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กรอบการน าเสนอ 

 ข้อมลูพืน้ฐาน 

 ผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (12 PA) 

2 

1. พชอ 2. PCC 3. TB 4. Happy MOPH 
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• 12.1 พฒันาการเดก็  
• 12.2 อาหารปลอดภยั 



ข้อมลูพืน้ฐานจงัหวดักาฬสินธุ ์

มีเน้ือท่ี      6,947     ตร.กม. 

ประชากร     985,172     คน  

รพสต: 156 แห่ง 

รพท/รพช : 1/17 แห่ง 
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ประเทศไทย  74.9 66.8 

จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
 

74.1  68.2 

เพศชาย จ.กาฬสินธุ ์
LE = 70.4 ปี 

HALE = 65.4 ปี 

เพศหญิง จ.กาฬสินธุ ์ 
LE = 78.1 ปี 

HALE = 71.4 ปี 
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อายุคาดเฉล่ียของภาวะสขุภาพดี  
(Health Adjusted Life Expectancy: HALE) 

อายุคาดเฉล่ีย (Life Expectancy: LE) 

สถานะสขุภาพประชากร 
จงัหวดักาฬสินธุ ์

ทีม่า: HDC สสจ.กาฬสนิธุ,์ 2559 

ยทุธศาสตร ์20 ปี   
(ปี 2579) 

75 85 



ภาระโรคท่ีส าคญั จงัหวดักาฬสินธุ ์
(Major Burden of Disease) 

6.4 

7.7 

9.4 

10.5 

11.0 

โรคไตอกัเสบและไตพิการ 

โรคหวัใจขาดเลือด 

อบุติัเหตทุางถนน 

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง 

โรคมะเรง็ตบั 

6.6 

9.0 

10.6 

10.9 

12.0 

โรคมะเรง็ตบั 

โรคหวัใจขาดเลือด 

โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง 

โรคไตอกัเสบและไตพิการ 

โรคเบาหวาน 

ทีม่า: BOD Thailand, 2557 
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ผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการปฏิบติัราชการ (12 PA) 
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    คณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิต 
ระดบัอ าเภอ (พชอ.) 

7 

สถานการณ์: 
จดัตัง้ครบ 18 อ าเภอ บรูณาโครงการ “คนกาฬสินธุไ์ม่ท้ิงใครไว้ข้างหลงั 
Kalasin Happiness Model” ตามนโยบายผูว่้าราชการจงัหวดักาฬสินธุ ์

เป้าหมาย: 
 คณะกรรมการ พชอ. ท่ีมีคณุภาพ > 50% 

Bright spot: 
อ.กฉิุนารายณ์ได้รบัการรบัรองคณุภาพ DHSA จาก สรพ. 

 

What’s next ? 

ขบัเคล่ือนแผนพฒันาคณุภาพชีวิตระดบัอ าเภอ ด้วย 3 R 
(Recognition, Respect and Reward) 



    คลินิกหมอครอบครวั (PCC) 
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สถานการณ์: 

• เป้าหมาย 10 ปี (2560-2569) 33 PCC 99  FCT 
• ผลงาน 2560 จ านวน 2 PCC 5  FCT 
• Family Medicine 9 คน 

Bright spot: 

• โคกศรี อ.ยางตลาด ต้นแบบ PCC เขตชนบท 

What’s next ? 

• เปิดเพ่ิม 8 PCC  14 FCT ในปี 2561  

รพ.สต.บ้านนาจารย ์
รพ.สต.ดงบงั 

รพ.สต.บ้านหนองห้าง 
รพ.สต.มหาไชย 
รพ.สต.บ้านบอ่ 

รพ.สต.บ้านหนองแซง 
รพ.สต.บ้านโพน 
รพ.สต.บ้านหวังวั 



    TB 
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สถานการณ์: 
• อบุติัการณ์วณัโรค 140/แสนประชากร 
• อตัราความส าเรจ็ของการรกัษาวณัโรค 86% (ประเทศ 79.9% ) 

เป้าหมาย: 
อตัราความส าเรจ็การรกัษาผูป่้วยวณัโรคปอดรายใหม่ > 85%  

Bright spot: 
• อ.ฆ้องชยั ต้นแบบการค้นหาด้วย Intensified case finding 
• อ.นามน และ อ.เมือง ต้นแบบการเฝ้าระวงั MDR-TB ด้วยGene Xpert 

 

What’s next ? 
• ค้นหาในกลุ่มเส่ียงสงูด้วย Chest X-rays และ Gene Xpert  
• เพ่ิมประสิทธิภาพ DOT ด้วยระบบ GIS and Application line 



Happy  MOPH 
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สถานการณ์: 
• ผูบ้ริหารมุ่งเน้นพฒันา engagement บคุลากร “งานได้ผลคนเป็นสขุ ” 
• อตัราการคงอยู่ของบคุลากรสงู 98% 
• ประเมิน Happinomiter พบจิตวิญญาณดี 72.5% และการเงินดี 45.1% 

 

What’s next ? 
• สร้าง Financial  literacy ด้วยกลไก Happy Money Clinic 
•  ขบัเคล่ือนพฒันาตามค่านิยม MOPH ทุกหน่วยงาน 

Bright spot: 
• อ.ท่าคนัโท อ.หนองกงุศรี ต้นแบบ OD วิถีธรรมวิถีพอเพียง 



    การเงินการคลงั 
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สถานการณ์: 
• ปี 60 และ ไตรมาส 1/61 ไม่มีหน่วยบริการวิกฤตระดบั 7 
• ความเส่ียงสงู  4 แห่ง คือ รพร.กฉิุนารายณ์ รพ.กมลาไสย รพ.ค าม่วง และ

รพ.ท่าคนัโท 

ปัจจยัเส่ียง: 
• ต้นทนุคงท่ีสงูตามจ านวนหน่วยบริการ (รพท/รพช /รพ.สต.=1/17/156 แห่ง)  
• ได้รบัจดัสรรงบประมาณเบีย้เลี้ยงเหมาจ่าย (ฉ.11) ลดลง 

What’s next ? 

• เพ่ิม Productivity เพ่ิมรายได้ IP ด้วยกลไก Claim round 
• Sharing risk ด้วยกลไก “ไม่ทอดท้ิงใครไว้ข้างหลงั” และ Virtual account 

Bright spot: 

• อ.หนองกงุศรี ต้นแบบการพฒันาระบบเวชระเบียนและการเรียกเกบ็ลกูหน้ี 
• ท่าคนัโท นาค ูต้นแบบการหารายได้จากการบริจาค “ก้าวคนละก้าว” 



Green and Clean Hospital 
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สถานการณ์: 
• ทุกแห่งผา่นเกณฑร์ะดบัพืน้ฐาน ผา่นเกณฑร์ะดบัดี 5 แห่ง 
• ผา่นเกณฑร์ะดบัดีมาก 3 แห่ง (16%) 

เป้าหมาย: รพ.ผา่นเกณฑ ์ระดบัดีมาก > 20% 

What’s next ? 
• พฒันายกระดบัดี 5 แห่ง ให้เป็นระดบัดีมากด้วยกลไก            
“KM Green and Clean” 

Bright spot: 
• รพ.เขาวง ต้นแบบ ประหยดัพลงังานด้วย Solar Roof top 
• รพ.ท่าคนัโท ต้นแบบ Zero waste 
• รพ.ค าม่วง ตนัแบบ ลดโลกร้อนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

 



EOC 
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สถานการณ์: 

• Activated EOC ระดบัจงัหวดั 4 ครัง้ในปี 2560 ในเหตกุารณ์  Zika, 
Flooding, RTI และงานพระราชพิธีฯ 

• ทีม SAT และ JIT ปฏิบติัการได้จริงทัง้ในภาวะปกติและฉุกเฉิน 
 

Bright spot: 
• อ.นามน มาตรฐาน SRRT ระดบัดีเย่ียม – ต้นแบบ “EOC 7S model” 

What’s next ? 

• เพ่ิมสมรรถนะทีม SAT และทีม Joint ingestion team (JIT) 
• พฒันา EOC อ าเภอด้วยกลไก KM: All hazards plan, IAP  and BCP 



ECS/RTI 
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สถานการณ์: 
อตัราตายจากการบาดเจบ็ทางถนน 26.5/แสนประชากร (ข้อมลู 3 ฐาน, 
2560; เป้าหมายไม่เกิน 16/แสนประชากร) 

ความเส่ียง: 
การพฒันาถนนปลอดภยัไม่ทนัต่อการขยายตวัของการจราจร  
การควบคมุการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลใ์นผูข้บัข่ี 

What’s next: 
“Joint investigation ร่วมกนัปิดจดุเส่ียงทัง้ในและนอกเทศกาล” ด้วยกลไก 
ศปถ. และ Social marketing “งานศพ งานบญุปลอดเหล้า” 

Bright spot: 
ศปถ.อ.กมลาไสย อ.กฉิุนารายณ์ และอบต.สามขา ต้นแบบดีเย่ียม
ระดบัประเทศ  



องค์กรคุณภาพ (HA รพ.สต.ติดดาว PMQA) 
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สถานการณ์: 
• รพ.กาฬสินธุ ์ ผา่นการรบัรอง  HA 
• รพช.ผา่นการรบัรอง HA 12 แห่ง  (92.0%) 
• รพ. สต. ผา่นการประเมินติดดาว 62 แห่ง (39.7%) 
• สสจ. และ สสอ 4 แห่ง ผา่นเกณฑ ์PMQA ระดบั 5 

เป้าหมาย:  
- รพศ./รพท./รพช. ผา่น HA ขัน้ 3 ทกุแห่ง 
- รพ.สต.ผา่นเกณฑ ์รพ.สต.ติดดาว ร้อยละ 25 (สะสม) 
- สสจ. สสอ. ผา่นเกณฑ ์PMQA ร้อยละ 20 (4 แห่ง) 

What’s next ? 

• พฒันาหน่วยบริการทุกแห่งให้ผา่นการประเมินโดยใช้กลไก 
Internal Survey และ KQA  



พฒันาการเดก็ 0-5 ปี 
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สถานการณ์:   
 พฒันาการสมวยั      90.9%  (ประเทศ 92.3%) 
 สงสยัล่าช้า               20.7%  (ประเทศ 16.4%) 
 สงูดีสมส่วน              48.6%  (ประเทศ 50.5%)  

  ทีม่า: HDC 27 ม.ค. 2561 

เป้าหมาย:     พฒันาการสมวยัมากกว่าหรือเท่ากบั 85% 
                        พบสงสยัพฒันาการล่าช้ามากกว่า 20% 
                        เดก็ 0-5 ปี สงูดีสมส่วนมากกว่า 54% 

ปัจจยัเส่ียง: ความครอบคลมุของการติดตามเดก็ พนัธกุรรม และปัจจยัทาง
สงัคมและเศรษฐกิจ  

What’s next:  
พฒันาคณุภาพการบนัทึกข้อมลูพฒันาการเดก็ โดย  “Frontline Coaching” 
ขบัเคล่ือนด้วยกลไก PIRAB ร่วมกบัศธ.เพ่ือสร้างเสริม Health Literacy  
เน้นกิจกรรม “มหศัจรรย ์1,000 วนั”  “ไข่ โดด นม นอน สอนน้องแปรงฟัน” 



อาหารปลอดภยั 
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สถานการณ์: 
• ตลาดสดประเภท 1 ผา่นมาตรฐานพืน้ฐานทกุแห่ง  (5 ดาว 27.3%) 
• ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย ผา่นเกณฑ ์92% 
• ผา่นเกณฑม์าตรฐานปลอดสารปนเป้ือน 80% 

เป้าหมาย: ผา่นการด าเนินงานอาหารปลอดภยัทกุตวัช้ีวดั > 80% 

Bright spot: 
• การขบัเคล่ือนยทุธศาสตรอ์าหารปลอดภยักาฬสินธุ ์ KS 
• ต้นแบบ Food Safety Hospital รพ.ค าม่วง  รพ.ท่าคนัโท รพ.หนองกงุศรี 

What’s next ? 

• Food Safety Hospital 100% 



RDU, Herbal city and One Day Surgery  

โปรดติดตามจากน าเสนอของทีม CSO ต่อไป 
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ประเมินความท้าทายตวัช้ีวดัตรวจราชการ 
จงัหวดักาฬสินธุ ์35 ตวัช้ีวดั 
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10. เสียชีวิตจากท้องถนน 

RTI 

3.เดก็0-5 ปี สูงดี สมส่วน 

1. อตัราส่วนการตายมารดา 2.เดก็0-5 ปี มีพฒันาการสมวยั 13. ร้อยละ PCC ในพื้นท่ี 

PCC 

25.การรกัษาผู้ป่วย TB รายใหม่ 

NewTB 
72.วิกฤติทางการเงิน 

วิกฤติ 

31.การตรวจสอบภายใน 

ตรวจสอบ 

8. EOC / SAT 

EOC 
SAT 

11.ผูป่้วยDM/HT รายใหม่ 

DM/HT 
KPI 

KPI 

KPI 

KPI KPI 

KPI 

KPI 

KPI KPI 

KPI 

KPI 

KPI KPI 

KPI 

KPI 

KPI 

2 KPIs 

6 KPIs 

27 KPIs 
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Thank you for your kind attention 
and contribution. 

Dr.pornpat@yahoo.com 


