ก

คำนำ
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับนี้รวบรวมจากรายงานสรุปผลการตรวจราชการของ
คณะผู้ตรวจราชการและผู้นิเทศงานจากกรม สานัก และจังหวัด 4 คณะ ได้แก่
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
การตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่าง
วันที่ 29 มกราคม 2561–31 มกราคม 2561 ซึ่งเก็บข้อมูลจากการเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงาน
กรณีป กติและแบบบู ร ณาการ ของส านักงานสาธารณสุ ขจัง หวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ ข้อมูลการสั มภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการออกตรวจ
เยี่ยมการปฏิบัติงานในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด
รายงานสรุปผลการตรวจราชการประกอบไปด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหารรายตัวชี้วัดของการตรวจราชการ
ประกอบด้วย เอกสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary) ทาเนียบคณะผู้เข้าร่วมตรวจราชการและ
นิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 7
เอกสารฉบับนี้สาเร็จเป็นรูปเล่มได้ด้วยความร่วมมืออันดี จากคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผู้รับการตรวจนิเทศ และความมุ่งมั่นของคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานทั้ง 4 คณะที่ทางานกันอย่างทุ่มเท คณะ
ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขต่อไป

เลขานุการคณะอานวยการตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์
31 มกราคม 2561
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

คณะ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรี 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
และเด็กปฐมวัย
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสีย่ งอย่างมีคุณภาพ
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP)
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH)
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รบั การติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100
3. ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลีย่ ที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องทุกระดับ
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย 4. ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มผี ุ (cavity free) (ร้อยละ 54)
เรียนและวัยรุ่น
1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ
2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี
(ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
1) ดาเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พ.ศ. 2559
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอาเภออนามัยการ เจริญพันธุ์
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมกาเนิดกึ่งถาวร

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
กรมอนามัย

ตัวชี้วัด Monitor
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน
(กรมการแพทย์)
M 2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทาง สติปัญญาต่ากว่า
เกณฑ์ได้รบั การพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาไปสูเ่ ด็กไทยมีระดับสติปญ
ั ญาเฉลีย่ ไม่ต่ากว่า
100 (กรมสุขภาพจิต)
M 3 ร้อยละของเดีกวัยเรียน สูงดีสมส่วน (กรมอนามัย)
M 4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ์ (EQ) อยู่
ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจิต)
M 5 ร้อยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย์)
M 6 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี (กรม
ควบคุมโรค)
M 7 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ30-44 ปี มีค่าดัชนี
มวลกายปกติ ( กรมอนามัย)
M 8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันโรค
เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
(กรมควบคุมโรค)
M 9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกัย (อย.)
M 10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการ ดรวจสอบได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด (อย.)
M 11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการเพื่อ
สุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กฎหมายกาหนด
(กรม สบส.)
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ประเด็นหลัก
1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับ
อาเภอ
1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพ

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
6. ร้อยละตาบลที่มรี ะบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC
7. ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50)
1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2) แผนปฏิบตั ิการแก้ปญ
ั หาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ
UCCARE
8. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้จริง (ร้อยละ 85)
1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศนู ย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบตั ิการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC
9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
(< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุตากว่
่ า 15 ปี แสนคน
1) ดาเนินการทีมผู้ก่อการดี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุตากว่
่ า 2 ปี
3) สอบสวนการจมน้าของเด็กทุกราย
10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/
information )
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHSRTI/ RTI officer)
3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System)

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย
กองบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

ตัวชี้วัด Monitor
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมรี ะบบจัดการปัจจัย เสีย่ งจาก
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (กรมอนามัย)
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ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
11. อัตราผูป้ ่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่ม กรมควบคุมโรค
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
กรมอนามัย
Hospital
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
6) พัฒนา Model Development

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1 การพัฒนาระบบบริการ 13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
ปฐมภูมิ
(Primary Care Cluster)
1) แผนการจัดตั้ง PCC
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร
In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ
4) การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
2.2 การพัฒนาประเด็น
14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
นโยบายสาคัญ
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
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สานักปฐมภูมิและ M 13 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิต
ครอบครัว
สูงที่ควบคุมได้ (กรมควบคุมโรค)
M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์)
M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มกี ารดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) (กรมการแพทย์)
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
(กรมสุขภาพจิต)
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (กรมสุขภาพจิต)
กรมการแพทย์
M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
community-acquired (กรมการแพทย์)
M 19 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มที ีม Capture the fracture
(กรมการแพทย์)
M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรมการแพทย์)
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2.3 การพัฒนาระบบบริการ
: Health Outcome

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมควบคุมโรค

15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุม่ เสี่ยง/กลุ่มเป้าหมาย
และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและ
ติดตามผลการรักษา
2) ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
16. จานวนเมืองสมุนไพร
กรมแพทย์แผนไทยฯ
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด
3) การคัดเลือกกลุม่ แกนนาด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร
4) การส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
GAP/GACP/Organic
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP
6) การขยายช่องทางการตลาด
7) การกาหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุก
ระดับ
17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
กรมการแพทย์
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S
2) ปรับเพิ่มจานวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
กรมการแพทย์
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยา
ละลายลิม่ เลือดและหรือการทาบอลลูน
3) Health Literacy : การควบคุมปัจจัยเสีย่ ง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้ง
ในภาวะฉุกเฉินและปกติ
4) การพัฒนาระบบข้อมูล
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ตัวชี้วัด Monitor
M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding
Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(กรมการแพทย์)
M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการ
ดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์)
M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ปี)
(กบรส.)
M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
เท่ากับ 0 (กบรส.)
M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า
37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน (กบ
รส.)
M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่
มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.)
M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชน
ในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.)
M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ.
ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group classification
(กบรส.)
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: Service Outcome

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 กรมการแพทย์
ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมแพทย์แผนไทยฯ
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ
(Chief Thai Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO)
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง
21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
กรมการแพทย์
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
4) การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
22. อั ต ราส่ ว นของจ านวนผู้ ยิ น ยอมบริ จ าคอวั ย วะจากผู้ ป่ ว ยสมองตาย ต่ อ จ านวน กรมการแพทย์
ผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้
ครอบคลุม รพ.ระดับ A,S,M1
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย
3) ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้ง
การผ่าตัดโดยใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting
team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจ้าหน้าทีผ่ ู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาด
จังหวัด
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง
(remission)
1. จัดตั้งและดาเนินงานของคณะกรรมการบาบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจาก
ยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด)
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล
สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่
3. การคัดกรอง ประเมิน บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลัง
จาหน่ายจากการบาบัดรักษา
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต.
2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)
25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย
26.ร้ อ ยละโรงพยาบาลตั้ ง แต่ ร ะดั บ F2
ขึ้ น ไปสามารถให้ ย าละลายลิ่ ม เลื อ ด
(Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
2) ระบบการบริหารยาละลายลิม่ เลือด
3) การให้ยาละลายลิม่ เลือด
4) ระบบการให้คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมการแพทย์

กบรส. / อย./
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
กบรส.

กรมการแพทย์
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3.1 ระบบบริหารจัดการ
27. ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานที่ มี ก ารน าดั ช นี ค วามสุ ข ของคนท างาน ( Happinometer)
กาลังคนด้านสุขภาพ
ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
น าผลการประเมิ นดั ชนี ความสุ ขของคนท างาน (Happinometer) มาใช้ พั ฒนาองค์ กร
บริ หารงาน เพื่ อส่ งเสริ ม ความสุ ขในการท างาน ส่ งผลให้ บุ คลากรเพิ่ มประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุเป้าหมายขององค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน”
28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
การบริ หารจั ดการข้ อมู ลก าลั งคนด้ านสุ ขภาพที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ และการก าหนดแผน/
กิจกรรม และดาเนินการเสริมสร้างและธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงาน
3.2 ระบบธรรมาภิบาลและ
องค์กรคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า ศูนย์ปฏิบัติการ
ร้อยละ 90)
ต่อต้านการทุจริต
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต (ศปท.) กระทรวง
ในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ตาม
สาธารณสุข
แบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)
30. ร้ อ ยละของการจั ด ซื้ อ ร่ ว มของยา เวชภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ย า วั ส ดุ วิ ท ยาศาสตร์ และวั ส ดุ กองบริหารการ
ทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20)
สาธารณสุข
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับ สานักงาน
จังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า ปลัดกระทรวง
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสั งกัด สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
31. ระดับความส าเร็ จของหน่วยงานสั งกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ กลุ่มตรวจสอบ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด
ภายใน ระดับกรม
หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม คือ
สานักงาน
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ปลัดกระทรวง
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สาธารณสุข

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด Monitor
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ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
32. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1
การนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ โดยปี
2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
ขั้น 3 (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี
ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
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

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กพร.สป.)

กองบริหารการ
สาธารณสุข
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
กองเศรษฐกิจ
(ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 6)
สุขภาพและ
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความ หลักประกัน
ถูกต้อง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
สุขภาพ สานักงาน
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
ปลัดกระทรวง
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
สาธารณสุข
2. มีการบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกากับและรายงาน

คณะ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
4.2 การเสริมสร้างความ
จะแจ้งภายหลังจากสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว
เข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ประเด็นตรวจราชการ
 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP)
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH)
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
ผลลัพธ์ : 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราส่วนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากปี พ.ศ.2556 – 2560 อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 23.23,
12.26, 0, 40.83 และ 30.51 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลาดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ยังไม่พบการตายของ
มารดา ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ พ.ศ. 2558 - 2560 ร้อยละ, 65.3,
48.8 และ 61.48 ตามลาดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 58.76 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครบ 5 ครั้งคุณภาพ ไตรมาสที่ 1 ปี งบประมาณ 2561 ร้อยละ 44.78 ยังมีปัญหาเรื่องการลงข้อมูลในส่วนที่ฝากครรภ์
คลินิกเอกชนไม่ได้ถูกนับรวมและยังไม่มีระบบการส่งต่อข้อมูลในและนอกเขต ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ปี
2558 - 2560 ร้อยละ 19.5, 13.4 และ14.57 ตามลาดับ ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 23.94 และร้อยละ
ของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งปี 2559 - 2560 ร้อยละ 37.69 และ 32.71 ตามลาดับ ในปีงบประมาณ
2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 31.32 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากการย้ายถิ่น/การเคลื่อนย้ายแรงงานและความเข้าใจในการลง
ข้อมูล
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ในการป้องกันการเกิด 3D: Delay Detection, Delay Decision, Delay Refer
โดย - จัด Zoning ผู้เชี่ยวชาญและจัดตารางการปฏิบัติของสูติแพทย์ให้ครอบคลุมทุกโซน-ครบถ้วนทุกวัน
- วางระบบดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงให้รวดเร็วทันเวลา มีขั้นตอนปฏิบัติ (Guide line) และกากับให้
มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2) เฝ้าระวังภาวะตกเลือดโดยใช้ถุงตวงเลือดขณะคลอดทุกรายทุกโรงพยาบาล
3) มีคู่มือ/แนวทางในการป้องกันการตายมารดาจากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การเคลื่อนย้ายแรงงานของหญิงตั้งครรภ์ทาให้ฝากครรภ์ช้า และฝากครรภ์ไม่ต่อเนื่อง ได้รับการดูแลไม่
ต่อเนื่อง
2) ระบบรายงาน มีปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) สนับสนุนการผลิตสูติแพทย์ และพยาบาลเฉพาะทาง สาขาผดุงครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ทุกปี
2) สนับสนุนการอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรด้านการดูแลหญิงตั้งครรภ์และคลอดกลุ่มปกติกลุ่ม
เสี่ยงให้เพียงพอ และต่อเนื่อง
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3) สนับสนุนคู่มือ และสื่อต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการ โดยเฉพาะสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
4) จัดทาฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ต่างจังหวัด (นอกพื้นที่รับผิดชอบ) ได้ทุกสถาน
บริการเพื่อการดูแลต่อเนื่อง
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
โรงพยาบาลคาม่วง มีก ระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดจานวนทารกแรกเกิดน้าหนักน้อย โดยการสร้าง
Health Literate ครอบครัวให้ดูแลและคัดกรองหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงโดยใช้สมุดสีชมพู
ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100
ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็ก 0 – 5 มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 92.46
1.สถานการณ์ ความสาคัญของปัญหาสภาพพื้นที่
ผลการคัดกรองพัฒนาการไตรมาสที่ 1 พบว่า คัดกรองได้ครอบคลุมร้อยละ 84.16 สามารถค้นพบเด็กสงสัย
ล่าช้าจากการคัดกรองครั้งที่ 1 ร้อยละ 29.22 ติดตามให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและกลับมาตรวจคัดกรองครั้งที่ 2
ร้อยละ 72.82 พัฒนาการสมวัยร้อยละ 92.46 จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงนิเทศเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและ
ระบบข้อมูลครบทุก รพ.สต. และได้รับการชี้แจงเรื่องการบันทึกข้อมูลเด็กพัฒนาการล่าช้าในระบบ HDC ครบทุกสถาน
บริการ รวมทั้งมีแผนขับเคลื่อนตาบลจัดการระบบเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยใช้ค่ากลาง บูรณาการ
กับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เชื่อมโยงกับ พชอ.
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key success)
1) ใช้กลไกขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมของคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ์, MCH
board และการบูรณาการร่วมกันของภาคีกระทรวงอื่น ๆ (พชอ.)
2) มีกระบวนการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
3) มีระบบกากับติดตามที่เข้มแข็งทุกระดับ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ยังไม่มีความรู้และความตระหนักในการใช้คู่มือ DSPM เฝ้าระวัง
และส่งเสริมพัฒนาการ
2) มีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ของเด็กปฐมวัยเพื่อติดตามผู้ปกครองไปทางานต่างจังหวัด ส่งผลให้เด็กขาดการติดตาม
เพื่อกระตุ้นพัฒนาการต่อเนื่อง
3) การสร้ างเครื อข่ายการเฝ้ าระวังและส่ งเสริมพัฒ นาการเด็กในชุมชน (ครูศพด./โรงเรียนอนุบาล, อสม.,
ผู้ปกครอง) ยังไม่ครอบคลุม
4) CPM บางพื้นที่การนิเทศติดตามไม่ต่อเนื่ อง และไม่ได้วางแผนไว้กับ รพ.สต. เนื่องจากข้อจากัดด้านบุคลากร
และภาระงาน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) จัดอบรมผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กให้มีความรู้และตระหนักเรื่องการใช้คู่มือ DSPM ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่
2) สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของการใช้คู่มือ DSPM ยาน้าเสริมธาตุเหล็ก
3) พัฒนาระบบการรายงานข้อมูล HDC ให้ต่อเนื่อง
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4) มีการทบทวนทักษะการใช้คู่มือ DSPM และ TEDA4I ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกปี
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
1) การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่ อ.กมลาไสย
2) กระเป๋ามหัศจรรย์ โรงพยาบาลยางตลาด เพื่อการเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดและเด็กปฐมวัย
3) กระบวนการพัฒนาเด็กแบบ “High Scope” ศูนย์เด็กเล็กหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด เชื่อมกับชุมชนและ
ผู้ปกครอง ผ่านนิทาน หนังสือสาหรับเด็ก และสมุดบันทึก
ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 48.72 (25 ม.ค. 61)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2558-60 ร้อยละ 46.62, 45.85 และ 49.90 ซึ่งต่า
กว่าเป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 51) ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กาหนดเป้าหมายต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2560 คือร้อยละ 51 พบว่ามีเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วน ร้อยละ 48.72 ซึ่งยังต่ากว่าเป้าหมาย สาหรับส่วนสูง
เฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ชาย 109.53 เซนติเมตร หญิง 108.81 เซนติเมตร ซึ่งเป้าหมายในปี 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง
112 เซนติเมตร มีแผนขับเคลื่อนโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันทุกพื้นที่
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ผ่านกลไก พชอ. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัยด้วยค่ากลางความคาดหวัง
2) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและดาเนินกิจกรรมตั้งแต่การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย
ในชุมชน จนถึงการกาหนดมาตรการในการแก้ไข
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) อุปกรณ์ชั่งน้าหนักวัด/ส่วนสูงไม่ได้มาตรฐาน บางแห่งไม่เทียบเคียงน้าหนักกับค่ามาตรฐาน (Calibrate) ทุก
ครั้งก่อนการชั่งน้าหนัก ลงข้อมูลน้าหนัก/ส่วนสูงต้องลงละเอียดถึงทศนิยม 1 ตาแหน่ง
2) ทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี และกลุ่มที่ครอบคลุมต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1. สื่อสารนโยบาย/แนวทางของตาบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเป้าหมายสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนที่ชัดเจน
2. ผลักดันการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ระดับท้องถิ่น/พื้นที่ ในการดาเนินงานที่เพียงพอ และเอื้อต่อการนามาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) (ร้อยละ 54)
1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ
2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
เกณฑ์ประเมินรอบ 3 เดือน ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ผลลัพธ์ : เด็ก 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 56.69
เด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 30.52
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่ากลุ่มเด็ก 18 เดือน มี
ปราศจากฟันน้านมผุค่อนข้างคงที่ ร้อยละ 89.6, 87.3 และ 95.44 ตามลาดับ เด็ก 3 ปี มีแนวโน้มฟันน้านมปราศจากฟัน
ผุเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 48.1, 55.4 และ 73.29 ในกลุ่มอายุ 6 ปี มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น แต่เด็ก 12 ปี พบฟันผุ
เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม 6 ปี ในปี 2558 - 2560 พบปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 58.3, 56.9 และ 70.11 ตามลาดับ
ในปี 2561 (4 เดือน) พบว่า เด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 56.69 และเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันต กรรมร้อย
ละ 30.52 มีการให้บริการสูงในพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก อ.หนองกุงศรี และ อ.เขาวง ซึ่งข้อมูลการให้บริการทันตกรรมจะเพิ่มการ
ให้บริการในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม 2560 มีคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ (มีทันต
แพทย์จาก รพช.ช่วยบริหารงานทันตสาธารณสุขในจังหวัดร่วมกันโดยมีทันตาภิบาลใน สสจ.เป็นผู้ประสานงาน โดยมีการ
ประชุมติดตามการดาเนินงานทุก 3 เดือน) มีการจัดประชุมพัฒนาวิชาการให้กับทันตบุคลากรทุกปี และสนับสนุนการ
ดาเนินงานโรงเรียนเด็กไทยฟันดี
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
ระบบกากับ ติดตามสนับสนุนของจังหวัดโดยทันตแพทย์ของ รพช. (เขาวง)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ไม่มีกลุ่มงานทันตสาธารณสุขและทันตแพทย์ประจาที่ สสจ.ทาให้การบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
2) ทันตแพทย์ในบางอาเภอมีการโยกย้ายทุกปี ทาให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอาเภอนั้นๆ
3) งานใน รพ.สต. หลากหลาย ทาให้ ทันตาภิบาลซึ่งส่ ว นใหญ่เป็นน้อ งจบใหม่ 1-3 ปี ยังขาดทักษะในการ
ดาเนินงานทันตสาธารณสุข ไม่รู้จักการบูรณาการงานกับงานอื่น และบางคนสนใจทางานอื่นมากกว่างานทันตสาธารณสุข
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรมีการจัดสรรทันตแพทย์ที่จะมาบรรจุให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
2) ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ควรเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการทันตกรรม
3) ขาดแคลนวิชาชีพทันตาภิบาลเนื่องจาก มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพน้อย ทาให้พยายามเปลี่ยนสายงาน จึง
ควรมีนโยบายให้ทันตาภิบาลที่เปลี่ยนสายงานเป็นนักวิชาการสาธารณสุขรับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขร่วมด้วย และ
ควรให้การสนับสนุนทันตาภิบาลที่จบปริญญาตรีด้านสาธารณสุข ให้ได้รับค่าตอบแทน ตามเกณฑ์ที่สามารถทาได้
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) มีเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีตาบลกุดโดน อ.ห้วยเม็ก ผ่านการประเมินระดับยอดเยี่ยม ปี 2560
2) มีการจัดทามาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาทันตกรรมในเด็กและการส่งต่อของจังหวัด เช่น การรักษาทางทัน
ตกรรมในเด็กทาลัสซีเมีย (thalassaemia)
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3) มีพื้นที่นาร่องการให้บริการทันตกรรมในผู้พิการและผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative care) ที่ รพ.
กมลาไสย
4) มีผู้สูงวัยฟันดีวัย 80 ปีและ 90 ปี ระดับประเทศ อ.เขาวง อ.คาม่วง และ อ.ห้วยเม็ก เป็นแบบอย่างการดูแล
สุขภาพช่องปาก
ประเด็นตรวจราชการ
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
1) ดาเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอาเภออนามัยการ เจริญพันธุ์
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมกาเนิดกึ่งถาวร
ตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อพันประชากร
ผลลัพธ์ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี คิดเป็นอัตรา 20.18 ต่อพันประชากร ในปี 2561
(ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่เกินค่าเป้าหมายของประเทศ และมีแนวโน้ม
ลดลง โดยในปี พ.ศ.2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิดเป็นอัตรา 29.30,28.74 และ20.18 ตามลาดับ แต่
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี และอัตราการตั้งครรภ์ซ้า ในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เกินค่าเป้าหมายของ
ประเทศ โดยอัตราการคลอดมี ชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิด
เป็นอัตรา 1.14,1.04 และ0.75 ตามลาดับ และอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561
(ต.ค. 2560 – 25 ม.ค. 2561) คิดเป็นร้ อยละ 14.75,14.64 และ13.22 ตามลาดับ ซึ่งถือว่ายังเป็นปัญหาในการ
ดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดกาฬสินธุ์สามารถให้บริการยาฝังคุมกาเนิด มีบุคลากรที่รับการอบรม พร้อมให้บริการยาฝังคุมกาเนิด
จานวน 12 แห่ง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมโรงพยาบาลทั้งหมดจานวน 18 แห่ง และยังพบปัญหาแม่วัยรุ่นหลังคลอด /หลังแท้ง
ไม่ให้ความร่วมมือในการรับบริการคุมกาเนิดวิธีกึ่งถาวร ควรมีการให้ความรู้ คาแนะนาและสร้างแรงจูงในการคุมกาเนิดวิธี
กึ่งถาวร
มีการขับเคลื่อนงานตามกลไกอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น (YFHS) ทุกอาเภอผ่าน
การประเมินอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และทุกโรงพยาบาลผ่านการประเมินคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(YFHS) ครบทุก
แห่ง ร้อยละ 100 ได้รับการประกาศเป็นจังหวัดอนามัยการเจริญพันธุ์ในปี 2558 เป็นจังหวัดแรกในเขตสุขภาพที่ 7 มี
การขับเคลื่อนงานวัยรุ่นในโครงการโรงเรียน 3 ดี (เด็กดี สุขภาพดี ปัญญาดี) หลักสูตรวัยรุ่น วัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง
โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) มีคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ในการแก้ปัญหาแม่
ตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ขับเคลื่อนงานโดย Teen Manager ระดับอาเภอและจังหวัด ผ่านคณะกรรมการ To be
Number One และคณะกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์ มีระบบเชื่อมโยงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนหรือ
โรงเรียนคู่เครือข่าย (OHOS) ครบทุกอาเภอ และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น ระดับจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
2. ปัจจัยความสาเร็จ ( Key Success )
1) กาหนดงานวัยรุ่นเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลปฏิบัติราชการของอาเภอ โครงการโรงเรียน 3 ดี “เด็กดี
สุขภาพดี ปัญญาดี”
2) กาหนดประเด็นวัยรุ่น เป็นประเด็นแก้ไขปัญหา โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ยังไม่
สามารถดาเนินงานได้ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ เพราะบางยุทธศาสตร์ยังไม่มีกฎกระทรวงออกมารองรับ ส่งผลให้อัตรา
การคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี สูงกว่าเป้าหมาย
2) วัยรุ่นหลังคลอด /หลังแท้งบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการคุมกาเนิดวิธีกึ่งถาวร ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์
ซ้าในวัยรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย
3) โรงพยาบาลบางแห่งยังขาดบุคลากรให้บริการคุมกาเนิดวิธีกึ่งถาวร
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
1) ควรขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ให้ได้
ตามประเด็น 5 ยุทธศาสตร์ และควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เกี่ยวกับการดาเนินงานตาม พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
2) ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับวัยรุ่นในรายที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้า และการรับบริการคุมกาเนิดวิธี
กึ่งถาวร
3) ควรจัดอบรมพยาบาลในการให้บริการคุมกาเนิดวิธีกึ่งถาวร ให้ครอบคลุมในโรงพยาบาลทั้ง18 แห่ง
4) สร้างระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่ นในทุกชุมชน กาหนดมาตรการทางสังคม เพื่อดูแลกลุ่มวัยรุ่นทั้งใน
ระบบ และ นอกระบบ
5) วัยรุ่นที่มีความพร้อมและต้องการตั้งครรภ์ซ้า ควรได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) พื้นที่ที่ดูแลแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในทุกมิติ ได้แก่ อาเภอกุฉินารายณ์ ท่าคันโท ร่องคา และสมเด็จ
2) การใช้ ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นเชิ ง บู ร ณาการผ่ า นโครงการโรงเรี ย น 3 ดี “เด็ ก ดี สุ ข ภาพดี ปั ญ ญาดี ”
หลักสูตรวัยรุ่น วัยใส ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง
3) ชุมชนต้นแบบ เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ท้อง ขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ ผ่านสภา
เด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน
4) รูปแบบชุมชนเข้มแข็ง พาแลงสัญจร บ้านหนองแข้ อาเภอกุฉินารายณ์ และต่อยอดด้วยโครงการ
5) ร้อยครอบครัว ร้อยดวงใจ (งบประมาณจาก สสส.)

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ

 ร้อยละตาบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ผลลัพธ์ : ไตรมาสแรกผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 56.19
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว คือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 13.94 และคาดว่า
ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสังคมสุดยอดผู้สูงอายุในอีก 18 ปี จากรายงานการคัดกรองและประเมินสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ปี 2560 โรคที่เป็นปัญหาและพบบ่อยได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และ
Geriatric syndromes จากรายงานสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด จานวนผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน (ADL) ร้อยละ 93.06 จาแนกเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม กลุ่มติดบ้าน และกลุ่มติดเตียง ร้อย
ละ 94.35, 4.85 และ 0.79 ตามลาดับ
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สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ครอบคลุมทั้ง 18 อาเภอ โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Care Manager และ จัด
อบรม Care Giver หลักสูตร 70 ชั่วโมงของกรมอนามัยและงบจัดอบรมจากกรมอนามัย และดาเนินงานร่วมกับ อปท. ที่
สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.66 ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 5,353 คน มี Care Manager
(CM) 208 คน สัดส่วน CM : ผู้สูงอายุ 1 : 26 คน ในภาพรวมผ่านเกณฑ์ 1 : 35-40 คน แต่เมื่อพิจารณารายพื้นที่พบว่า
บางตาบลยังมีสัดส่วน CM : ผู้สูงอายุ มากกว่าเกณฑ์ มี Care Giver (CG) 1,772 คน สัดส่วน CG : ผู้สูงอายุ 1:3 คน (ผ่าน
เกณฑ์ 1 : 5-10 คน) ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการจัดทาแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) 3,986 คน ร้อยละ 74.46
และผ่านเกณฑ์ตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 68 แห่ง ร้อยละ 56.19 ส่วน อปท.
ที่เหลือ อีก 29 แห่ง ได้ดาเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ กับ สปสช. แล้ว 11 แห่ง อีก 18 แห่ง อยู่ในระยะเตรียมการ
สมัครจึงจะครบถ้วน ในส่วนผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ร้อยละ 94.35 ดาเนินงานผ่านชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุ 145
แห่ง และวัดส่งเสริมสุขภาพ สรุปการดาเนินงานภาพรวมในไตรมาสแรกผ่านเกณฑ์
2. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success)
1) มีการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดเป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ทุก
กลุ่มวัยมีสุขภาพดี ลดการป่วยและตายก่อนวัยอันสมควร ในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
กาหนดให้เป็น KPI ในการประเมิน CUP ผ่านคณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอโดยมี ageing Manager อาเภอ
เป็นเลขาฯ พชอ.
2) ความร่วมมือ (คน เงิน ของ) จากภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น หน่วยงานระดับจังหวัดสังกัดกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย พระสงฆ์ สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ
แห่งประเทศไทยฯ สมัชชาสุขภาพ สสส. ศูนย์วิชาการเขต สปสช.เขต เป็นต้น
3) ดาเนินการตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalsin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บางพื้นที่คณะอนุกรรมการยังขาดความมั่นใจในการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน LTC
2) บางพื้นที่สัดส่วนของ CM : ผู้สูงอายุพึ่งพิง มากกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรสร้างทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระดับจังหวัดและอาเภอ อย่าง
ต่อเนื่อง
2) ควรพัฒนา CM ให้ครอบคลุมตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยการจัดอบรมหลักสูตร Mini CM ภายในจังหวัด การ
ช่วยเหลือจาก CM ในพื้นที่ใกล้เคียง และการลงทะเบียนเข้าอบรมหลักสูตร Care Manager จัดโดยวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น (เนื่องจากไม่มีงบประมาณจัดอบรมของกรมอนามัยในปีต่อไป)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
1) ตาบลต้นแบบ LTC ที่ ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท
2) โครงการยิ้มสวยสดใส ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่น่าบอน โดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และ ธรรมนูญสุขภาพ
ต.นาบอน อ.คาม่วง
3) ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีกระบวนการส่งเสริมสุขภาพเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
- โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านโคกเครือ ม.3 โรงเรียนผู้สูงอายุบ้านโคกศรี ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด
- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
- โรงเรียนร่มโพธิ์ร่มไทร ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์
- โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ์
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ (ร้อยละ 50)
1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : ไตรมาส 1 อาเภอมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ. ตามร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ พ.ศ.........................
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ดาเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ด้วยกลไก DHB ในปีงบประมาณ
2559-2560 เป้าหมาย 6 อาเภอ โดยอาเภอที่เหลือ 12 อาเภอขับเคลื่อนการดาเนินงานด้วยกลไก DHS และร่วมเรียนรู้
กับอาเภอนาร่องโดยกระบวนการ DHML ที่ดาเนินการทั้งจังหวัด และใช้ทุนเดิมคือ กาฬสินธุ์ 3 ดี คนดี รายได้ดี สุขภาพดี
ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ มุ่งสู่ Kalasin happiness model ทั้งนี้ การดาเนินงานใน ปี 2561 มีการ
ดาเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ พชอ.ทุกอาเภอ และกาหนดประเด็น ที่เป็นวาระร่วมของจังหวัด คือ 1) ดูแลผู้ยากไร้
ด้อยโอกาส 2) ปัญหาตามบริบทพื้นที่ 1 เรื่อง ซึ่งในประเด็นการดูแลผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสได้บูรณาการระดับจังหวัดกับ
นโยบายแก้ปัญหาความยากจน“คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” MOU ในคารับรองการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด /
อาเภอ
จากการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง พชอ.ท่าคันโท พบว่า มีกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตจากระดับอาเภอ
โดย พชอ.สู่ระดับตาบลโดย พชต. และลงสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดย พชม. กาหนดวาระอาเภอ 5 เรื่อง ได้แก่ ผู้สูงอายุ
ผู้
พิการ ผู้ยากไร้ ลดอุบัติเหตุทางถนน พัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ขยะสิ่งแวดล้อม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง โดยมี bright spot คือการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการในชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านศูนย์โฮม
สุข และการดูแล LTC ครบวงจร รวมถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยคลินิกฟุตบอลส่งเสริมเด็กและเยาวชนห่างไกล
อบายมุขและทะเลาะวิวาท ฟุตบอลสอนคาว่า “เพื่อน”
พื้น ที่ อ าเภอหนองกุ ง ศรี พบว่ า มี ก ลไกการขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต จากระดับ อ าเภอ โดย พชอ.และ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยบูรณาการระดับอาเภอกับนโยบายแก้ปัญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง”ซึ่งจากการสารวจข้อมูล พบว่า มีผู้ยากไร้ที่ต้องให้การช่วยเหลือจานวน 305 ครอบครัว นอกจากนี้ มีการกาหนด
ประเด็นขับเคลื่อนภายใต้ พชอ. 9 เรื่องที่มีการขับเคลื่อนผ่าน FCT ต่อเนื่อง โดยมี bright spot คือการเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านสุขภาพตามโครงการ DHML โครงการถนนสายบุญ เป็นต้น
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
ความต่อ เนื่ องของนโยบาย ระบบสนั บ สนุน คน เงิ น ของ ข้ อ มู ล รวมถึ ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพทีม น าในด้ า น
การนาร่วม การสร้างการรับรู้ เข้าใจ เข้าถึงต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ พชอ. และการบูรณาการทรัพยากรที่มี ในพื้นที่
สาหรับการขับเคลื่อนประเด็นคุณภาพชีวิตร่วมกัน การคืนข้อมูลสู่ประชาชนให้รับรู้ว่าประชาชนได้อะไรจากการทา พชอ.
3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1) ความครบถ้วนของข้อมูลกลุ่มเป้าหมายสาคัญในระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง Palliative
care และพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
2) การกาหนดประเด็นขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตโดย พชอ./พชต.ส่วนใหญ่ยังเป็นประเด็นที่เป็นโรคภัยและ
สุขภาพ และมีประเด็นค่อนข้างมาก อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
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4.ข้อเสนอแนะ
1) การกากับติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน และผลลัพธ์เชิงกระบวนการ/คุณภาพ เพื่อให้เห็นรูปธรรมของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งกาหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในแต่ละระยะตั้งแต่ระยะสั้น กลาง ยาว
2) สร้างหุ้นส่วนคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่มีการกาหนดบทบาทของ พชต.และ พชม.ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับตาบลและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและบูรณาการในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
1) ศูนย์โฮมสุขท่าคันโท และคลินิกฟุตบอลส่งเสริมเด็กและเยาวชน
2) ถนนสายบุญที่อาเภอหนองกุงศรี

1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)
1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับจังหวัด
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : เมื่อพิจารณาผลการดาเนินตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถดาเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1 ช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกาหนดให้ ผู บัญชาการและรองผู บัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามโครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผูบริหาร ในการนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์มี
ผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผูบริหาร จานวน 9 ชั่วโมง ของกรมควบคุมโรคจานวน 2 ท่าน คือ นพ.
ประวิตร ศรีบุญรัตน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นพ.พรพัฒน ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด นอกจากนั้น ได้มีการทบทวนคาสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
(Emergency Operation Center : EOC) ให้เป็นคาสั่งในปีปัจจุบัน ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในบทบาท
ของผู้บัญชาเหตุการณ์ (Incident Command) สั่งการให้แต่ละกุล่มภารกิจดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ในคาสั่งอย่าง
เคร่งครัด มีการจัดเวรให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันทั้งในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน และมีแผนเตรียมความพรอมตอบ
โตภาวะฉุกเฉินทางดานการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยจะซ้อมแผนในช่วงไตรมาส 3 ในภาวะปกติทีม
ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) มีการดาเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยการติดตามสถานการณ์และประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดทาเป็นสรุปรายงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาหรือรายงานเหตุการณ์ที่มีความสาคัญเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร ประสานแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
รับทราบ เพื่อวางแผนดาเนินการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่ง
การดาเนินงานกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุ นแรงและซับซ้อนกว่าอดีตทาให้ต้องมีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และ
พัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center:
EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์
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(Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่ าวได้ข้อมูลการ
ระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้
บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อโยงข้อมูลได้ทุก
ระดับ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรค และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ประสบกับปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ได้แก่ ภาวะน้าท่วม และการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบเชื้อโรค
พิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข ในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้น ในช่วงปลายปีได้มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9 ดังนั้นจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้ใช้วิกฤติในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นามาเป็นโอกาสในการ
พัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management, PHEM) โดยการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence
Command System, ICS) เน้นการบูรณาการในการทางานร่วมกันหลายกลุ่มงานภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในการลด
ผลกระทบด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินของประชาชนให้อยู่
ในวงจากัด
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การกาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญ มีความรู้และประสบการณ์ในการ Activate EOC เป็นอย่างดี
3) มีกาลังหลักเป็นแพทย์ด้านระบาดวิทยา และผู้รับผิดชอบงานที่มีประสบการณ์
4) การสนับสนุนงบประมาณ แนวทางการดาเนินงานที่มีความชัดเจนจากหน่วยงานในทุกระดับ
5) ประสบการณ์ตรงจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
6) การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีประสิทธิภาพ
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในองค์กร ขาดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์
และการ ปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องภารกิจ ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด (องค์ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่ได้จากการ On the job training แต่ยังไม่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตามหลักวิชาการ)
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ส่วนกลางโดยสานักระบาดวิ ทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ควรมีการพัฒนาครู ก ในระดับจังหวัด เพื่อให้ครู ก สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
การปฏิบั ติงานตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน ทางด้านสาธารณสุ ขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ล ะกล่ องภารกิจตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดให้กับบุคลากรทุกคนภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
2) ส่วนกลางโดยสานักระบาดวิทยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ที่มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
การ Activate EOC อาเภอนานม (7S Model)
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 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี แสนคน
1) ดาเนินการทีมผู้ก่อการดี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
3) สอบสวนการจมน้าของเด็กทุกราย
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
แสนคน)
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เท่ากับ 0 ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
แสนคน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ. 2553 2559 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดให้ไม่เกิน 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน ในปี 2559 มีค่าเท่ากับ 7.8 ซึ่งเป็นข้อมูลใน
การกาหนดการดาเนินงานของจังหวัดและถูกจัดให้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูง (พื้นที่สีแดง)ของปีงบประมาณ 2561 โดยข้อมูลไตร
มาส 1 เท่ากับ 0 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 Cockpit เขตสุขภาพที่7) (เป้าหมายปี 2561 เสียชีวิตไม่เกิน 9 ราย)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดให้ อยู่ภ ายใต้เป้าหมายประชาชนสุ ขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุ ขภาพและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็ นเลิศ กาหนดให้เป็ นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป็นประเด็น
เน้นหนัก 1 ใน 32 ตัวชี้วัดที่กองตรวจราชการมีการตรวจติดตามข้อมูล
จั ง หวั ด มีก ารสนั บ สนุ น /กระตุ้ น /ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาคีเ ครื อ ข่า ยในการด าเนิ น งานป้ อ งกั นเด็ ก จมน้ า ตาม
องค์ประกอบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ระดับต่าง ๆ ได้ครอบคลุม
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การสร้างทีมผู้ก่อการดีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน อีกทั้งการจัดการแหล่งน้าเสี่ยงที่มีค่อนข้างมาก
ทุกตาบล จึงเป็นเรื่องยากต่อการจัดการ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
เริ่ มขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานป้ อ งกันการจมน้าผ่ าน พชอ. ชี้ประเด็นปัญ หาในพื้น ที่ให้ เครือข่ายชุ มชนแ ละ
ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/ information)
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer)
3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System)
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ไตรมาส 1 เท่ากับ 6.39 ต่อ
ประชากรแสนคน)
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2552-2560 มีค่าต่ากว่า 18.00 ต่อประชากร
แสนคน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่าที่สุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 แต่อย่างไรก็ตาม ค่า
เป้าหมายปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคนหรือลดลงร้อยละ 21 จากค่าตั้ง
ต้น (median 2553-2555) ภาพรวมไตรมาสที่ 1 เป้าไม่เกิน 15 ราย (1.52 ต่อประชากรแสนคน) ผล 63 ราย (คิดเป็น
6.39 ต่อประชากรแสนคน) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2561(Cockpit เขตสุขภาพที่ 7) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน
ของแต่ละอาเภอเกินค่าเป้าหมายในไตรมาสแรก ยกเว้นอาเภอนาคูและอาเภอดอนจาน อาเภอที่พบว่ามีอัตราการเสียชีวิต
สูงสุดได้แก่ อาเภอนามน อาเภอเมืองและอาเภอยางตลาด ( คิดเป็น 10.94, 13.64, 9.26 ต่อแสนประชากร ตามลาดับ)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน “ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.)” ระดับจังหวัดและอาเภอ โดย สสอ.และ ร.พ. เป็นเลขานุการร่วมในคณะทางาน ศปถ.อาเภอ
2) พัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับตารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพื่อวางแผนและหาแนวทางใน
การดาเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ.ทุกอาเภอได้รับทราบสถานการณ์และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา
3) ดาเนินการครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านข้อมูล มาตรการด้าน
การป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม ในระดับจังหวัดและอาเภอที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและข้อมูลดาเนินการ 3 ฐาน ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นปัจจุบัน
2) ความเข้มแข็งของด่านชุมชน ความครอบคลุมของจานวนด่านฯ และการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้มในระดับอาเภอให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถส่งออกรายงานได้
ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน
2) ประเมินผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเทศกาล เน้นนโยบาย D-RTI และขับเคลื่อนผ่าน พชอ. ในอาเภอ
เสี่ยงเพื่อให้ทุกเครือค่ายมีส่วนร่วม เน้น การใช้มาตรการชุมชนการกาหนดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน และการบังคับใช้
พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
และ กลุ่มที่สงสัยป่วย ได้รับการวัดความดันที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM)
ผลลัพธ์ : ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากรแสนคนของประเทศ เขต 7 และจังหวัดกาฬสินธุ์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จาก 9.50 ในปี พ.ศ.2552 เพิ่มเป็น 11.68 ในปี พ.ศ.2558 แต่ยังมีค่าต่ากว่าภาพ
ประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.2558 ที่มีค่า 27.88 และ 16.10 ตามลาดับ
2) อัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2552-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งภาพประเทศ ภาค เขต 7 โดยจังหวัด
กาฬสินธุ์ จาก 1,072.93 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2552 เพิ่มเป็น 1,791.31 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพ
ประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.2558 ที่มีค่า 1,233.35 และ 1,754.66 ตามลาดับ
3) ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM HT ได้ร้อยละ 81.27, 81.95 ซึ่งทางจังหวัดเร่งรัดการคัด
กรองเพื่อดาเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในไตรมาส 2 3 4 ต่อไป โดยกลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงเพื่อ
วางแผนการวัดความดัน ที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM) จากการคัดกรอง ณ วันที่ 25
ธันวาคม 2561 จานวน 7,052 ราย แต่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
4) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงปี งบประมาณ 2558 ร้อยละ 3.03 และลดลงเป็น 1.84 ใน
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งผ่าน KPI ที่กาหนดไม่เกิน 2.40
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
มีการดาเนินการได้ครอบคลุมทุกมาตรการ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง เสริมสมรรถนะระบบบริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ขับเคลื่อนงานผ่าน NCD Board (สหสาขา) ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อาเภอ และมี System Manager
(SM) ระดับจังหวัด Case Manager (CM) อาเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทุกรพ.สต.ในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
2) การบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง 2 ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่ สุรา”
3) ขับเคลื่อนผ่าน DHS ทุกอาเภอ/ ผ่าน DHB จานวน 6 อาเภอ (ยางตลาด กุฉินารายณ์ ท่าคันโท หนองกุงศรี
ร่องคา คาม่วง) และโครงการ 3 ดี “คนดีสุขภาพดี รายได้ด”ี
4) บูรณาการ CKD และ NCD clinic ในโรงพยาบาล เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และชุมชน เพื่อพัฒนา “ชุมชนรักษ์
ไต” ซึ่งจะบูรณาการงานกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (3 อ. 2 ส.)
5) กระบวนการพัฒนา NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รอบที่ 1 ซึ่งประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน 6 องค์ประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน 15 ตัวชี้วัด
6) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ มเสี่ยงและกลุ มปวยอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 3 อ. 2 ส. แพทย์วิถีธรรม และสมาธิบาบัด SKT ทั้งรายกลุ่มและการจัดการรายกรณี
7) พัฒนาโปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck ในโปรแกรม JHCIS ,HosXP,HosXP PCU
8) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD เรื่องบันทึกข้อมูล และ admin ในการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม
Mini clinic NCD, JPCheck และ Data exchange ใน HDC
9) มีคณะกรรมการ NCD IT ลงติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงจริง และแก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูล และวางแผนการทางาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
3. ปัญหา/ อุปสรรคทีพ่ บ
1) Case Manager (CM) ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ NCD Clinic ทาหน้าที่เป็นทั้ง System Manager
ระดับอาเภอและงานโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น คัดกรองตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด ส่งผลต่อความเข้มข้นในการ
ให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถานบริการ และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
2) กลุ่มที่สงสัยป่วยความดั น โลหิตสูงเพื่อวางแผนการวัดความดัน ที่บ้า น จากการคัดกรอง ณ วัน ที่ 25
ธันวาคม 2561 จานวน 7,052 ราย แต่ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
3) ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารให้ผู้ป่วยนาไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาดระบบการ
ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย
3.4 การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพื้นที่ยังดาเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
1) สร้าง System Manager ระดับอาเภอ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย โดยเฉพาะ
พื้นที่ดาเนินงานร่อง DHB เพื่อประเมินรูปแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและขยายผลต่อไป
3) การขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และชี้แจงและวางแผนการวัดความดันที่บ้านใน
กลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
4) NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange)
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในระดับรพ.สต. อาเภอ และจังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการดาเนินงานผู้ป่วยโรคเรื้อรังระดับ คปสอ.คาม่วง
โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก รพ.

12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
6) พัฒนา Model Development
ตัวชี้วัด: ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospitalผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
ผลลัพธ์:โรงพยาบาลมีการประเมินผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไปจานวน 18 แห่งร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์ระดับดี จานวน 5
แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.78 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มี โรงพยาบาลจานวน 18 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน
156 แห่ง และมีฐานการดาเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลด โลกร้อน Green and Clean ในปี 2557 ประเภท
โรงพยาบาล8 แห่ง ประเภท รพ.สต. 4 แห่ง มีหน่วยงานรับโล่สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนระดับกระทรวง จานวน
1 แห่ง คือ โรงพยาบาลท่าคันโท อาเภอท่าคันโท และมีการบูรณาการงานร่วมกับงานพัฒนาสถานที่ทางาน น่าอยู่ น่า
ทางาน ในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุข และมีการขยายผลลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปี 2560 มี
โรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean ครบ 100% และมีการบูร
ณาการดาเนินงานร่วมกับ สถานที่ทางาน น่าอยู่ น่าทางาน Healthy Workplace ตลอดจนมีการขยายการดาเนิน
กิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน Green and Clean Hospital ลงสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอละ 1 แห่ง โดยบูรณาการร่วมกับ รพ.สต.ติดดาว
สาหรับปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประเมินผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไปจานวน 18 แห่งร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
ระดับดี จานวน 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.78 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีการจัดทา
KM GREEN&CLEAN Hospital เพื่อเกิดการพัฒนายกระดับจากระดับดีเป็นระดับดีมากเพิ่มขึ้น
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2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารระดับจังหวัดและระดับอาเภอสนับสนุนนโยบาย สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
2) โครงการสถานบริการสาธารณสุ ขลดโลกร้อนเกณฑ์การทางานมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการพัฒ นา
คุณภาพองค์กรเช่น Health Workplace HA รพ.สต.ติดดาว อาชีวอนามัย
3) ทีมงานในระดับอาเภอร่วมผลักดันและมีการศึกษาดูงานเป็นต้นทุนแนวคิดในการพัฒนางานเช่นการศึกษาดู
งานลดโลกร้อน รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17 จ.สุพรรณบุรี รพ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
4) การขับเคลื่อน GREEN & CLEAN ในเรื่องขยะติดเชื้อเกิดรูปธรรมที่ชัดในการแก้ไขปัญหาระบบการขนส่งที่
ไม่ได้มาตรฐานทาให้กาฬสินธุ์มีระบบการขนส่งขยะติดเชื้อจาก รพ.สต. ด้วยรถของ รพ.ในการออกเก็บขนและมีที่ พักขยะ
ติดเชื้อใน รพ.สต. 100%
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การขับเคลื่อนนโยบายบาง รพ.ยังขาดทีมงานที่เข้มแข็งทาให้งาน GREEN&CLEAN ยังไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน
2.การพัฒนางาน GREEN&CLEAN เป็นการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในพื้นที่ยังขาดความต่อเนื่องทาให้
ผลลัพธ์อยู่ในระดับพื้นฐาน
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
การบริหารจัดการขยะในส่วนของถุงแดงพบว่าโรงพยาบาลอาเภอหนองกุงศรี ได้จัดซื้อเองโดยมีสัญลักษณ์ข้าง
ถุงถูกต้องครบถ้วน อย่างไรก็ตามควรมีการบริหารจัดการจัดซื้อถุงแดงในภาพรวมของจังหวัดซึ่งในปี 2560 มีกาหนดไว้ใน
แผนฯของจังหวัดแต่ยังไม่มีการดาเนินการ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
1) โรงพยาบาลท่าคันโท มี Best Practice การดาเนินงาน Green and Clean เชื่อมโยง สู่ท้องถิ่น ทต.ท่าคันโท
ในการพัฒนาเทศบาลขยะเป็นศูนย์ Zero Waste
2) โรงพยาบาลคาม่วง มี Best Practice ดาเนินงาน Green and Clean ถ้วนทั่วทั้งองค์กร พัฒนาเป็น
โรงพยาบาลลดโลกร้อนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Green and Clean For Economic Sufficiency Hospital)
3) โรงพยาบาลเขาวง มี Best Practice ดาเนินงานลดพลังงานด้วยพลังงานสะอาด Solar Roof Top จานวน
162 แผ่น ลดค่าใช้จ่ายเดือนละ 15,000 - 20,000 บาท/เดือน ระยะคืนทุน 8 ปี
M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน (กรมอนามัย)
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
ผลลัพธ์: 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
5. มีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
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1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสิน ธุ์มีฐ านข้อมูลทั้งประเด็นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานและพื้ นที่เสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมมีการอบรบกานบันทึกข้อมูลผ่านระบบNEHIS ในปี 2560 ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินติดตามการบันทึกในระบบ
สาหรับมูลฝอยติดเชื้อพบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์โรงพยาบาล จานวน 18 แห่ง ทุกโรงพยาบาลมีระบบการจัดการมูล
ฝอยติดเชื้อ และจ้างบริษัทเอกชนได้แก่บริษัท ส.เรืองโรจน์ จากัดในการขนส่งและกาจัดโดยบริษัทโชติกรณ์พิบูลย์ จาก
การประเมินผลการดาเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2545 พบว่า
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ถุงแดงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไม่ได้มาตรฐาน ขาดสัญลักษณ์แสดง การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากรพ.สต.
มากาจัดยังโรงพยาบาลแม่ข่าย พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อโดยโรงพยาบาลแม่ข่ายไปให้บริการรับ
มูลฝอยติดเชื้อที่รพ.สต.และมีรถขนขยะติดเชื้อของเอกชนไปรับที่โรงพยาบาลแม่ข่าย สาหรับที่พักมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า ที่
พักมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล ได้มาตรฐานทุกแห่ง ในส่วนของรพ.สต.มีที่พักขยะติดเชื้อ เป็นแบบเดียวกันเกือบทุก
อาเภอยกเว้น อ.กุฉินารายณ์ ปัญหาที่พบคือรถเก็บขนยังไม่ได้มาตรฐาน
การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 กาหนดการประชุม 4 ครั้ง มีการ
จัดประชุมแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีมติดังนี้
- แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาแบบแปลนบ่อทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
- การสนับสนุนส่งเสริมการจัดทาบ่อกาจัดสิ่งปฏิ กูลของ อปท.ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ในการ
ก่อสร้างบ่อบาบัดสิ่งปฏิกูลในปี 2560 จานวน 3 แห่งได้แก่ อบต.เหล่าอ้อย เทศบาลร่องคา อ.ร่องคาและเทศบาลคาม่วง
อ.คาม่วง
- สนับสนุนส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบังคับใช้กฎหมาย ผ่านการการประเมินระบบคุณภาพการ
บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) โดยใช้กลไก อสธจ. ในปี 2560 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมิน
EHA จานวน 19 แห่ง ผ่านระดับเกียรติบัตร จานวน 3 แห่ง ระดับพื้นฐาน 8 แห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 2 แห่ง อยู่
ระหว่างรอผลการประเมินจากคณะกรรมการระดับอาเภอ 8 แห่ง
การด าเนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ต าบลที่ มี ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม( Active
Communities)จังหวัดมีแผนเพื่อขับเคลื่อนให้ตาบลมีชุมชนต้นแบบร่วมกับ อปท.และทสจ.
การดาเนินงานแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ตาบลโคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ใช้เวทีของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ซึ่งทาให้ได้มีการบูร
ณาการร่วมกันจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยมีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป็น 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้าไปพร้อมๆกัน โดยทาง อบต.โคกสะอาด ได้
ร่วมกันยกร่างข้อบัญญัติตาบลโคกสะอาดเพื่อควบคุมการอนุญาตการใช้สถานที่ประกอบกิจการค้าของเก่าอิเล็กทรอนิกส์
ให้ถูกด้านสุขลักษณะ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข 2535 เป็นที่เรียบร้อย และในส่วนของการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะของ
อบต.โคกสะอาด นั้น ทาง สสจ.กาฬสินธุ์ได้สนับสนุนการออกแบบแบบแปลนสาหรับการปรับปรุงพัฒนาบ่อรวบรวมขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ของ อบต.โคกสะอาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการรอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
เพื่อดาเนินการจัดสร้างต่อไป
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) จังหวัด มีการขับเคลื่อนและมีแผนการดาเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีการจัดตั้งคณะทาจากหน่วยราชการทุกและภาคีเครือข่ายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
2) ในปี 2560 คณะกรรมการฯมีการประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 มีแผนฯประชุม จานวน 4 ครั้ง/ปี
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ในเรื่องการจัดการขยะติดเชื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์มีระบบและกลไกการสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อใน
โรงพยาบาลแต่ในส่วนการขนส่งยังไม่ได้คุณภาพ เช่นรถขนส่งยังไม่ได้มาตรฐานเป็นระบบเปิดอยู่ มีแผนการปรับปรุงรถ
ขนส่งในปี 2561
2) ถุงแดงที่มีตราสัญลักษณ์ยังไม่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกโรงพยาบาลซึ่งจากการตรวจนิเทศงานรอบที่ 2/2560 มีแผน
จะดาเนินการในรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัดแต่ยังไม่มีการดาเนินงานต่อในปี2561

4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
จังหวัดควรมีการประเมินผลการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดทั้ง 7
ยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการสรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆเสนอประธาน คสจ.เพื่อพิจารณาในการขับเคลื่อน
หรือปรับยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันต่อไป
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
รูปแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในรพ.สต. ของอาเภอหนองกุงศรี ที่มีประสิทธิภาพทาให้ รพ.สต.มีที่พักขยะ
ติดเชื้อครบ 100%
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเด็นตรวจราชการ
13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
1) แผนการจัดตั้ง PCC
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal
training ในเขตสุขภาพ
4) การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ผลลัพธ์ ร้อยละ 50
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีจานวนคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในปี 2559-2560 จานวน 2 แห่ง 5 ทีม คือ
PCC ศสม.รพ.กาฬสินธุ์ และ PCC รพ.สต.โคกศรี อาเภอยางตลาด และในปีงบประมาณ 2561 วางแผนการเปืด
ดาเนินการ 14 ทีม ได้แก่อาเภอเมือง 3 ทีม กุฉินารายณ์ 3 ทีม สมเด็จ 1 ทีม กมลาไสย 3 ทีม คาม่วง 1 ทีม นามน 1
ทีม และท่าคันโท 2 ทีม โดยมีสถาบันการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training 3 แห่ง ได้แก่
รพ.ยางตลาด, กมลาไสย และกุฉินารายณ์ โดยในไตรมาสแรกสามารถเปิดดาเนินการได้ 7 ทีม ดังนี้ กุฉินารายณ์ 3 ทีม
กมลาไสย 3 ทีม และนามน 1 ทีม
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1.ความเพียงพอของแพทย์เวขศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพตามเกณฑ์การตั้ง PCC
2.ระบบสนับสนุนและการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสู่ลูกข่าย PCC และ PCT
3.แรงจูงใจ และขวัญกาลังของบุคลากรที่ทางาน PCC
3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1.ความเข้าใจต่อนิยามการเปิดดาเนินการ PCCของพื้นที่ดาเนินการ
2.การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทั้งแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ
รวมถึงการจัดระบบ
สนับสนุน เช่น ระบบยา lab IC การดูแลต่อเนื่องในชุมชน และการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
สู่ลูกข่าย PCC และ PCT ในพื้นที่ที่จะเปิดดาเนินการ PCC ในปี 2561 ยังมีบางพื้นที่ที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
3.ระบบบัญชีค่าใช้จ่ายยังไม่สมบูรณ์ ทาให้ไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริง
4.ข้อเสนอแนะ
1.วางแผนระยะสั้ น และระยะยาวในการเตรียมความพร้อมบุ คลากร PCC และระบบสนับสนุนจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายสู่ PCC และ PCT โดยเฉพาะการดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังต่อเนื่องในชุมชน เพื่อรองรับการเปิด
ดาเนินการ PCC
2.จัดทาระบบบัญชีแบบ Virtual account เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง
5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ PCC โคกศรี อาเภอยางตลาด
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2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery

Service Plan สาขาศัลยกรรม
ตัวชี้วัด 14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery (ร้อยละ 10)
ผลลัพธ์ 14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
Herniorrhaphy = 12.6% (10/79ราย)
Hemorrhoidectomy = 11.1% (2/18ราย)
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery =36.7%
(138/376ราย)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จ.กาฬสินธุ์ รพ.ที่เข้าเกณฑ์ร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการ One Day Surgery & Minimal Invasive
Surgery คือ รพ. ที่มีศัลยแพทย์ 3 รพ. คือรพ.กาฬสินธุ์ ,รพ.กุฉินารายณ์และ รพ.กมลาไสย โรงพยาบาลที่ ได้
ดาเนินการแล้ว เป็นโรงพยาบาลระดับ S คือรพ.กาฬสินธุ์ หัตถการที่ทา คือ Case Inguinal Hernia และ
Hemorrhoid และ Case Minimal Invasive Surgery ทามาหลายปีแล้ว ในส่วนของการผ่าตัดด้านศัลยกรรมทั่วไป
ออโธปิดิกส์ทามาได้ 1 ปี สาหรับ สูติ-นารีเวช ยังไม่มีการทาผ่าตัดแบบแผลเล็ก
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน มีการกาหนดเปูาหมายการดาเนินงานที่ชัดเจน และมีการประเมิน
ตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการ มีการจัดตั้งหน่วยบริการ One Day Surgery มี CPG ในการดูแลผู้ปุวย
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
มีความมุ่งมั่น วางแผนร่วมกันภายในโรงพยาบาล และระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด กับรพช. ที่มีศักยภาพและ
มีศัลยแพทย์
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การเบิกจ่ายที่ยังไม่ชัดเจนในcase ODS
2) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และเครื่องมือมีราคาแพง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การสนับสนุนจัดตั้ง One Day Surgery Unit
2) การสนับสนุนเครื่องมือในการทาผ่าตัด
3) ควรมีการประเมินผลลัพธ์ ตัวชี้วัดในการให้บริการ
4) มีแนวปฏิบัติในการเบิกจ่าย
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้า หมาย และแผนงาน/
แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา ผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัด : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (≥ร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : ยังไม่ถึงรอบที่ประเมิน
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์วัณโรคจังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับ
เป็นซ้า (Incident cases) ขึ้นทะเบียนรักษา 1,196 ราย, 1,363 ราย และ 1,327 ราย อัตราความครอบคลุมการ
รักษา (Treatment coverage) ร้อยละ 70.58, 80.43 และ 78.31 ตามลาดับ และอัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้าระหว่างปีงบประมาณ 2557– 2559 ร้อยละ 86.36, ร้อยละ 86.29 และร้อยละ
86.85 ตามลาดับ ทั้งอัตราความครอบคลุมการรักษาและอัตราความสาเร็จการรักษายังไม่บรรลุเปูาหมาย (≥ร้อยละ
90) จึงยังไม่นาไปสู่การลดโรคได้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญกับนโยบายควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง
2) มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานระดับผู้บริหารเป็นระยะ และประชุมผ่าน VDO
conference สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน
3) ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคในระดับจังหวัดมีศักยภาพด้านบริหารจัดการ และโรงพยาบาลมีการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบงานวัณโรคบางโรงพยาบาลเท่านั้น จึงทาให้การดาเนินงานควบคุมวัณโรคได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4) ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB: NOC-TB จังหวัด
กาฬสินธุ์ ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5) วางระบบการคัดกรองค้นหา การดูแลรักษา กากับติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ผู้ปุวย
วัณโรครายบุคคล (TBCM online)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560 ร้อยละ 80.48 ยังไม่
บรรลุเปูาหมาย (≥ร้อยละ 85) เนื่องจากส่วนใหญ่มีผู้ปุวยวัณโรคเสียชีวิต 25 คน (ร้อยละ 9.96) เปูาหมาย <5 และ
ขาดยา 4 คน (ร้อยละ 1.59) เปูาหมาย 0
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
การขับเคลื่อน กากับ ติดตาม และประเมินผล โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอาเภอ
(พชอ.)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การปูองกันควบคุมวัณโรคในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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16. จานวนเมืองสมุนไพร
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร
4) การส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน GAP/
GACP/Organic
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP
6) การขยายช่องทางการตลาด
7) การกาหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ
ตัวชี้วัด : จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด (เป้าหมาย 13 จังหวัด)
ผลลัพธ์ : จังหวัดมหาสรคามเป็นจังหวัดส่วนขยาย ในเขตบริการสุขภาพที่ 7
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 7 มีจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่จะพั ฒนาเป็นเมืองสมุนไพร ในปีงบประมาณ
2561 ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีบทบาทในการช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวกับเมืองสมุนไพร โดยในไตรมาสที่ 1 จังหวัด
กาฬสินธุ์มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานเมืองสมุนไพร คือ โครงการกาฬสินธุ์เมืองสมุนไพร ปี 2561 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณ 24,340,000 บาท รวม 2 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ที่ รพ.กมลาไสยเพื่อจัดซื้อ
เครื่ อ งมื อ การผลิ ต ยาสมุ น ไพรให้ ส ามารถผลิ ตยาสมุ นไพรและผลิ ตภั ณ ฑ์ อื่ นที่ มี คุ ณภาพได้ม าตรฐาน สนั บ สนุ น
หน่ ว ยงานสาธารณสุ ข ภายในจั ง หวั ด ภายในเขตสุ ข ภาพ และจ าหน่ า ยแก่ ป ระชาชนทั่ ว ไปงบประมาณจ านวน
12,350,000 บาท
1.2 ส่งเสริมการปลูกการกระจายพันธุ์ การจัดการสมุนไพรเบื้องต้นจัดทาฐานข้อมูลสมุนไพร
และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย งบประมาณ 11,990,000 บาท โดยจะบูรณาการกิจกรรม การพัฒนาตามระบบ
บริการ Service Plan ดังนี้
1.2.1 พัฒนาการบันทึกและรายงานข้อมูล
1.2.2 การพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยในการตรวจรักษา
1.2.3 การพัฒนาบุคลากร รพ.สต. ในการใช้ยาสมุนไพร
1.2.4 การพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success) (ในจังหวัดกาฬสินธุ์)
1) มี แ ผนงานบู ร ณาการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดกาฬสินธุ์) ซึ่งมีกิจกรรมในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาฐานข้อมูลสมุนไพร
และตารับยาหมอพื้นบ้าน พัฒนาและกระจายพันธุ์สมุนไพร และสร้างเครือข่ายกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรทุกอาเภอ
(๑๘ กลุ่ม)
2) ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ที่ รพ.กมลาไสย
3) มีแผนดาเนินการผลิตสมุนไพรที่ลดความซับซ้อนในการผลิตยาของโรงงานยาในพื้นที่ เขต 7
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
-ไม่มี –
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
มีการวางแผนการผลิตโรงงาน GMP ให้สามารถสนับสนุนยาสมุนไพรในภาพรวมทั้งเขตสุขภาพที่ 7
ไม่ให้เกิดการผลิตยาซ้าซ้อน ดังนี้
1. รพ.กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตยาเดี่ยว ยาแคปซูล
2. รพ.พล จังหวัดขอนแก่น ผลิตยาน้า ยาตารับ
3. รพ.มหาสารคาม (เร่งดาเนินการให้เป็นโรงงาน GMP ในปีถัดไป) ผลิตยาน้า และเวชสาอาง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
-ไม่มี –

2.3 การพัฒนาระบบบริการ : Health Outcome
17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S
2) ปรับเพิ่มจานวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ : อัตราการตายผู้ป่วยโรคหลอดเหลือดสมอง <ร้อยละ 7 ผลลัพธ์ 5.24
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จานวนผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมองมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2558 – 2560 มีจานวน
ผู้ปุวย 1,129 ราย, 997 ราย และ 276 ราย ตามลาดับ เข้ารับบริการระบบ Stroke Fast track น้อย มีเพียงร้อยละ
12.01, 20.23 และ 21.39 ตามลาดับ ส่วนใหญ่เข้ารับบริการโดยญาตินาส่ง การใช้ EMS เพียงร้อยละ 21.29 อัตรา
การเสียชีวิต ปี 2558 – 2560 ร้อยละ 6.43, 4.89 และ5.29 ตามลาดับ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
-

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ไม่มีอายุรแพทย์ประสาทวิทยา
2) ระบบฐานข้อมูลยังไม่เชื่อมโยงในเครือข่าย
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรมีการเปิด stroke unit ในโรงพยาบาลระดับ M โดยให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นแม่ข่ายประเมิน
2) มีการพัฒนาเครือข่ายร่วมกันระดับเขต
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและ
หรือการทาบอลลูน
3) Health Literacy: การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉิน
และปกติ
4) การพัฒนาระบบข้อมูล
ผลลัพธ์ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 27 ต่อ แสนประชากร ผล 1 (68/3,978)
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย
ชนิด STEMI 100% (14/14)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิดเฉียบพลันชนิด STEMI ได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือ
ยาละลายลิ่มเลือด (PPCI) (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ80) 85 (34/40)
อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (เกณฑ์น้อยกว่าร้อย
ละ10) ผล ร้อยละ 0 (0/40)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
กาฬสินธุ์ไม่มี cardiologist แต่ผลการดาเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวชี้วัด มีการพัฒนา
ระบบSTEMI fast tract ร่วมกับรพ,ขอนแก่นในการส่งผู้ปุวยSTEMIที่ได้รับยาSKแล้วไปทาPCIได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
รพ.กาฬสินธุ์ มีแผนการเปิดHeart Failure Clinic ที่รพ.กุฉินารายณ์
-อัตราตายด้วยโรคหัวใจขาดเลือด (I20-I25)ปี2560 อยู่ที่ 10.3 ต่อแสนประชากร
-อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวย STEMI ภายในโรงพยาบาล อยู่ที่ร้อยละ 0 (น้อยกว่าร้อยละ10)
-ร้อยละของรพ.ระดับF2ขึ้นไปมีการรักษาโดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ปุวยSTEMIได้ร้อยละ 100
-ผู้ปุวยSTEMIได้รับการขยายหลอดเลือดและหรือยาละลายลิ่มเลือด PCI ร้อยละ 85
-ร้อยละ warfarin clinic ในรพ.ระดับF2ขึ้นไป ทาได้ร้อยละ 100 (14/14)
-heart failure clinicในรพ.A S ทาได้ร้อยละ 100
-ร้อยละของผุ้ปุวยSTEMIที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 5.88 (1/17)
-ระยะเวลาทีผู้ปุวยSTEMIตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับการเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle time)
254 นาที แนวโน้มสูงขึ้น ปี 60 อยู่ที่ 220 นาที
-ระยะเวลาที่ผู้ปุวยSTEMIได้รับยาละลายลิ่มเลือด DTN (door to needle time) - นาที (เกณฑ์มาตรฐาน
30 นาที)
-มีผู้ปุวยโรคหัวใจที่ได้รับการส่งต่อนอกเขต
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
2) แนวทางการบริหารจัดการยา
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
-ด้านpre hospital การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนยังไม่ครอบคลุม การเข้าถึงระบบ Fast Tract ยังน้อย
-ขาดอุปกรณ์และเครื่องมือที่จาเป็น เช่น Holter,EKG Telemetry Mobile Echo ที่รพ.กาฬสินธุ์ EKG
Monitor,Infusion Pump ในรพช.
-ระยะเวลาในการให้SKที่รพ. นานกว่า 30 นาที รวมทั้งระยะเวลาทีผู้ปุวยSTEMI ตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับ
การเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle time) แนวโน้มสูงขึ้น
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพและระบบการให้ยาที่รพช.เพิ่ลดระยะวเลาการให้ SK ในโรงพยาบาล
2) วางระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแล NSTEMI
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ
Admit)
1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป เป้าหมาย <12% ผลลัพธ์
4.50%
 ร้อยละ รพ.F2 ขึ้นไปผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ เป้าหมาย >70% ผลลัพธ์ 81.82%
 ร้อยละผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS เป้าหมาย >60% ผลลัพธ์ 14.84%
 อัตราการรอดชีวิตผู้ป่วย OHCA เป้าหมาย >20% ผลลัพธ์ 38.74%
 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยในที่มี Ps >0.75 เป้าหมาย <1% ผลลัพธ์ ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตในปี
61 (ต.ค.-ธ.ค.60)
 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe Traumatic Brain Injury เป้าหมาย <40% ผลลัพธ์ 3.65%
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
การเสียชีวิตผู้เจ็บปุวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง พบว่าผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคือ 12% (4.50%) ซึ่งเป็น
ตัวเลขที่คานวณด้วยจานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดใน 24 ชั่วโมงแรกเมื่อมาถึงโรงพยาบาลและหารด้วยผู้ปุวยที่จาแนกเป็น
ระดับสีแดง (resuscitative) และสีชมพู (emergent) และจากการทบทวนพบสาเหตุการตายหลักคือ Pneumonia,
UGIB และ Sepsis ตามลาดับ ซึ่งทางจังหวัดจะมีการพัฒนากระบวนการดูแลผู้ปุวยต่อไป
โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปต้องผ่านเกณฑ์ ECS คุณภาพ โดยมีเปูาหมาย >70% ผลลัพธ์ พบผ่านเกณฑ์
81.82% ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มโรงพยาบาลระดับต่างๆ เพื่อค้นหาโอกาสพัฒนา พบประเด็นหัวข้อการศึกษา
และการวิจัย ระบบบริหารจัดการ, MCI and Disaster management
ยังพบว่ายังมีร้อยละของผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน >60% พบเพียง
14.84% พบว่าที่ผู้ปุวยยังเข้าถึงระบบ EMS ยังมีจานวนน้อยราย ทั้งนี้อาจมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น มีรถส่วนตัวมากขึ้น
การเดินทางไปโรงพยาบาลเองอาจเร็วกว่าการโทรเรียกรถมารับ เป็นต้น
สถานการณ์ของการรอดชีวิต OHCA ซึ่งมีเปูาหมาย >20% มีผลลัพธ์ผ่านเกณฑ์ ถึงแม้ว่าจะผ่านเกณฑ์ การ
วิเคราะห์ปัญหาเชิงกระบวนการยังพบประเด็นปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานที่สาคัญ เช่น
การนาส่งผู้ปุวยไปยังโรงพยาบาล เป็นญาตินาส่งเอง ซึ่งไม่มีการทา chest compression ระหว่างนาส่งทาให้โอกาสมี
ชีวิตรอดลดลง การรับแจ้งเหตุยังพบว่าสมรรถนะของผู้รับแจ้งเหตุ ที่ไม่สามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเต้นทาง
โทรศัพท์ และบางครั้งหน่วยกู้ชีพที่ไม่สามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
ข้อมูลของไตรมาสแรกของปี 2561 พบว่าโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีผู้ปุวยบาดเจ็บที่เป็นผู้ปุวยในที่มีค่า Ps >
0.75 จานวนทั้งสิ้น 188 ราย ยังไม่พบผู้เสียชีวิต จากข้อมูลเมื่อปี 2560 เท่ากับ 0.36% ซึ่งผ่านเกณฑ์ และมีแนวโน้ม
ลดลงจากปีงบประมาณ 2559
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ตัวชี้วัดอัตราการเสียชีวิตผู้ปุวย Severe Traumatic Brain Injury ที่ตั้งเปูาไว้ <40% พบร้อยละ 3.65 ซึงมี
ผู้บาดเจ็บต่อสมอง จานวนทั้งสิ้น 466 ราย เสียชีวิต 17 ราย อยู่ในเกณฑ์เปูาหมายที่ตั้งไว้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
เครือข่ายโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7 โดยเฉพาะที่ประชุม TEC เขต ได้เป็นเวทีที่มีการปรึกษา แลกเปลี่ยน
และมีทิศทางการพัฒนาเป็นแนวทางเดียวกัน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ห้องฉุกเฉินแออัด มีผู้ปุวยที่ไม่ฉุกเฉินมากกว่าหนึ่งในสามของผู้ที่มาใช้บริการที่ห้องฉุกเฉิน วัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์มีจากัดเมื่อเทียบกับปริมาณผู้ปุวย บุคลากรไม่พอเพียง ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิ นและ
พยาบาลเฉพาะทางห้องฉุกเฉิน ทาให้ใช้เวลากับการให้บริการผู้ปุวย การพัฒนาด้านคุณภาพ การพัฒนาระบบบริการ
เช่น ระบบ fast tract จึงทาได้ไม่เต็มที่
2) ระบบการทบทวนผู้ปุวยที่มีปัญหา เช่น ผู้ปุวยที่มีการเสียชีวิตที่มี Ps>0.75 ทุกราย
3) ส่วน ECS คุณภาพ ยังมีโอกาสพัฒนาด้านงานวิจัย การสร้างมาตรฐานของการ refer และการบริหาร
4) ระบบข้อมูล ทั้งการ refer, trauma registry ตั้งแต่กระบวนการ input การเชื่อมโยงของข้อมูล และ
การนาข้อมูลไปใช้
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) มีนโยบายในการจัดตั้ง TEA unit โรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไป ในเขตบริการสุขภาพที่ 7
2) พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพิ่ม พยาบาล ENP, แพทย์ EP
3) พัฒนาการจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ลดภาระการ input มีการเชื่อมโยง และสามารถนาข้อมูลออกมาใช้
งานได้
4) มีการทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล OHCA, การเสียชีวิตผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉิน ใน 24 hr., ผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตที่มี
Ps>0.75 ทุกรายผู้เสียชีวิต severe traumatic brain injury และผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤติมาด้วย EMS อย่างเป็นประจา
ต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

การพัฒนาระบบบริการ : Service Outcome
20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้า นการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief Thai
Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO)
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานใน
รพ.สต.ทุกแห่ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เปูาหมาย 20)
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 24.05
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์มี รพ. และ รพ.สต. รวมทั้ง หมด 174 แห่ ง มี การจัดบริ การแพทย์แผนไทย
ครบทุกแห่ง การจัดบริการแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม) ใน รพ. จานวน 4 แห่ง คือ รพ.กาฬสินธุ์ รพ.สมเด็ จพระยุพราช
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กุฉินารายณ์ รพ.กมลาไสย และรพ.หนองกุงศรี มี รพ. ที่มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ได้มาตรฐาน GMP จานวน 1 แห่ง
คือ รพ.กมลาไสย ปัจจุบันผลิตยาสมุนไพร จานวน 17 รายการ คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ดาเนินการ ร้อย
ละ 94 มีบุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด จานวน 72 คน มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 72.22 ปฏิบัติงานใน รพ. จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ปฏิบัติงานใน
รพ.สต. จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 47.22 นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จานวน 300 คน ปฏิบัติงานใน
รพ. จานวน 54 คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จานวน 246 คน
การพัฒนาการบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามระบบบริการ Service Plan ในปี
2561 ได้บูรณาการกิจกรรมการดาเนินงานและงบประมาณภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) โครงการการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพการดู แ ลสุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ ด้ ว ยการแพทย์ แผนไทย และการแพทย์
ผสมผสาน งบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จานวน 30,000 บาท
2) โครงการคุ้มครอง ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2561 งบประมาณจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (กองทุนภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย) งบประมาณ 190,000 บาท กิจกรรมหลักประกอบด้วย
2.1 การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยตามบทบาทนายทะเบียน
2.2 การร่วมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาค
2.3 การสนับสนุนจัดบริการการแพทย์แผนไทยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การจัดบริการแพทย์แผนไทยครบทุกแห่งใน รพ.และรพ.สต.
2) มีโรงงานผลิตยาสมุนไพร ได้มาตรฐาน GMP 1 แห่ง
3) คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ดาเนินการ ร้อยละ 94
4) หน่วยงานให้ความสาคัญและมีแผนมีการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามภาระงานบุคลากรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ขาดความ
มั่นคงก้าวหน้าและขวัญกาลังใจในการทางาน
2) บุคลากรแพทย์แผนไทย ร้อยละ 27.78 ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ รายละเอียดข้อมูลบุคลากร
ดังตาราง
รพ.
สสอ./รพ.สต.
รวม
มีใบประกอบโรค
ทั้งหมด
ศิลปะเวช/
จานวน
จานวนบุคลากร เฉลี่ย จานวน รพ.สต. มี เฉลี่ย
(คน)
ประยุกต์
ทั้งหมด
แพทย์แผนไทย
คน/ รพ.สต.
บุคลากร
รพ.
(แห่ง)
(คน)
รพ.
(แห่ง)
แพทย์แผน สต./1
ไทย (แห่ง)
คน
18
36
2.00
156
36
4.33
72
52คน/72.22%
3) บุคลาการขาดความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้อง ทาให้การบันทึกข้อมูล 43 แฟูม
(การบริการด้านการแพทย์แผนไทย) ยังไม่ครบถ้วน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรมีแผนสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการบันทึกข้อมูลการบริการแผนไทย
2) กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแพทย์แผนไทยและสหวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจกับ
สถานบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ ตั้งแต่ A – P พร้อมทั้งกาหนดสถาบันการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้ชัดเจน
3) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสาน ควรจัดอบรมหลักสูตรเวชปฏิบัติแผนไทย 72 ชั่วโมง เนื่องจากผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติจริง เกิดคุณภาพ
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เกิดความมั่นใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่คลินิกแพทย์แผนไทย เขต 7 มีแนวทางว่าการจัดอบรมต้องดาเนินการ
โดยสถานศึกษา ไม่ให้สาขาจัดเอง
4) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการให้บริการแพทย์แผนไทยแลการแพทย์ทางเลือก
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
-ไม่มี –
21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
4) การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
ผลลัพธ์ : โรคไตร้อยละของผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 /min/1.73 m2 /yr
(เป้าหมาย: ≥66% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2561) 60.64 (5492/9054)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีอายุรแพทย์โรคไต 2 คน แพทย์ผ่านการอบรม4 เดือน 4 คน มีHD 8 แห่ง มีเครื่องทั้งหมด
90 เครื่อง CAPD ให้บริการครบทั้งS M2 F1 คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ 100% ใน รพ.ระดับ F3 ขึ้นไป
และใช้การตรวจ Serum Cr ด้วย Enzymatic method เหมือนกันทุก รพ.ซึ่งเป็นมาตรฐานสมาคมโรคไต ทาให้
มองเห็นภาพการบริหารจัดการภาพจังหวัด และมีการจัดระบบ บริการ CKD clinic มีการดาเนินงานอย่างสมบูรณ์ใน
รพ. ระดับ F1 ขึ้นไป 100% แบบบูรณาการ ใน รพ. ระดับ F2 100% และมีการบริหารจัดการร่วมกับคลินิก NCD
ผู้ปุวยDM,HT ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง 2,670 คนคิดเป็น 20.52 %
ผู้ปุวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตได้สาเร็จ 4,532 รายคิดเป็น 59.73 %
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) บุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ครู ก และ ครู ข
2) มีคลินิกรักษ์ไตโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เพื่อให้ความรู้และให้คาปรึกษาเพื่อชะลอไตเสื่อมโดยทีมสหสาขา
วิชาชีพ
3) มีบริการ PD node และ HD node ครบ ๑๐๐% ในโรงพยาบาลระดับ M2/F1
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรทางานหลายอย่างทาให้ผลของการทางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
2) ระบบ IT การรายงานผลที่ทาได้ไม่สัมพันธ์กับการลงข้อมูลในโปรแกรม
2) การเชื่อมโยงกับ DSH และตาบลจัดการสุขภาพยังมีน้อย
3) ขาดบุคลากรใน CKD Clinic ไม่ครบองค์ประกอบ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร กายภาพบาบัด
4) การคัดกรอง CKD ในผู้ปุวย DM HT ยังต่า
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
สนับสนุนให้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ปุวยรายใหม่
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22. อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.
ระดับ A,S,M1
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย
3) ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดย
ใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ที มจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บ
ดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด

ปลูกถ่ายอวัยวะ
ผลลัพธ์ จานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายในแต่ละโรงพยาบาล Donor เป้าหมาย มากกว่า 0.4 ราย
ต่อ 100 hospital death ผลงาน 0 ผู้เสียชีวิต 1,253
จานวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละ รพ. A และ S > 5 ราย: 100 hospital death ผลงาน 0
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
การดาเนินงานการปลูกถ่ายอวัยวะ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังเป็นสาขาใหม่ แต่เดิมยังไม่มีศัลยแพทย์ระบบประสาท
แต่มีพยาบาลผู้ประสานงานการบริจาค และอายุรแพทย์โรคไต 2 ท่าน ผลการดาเนินงานปี 2559-60 ได้มีการจัด
กิจกรรมตามโครงการ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ จงรักภักดีต่อพ่อหลวง หรือ กิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์การแสดง
ความจานงบริจาคอวัยวะ สามารถเจรจาสาเร็จ บริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย และพยาบาลประจาศูนย์เดิน
สารวจกลุ่มเปูาหมายที่ตึกผู้ปุวยทุกวัน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) พยาบาลประจาศูนย์เดินสารวจกลุ่มเปูาหมายที่ตึกผู้ปุวยทุกวัน
2) มีศัลยแพทย์ระบบประสาท
3) พยาบาลอบรมฌฉพาะทางรับบริจาค 4 เดือน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่นิยมบริจาคอวัยวะ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรพัฒนาระบบการดาเนินงานขอบริจาคอวัยวะให้มีรูปแบบชัดเจน ตั้งแต่วินิจฉัยว่าเกิดการบาดเจ็บ
ศีรษะที่รุนแรง กระบวนการ Work instruction
2) สนับสนุนให้เจ้สหน้าที่ และบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าอบรม เรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะจากแนวคิด
ของนักวิชาการและความคิดของคนในชุมชน กับการบริจาคอวัยวะ
23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
1. จัดตั้งและดาเนินงานของคณะกรรมการบาบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะ
พื้นที่ 37 จังหวัด)
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดทุกระบบในพื้นที่
3. การคัดกรอง ประเมิน บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษา
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
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ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดทุกระบบ (3
month remission rate) ร้อยละ 90 ผลลัพธ์ ร้อยละ 84.21
2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษาทุก
ระบบ (3 month remission rate) ร้อยละ 50 ผลลัพธ์ ร้อยละ 55.17
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นเส้นทางผ่านและเป็นจุดพักยาเสพติด เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งผลิต อาเภอที่มีการแพร่ระบาดสูงคือ กุฉิ
นารายณ์ เมือง สมเด็จ และยางาตลาด กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น ด้านผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดยังไม่ ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพที่ครอบคลุมทุกอาเภอ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
-

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) มีความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) มีการโยกย้ายบุคลากรและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงาน
3) ระบบฐานข้อมูลมีปัญหาไม่สามารถรายงานผลได้
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- การพัฒนาระบบการให้บริการด้านการบาบัตรักษายาและสารเสพติด โดยขอการสนับสนุนทีมวิชาการจาก
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านยาเสพติด
- การดาเนินงานคลินิกลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm reduction clinic)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต.
การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ผลลัพธ์ :
เป้าหมาย ไตร เป้าหมาย
ภาพรวม
ผลการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
มาส 1 (Small ปีงบประมาณ จังหวัด
success)
2561
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
≥ ร้อยละ 60
≥ ร้อยละ ร้อยละ 77.78
ผ่าน small
เหตุผล รพ.RDU ขั้นที่ 1
(11 รพ.)
80
(14 รพ.)
success
(15 รพ.)
2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
≥ ร้อยละ 5
≥ ร้อยละ ร้อยละ 11.11
ผ่าน small
เหตุผล รพ.RDU ขั้นที่ 2
(1 รพ.)
20 (4 รพ.)
(2 รพ.)
success
3 อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือดต่อ
มีข้อมูล
ลดลง
5.00
ผ่าน small
ผู้ปุวยที่ส่งตรวจ
Baseline
ร้อยละ 10
success
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากการประเมินการดาเนินงานของทั้งโรงพยาบาล และ รพ.สต.ในเครือข่ ายบริการ ผลการดาเนินงาน ไตร
มาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ
27.78 โดย โดยการขับเคลื่อนของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด กิจกรรมที่มีการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่
พัฒนาฉลากยามาตรฐาน การปรับปรุงบัญชียา การดาเนินงานส่งเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และ การส่งเสริมการใช้ยา
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ร้อยละ 88.89 และ มีการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรค URI และ Acute diarrhea ในรพ.สต.ใน
เครือข่ายบริการ ร้อยละ 27.78 ซึ่งเป็นจุดเน้นในการพัฒนา การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่ างบูรณาการใน
โรงพยาบาล (AMR) ปี 2560 ได้มีการดาเนินงานในกิจกรรม การกาหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะ
กรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล การเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการ การควบคุมกากับดูแลการใช้ยาใน
โรงพยาบาล การเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ยังขาดในส่วนของกิจกรรมการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ
ในปี 2561 โรงพยาบาลได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและกาหนดจุดเน้นในการพัฒนา ซึ่งครอบคลุม ยุทธศาสตร์ 3
ด้าน ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ได้แก่
1) พัฒนาระบบการสนับสนุนการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดาเนิน งาน โดย
มีการ จัดทาแนวทางการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในกลุ่มโรคเปูาหมาย ได้แก่ URI และ acute diarrhea มีการส่งเสริม
การใช้สมุนไพรทดแทน และการสนับสนุนสื่อต่างๆให้กับเครือข่าย
2) พัฒนาศักยภาพผู้สั่งใช้ยา และ ผู้ใช้ยา มีกิจกรรมอบรมชี้แจงทาความเข้าใจ แนวทางการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งใน โรงพยาบาล และ เครือข่าย
3) พัฒนาระบบควบคุมกากับติดตาม มีนโยบาย นิเทศติดตาม จากทีมผู้บริหารจากส่วนกลาง ในทุก รพ.สต.
และ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล และ สะท้อนข้อมูลตัวชี้วัดอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้เกิดการ
กระตุ้นในการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย
ส่งผลให้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน โดยสามารถผ่าน
Small success ไตรมาส 1 ร้อยละโรงพยาบาล RDU ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 1 เท่ากับ 77.78 (เกณฑ์
Small sucess 60%) ร้อยละโรงพยาบาล RDU ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล ขั้นที่ 2 เท่ากับ 11.11 (เกณฑ์ Small
sucess 5%) โดย ตัวชี้วัดที่ยังคงเป็นโอกาสพัฒนา ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล ได้แก่ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิง
คลอดปกติ และ ร้อยละผู้ปุวยที่ใช้ Glibenclamide ในผู้ปุวยที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือที่มี eGFR น้อยกว่า 60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร อีกทั้งการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU in Community) และ ผลลัพธ์การ
ดาเนินงานในเรื่องการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ครอบคลุม ที่ต้องมีการ
รายงานและติดตามใน ไตรมาสที่ 2 และ 4 เช่น แนวโน้มอัตราการติดเชื้อดื้อยา ปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ และ อัตรา
การติดเชื้อแทรกซ้อนใน โรงพยาบาล CAUTI CLABSI SSI เพื่อประเมินการจัดการด้านควบคุมและการปูองกันการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ความเข้มแข็งของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบาบัด (PTC) และคณะกรรมการ service plan RDU
ทั้งระดับจังหวัด และระดับหน่วยงาน ที่ต้องมีบทบาทกาหนดนโยบาย แผนงาน ขับเคลื่อน และควบคุมกากับอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบนิเทศติดตามแบบเข้มข้น ในกลุ่มโรงพยาบาลที่ยังไม่บรรลุเปูาหมาย และ ระดับ รพ.สต.ที่ยังไม่บรรลุ
เปูาหมาย มุ่งเน้นการทาความเข้าใจในรายละเอียดตัวชี้วัด และ การให้รหัสโรค (ICD-10)
2) การพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดเก็บตัวชี้วัด วิเคราะห์ สะท้อนผลงาน ที่เข้าถึงง่าย เพื่อการควบคุม
กากับ (active feedback data) ทั้งในระดับโรงพยาบาล และ ระดับจังหวัด ทุกเดือน
3) การทบทวนข้อมูลเชิงวิชาการ (Update Knowledge) บุคลากรผู้สั่งใช้ยาทั้งในระดับโรงพยาบาลและ
ระดับรพ.สต. ที่ยังขาดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
4) การจัดการเชื้อดื้อยาระดับ จั งหวัดซึ่งประกอบด้ว ยผู้ เกี่ยวข้องทั้งแพทย์ พยาบาล เภสั ช กร เทคนิค
การแพทย์ ที่ต้องมีส่วนร่วมและทางานเป็นทีม
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5) การจัดทาบัญชียาระดับจังหวัด/หน่วยงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมและกาหนดเงื่อนไขในการสั่งใช้
ยา และการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรเป็นยาทางเลือกในโรค URI และ acute diarrhea
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือตระหนักรู้ในการลงข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรค (ICD10)
และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในกลุ่มโรคเปูาหมาย
2) บุคลากรในโรงพยาบาลบางส่วน มีการหมุนเวียนบ่อย ทาให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการใช้ยา
อย่างสมเหตุผลในบางโรคหรือในผู้ปุวยกลุ่มพิเศษ
3) ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่
เกินความจาเป็น
4) การส่งข้อมูลรายงานตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในระบบ HDC ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้อาจไม่สะท้อนผลลัพธ์ที่
เป็นจริงในขณะเวลาที่สรุปรายงาน
5) การสนับสนุน/ส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน รพ.สต.บางอาเภอยังมีปริมาณไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ทีม RDU ของจังหวัดควรจัดทีมนิเทศและติดตามรับฟังปัญหาการดาเนินงานของ ระดับอาเภอเพื่อสื่อสาร
และทาความเข้าใจและเพิ่มความตระหนักการในการวินิจฉัยโรคและการลงข้อมูลรหัส ICD10
2) ควรตั้ง Core team ในลักษณะการตั้ง COP (Community of Practice) ที่จะจัดการความรู้และส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในกลุ่มโรคต่าง โดยต้องมีส่วนร่วมจากทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ โดยอาจมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
3) ประสานเจ้าหน้าที่ฝุายสารสนเทศของโรงพยาบาลให้นาเข้าข้อมูล RDU สู่ระบบ HDC ให้เป็นปัจจุบัน โดย
ทีม RDU ของจังหวัดควรตรวจสอบข้อมูลในระบบ HDC อย่างต่อเนื่อง
4) CUP Board กาหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.ในกลุ่มโรคURI และ AD และติดตาม
ข้อมูลผลการใช้ยาสมุนไพรของ รพ.สต. เพื่อนามาวางแผนและทบทวนกรอบบัญชียาสมุนไพรใน รพ.สต.
5) ติดตามการพัฒนางานการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ครอบคลุม
ตามแผนพัฒนา ครอบคลุมประเด็นการใช้ยา การพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และ การควบคุมการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล ระบบการส่งต่อ และ ติดตามตัวชี้วัดวิเคราะห์ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะสาหรับส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)
1) ควรพัฒนาโปรแกรมการประมวลผลและรายงานผลตัวชี้วัด RDU เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ลด
ความซ้าซ้อน
2) พัฒนาการรายงานข้อมูลตัวชี้วัดในระบบ HDC กระทรวงให้ครอบคลุมตัวชี้วัดย่อย RDU ทุกรายการ
เพื่อให้หน่วยบริการสามารถเปรียบเทียบและนามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
3) การทบทวนตัวชี้วัด Service plan RDU ซึ่งมีการการคิดที่ซับซ้อน ควรมีการแยกตัวชี้วัดระดับ
โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
4) การทบทวนการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เป็นแบบสะสม เนื่องจาก กรณีตัวชี้วัดที่มี
Baseline สูงกว่าเกณฑ์ อาจไม่เห็นแนวโน้มในการพัฒนาที่ชัดเจน เสนอให้มีการวิเคราะห์แยกไตรมาส เพื่อเห็น
แนวโน้มการพัฒนา และ ผลของกิจกรรม (Interventions) ที่พัฒนา
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลตัวชี้วัด RDU จากฐานข้อมูลโรงพยาบาล ทาให้ความถูกต้องของข้อมูลเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
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2) ระบบการนิเทศติดตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ จากทีมผู้บริหารจากส่วนกลาง ในทุก รพ.สต. และ มี
การพัฒนาระบบสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล และ สะท้อนข้อมูลตัวชี้วัดอย่างสม่าเสมอ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
ในการดาเนินงานให้บรรลุเปูาหมาย
25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย
ตัวชี้วัด : ๓๐. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
ผลลัพธ์ : ยังไม่มีการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดใน Template ชัดเจน
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรงพยาบาลในสังกัด จานวน 18 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 17 แห่ง ได้มีการ set ระบบการ refer ภายในจังหวัด โดยกาหนดให้โรงพยาบาล ระดับ M2
จานวน 3 แห่ง เป็น node ในการรับ refer ในจังหวัด และการส่งต่อมายังโรงพยาบาลแม่ข่ายของจังหวัดคือ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และการ refer ในภาพของเขต มีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลศูนย์
ขอนแก่น และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
การดาเนินงานมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ตามสภาพปัจจุบันซึ่งมีการใช้สถานที่ของ
ER เป็นจุดรับ case refer คือ แพทย์ซึ่งดูแล ER ด้วย
ปีนี้ได้มีการกาหนดคาจากัดความใหม่ว่า การสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพ หมายถึง การสงตอผูปวยใน 4
สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการรักษาตอ ใน
สถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวาที่ตั้งอยูนอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ไดแก กรณี 1)
เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการ รักษาตอเนื่อง และทาใหผูปวยไดรับการสงตอไปยัง
สถานบริการปลายทางนั้นๆ (การสงตอรวมทั้งฉุกเฉินและไมฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) จึงทาให้ข้อมูลที่มีเดิมไม่
สามารถจาแนกรายละเอียดได้ตามที่ระบุในปีนี้ได้ แต่จากสถิติมีแนวโน้มการส่งออกนอกเขตลดลง
ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินงานตามตัวชี้วัด กาหนดให้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนคือ
1) มีศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขต มีการทาบทบาท หนาที่ในการประสานงาน รับสง
ตอผูปวยตามแนวทางพัฒนาระบบสงตอ
2) มีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสงตอผูปวย การจัดทา ระบบขอมูลการสงตอผูปวยสาขาที่
เปนปญหา เพื่อใชประโยชนในการวิเคราะหขอมูลและ แกไขปญหา
3) มีการจั ดทาเครื อขายผูเชี่ย วชาญและจัดทาระบบการสงตอ สาขาที่มี การสงตอผู ปวยจานวนมาก
และเปนปญหาของจังหวัด/เขต ที่สอดคลองกับแผนพัฒ นา ระบบบริการสุ ขภาพ Service Plan เพื่อแกไข
ปญหาการสงตอ
4) มีการติดตามผลและวิเคราะหผลการดาเนินงาน การสงตอผูปวยระดับ จังหวัด/เขตเพื่อรวมกันแกไขปญหา
ในเครือขาย
5) สรุปและรายงานผลการสงตอผูปวยระดับจังหวัด/เขต
พบว่ายังไม่มีการดาเนินงานตามขั้นตอนดังกล่าว
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success Factors)
1) การส่งออกนอกเขตลดลง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยที่รับ refer
2) มีแผนการพัฒนาระบบ intermediate care จะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลจังหวัด และ โรงพยาบาล
ศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้ระบบ refer ในเขตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) มีการเปลี่ยนแปลง template ใหม่ มีฐานข้อมูลเพียงบางส่วน และยังดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดใน
template ไม่ครบ
2) ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลการส่งต่อ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การพั ฒ นาคุณภาพโปรแกรมฐานข้อ มูล ที่ ส ามารถเชื่อ มโยงกัน ได้ อย่ างครบถ้ ว นและเป็นปั จจุบั นใน
ระดับประเทศ
2) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบ refer ในภาพรวมเขต และจังหวัด เพื่อดาเนินการตามเกณฑ์
ที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ส่งต่อในระดับเขต และจังหวัดโดยกาหนดบุคคลรับผิดชอบที่
ชัดเจน
3) มีการจัดทาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในการรับส่งต่อ เพื่อแก้ไขและพัฒนาระบบส่งต่อ ในระยะต่อไป
4) มีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนางานระบบ refer ในระยะต่อไป รวมทั้งการนาข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
2) ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด
3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด
4) ระบบการให้คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย
ประเด็นหลัก 3. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) Service Outcome
ตัวชี้วัดกากับ ติดตาม : SP 1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงควบคุมได้
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากรแสนคนของประเทศ เขต 7 และจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจังหวัดกาฬสินธุ์จาก 9.50 ในปี พ.ศ.2552 เพิ่มเป็น 11.68 ในปี พ.ศ.255๘ แต่ยังมีค่า
ต่ากว่าภาพประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.255๘ ที่มีค่า 27.88 และ 16.10 ตามลาดับ
2) อัตราผู้ปุวยเบาหวาน ควบคุมน้าตาลได้ดี ปี 2559-๒๕๖๐ มีค่า 9.78, 24.46 และ 15.38 (ผลHbA1C)
ตามลาดับ และอัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูง ควบคุมได้ดี 2559-๒๕๖๐ มีค่า 38.86, 41.89 และ 45.41 ตามลาดับ
(เปูาหมาย ≥ร้อยละ 40/50) โดยภาพประเทศ ในปี 2560 ผู้ปุวย DM HT ที่สามารถควบคุมระดับน้าตาลและความดัน
โลหิตได้ดีมีเพียงร้อยละ 22.25 และ 35.56 เท่านั้น
3) ผู้ปุวยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 มีจานวน 54,606 คน แต่ได้รับการตรวจ HbA1c จานวน 32,457
คน คิดเป็ นร้อยละ 59.43 ซึ่งมีค่าสู งกว่าภาพรวมประเทศที่ร้อยละ 57.72 ขณะที่ผู้ ปุวยความดันโลหิตสูงใน
ปีงบประมาณ 2560 มีจานวน 69,674 คน ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี มีจานวน 50,925
คน คิดเป็น ร้อยละ 73.09 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพรวมประเทศที่ร้อยละ 6๒.55 เท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 61)
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ปีงบประมาณ 2561 ความครอบคลุมในการตรวจ HbA1c ร้อยละ 29.65 และ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการ
ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี ร้อยละ 33.33
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
มีการดาเนินการได้ครอบคลุมทุกมาตรการ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง เสริมสมรรถนะระบบ
บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝูาระวัง ติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ขับเคลื่อนงานผ่าน NCD Board (สหสาขา) ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อาเภอ และมี System Manager
(SM) ระดับจังหวัด Case Manager (CM) อาเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทุกรพ.สต.ในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
2) การบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง ๒ ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่ สุรา”
3) ขับเคลื่อนผ่าน DHS ทุกอาเภอ/ ผ่าน DHB จานวน ๖ อาเภอ (ยางตลาด กุฉินารายณ์ ท่าคันโท หนอง
กุงศรี ร่องคา คาม่วง) และโครงการ ๓ ดี “คนดีสุขภาพดี รายได้ดี”
4) บูรณาการ CKD และ NCD clinic ในโรงพยาบาล เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และชุมชน เพื่อพัฒนา “ชุมชน
รักษ์ไต” ซึ่งจะบูรณาการงานกับชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (๓ อ. ๒ ส.)
5) กระบวนการพัฒนา NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รอบที่ 1 ซึ่ง
ประเมินกระบวนการดาเนินงาน 6 องค์ประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน 15 ตัวชี้วัด
6) มีการจัดโปรแกรม และกิจกรรมการคัดกรองคนหาภาวะแทรกซ้อนทาง ตา เท้า ไต และ CVD risk เพื่อ
รับการรักษา ส่งต่อรักษาตามความรุนแรง และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดภัยจากภาวะแทรกซ้อน
7) มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยงและกลุมปวยอยางตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยเน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๓ อ. ๒ ส. แพทย์วิถีธรรม และสมาธิบาบัด SKT ทั้งรายกลุ่มและการจัดการรายกรณี
8) พัฒนาโปรแกรม Mini clinic NCD และ JPCheck ในโปรแกรม JHCIS ,HosXP,HosXP PCU
9) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD เรื่องบันทึกข้อมูล และ admin ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
โปรแกรม Mini clinic NCD, JPCheck และ Data exchange ใน HDC
10) มีคณะกรรมการ NCD IT ลงติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงจริง และ
แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูล และวางแผนการทางาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
2. ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
1) ผู้ปุวยเบาหวานในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจ HbA1c ร้อยละ 59.43 ทาให้ผู้ปุวยบางส่วนยังไม่
ถูกประเมิน และใน HDC จะถือว่าควบคุมน้าตาลในเลือดไม่ได้ ทาให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
2) ผู้ปุวยความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2560 ได้รับการตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ครั้งในปี ร้อย
ละ 73.09 ซึ่งมีผู้ปุวยบางส่วนยังไม่ถูกติดตามประเมินผลการรักษา สถานบริการควรออกรายงาน Data exchange
จาก HDC เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการติดตามประเมินผลการรักษา
3) การบันทึกข้อมูล 43 แฟูม ของพื้นที่ยังดาเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
1) ควรพิจารณาเรื่องการจัดซื้อร่วมเขตเพื่อลดต้นทุนในการตรวจ HbA1C เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการ
ตรวจ
2) NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange)
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในระดับรพ.สต. อาเภอ และจังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ
3) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และปุวย
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4. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพการดาเนินงานผู้ปุวยโรคเรื้อรังระดับ คปสอ.คาม่วง
2) โปรแกรม JPCheck ในการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงรายใหม่ จาก
รพ.กมลาไสย
Service Plan สาขาสูติกรรม
ตัวชี้วัด : M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดเท่ากับ 0
M 25 อัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10
จากปีงบประมาณก่อน
ผลลัพธ์ : M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด = 0
M 25 อัตราการคลอดก่อนกาหนด ปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) = 5.47 (101/1848 ราย)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีสูติแพทย์ 6 คนและมีสูติแพทย์กระจายใน M2 และ F1 ครบทุกแห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลยางตลาด (M2) 2 คน โรงพยาบาลสมเด็จ (M2) 1 คน โรงพยาบาลกุฉินารายณ์ (M2) 1 คน โรงพยาบาล
กมลาไสย (F1) 1 คน ปี 2561 (ตค.-ธค.) อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด=0 , ในปี 2560 มีมารดาตาย
จานวน 1 คน, ในปี 2559 มีมารดาตายจานวน 2 คน ซึ่งอัตราการคลอดก่อนกาหนดปี 2560 = 6.61 ( 477/7,215
ราย )
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดาเนิน มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง
และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP)
มารดาตายจากสาเหตุที่การปูองกันได้ลดลง (PPH, PIH)
2) การมีสูติแพทย์ในโรงพยาบาล M2 และ F1 ครบทุกแห่ง
3) มีการพัฒนาระบบบริการ ได้แก่ ANC เชิงรุก, High risk ANC Clinic, ทบทวนแนวทางการดูแล ผป. เสี่ยง
สูง ระบบการสื่อสารและส่งต่อข้อมูล การใช้ถุงตวงเลือดในโรงพยาบาลทุกแห่ง
4) พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ได้แก่ ส่งพยาบาลห้องคลอดของ รพช.หมุนเวียนมาฝึกปฏิบัติงานที่ รพ.กส.
หลักสูตร 2 สัปดาห์ ส่งพยาบาลห้องคลอดอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง 4 เดือน คณะกรรมการ MCH Board ได้มีการ
พัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด เฝูาระวังและติดตามการดูแลหญิงตั้ง ครรภ์เสี่ยงสูงอย่าง
ใกล้ชิด
นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงระบบบริการโดยเป็นแบบเครือข่ายบริการ (Network) กาหนดโซนบริการ
(Zoning) แบ่งเป็น 4 โซน มอบหมายให้โรงพยาบาลแม่ข่าย (Node) ดูแลโรงพยาบาลลูกข่ายแบบกัลยาณมิตร
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดเครื่อง Ultrasound เพื่อใช้วัด Cervical length ระหว่าง GA 20-24 สัปดาห์
2) ไม่มียา Progesterone ใช้เพื่อปูองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous preterm
และ Pregnancy with short cervix
3) อัตราการผ่าตัดคลอดในจังหวัดกาฬสินธุ์ สูงมากถึง 52.61 % ( 2,842/5,401 )
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้นโดยใช้ Robson ten group Classification
ว่ารายที่ผ่าตัดคลอดมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมหรือไม่
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5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
การจัดตั้งกลุ่มไลน์สูติในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้คาปรึกษาผู้ปุวยสูติกรรมในการดูแล
และส่งต่อ








Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุภาพจิต (ร้อยละ55) ผลงาน ร้อยละ49.81
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ(ร้อยละ70) ผลงาน ร้อยละ 80.79
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการ(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0) ผลงานเพิ่มขี้น ร้อยละ0.95
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ(ไม่เกิน6.3 ต่อแสนประชากร) ผลงาน 1.72 ต่อแสนประชากร
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน1 ปี(ร้อยละ80) ผลงาน ร้อยละ 98
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9) ผลงาน ร้อยละ 3.38

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่า แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตยังมีตามสภาวการณ์ และตามบริบท
เช่นภาวะเศรษฐกิจและยังพบว่าแนวโน้มของผู้พยายามฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังในแต่ละพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น ถ้าดู
จากการวินิจฉัยจาก 43 แฟูมที่ได้รับการวินิจฉัย X60- X84 พบมากถึง62 ราย (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561)
และยังพบผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จถึง 17 ราย(คิดเป็น 1.72 ต่อแสนประชากร)และพบฆ่าตัวตายซ้า 1 ราย อาเภอยาง
ตลาด พบว่าสาเหตุการตายกระจายเท่าๆกันคือ จากภาวะซึมเศร้าจากโรคเรื้อรัง การใช้สารเสพติดที่มีอาการทาง
จิต การดื่มสุรา และใช้สารเสพติด แล้วมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด จัดการและแก้ไขปัญหาไม่ได้ กลุ่มอายุมีทั้ง
วัยรุ่น วัยทางานและผู้สูงอายุ กระจายเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ คนใกล้ชิด ไม่เข้าใจ Warning sign แต่ไม่มีการฆ่าตัว
ตายซ้า ซึ่งการเก็บข้อมูลการฆ่าตัวตาย อาจต่ากว่าความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหา กับผลการดาเนินงาน
ยังไม่ส อดคล้ องกัน ทั้งการเข้าถึงโรคซึมเศร้า การฆ่าตัว ตาย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเข้าถึงบริการที่ภาค
ประชาชนยังมีส่ วนร่วมในการใส่ใจปั ญหาสุขภาพจิตและการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับงาน DHB ยัง
น้อย เนื่องจากอัตรากาลังด้านสุขภาพจิตมีน้อยมากทั้งจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนประชากร ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบ คือ การเข้าถึงบริการผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้นผลการดาเนินงานต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ ในด้านนโยบาย การเน้นพัฒนาศักยภาพบุ คลากรอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการคัดกรอง
2) ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้น ติดตามกากับการดาเนินงานพยายามให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด
3) มีศูนย์วิชาการในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิชาการ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- ระบบการเฝูาระวังและติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่องจากการหาสาเหตุ
พบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จเป็น Case ใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการเฝูาระวัง เช่น ไปทางานที่จังหวัดอื่นแล้วกลับมาเยี่ยม
บ้านและลงมือฆ่าตัวตายสาเร็จ เป็นต้น ไม่ทราบประวัติและไม่มีการส่งต่อข้ามเขตในการเฝูาระวังผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย
- จากข้อมูลการเข้าถึงผู้ปุวยเด็กสมาธิสั้นพบว่าข้อมูลในพื้นที่กับข้อมูลในระบบ 43 แฟูม ไม่ตรงกัน ทาให้
ข้อมูลในการเข้าถึงบริการมีความคลาดเคลื่อน (ต่ากว่าที่เป็นจริง)
- ในระบบบริการของ รพช. บางแห่งยังไม่มีระบบบริการจิตเวชเด็กทาให้มีการเข้าถึงบริการได้น้อย
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งต่อเชื่อมโยงเพื่อการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในโรงเรียน และมีระบบส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษา ใน รพช. เพื่อรองรับ
การให้บริการผู้ปุวยสมาธิสั้นที่ถูกส่งต่อมาสามารถรับยาในพื้นที่ได้
- มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ / กาหนดหลักสูตรที่แพทย์ต้องรู้ ในโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
นวัตกรรมกระติ๊บยาฮักบัดดี้ โดยรพ.สต.บ้านแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ : อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุต่ากว่าหรือเท่ากับ 28 วัน ไม่เกิน 3.4 ต่อ 1,000 ทารกเกิดมี
ชีพ ผลลัพธ์ 0.53 (1/1881)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด จังหวัดกาฬสินธุ์มีโรงพยาบาลกาฬสินธุ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายระดับ
จังหวัด (ระดับ S) มีศักยภาพเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านทารกแรกเกิด (Newborn excellence Center)
ระดับ 3 มีโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย จานวน 4 แห่ง (ระดับ M 2 และระดับ F1 1 แห่ง) มีโรงพยาบาลชุมชนลูกข่าย
(ระดับ F2 จานวน 9 แห่ง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลจานวน 156 แห่ง มีกุมารแพทย์จานวน 15 คน(รพ.
กาฬสินธุ์ 8 คน รพช.แม่ข่าย แห่งละ 2 คน) ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด (Neonatologist) มีพยาบาล
เฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทารกแรกเกิดและสาขาทารกแรกเกิดระยะวิกฤตจานวน 12 คน (รพ.กาฬสินธุ์ 11 คน รพร.
กุฉินารายณ์ 1 คน) จากสถิติข้อมูลระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558 – 2560 พบว่ามีการคลอดใน
โรงพยาบาลทั้ง 14 แห่งมีจานวนประมาณ 8,000 รายต่อปี เป็นทารกเกิดมีชีพ 7,811 6,987 และ 7,207 ราย
ตามลาดับ ในจานวนนี้มีทารกแรกเกิดเสียชีวิตภายใน 28 วัน จานวน 32, 18 และ 23 ราย คิดเป็น 4.09, 2.58 และ
3.19 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ ถึงแม้จะไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงกาหนด (4 : 1,000 LB.)แต่จะเห็นได้ว่า
ปัญหาเร่งด่วนสาคัญคือทารกเกิดก่อนกาหนดและมีน้าหนักตัวน้อยซึ่งมีความเสี่ยงต่อการตายโดยปริกาเนิดและการ
ตายในระยะขวบปีแรกของชีวิตและมีความเสี่ยงต่อการเจ็บปุวย ภาวะทุพโภชนาการ พัฒนาการล่าช้าในทุกด้าน ทา
ให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการดูแลรักษาในผู้ปุวยกลุ่มนี้โดยเฉพาะรายที่มีความพิก ารต้องเป็นภาระแก่ครอบครัวและประเทศ
ในการดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์ระบบบริการและมีการจัดทาแผนเพื่อพัฒนาระบบ
- มีการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่จาเป็นต่อการบริการทารกแรกเกิด
- การให้โรงพยาบาลที่กาหนดเป็น node จัดทาแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดในเครือข่ายของ
ตนเอง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- ไม่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด
- กุมารแพทย์ รพช. ระดับ M2 มีไม่เพียงพอต่อการจัดบริการเพิ่มเตียง
- ครุภัณฑ์การแพทย์จาเป็นสาหรับบริการทารกแรกเกิดไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- ควรมีประเมินติดตามการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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สาขา Palliative Care
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง ผลลัพธ์ ร้อยละ 100
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ปุวยที่ได้รับ palliative care ประมาณ 1400 ราย สามารถให้บริการด้าน palliative
care ได้เกือบทุกโรงพยาบาล ยกเว้น โรงพยาบาลฆ้องชัย ดอนจาน นาคูและสามชัย มีพยาบาลรับผิดชอบงานด้าน
palliative care จานวน 16 โรงพยาบาล ยังขาดโรงพยาบาลดอนจานและเขาวง นอกจากนี้ยังขาดแพทย์ที่ผ่านการ
อบรม palliative care หรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่รับผิดชอบ palliative care มีการจัดทาแนวทางการดูแล
แบบประคับประคองในภาพรวมเขต มีการวางแผนล่วงหน้า (Advance care Plan) ในผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบ
ประคับประคองครบทุกโรงพยาบาล มีการใช้ Opioids ในผู้ปุวยระยะท้ายที่มีอาการปวด PS >4 มี Home Visit ครบ
ทุกโรงพยาบาลโดยใช้กลุ่มไลน์
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
โรงพยาบาลในเครือข่ายมีคลินิกผู้ปุวยนอก เพื่อติดตามผู้ปุวยระยะสุดท้าย
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- ยังไม่มีศูนย์ Palliative Care
- บุคลากรได้รับการอบรมเฉพาะทางยังไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- ผู้บริหารให้ความสาคัญและสนับสนุนงาน
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล
- ควรมีการขยายบริการทางคลินิกให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นเพียงพอ
กับผู้ปุวย
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก
(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก)
ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ที่กาหนด มากกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 86.61 (110/127)
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 91.45 (107/117)
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 100 (6/6)
 อัตราตายมะเร็ง ตับ 25.68 ต่อแสนประชากร
 อัตราตายมะเร็ง ปอด 1.78 ต่อแสนประชากร
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
รพ.กาฬสินธุ์มีศักยภาพในการรักษาด้านการผ่าตัดและเคมีบาบัดมีข้อจากัดด้านรังสีรักษา แต่การให้เคมีบาบัด
ยังทาได้ในรพ.กาฬสินธุ์เท่านั้น
1. มีหน่วยเคมีบาบัดให้บริการตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันมี 11 เตียง
2. มีห้องผ่าตัด 8 ห้อง 9 เตียง
3. มีคลินิกมะเร็ง และศูนย์ข้อมูลมะเร็ง ให้บริการที่งานผู้ปุวยนอก
4. ศูนย์ Palliative care: CUPอ.เมือง 21 รพ.สต. และ 4 PCU รวม 25 แห่ง และเครือข่ายโรงพยาบาล
ชุมชนทุกแห่ง
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5. มีศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ Mammogram และ Ultrasound
6. ศูนย์วิจัยของรพ.
7. ด้านอัตรากาลังประกอบด้วย
ศัลยแพทย์ 8 คน ศัลยแพทย์อบรมการรักษามะเร็งระยะสั้น 1 คน, รังสีแพทย์ 5 คน, วิสัญญีแพทย์ 4 คน,
วิสัญญีพยาบาล 17 คน, พยาบาลช่วยผ่าตัด 32 คน
เภสัชกรผ่านการอบรมด้านการบริหารยาเคมีบาบัด 2 คน
มีพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง(Oncology Nurse 4
เดือน) 4 คน, ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ปุวยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบาบัด (10 วัน) 15 คน และที่ผ่านการ
อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการดูแลผู้ปุวยมะเร็ง (Cancer Nurse Co-ordinator 10 วัน) อีก 1 คน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ทะเบียนมะเร็ง Thai cancer base ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด และไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จังหวัดอื่นๆ ทาให้ไม่มีข้อมูลการติดตามผลการรักษาในกรณีส่งต่อไปรับการรักษาที่อื่น
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- เร่งดาเนินการจาทาทะเบียนมะเร็ง Thai cancer base ให้ใช้งานได้จริงและสามารถนาข้อมูลมา
ดาเนินงาน
- สนับสนุนบุคลากรให้กับโรงพยาบาลที่เริ่มให้บริการการผ่าตัดและเคมีบาบัด
- ควรประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้ถึงปัญหาโรคมะเร็งเต้านมเพื่อจะเพิ่มการคัดกรองต่อไป
- ควรพัฒนาระบบส่งต่อ

จักษุวิทยา
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(มากกว่าร้อยละ 85) 98.25 (225/229)
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (มากกว่าร้อยละ 80) 2.14 (3,310/145,032)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สูงอายุประมาณ 145,032 คน ในปีที่ผ่านมา ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสายตาเพียงร้อย
16 เนื่องจากไม่สะดวกในการเดินทางมารับการคัดกรอง
1. มีจักษุแพทย์ 6 คน
2. มีพยาบาลจักษุ 15 คน
3. มีเจ้าหน้าที่ อสม รพสต และ รพชุมชน
4. Fundus camera 8 เครื่อง
5. มีผู้ปุวย DM ได้รับการตรวจตา 30 % (16,021/55,395)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
-

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- การดาเนินงานโรงการเด็กไทยสายตาดี ยังไม่บรรลุเปูาหมาย เด็กป.1 ที่คัดกรองสายตาผลผิดปกติ ยังได้รับ
แว่นตา ดาเนินงานเดือน มิย.
- การเข้าถึงบริการและการคัดกรองต่ากว่าเปูาหมายมากทุกอาเภอ
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- ควรทบทวนแนวทางการลงข้อมูลในระบบ vision 2020 ให้ครบถ้วนทันเวลา
- ควรร่วมกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการวางแผนเร่งรัดการคัดกรองDR
- จัดเพิ่มเครื่อง Fundus camera อย่างน้อย2-4 เครื่อง

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช







ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุภาพจิต (ร้อยละ55) ผลงาน ร้อยละ49.81
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ(ร้อยละ70) ผลงาน ร้อยละ 80.79
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการ(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0) ผลงานเพิ่มขี้น ร้อยละ0.95
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ(ไม่เกิน6.3 ต่อแสนประชากร) ผลงาน 1.72 ต่อแสนประชากร
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน1 ปี(ร้อยละ80) ผลงาน ร้อยละ 98
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9) ผลงาน ร้อยละ 3.38

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่า แนวโน้มปัญหาสุขภาพจิตยังมีตามสภาวการณ์ และตามบริบท เช่น
ภาวะเศรษฐกิจและยังพบว่าแนวโน้มของผู้พยายามฆ่าตั วตาย มีการเฝูาระวังในแต่ละพื้นที่ เพิ่มมากขึ้น ถ้าดูจากการ
วินิจฉัยจาก 43 แฟูมที่ได้รับการวินิจฉัย X60- X84 พบมากถึง62 ราย (ตุลาคม 2560- มกราคม 2561) และยังพบผู้ที่
ฆ่าตัวตายสาเร็จถึง 17 ราย(คิดเป็น 1.72 ต่อแสนประชากร)และพบฆ่าตัวตายซ้า 1 ราย อาเภอยางตลาด พบว่ า
สาเหตุการตายกระจายเท่าๆกันคือ จากภาวะซึมเศร้าจากโรคเรื้อรัง การใช้สารเสพติดที่มีอาการทางจิต การดื่มสุรา
และใช้สารเสพติด แล้วมีปัญหาทะเลาะกับคนใกล้ชิด จัดการและแก้ไขปัญหาไม่ได้ กลุ่มอายุมีทั้ง วัยรุ่น วัยทางานและ
ผู้สูงอายุ กระจายเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ คนใกล้ชิ ด ไม่เข้าใจ Warning sign แต่ไม่มีการฆ่าตัวตายซ้า ซึ่งการเก็บข้อมูล
การฆ่าตัวตาย อาจต่ากว่าความเป็นจริง จะเห็นได้ว่าสภาพปัญหา กับผลการดาเนินงานยังไม่สอดคล้องกัน ทั้งการ
เข้าถึงโรคซึมเศร้า การฆ่าตัวตาย สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการเข้าถึงบริการที่ภาคประชาชนยังมีส่ วนร่วมในการใส่ใจ
ปัญหาสุขภาพจิตและการบูรณาการงานสุขภาพจิตร่วมกับงานDHB ยังน้อย เนื่องจากอัตรากาลังด้านสุขภาพจิตมี
น้อยมากทั้งจิตแพทย์ พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเมื่อเทียบกับอัตราส่วนประชากร ปัญหาจิตเวชเด็กที่พบ คือ การ
เข้าถึงบริการผู้ที่มีปัญหาสมาธิสั้นผลการดาเนินงานต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ ในด้านนโยบาย การเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการคัดกรอง
2) ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้น ติดตามกากับการดาเนินงานพยายามให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด
3) มีศูนย์วิชาการในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิชาการ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- ระบบการเฝูาระวังและติดตามผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย มีการเฝูาระวังอย่างต่อเนื่องจากการหาสาเหตุ
พบว่าผู้ที่ฆ่าตัวตายสาเร็จเป็น Case ใหม่ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการเฝูาระวัง เช่น ไปทางานที่จังหวัดอื่นแล้วกลับมาเยี่ยม
บ้านและลงมือฆ่าตัวตายสาเร็จ เป็นต้น ไม่ทราบประวัติและไม่มีการส่งต่อข้ามเขตในการเฝูาระวังผู้ปุวยที่เสี่ยงต่อการ
ฆ่าตัวตาย
- จากข้อมูลการเข้าถึงผู้ปุวยเด็กสมาธิสั้นพบว่าข้อมูลในพื้นที่กับข้อมูลในระบบ 43 แฟูม ไม่ตรงกัน ทาให้
ข้อมูลในการเข้าถึงบริการมีความคลาดเคลื่อน (ต่ากว่าที่เป็นจริง)
- ในระบบบริการของ รพช. บางแห่งยังไม่มีระบบบริการจิตเวชเด็กทาให้มีการเข้าถึงบริการได้น้อย
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งต่อเชื่อมโยงเพื่อการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง
- ควรมีการคัดกรองโรคสมาธิสั้นในโรงเรียน และมีระบบส่งต่อเพื่อการวินิจฉัยและรักษา ใน รพช. เพื่อรองรับ
การให้บริการผู้ปุวยสมาธิสั้นที่ถูกส่งต่อมาสามารถรับยาในพื้นที่ได้
- มีการปฐมนิเทศแพทย์จบใหม่ / กาหนดหลักสูตรที่แพทย์ต้องรู้ ในโรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
นวัตกรรมกระติ๊บยาฮักบัดดี้ โดยรพ.สต.บ้านแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
ตัวชี้วัด : M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน-5 ปี) ลดลงร้อยละ 10
ผลลัพธ์ : M 23 อัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์ = 0
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีการกระจายกุมารแพทย์ ใน M2 และ F1 ครบทุกแห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลยางตลาด (M2) 1
คน โรงพยาบาลสมเด็จ (M2) 1 คน โรงพยาบาลกุฉินารายณ์(M2) 2 คน โรงพยาบาลกมลาไสย(F1) 1คน แต่ยังขาด
อุปกรณ์ oxygen High flow system มีอัตราปุวยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 1ด.-15 ปีบริบูรณ์ ปี 2557 ร้อยละ
0.06 (1/1,447) ปี 2558 ร้อยละ 0.21 (3/1,442) เพิ่มขึ้น จากปี 2558 ร้อยละ 250, ปี 2559 ร้อยละ 0.05
(1/1,866) ลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 76.1 และ ปี 2560 ร้อยละ 0.09 ตามลาดับ (เปูาหมายพื้นฐานอัตราปุวยตาย <
ร้อยละ 1)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
หน่ ว ยบริ ก ารตั้ง แต่ รพ.สต./ รพช. สามารถประเมิน อาการเพื่ อให้ ก ารรัก ษาและคัด แยกส่ งต่ อได้อ ย่า ง
ปลอดภัย
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
3.1 บุคลากรทุกระดับในรพช. และรพ.สต ขาดความรู้ความชานาญในการดูแลรักษาเด็กโรคปอดบวม
3.2 ขาดอุปกรณ์ Oxygen High flow system เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมกับเด็กขณะส่งต่อ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ผลักดันให้มีนโยบายฉีดวัคซีนโรคปอดบวม ไข้หวัดใหญ่ในเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุน้อยกว่า 5 ปี
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
การใช้ Oxygen high flow สามารถลดการใส่ท่อ ET tube (10ราย)
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
น าผลการประเมินดั ชนีความสุ ขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้พั ฒนาองค์กร บริ หารงาน เพื่ อ
ส่งเสริมความสุขในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
ผลลัพธ์ : หน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดาเนินการประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน(Happinometer) ผ่าน
ระบบ Online-based ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 พบว่า คะแนนความสุขภาพรวมร้อยละ 62.82 มิติ
ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่ จิตวิญญาณดี (Happy soul) ร้อยละ 72.47 มิติที่ค่าคะแนนต่าสุด สุขภาพเงินดี (Happy money)
ร้อยละ 45.09 รองลงมาผ่อนคลายดี ร้อยละ 55.75 และการงานดี ร้อยละ 61.23 ตามลาดับ
1. การคืนข้อมูลดิบ Happinometer ให้ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง (Admin หน่วยงาน) ซึ่งหน่วยงานงาน
ทั้งหมด 37 แห่ง (สสจ./รพ./สสอ) มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ระดับการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ดาเนินงาน
รายละเอียด
ชี้แจงแนวทาง มี ก า ร ส า ร ว จ มีการวิเคราะห์ มีการทา
มีการใช้
การวัดดัชนี
ข้อมูล
สังเคราะห์
แผนพัฒนา
แผนพัฒนา
ความสุขของ
ข้อมูลและ
ความสุขของ
ความสุขของ
คนทางานและ
นาเสนอผลต่อ คนทางาน
คนทางาน
การนาดัชนี
ผู้บริหาร (รอบ (รอบ 9 เดือน) (รอบ 12 เดือน)
ความสุขของ
6 เดือน)
คนทางานไปใช้
หน่วยงาน(ร้อยละ) ดาเนินการปีงบประมาณ 2560
32 แห่ง (86.5)
5 แห่ง (13.5)
2. โครงการ Happy Money Program (กระทรวงสาธารณสุขMOU กับธนาคารไทยพาณิชย์) มีการถ่ายทอด
นโยบาย แนวทางในการดาเนินงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการแผนสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)
- จัดกิจกรรม Happy Home Day ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์ ในวันที่ 10 มกราคม 2561
ณ ห้อง
ประชุมไตรลักษณ์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
-จัดตั้ง Happy Money Clinic ร่วมกับธนาคารไทยพานิชย์ ในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน
(เดือนเว้นเดือน) ณ ห้องประชุมชมรมผู้เกษียณอายุราชการ ตึกฟ้าแดดสูงยาง สานักงานสารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

52

2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
2.1 ผู้บริหาร และทีมงานมีความรับผิดชอบตั้ง ใจมุ่งมั่นในการทางานติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.2 การกาหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของจังหวัด
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
4.1 Happinometer หลังจากปิดระบบ ควรให้ผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงานสามารถเข้าไปดูรายงานได้
4.2 จัดเครือข่ายนักสร้างสุขระดับเขตสุขภาพ
4.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักสร้างสุขและองค์กรแห่งความสุขระดับเขตสุขภาพ
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
การบริ หารจั ด การข้ อมู ลก าลั งคนด้ า นสุ ขภาพที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และการก าหนดแผน/กิ จกรรม และ
ดาเนินการเสริมสร้างและธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : อยู่ระหว่างดาเนินการ
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ลาดับ

ประเด็นการ
ตรวจราชการ

ผลการดาเนินการ

1 ฐานข้อมูล
มีการบันทึกคาสั่งต่างๆ ด้าน HR ของหน่วยงานในสังกัดจังหวัดกาฬสินธุ์บันทึกลง
กาลังคนถูกต้อง ในโปรแกรม HROPS เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีการจัดทาคาสั่งในระบบ HROPS
เป็นปัจจุบัน
2 มีผลวิเคราะห์
ข้อมูล
สถานการณ์
กาลังคน

มีรายงานผลสถานการณ์กาลังคนของหน่วยงาน สสจ.กาฬสินธุ์ (ณ 1 ต.ค. 60)
แบ่งตามประเภทบุคลากร/สายงาน/ระดับตาแหน่ง

3 มีผลวิเคราะห์ 3.1 ปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 60) พบว่า อัตราการสูญเสียอัตรากาลัง
จานวนบุคลากร จานวนทั้งสิ้น 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75
ที่สูญเสียทั้งหมด -กลุม่ พนักงานราชการมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5
-กลุ่มลูกจ้างประจามีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0
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3.2 ปี 2561 (ไตรมาส 1) พบว่า อัตราการสูญเสียอัตรากาลัง จานวนทั้งสิ้น
21 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.32
-กลุ่มพนักงานราชการมีอัตราการสูญเสียมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.68
-กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวมีอัตราการสูญเสียน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0
4 มีผลวิเคราะห์ -กลุ่มข้าราชการ พบว่า ส่วนใหญ่เพื่อประกอบธุรกิจส่วนตัวและปัญหาด้านสุขภาพ
สาเหตุการ
-กลุม่ พรก./พกส./ลจ.ชั่วคราว พบว่า เพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ
สูญเสียบุคลากร
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
ผู้บริหารให้ความสาคัญการบริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพตลอดจนมีเครือข่ายและคณะกรรมการการ
บริหารจัดการกาลังคนที่มีประสิทธิภาพ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทาให้
การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ
หน่วยรับตรวจ
-ในระดับอาเภอ ไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือดารง
1.1 จัดทา/ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ตาแหน่งทางงานบุคคลที่ชัดเจน (นักทรัพยากร นักทรัพยากรบุคคลหรือแผนพัฒนาบุคลากร
บุคคล) เนื่องจาก ไม่มีกรอบอัตรากาลังใน
ของหน่วยงาน โดยมีการติดตามประเมินผล
ตาแหน่งดังกล่าว และมีบุคลากรน้อยไม่เพียงพอ เพื่อพัฒนาแผนฯ อย่างต่อเนื่อง
ต่อการปฏิบัติงาน
1.2 ส่งเสริมและ/หรือกระตุ้นบุคลากร/
องค์กรให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Selflearning)
1.3 เข้าร่วมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา
ที่ทาง สป.สธ. (ส่วนกลาง) และ/หรือ
หน่วยงานอื่น ๆ จัดให้
1.4 สรรหาลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุงใน
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหาร
จัดการภาระงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
2. ระบบโปรแกรม HROPS ไม่ตอบสนองการ
2.1 Update ฐานข้อมูลด้านกาลังคน
ปฏิบัติงานของจังหวัด มีความล่าช้าไม่เสถียรและ (ระบบ HROPS) ให้เป็นปัจจุบัน
ระบบไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2.2 นาข้อมูลด้านกาลังคนที่มี และ/หรือ
จากระบบ HROPS ไปใช้ประกอบการ
วางแผน พัฒนา และจัดทาแผนพัฒนา
ความสุขและความผูกพัน
3. การบรรจุแต่งตั้งบางสายงาน ต้องขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
ปรับปรุงกาหนดตาแหน่งตามวุฒิการศึกษาจาก ให้แก่ผู้บริหารระดับหน่วยบริการเพิ่มมาก
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความ ยิ่งขึ้น และแจ้งความคืบหน้าการดาเนินการ
ล่าช้า ส่งผลให้รับการบรรจุแต่งตั้งล่าช้า กระทบ อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่ผู้ทาหน้าทีต่ รวจ
ราชการรับไปประสาน
1.1 พัฒนากิจกรรมหรือ
หลักสูตรการพัฒนาและ
สร้างนักทรัพยากรบุคคล
มืออาชีพของ สป.สธ.
1.2 หารือการกาหนด
แนวทางและ/หรือ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
แบบบูรณาการของ
สป.สธ.

พัฒนาระบบ HROPS
และฐานข้อมูลกาลังคน
ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน
อกพ.สป. ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้เร็วขึ้น
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สิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทน และขวัญกาลังใจ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนานักทรัพยากรบุคคล ให้เป็นนักทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ (SMART HR) ที่มีความรู้และเทคนิค
วิธีการ และสามารถวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรสาธารณสุขอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกันยุทธศาสตร์ความเป็น
เลิศ (4Excellences)
2) ควรมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินการตามตัวชี้วัดให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเฉพาะ เพื่อสร้ างความเข้าใจและรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการ กิจกรรม ระดับความสาเร็จ รวมทั้ง
แนวทางการติดตามประเมินผลให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าว
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) มีการกาหนดหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้างานเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสืบทอดตาแหน่ง
“Young Executives Development” ใช้ระยะเวลาอบรม 4 เดือน เพื่อรองรับการเกษียณอายุราชการในกลุ่มรอง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุข
อาเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอและหัวหน้างานใน สสจ.กาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลต่างๆ
2) มีการจัดทาเอกสารสรุปผลการดาเนินงานรายปี (สรุปสาหรับผู้บริหาร) เพื่อรายงานสถานการณ์กาลังคนแก่
ผู้บริหารและใช้ในการบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
3) มีกลยุทธ์จูงใจบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น กลุ่มพยาบาลที่เป็นลูกจ้างให้มีค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มขึ้น

3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based : EB 1 – EB 11)
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผลลัพธ์ : หน่วยรับประเมินมีผลการประเมินได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90
เกณฑ์เป้าหมายรอบที่1 หน่วยงานผ่านการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อEB4-EB6 ได้ระดับ 3(5)
การตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ( ITA ) เป็นการตรวจ
กระบวนการปฏิบัติงานตามประเด็น ในด้านความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ทั้งนี้เป็นการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) โดยข้อคาถาม 11 ข้อ:EB 1 – EB 11 และ
ในรอบที่1 นี้ ดาเนินการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จานวน 3 ข้อคาถาม EB 4 – EB 6 โดยกาหนดเป้าหมาย
ให้หน่วยงานประเมินผ่านเกณฑ์ คะแนน ระดับ 3(5)
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มีพื้นที่เป้าหมายรับการประเมิน ประกอบด้วย1.สานักงานสาธารณสุขจังหวัด2.สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
ทุกแห่ง 3.โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน
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ผลการตรวจประเมินโดยมีรายละเอียด ดังนี้
จังหวัดกาฬสินธุ์
สสจ.และสสอ.
รพ.
ทั้งหมด

เป้าหมาย
ผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA ระดับ 3(5)
19
19
18
15
37
34
ร้อยละ
91.89

2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีผู้รับผิดชอบและประสานงานชัดเจน มีความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่
( ITA )
2) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมิน
3) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและควบคุมกากับการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ด้านหน่วยงาน(หน่วยรับตรวจ)
-เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ส่งผลให้การจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
- ขาดการควบคุมกากับการดาเนินในระดับหน่วยงานและระดับจังหวัด
2) ด้านคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด ทาบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจนส่งผลให้
การประสานระหว่างคณะกรรมการและหน่วยรับตรวจในประเด็นเกณฑ์และการพัฒนาเพื่อให้ผ่านการประเมินยังไม่
เพียงพอ ไม่ต่อเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงาน ให้เข้าใจ
ถึงระเบียบ ปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินและการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์คุณธรรมและความโปร่งใส
2) หน่วยงานเป้าหมายควรมีมาตรการ /แนวทางการควบคุมกากับและติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ITA
3) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุน
หน่วยงานเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่(ITA)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
30. ร้ อยละของการจั ดซื้อร่ วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20)
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และ
ระดั บเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริ หารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรม คิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด
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ผลลัพธ์ : ร้อยละ 50.84
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) มีการดาเนินงานบริหารเวชภัณฑ์ในรูปคณะกรรมการทุกระดับ
2) มีกรอบบัญชียาลดหลั่นตามขนาดสถานบริการ ทุกโรงพยาบาล
3) มีแผนจัดซื้อยาที่ได้รับอนุมัติจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง
4) การจัดซื้อร่วมของจังหวัดกาฬสินธุ์ส่วนใหญ่ดาเนินการโดยวิธีสอบราคาและต่อรองราคาแล้วตกลงราคาร่วม
โดยมีผลการดาเนินการ ดังตาราง
ตาราง แสดงมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 (ข้อมูล ณ 1ต.ค.60-31 ธ.ค.60)
ประเภท
ยา
วัสดุการแพทย์
วัสดุทันตกรรม
วัสดุเอกซเรย์
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
รวม

มูลค่าการจัดซื้อร่วม มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด
50,725,688.21
110,922,203.77
5,256,661.77
19,920,796.03
387,084.15
1,304,314.18
4,687,060.40
5,390,791.40
19,412,411.25
20,747,347.70
80,468,905.78
158,285,453.07

คิดเป็นร้อยละ
45.73
26.39
29.68
86.95
93.57
50.84

5) การซื้อร่วมส่วนใหญ่เพิ่มจากปีที่แล้วทุกรายการ (ปี 2560 ซื้อร่วม 49.91% ปี 2561 ไตรมาส 1 ซื้อร่วม
เฉลี่ย 50.84 %) โดยทุกโรงพยาบาลที่มีการซื้อร่วมยารวมเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา เกินเป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ 20%) คิดเป็น
ร้อยละ 100
6) มีการสารองยาร่วมจังหวัด ได้แก่กลุ่มยา Antidote Streptokinase
7) มีการรายงานและประเมินผลตามเวลาที่กาหนดโดยการส่งรายงานประจาเดือน ร่วมกับการตรวจสอบ
ภายใน ปี 2561 ตรวจสอบภายในช่วงเดือน มกราคม 2561 – พฤษภาคม 2561
8) มีการกากับและประเมินการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยเฉพาะกลุ่มยา Antibiotic
9) มีการกาหนดแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญ ให้การสนับสนุน และ ทีมงานเข้มแข็ง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในรายการของราคาอ้างอิง ผู้ปฎิบัติไม่รายงานซื้อร่วมเพราะไม่ทราบข้อมูลราคา
อ้างอิงของเขต และจังหวัด (เปลี่ยนผู้ปฎิบัติงาน/ไม่ติดตาม
2) การจัดซื้อตามพรบ.จัดซื้อฯ มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานนาน โดยเฉพาะการพิมพ์
เอกสารที่มีจานวนมากให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะยาและวัสดุการแพทย์ที่แพทย์และผู้
ประกอบวิชาชีพทุกโรงพยาบาลยอมรับร่วมกัน
3) การบริหารคลังวัสดุกลุ่มทันตกรรม และ LAB ยังไม่ถูกต้องตามระเบียบทั้งในเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย
การจัดเก็บ เนื่องจากผู้ปฎิบัติยังขากความรู้และทักษะในการปฎิบัติงานตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
4) ยังไม่มีระบบการกากับติดตามการจัดซื้อร่วมฯ และการจัดซื้อตามราคาอ้างอิง
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4. ข้อเสนอแนะ
1) กาหนดระบบการกากับติดตามการจัดซื้อร่วมและจัดซื้อตามราคาอ้างอิง โดยบูรณาการไปร่วมกับการ
ตรวจสอบภายใน
2) ให้พรบ.วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จัดระบบพี่เลี้ยงช่วยเหลือในการฝึกปฎิบัติในเรื่องการดาเนินการจัดซื้อและ
บริหารคลังตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง
ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจากกระทรวงฯ ให้สามารถประมวลผลการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และครอบคลุมการรายงานตามข้อกาหนดของตัวชี้วัดตรวจราชการ เพื่อลดปัญหาการทางานซ้าซ้อน
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
31. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นรูปธรรม คือ
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
พ.ศ. 2561= 4 ระดับ ประกอบด้วย สานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 แห่ง, โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน
17 แห่ง และสานักงานสาธารณสุขอาเภอ 18 แห่ง โดยใช้การประเมินความเสี่ยงตามบริบทของพื้นที่ การติดตามผลการ
แก้ไขข้อทักท้วงอยู่ระหว่างดาเนินการและจะรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ประจาปี พ.ศ. 2560 ผลการประเมิน 5 มิติที่พบจุดอ่อน โรงพยาบาล
ดอนจาน และโรงพยาบาลนาคู ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โรงพยาบาลกาฬสิ น ธุ์ และโรงพยาบาลหนองกุ ง ศรี
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบติดตาม และรายงานสภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภค
และไม่มีหนี้ค้างชาระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
และระดับอาเภอ ขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในของจังหวัด เพื่อให้เกิดระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี
2) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่ อนการตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัดและระดับเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอาเภอ มีบุคลากรไม่เพียงพอและมีภาระ
งานประจาทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- ไม่มี 5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
32. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด
4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด
5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
โดยปี 2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5
ตัวชี้วัดที่ 63.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ.ผ่าน PMQA ระดับ 5
ร้อยละ 60 (เป้าหมาย 1 แห่ง สสจ.กาฬสินธุ์)
ตัวชี้วัดที่ 63.2 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ.ผ่าน PMQA ระดับ 5
ร้อยละ 20 (เป้าหมาย 4 แห่ง ท่าคันโท ยางตลาด เขาวง หนองกุงศรี)
ผลลัพธ์ : สสจ.กาฬสินธุ์ และ สสอ.ทุกแห่ง มีการดาเนินการและรายงานผลการดาเนินงาน Small Success รอบ 3
เดือน ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงกาหนด ครบถ้วน ทันเวลาภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 คิดเป็น 100 %
แบบฟอร์มประกอบด้วย 1.จัดทาลักษณะสาคัญขององค์กรได้ครบถ้วน 13 คาถาม 2.ประเมินองค์กรด้วยตนเองเทียบกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2558 ภาคบังคับ 2 หมวด (หมวด 1,หมวด 5) 3.จัดทาแผนพัฒนาองค์กร
ของหมวดที่ดาเนินการได้ครบถ้วน (หมวดละ 1แผน) และ4.จัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนผลลัพธ์ในหมวดที่ดาเนินการได้
ครบถ้วน(ตามเกณฑ์ หมวด 7)
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
การดาเนินงาน PMQA ขององค์การสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการดาเนินการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แต่มีการนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น นาไปบูรณาการกับ
เกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอื่น เช่น HA,PCA,DHS,QA มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉพาะใน
การพัฒนางานการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ (KQA : Kalasin Quality Award) ใช้เป็นแนวทางในการ
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ประเมินผลการบริหารจัดการ และดาเนินงานการจัดการรายโรคและภัยสุขภาพที่ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับทั้งใน
โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และสุขศาลา เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพภาพ
อาเภอ
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การใช้ยุทธศาสตร์ขององค์กรในการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยบูรณาการ
กับเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอื่น เช่น HA,PCA,DHS,QA มาเป็นเกณฑ์มาตรฐานของสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เฉพาะ
ในการพัฒนางานการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพ (KQA : Kalasin Quality Award) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินผลการบริหารจัดการ และดาเนินงานการจัดการรายโรคและภัยสุขภาพที่ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ
2) การให้ความสาคัญและความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยบริหารงานในระดับจังหวัดและอาเภอในการ
ดาเนินงานอย่างจริงจัง
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
การต่อยอดผลงานการพัฒนาคุณภาพสู่การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ หรือ Public Sector Excellence
Awards (PSEA) ของสานักงาน ก.พ.ร.
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.
ร้อยละ 100, รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ตัวชี้วัดที่ 64.1 : ร้อยละของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 64.2 : ร้อยละของรพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดที่ 64.1 : 100% (เป้าหมาย 1 แห่ง รพ.กาฬสินธุ์)
ตัวชี้วัดที่ 64.2 : 92.31% (เป้าหมาย 13 แห่ง ผ่านการรับรอง 12 แห่ง หมดอายุการรับรอง 1 แห่ง :
รพ.ห้วยผึ้ง อยู่ระหว่างการต่ออายุ สรพ.ยังไม่กาหนดวันเยี่ยม)
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สานักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความสาคัญกับพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ และเครือขาย
วิชาชีพทางดานการแพทยและสาธารณสุขอยางเป็นระบบ ตอเนื่อง และ ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริการสู
ความเปนเลิศ เพื่อมุ งเนนใหผู รับบริการ ประชาชนและสังคม ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพสู การรับรองมาตรฐาน HA
สอดคลองกับการพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิและแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป
(ดานสาธารณสุข) ใหครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเปนการชวยลดปญหาในการรองเรียน
ของผูรับบริการตามมาตรา 41
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จังหวัดกาฬสินธุ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 18 แหง ประกอบดวย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง
โรงพยาบาลชุมชน 17 แหง โดยแบงเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2,F2 จานวน 13 แหง และโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็ก (F3) จานวน 4 แหง ไดเปดใหบริการเฉพาะ OPD, ER จานวน 3 แหง เริ่มเปดใหบริการผูปวยใน (IPD) ขนาด 10
เตียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน 1 แหง โรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง อยูระหวางการเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
สถานพยาบาล HA
ลาดับที่
1
2
3

สถานพยาบาล
รพท. จานวน 1 แหง
รพช. จานวน 13 แหง
รพ.ขนาด F3 จานวน 4 แหง

ผานการรับรองคุณภาพ (HA)
1
4
กาลังเขาสูกระบวนการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล HA

รอยละ
100 %
92.31 %
กาลังเขาสูกระบวนการพัฒนา
คุณภาพสถานพยาบาล HA

2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีทีม KSQT (Kalasin Sustainable Quality Teams) ทีมขับเคลื่อนคุณภาพระดับจังหวัด โดยมี ผชช.ว.
เป็นผู้นา ร่วมกับทีมครอมสายงาน(IC/RM/PCT/ENV) มีการจัดประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อยกยอง
เชิดชู เสริมพลัง ขวัญและกาลังใจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
2) มีการศึกษาดูงานดานคุณภาพระดับจังหวัด ที่โรงพยาบาลที่มีผลงาน Excellence ดานคุณภาพ ในการนา
คุณภาพสูการปฏิบัติไดสาเร็จและยั่งยืน
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การขับเคลื่อนกระบวนการนามาตรฐานสูการปฏิบัติ ยังไมเปนแนวทางเดียวกันและยังไมครอบคลุมเพียงพอ
ที่จะขับเคลื่อนในระดับโรงพยาบาล
2) เปลี่ยนผูปฏิบัติหนาที่โดยตรงดานงานคุณภาพในโรงพยาบาลบอย
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ควรบรรจุหัวขอแนวคิดและเนื้อหาคุณภาพในการปฐมนิเทศบุคลากรใหมระดับจังหวัด
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
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
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
ผลลัพธ์ ไตรมาสแรก อยู่ระหว่างดาเนินการ
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1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดกาฬสินธุ์มี รพสต.จานวน 156 แห่ง ผ่านเกณฑ์คุณภาพ รพสต. 5 ดาวในปี 2560 จานวน 62 แห่ง ร้อย
ละ 39.74 โดยมี ส่ ว นขาดที่ไม่ ผ่ านตามเกณฑ์มากที่สุ ด คือ หมวดที่ 5 ประชาชนสุ ขภาพดีในประเด็ นของผลการ
ดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่กาหนด และด้านงานวิจัย นวัตกรรม รองลงมาได้ แก่หมวดที่ 1 บริหารดี ในประเด็น ระบบงาน
สาคัญ เช่น ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคลังยา ระบบคุณภาพงานป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล (IC) และระบบงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และในหมวด 3
ด้านอัตรากาลัง ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
เป้าหมายการดาเนินงาน รพสต.ติดดาวในปี 2561 ผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จานวน 30 แห่ง โดยพบว่ามีการ
ดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา รพสต. 5 ดาว ดังนี้ 1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาและประเมินผลการ
ดาเนิ นงานพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวั ด 2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้ แจงสื่ อสารนโยบาย ทิศทางการ
ดาเนินงาน การพัฒนาและประเมินผล ให้กับทีมนาระดับอาเภอและทีมประเมินในระดับจังหวัด
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) บุคลากรในหน่วยบริการรพ.สต.และทีมนาในการพัฒนาในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ เข้าใจบริบทการ
พัฒนาคุณภาพ และเกณฑ์คุณภาพ ให้ความสาคัญและร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
2) การให้การสนับสนุนทรัพยากร และระบบสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทั้งในระดับ
จังหวัด และอาเภอ
3.ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1) ความเข้าใจเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาวของ บุคลากร รพสต.ยังไม่ครอบคลุมทุกคน
2) ผลการประเมินรอบ 2 ปี 2560 พบว่า หมวดที่ 5 ประชาชนสุขภาพดีในประเด็นของผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด และด้านงานวิจัย นวัตกรรมผ่านเกณฑ์น้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ห มวดที่ 1 บริหารดี ในประเด็น
ระบบงานสาคัญ เช่น ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์และสาธารณสุข ระบบคลังยา ระบบคุณภาพ
งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล (IC) และระบบงานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และใน
หมวด 3 ด้านอัตรากาลัง ความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
4.ข้อเสนอแนะ
ในปี 2561 มีการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาว ดังนั้น รพสต.ควรมีการประเมินตนเอง
เพื่อหาส่วนขาดการพัฒนา โดยมีทีมพี่เลี้ยงระดับอาเภอชี้แจงทาความเข้าใจต่อเกณฑ์การพัฒนา รพสต.ติดดาวให้กับ
บุคลากร รพสต.และนาสู่การวางแผนพัฒนาในภาพ Cup และรพสต.แต่ละแห่ง
5.นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างได้
-
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35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 6)
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
2. มีการบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกากับและรายงาน
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 )
ผลลัพธ์: การดาเนินงานในไตรมาสแรก หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ ระดับ รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่มี
หน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ได้ มีก ารเฝ้ าระวั งทางการเงิน ของโรงพยาบาลในสั งกั ดส านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินการคลังของหน่วยบริการ ทั้ง 18 แห่ง มาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ดัชนีภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2560 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 การบริหารจัดการด้านการเงิน
การคลัง พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
รพ.ทุกแห่งมีแผนทางการเงิน (Planfin) และมีการพัฒนาระบบการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงิน
การคลัง FAI มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง สะท้อนข้อมูลรายงานทางการเงินที่สาคัญ ตลอดจน
กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2) มีการบูรณาการและกาหนดกรอบการทางานร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องโดยพิจารณาการเพิ่มรายได้
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการควบคุมภายใน
3) มีการนาเสนอสถานะทางการเงินการคลังในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลังระดับจังหวัด
และแก้ไขปัญหาหน่วยบริการที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน
4) มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่องและมีตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
เนื่องจากปี 2561 มีการปรับการส่งข้อมูลรายงานเร็วขึ้น การได้มาของข้อมูลมีความเร่งรีบ จึงทาให้การบันทึก
ข้อมูลบัญชีอาจไม่ครบถ้วน และมีความคลาดเคลื่อน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) หน่วยบริการทุกแห่งควรนาแผนประมาณการรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายไปดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง
เพื่อควบคุมรายได้ค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) โปรแกรมการวิเคราะห์ของกลุ่มประกันสุขภาพกระทรวงฯ ไม่สามารถประมวลผลได้ทันในช่วงกาหนดการ
นิเทศ รอบที่ 1 ทาให้การวิเคราะห์ผลอาจจะมีความคลาดเคลื่อน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
ทีมพัฒนาการจัดเก็บรายได้ (Claim Round) ของจังหวัดช่วยในการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วน

63

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 29–31 ม.ค. 2561
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล สป.)
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
(ไตรมาส 1 เท่ากับ 6.39 ต่อประชากรแสนคน) (ข้อมูล 3 ฐาน)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.2552-2560 มีค่าต่ากว่า 18.00 ต่อประชากร
แสนคน เป็นจังหวัดทีมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่าทีสุดในพื้นทีเขตสุขภาพที 7 แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคนหรือลดลงร้อยละ 21 จากค่าตั้งต้น (median
2553-2555) ภาพรวมไตรมาสที 1 เป้าไม่เกิน 15 ราย (1.52 ต่อประชากรแสนคน) ผล 63 ราย (คิดเป็น 6.39 ต่อประชากร
แสนคน) ข้อมูล ณ วันที 25 มกราคม 2561(Cockpit เขตสุขภาพที 7) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละอ่าเภอเกิน
ค่าเป้าหมายในไตรมาสแรก ยกเว้นอ่าเภอนาคูและอ่าเภอดอนจาน อ่าเภอทีพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดได้แก่ อ่าเภอ
นามน อ่าเภอเมืองและอ่าเภอยางตลาด ( คิดเป็น 10.94, 13.64, 9.26 ต่อแสนประชากร ตามล่าดับ)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ขับเคลือนการด่าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน “ศูนย์อ่านวยการความ
2) ปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)” ระดับจังหวัดและอ่าเภอ โดย สสอ.และ ร.พ. เป็นเลขานุการร่วมในคณะท่างาน
ศปถ.อ่าเภอ
3) พัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับต่ารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพือวางแผนและหาแนวทางในการ
ด่าเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ.ทุกอ่าเภอได้รับทราบสถานการณ์และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา
4) ด่าเนินการครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านข้อมูล มาตรการด้าน
การป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดความเชือมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม ในระดับจังหวัดและอ่าเภอทีเป็นปัจจุบัน (Real Time)
ฐานข้อมูลทีใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและข้อมูลด่าเนินการ 3 ฐานทีน่ามาวัด ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นปัจจุบัน
2) ความเข้มแข็งของด่านชุมชน ความครอบคลุมของจ่านวนด่านฯ และการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้มในระดับอ่าเภอให้มีความเชือมโยงกันและสามารถส่งออกรายงานได้ ใช้
ฐานข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์และวางแผนการด่าเนินงาน
2) ประเมินผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเทศกาล เน้นนโยบาย D-RTI และขับเคลือนผ่าน พชอ. ในอ่าเภอเสียง
เพือให้ทุกเครือข่ ายมีส่ว นร่ว ม เน้น การใช้มาตรการชุมชนการก่าหนดธรรมนูญหมู่ บ้ าน/ชุมชน และการบังคับใช้ พรบ.
แอลกอฮอล์ในชุมชนเพือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.หนองกุงศรี
นาทีมโดย : นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล นายเเพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมสุขภาพจิต
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่น ชม คปสอ.หนองกุงศรี งาน NCD มีผ ลงานโดดเด่นระดับชาติ และ DHS ได้รับรางวัลดีเด่น
ระดับประเทศการขับเคลื่อนการดาเนินงาน พชอ. ในผู้ด้อยโอกาส คปสอ. ให้มีการดาเนินการขับเคลื่อนในเรื่องของ
3 ดี ได้แก่ คนดี สุขภาพดี เเละรายได้ดี และบูรณาการร่วมกับท้องถิ่น และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินงาน
สาคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง
ปัญหาที่พบ :
1. ปัญหาเรื่องกลุ่มวัยแม่และเด็กเน้นการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ การให้ไอโอดีน เรื่องถุงตวงเลือด มี
ความครอบคลุมหรือไม่ ยังมีข้อมูลไม่ชัดเจน
2. การให้ธาตุเหล็กที่โรงพยาบาลหนองกุงศรี จะมีขาดเป็นช่วงๆ ซึ่งแก้ไขโดยสั่งซื้อยาจากบริษัทมาทดแทน
ในช่วงที่ขาด
3. การอบรม Caregiver สามารถทาได้ครอบคลุม เเละการทา Care Plan สามารถดาเนินการตาม Care
Plan ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจจะมีปัญหาในการตั้งศูนย์เพื่อให้สามารถดาเนินการบริหารจัดการได้อย่างสะดวก
4. ด้านสุขภาพจิตยังไม่ได้มีการนาเสนอที่ชัดเจน เช่น การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้าและให้เน้นผู้ที่พยายามฆ่า
ตัวตายไม่พยายามฆ่าตัวตายซ้า

วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่.คปสอ.ท่าคันโท. PCU ท่าคันโท ศสมช.บ้านท่าเมือง ม.4 จังหวัดกาฬสินธุ์
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมการทางานแบบภาคีเครือข่าย ผลงานเด่น คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
(พชอ) ที่มีการส่งต่องานจาก โรงพยาบาล เชื่อมโยงสู่ชุมชนโดยผ่าน พชอ
จัดตั้งศูนย์โฮมสุข 4 สุข 4 เส้า ไทเฮาท่าคันโท
01 เทศบาลตาบลท่าคันโท วิสัยทัศน์ ทรัพยากร งบประมาณ การบริหารจัดการ
02 โรงพยาบาลท่าคันโท ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
03 ชุมชน (4 ร) ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมวางแผน ร่วมรับประโยชน์
04 วัด (5 ร) ร่มรื่น ร่วมเย็น ร่วมสร้าง ร่วมจิต รั่วมพัฒนา
 โดยนามาใช้ในรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว (Long Term Care) โดยชุมชนเป็น
เจ้าของ (ท่าคันโทโมเดล) ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงง แบ่งปัน ดูแลผู้สูงอายุด้วยหัวใจ แบบไร้รอยต่อ
ปัญหาที่พบ :
1. ปัญหาที่พบในเรื่องการพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ทักษะการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่
กลุ่มผู้ดูแลเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ครอบคลุมต่อเนื่อง
2. นอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กอายุ 4 ขวบ จมน้า และปัญหาวัณโรครายใหม่และรายเก่า ทุกคนในชุมชน
ต้องร่วมมือกันพูดคุยกันให้มากขึ้น เพื่อให้ปัญหาลดน้อยลง
-

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : รพ.ชุมชน....รพ.สมเด็จ... บ่าย : รพ.ชุมชน.....รพ.คาม่วง
นาทีมโดย : นพ.พีระ อารีรัตน์ ผู้อานวยการสานักงานเขตสุขภาพที่ 7 / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

รพ.สมเด็จ
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
 ขอชื่นชม คปสอ. สมเด็จ เป็นอาเภอที่ประชากรมีสุขภาพดีและแข็งแรง แสดงถึงการใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะต้องดาเนินการในทุกโรงพยาบาล
โดยเฉพาะการรับซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหารจากเกษตรกรโดยตรง การดาเนินงาน พชอ. ในพื้นที่ดาเนินการ
ร่ว มกับ ส่ว นราชการ ภาคประชารั ฐ มีการบูรณาการภายใต้โครงการ คนกาฬสิ นธุ์ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลั ง เป็น
โครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ปัญหาที่พบ :
1. อัตรากาลังบางสายวิชาชีพ มีไม่เพียงพอ ได้แก่ พยาบาล แพทย์ และทันตแพทย์ ตาม FTE ทาให้ไม่
สามารถเปิดบริการหอผู้ป่วยพิเศษได้ ทาให้ขาดโอกาสเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาล
2. การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลสาขาทารกแรกเกิด ไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากสายวิชาชีพพยาบาล
ขาดแคลน จึงไม่สามารถเปิดบริการอื่นได้อีก
3. ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สตรีใน รพ.สต. ที่อยู่เวรกลางคืน ให้จัดเวรคู่และติดกล้องวงจรปิดใน รพ.สต.
4. ทันตาภิบาลทีย่ ้ายออกไป Unit ทันตกรรมไม่มีผู้ใช้ เสนอให้หมุนเวียนทันตแพทย์มาให้บริการ
5. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเกิดจากสาเหตุการใช้ยา Acute diarrhea และ
URI ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ยาให้กับคนป่วย เเละญาติให้ทราบ
ถึงผลดีและผลเสียจากการใช้ยา

รพ.คาม่วง
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
เป็นต้นแบบเรื่อง Food Safety ในโรงพยาบาล งานพัฒนาการเด็ก การดูแลแม่ในช่วงที่ตั้งครรภ์ การฝากครรภ์
จนกระทั่งหลังคลอด โภชนาการในเด็ก เเละการคัดกรองพัฒนาการเด็ก งาน RTI ให้ปิดจุดเสี่ยงบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้งให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาที่พบ :
- การเข้าถึงบริการของผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางจิต ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฆ่าตัวตายสาเร็จ และขอชื่นชม
โรงพยาบาลคาม่วงที่มีการเก็บสถิติการฆ่าตัวตายสาเร็จในพื้นที่ ควรเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคซึมเศร้า ผู้ที่มีปัญหา
เรื่องครอบครัว ผู้ที่เคยคิดฆ่าตัวตายมาก่อนในกลุ่มนี้จะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะกลับมาฆ่าตัวตายซ้าอีก
- อาหารที่ปนเปื้อนสารเคมี อาหารที่ไม่ปลอดภัย หญิงตั้งครรภ์ถ้าบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปจะส่งผลต่อเด็ก
ในครรภ์ และยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องมะเร็ง (ฝากการดาเนินงานเรื่องอัตรากาลังของบุคลากรด้านสาธารณสุข งบลงทุน
งบค่าเสื่อม)
- การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเกิดจากสาเหตุการใช้ยา Acute diarrhea และ
URI ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการใช้ยาให้กับคนป่วย เเละญาติให้ทราบ
ถึงผลดีและผลเสียจากการใช้ยา การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยที่เกินความจาเป็นควรใช้ยาสมุนไพรในการรักษาแทนการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ

วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : รพ.ทั่วไป..รพ.กาฬสินธุ์..บ่าย : รพ.ชุมชน..รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

รพ.กาฬสินธุ์
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมการดาเนินงานในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร มีการรับซื้อผักปลอดสารพิษ
จากเกษตรกร การจัดตั้งศูนย์โฮมสุขเพื่อการดูแลสุขภาพ การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ สร้างเสริมป้องกัน และรักษา
สุขภาพ และแผนการดาเนินงาน ECS คุณภาพ
ปัญหาที่พบ :
-ปัญหาเรื่องการเงินการคลัง
-ปัญหาการการคัดกรอง TB ในเขตเมือง การติดตามคนไข้ TB

รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมผลงานเด่นของ และการดาเนินงานของ รพ.สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ในการดาเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภั ย มี ก ารจั ด ตั้ ง พื้ น ที่ ก ารจ าหน่ า ยสิ น ค้ า เกษตรอิ น ทรี ย์ การด าเนิ น งานความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร ใน
โรงพยาบาล การดาเนินงาน RDU พัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
การ
ด าเนิ น งานด้ า น พชอ. การด าเนิ น งานค้ น หาวั ณ โรคการดู แ ลรั ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ไม่ พ บผู้ ป่ ว ยเสี ย ชี วิ ต
และขาดยา และในการดาเนินงานสาคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ปัญหาที่พบ :
- ปัญหาด้านการเงินการคลัง ควรมีระบบบัญชีที่ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลาให้แก่ผู้บริหารได้ตรวจสอบ

รายชื่อผู้ทาหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงานที่มีรายชื่อจากการแต่งตั้งของส่วนกลาง ประจาเขตสุขภาพที่ 7 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
No
สานักตรวจราชการ
1
กระทรวงสาธารณสุข 2
3
กรมควบคุมโรค
4
5
6
7
8
9
กรมอนามัย
10
11
12
13
14
15
16
17
สานักงาน
18
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสุขภาพจิต
19
กองเศรษฐกิจสุขภาพ 20
และหลักประกัน
สุขภาพ
กรมการแพทย์
21

หน่วยงาน

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทร

Email

นพ.ณรงค์ สายวงศ์
นางอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล
นางสุมาลี จรุงจิตตานุสนธิ์
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
นพ.อรรถพล ชีพสัตยากร
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว
ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์
นพ. ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
นพ.พีรยุทธ์ สานุกูล
นางทัศนีย์ รอดชมภู
ดร.ทพญ.ศริญทิพย์ ชาลีเครือ
นางจันทิยา เนติวิภัชธรรม
นายพิพัฒน์ ฟูศรีนวล
นางไพจิตร วรรณจักร์
ดร.จริยา อินทรรัศมี
เภสัชกร วิรัช ศรีชาติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
รอง ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
รอง ผอ.สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ

สานักตรวจราชการกระทรวง
สานักตรวจราชการกระทรวง
สานักตรวจราชการกระทรวง
กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
สนง.คณะกรรมการอาหาร
และยา

081 544 9521
093 356 3941
081 977 7638
081 938 0428
089 634 4075
081 717 1486
089-622-1099
089-9446498
089 622 2986
081 739 7700
089 712 0322
089 711 2075
081 471 6741
089 712 3454
089 711 2415
084 390 2936
093 193 4634
089 814 1127

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
นพ.ไพรัตน์ สงคราม

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมฟื้นฟู)

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
สสจ.กาฬสินธุ์

081 807 5530 drdusit@yahoo.com
086 662 7295 phairat_songkram1971@hotmail. com

นพ.ชาญชัย ธงพานิช

ผู้อานวยการสานักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7 รพ.ธัญญา
รักษ์
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น

081 849 3359 chanchai_medicine@hotmail.com

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักบริหาร

090 197 6186 wararutkij@yahoo.com

กรมสนับสนุนบริการ 22 นางวรารัตน์ กิจพจน์
สุขภาพ
23 นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

tung4ever2001@yahoo.com
achara@cpird.in.th
sumalee0657@gmail.com
spsrivanich@gmail.com
attapon1958@gmail.com
sasitth@gmail.com
srisunthornv@gmail.com
kesthaew@gmail.com
ktinnawutipong@hotmail.com
prasitsa@yahoo.com
Dr.peerayoot@hotmail.com
tassanee.r@anamai.mail.go.th
beebayon@yahoo.com
Janthaiy183a@hotmail.com
putthar_2499@hotmail.com
phyjit@hotmail.com
Jariyak06@hotmail.com
svirat@fda.moph.go.th

081 733 1971 lad2501@hotmail.com

หน่วยงาน

No
ชื่อ – สกุล
24 นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

กรมวิทยาศาสตร์
25
การแพทย์
กรมพัฒนาการแพทย์ 26
แผนไทยและ
27
การแพทย์ทางเลือก 28
ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวง
กองสาธารณสุข
29
ฉุกเฉิน
30
31
32
33
34
35
สานักวิชาการ
36
สาธารณสุข
37
38
39
กองยุทธศาสตร์และ 40
แผนงาน
กองบริหารการ
41
สาธารณสุข
42
43
44
45
46
47
48
49
50
กลุ่มพัฒนาระบบ
51
บริหาร (กพร.)
52
53

ตาแหน่ง

Email

081 661 6220 hs4nq@hotmail.com

ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์
น.ส.อัมพร ทรงสวัสดิ์
นายชินวัธ มิ่งทอง

รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต
7
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เขต7
กองคุ้มครองฯ
กองคุ้มครองฯ
กองคุ้มครองฯ

นายกิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์
นายวิทูรย์ อนันกุล
นายภูมินทร์ ศิลาพันธ์
นางสุรีรตั น์ ใจดี
นางสาวนิตยา คณิตสาร
นางสาวพรสุดา คาเหลือง
นางสาวพิศภัคตา สียา
นพ.สมควร หาญพัฒนชัยกูร
นางจิรภฎา วานิชอังกูร
ดร.จงกลนี จันทรศิริ
ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
นางมะลิวลั ย์ ยืนยงสุวรรณ

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
รองผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
รองผู้อานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
สานักวิชาการสาธารณสุข
สานักวิชาการสาธารณสุข
รพ.ขอนแก่น
สสจ.มหาสารคาม
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

081 2554711
084 9503967
089 0271619
094 6289907
093 1265708
098 5827709
061 5183764
089 967 6744
089 799 7079
081 260 6784
083 417 0860
081 919 0980

dr_nok12@yahoo.com
witoon53@gmail.com
puminsila@gmail.com
sureeratdee@hotmail.com
kanitsarn@gmail.com
p_suda5027@hotmail.com
pook_pikphe@hotmail.com
bengouy@hotmail.com
budget@health.moph.go.th
chantarasiri@yahoo.com
sangudchua@yahoo.com
maliwan.icd@gmail.com

น.ส.พัชรา เสถียรพักตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

นางณัฐกาญจน์ ศรีสาอางค์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นายแพทย์ธวัชชัย เทียมกลาง
แพทย์หญิงวิภาพร คงศรียาตรา
นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงษ์พิพัฒน์
นายแพทย์สมคิด เลิศสินอุดม
แพทย์หญิงขวัญพจน์ สดใส
ทพญ.เรวดี ศรีหานู
เภสัชกรภาสกร รัตนเดชสกุล
นายแพทย์ณรงค์ชัย สังซา
นางภารวี แก้วพันนา
นางสุวรรณา เจริญสวรรค์
น.ส.อังคณางค์ หัวเมืองวิเชียร

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองบริหารการสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
รพ.กระนวน
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลพระยืน
โรงพยาบาลพนมไพร
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

082 324 0991
089 521 1715
089 421 4872
088 562 3579
081 954 5033
086 580 2859

kalyaneester@gmail.com
banchuan1119@gamil.com
thawatchaitie@gmail.com
paewped@gmail.com
wlertpongpipat@hotmail.com
somkidlert@gmail.com

นางเลขา ปราสาททอง

ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7

เบอร์โทร

089 619 9078 lekha.p@dmsc.mail.go.th
085 482 9029 krittatach.dtam@gmail.com
089 676 5313 amporn.csc@gmail.com
085 213 2084 chinosuke_007@hotmail.com

081 544 1815 aeravadee@yahoo.com
081 975 0562
081 931 6079
081 931 6052
081 255 8277

sangsa.na@hotmail.com
paravee.kpr@gmail.com
oeysuwanna@gmail.com
lkung1038@gmail.com

No
54
55
กองบริหารทรัพยากร 56
บุคคล
57

หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริต
ITA ธรรมาภิบาล

กองบริหารการคลัง
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน
สานักงานสนับสนุน
ระบบปฐมภูมิและ
คลินิกหมอครอบครัว
สานักงานบริหาร
โครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (สบพช.)
กองตรวจราชการ
การพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิและ
สุขภาพอาเภอ

ชื่อ – สกุล

เบอร์โทร

Email

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อานวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นิติกรชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

085 365 2444
095 712 0954
089 813 3454
081 637 7701

a.deethongon@gmail.com
trekrittka@gmail.com
sansern_x@hotmail.com
thita2518@hotmail.com

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.มหาสารคาม
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สสจ.ขอนแก่น
กลุ่มคลังและพัสดุ

085 325 2098
081 889 7796
083 141 8318
084 795 9922
099 470 1870
083 455 5708
086 458 1353
083 144 6674
083 061 6107
081 519 6097
081 889 5843
087 124 9887
083 927 8831
081 733 3082

hrmd.strategy@gmail.com
sudjaich1@gmail.com
jounchai@yahoo.com
ha_ksh@hotmail.co.th
NIPON_wongta@hotmail.co.th

72 นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

รองผู้อานวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

สานักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (สบพช.)

O81 718 8546 chavasak@mail.com

73
74
75
76
77
78
79
80

หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7
เลขาสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7
เลขาสาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 7
นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นพ.เชี่ยวชาญ
นพ.ชานาญการพิเศษ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ

กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
กองตรวจราชการ
สสจ.กาฬสินธุ์
รพศ. ขอนแก่น
รพ.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม
สสจ.ขอนแก่น

084 863 0968
093 365 9324
081 772 3129
086 662 7295
088 731 9730
087 740 0007
088 - 5681038
081 592 5220

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

นายอภิรัฐ ดีทองอ่อน
น.ส.กฤติกา ทรียม์ าติพันธ์
นายสรรเสริญ นามพรหม
นางฐิตาภรณ์ จันทร์สตู ร

ตาแหน่ง

นางสาวเปรมฤทัย เครือเรือน
นางสาวสุดใจ จันทร์เลื่อน
พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล
นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์
นายนิพนธ์ วงษ์ตา
นายวิทวัส ละอองทอง
นางศรารักษ์ โกวิทย์
นายสมเพชร ชมบุญ
น.ส.พิมลรัตน์ บัวลอยเลิศ
นางสาววรกมล อยู่นาค
นางสาวกาญจน์นภา แก้วคง
นางสาวกนกพร ปากชานิ
นายสิทธิชัย ภักดีเตล็บ
นางจารุณี จันทร์เพชร

ดร.ลภัสรดา สระดอกบัว
นางรัตติยา ฤทธิรงค์
นางสาวอารีนันต์ แชจอหอ
นพ.ไพรัตน์ สงคราม
พญ. รุจิราลักขณ์ พรหมเมือง
พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์
นางสุภาพร กุณาศล
นางบัวบุญ อุดมทรัพย์

สานักงานสนับสนุนระบบปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

sararak.k@gmail.com
socho39@gmail.com
yenjeabja@gmail.com
wanon2512@hotmail.com
kingkarn2009@hotmail.com
grittaya.jaiwai@gmail.com
taleb04@hotmail.com
jchanphet@gmail.com

ployrada000@gmail.com
rattiya2505@gmail.com
arrenun@gmail.com
phairat_songkram1971@hotmail.com
ruchiralak.pom@gmail.com
supapron_2012@hotmail.com
baobun@yahoo.com

No
81
82
83
84
85
86
สานักงาน
87
เขตสุขภาพที่ 7
88
89
90
91
92
93
ผู้ประสานงานจังหวัด 94
95
96
97
98
99
100
101
102

หน่วยงาน

ชื่อ – สกุล
ดร.ดิษกรณ์ สิงห์ยะเมือง
นางขนิษฐา นาสุข
นายวรชาติ จาเริญพัฒน์
นพ.ประสิทธิ์ สัจจพงษ์
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
นางสาวนันทาวดี วรวสุวสั
นางอารีย์รัตน์ สุขโข
นางพรรณราย ชูศรีทอง
นางศรารักษ์ โกวิทย์
นางอภิญญา บุญฤทธิ์
นายธนพล นางาม
น.ส.วชิราภรณ์ เคนกุดรัง
นายวิทวัส ภูเยี่ยมจิตร
ดร.สม นาสอ้าน
นางน้าทิพย์ สีก่า
นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์
ดร.รัชนีวิภา จิตรากุล
ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
นางสุจิตรา ปัญญาดิลก
นางกมลา วัฒนายิ่งเจริญชัย
ดร.นพพร การถัก
นางปรารถนา ภูสีเขียว

ตาแหน่ง
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ
ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

เบอร์โทร
สสจ. ร้อยเอ็ด
สสจ. ร้อยเอ็ด
สสจ.กาฬสินธุ์
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 7
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สานักงานเขตสุขภาพที่ 7
สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.กาฬสินธุ์
สสจ.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม
สสจ.มหาสารคาม
สสจ.ร้อยเอ็ด
สสจ.ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น
สสจ.ขอนแก่น

081 965 3808
084 792 1234
094 296 4635
081 739 7700
081 717 1486
083 360 6565
089 861 7735
087 374 5111
086 458 1353
081 739 7734
091 051 4888
088 309 0487
098 152 4563
097 993 9989
091 060 6015
085 011 0838
081 670 7462
083 417 0860
089 862 1767
081 871 6498
086 646 2286
089 709 5459

Email
diskorn@hotmail.com
kanitha101@hotmail.com
worachat.j@hotmail.com
prasitsa@yahoo.com
sasitth@gmail.com
nuntawadee06@gmail.com
ph.area7@gmail.com
pnachoo11@gmail.com
sararak.k@gmail.com
tabuza02@gmail.com
pkeroozaka@gmail.com
sunday4680@hotmail.com
katom_55@hotmail.com
somnasaarn@gmail.com
namthip975.sk@gmail.com
pomanun@gmail.com
rutchaneevipa@yahoo.com
sangudchua@yahoo.com
slimcat03.30@gmail.com
kamala165@gmail.com
noknopporn2012@gmail.com
pratana@hotmail.com

1

รายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
ชื่อผู้นิเทศงาน
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
โทรศัพท์ : E-mail
คณะที่ 1การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ
1 INS 1.1การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย:
1.นพ.พีระยุทธ สานุกุล (ประธาน) นายแพทย์ชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 086-6300322
อัตราส่วนการตายมารดาไทย
ผู้นิเทศร่วม
E-mail :drpeerayoot@hotmail.com
1.นางธิโสภิญ ทองไทย
นวก.สาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0893059818
E-mail :thisophin@gmail.com
2.น.ส.จันทิยา เนติวภิ ัชธรรม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0897123454
E-mail :janthiya183@hotmail.com
2 INS 1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย:
1.นางทัศนีย์ รอดชมภู (ประธาน) นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0897112075
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
ผู้นิเทศร่วม
E-mail :tassanee.r@anamai.mail.go.th
1.นางธิโสภิญ ทองไทย
นวก.สาธารณสุขชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0893059818
E-mail :thisophin@gmail.com
3 INS 1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย:
1.นางทัศนีย์ รอดชมพู (ประธาน) นวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ :0897112075
ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ผู้นิเทศร่วม
E-mail :tassanee.r@anamai.mail.go.th
ปี
1.นายปิยะ ปุริโส
นักโภชนาการชานาญการ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0868608123
E-mail :piya.puriso@kkumail.com
4 INS 1.4 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น :
ดร.ทพญ ศริญทิพย์ ชาลีเครือ
ทันตแพทย์ชานาญการ
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0814716741
ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ
พิเศษ
E-mail :beebayon@yahoo.com
5 INS 1.5 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น :
นายพิพัฒน์ ฟูศรีนวล
นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0885480995
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี
E-mail :pipat.f@anamai. mail.go.th
6 INS 1.6 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ : ร้อยละตาบล นางไพจิตร วรรณจักร
นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0843902936
ที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์
E-mail :phyjit@hotmail.com
7 INS 1.7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ: ร้อยละ ดร.พชรวรรณ คสกุลรัตน์
นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ
สสจ.
โทรศัพท์ : 0899442510
ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
มหาสารคาม E-mail :qualitymsk1@gmail.com
(พชอ.)ที่มีคุณภาพ

2
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ชื่อ-สกุล
8 INS 1.8 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : ร้อยละของ
ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว
จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ดร.วันทนา กลางบุรัมย์
9

INS 1.9 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราการ
เสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
10 INS 1.10 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราการ
เสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
11 INS 1.11 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : อัตราผู้ป่วย
เบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน / อัตรากลุ่ม
สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน
12 INS 1.12 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital

13 MO 1.1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด
มาตรฐาน
14 MO 1.2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่า
กว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
สคร.7

นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ

นางสาวมยุรา สีสาร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สคร.7

นางสาวมยุรา สีสาร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สคร.7

ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สคร.7

ดร.จริยา อินทรรัศมี
ผู้ร่วม
1.นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลย์

นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ

2.น.ส.วาทินี จันทร์เจริญ

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

3.นายยุทธยา สุภาปัญญากุล

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

4.นางปิยนันท์ ชีคกี้

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ดร.ลักษณา สกุลทอง
ผู้นิเทศร่วม

นักจิตวิทยาคลินิกชานาญ
การ

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 0899446445
E-mail :kesthaew@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0892749270
E-mail :want_kl@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0910608198
E-mail :msnseesarn@gmail.com
โทรศัพท์ : 0910608198
E-mail :msnseesarn@gmail.com
โทรศัพท์ : 0896222986
E-mail
:ktinnawutipong@hotmail.com

ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0845132279
E-mail :jariyak06@hotmail.com
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0899402893
E-mail :lamoonsil@gmail.com
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0894166198
E-mail :vatinee_08@yahoo.co.th
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0811838856
E-mail :supapunyakul@gmail.com
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0817498489
E-mail :khun_pumm@hotmail.com
รพ.ธัญญารักษ์ โทรศัพท์ : 0897091086
ขอนแก่น
E-mail :moon_sri@hotmail.com
ศูนย์สุขภาพจิต โทรศัพท์ : 0817269957
ที่ 7
E-mail :lucky_cloudy@yahoo.com

3
ลา
ดับ

ตัวชี้วัด
ต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 100

ชื่อ-สกุล
1.น.ส.ชลิดา สาโรจน์
2.น.ส.ยุวนา ไขว้พันธ์

15 MO 1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

นางบังอร กล่าสุวรรณ์

16 MO 1.4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

ดร.ลักษณา สกุลทอง
ผู้นิเทศร่วม
1.น.ส.ชลิดา สาโรจน์

17 MO 1.5 ร้อยละของ Healthy Ageing

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญ
การ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

2.น.ส.ยุวนา ไขว้พันธ์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญ
การ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญ
การ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

18 MO 1.6 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว
ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ดร.เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ

19 MO 1.7 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ30-44 ปี มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ

นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ

20 MO 1.8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
21 MO 1.9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูป มีความปลอดภัย

นส. ปิยธิดา ภูตาไชย

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการอาหารและยา
ชานาญการพิเศษ

เภสัชกร วิรชั ศรีชาติ

หน่วยงาน

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 0965419951
E-mail : chalida.office@gmail.com
โทรศัพท์ : 0867677357
E-mail : oilooy427@gmail.com
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0897135509
E-mail :bklamsuwan@gmail.com
ศูนย์สุขภาพจิต โทรศัพท์ : 0817269957
ที่ 7
E-mail :lucky_cloudy@yahoo.com
โทรศัพท์ : 0965419951
E-mail : chalida.office@gmail.com
โทรศัพท์ : 0867677357
E-mail : oilooy427@gmail.com
รพ.ธัญญารักษ์ โทรศัพท์ : 0897091086
ขอนแก่น
E-mail :moon_sri@hotmail.com
สคร.7
โทรศัพท์ : 0899446445
E-mail :kesthaew@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0837765645
E-mail :environ_kai@hotmail.com
ศูนย์อนามัยที่ 7 โทรศัพท์ : 0890293964
E-mail :pennicla05@yahoo.co.th
สคร.7
สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา

โทรศัพท์ : 08-5377-9403
E-mail : pootachai.p@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0898141127
E-mail :svirat@fda.moph.go.th

4
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ชื่อ-สกุล
22 MO 1.10 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพทีได้รับการดรวจ เภสัชกร วิรชั ศรีชาติ
สอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
23 MO 1.11 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ มาตรฐานตามที่
กฎหมายกาหนด
24 MO 1.12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยง
จากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักวิชาการอาหารและยา
ชานาญการพิเศษ

นายสิรวิชญ์ วิชญธีรากุล

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

นายพิเชษฐ โฉมเฉลา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

หน่วยงาน
สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 0898141127
E-mail :svirat@fda.moph.go.th

สคร.7

โทรศัพท์ : 0634945655
E-mail :pichet-t@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0934651491
E-mail :sirawich48@gmail.com

1
แบบฟอร์มแบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ลาดับ

ตัวชี้วดั

คณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๑ INS ๒.๑ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ :
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่ (Primary Care
Cluster)

ชื่อ-สกุล

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1) นพ.อดุลย์ บารุง

นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ.ขอนแก่น

2) นพ.ไพรัตน์ สงคราม

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. กาฬสินธุ์

3) นพ.บุญมี โพธิ์สนาม

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. ร้อยเอ็ด

4) นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. มหาสารคาม

5) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์

นวก.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ. มหาสารคาม

6) พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง

นพ.เชี่ยวชาญ

รพศ.ขอนแก่น

7) พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์

นพ.ชานาญการพิเศษ

รพท. มหาสารคาม

8) พญ. วรารัตน์ ปาจารียานนท์

นพ.ชานาญการ

รพ.ยางตลาด

9) ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สสจ. มหาสารคาม

10) ดร.ดิษกรณ์ สิงห์ยะเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

สสจ. ร้อยเอ็ด

11) นางสุภาพร กุณาศล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. มหาสารคาม

12) นางบัวบุญ อุดมทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. ขอนแก่น

13) นายวรชาติ จาเริญพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. กาฬสินธุ์

14) นางขนิษฐา นาสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๑-๖๙๔๙, ๐๘๕-๗๔๓-๕๒๓๖
E-mail : abdunla.b@gmail.com
โทรศัพท์ :๐๘๖-๖๖๒-๗๒๙๕
E-mail phairat_songkram
๑๙๗๑@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๗๒-๐๗๓๑
E-mail : boonpos@hotmail.com
โทรศัพท์ :
E-mail
โทรศัพท์ : ๐๙๓-๙๗๑-๐๗๐๒
E-mail : pornanun@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๗๓๑-๙๗๓๐
E-mail :ruchiralak.pom@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๗-๗๔๐-๐๐๐๗
E-mail : benandsak@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๖๓-๕๓๙-๙๙๖๑
E-mail : aom_wararut@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๔๔-๒๕๑๐
E-mail :qualitymsk๑@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๖๕-๓๘๐๘
E-mail : diskorn@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๘-๑๐๓๘
E-mail : supapron_๒๐๑๒@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๕๙๒-๕๒๒๐
E-mail : baobun@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๙๔-๒๙๖-๔๖๓๕
E-mail : worachat.j@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๙๒-๑๒๓๔
E-mail : kanitha๑๐๑@hotmail.com

2
ลาดับ

๒

๓
๔
๕

๖

ตัวชี้วดั

INS ๒.๒ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ :
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

INS ๒.๓ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ :
อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
INS ๒.๔ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ :
จานวนเมืองสมุนไพร
INS ๒.๕ อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

INS ๒.๖ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ชื่อ-สกุล
15) นายไชยา เวียงนนท์

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอร่องคา

หน่วยงาน
สสอ.ร่องคา

16) นางสาวชัญญรัชต์ นกศักดา

เภสัชกรชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาศัลยกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
นายวิวรรธน์ มุ่งเขตกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น

นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สานักงานควบคุมโรคที่ ๗
จ.ขอนแก่น
เขตสุขภาพที๗่

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๘๖๓-๗๐๑๑
E-mail :chaiya๙๒๑@yahoo.com
โทรศัพท์ :
E-mail :
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๒๓๐-๘๔๖๔
E-mail : vivat_mu@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๘๒-๙๐๒๙
E-mail: krittatach.dtam@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑๘๔๙๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com

3
ลาดับ

๗

ตัวชี้วดั

INS ๒.๗ อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ในโรงพยาบาลระดับ F๒ ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)

ชื่อ-สกุล
๔) นายวัชระ พอกพูนดี

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๘

INS ๒.๘ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

๒.นายชินวัธ มิ่งทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย

๙

INS ๒.๙ ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔
ml/min/๑.๗๓m๒/yr

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑๐

๑๑

INS ๒.๑๐ อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

INS ๒.๑๑ ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพ ๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช
ต่อเนื่อง (Remission rate)
๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๕-๒๑๓-๒๐๘๔
E-mail: chinosuke_๐๐๗@hotmail.com
Ptmk.dtam@gmail.com (ผู้ประสาน)
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
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๑๒

๑๓

๑๔

๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นางศศิธร เอื้ออนันต์

เภสัชกรชานาญการ

สสจ ขอนแก่น

๒.นางนิสรา ศรีสุระ

เภสัชกรชานาญการ

รพ ขอนแก่น

๓.น.ส.ปรีดานุช ไขแสง

เภสัชกรชานาญการ

รพ กาฬสินธุ์

๔.น.ส.กาญจนา ไชยประดิษฐ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

สสจ มหาสารคาม

๕.น.ส.วิภาพร อุตมะ

เภสัชกรชานาญการ

รพ จตุรพักตร์พิมาน

๑) นางพัชรา เสถียรพักตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กองบริหารการสาธารณสุข

๒) นางณัฐกานต์ ศรีสาอาง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กองบริหารการสาธารณสุข

INS ๒.๑๔ ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F๒ ขึ้นไปสามารถให้ยาละลาย ๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช
ลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ได้
๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ดร กรรณิการ์ ตฤณพฤติพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานควบคุมโรคที่ ๗

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ตัวชี้วดั

INS ๒.๑๒ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)/AMR

INS ๒.๑๓ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

MO ๒.๑ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้
MO ๒.๒ อัตราตายทารกแรกเกิด

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์:๐๘๑-๓๙๑-๐๑๙๙
E-mail:sasitorneu@gmail.com
โทรศัพท์:๐๘๑-๕๔๕-๐๑๗๒
E-mail:nissaran๒๐๐๓@gmail.com
โทรศัพท์๐๙๕-๖๖๙-๐๔๙๒
E-mail:aorphar@hotmail.com
โทรศัพท์ ๐๙๕-๔๑๗-๑๕๖๕
E-mail:kanja.jamm@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๖๔- ๔๗๙-๙๕๖๖
E-mail: wipapornskmn@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๘๒-๓๒๔-๐๙๙๑
E-mail :kalayaneester@gmail.com
E-mail :banchuan๑๑๑๙@gmail.com
โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๒๑-๑๗๑๕
E-mail :kalayaneester@gmail.com
E-mail :banchuan๑๑๑๙@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๒-๒๙๘๖
E-mail: ktinnawutipong@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
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๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

ตัวชี้วดั

MO ๒.๓ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care)

MO ๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

MO ๒.๕ อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

MO ๒.๖ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
Community-acquired

MO ๒.๗ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

ชื่อ-สกุล

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

นพ.ณัฐกร จาปาทอง

ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

นพ.ณัฐกร จาปาทอง

ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

โทรศัพท์ : E-mail
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘๕๖๓๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๗-๕๕๓๐
E-mail :
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๕-๒๔๒๐
E-mail n_jumpathong@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๗-๕๕๓๐
E-mail :
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๐๕-๒๔๒๐
E-mail n_jumpathong@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
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๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

ชื่อ-สกุล
๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

MO ๒.๙ ร้อยละผู้ปว่ ยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับ ๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช
การผ่าตัดภายใน ๓๐ วัน
๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตัวชี้วดั

MO ๒.๘ ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

MO ๒.๑๐ ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง

MO ๒.๑๑ ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก (๑ เดือน- ๕ ปี)

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๔๙-๓๓๕๙
E-mail : chanchai_medicine@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๐๙-๑๐๘๖
E-mail : moon_sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๘-๕๖๓-๑๔๐๕
E-mail : wartittaya@yahoo.com
โทรศัพท์ : ๐๘๒-๑๔๐-๕๓๑๔
E-mail : watcha_ppd@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
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ลาดับ

๒๖

๒๗

๒๘

ตัวชี้วดั

MO ๒.๑๒ อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด

MO ๒.๑๓ ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์นอ้ ยกว่า ๓๗
สัปดาห์)

MO ๒.๑๔ ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มี
คุณภาพ

ชื่อผู้นิเทศงาน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขากุมารเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

หน่วยงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม

โทรศัพท์ : E-mail
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
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ลาดับ

๒๙

๓๐

ตัวชี้วดั

MO ๒.๑๕ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่

MO ๒.๑๖ การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ. ที่สูงขึ้นโดย
ใช้ Robson ten group classification

ชื่อผู้นิเทศงาน
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสุขภาพช่องปาก ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*
๑) พ.อ.ศิวพล บุญรินทร์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดมหาสารคาม)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๒) นพ.ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๓) นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
(ตรวจ จังหวัดขอนแก่น)
๔) นพ.เสกสรร สุวรรณแพง
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
๕) นพ.สมคิด เลิศสินอุดม
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
(ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์)
๖) ประธาน/เลขา Service plan สาขาสูตินรีเวชกรรม ระดับจังหวัด ๔ จังหวัด*

หน่วยงาน
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น

โทรศัพท์ : E-mail
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com

9
หมายเหตุ
๑. รูปแบบการนิเทศ ไขว้จังหวัด ดังนี้
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดกาฬสินธุ์
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจจังหวัดขอนแก่น

๒. คาสั่งทีมเยี่ยมเสริมพลังบูรณาการ รับผิดชอบการตรวจราชการ ๓ ตัวชี้วัด คือ พชอ. PCC และ รพ.สต. ติดดาว ออกทุกจังหวัด
ก่อนวันตรวจราชการ ๑-๓ วัน เพื่อเก็บข้อมูลนาเสนอผลงานใน วันตรวจราชการ
๓. ผู้นิเทศสาขา RDU/AMR ร่วมนิเทศกับทีม อย. (ไขว้จังหวัด)
เลขานุการและผู้ประสานงานทีมตรวจราชการคณะ ๒
ดร.พชรวรรณ คูฟสกุลรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์ : ๐๘๙-๙๔๔-๒๕๑๐ E-mail :qualitymsk๑@gmail.com

1

รายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ชื่อผู้นิเทศงาน
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
ประธาน
นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 08-1708-1875 E-mail : sappipat@gmail.com
รองประธาน
1. นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โทรศัพท์ 08-5005-4505 E-mail : apichai098@gmail.com
2. นายแพทย์ครรชิต เจิมจิตรผ่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โทรศัพท์ 08-9711-9220 E-mail : num24082501@yahoo.co.th
3. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม
นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน โทรศัพท์ 08-1872-0731 E-mail : boonpos@hotmail.com
4. นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 08-1780-2448 E-mail : dr.pornpat@yahoo.com
เลขานุการ
1. นางสาวชลธิรศน์ บุญลับ
2. นางสาวอภิญญา คณะวาปี
1

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : E-mail

โทรศัพท์ : 08-7430-3634 E-mail : moobenze@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-8538-6594 E-mail : apinya.150433@gmail.com

INS 3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ : 1.นางสุดาจันทร์ วัชรกิตติ
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคน
ทางาน (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60) 2.นางแสงเดือน โสภา
3.นางสุธิดา คณะมะ
4.นางวรรณภา นิติมงคลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 08-4600-5565
E-mail : sudachun101@yahoo.com
สสจ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08-7380-3219
E-mail : sangdern.sopa@gmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-4944-2510
E-mail : qualitymsk1@gmail.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 09-1861-7137
E-mail : n.wannapa2013@gmail.com

2
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
2 INS 3.2 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ :
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention
rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)

ชื่อ-สกุล
1.นางแสงเดือน โสภา
2.นางสุธิดา คณะมะ
3.นางนิศราวรรณ รักโคตร
4.นายสาธิต ใจงาม

3

INS 3.3 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)

หน่วยงาน
สสจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 08-7380-3219
E-mail : sangdern.sopa@gmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-4944-2510
E-mail : qualitymsk1@gmail.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-3142-0162
E-mail : nnr3570@gmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 09-5602-8297
E-mail : sathit270102@gmail.com

1.พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

2.นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

3.นายนิพนธ์ วงษ์ตา

นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

โทรศัพท์ : 08-141-8318
E-mail : jounchai@yahoo.com
รพ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 0847959922
E-mail :
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 09-9470-1870
E-mail : nipon_wongta@hotmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-3455-5708
E-mail :Wittawas_lt@hotmail.com
สสจ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08-31446674
สนง.เขตสุขภาพที่ โทรศัพท์ : 0864581384
7
E-mail : sararak.k@gmail.com

เภสัชกรชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

4.นายวิทวัส ละอองทอง
5.นายสมเพชร ชมบุญ
6.นางศรารักษ์ โกวิทย์
4

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ

INS 3.4 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
1.นางศศิธร เอื้ออนันต์
ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุ
วิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20) 2.นายมานิตย์ ทวีหันต์

รพ.ขอนแก่น

เภสัชกรชานาญการพิเศษ สสจ.ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ : 08-1391-0199
E-mail : sasitornneu@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-9577-5444
E-mail : manit2509@gmail.com

3
ลา
ดับ

ตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล
3.นายกฤช โชติการณ์

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
เภสัชกรชานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์

4.นางแฉล้ม รัตนพันธุ์

เภสัชกรชานาญการ

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 089-842-717
E-mail : Chotto@hotmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-3455-5227
E-mail :lapasanoi@gmail.com

5

INS 3.5 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

1.นางสาวชวัลลักษณ์ ทองบ่อ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ
2.นายรังสรรค์ พลหล้า
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
3.นายสุภาพ ภูแช่มโชติ
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการ
4.นางสุรภา ฆารสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
5.นายวิทวัส ละอองทอง
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ

สานักงานเขต
สุขภาพที่ 7
สสจ.ขอนแก่น
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INS 3.6 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (PMQA) (ระดับ 5
ร้อยละ 60)

1.นางเกื้อกูล เพชรสันทัด

สสจ.ขอนแก่น

2.ดร.สงัด เชื้อลิ้นฟ้า
3.นายบุญเลิศ พิมศักดิ์
4.นายโชคชัย มงคลสินธุ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

โทรศัพท์ : 06-2196-5228
E-mail : daaoei@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-7772-2295
E-mail : jphonsun@gmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-6237-1939
E-mail : poocham0125@hotmail.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-9843-9293
E-mail :surapa9293@gmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-3455-5708
E-mail :Wittawas_lt@hotmail.com
โทรศัพท์ : 08-9711-2800
E-mail : mam.kuakul@gmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-3417-0860
E-mail :sangudchua@yahoo.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-6226-2354
E-mail : pimsak@yahoo.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-1670-1650
E-mail : chok_mks@hotmail.com

4
ลา
ตัวชี้วัด
ดับ
ชื่อ-สกุล
7 INS 3.7 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
1.นางศิริมา นามประเสริฐ
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3
2.ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
(รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
3.นางปทุมทิพย์ สุมมาตย์
4.นางเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์
8

INS 3.8 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.
สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)

1.นางบัวบุญ อุดมทรัพย์
2.ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์
3.นางขนิษฐา นาสุข
4.นายโชคชัย มงคลสินธุ์

9

INS 3.9 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
(ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6)

1.นางสุจรรยา ทั่งทอง
2.นางโศภิตา จิตรวิกรานต์
3.นางสาวอารีย์ เพ็ญสุวรรณ
4.นางถมญาณี โชติการณ์

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

หน่วยงาน
สสจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : E-mail
โทรศัพท์ : 08-1975-7616
E-mail : siriser27@gmail.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-9944-2510
E-mail :qualitymsk@gmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-7080-8308
E-mail : tumtip2000@hotmail.co.th
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 06-2356-5562
E-mail : wangphusit272@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : 08-1592-5520
E-mail : baobun@yahoo.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-9944-2510
E-mail :qualitymsk@gmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-4792-1234
E-mail : kanitha101@hotmail.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-1670-1650
E-mail : chok_mks@hotmail.com

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : 09-5364-3067
E-mail : sujanya05@yahoo.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-4517-4358
E-mail :Sopita_O.@hotmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-5005-9938
E-mail : aproiet@yahoo.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-1592-4299
E-mail : thomyanee@hotmail.com

5

1

รายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล

คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
1.พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์
2.นางสาวมยุรา สีสาร
4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

โทรศัพท์ : E-mail

ผู้อานวยการ สนง.ป้องกัน สคร 7
ควบคุมโรคที่ 7

โทรศัพท์ : 0817171486
E-mail :sasitth@gmail.com

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
รอยืนยัน

โทรศัพท์ : 0910608198
E-mail :msnseesarn@gmail.com
โทรศัพท์ :
E-mail :

หมายเหตุ : คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งภายหลังจากสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว

