีพเอกชนในเครือขายสงบุคลากรท้ังเกาและใหมเขารวม, มีการสงผูปฏิบัติงานท่ีศูนยสั่งการเขา

รับการอบรม หลักสูตรผูจายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Dispatcher) ท่ี,การพัฒนาการ

เขาถึง ๑๖๖๙  ซ่ึงจะตองมีการติดตามผลและพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป 

๕. อัตราการเสียชีวิตผูปวยในท่ีมี Ps ›๐.๗๕ เกณฑนอยกวา <๑% 

 
ป ๒๕๖๑ โรงพยาบาลกาฬสินธุมีผูปวยบาดเจ็บท่ีเปนผูปวยในท่ีมีคา Ps > ๐.๗๕ จํานวนท้ังสิ้น ๑๑๘ 

ราย ยังไมพบผูเสียชีวิต คิดเปนรอยละ ๐ แมจะอยูในเกณฑเปาหมายท่ีตั้งไว ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุไดมี
แผนพัฒนา และติดตามระบบการดูแลผูปวยบาดเจ็บอยางตอเนื่อง และจะดําเนินการตามแผนตอไป  

 
๖. อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe Traumatic Brain Injury <๔๐% 
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  ป ๒๕๖๑ โรงพยาบาลกาฬสินธุมีผูปวยบาดเจ็บตอสมอง จํานวนท้ังสิ้น ๔๖๖ ราย เสียชวีิต 
๑๗ ราย คิดเปนรอยละ ๓.๖๕ แมจะอยูในเกณฑเปาหมายท่ีตั้งไว ทางโรงพยาบาลกาฬสินธุไดมี
แผนพัฒนา และติดตามระบบการดูแลผูปวยบาดเจ็บตอสมองอยางตอเนื่อง และจะดําเนินการตาม
แผนตอไป  

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
• แพทยและพยาบาลเฉพาะทางหองฉุกเฉินไมเพียงพอ  

• ผูปวยสวนใหญท่ีมาในเวลา ไมใชผูปวยฉุกเฉิน   

• ระบบ Fast tract ขาดการทบทวนและติดตามอยางสมํ่าเสมอ  

• พัฒนาระบบการดูแลผูปวยวิกฤตหนัก  
• พ้ืนท่ีสวนใหญในการใหบริการท่ี ER มีความคับแคบ 

• วัสดุอุปกรณทางการแพทยมีจํากัดเม่ือเทียบกับปริมาณผูปวย  

• ควรพัฒนาระบบดานงานวิจัย มาตรฐานrefer และการบริหาร (จากการประเมิน ECS คุณภาพ) 
แผนการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๑. นํานโยบาย ECS  มาพัฒนาปรับปรุงงานบริการท่ีหนวยงาน ER 
๒. พัฒนาขอมูลและนําขอมูลจากTEA unit มาพัฒนาเรื่องบริการ  
๓.  พัฒนาระบบ ER fast track  
๔. พัฒนาคุณภาพระบบ Refer 
๕. พัฒนาการบริการ EMS   
๖. จัดหาอุปกรณท่ีจําเปน เพ่ือการพัฒนาบริการใหมีประสิทธิภาพ  
๗. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
๘. ขยายการใหบริการ เปดใชอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน ๕ ชั้นท่ี รพ.กาฬสินธุ   

 
ผูรับผิดชอบ นายแพทยจารุพล ตวงศิริทรัพย นายแพทยชํานาญการ 

โทร ๐๘๑-๗๑๗๗๐๗๗ E-mail tact.voy@gmail.com 
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สาขากุมารเวชกรรม 
อัตราปวยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ1เดือนถึง5ปบริบูรณลดลงรอยละ10 

 

2. ประเด็นการตรวจราชการ 
อัตราปวยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ1เดือนถึง5ปบริบูรณลดลงรอยละ10 
 

3. สถานการณ 
จํานวนผูปวย Pneumonia (J120– J189)อายุ 1 เดือน ถึง 5 ป แยกรายโรงพยาบาล 

 ปงบประมาณ  2557  2558 2559 2560 

คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  

1  รพ.กาฬสินธุ  400  1  380  3  397  1  562 2 

2  รพ.นามน  19  0  38  0  45  0  170 0 

3  รพ.กมลาไสย  216  0  234  0  231  0  239 0  

4  รพ.รองคํา  44  0  22  0  20  0  71 0  

5  รพ.เขาวง  129  0  96  0  188  0  45 0  

6  รพ.ยางตลาด  88  0  103  0  104  0  46 0  

7  รพ.หวยเม็ก  43  0  36  0  48  0  152 0  

8  รพ.สหัสขันธ  14  0  10  0  30  0  66  0  

9  รพ.คํามวง  47  0  49  0  87  0  82 0  

10  รพ.ทาคันโท  66  0  46  0  33  0  180  0  

11  รพ.หนองกุงศร ี 142  0  118  0  91  0  32 0  

12  รพ.สมเด็จ  69  0  104  0  277  0  232 0  

13  รพ.หวยผึ้ง  31  0  33  0  29  0  27 0  

14  รพ.กุฉินารายณ  139  0  153  0  286  0  124 0  

15 รพ.สามชัย - - - - - - 14 0 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 ปงบประมาณ  2557  2558 2559 2560 

คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  

16 รพ. นาคู - - - - - - 32 0 

17 รพ. ดอนจาน - - - - - - 9 0 

18 รพ.ฆองชยั - - - - - - 6 0 

 รวม  144

7  

1  1422  3  186

6  

1  2089  2 

 
อัตราตาย 0.06 0.21 0.05 0.096 

 
4. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 

รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline  

data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 2560  

 

จํานวนผูปวยโรคปอดบวม  คน 1,447 1,422 1,866 2,089 

จํานวนผูปวยเสียชีวิต  คน 1 3 1 2 

อัตราตาย ลดลง10%จากป

ผานมา 

< 1% รอยละ 0.06 0.21 0.05 0.096 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

ข้ันตอน 1-2 ข้ันตอน 1-3 ข้ันตอน 1-5 <รอยละ 1 และลดลงกวาเดิมรอยละ 10 
 

 

5. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

ไมมีอุปกรณเครื่องOxyegen Hing Flow ในรพ.ระดับM2 และระบบสงตอท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๕๓ 
 

6. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับไป

ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1.บุคลากรระดับรพท,รพช,รพสต,ขาด

ความรูความชํานาญในการดูแลเด็กปวย

ดวยโรคระบบทางเดินหายใจไดฟนฟู

ความรูแกบุคลากร(ในวันท่ี9ก.พ60 และ

23 มิ.ย.60) 

บูรณาการใหความรูเจาหนาท่ีระดับรพ.

สต.ทุกสาขา 

 

2. ขาดอุปกรณoxygen high flow 

 

จัดซ้ือ Oxygen High Flow ใหรพ.

Node 

 

 

7. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ผลักดันใหมีนโยบายฉีดวัคซีนโรคปอดบวม ไขหวัดใหญในเด็กกลุมเสี่ยงอายุนอยกวา 5 ป 

8. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
-การใช Oxygen high flow สามารถลดการใสทอ ET tube (10ราย) 
-โรงพยาบาลกาฬสินธุ ไดรับบริจาคเครื่องOxygen high flow จากรานคลังอักษรราคา2แสนบาทจํานวน 1
เครื่อง 

ผูรายงาน  นางวิยดา  ยลวงศ 
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2561 
โทร 089-575-2838  e-mail : yolwong.wiyada@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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สาขาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (NCD:COPD) 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2561 

9. ประเด็นการตรวจราชการ  
(1) อัตราการกําเริบเฉียบพลันท่ีตองเขารับการรักษาท่ีหองฉุกเฉินและหรือตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลดวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  
(เปาหมาย : ไมเกิน 130 ครั้ง/แสนประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป) 

(2) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังครบวงจรและไดมาตรฐาน ไดแก 
- วินิจฉัยถูกตองตามมาตรฐานการรักษา 
- มีการติดตามการรักษา เชน MMRC, CAT score 
- มีการประเมินการใชยาพนควบคุม (controller) 
- ใหคําแนะนําการสูบบุหรี่ในผูท่ียังสูบ 
   (เปาหมาย = ๖๐ %) 

๒. สถานการณ 

1 การกําเริบเฉียบพลันท่ีตองเขารับการรักษาท่ีหองฉุกเฉินและหรือตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ดวย   
      โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง  

(เปาหมาย : ไมเกิน 130 ครั้ง/แสนประชากรอายุ 15 ป ข้ึนไป)  
ผลลัพธป 60 = 225.37% 

2 รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังครบวงจรและไดมาตรฐาน ไดแก 
- วินิจฉัยถูกตองตามมาตรฐานการรักษา 
- มีการติดตามการรักษา เชน MMRC, CAT score 
- มีการประเมินการใชยาพนควบคุม (controller) 
- ใหคําแนะนําการสูบบุหรี่ในผูท่ียังสูบ 
   (เปาหมาย = ๖๐ %) 
ผลลัพธป 60 = 94.44% (ผาน17 แหง ไมผาน 1 แหง) 

๓.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 1. มีคลินิกปอดอุดก้ันเรื้อรังในรพท./รพ. ระดับ F2 และกําลังพัฒนาในระดับ F3 

2. คัดกรองผูปวยในคลินิกโรคเรื้อรัง พบกลุมเสี่ยง 48 คน(ท้ังหมด 71คน ) คิดเปน 67.60% นํา
เปา   

    Spiro พบ  ผิดปกติ 14 คน(48คน) คิดเปน 29.16% 
3. มีเภสัชสอนและทบทวนการใชยาทุกครั้งกรณีท่ีผูปวยมาท่ีคลินิก แตยังพบผูปวยท่ีใชยาไมถูก 

80%    
     จากสาเหตุ 1. ผูปวยสูงอายุ จําการใชยาไมได 

2.ไมมีผูดูแลประจํา 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๕๕ 
 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

1. เครื่อง Spirometer มีไมครบทุกโรงพยาบาล เนื่องจากราคาแพง และท่ีมียังไมไดมาตรฐาน 
2. ขาดบุคลากรท่ีผานการอบรมการใชเครื่อง Spirometerและบันทึกขอมูล  
3. การไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในผูปวยยังไมครบ 100% เนื่องจากมีการกระจายยาไปใหแตละพ้ืนท่ี 
และ   
    การประชาสัมพันธยังไมท่ัวถึง 

5.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลวุัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1.ขาดเครื่อง Spirometer ท่ีได

มาตรฐาน 

 

1.ควรหางบประมาณจัดซ้ือเครื่อง

Spirometer ใหแกหนวยบริการท่ี

ยังไมมีเครื่อง 

 

2.บุคลากรท่ีผานการอบรมการใช

เครื่อง Spirometerและบันทึกขอมูล 

ยังไมเพียงพอ 

2.สนับสนุนงบประมาณในการ

อบรมการใชเครื่อง Spirometer 

 

 

3.วัคซีนไขหวัดใหญไมเพียงพอกับ

จํานวนผูปวย 

3.สนับสนุนวัคซีนใหเพียงพอตอ

จํานวนผูปวย 

 

 
6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

1. งบประมาณการจัดซ้ือเครื่อง Spirometer ท่ีไดมาตรฐานเดียวกัน 
2. สนับสนุนงบประมาณในการอบรมการใชเครือ่ง Spirometer  
3. พัฒนาการฉีด Flu Vaccine 100% ในผูปวย COPD 
4. พัฒนาศักยภาพ Node รพร.กุฉินารายณ  รพ.ยางตลาด และรพ.สมเด็จ 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

ผูรายงาน นางปราณี  ทองคํา 
ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

วัน/เดือน/ป 08/01/61 
โทร 089-5697087 

e-mail kaewpt2508@hotmail.com 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 3 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

สนับสนุนการจัดบริการสขุภาพ  



๒๕๗ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี  7  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 31  มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 56 รอยละหนวยงานท่ีมีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinomiter) ไปใช 

 

2. สถานการณ 
 2.1 หลังจากท่ีแตละหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ไดดําเนินการ

กรอกแบบฟอรมประเมิน Happinomiter ในระบบออนไลนเรียบรอย  ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 นั้น             
ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ไดทําการวิเคราะหและสรุปผลขอมูลดังกลาวจากระบบฯ พรอม
รายงานใหกับผูบริหารและหนวยงานแตละหนวยงานทราบผล รายละเอียด  ดังนี้ 

-  ภาพรวมการดําเนินการกรอกแบบสํารวจ  “Happinometer” ของจังหวัดกาฬสินธุ อยูท่ีรอยละ  
    74.32  ซ่ึงผานคาเปาหมายท่ีกําหนด 
-  หนวยงาน รพ.สต. มีการดําเนินการ ลงทะเบียน Admin ท่ีรอยละ 69.43  และมีจํานวนผูเขา
กรอก 
  แบบสํารวจจากจํานวนดังกลาว  คือ รอยละ 100 
 -  คะแนนเฉลี่ยความสุข ท้ัง 9 ดาน ภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ คาเฉลี่ยคือ 62.82 
 -  คะแนนเฉลี่ยความสุข ท้ัง 9 ดาน ภาพรวมของประเภทหนวยงาน 

           2.1.1 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  คาเฉลี่ยคือ  65.50 
           2.1.2 โรงพยาบาลท่ัวไป  คาเฉลี่ยคือ  64.83 
           2.1.3 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   คาเฉลี่ยคือ  64.79 
           2.1.4 โรงพยาบาลชุมชน  คาเฉลี่ยคือ  61.21 

2.2 เม่ือแยกความสุขในแตละมิติ ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ  ปรากฏผล ดังนี ้
-  ความสุขมิติท่ีมีคาสูงสุด คือ ดานจิตวิญญาณดีคาคะแนน 72.47  
-  รองลงมาคือ ดานน้ําใจดี คาคะแนน 69.71 และ ดานครอบครัวดี คาคะแนน 67.88  
-  สวนมิติท่ีความสุขต่ําท่ีสุด คือ ดานการเงิน คาคะแนน 45.09 

   2.3  สสจ.กาฬสินธุ คืนขอมูลดิบ Happinomiter ท่ีไดรับมาจากสํานักนโยบายและยุทธศาสตร       
โดยจัดทําแยกรายหนวยงาน และคืนขอมูลกลับใหผูรับผิดชอบงานโดยตรง (Admin หนวยงาน) ในรอบการ
ออกนิเทศติดตามงานแบบผสมผสาน รอบท่ี 2/2560 (สิงหาคม 2560)  เพ่ือใหนําขอมูลไปวิเคราะห 
วางแผน จัดการความสุขดานตางๆ ในหนวยงานตอไป 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๕๘ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 3.1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ดําเนินการชี้แจงนโยบายลงสูแตละหนวยงานใน
สังกัดรับทราบ โดยมีกิจกรรมหลักในการดําเนินงาน ดังนี้ 

 - แตงตั้งคณะกรรมการแผนสรางเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 
 -จัดกิจกรรมมหกรรมทางการเงิน (Financing  Day) รวมกับธนาคารไทยพานิชย  ในวันท่ี  

10  มกราคม  ณ  หองประชุมไตรลักษณ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
 -จัดตั้ง  Happy  Money  Clinic  Day โดยความรวมมือกับธนาคารไทยพานิชย  ในวันศูกร 

สัปดาหท่ี 3 ของเดือน (เดือนเวนเดือน) ณ หองประชุมชมรมผูเกษียณอายุราชการ  ตึกฟาแดดสูงยาง  
สํานักงานสารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  

- ชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุขของคนทํางานไป
ใชในเวทีประชุมลงนามจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ  วันท่ี  11  มกราคม 2561 ณ หองประชุมกัลยาณมิตร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

-จัดประชุม/อบรมเจาหนาท่ีตามโครงการ Happy  MOPH  Kalasin  วันท่ี 8-9 มกราคม 
2561  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพ่ือคนหากิจกรรมสรางสุข (มติท่ีประชุม  กําหนด
กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ป 2561 เปนกิจกรรมสรางสุของคกร)  

- จัดทําแผนพัฒนาในการสงเสริมองคกรสรางสุขของหนวยงานในระดับจังหวัด และระดับ 
คปสอ.   

- แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามกิจกรรมสรางสุขและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
- ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมินผล การสรางสุขในองคกร 

3.2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ มีแผนงาน/กิจกรรมในการสนับสนุนการจัดการองคกร
สรางสุข  ดังนี้ 

     - สนับสนุน/เสริมสรางใหเกิดบุคคลตนแบบความสุขท้ัง ๘ ดาน (ประกวด/มอบรางวัล/สราง
ขวัญกําลังใจ) 

  - สนับสนุนใหเกิดกลุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับบุคลากรท่ีสนใจจะแกไขหรือขอ
คําแนะนําปรึกษา ปญหาความสุขดานนั้นๆ ของตนเอง   

  - สนับสนุนการเชื่อมความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงานดวยกิจกรรมกีฬา (เปนภาพรวม
จังหวัด และ คปสอ.) และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวของตามบริบทของหนวยงานในสังกัด 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 - นโยบายชัดเจนแตการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานยังไมชัดเจน  การดําเนินงานสวนใหญ
ของหนวยงานเปนไปตามบริบทและความเขาใจของแตละพ้ืนท่ี  กิจกรรมจึงยังขาดความเชื่อมโยงและการ
ตีความตางกัน  ตางฝายตางทํา 
 - การควบคุมกํากับติดตามในระดับสวนกลาง  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ และระดับพ้ืนท่ี ยังไม
เขมขนมากพอ 
 - ระบบการกรอกขอมูล (Happinomiter) ออนไลน  เปดใหกรอกเพียงรอบเดียวอาจจะยังไม
ครอบคลุมบุคลากรทุกสาขา  ขอมูลตามผลสรุป/คาเฉลี่ยความสุขอาจจะยังคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๕๙ 
 

       - แตละหนวยงานขาดบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการวิเคราะหขอมูล จากขอมูลดิบ 
Happinometer ทําใหใชประโยชนจากขอมูลไดไมเต็มท่ี  

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 Happinometer หลังจากปดระบบไมใหทําการกรอกแบบประเมินแลว ควรเปดระบบใหเฉพาะ
ผูรับผิดชอบระดับหนวยงานสามารถเขาไปดูรายงานได เพราะท่ีผานมา ผูรับผิดชอบบางหนวยงานเขาไป
ติดตามผลหรือดึงขอมูลรายงานผูบริหารไมไดภายหลังปดระบบ 
      - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพใหแกผูรับผิดชอบขอมูล happinometer ของแตละหนวยงานใหสามารถ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือนํามาใชพัฒนาองคกรตอไปได 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

- 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน นางนศิราวรรณ รักโคตร 
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 

 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๖๐ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี  7  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 31  มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
 ตัวช้ีวัดท่ี 57  อัตราการคงอยูของบุคลากร (Retention  rate) 
2. สถานการณ 
    ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลังขาราชการและลูกจางทุกประเภท (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ รายคาบและ
รายวัน)  จากขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2560  พบวา  มีอัตราการสูญเสียอัตรากําลัง 
จํานวนท้ังสิ้น 86 ราย คิดเปนรอยละ 1.94 ของบุคลากรท้ังหมด  รายละเอียดตามตาราง 
 

 
รายการ 

บุคลากร
ท้ังหมด 
(ราย) 

 
ยายไป 

 
โอนไป 

 
ไปชวย
ราชการ 

 
ลาออก 

 
ถูกใหออก 

สูญเสีย 
ปงบฯ 60 

(ราย) 

รอยละ 
การสญูเสยี 
ปงบฯ 60 

ขาราชการ  2,073 6 1 9 19 0 35 1.69 
พนักงาน
ราชการ  

48 0 0 0 4 0 4 8.33 

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข  

1,476 0 0 0 35 0 35 2.37 

ลูกจางประจํา  138 0 0 0 0 0 - - 
ลูกจางช่ัวคราว  687 0 0 0 12 0 12 1.75 

รวม  4,422 6 1 9 70 0 86 1.94 
 

สาเหตุการลาออก : 
1. กลุมขาราชการ  พบวา  สวนใหญเพ่ือประกอบธุรกิจสวนตัวและปญหาดานสุขภาพ 
2. กลุมพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางชั่วคราว พบวา เพ่ือเขารับการบรรจุเปน

ขาราชการ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคญั 
   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ มีแนวทางการวิเคราะหขอมูลการสูญเสียบุคลากรของหนวยงาน 
 ดําเนินการ  ดังนี้ 
 -มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานขอมูลบุคลากร 

-มีการมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลทุกรอบการยาย/การ
ลาออก/การเกษียณอายุราชการและมีการสุมประเมินโดยหัวหนางานฯ 

-มีการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานรายป (สรุปสําหรับผูบริหาร) เพ่ือรายงานสถานการณ
กําลังคนแกผูบริหารทุกป   

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย  ประมวล  วิเคราะห  สังเคราะห
จากการติดตาม 

ความเส่ียงดานการบริหารอัตรากําลัง  พบวา ในป พ.ศ. 2561-62  ดวยบุคลากรท่ีสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  จะมีการเกษียณอายุราชการในกลุมรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  
หัวหนากลุมงานฯ  หัวหนาฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  สาธารณสุขอําเภอ  ผูชวยสาธารณสุข
อําเภอ  และหัวหนางานใน  สสจ.กาฬสินธุ และโรงพยาบาลตางๆ  เปนจํานวนมาก  ในการนี้  เพ่ือลดความ
เสี่ยงไมใหเกิดชองวางในการบริหารจัดการงานในระบบตางๆ ซ่ึงเปนรอยตอการบริหารจัดการ จังหวัด
กาฬสินธุ  จึงมีการดําเนินการเพ่ือสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในการสืบทอดตําแหนงระดับบริหาร  
ดังนี ้

-มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในการสืบทอดตําแหนงดานการ
บริหารในระบบตางๆ เชน รอง นพ.สสจ./สสอ/หน.กลุมงานฯ/หน.ฝายการพยาบาล ของหนวยงานในสังกัด 

-มีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับหัวหนางานเพ่ือเตรียมความพรอมสูการสืบทอด
ตําแหนง   “Young  Executives  Development” แบงชวงการพัฒนาเปน  3  ระยะ (ดานจิตใจ  ดาน
รางกาย  ดานวิชาการและฝกปฏิบัติงาน) ใชระยะเวลาอบรม 4 เดือน 

-ปจจุบันมีบุคลากรเขารวม  40  ราย จาก 18 อําเภอ และอยูระหวางการพัฒนาระยะท่ี 2 (การ
เตรียมความพรอมดานรางกายและการสังเคราะหหลักสูตรฯ) 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 

 

6. ปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ 
 ดานผูปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล 
 -การบริหารงานบุคคล ดานการเจาหนาท่ีพบวาหลังการใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ พ.ศ. 
2551 มีขอระเบียบ/กฎหมายถือปฏิบัติเพ่ิมเติมจํานวนมาก โดยไมมีหนังสือแจงสั่งการหรือแนวทางการ
ดําเนินการจากระดับกรม ทําใหการปฏิบัติงานมีขอหารือเพ่ิมเติมมากข้ึน  
 - การดําเนินการตามนโยบายท่ีเรงดวนของกระทรวงสาธารณสุข ในการบริหารจัดการกําลังคนหลาย
เรื่อง เชน การบรรจุแตงตั้งขาราชการ , พนักงานราชการ, พนักงานกระทรวงสาธารณสุข, ลูกจางชั่วคราว, การ
จัดทํากรอบอัตรากําลัง มีหวงเวลาจํากัดคอนขางมาก และไมเอ้ือตอการทํางาน  ลําดับการเสนอขอมูลท่ีตอง
ดําเนินการมีหลายข้ันตอน (จังหวัด    เขตสุขภาพ    สนง.ปลัดกระทรวง     กระทรวง     สบช.) 
 - ในระดับอําเภอ ไมมีผูปฏิบัติหนาท่ีหรือดํารงตําแหนงทางงานบุคคลท่ีชัดเจน (นักทรัพยากรบุคคล)  
เนื่องจาก  ไมมีกรอบอัตรากําลังในตําแหนงดังกลาว และมีบุคลากรนอยไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และบาง
หนวยงานมีอัตรากําลังในหนวยงานจํานวนมากถึงกวา 400 คน จึงเห็นควรใหสรรหาลูกจางชั่วคราวเงินบํารุง
ในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล เพ่ือบริหารจัดการภาระงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
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 -ระบบโปรแกรม HROPS ไมตอบสนองการปฏิบัติงานของจังหวัด  มีความลาชาไมเสถียรและระบบไม
เอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 ดานปญหาท่ัวไป 
 - การบรรจุแตงตั้งบางสายงาน ตองขออนุมัติปรับปรุงกําหนดตําแหนงตามวุฒิการศึกษาจาก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีความลาชา  สงผลใหรับการบรรจุแตงตั้งลาชา กระทบสิทธิประโยชน 
คาตอบแทน และขวัญกําลังใจ เห็นควรประชาสัมพันธชี้แจงและสรางความเขาใจ ใหแกผูบริหารระดับหนวย
บริการเพ่ิมมากยิ่งข้ึน และแจงความคืบหนาการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอของจังหวัดตอสวนกลาง 
1. กลุมงานบริหารบุคคลควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และทําแนวทางการปฏิบัติงานในระเบียบ

ใหมๆและชี้แจงหนวยงานในภูมิภาคเปนระยะ 
2. ควรเพ่ิมกรอบพนักงานราชการ/ลูกจางชั่วคราว/พนักงานกระทรวงสาธารรสุข ในตําแหนงนัก

ทรัพยากรบุคคล ในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกรนั้นๆ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)    -ไมมี- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรายงาน นางนศิราวรรณ รักโคตร 
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ พ.ศ.2561 

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี  7  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 31  มกราคม 2561 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 60 รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน  ITA   
รอยละ 90 
2. สถานการณ 
 ไตรมาสท่ี1เปนการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษEB 4 – EB 6 ดัชนีวัดความโปรงใส (การ
จัดซ้ือจัดจาง) ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 37 หนวยงาน โดยมีคะแนนเปน 3 
ระดับ คือ 1,3 และ 5 รวม 5 คะแนน  
 หนวยงานท่ีไดคะแนนเต็ม  5  คะแนน มี  34  หนวยงาน คิดเปนรอยละ  91.89  
 หนวยงานท่ีไดคะแนน  ท่ี  3  คะแนน  มี  3   หนวยงาน  คิดเปนรอยละ  8.11 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 สรุปรายผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานกระทรวง
สาธารณสุขในสวนภูมิภาค เขตสุขภาพท่ี 7  ประจําปงบประมาณ 2561  ตัวชี้วัดท่ี 60 รอยละของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีผานเกณฑการประเมิน ITA จังหวัดกาฬสินธุ 
ลําดับ ช่ือหนวยงาน EB 4 EB 5 EB 6 ระดับ 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

(1 
คะแนน) 

(3 
คะแนน) 

(5 
คะแนน) 

 หนวยงานในสังกัดสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ   
ยังไมไดรับการอนุมัติ
แผนงาน / โครงการ    
ในการดําเนินงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จึงยังไมสามารถจัดทํา
เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ 
ตามแบบ EB 4-6ไดและได
บันทึก รายงานผลการ
ดําเนินงาน     ใหผูบริหาร    
ทุกหนวยงานทราบแลว 

 

1 สสจ.กาฬสินธุ 1 3 5 5 
2 สสอ.กุฉินารายณ 1 3 5 5 
3 สสอ.คํามวง 1 3 5 5 
4 สสอ.ยางตลาด 1 3 5 5 
5 สสอ.เขาวง 1 3 5 5 
6 สสอ.หนองกุงศรี 1 3 5 5 
7 สสอ.ดอนจาน 1 3 5 5 
8 สสอ.สหัสขันธ 1 3 5 5 
9 สสอ.หวยเม็ก 1 3 5 5 

10 สสอ.ฆองชัย 1 3 5 5 
11 สสอ.รองคํา 1 3 5 5 
12 สสอ.นามน 1 3 5 5 
13 สสอ.หวยผึ้ง 1 3 5 5 
14 สสอ.สมเด็จ 1 3 5 5 
15 สสอ.กมลาไสย 1 3 5 5 

แบบ ตก. 1 
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16 สสอ.สามชัย 1 3 5 5 
17 สสอ.ทาคันโท 1 3 5 5  

18 สสอ.เมืองกาฬสินธุ 1 3 5 5 
19 สสอ.นาคู 1 3 5 5 
20 รพ.กาฬสินธุ 1 3 - 3 
21 รพ.สหัสขันธ 1 3 5 5 
22 รพร.กุฉินารายณ 1 3 5 5 
23 รพ.ทาคันโท 1 3 5 5 
24 รพ.ดอนจาน 1 3 5 5 
25 รพ.นามน 1 3 5 5 
26 รพ.หวยผึ้ง 1 3 5 5 
27 รพ.หนองกุงศรี 1 3 5 5 
28 รพ.เขาวง 1 3 5 5 
29 รพ.ยางตลาด 1 3 5 5 
30 รพ.รองคํา 1 3 5 5 
31 รพ.ฆองชยั 1 3 5 5 
32 รพ.คํามวง 1 3 5 5 
33 รพ.หวยเม็ก 1 3 5 5 
34 รพ.กมลาไสย 1 2 3 5 
35 รพ.สหัสขันธ 1 3 5 5 
36 รพ.นาคู 1 3  3 
37 รพ.สามชัย 1 3  3 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

- 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)- 
     ผูรายงาน นายใจยา ศรีโพนทอง 

 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
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แบบรายงานการตรวจราชการ ระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ การบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี 29-31 มกราคม 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  
       ตวัช้ีวัดท่ี 61 รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภณัฑท่ีไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุทันตกรรม 
 
2. สถานการณ 

1. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. 2557 

1.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ในทุกระดับ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับคปสอ./รพ. 

- ทบทวนคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับ
จังหวัด ( PTC จังหวัด) เพ่ือดําเนินการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
บริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. 2557 ซ่ึงมี
ผูเก่ียวของรวมเปนกรรมการครอบคลุมท้ังดานยา และ
เวชภัณฑมิใชยา และจากหนวยงานทุกสวนท่ีเก่ียวของ 
(นพ.สสจ.เปนประธาน) 

- คปสอ.ทุกแหงมีคณะกรรมการบริหารยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาระดับอําเภอ รอยละ 100 
- ระดับโรงพยาบาลมีคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัดโรงพยาบาลรอยละ 100 

1.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีสอดคลองและลดหล่ันตามระดับสถาน
บริการ เปาหมายหรือเจตนารมณ 

จังหวัดกาฬสินธุ มีรายการบัญชียาจังหวัดกาฬสินธุ (ป 2560) และบัญชียา รพ.สต. (ป 2553) ซ่ึง
เปนรายการบัญชียาท่ีกําหนดใหหนวยบริการมีรายการตามกรอบบัญชีข้ันต่ําเพ่ือใชสําหรับการบริการอยางเทา
เทียม และใหอํานาจ PTC ระดับ CUP พิจารณาเพ่ิมรายการยาสําหรับการใหบริการไดเพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี ท้ังนี้ป 2561 จะไดทบทวนและจัดทําบัญชียาทุกระดับใหทันสมัย และ
สามารถรองรับระบบบริการ service plan และระบบสงตอผูปวย ใหไดครอบคลุมหนวยบริการทุกระดับ โดย
ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุมีบัญชียาเปนไปตามกรอบท่ีจังหวัดกําหนดรอยละ 100 

ความสอดคลองและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังนี้ 
 

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.     
 

แบบ ตก. 1 
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1.3 มีแผนจัดซ้ือ จัดจาง ยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
โรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการจัดทําแผนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑประจําป 2561 จํานวน             

90 แผน โดยนพ.สสจ.กาฬสินธุลงนามอนุมัติคิดเปนรอยละ 100 
1.4 มีการดําเนินการจัดซ้ือถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ 
จากขอมูลผลการตรวจสอบภายในงานบริหารเวชภัณฑระดับจังหวัดกาฬสินธุป 2560 พบวา

หนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดซ้ือยาไดถูกตองตามระเบียบพัสดุ   
1.5 จัดซ้ือจัดจางรวม 
1.5.1 จังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดซ้ือรวมท้ังระดับจังหวัด 

โดยวิธีสอบราคา /E-bidding และทําสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณมูลคา ดังนี้ 
- ยา จํานวน 61 รายการ สัญญาเริ่มตน 1 ต.ค. 2558 สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 หาก

ยังซ้ือไดในราคาเดิมหรือต่ํากวาราคาท่ีสอบไดสามารถนํามารายงานเปนซ้ือรวมราคาอางอิงได และป 2561 
ซ้ือรวมยาระดับเขต จํานวน 35 รายการ โดยวิธี E-bidding (อยูระหวางดําเนินการเซ็นสัญญา รอยเอ็ด และ
ขอนแกนดําเนินการ) 

- วัสดุการแพทย จํานวน 27 รายการ สัญญาเริ่มตน 1 ก.พ. 2558 สัญญาสิ้นสุด 1 ก.พ 
2559 หากยังซ้ือไดในราคาเดิมหรือต่ํากวาราคาท่ีสอบไดสามารถนํามารายงานเปนซ้ือรวมจังหวัดได และป 
2561 ซ้ือรวมวัสดุการแพทยระดับจังหวัด 84 รายการ โดยวิธี E-bidding  

- วัสดุทันตกรรม จัดซ้ือรวมเขตป 2560 จํานวน 2 รายการ (อยูระหวางดําเนินการ) 
1.5.2 จังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดใหหนวยงานทุกแหงจัดซ้ือรวมดวยวิธีการตอรองราคารวมแลวตกลง

ราคา (ราคาอางอิง) ดังนี้ 
 - ยา จัดซ้ือตามราคาอางอิงเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 285 รายการ 

- วัสดุทันตกรรม จัดซ้ือตามราคาอางอิงเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 16 รายการ 
- วัสดุการแพทย จัดซ้ือตามราคาอางอิงเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 128 รายการ 
- วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย ซ้ือตามราคาอางอิงของเฃต ประกาศใชป 2559 จํานวน 

134 รายการ (ราคาอางอิง วชย.LAB เขตสุขภาพท่ี 7 ตามท่ี สธ.0243.04/ว.365 ลว. 19 พค. 2558) 
1.6 มีการบริหารจัดการรวม แผนการสํารองรวม/คลังรวม ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
จังหวัดกาฬสินธุมีคลังสํารองรวมยา ดังนี้ 

- รายการยาตานพิษและเซรุมไวท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตามระบบการสํารองยาตานพิษ 
(สปสช.) โดยหนวยงานทุกแหงในจังหวัดกาฬสินธุสามารถเบิกใชไดภายใน 24 ชั่วโมง ตามความจําเปน
เรงดวน 

- รายการยาท่ีหาซ้ือยาก และเปนรายการยาท่ีโรงพยาบาลกาฬสินธุสงตอผูปวยกลับมารักษา 
ใกลบาน ไดกําหนดระบบการสงตอยาและใหโรงพยาบาลชุมชนสามารถขอเบิกใชยาจากรพ.กาฬสินธุ และให
ตามจายชดเชยคายาไดภายหลัง  
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1.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับช้ัน ในเวลาท่ีกําหนด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดการรายงานและควบคุมกํากับการบริหารจัดการดาน

ยาและเวชภัณฑมิใชยาดังนี้ 
(1) รายงานประจําเดือน  โรงพยาบาลทุกแหงรายงานผลการจัดซ้ือ การใช และมูลคาคงคลัง มาท่ี 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และนําเสนอรายงานทุกไตรมาสในท่ีประชุมกวป. 
(2) การวิเคราะหผลงานรายไตรมาส เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑจังหวัด (PTC) ไดสะทอน

ผลงานรายไตรมาสใหหนวยบริการทุกแหงทราบในท่ีประชุม  
(3) การรายงานผลการดําเนินการระดับเขตทุกไตรมาส และรายงานสง สป.ทุก 6 เดือน 

 
2. จริยธรรมวาดวยการจัดซ้ือจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 

2.1 มีแนวปฏิบัติและกลไกการกํากับการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดจัดการประชุมเพ่ือชี้แจงการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. 2557 ใหหนวยงานทุกระดับ 
(โรงพยาบาล/รพ.สต.) ในวันท่ี 29 กันยายน 2557 และสั่งการใหมีการดําเนินการตามระเบียบฯ ดังหนังสือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลทุกแหง (18 แหง คิดเปน 100 %) ประกาศเกณฑ
จริยธรรมฯระดับหนวยงานแลว และแตละโรงพยาบาลกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
เกณฑจริยธรรม 
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3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ขอมูลตามเปาหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธในแนวทางการตรวจราชการ 
1. มูลคาการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท้ังหมด) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซือ้รวม มูลคาการจัดซือ้ทั้งหมด รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสดุ 
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซ้ือรวม จัดซ้ือทั้งหมด 

คิด
เปน
รอย
ละ 

1.รพ.
กาฬสินธุ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

8,147,056.45 0.00 18,400.0
0 

4,668,800.
40 

1,724,110.00 50,080,506.60 297,804
.00 

141,072.00 5,295,820.4
0 

1,961,310.00 14,558,366.8
5 

57,776,513.0
0 

25.2
0 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

17,770,032.76 244,304.00 0.00 0.00 0.00 50,080,506.60 297,804
.00 

141,072.00 5,295,820.4
0 

1,961,310.00 18,014,336.7
6 

57,776,513.0
0 

31.1
8 

2.รพ. 
กุฉนิารายณ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

6,764,246.18 916,108.50 0.00 0.00 0.00 14,031,168.31 5,600,2
79.03 

0.00 0.00 0.00 7,680,354.68 19,631,447.3
4 

39.1
2 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,031,168.31 5,600,2
79.03 

0.00 0.00 0.00 0.00 19,631,447.3
4 

0.00 
 

3.รพ. 
ยางตลาด 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

3,252,411.90 658,925.30 13,780.0
2 

0.00 1,702,484.00 5,443,494.54 1,524,9
84.05 

44,330.16 0.00 1,850,284.00 5,627,601.22 8,863,092.75 63.4
9 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา 

0.00 40,405.88 0.00 0.00 0.00 5,443,494.54 1,524,9
84.05 

44,330.16 0.00 1,850,284.00 40,405.88 8,863,092.75 0.46 

4.รพ. 
สมเด็จ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,232,885.65 280,874.50 0.00 0.00 296,473.70 3,586,240.13 1,072,5
39.57 

95,475.00 10,400.00 300,773.70 1,810,233.85 5,065,428.40 35.7
4 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา 

0.00 51,253.00 0.00 0.00 0.00 3,586,240.13 1,072,5
39.57 

95,475.00 10,400.00 300,773.70 51,253.00 5,065,428.40 1.01 

5.รพ. 
กมลาไสย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

2,680,913.00 0.00 0.00 0.00 2,947,119.00 8,110,277.00 2,662,4
74.00 

19,690.00 0.00 3,599,611.00 5,628,032.00 14,392,052.0
0 

39.1
1 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 272,273.00 0.00 0.00 0.00 8,110,277.00 2,662,4
74.00 

19,690.00 0.00 3,599,611.00 272,273.00 14,392,052.0
0 

1.89 
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2. มูลคาการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท้ังหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซือ้รวม มูลคาการจัดซือ้ทั้งหมด รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสดุ 
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซ้ือรวม จัดซ้ือทั้งหมด 
คิดเปน
รอยละ 

6.รพ.เขาวง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,107,870 602,291.2 26,135.88 0.00 2,551,180 3,624,201 1,143,936 163,368.4 0.00 2,566,930.80 4,287,478.0 7,498,437.5 57.18 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,624,201 1,143,936 163,368.4 0.00 2,566,930.80 0.00 7,498,437.5 0.00 

7.รพ. 
คํามวง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

511,669.4 0.00 13,800.00 0.00 2,060,291 3,696,959 882,847.2 222,591.0 0.00 2,060,291.00 2,585,760.4 6,862,688.6 37.68 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,696,959 882,847.2 222,591.0 0.00 2,060,291.00 0.00 6,862,688.6 0.00 

8.รพ. 
หนองกุงศรี 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,808,011
.38 

687,195.0
5 

0.00 0.00 1,903,890 4,016,781 1,330,525 73,340.00 0.00 1,954,890.00 4,399,096. 7,375,536.8 59.64 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,016,781 1,330,525 73,340.00 0.00 1,954,890.00 0.00 7,375,536.8 0.00 

9.รพ. 
หวยเม็ก 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,116,121 27,801.80 27,760.00 0.00 1,592,875 2,504,499 530,745.3 29,960.00 0.00 1,592,875.70 2,764,558.5 4,658,081.0 59.35 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 24,870.75 0.00 0.00 0.00 2,504,499 530,745.3 29,960.00 0.00 1,592,875.70 24,870.75 4,658,081.0 0.53 

10.รพ. 
นามน 

ตอรองราคารวม
แลวตกลงราคา 

604,793.0 210,453.8 15,100.00 2,960.00 824,054.7 1,532,776 456,975.7 40,172.00 39,446.00 879,854.75 1,657,361.6 2,949,225.3 56.20 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 1,532,776 456,975.7 40,172.00 39,446.00 879,854.75 3,959.00 2,949,225.3 0.13 

11.รพ.
หวยผ้ึง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

885,021.1 251,226.7 64,346.25 0.00 573,837.9 1,511,691 547,381.5 109,400.6 0.00 573,837.99 1,774,432.0 2,742,311.5 64.71 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,511,691 547,381.5 109,400.6 0.00 573,837.99 0.00 2,742,311.5 0.00 
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๒๗๐ 

2. มูลคาการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท้ังหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซือ้รวม มูลคาการจัดซือ้ทั้งหมด รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสดุ 
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซ้ือรวม จัดซ้ือทั้งหมด 
คิดเปน
รอยละ 

12.รพ. 
ทาคันโท 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

649,480.3 0.00 19,395.00 312,146.0 1,150,670 2,087,395 212,759.3 53,585.00 333,836.00 1,282,210.25 2,131,691.60 3,969,786.53 53.70 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,087,395 212,759.3 53,585.00 333,836.00 1,282,210.25 0.00 3,969,786.53 0.00 

13.รพ. 
สหัสขันธ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

0.00 0.00 177,662.0 15,300.00 688,031.0 1,942,322 125,590.0 177,662.0 22,625.00 688,031.06 880,993.06 2,956,231.02 29.80 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942,322 125,590.0 177,662.0 22,625.00 688,031.06 0.00 2,956,231.02 0.00 

14.รพ. 
รองคํา 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

167,156.8 87,763.48 700.00 0.00 307,036.0 1,183,043 456,215.1 38,389.14 0.00 320,890.45 562,656.28 1,998,538.34 28.15 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,183,043 456,215.1 38,389.14 0.00 320,890.45 0.00 1,998,538.34 0.00 

15.รพ.
ดอนจาน 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

493,126.4 0.00 0.00 0.00 0.00 524,789.6 793,908.3 0.00 0.00 0.00 493,126.47 1,318,698.00 37.39 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524,789.6 793,908.3 0.00 0.00 0.00 0.00 1,318,698.00 0.00 

16.รพ. 
นาคู 

ตอรองราคารวม
แลวตกลงราคา 

404,827.5 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459,418 313,948.1 18,673.00 0.00 0.00 404,827.50 1,792,039.43 22.59 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,459,418 313,948.1 18,673.00 0.00 0.00 0.00 1,792,039.43 0.00 

17.รพ. 
สามชัย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

636,718.5 226,549.5 0.00 0.00 643,885.0 1,511,276 286,590.5 55,315.00 22,500.00 643,885.00 1,507,153.05 2,519,566.79 59.82 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,511,276 286,590.5 55,315.00 22,500.00 643,885.00 0.00 2,519,566.79 0.00 
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๒๗๑ 

2. มูลคาการจัดซ้ือรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท้ังหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซือ้รวม มูลคาการจัดซือ้ทั้งหมด รวมมูลคาจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสดุ 
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซ้ือรวม จัดซ้ือทั้งหมด 
คิดเปน
รอยละ 

18.รพ. 
ฆองชัย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

711,853.8 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,817 0.00 0.00 0.00 0.00 711,853.84 1,548,817.16 45.96 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,817 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,548,817.16 0.00 

รวมทั้ง
จังหวัด 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

31,174,16
2.72 

3,949,189.
96 

377,079.1
5 

4,999,206.
40 

18,965,93
9.25 

108,395,6
61 

18,239,50
3.90 

1,283,023 5,724,627.40 20,275,675.70 59,465,577.4 153,918,491 38.63 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

17,770,03
2.76 637,065.6 0.00 0.00 0.00 

108,395,6
61 

18,239,50
3 1,283,023 5,724,627.40 20,275,675.70 18,407,098.3 153,918,491. 11.96 

รอยละซ้ือรวมทั้งจังหวัด 45.15 25.14 29.39 87.33 93.54  77,872,675.8 153,918,491. 50.59 

หมายเหตุ : ผานเกณฑทุกโรงพยาบาล 
 

สรุปมูลคาการซ้ือรวม จังหวัดกาฬสินธุ ณ ไตรมาส 1 ป 2561 
 
 ประเภท มูลคาการซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือท้ังหมด คิดเปนรอยละ 

ยา 48,944,195.48 108,395,661.25 45.15 

วัสดุการแพทย 4,586,255.59 18,239,503.90 25.14 
วัสดุทันตกรรม 377,079.15 1,283,023.34 29.39 

วัสดุเอกซเรย 4,999,206.40 5,724,627.40 87.33 

วัสดุวิทยาศาสตร
การแพทย 

18,965,939.25 20,275,675.70 93.54 

รวม 77,872,675.87 153,918,491.58 50.59 
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๒๗2 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม    (ไมมี) 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

ส่ิงท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 
การดําเนินการจัดซื้อยาและเวชภณัฑยา
รวมระดับเขตมีความลาชา (ดําเนินการ
โดยวิธีสอบราคาและ E-bidding) 

มีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศการบริหารจัดการ
ดานยาและเวชภัณฑมิใชยาระดับ
เขต และใชเพ่ือการควบคุมกํากับ 
 

ควรมีการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศจาก
กระทรวงฯ ใหสามารถ
ประมวลผลการดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมการรายงานตาม
ขอกําหนดของตัวชี้วัดตรวจ
ราชการ เพ่ือลดปญหาการ
ทํางานซํ้าซอ 
 

โรงพยาบาลทุกแหงมีการประกาศ
เกณฑจริยธรรมฯ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑ
จริยธรรม แตจังหวัดยังไมได
ดําเนินการจัดทําระบบรายงานเพ่ือ
ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑฯ 
 

หนวยบริการทุกแหงเริ่มมี
แผนพัฒนาสนับสนุนการสงเสริม
การใชยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา
อยางสมเหตุผล มีการจัดทํา
แนวทางในการใชยาและเวชภัณฑ 
แตการติดตาม และประเมินผลยัง
ไมชัดเจน 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ขอสังเกตท่ีพบ/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
- 
7. นวัตกรรมท่ีเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

      ผูรายงาน นางเยาวมาลย วรรณสินธ 
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ สสจ.กาฬสินธุ 

โทร 086-2342705 
E-mail: pumpharm@hotmail.com 

วันท่ีรายงาน 15 มกราคม 2561 
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๒๗๓ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๓ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดการบริการสุขภาพ 
หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 62(PLUS) ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  
    สาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด  
2. สถานการณ 
 ๒.๑ การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด ไดดําเนินการตรวจสอบภายในตามแผนท่ีกําหนด มีการปรับ
แผนการตรวจสอบภายใน เนื่องจากบุคลากรมีภาระงานในงานประจํามาก จึงทําใหแผนท่ีวางไวไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีวางไว สําหรับหนวยรับตรวจระดับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หนวยตรวจสอบระดับจังหวัด
ใชวิธีการสุมตรวจในเครือขายบริการสุขภาพ (CUP) ทําใหการตรวจสอบภายในครอบคลุมและบรรลุเปาหมาย 
ในสวนคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับภาคีเครือขายระดับอําเภอ ไดดําเนินการออกตรวจสอบหนวย
บริการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบครบทุกแหง และรายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวม ใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุทราบ 
     ๒.๒ การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ๕ มิติ (Internal Control : IC) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
หนวยงานมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ซ่ึงแตละมิติไดระบุกิจกรรมยอยไวชัดเจน สามารถใชเปนคูมือ     
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการไดครอบคลุมทุกดาน และจังหวัดไดรวบรวม
ผลการประเมินผลระบบควบคุมภายในประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ของหนวยงานในสังกัดครบถวน  
ทุกแหง ประกอบดวยโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง โดยเกณฑการประเมินตองผานรอยละ ๘๐ 
ข้ึนไปหากไมถึงรอยละ ๘๐ หนวยบริการจะตองจัดทําแผนพัฒนาองคกรเพ่ือปรับปรุงระบบงานนั้นๆ         
แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง ๕ มิติ ประกอบดวย 
  ๑.มิติดานการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลสิทธิตางๆ 
  ๒.มิติดานการเงิน 
  ๓.มิติดานบริหารพัสดุ 
  ๔.มิติดานงบการเงิน 

  ๕.มิติดานระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ๓.๑ การตรวจสอบภายใน : หนวยงานไดรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการภาคีเครือขาย  
      ๑) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในและภาคี
เครือขายระดับจังหวัด ไดดําเนินการออกตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปาหมายการ
ตรวจสอบภายใน ๕๕ แหง ผลการดําเนินงาน ๔๔ แหง คิดเปนรอยละ ๘๐ และไดรายงานผลการตรวจสอบภายใน
รอบ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ใหกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรียบรอยแลว ดังนี้ 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๗๔ 
 

เปาหมาย/ผลงานการตรวจสอบภายใน 
หนวยงาน เปาหมาย 

(แหง) 
ผลงาน (แหง) คิดเปนรอยละ 

๑.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ๑ ๑ ๑๐๐ 
๒.โรงพยาบาลท่ัวไป ๑ ๑ ๑๐๐ 
๓.โรงพยาบาลชุมชน ๑๗ ๑๒ ๗๐.๕๙ 
๔.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ๑๘ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
๕.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๑๘ ๑๕ ๘๓.๓๓ 

รวม ๕๕ ๔๔ ๘๐.๐๐ 
 

 ๒) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัดและภาคีเครือขายหนวยงานในสังกัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือดําเนินการออกตรวจสอบภายใน
หนวยรับตรวจในสงักัด และจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปาหมายหนวยรับตรวจ 
จํานวน ๓๗ แหง ประกอบดวย 
   ๑. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  จํานวน  ๑ แหง 
   ๒. โรงพยาบาลท่ัวไป    จํานวน  ๑ แหง 
   ๓. โรงพยาบาลชุมชน   จํานวน ๑๗ แหง 
   ๔. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน ๑๘ แหง  
โดยแจงแผนการออกตรวจสอบภายในใหหนวยรับตรวจทราบ และใหประเมินตนเองตามแบบสอบทาน        
จํานวน ๒๘ ดาน เพ่ือรอรับตรวจ พรอมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ ในระหวางเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและภาคีเครือขายฯ ไดดําเนินการออก
ตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจไปแลว ระหวางวันท่ี ๑๑,๑๗-๑๘,๒๔-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ รวม ๙ แหง 
ประกอบดวย โรงพยาบาลท่ัวไป จํานวน ๑ แหง โรงพยาบาลชุมชน ๔ แหง และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
จํานวน ๔ แหง คิดเปนรอยละ ๒๔.๓๒   
        ๓) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ แจงใหโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหง/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหง/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุก รายงานขอมูลการใชจาย  
คาสาธารณูปโภค และคาสาธารณูปโภคคางจาย ของหนวยงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ เปนรายไตรมาสตาม
แบบ รง.๑-๑ , รง.๒-๑ , รง.๓-๑ ภายในวันท่ี ๕ นับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาศ สําหรับการรายงาน ไตร
มาสท่ี ๑  อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลหนวยงานในสังกัด เพ่ือรายงานใหสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขทราบตอไป 

  ๓.๒ ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด 
 ๑) หนวยบริการไดดําเนินการประเมินระบบควบคุมภายในประสิทธิภาพการเงินการคลัง 
๕ มิติ ครบ ๑๐๐% ครอบคลุมหนวยบริการระดับโรงพยาบาลท่ัวไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ดังนี้  
 
 

 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๗๕ 
 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงหนวยบริการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง ๕ มิต ิเกณฑการประเมิน ๓ ระดับ 

เกณฑการประเมิน ๕ มิต ิ ระดับดีมาก 
คะแนน ๙๑-

๑๐๐  
(แหง) 

ระดับด ี
คะแนน ๘๑-

๙๐  
(แหง) 

ระดับพอใช 
คะแนน ๗๐-

๘๐  
(แหง) 

รวม 
(แหง) 

๑.มิติดานการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล
สิทธิตางๆ 

๑๕ ๑ ๒ ๑๘ 

๒.มิติดานการเงิน ๑๒ ๕ ๑ ๑๘ 
๓.มิติดานบริหารพัสดุ ๗ ๙ ๒ ๑๘ 
๔.มิติดานงบการเงิน ๙ ๖ ๓ ๑๘ 
๕.มิติดานระบบการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง 

๑๑ ๕ ๒ ๑๘ 

 
 ๒) จากผลการประเมินพบวาหนวยบริการท่ีมีผลการประเมินผานเกณฑรอยละ ๘๐ ข้ึน
ไป ท้ัง ๕ มิติ จํานวน ๑๕ แหง คิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ สําหรับหนวยบริการท่ีมีผลการประเมินไมผานเกณฑ
รอยละ ๘๐ จํานวน ๓ แหง (รพ.นาคู/รพ.ฆองชัย/รพ.ดอนจาน) ไดแจงใหหนวยบริการจัดทํารายงาน
เปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนาองคกร เพ่ือปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีพบจุดออนในแตละมิติ  
ตารางท่ี ๒ แสดงผลการประเมินภาพรวม 

เกณฑการประเมิน ๕ มิต ิ เปาหมาย (แหง) ผลงาน (แหง) รอยละ 

๑.มิติดานการจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาลสิทธิตางๆ ๑๘ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
๒.มิติดานการเงิน ๑๘ ๑๗ ๙๔.๔๔ 
๓.มิติดานบริหารพัสดุ ๑๘ ๑๖ ๘๘.๘๙ 
๔.มิติดานงบการเงิน ๑๘ ๑๕ ๘๓.๓๓ 
๕.มิติดานระบบการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง 

๑๘ ๑๖ ๘๘.๘๙ 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

- 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให 
การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูทําหนาทีต่รวจราชการรับ
ไปประสานหรือดําเนินการตอ 

หนวยตรวจระดับจังหวัด มีบุคลากร
ไม เ พียงพอ ทําใหการตรวจสอบ
ภายในไมครอบคลุมหนวยรับตรวจ
ทุกแหง 

-ควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายงาน
นั ก วิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น        
เพ่ือขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายใน
บรรลุเปาหมายท่ีวางไว  

- 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๗๖ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

 

     ผูรายงาน     1. นางสุระภา ฆารสวาง 
ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 

โทร ๐๘๙-๘๔๓๙๒๙๓  
e-mail Surapa๙๒๙๓@gmail.com 

2. น.ส.จุฑารัตน จังโกฎิ 
ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

โทร ๐๘๑-๓๒๐๐๖๒๖ 
3. น.ส.สมบัติ สุทธิชุม 

ตําแหนง จพ.การเงินและบัญชีชํานาญงาน 
โทร ๐๘๑-๓๒๐๕๓๓๐ 

4. น.ส.สุวิกรานต ศรีวรรณา 
ตําแหนง จพ.ธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

mailto:Surapa%E0%B9%99%E0%B9%92%E0%B9%99%E0%B9%93@gmail.com


๒๗๗ 
 

  

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี  3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  7  ตรวจราชการวันท่ี  29 - 31  มกราคม  2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 64 : รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง 
HA ข้ัน 3 

 

2. สถานการณ 
 ตามท่ี  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดเห็นความสําคัญ

ดานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล  และเปนนโยบายท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ
หนวยบริการซ่ึงเปนประเด็นสําคัญในพัฒนาโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลท่ัวไป  โรงพยาบาลสังกัดกรมการ
แพทย  กรมควบคุมโรค  และกรมสุขภาพจิต  โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข             
เขาสู  การรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA  ข้ัน 3 ,                       
Re - Accreditation  และไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ และเครือขายวิชาชีพทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขอยางตอเนื่องและยั้งยืน ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ  
เพ่ือมุงเนนใหผูรับบริการ  ประชาชนและสังคม ไดรับบริการท่ีดีมีคุณภาพนั้น  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญจําเปนดังกลาว และยึดถือเปนองคประกอบสําคัญหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสถานพยาบาล (HA)  ใหเปนระบบ อยางตอเนื่องมุงสูการรับรองตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานท่ีจังหวัดกําหนด  เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ  ทุติย
ภูมิ และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ใหครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่อง  และเปนการชวยลดปญหาในการรองเรียนของผูรับบริการตาม 
มาตรา 41 

 จังหวัดกาฬสินธุ  มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  18  แหง  ประกอบดวย  โรงพยาบาล
ท่ัวไป  1  แหง  โรงพยาบาลชุมชน  13  แหง และโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) ไดเปดใหบริการเฉพาะ 
OPD, ER  และเริ่มเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพ HA   ท้ังนี้โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3)  ท้ัง  4  
แหง  ยังไมไดรับการเยี่ยมรับรองคุภาพสถานพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)  
เนื่องจากยังไมไดใหบริการผูปวยใน (IPD)  ไดใชมาตรฐาน PCA  แทน  HA 
 

ขอมูลโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ลําดับท่ี สถานพยาบาล ผานการรับรองคุณภาพ (HA) รอยละ 
1 รพท. จํานวน  1  แหง 1 100 % 
2 รพช. จํานวน  13  แหง 12 92.31 % 
3 รพ.ขนาด F3  จํานวน  4  แหง - - 
 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๗๘ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 : ภาพรวมจังหวัด รอบท่ี 1  ไตรมาสท่ี 1 (ขอมูล ต.ค. - ธ.ค. 60)  
 

ลําดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 1 (ขอมูล ณ 
วันท่ีรับตรวจราชการ 

ระดับความสําเร็จของดําเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

สถานพยาบาล (HA) 
1 ตัวชี้วัดท่ี 7 : รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรมาฐานผานการรับรอง HA 

ข้ัน 3 
  : โรงพยาบาลท่ัวไปผาน
การรับรองคุณภาพ HA 
ข้ัน 3 รอยละ 100 

เปาหมาย 1  แหง 

ระดับ 5 ผลงาน 1  แหง 

อัตรา/
รอยละ 

100 

 : โรงพยาบาลชุมชนผาน
การรับรองคุณภาพ HA 
รอยละ 80 

เปาหมาย 13  แหง 

ระดับ 5 ผลงาน 12  แหง 

  อัตรา/
รอยละ 

92.31 
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หมายเหต ุ
1. โรงพยาบาลยางตลาด  อําเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับการเยี่ยม Re-accreditation จาก สรพ. 
เม่ือวันท่ี 25 - 26  มกราคม  2561  รอประกาศผล 
2. โรงพยาบาลหวยเม็ก  อําเภอหวยเม็ก  จังหวัดกาฬสินธุ  ไดรับการเยี่ยม Re-accreditation จาก สรพ. 
เม่ือวันท่ี 25 - 26  มกราคม  2561  รอประกาศผล 
3. โรงพยาบาลท่ียังคงธํารงข้ันการพัฒนาบันไดข้ัน 2 คือ โรงพยาบาลหวยผึ้ง เนื่องจากไดหมดอายุการ
รับรอง 
คุณภาพ HA ขณะนี้อยูระหวางการตออายุ  และทาง สรพ.ยังไมกําหนดวันเยี่ยม 

 

ลําดับ ชือ่สถานพยาบาล HACC (ขอนแกน) เยี่ยม
กระตุน 

กําหนดเยี่ยม Perservation จาก 
สรพ. 

1 โรงพยาบาลหวยผึ้ง    วันท่ี  18 มิถุนายน 
2560 

ยังไมกําหนดวันเยี่ยม 

 

1. โรงพยาบาลท่ี รอ Re-accreditation มีอยู  3  แหง 
 

ลําดับ ชือ่สถานพยาบาล  HACC (ขอนแกน) 
เยี่ยมกระตุน 

กําหนดเยี่ยมจาก สรพ. 

1 โรงพยาบาลเขาวง  วันท่ี  24 
พฤษภาคม 2560  

วันท่ี 22 - 23 
กุมภาพันธ  2561   

2 โรงพยาบาลคํา
มวง 

 วันท่ี  26 
พฤษภาคม 2560 

วันท่ี 14 - 15  
กุมภาพันธ  2561   

3 โรงพยาบาลรอง
คํา   

 - ยังไมกําหนดวันเยี่ยม 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
 หมายเหต ุ

1. เปลี่ยนผูปฏิบัติหนาท่ีโดยตรงดานงานคุณภาพในโรงพยาบาลบอย 
2. ขาดการเชื่อมโยงระบบภายในและภายนอก 
3. ขาดการสงเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด 
4. การขับเคลื่อน  

     - การนํามาตรฐานสูการปฏิบัติ ยังไมเปนแนวทางเดียวกัน(ยังทําตามบริบทตางทํา ตางแปลความ) 
     - ยังนําสูระดับการปฏิบัติไดไมครอบคลุมเพียงพอ ท่ีจะขับเคลื่อนในระดับโรงพยาบาล 
5. งบประมาณ 

    - การพัฒนาคนดานคุณภาพ 
    - การปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบมาตรฐาน 
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๒๘๑ 
 

6. การสรางวัฒนธรรมคุณภาพในองคกรอยางตอเนื่องเพ่ือคงการพัฒนาคุณภาพท่ียั่งยืน 

    - วัฒนธรรมความปลอดภัย (Learning organization) 
7. การ Benchmarking 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

 

     ผูรายงาน  นางสาวเพชรลัดดา  วังภูสิทธิ์    
       ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      

          วันท่ี  9  มกราคม  2561 
             โทร 062 – 3565562  

                                            e-mail : Pet_wangphusit1898@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
หัวขอ การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ   เขตสุขภาพท่ี 7 ตรวจราชการวันท่ี  29 – 31 มกราคม 2561 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดท่ี 72  รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6 ) 

 

2. สถานการณ 
           1. วิเคราะหสถานการณ ความสําคัญ สภาพปญหาของพ้ืนท่ี 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการเฝาระวังทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัดสํานักงาน 
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และมีการวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ ท้ัง 18 แหง       
มาอยางตอเนื่อง โดยใชดัชนีภาวะวิกฤติทางการเงิน  7 ระดับ ของกลุมประกันสุขภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข  ในไตรมาส 4 ปงบประมาณ 2560  พบวา โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุไมมีภาวะวิกฤติทาง
การเงินระดับ 7 
 ปงบประมาณ 2561  ไตรมาสแรก การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พบวา โรงพยาบาลใน
จังหวัดกาฬสินธุไมมีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 
          2. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนราย
ประเด็น) 
   ตัวช้ีวัด : รอยละของหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ไมเกินรอยละ 6)   

               จํานวน รพ.ท่ีวิกฤติ ระดับ 7   0    แหง  คิดเปนรอยละ    0 

ตารางท่ี  1  แสดงหนวยบริการจังหวัดกาฬสินธุท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ  7  ไตรมาส 4   
      ปงบประมาณ 2558 - 2560  และ ไตรมาส 1  ปงบประมาณ 2561 

ลําดับ หนวยบริการ 
ระดับ
บริการ 

Risk Q4  
Y58 

Risk Q4  
Y59 

Risk Q4  
Y60 

Risk Q1 
Y61 

1 รพท.กาฬสินธุ S 0 0 2 1 
2 รพร.กุฉินารายณ M2 4 7 6 6 
3 รพช.ยางตลาด M2 0 0 3 0 
4 รพช.สมเด็จ M2 0 0 1 0 
5 รพช.กมลาไสย F1 3 7 6 5 
6 รพช.เขาวง F2 4 7 2 0 
7 รพช.คํามวง F2 4 7 6 1 
8 รพช.หนองกุงศรี F2 2 1 0 0 

ตารางท่ี  1  แสดงหนวยบริการจังหวัดกาฬสินธุท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ  7  ไตรมาส 4 
               ปงบประมาณ 2558 - 2560  และ ไตรมาส 1  ปงบประมาณ 2561 

แบบ ตก. 1 
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ลําดับ หนวยบริการ 
ระดับ
บริการ 

Risk Q4  
Y58 

Risk Q4  
Y59 

Risk Q4  
Y60 

Risk Q1 
Y61 

9 รพช.หวยเม็ก F2 0 7 4 4 
10 รพช.ทาคันโท F2 7 4 6 5 
11 รพช.นามน F2 3 0 0 0 
12 รพช.หวยผึ้ง F2 0 3 6 3 
13 รพช.สหัสขันธ F2 7 4 5 1 
14 รพช.รองคํา F2 6 4 5 0 
15 รพช.นาคู F3 - - 3 0 
16 รพช.ฆองชัย F3 - - 3 0 

17 รพช.ดอนจาน F3 - - 6 0 

18 รพช.สามชัย F3 - - 5 0 
  วิกฤติระดับ 7  (แหง)   2 5 0 0 
  รอยละ   14.29 35.71 0 0 

   ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th 

ผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2561  พบวา ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง
หนวยบริการจังหวัดกาฬสินธุ ท้ังหมด 18 แหง ไมมีหนวยบริการท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7     
คิดเปนรอยละ 0  (ผานเกณฑ) 

 

ตารางท่ี 2  ผลการประเมินระดับความสําเร็จการบริหารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ  
     (หนวยบริการผานเกณฑในแตละขอจํานวน 7 ขอ) 

 
 
 
 

ลําดับ 
หนวยบริการ 

1.แผน
ทาง

การเงิน
(Planfin) 
มีความ
ทันเวลา 
ครบถวน 
ถูกตอง 

2.ผลตางของ
แผนและผลไม 
เกินรอยละ 5  
(รายได และ 
คาใชจายสูง
กวาหรือตํ่า

กวาแผนไดไม
เกินรอยละ 5) 

3.หนวยบริการ 
มีสัดสวนของ

ตนทุนตอรายได
ไม เกินคาmean 

+1SD ของ
หนวยบริการใน
กลุมเดียวกัน 

4.หนวย
บริการผาน

เกณฑประเมิน
ประสิทธิภาพ
มากกวา 4 ตัว

จากเกณฑ
ประเมิน 7 ตัว 

5.
หนวย
บริการ

มี
คาเฉล่ีย
คะแนน 

FAI 
>90 

6.หนวย
บริการผาน

เกณฑคะแนน
คุณภาพบัญชี
ดวยการตรวจ
ทางอิเล็คทรอ 
นิกส 100 
คะแนน 

7.เครือ 
ขาย CFO 
/Audit 

ระดับเขต 
/จังหวัด
ผานการ
อบรม 

1 รพท.กาฬสินธุ 1 - 1 1 1 1 1 

2 รพร.กุฉินารายณ 1 - 1 1 1 1 1 

3 รพช.ยางตลาด 1 - - 1 1 - 1 

4 รพช.สมเด็จ 1 - 1 1 1 1 1 

5 รพช.กมลาไสย 1 - - 1 1 - 1 

6 รพช.เขาวง 1 0.5 1 1 1 1 1 

7 รพช.คํามวง 1 0.5 1 1 1 1 1 

8 รพช.หนองกุงศรี 1 - 1 1 1 1 1 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินระดับความสําเร็จการบริหารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ  

     (หนวยบริการผานเกณฑในแตละขอจํานวน 7 ขอ) 

 
 
 
 

ลําดับ หนวยบริการ 

1.แผนทาง
การเงิน

(Planfin ) 
มีความ
ทันเวลา 
ครบถวน 
ถูกตอง 

2.ผลตางของ
แผนและผล 
ไมเกินรอยละ
5  (รายได 

และคาใชจาย
สูงกวาหรือ 

ตํ่ากวาแผนได
ไมเกิน 

รอยละ 5) 

3.หนวยบริการมี
สัดสวนของ

ตนทุนตอรายได 
ไมเกินคา 

mean+1SD 
ของหนวย 

4.หนวย
บริการผาน

เกณฑ 
ประเมิน

ประสิทธิภาพ
มากกวา 4 ตัว

จากเกณฑ
ประเมิน 7 ตัว 

5.
หนวย
บริการ

มี
คาเฉล่ีย
คะแนน 

FAI 
>90 

6.หนวย
บริการผาน

เกณฑคะแนน
คุณภาพบัญชี
ดวยการตรวจ

ทาง
อิเล็คทรอนิกส 
100 คะแนน 

7.
เครือขาย 
CFO/ 
Audit

ระดับเขต 
/จังหวัด
ผานการ
อบรม 

9 รพช.หวยเม็ก 1 - 1 1 1 1 1 

10 รพช.ทาคันโท 1 - 1 1 1 1 1 

11 รพช.นามน 1 0.5 1 1 1 1 1 

12 รพช.หวยผึ้ง - - - 1 1 - 1 

13 รพช.สหัสขันธ 1 0.5 1 1 1 1 1 

14 รพช.รองคํา 1 0.5 1 1 1 - 1 

15 รพช.นาคู - - 1 1 1 - 1 

16 รพช.ฆองชัย 1 - 1 1 1 - 1 

17 รพช.ดอนจาน 1 - 1 1 1 - 1 

18 รพช.สามชัย - - 1 1 1 1 1 

 รวม 15 2.5 15 18 18 11 18 

 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 แนวทางการดําเนินงานการบริหารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 

 1. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เพ่ือการ
วิเคราะห ติดตาม และเฝาระวังสถานะทางการเงินการคลังของหนวยบริการอยางใกลชิด กําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง เพ่ือการวิเคราะห ติดตาม และเฝาระวังสถานะทางการเงินการ
คลังของหนวยบริการอยางใกลชิด และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลรายไตรมาส 
 2. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูลการเงินการคลัง และตรวจสอบบัญชี (Auditor) ระดับ
จังหวัด/อําเภอและดําเนินการตรวจสอบการจัดทําบัญชีของหนวยบริการ ประกอบดวยโรงพยาบาลทุกแหง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ท้ังนี้เปนการดําเนินงานรวมกับทีมตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือเปนการบูรณาการและใชทรัพยากรรวมกันของทีมงาน ซ่ึงประกอบดวย กลุมงานบริหาร
ท่ัวไป กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ และกลุมงานประกันสุขภาพ ซ่ึงจะเริ่มดําเนินการในชวงตนเดือนมกราคม – 
พฤษภาคม 2561  
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 3. แตงตั้งคณะกรรมการบริหารดานวัสดุสํานักงาน ระดับจังหวัด เพ่ือกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติโดย
รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในภาพรวมท้ังจังหวัด มีการกําหนดราคากลาง และประกาศใหใช
ราคากลางท่ีกําหนดในการจัดซ้ือ/จางวัสดุสํานักงานภายในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ 
 
 4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ กําหนดนโยบายใหผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด ได
วิเคราะหและสะทอนขอมูลกลับคืนใหหนวยบริการไดปรับปรุงพัฒนางาน ผานเว็บไซต สสจ.กาฬสินธุ หัวขอ 
Medical Service Data 
 

แผนทางการเงิน (Planfin) 
 การจัดทําแผนทางการเงิน ปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รับนโยบาย
จากสวนกลางใหหนวยบริการในสังกัดทุกแหง จัดทําแผนทางการเงิน (Planfin) เพ่ือประโยชนตอการ
บริหารงาน การควบคุม กํากับและการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้
การจัดทําแผนทางการเงินจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และความรวมมือจากผูปฏิบัติงาน
ทุกฝาย เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการยอมรับรวมกัน จึงจะสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม และกําหนดใหมีการติดตามประเมินแผนทางการเงินทุกไตรมาสในระดับจังหวัด ทุกเดือนในระดับ
อําเภอ   
 การจัดทําแผนทางการเงินกําหนดใหหนวยบริการมีการปรับแผนประมาณการรายได-คาใชจายอีกครั้ง
เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 (เดือนเมษายน 2561) ซ่ึงเปนไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ท้ังนี้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดมีการติดตามประเมินผลการจัดทําแผนประมาณการรายได-คาใชจายของหนวย
บริการทุกแหงเปนประจําทุกไตรมาส 
 แผนทางการเงิน ประจําป 2561 ประกอบไปดวย 7 แผนยอย ไดแก  
 1) แผนประมาณการรายได - คาใชจาย  
 2) แผนการจัดซ้ือยา เวชภัณฑ วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  
 3) แผนการจัดซ้ือวัสดุ  
 4) แผนบริหารจัดการเจาหนี้  
 5) แผนบริหารจัดการลูกหนี้  
 6) แผนการลงทุนของหนวยบริการ  
 7) แผนการสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

ในปงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดกาฬสินธุ มีการจัดทําแผนทางการเงิน 
(Planfin)  ตามแนวทางการดําเนินงานเพ่ือปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหนวยบริการ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชขอมูลการประมาณการป 2560 ของกลุมประกันสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนฐาน และสงแผนทางการเงิน  ผานทางเว็บไซดกลุมประกันสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://planfin.cfo.in.th ไดครบถวนสมบูรณ ทันเวลา โดยผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และผานการอนุมัติจากเขตสุขภาพท่ี 7   

การจัดทําแผนทางการเงิน (Planfin) ป 2561 ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ  พบวา 
โรงพยาบาลสวนใหญมีการประมาณการเกินดุล โดยโรงพยาบาลท่ีจัดทําประมาณขาดดุล จํานวน  1  แหง คือ 
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โรงพยาบาลนาคู ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุจะตองมีการเฝาระวังอยางใกลชิดตอไป สําหรับ
ขอมูลสรุปแผนทางการเงิน ปงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ  มีดังนี้  

ตารางท่ี 3 สรุปขอมูลประมาณการรายไดและคาใชจาย PLANFIN 2561 จังหวัดกาฬสินธุ 

ลําดับ รายการ จํานวน 
(แหง) 

หนวยบริการ 

1 โรงพยาบาล EBITDA มากกวา 20% 

เปรียบเทียบ งบลงทุน (เงินบํารุง) 

15 1. รพร.กุฉินารายณ      10. รพช.หวยผึ้ง 

2. รพช.สมเด็จ           11. รพช.สหัสขันธ 

3. รพช.กมลาไสย        12. รพช.รองคํา 

4. รพช.เขาวง            13. รพช.นาคู 

5. รพช.คํามวง           14. รพช.ดอนจาน 

6. รพช.หนองกุงศรี      15. รพช.ฆองชัย 

7. รพช.หวยเม็ก          

8. รพช.ทาคันโท 

9. รพช.นามน 
2 แผนรายไดคาและใชจายโรงพยาบาล 

แผนสมดุล 
- - 

3 แผนรายไดคาและใชจายโรงพยาบาล 
แผนเกินดุล   

17 1. รพท.กาฬสินธุ         10. รพช.ทาคัน

โท 

2. รพร.กุฉินารายณ      11. รพช.นามน 

3. รพช.ยางตลาด        12. รพช.หวยผึ้ง  

4. รพช.สมเด็จ           13. รพช.สหัสขันธ 

5. รพช.กมลาไสย        14. รพช.รองคํา 

6. รพช.เขาวง            15. รพช.ฆองชัย 

7. รพช.คํามวง           16. รพช.ดอนจาน 

8. รพช.หนองกุงศรี      17. รพช.สามชัย 

9. รพช.หวยเม็ก 

4 แผนรายไดคาและใชจายโรงพยาบาล
แผนขาดดุล 

1 1. รพช.นาคู    

5 โรงพยาบาลท่ีมีความเสี่ยงในการลงทุน 
มากกวา 20% EBITDA 

3 1. รพท.กาฬสินธุ 
2. รพช.ยางตลาด 
3. รพช.สามชัย 
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ไตรมาสท่ี 1/2561  หนวยบริการมีแผนรายไดท้ังป จํานวน  3,240,223,918.20 บาท  
ประมาณการ 

ท่ีควรเปน จํานวน  810,055,979.56 บาท  รายไดท่ีเกิดข้ึนจริง  1,044,316,031.59 บาท  รายได
เกิดข้ึนจริงมากกวาแผนประมาณการ  234,260,052.03 บาท  คิดเปนรอยละ  28.92 

สวนคาใชจายตามแผนควบคุม  จํานวน  3,098,330,841.87 บาท ประมาณการท่ีควรเปน 
จํานวน 774,582,710.48 บาท คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง จํานวน  803,818,443.82  บาท ท้ังนี้มี
คาใชจายเกิดข้ึนจริงมากกวาแผนควบคุม จํานวน  29,235,733.34 บาท คิดเปนรอยละ 3.77   
การจัดทําตนทุนบริการ Unit Cost  ปงบประมาณ 2561 
 ตนทุนบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2560  พบวา โรงพยาบาลสวนใหญ
มีตนทุนคาบริการต่ํากวาเกณฑ (Mean+1SD) สําหรับโรงพยาบาลท่ีมีตนทุนบริการผูปวยนอก (OP) สูงกวา
เกณฑ ตนทุนบริการ จํานวน  4  แหง  คือ  โรงพยาบาลยางตลาด  โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลกมลาไสย  
และโรงพยาบาลสหัสขันธ 

โรงพยาบาลท่ีมีตนทุนบริการผูปวยใน (IP) สูงกวาเกณฑ จํานวน 1  แหง  คือ โรงพยาบาลหวยผึ้ง 
ตารางท่ี 5  แสดงขอมูล Quick Method ไตรมาสท่ี 1 และ 2 ปงบประมาณ 2560 

รพ. ระดับ 

Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q1 Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q2 

ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน 

Unit 
Cost OP 

Average
UnitCos

t OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

Unit 
Cost 
OP 

Average 
UnitCos

t OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

กาฬสินธุ S 
906.21 

1,103.7
4 

9,454.06 
14,069.8

6 
817.3

6 
1,104.4

7 
10,562.3

5 
15,188.9

8 

กุฉินารายณ M2 
665.68 735.06 

12,844.2
5 

14,863.3
5 

717.6
5 

773.80 
13,838.4

0 
15,863.1

3 

ยางตลาด M2 
757.34 735.06 

13,240.0
3 

14,863.3
5 

768.8
1 

773.80 
13,374.6

3 
15,863.1

3 

สมเด็จ M2 
753.47 734.95 

11,939.2
5 

16,608.7
9 

795.1
4 

768.76 
13,338.9

5 
16,767.2

5 

กมลาไสย F1 
737.91 722.34 9,751.44 

16,782.1
3 

772.4
9 

750.87 9,632.94 
17,045.8

7 

นามน F2 
554.04 745.47 

11,596.8
0 

16,864.1
0 

646.6
0 

768.29 
14,609.4

1 
17,385.9

7 

รองคํา F2 
638.76 813.00 

11,757.2
6 

19,299.5
7 

655.6
6 

845.95 
13,863.8

9 
21,744.1

2 

เขาวง F2 
528.63 745.47 

10,971.4
9 

16,864.1
0 

644.9
3 

768.29 
10,770.5

7 
17,385.9

7 

หวยเม็ก F2 
661.89 745.47 8,093.42 

16,864.1
0 

675.9
8 

768.29 
14,642.2

7 
17,385.9

7 

สหัสขันธ F2 
705.06 745.47 

14,968.4
4 

16,864.1
0 

770.2
8 

768.29 
14,642.2

7 
17,385.9

7 
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รพ. ระดับ 

Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q1 Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q2 

ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน 

Unit 
Cost OP 

Average
UnitCos

t OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

Unit 
Cost 
OP 

Average 
UnitCos

t OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

คํามวง F2 
535.83 745.47 9,523.49 

16,864.1
0 

613.0
8 

768.29 
11,501.8

9 
17,385.9

7 

ทาคันโท F2 
633.90 745.47 

14,483.4
1 

16,864.1
0 

642.0
7 

768.29 
15,332.8

5 
17,385.9

7 

หนองกุงศรี F2 
577.61 736.84 

13,651.8
0 

16,822.8
2 

633.1
5 

751.66 
14,160.4

1 
17,430.3

3 

หวยผึ้ง F2 
560.33 745.47 

17,001.7
4 

16,864.1
0 

612.6
9 

768.29 
19,028.9

6 
17,385.9

7 

นาคู F3 
371.02 779.42 - 

22,962.2
0 

514.5
1 

788.80 - 
20,286.2

5 

ฆองชัย F3 
349.86 779.42 - 

22,962.2
0 

444.3
0 

788.80 - 
20,286.2

5 

ดอนจาน F3 
571.06 779.42 - 

22,962.2
0 

487.5
7 

788.80 - 
20,286.2

5 

สามชัย F3 
452.52 779.42 - 

22,962.2
0 

664.3
9 

788.80 - 
20,286.2

5 

 
3   1   3   1   

  16.67   5.56   
16.6

7   5.56   
 

ปงบประมาณ 2560  ขอมูล Unit Cost แบบ Quick Method ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 พบวา 
ไตรมาสท่ี 1  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ OP  คารอยละ 16.67  

จํานวน 3 แหง  คือ  รพ.ยางตลาด  รพ.สมเด็จ  และ รพ.กมลาไสย   
  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ IP  คารอยละ 5.56  

จํานวน 1 แหง  คือ  รพ.หวยผึ้ง   

ไตรมาสท่ี 2  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ OP คารอยละ 16.67  
จํานวน 3 แหง  คือ  รพ.สมเด็จ  รพ.กมลาไสย  และรพ.สหัสขันธ   
หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ OP  คารอยละ 5.56  
จํานวน 1 แหง  คือ  รพ.หวยผึ้ง   
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ตารางท่ี 5 แสดงขอมูล Quick Method  ไตรมาสท่ี 3 และ 4 ปงบประมาณ 2560 

รพ. 
ระดั
บ 

Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q3 Quick Method ปงบประมาณ 2560 Q4 

ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน ตนทุนผูปวยนอก ตนทุนผูปวยใน 

Unit Cost 
OP 

Average
UnitCost 

OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

Unit 
Cost OP 

Average 
UnitCost 

OP 

Unit Cost 
IP 

Average 
UnitCost 

IP 

กาฬสินธุ S 
1,291.01 

1,156.2
3 

8,556.43 15,575.26 1,131.14 1,141.76 10,106.78 15,704.14 

กุฉินารายณ M2 
718.90 777.57 

13,898.9
7 

16,104.04 683.07 775.15 13,663.22 16,331.42 

ยางตลาด M2 
888.37 777.57 

16,677.4
5 

16,104.04 770.26 775.15 17,763.71 16,331.42 

สมเด็จ M2 
805.75 790.32 

13,766.1
2 

17,027.52 752.92 793.03 13,617.71 17,687.62 

กมลาไสย F1 
777.46 757.83 

10,063.7
5 

17,260.39 787.80 759.24 10,960.59 17,563.78 

นามน F2 
640.72 778.14 

11,945.0
6 

18,013.46 626.33 776.74 13,490.46 18,676.75 

รองคํา F2 
632.40 861.44 

15,003.0
9 

22,445.83 559.62 854.62 18,684.25 23,263.30 

เขาวง F2 
668.82 778.14 

10,736.6
3 

18,013.46 673.70 776.74 11,003.00 18676.75 

หวยเม็ก F2 677.62 778.14 9,475.09 18,013.46 670.04 776.74 10,366.27 18,676.75 

สหัสขันธ F2 
745.56 778.14 

13,502.1
6 

18,013.46 684.56 776.74 16,443.16 18,676.75 

คํามวง F2 
626.65 778.14 

11,429.8
2 

18,013.46 625.34 776.74 10,876.91 18,676.75 

ทาคันโท F2 
670.32 778.14 

16,314.9
7 

18,013.46 654.24 776.74 16,814.80 18,676.75 

หนองกุงศรี F2 
620.73 763.09 

13,044.1
6 

18,408.48 645.67 764.06 14,036.32 18,696.60 

หวยผึ้ง F2 
627.10 778.14 

18,124.7
9 

18,013.46 602.56 776.74 18,899.36 18,676.75 

นาคู F3 494.23 809.71 - 20,526.97 509.37 869.58 - 22,724.49 
ฆองชัย F3 434.98 809.71 - 20,526.97 449.77 869.58 - 22,724.49 
ดอนจาน F3 500.66 809.71 - 20,526.97 495.34 869.58 - 22,724.49 
สามชัย F3 752.83 809.71 - 20,526.97 628.44 869.58 - 22,724.49 

 
4   1   1   2   

  22.22   5.56   5.56   11.11   
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ปงบประมาณ 2560  ขอมูล Unit Cost แบบ Quick Method ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 พบวา 

ไตรมาสท่ี 3  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ OP  คารอยละ 22.22  
จํานวน 4 แหง   คือ  รพท.กาฬสินธุ  รพ.ยางตลาด  รพ.สมเด็จ  และรพ.กมลาไสย 

  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ IP  คารอยละ 5.56  
จํานวน 1 แหง  คือ  รพ.หวยผึ้ง   

ไตรมาสท่ี 4  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ OP  คารอยละ 5.56  
จํานวน 1 แหง  คือ  รพ.กมลาไสย 

  หนวยบริการมีตนทุนตอหนวยเกินเกณฑเฉลี่ยกลุมระดับบริการ IP  คารอยละ 11.11  
จํานวน 2 แหง  คือ รพ.ยางตลาด และรพ.หวยผึ้ง  

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซ่ึงไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 - 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- - - 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
-       ผูรายงาน          1. น.ส.จุฑารัตน  จังโกฎิ 

ตําแหนงนวก.เงินและบัญชีชํานาญการ 
โทร 0813200626 

Jutha_jk@hotmail.com 
2. น.ส.รพิรัตน  ลือชานิติโพธ 

ตําแหนง นวก.เงินและบัญชี 
 โทร     0952299909  

Rapilue_chani@hotmail.com 
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การตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวข้อ การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ์  เขตสุขภาพที่  ๗  ตรวจราชการวันที่  29 - 3๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัดที ่18 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
2. สถานการณ์ 
 2.1 สถานการณอั์ตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์  จากข้อมูล 3 ฐาน  

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม อัตราตาย/ 
สปก 

2559 12 20 22 15 8 31 26 13 12 18 21 16 214 21.72 
2560 17 25 25 19 24 26 18 18 30 24 18 17 261 26.49 
2561 15 26 23          63 6.39 

 
ปี 2561 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สาธารณสุข 14 21 23          
ต ารวจ 7 19 9          
บ.กลาง 6 6 5          
รวม 15 26 23          
3. การด าเนินงาน/ผลการด าเนินงานตามมาตรการส าคัญ 

 ประชากร เป้าหมาย จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
ตุลาคม – ธันวาคม 

2560 

อัตราตายต่อประชาการ
แสนคน 

985,172  คน อัตราตาย ไม่เกิน  16 ต่อ
ประชาการแสนคน 

63 ราย 6.39  

กระบวนการพัฒนางานป้องกันและลดการจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2561  ดังนี้ 
 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ 
  1.1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคเป็น
เลขานุการ EOC จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยบูรณาการงานการแพทย์ฉุกเฉิน  งานระบาดวิทยาและงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม  โดยใช้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงเชื่อมประสานทุก
ภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1.2 ก าหนดให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พัฒนาTEA ให้สามารถ function ได้  โดยมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบหลักปฏิบัติงานสัปดาห์ ละ  2 วัน พร้อมพัฒนางาน TEA ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ให้เป็น

แบบ ตก. 1 
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ต้นแบบในการเตรียมพัฒนาTEA โรงพยาบาลแม่ข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย  รพร.กุฉินารายณ์  รพ.
สมเด็จ รพ. กมลาไสย รพ ยางตลาด พร้อมนี้พัฒนาคุณภาพงานให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้   
  1.3 ผลักดันให้ทุกอ าเภอ มีคณะกรรมการ ศปถ ทุกอ าเภอ พร้อมทั้งก าหนดให้ สสอ.และ รพ 
เป็นเลขานุการร่วมในคณะท างาน  ศปถ อ าเภอ 
 2. มาตรการด้านข้อมูล  
  2.1 มีการพัฒนาระบบข้อมูล  3 ฐาน ร่วมกับต ารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพ่ือ
วางแผนและหาแนวทางในการด าเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ .ทุกอ าเภอได้รับทราบสถานการณ์       
ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีข้อสรุปจากการประชุม ดังนี้ 
   1. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปข้อมูล 3 ฐาน และสะท้อนข้อมูลกลับ
ทุกเดือนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรในพ้ืนที่ 
   2.ให้ ศปถ.อ าภอ สะท้อนข้อมูลในการประชุมความมั่นคงระดับอ าเภอ ทุกเดือน 
   3.ให้ ศปถ.อ าภอ สอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่ ทุกราย 
   4.ให้ ศปถ.อ าภอ สะท้อนข้อมูลเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
   5.ต้นแบบ ศปถ.อ าเภอดีเยี่ยม คือ อ าเภอกมลาไสยและกุฉินารายณ์  
   6.ศปถ.ต าบล ต้นแบบระดับประเทศ คือ อบต.สามขา อ าเภอกุฉินารายณ์ 

2.2 ข้อมูลสถานการณ์แยกรายอ าเภอ ปีงบประมาณ 2561   
 

 ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ปีงบ 
ประมาณ 

เมือง นามน กมลาไสย ร่องค า กุฉิ         
นารายณ์ 

เขาวง 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม่ เ กิ น  1 8 ต่ อ
ประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย 146,18
1 

36,650 69,690 16,470 101,473 34,592 

ผลงาน 16 5 3 1 4 1 

สปก 10.94 13.64 4.30 6.07 3.94 2.89 
 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ปีงบ 
ประมาณ 

ยางตลาด ห้วยเม็ก สหัสขันธ ์ ค าม่วง ท่าคันโท หนอง           
กุงศรี 

อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม่ เ กิ น  1 8 ต่ อ
ประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย 129,45
9 

51,29
0 

42,867 48,807 37,855 66,793 

ผลงาน 12 3 1 2 3 4 

สปก 9.26 5.84 2.33 4.09 7.92 5.98 
 

ผลส าเร็จ/ตัวชี้วัด ปีงบ 
ประมาณ 

สมเด็จ ห้วยผึ้ง สามชัย นาคู ดอน
จาน 

ฆ้องชัย รวม 
ทั้ง

จังหวัด 
อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง
ถ น น   ( ไ ม่ เ กิ น  1 8 ต่ อ
ประชากรแสนคน) 

เป้าหมาย 62,38
4 

30,60
0 

25,65
4 

31,369 25,88
1 

27,157 985,17
2 

ผลงาน 2 2 1 0 0 3 63 
สปก 3.20 6.53 3.89 0 0 3.68 6.39 



๒๙๔ 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

3. มาตรการด้านการป้องกัน 
 3.1 มาตรการด้านการป้องกันอุบัติเหตุ รถพยาบาล  จังหวัดกาฬสินธุ์มีการก าหนดมาตรการความ
ปลอดภัยของรถพยาบาล  ดังนี้ 
  - ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าหนดให้ รถพยาบาลทุกคัน ติดตั้ง  GPS/CCTV  พร้อม
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และสะท้อนผลการด าเนินงานในที่
ประชุม กวป ทุก 3 เดอืน ดังนี้ 

รายการ จ านวนรถพยาบาล ติดตั้ง GPS  กล้อง CCTV 
ผลงาน 51  คัน 35  คัน ( 68.63%) 4   คัน 

  - จ ากัดความเร็วของรถพยาบาลและหน่วยกู้ชีพในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่เกิน 80 กม./ชม 
- ห้ามขบรถพยาบาลและรถกู้ชีพผ่าสัญญาณไฟแดงในทุกกรณี  
- อบรมพนักงานขับรถพยาบาล  100% 

 พนักงานขับรถที่มีปัจจุบัน 
 

อบรมแล้ว 

100  คน 
 

100 คน 

 3.2 พร้อมนี้ได้ผลักดันให้เกิดกิจกรรม ด่านชุมชน ในช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ ในทุกหมู่บ้าน 
 3.3 มีอุบัติเหตุรถพยาบาล จ านวน 2  ครั้ง 
  วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาลรพ.ยางตลาด ชนคนเดินข้ามถนน ถนน
กาฬสินธุ์ - ยางตลาด บริเวณบ้านโคกสี หน้าร้านขายรถผู้กอง 
  วันที่ 15 ธันวาคม 2560  เกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล รพ.ค าม่วง  ชนรถจักรยานยนต์พ่วง
ท้าย ย้อนศร หน้า โลตัสกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส ทุ่งมน อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
4.มาตรการด้านการรักษาพยาบาล 

ผลงานตามตัวชี้วัด  Service plan  สาขาอุบัติเหตุ จังหวัดกาฬสินธุ์ (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 
2560 ) 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 

อัตราเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ ระดับ F2 ขึ้น
ไป ( ทั้งที่ ERและ Admit ) 

น้อยกว่า ร้อยละ 12  
 

172 x 100   = 2.86% 
    5,994          

ROSC น้อยกว่า ร้อยละ 10 
 

44 x 100   = 34.11% 
    129 

คะแนนการประเมินตนเอง ECS คุณภาพ มากกว่าร้อยละ  40 11 x 100   = 78.57% 
    14 

 ผู้รับผิดชอบ   นางสาวนงนุช   โนนศรีชัย 
  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

  โทรศัพท์ 084-4284557      
e-mail  Tukta2201@yahoo.com 

mailto:Tukta2201@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



๒๙๖ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560-2564  
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561-2564 

 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
1.ส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุ่มวัย 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย  
(ด้านสุขภาพ) (4 โครงการ 1๒ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 

1.การส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

1.ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีการ
ส่งเสริมป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ลดการป่วยและ
ตายก่อนวัยอัน
ควร 

1.ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนักของ
การด้าเนินงาน
ให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัย มี
สุขภาพที่ดี ลด
การป่วยและตาย
ก่อนวัยอันควร 

1)โครงการพัฒนาศักยภาพ     คน
ไทย 
2 โครงการลดการตายก่อนวัย  อัน
ควร 
3)โครงการสร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่นของครอบครัวไทย 

1. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 

1)ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน 
2)อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15   
ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
3)ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 
4) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน และ
ส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

2. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 

1)เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100 
2)ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสว่น    
3)ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
4) ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ0-12ปฟีันดีไม่มีผุ  
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป ี

3. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยท างาน 

1) ร้อยละของวัยท างาน อายุ 30 -44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ 
 

4. โครงการพัฒนาและ
สร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 

1) ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
2) ร้อยละของ Healthy Ageing 

   



๒๙๗ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
1.ส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P 
Excellenc) 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอ าเภอ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (๑ โครงการ ๑ ตัวช้ีวัด)    

แผนงานที่ ๓ การป้องกันควบคุม
โรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
(๕ โครงการ ๙ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร์) 

1.การส่งเสริม
สุขภาพป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคเป็นเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

1.ประชาชนทุก
กลุ่มวัยมีการ
ส่งเสริมป้องกัน
โรคและคุ้มครอง
ผู้บริโภคภายใต้
สิ่งแวดล้อมที่ดี
ลดการป่วยและ
ตายก่อนวัย 
อันควร 

1.ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนักของ
การด้าเนินงาน
ให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัย มี
สุขภาพทีดี ลด
การป่วยและตาย
ก่อนวัย 
อันควร 

1)โครงการจัดการโรคและภัย
สุขภาพและการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
2)โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทย 
3)โครงการสร้างความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1) ร้อยละของจังหวดัมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 

2. โครงการควบคุม
โรคติดต่อ 

1)  ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึง บริการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก 
๒)ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันแก้ไขปัญหา โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี 

3. โครงการควบคุมโรคไม่
ติดต่อและภัยสุขภาพ 

1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุ  
น้อยกว่า 15 ปี 
2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
3) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน 

  ๔.โครงการส่งเสริมพัฒนา
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัย 

  ๕. โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1) ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการ
ตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2) ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 



๒๙๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
 แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (2 โครงการ 2 ตัวชี้วัดตาม
ยุทธศาสตร์) 

1)โครงการบริหารจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
2)โครงการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ 
3)โครงการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศ 

1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล้อม 

1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑG์REEN&CLEAN Hospital 

2. โครงการคุ้มครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
เสี่ยง (HotZone) 

1) จ านวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจาก
สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. บริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 

แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ  
(Primary Care Cluster) (1 โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือข่าย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับมีระบบ
บริการที่มี
คุณภาพ 
หุ้นส่วนสุขภาพ
มีส่วนร่วม
ประชาชนเข้าถึง
และได้รับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ที่มีคุณภาพและ
เป็นเลิศ 

2.ระดับ
ความส้าเร็จของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1.โครงการผลิตและพัฒนาแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัว 

1.โครงการพัฒนาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ 

1.  ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิด
ด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  

แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
(1๗ โครงการ 2๔ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

 1.โครงการระบบบริการสุขภาพ 
13 สาขาหลัก  

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง 

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3)  อัตราตายของผู้ปว่ยโรคหลอดเลือดสมอง 
4) อัตราการเกิดการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
 
 
 



๒๙๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
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4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
2. บริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

2.โครงการป้องกันและ
ควบคุมการดื้อยาต้านจุล
ชีพและการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
(RDU) 

  3. โครงการพัฒนาศูนย์
ความเป็นเลิศทาง
การแพทย์ 

1) ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง 

  4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด 

1) อัตราตายทารกแรกเกิด 

  ๕.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative 
Care) 

1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

   

  แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
(1๗ โครงการ 2๔ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือข่าย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับมีระบบ
บริการมีคุณภาพ 
หุ้นส่วนสุขภาพ
มีส่วนร่วม
ประชาชนเข้าถึง
และได้รับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ที่มีคุณภาพและ
เป็นเลิศ 

2.ระดับ
ความส้าเร็จของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

 6.โครงการพัฒนาระบบ
บริการแพทย์แผนไทยฯ 

1) ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

 7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 
2) อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ 

 8. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก 

1) อัตราตายผู้ป่วยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 
2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 
fracture 
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4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
2. บริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

9. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ 

1) ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป
สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผู้ป่วย STEMI ได ้
2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

  10. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง 

1) ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา 
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
3) อัตราตายจากมะเร็งปอด 

  11.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาโรคไต 

1) ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

  12.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาจักษุ
วิทยา 

1) ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract)ได้รับการผ่าตดัภายใน30วัน 

  1๓. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถ่ายอวัยวะ 

1) จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ 2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เป็นเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือข่าย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับ มี
ระบบบริการ 
ที่มีคุณภาพ 
หุ้นส่วนสุขภาพ
มีส่วนร่วม
ประชาชนเข้าถึง
และได้รับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ที่มีคุณภาพและ
เป็นเลิศ 

2.ระดับ
ความส้าเร็จของ
เครือข่ายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

  ๑๔.โครงการพัฒนาระบบ
บริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยา
เสพติด 

๑) ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการ
บ าบัดรักษาและหยุดเสพต่อเนื่อง 

  ๑๕.โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง 

1) ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่
ให้บริการการดูแลระยะกลาง 

  ๑๖.โครงการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery 

1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One 
Day Surgery 

  ๑๗.โครงการพัฒนาระบบ
บริการ Minimally 

1) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
Minimally Invasive Surgery 
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Invasive Surgery 

2. บริการเป็น
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การส่งต่อ (1 โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

 2.โครงการพัฒนาระบบส่งต่อ 
3.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 
ครบวงจรและระบบการส่ง
ต่อ 

1) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
 

 แผนงานที่ ๘ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์ 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาตามโครงการพระราชด้าริและพ้ืนที่เฉพาะ  
(๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

 

1)โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านบริการ 

1.โครงการพัฒนารพ.
เฉลิมพระเกียรติ  

1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ปอดรายใหม่ 

ด าเนินการในแผนงานโครงการงานประจ า 

แผนงานที่ 8 ศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ  
3.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) 

2. โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพ
แรงงานข้ามชาติ (Migrant 
Health) 

1) ร้อยละการผ่านเกณฑ์ของหน่วยบริการ
สาธารณสุข ส าหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายการด าเนินงาน 

แผนงานที่ ๙ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย ์ 

แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย์ 
(๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

 

2.โครงการศูนย์กลางบริการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทย 
(Product Hub) 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย์ 

1) จ านวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด 
 

ด าเนินการในแผนงานโครงการงานประจ า 
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3.บุคลากรเป็น
เลิศ (People 
Excellence) 

แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบริ
หารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ  

แผนงานที่ ๑๐ : การพัฒนาระบบริหารจัดการก้าลังคนด้านสุขภาพ 
(๓ โครงการ ๖ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

3.การบริหาร
ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
เป็นเลิศ 
(People 
Excellence) 

3.บุคลากรด้าน
สาธารณสุขเป็น
คนดี เก่ง มี
ความสุข บน
ฐานค่านิยม
องค์กร 

3.ระดับ
ความส้าเร็จของ
หน่วยงานในการ
บริหารจัดการให้
บุคลากรด้าน
สาธารณสุขเป็น
คนดี เก่งและมี
ความสุขบนฐาน
ค่านิยมองค์กร 

1) โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพ 
2) โครงการพัฒนาทักษะ hard 
skillและSoft skill 
3)โครงการพฒันาบุคลากร 

๑. โครงการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพสู่
ความเป็น มืออาชีพ 

1) ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2) ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

๑)ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการก าลังคนด้านสุขภาพ (HRM) 

๒.โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแห่งความสุข 
 
 
 

1) ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการน าดัชนีความสุข
ของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้ 
2) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) 
3) ร้อยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ 

1) โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม.
และ อปท. 
2) โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งต าบลจัดการสุขภาพด้วย
ตนเอง 
3) โครงการพัฒนาเครือข่าย 

๓.โครงการพัฒนาเครือข่าย
ก าลังคนด้านสุขภาพ 

1) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5.การจัดการ
ระบบสุขภาพ
ชุมชนเป็นเลิศ 
(Community 
Excellence) 

5.ชุมชน
พ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพ ด้วย 
วิถีชุมชน 

5.ร้อยละของ
หมู่บ้านต้นแบบ
ที่มีระดับ
ความส้าเร็จใน
การจัดการ
สุขภาพชุมชน
เข้มแข็งให้
ชุมชนพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพด้วย
วิถีชุมชนใน 
ระดับ 5 
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ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
4.บริหารเป็น
เลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

แผนงานที่ 1๑ 
ระบบธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ ๑1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
 (2 โครงการ ๖ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

4.การบริหาร
เป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
ความเป็นเลิศ
และทันสมัย 

4.ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เป็นเลิศและ
ทันสมัย  2) โครงการหน่วยงานคุณธรรม 

3) โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสความมั่นคงด้านยา
และเวชภัณฑ์และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค 
3) โครงการจัดซื้อร่วมยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
และบริหารความเสี่ยง 

1) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
2) ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ ์
ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ 
3) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

  ๒. โครงการพัฒนาองค์กร
คุณภาพ 

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ
รับรอง HA ขั้น 3 
3) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

 แผนงานที่ 1๒ ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ  
(2 โครงการ 3 ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 



๓๐๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
4.บริหารเป็น
เลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

1) การพัฒนาระบบบริการข้อมูล
สุขภาพ (HIS) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 

1) ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

 2) การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
ส่วนบุคคล (PHR) 
3) ศูนย์ข้อมูลสุขภา(HDC) 
 

2. โครงการพัฒนาสุขภาพ
ด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) 

1) ร้อยละของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพได ้  
2) ร้อยละของประชาชนเข้าถึงข้อมูลสุขภาพตนเอง
ได้ (Personal Health Record) 

 แผนงานที่14 ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ  
(2 โครงการ ๔ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

4.การบริหาร 
เป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
ความเป็นเลิศ
และทันสมัย 

4.ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เป็นเลิศและ
ทันสมัย 

1) โครงการลดความเหลื่อมล้ าของ 
3 ระบบ 
2) โครงการสร้างความยั่งยืนของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
3) โครงการการเข้าถึงระบบ
หลักประกันสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ 

1. โครงการลดความ
เหลื่อมล้ าของ 3 กองทุน 

1) รายจ่ายต่อหัวที่ปรับด้วยโครงสร้างอายุ  
(Age adjusted expenditure per capita) ของแต่
ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  
ต้องมีค่าไม่ต่างจากค่าเฉลี่ยของทั้งสามระบบหลัก 
±10% 
2) ก าหนดให้มีมาตรฐานการจ่ายเงินของ 
แต่ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้แก่
สถานพยาบาลเป็นราคาเดียวกันในทุกประเภทและ
ระดับการบริการ 
3) ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

2) โครงการสร้างความยั่งยืนของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. โครงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง 

๑) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 



๓๐๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี 
(ด้านสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข  
ปีงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์  5 Excellence 5 เป้าประสงค์ 5ตัวชี้วัด 
4.บริหารเป็น
เลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 
 

แผนงานที่ ๑๔  
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 
3.โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศทางการแพทย์ด้านการวิจัย 

แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้ด้านสุขภาพ  
(๑ โครงการ ๗ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 

4.การบริหาร 
เป็นเลิศด้วย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หน่วยงาน
สาธารณสุขมี
ความเป็นเลิศ
และทันสมัย 

4.ร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้้าหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เป็นเลิศและ
ทันสมัย 

1. โครงการพัฒนางานวิจัย 
/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

1) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสขุภาพที่ให้
หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน์ 
2) ร้อยละของงบประมาณด้านการวิจัยและพฒันา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด 
3) ร้อยละของยากลุ่มเป้าหมายที่ผลิตหรือน าเข้า
เพื่อทดแทนยาต้นแบบเพิ่มขึ้น 
4) ร้อยละรายการยาและเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียน 
5) จ านวนต ารับยาแผนไทยแห่งชาติ ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย 
6) จ านวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้น
ใหม่ หรือที่พัฒนาต่อยอด 
7) จ านวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผน
ไทย และการแพทย์ทางเลือกที่น ามาใช้จริงทางการ
แพทย์ หรือการตลาด 

แผนงานที่ ๑๕  การปรับ
โครงสร้างและการพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ 

แผนงานที่ ๑๕  : การปรับโครงสร้างและการพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ      
(๑ โครงการ ๗ ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์) 
๑. โครงการปรับโครงสร้าง
และการพัฒนากฎหมาย
ด้านสุขภาพ    

๑. ร้อยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงได้รับ
การแก้ไขและมีการบังคับใช้ 
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