


ก 

 

คํานํา 
 
  เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนิเทศงาน     
กรณีปกติ และตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ ๒ ประจําป งบประมาณ 2561 ของสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันที่ 2๗ – ๒๙ มิถุนายน  256๑ ตามประเด็นการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  มี แผนงาน โครงการ รวมทั้งผล
การดําเนินงานตาม นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข และแผนงานโครงการ ปงบประมาณ 
2561   (1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 )  
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สารบัญ 
            หนา 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผูบรหิาร ค – ฉ 
สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ  ช – ฒ 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปและสถานการณโรคจังหวัดกาฬสินธุ 1 
ขอมูลทั่วไป 1  - 19 
ขอมูลสถานสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 20 - 27 
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสขุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  2๘ - 37 
คณะ 1 การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 38 
   1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย      
 1. อัตราสวนการตายมารดา (ไมเกิน 20 ตอการเกิดมีชีพแสนคน) 38 - ๔๓ 
 2. รอยละของเด็ก 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (รอยละ ๘๕) 44 - 48 
 3. รอยละเด็ก 0-5 ป สงูดีสมสวนและสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ ๕ ป (รอยละ ๕๔)  49 - 53 
   1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุมเด็กวัยเรียนและวัยรุน  
 4. รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมผีุ (cavity free) (รอยละ 54) ๕4 – ๕7 
 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป    (ไมเกิน 40 ตอประชากรหญงิอายุ 15-
19 ป 1,000 คน)     

๕8 – 66 

1.3  การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอาย ุ  
           6. รอยละตําบลทีม่ีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ  (รอยละ 60) 67- 73 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  
           7. รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ                   
               (รอยละ 50) 

74 – 78 

      1.5  การลดปจจัยเสีย่งดานสุขภาพ  
           8. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู สถานการณ      
               (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง (รอยละ 85) 

79 – ๘3 

           9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป 84 – 86 
           10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน (ไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน) 87 – ๙0 
           11. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40 และอัตรา
กลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรบัการวัดความดันโลหิตทีบ่าน ≥รอยละ 10 

91 – 97 

            12.รอยละของโรงพยาบาลที่พฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 
Hospital) 

98 - 100 

            - (Keyin ๑๖)  รอยละของตําบลตนแบบจัดการสขุภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไข 
             ปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 

101 - 103 

        - (keyin ๒๐) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรปูมีความปลอดภัย  ≥ รอย
ละ 75 (หนวยนับ:ตัวอยาง) 
 

104 - 107 
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           - (keyin ๒๑) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด ≥ รอยละ 96 (หนวยนับ:ตัวอยาง) 

108 - 112 

           - (keyin ๒๑) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตาม
เกณฑที่กําหนด ≥ รอยละ 96 (หนวยนับ:ตัวอยาง) 

113 - 119 

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 120 
       การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 121- 147  
      2.๑  การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
            13. รอยละของคลินิกหมอครอบครัวทีเ่ปดดําเนินการในพื้นที่  (Primary Care Cluster) 148 - 156 
      2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายสําคัญ  
            14. รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 157 - 159 
            15. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 160 - 165 
      2.3 การพัฒนาระบบบริการ : Health Outcome  
            17. อัตราการตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (นอยกวาหรือเทากับ 7) 166 - 170 
            18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 171 -172 
            19. อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ 
F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 

173 - 183 

              : Service  Outcome  
            20. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     
ที่ไดมาตรฐาน รอยละ ๒๐ 

184 - 187 

            21. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥  
รอยละ 66 (หนวยนับ : คน)  

188 - 190 

             22.อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวย
เสียชีวิต ≥ รอยละ 0.7 (หนวยนับ:คน) 

191 - 192 

             23.รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรกัษา และหยุดเสพตอเน่ือง (remission) 193 - 199 
            24. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU)                      200 - 206 
                   - รอยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 207 - 209 
            ๒๕. จํานวนการสงตอผูปวยนอกเขตเขตสุขภาพลดลง 210 – 213  

       (Keyin 1.6 - 1.8)  อัตรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเทากบั 0 
อัตราการคลอดกอนกําหนด สถานะการณการผาตัดคลอดในโรงพยาบาล 

214 - 216 

       (Keyin 26) รอยละของผูปวยโรคเบาหวาน ผูปวยโรคความดันโลหิตสูงทีค่วบคุมได 217 - 223 
                 (Keyin 31) อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุตํ่ากวาหรือเทากบั ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ 
๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

224 - 228 

              (Keyin 31.1) อัตราปวยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปบรบิูรณ
ลดลงรอยละ 10 เทียบกับปทีผ่านมา 
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                 (Keyin 32)  รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative 
care) 

232 - 234 

                 (Keyin 34) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 55 
(หนวยนับ : คน)    

235 – 241  

                 (Keyin 36) อัตราตายจากcommunity acquired Severe Sepsis/septic shock  
(< ๓๐%) 

242 - 243 

                (Keyin 37) รอยละของโรงพยาบาลทีม่ีทีม Capture the fracture รอยละ 100 244 - 246 
                (Keyin 40)  รอยละผูปวยมะเรง็ ๕ อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาที่
กําหนด 

247 - 252 

            (Keyin 44) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 
30 วัน ≥     รอยละ 80 (หนวยนับ:คน) 

253 - 255 

             (Keyin ที4่7) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบรกิารระยะกลาง เกณฑการประเมิน 
ป ๖๑  รอยละ ๑๐  

256 - 257 

- อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรือ้รัง 258 - 261 
- รอยละอําเภอทีจ่ัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ 262 - 268 
- สาขาศัลยกรรม 269 - 272 

คณะ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 273 
          3.1 ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  
              27. รอยละหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer)             
ไปใช(ไมนอยกวารอยละ 60) 

274 - 278 

             28. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไมนอยกวารอยละ 85) 279 - 284 
           3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ  
            29. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  (ไมนอย
กวา รอยละ 90) 

285 – 286  

           30. รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ            
ทันตกรรม (ไมนอยกวา รอยละ 20)  

287 – 298   

           31.  ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการ
ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 

299 - 303 

            32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 รอยละ 60) 

304 - 308 

            33. รอยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง 
HA ข้ัน 3  (รพศ./รพท. รอยละ 100 , รพช. ไมนอยกวา รอยละ 80) 

309 - 313 

            34. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
 (ไมนอยกวา รอยละ 25) 

314 - 315 

            35. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   316 - 330 
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ภาคผนวก 331 
ความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรสุขภาพจงัหวัดกาฬสินธุกบัยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 332 - 341 
แผนงาน/โครงการตอบสนองยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ  342 – 344  
กําหนดการตรวจราชการฯ จังหวัดกาฬสินธุรอบที่ ๒  345– 346 
                



ค 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
  

จังหวัดกาฬสินธุ แบงเขตการปกครองออกเปน 18 อําเภอ 135 ตําบล 2 เทศบาลเมอืง 
77 เทศบาลตําบล 71 องคการบรหิารสวนตําบล 1 องคการบรหิารสวนจงัหวัด มีหมูบาน 1,584 หมูบาน 
281,393 หลงัคาเรือน ประชากรทัง้หมด  ๙๘๕,๒๓๒ คน  

   สถานะทางสุขภาพ ในป 25๖๐ อัตราเกิด 7.๒๔ ตอพันประชากร อัตราตาย 7.๙๒ ตอพัน 
ประชากร ลดลงรอยละ 0.68 ตอพันประชากร อายุคาดเฉลี่ยรอยละ  74.1 เพศชาย 70.4 เพศหญิง 78.1 
และอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี   รอยละ 68.1 เพศชาย 65.1 เพศหญิง 71.4 ซึ่งอยูในเกณฑคาเฉลี่ย
ของระดับประเทศ 
  ปญหาสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ 5 อันดับแรก คือ 1) เน้ืองอกรายที่ตับและทอนํ้าดีในตับ 
2) โรคเบาหวาน 3) โรคความดันโลหิตสูง  4) โรคหลอดเลือดในสมอง 5) อนามัยแมและเด็ก           
แผนพัฒนายุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ  ปงบประมาณ 256๑ กําหนดเปน 5 ดาน 1๕ แผนงาน 
ไดแก 1) ดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (P&P Excellence)  32 แผนงาน เปนเงิน 
4,562,345.00 บาท 2)ระบบบริการ (Service Excellence) 32 แผนงาน เปนเงิน  7,491,030.00 
บาท 3) การพัฒนาคน (People Excellence) 11 แผนงาน เปนเงิน  3,208,480.00 บาท 4) ระบบ
บริหารจัดการ (Governance Excellence)  42 แผนงาน เปนเงิน 13,710,547.59 บาท 5) 
Community Excellence 1 แผนงาน เปนเงิน ๑๒๐,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 34,492,402.59 
บาท สําหรับงบประมาณในการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการระดับ คปสอ.จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน ระดับ สสอ จํานวน ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท      ในระดับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล โดยงบจัดสรร UC 15 บาท/ หัวประชากร เปนเงิน 10,750,065 บาท และงบประมาณ
สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นที่ จํานวน  47,046,648.65 บาท (ขอมูล 
ณ วันที่ 13 มิถุนายน จากเว็บไซด สปสช.) งบประมาณสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัดและระดับภาค  รวม 
18,440,900 บาท   

ผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจกรอบประเด็นการตรวจราชการ  
ประจําป งบประมาณ 256๑ ผลงานรอบ ๙ เดือน ต้ังแตเดือน ตุลาคม – มิถุนายน 256๑ (ขอมูล ณ วันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  สรุปตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑการตรวจราชการ ดังน้ี คณะท่ี 1 การสงเสริม สุขภาพ 
ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 13 ตัวช้ีวัด(รอยละ 92.86) คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการ          
8 ตัวช้ีวัด (รอยละ 66.67) คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ          
9 ตัวช้ีวัด (รอยละ ๑๐๐) รวมผาน 30 ตัวช้ีวัด (รอยละ 85.71)  โดยปจจัยแหงความสําเร็จคือผูบริหารทุก
ระดับใหความสําคัญ และเรงใหนํานโยบายสูการปฏิบัติโดยตัวช้ีวัดที่ผานเกณฑแลวก็ใหรักษาสภาพการผาน
เกณฑไว ตัวช้ีวัดที่ ยังไมผานเกณฑ ใหมีการทบทวนมาตรการ เรงรัด การดําเนินงาน ใหผานเกณฑใน
ปงบประมาณ 2561 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคและการจัดการสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 

  1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย    

- กลไกการขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการ MCH Broard รวมกับ Service Plan มุงเนน 
คุณภาพการใหบริการหญงิต้ังครรภ, หญงิคลอด และหญงิหลังคลอด โดยมีการทบทวนสาเหตุการตายของ
มารดาทุกราย กําหนดโซนบริการ (Zoning) แบงเปน 4 โซน กําหนดนโยบายใหหองคลอดทุกโรงพยาบาล    
ใชถุงตวงเลือดทกุแหงและกําหนดเปนประเด็น Crisis จังหวัดกาฬสินธุ ในการแกไขปญหาในพื้นที่    

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



ง 
 

          ติดตามการคัดกรองพฒันาการเด็กปฐมวัยโดยทมี WCC Broad ทําใหผลงานการคัดกรองพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยดีข้ึนโดยใชกลไกการขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ         
และคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) พัฒนาระบบเฝาระวัง คัดกรองและการเขาถึง    
ดวยเครื่องมอื DSPM/DAIM สื่อสารกจิกรรมสําคัญในการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต     
รวมทั้งความสูงในเด็กปฐมวัย สูเด็กพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน แกทุกพื้นที่ สงเสรมิการบรโิภคอาหารใน
หญิงต้ังครรภและเด็กที่เหมาะสม  สงเสริมกจิกรรม กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน โดย อปท.  

๑.๒ การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน  การขับเคลื่อนงานตามกลไกอําเภอ 
อนามัยการเจริญพันธ และคลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุน (YFHS)  ทุกอําเภอผานการประเมินอําเภออนามัยการ
เจริญพันธุ และทุกโรงพยาบาลผานการประเมินคลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุน (YFHS) ครบทุกแหง ขับเคลื่อนงาน
วัยรุนในภาพรวมจังหวัดผานโครงการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ป ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการงานอนามัยแมและเด็ก ในการแกปญหา แมต้ังครรภอายุนอยกวา 20 ป มีการขับเคลื่อนงาน
โดย Teen Manager ระดับจังหวัด อําเภอผานคณะกรรมการ To be Number One มีระบบเช่ือมโยงการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน หรือโรงเรียนคู เครือขาย (OHOS) ครบทุกอําเภอ มีการแตง ต้ัง
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน        

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอายุ  ไดพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยรวม 

ดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกองทุน Long Term Care จํานวน 121 แหง จํานวนผูสูงอายุ

ที่มีภาวะพึ่งพิง 5,353 คน มี Care Manager จํานวน 205 คน มี Care Giver ใหการดูแลครอบคลุมทุก

ตําบล จํานวน 1,772 คน (ขอมูล ณ 11 มกราคม 2561) โดยมีคลินิกใหบริการผูสูงอายุเช่ือมโยงจากสถาน

บริการสูชุมชน จํานวน 14 แหงจากทั้งหมด 18 แหง มีตําบลตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเปนแหลง

เรียนรูศึกษาดูงานและมีการขยายผลดําเนินงาน มีโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุกลุมติดสังคม สามารถคง

ความมีสุขภาพดี พึ่งพาตนเองได จํานวน 122 แหง ภายใตการดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวาระ

จังหวัดกาฬสินธุ 

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  มีการแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับอําเภอ ครบทั้ง ๑๘ อําเภอประกาศนโยบาย MOU ระหวางผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังห วัดกาฬสิน ธุ  กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอํ าเภอ                  
นําโดยนายอําเภอ ทั้ง ๑๘ อําเภอๆ ละ ๒๑ คน รวม ๓๗๕ คน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ กําหนดประเด็น
รวม บูรณาการโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอยอําเภอละ ๒ ประเด็น จัดทําแผนและออกเย่ียม
เสริมพลัง ประเมินผล และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู มหกรรม พชอ.ประจําป  

1.5 การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ   

     - EOC ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามโครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน(EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรมหลักสูตร ICS จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดใน
สวนภารกิจปฏิบัติการ (OperationSection) เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) การซอมแผนปฎิบัติการ (Table Top Exercise)   การตอบโตสถานการณ
อุบัติเหตุหมูจําลองเหตุการณ ณ ถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๓ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ  .
ประชุมศูนยปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกาฬสินธุโรคพิษสุนัขบา ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
โรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา  ในวันที่ ๕ มิถุนายน 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



จ 
 

  - อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน  มาตรการดานการบริหารจัดการ อําเภอ มี
คณะกรรมการ ศปถ ทุกอําเภอ โรงพยาบาลกาฬสินธุ พัฒนาTEA ใหสามารถ function มีผูรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานสัปดาห ละ  2 วัน พรอมพัฒนางาน TEA ของโรงพยาบาลกาฬสินธุใหเปนตนแบบในการเตรียม
พัฒนาTEA โรงพยาบาลแมขาย ประกอบดวย  รพร.กุฉินารายณ  รพ.สมเด็จ รพ. กมลาไสย รพ ยางตลาด  
มาตรการดานขอมูล มีการพัฒนาระบบขอมูล  3 ฐาน สะทอนขอมูลในการประชุมความมั่นคงระดับอําเภอ 
ทุกเดือน ศปถ.อําเภอ สอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ ทุกราย มาตรการดานการปองกัน
ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI) และทีมปองกันการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
ทางถนน (RTI team) ระดับตําบล/หนวยงาน สงผลการ ดําเนินงานเพื่ อรับการประเมินผล                         
ประจําป 2561 จํานวน  13 
   -  DM/HT การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามประเด็น Crisis โรคเบาหวาน          
ป 2561 จากผลการวิเคราะห คนหาประเด็น ปจจัยเสี่ยง อันนําไปสูสาเหตุการตายดวยโรคที่เปนปญหาของ
จังหวัดยังมีแนวโนมที่ตองเฝาระวังกลุมเสี่ยง โดยอําเภอที่มีอัตราปวยรายใหม จากโรคเบาหวานสูงที่สุดในป 
2560 ไดแก อําเภอเขาวง รองลงมาคือ อําเภอสามชัย และอําเภอดอน มีอัตราปวยรายใหมตอแสนประชากร 
1,172.21, 926.03 และ 781.40 ตามลําดับ ในสวนของอัตราปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูง       
ป 2560 อําเภอที่มีอัตราปวยรายใหมตอแสนประชากรสูงที่สุด คือ อําเภอสามชัยที่สูงถึง 2,416.25 
รองลงมาคือ อําเภอเขาวง และอําเภอรองคําที่ 1557.16 และ 1553.36 ตอแสนประชากร เนนการจัด
กระบวนการสงเสรมิสขุภาพในกลุมเสีย่ง การวัดความดันโลหิตซ้ําที่บาน ในกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ทํา
ใหมีอัตราการเกิดผูปวยรายใหมจากการประเมินกลุมเสี่ยงมีแนวโนมที่ลดลง  
   - Green&Clean Hospital โรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการสถานบริการ
สาธารณสุขลดโลกรอน Green and Clean ครบ ๑๐๐% ผลการประเมินป ๒๕๖๑ พบวาผานเกณฑประเมิน 
ระดับดีมาก  ๓ แหง รอยละ ๑๖.๖๖ ประกอบดวย โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลคํามวง และโรงพยาบาล
กมลาไสย ระดับดี ๑๐ แหง รอยละ ๕๕.๕๕ และระดับพื้นฐาน ๑๘ แหง รอยละ ๑๐๐ขยายการดําเนิน
กิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน Green and Clean Hospital สู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล           อําเภอละ ๑ แหง โดยบูรณาการรวมกับ รพ.สต.ติดดาว  

คณะท่ี 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

- การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  มีหนวยปฐมภูมิ 177 แหง วางแผนการจัดต้ังและ 
พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560 - 2569) จํานวน 32 คลินิกหมอครอบครัว โดยจัดทีม
หมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกสิทธ์ิทุกกลุมวัยจํานวน 93 ทีม วางแผนพัฒนาจัดต้ังทีมแพทยเวชศาสตร
ครอบครัวและสหวิชาชีพ  เปาหมายเปดใหบริการจํานวน 16 ทีม ประเมินผลตามแบบข้ึนทะเบียนใหมผาน 7 
ทีม รอยละ 43.75  

- TB กําหนดเปนงานยุทธศาสตรที่สําคัญของจังหวัดขับเคลื่อนการดําเนินงานผาน  

NOC TB ระดับจังหวัด สรุปผลการดําเนินงานสะทอนขอมูล การคนหาผูปวยวัณโรคในกลุมเสี่ยง ในวาระการ

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล เปนประจําทุกเดือน พรอมออกติดตามและนิเทศงานทั้ง 18 

คปส 

- Service Plan แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดระบบ บริการสุขภาพ 

(Service Plan) และจัดทําจัดทําโครงการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จังหวัด

กาฬสินธุ ครบทุกสาขา และดําเนินการขับเคลื่อนแผน (Better Service) จนเกิดผลเปนรูปธรรมและบรรลุ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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เปาหมายการดําเนินงาน รวมทั้งการดําเนินงานในเรื่องการพัฒนาบุคลากร แผนงบลงทุน ครุภัณฑ ทั้งใน

ภาพรวมระดับจังหวัดและรายสาขา  

คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  

   - ระบบการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ   มีแตงต้ังคณะทํางานดําเนินการ
ตามกิจกรรมสรางสุข ช้ีแจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางาน จัดประชุม/อบรมเจาหนาที่ตาม
โครงการ Happy  MOPH  Kalasin  เพื่อคนหากิจกรรมสรางสุข ดําเนินโครงการ Happy Money Program 
แตงต้ังคณะกรรมการแผนสรางเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) จัดกิจกรรมมหกรรมทาง
การเงิน (Financing  Day) รวมกับธนาคารไทยพานิชย จัดต้ัง  Happy  Money  Clinic  Day โดยความ
รวมมือกับธนาคารไทยพาณิชย  ในวันศุกร สัปดาหที่ 3 ของเดือน   ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลังขาราชการ
และลูกจางทุกประเภท (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ รายคาบและรายวัน) ภาพรวมสําธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
(รวม รพท.กาฬสินธุ) ปงบประมาณ 2561(ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560- 31  พฤษภาคม 2561  พบวา มีอัตรา
การสูญเสียอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น   105   ราย คิดเปนรอยละ 1.85 ของบุคลากรทั้งหมด สาเหตุการ
ลาออก สวนใหญเพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว/ปญหาดานสุขภาพและเพื่อกลับภูมิลําเนา กลุมพนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางช่ัวคราว พบวา เพื่อเขารับการบรรจุเปนขาราชการและประกอบธุรกิจ
สวนตัว 

                     - ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความ 
โปรงใส ไตรมาสที่ 3 หนวยงานผานเกณฑตองมากกวารอยละ 90 มี  37  หนวยงาน ก า ร จั ด ซื้ อ ย า ร ว ม       
มีการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑในรูปแบบของคณะกรรมการทุกระดับ  มีกรอบบัญชียาลดหลั่นตามขนาด
สถานบริการ ทุกโรงพยาบาล แผนจัดซื้อยาที่ไดรับอนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกแหง การจัดซื้อ
รวมของจังหวัดกาฬสินธุสวนใหญดําเนินการโดยวิธีสอบราคาและตอรองราคาแลวตกลงราคารวม  การ
ตรวจสอบภายใน ดําเนินการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด และภาคีเครือขายระดับอําเภอ 
ดําเนินการออกตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 
2561 โดยกําหนดเปาหมายขอบเขตการตรวจสอบหนวยรับตรวจ จํานวน 43 แหง กระบวนการดําเนินงาน 
PMQA โดยจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบงาน PMQA ของ สสอ. และผูเกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กระทรวงกําหนด  และมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย เชน กลุม Line 
PMQA เมืองนํ้าดํา ,E Mail เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานอยาง
ตอเน่ือง  โรงพยาบาลที่เขาเกณฑเขารับการรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล จํานวน 13 แหง   โดย
ผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA  ข้ัน  3  จํานวน  12  แหง  คิดเปนรอยละ  92.31 มี รพ.สต.ที่
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและประเมินตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ผาน จํานวน 62 แหงใน 156 
แหง คิดเปน รอยละ 39.74 และทุกอําเภอมี รพ.สต.ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว มากกวา 10% ทุกอําเภอ 
  ปจจัยความสําเร็จการดําเนินงาน จากการวางระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร การ

ประสานความรวมมือ ความเขมแข็งของภาคีสุขภาพในเชิงพื้นที่ ความตอเน่ืองของการพัฒนาระบบสุขภาพ

จนถึงระดับครัวเรือน   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



ช 
 

สรุปผลตัวชี้วัดตรวจราชการ 80 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2561) 
 

  
ท้ังหมด ผาน ไมผาน 

กําลังดําเนินการ/บันทึกไมถูก/ 
ไมบันทึก 

จํานวน(ขอ) 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ จํานวน(ขอ) รอยละ 

คณะที่ 1 24 19 79.17 3 12.50 2 8.33 

คณะที่ 2 30 21 70.00 7 23.33 2 6.67 

คณะที่ 3 17 13 76.47 
 

- 4 23.53 

รวม 71 53 74.65 10 14.08 8 11.27 

กระทรวง+เขต 9 
      

        
สรุปผลตัวชี้วัด PA สตป. 15 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2561) 
 

 

ท้ังหมด ผาน ไมผาน 
กําลังดําเนินการ/บันทึกไมถูก/ 

ไมบันทึก 

จํานวน(ขอ) 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ จํานวน(ขอ) รอยละ 

คณะที่ 1 3 3 100.00 
 

- 
 

- 

คณะที่ 2 5 3 60.00 1 20.00 1 20.00 

คณะที่ 3 7 7 100.00 
 

- 
 

- 

รวม 15 13 86.67 1 6.67 1 6.67 

        
 
ผลตัวชี้วัด PA สตป. 15 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 ไมผานเกณฑ 1 ขอ คือ  
(29.2) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ข้ันที่ 2  ≥ รอยละ 20 (หนวยนับ: แหง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

สรุปผลตัวชี้วัดการตรวจราชการ  35 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 (ขอมูล ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2561) 

 

ท้ังหมด ผาน ไมผาน 
กําลังดําเนินการ/บันทึกไมถูก/ 

ไมบันทึก 

จํานวน(ขอ) 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ 
จํานวน
(ขอ) 

รอยละ จํานวน(ขอ) รอยละ 

คณะที่ 1 14 13 92.86 1 7.14 
 

- 

คณะที่ 2 12 8 66.67 3 25.00 1 8.33 

คณะที่ 3 9 9 100.00 
 

- 
 

- 

รวม 35 30 85.71 4 11.43 1 2.86 

เมืองสมุนไพร รายงานเฉพาะจงัหวัดมหาสารคม 
    

        
ผลตัวชี้วัด ตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 ไมผานเกณฑ 4 ขอ คือ 

(4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ≥ รอยละ 54 (หนวยนับ:คน)   และสวนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 

(29.2) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) ข้ันที่ 2  ≥ รอยละ 20 (หนวยนับ:แหง) 
 

(33.2) รอยละของผูปวยนอก ใน รพช ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก  ≥ รอยละ 20  
          (หนวยนับ:ครั้ง) 

(43) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ รอยละ 66 (หนวยนับ:คน) 

ผลตัวชี้วัด HDC ตรวจราชการ 80 ตัวชี้วัด ป 2561 ไตรมาส 3 ไมผานเกณฑ 6 ขอ คือ 
    

(3.4) รอยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 เดือน มีพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตามภายใน 1 เดือน 
    

(23.3) รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital 
ผานเกณฑระดับดีมาก ≥  รอยละ 20 (หนวยนับ:แหง) 

(26.1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานที่ควบคุมได ≥ รอยละ 40 (หนวยนับ:คน) 
     

(34) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 55 (หนวยนับ:คน) 
    

(44) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 
30 วัน ≥ รอยละ 80  (หนวยนับ:คน)    
(45) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบรจิาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวน
ผูปวยเสียชีวิต ≥ รอยละ 0.7 (หนวยนับ:คน)    
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 15 ตัวชี้วัด (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2561)  

  ตัวชี้วัด เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (13.2) รอยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ≥ รอยละ 50 (หนวย
นับ:อําเภอ) 

50 100 เปาหมาย 18 
กตร.8 
PA1 

  ผลงาน 12 

   รอยละ 66.67 

KeyIN (14) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทมีตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:จังหวัด) 

85 100 เปาหมาย 18 
กตร.
9/PA2 

  ผลงาน 18 

   รอยละ 100.00 

KEYIN (23.1) รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ผาน
เกณฑระดับพื้นฐาน  รอยละ 95 (หนวยนับ:แหง) 

95 100 เปาหมาย 18 
กตร.14   ผลงาน 18 
PA3   รอยละ 100.00 

KEYIN (25) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ รอยละ 36 (หนวยนับ:
ทีม) 

20 100 เปาหมาย 16 
กตร.15   ผลงาน 5 
PA4   ผลงาน 31.25 

KEYIN (29.1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) ข้ันที่ 1  ≥ รอยละ 80 (หนวยนับ:แหง) 

80 100 เปาหมาย 18 
กตร.17   ผลงาน 18 
   รอยละ 100.00 
KEYIN (29.2) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 

(RDU) ข้ันที่ 2  ≥ รอยละ 20 (หนวยนับ:แหง) 
20 100 เปาหมาย 18 

   ผลงาน 2 
 111  รอยละ 11.11 
KEYIN (29.3) รอยละของโรงพยาบาลมรีะบบจัดการการด้ือยา

ตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)  ≥ รอยละ 70 (หนวย
นับ:แหง) 

70 100 เปาหมาย 1 
   ผลงาน 1 
   รอยละ 100.00 
KEYIN (48) รอยละของผูปวยทีเ่ขารบัการผาตัดแบบ One Day 

Surgery  ≥ รอยละ 15 (หนวยนับ:ราย) 
15 100 เปาหมาย 164 

กตร.25   ผลงาน 42 
   รอยละ 25.61 
KEYIN (50) อัตราการเสียชีวิตของผูเจบ็ปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 

24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ 
Admit)  < รอยละ 12 (หนวยนับ:ราย) 

12 100 เปาหมาย 985232 
กตร.   ผลงาน 0 
PA7   รอยละ 0.00 

  (51) อัตราความสําเรจ็การรักษาผูปวยวัณโรคปอดราย
ใหม ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:ราย) 

85 100 เปาหมาย 0 
กตร.26     ผลงาน 0 
PA8     รอยละ - 
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด PA 15 ตัวชี้วัด (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2561)  

  ตัวชี้วัด เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN 
กตร.
27/PA9 

(53) จํานวนเมอืงสมุนไพร อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด              
(เขต 7 จังหวัดมหาสารคาม) 

0 100 เปาหมาย 0 
  ผลงาน 0 
  รอยละ - 

KEYIN (56.2) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer)   ไปใชในระดับที่ 4 ข้ึนไป   
≥ รอยละ 60 (หนวยนับ:แหง) 

60 100 เปาหมาย 19 
กตร.28   ผลงาน 19 
PA10   รอยละ 100.00 

KEYIN (57) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:คน) 

85 100 เปาหมาย 5,675 
กตร.29   ผลงาน 5,653 
PA11   รอยละ 99.61 
KEYIN (63.1) ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ สสจ. ผาน PMQA ระดับ 5  ≥ รอย
ละ 60 (หนวยนับ:แหง) 

60 100 เปาหมาย 1 
กตร32   ผลงาน 1 
PA12   รอยละ 100.00 

KEYIN (64.1) รอยละของโรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย, กรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA 
ข้ัน 3  รอยละ 100 (หนวยนับ:แหง) 

100 100 เปาหมาย 1 
กตร33   ผลงาน 1 
PA13   รอยละ 100.00 

KEYIN (65) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ 
รพ.สต. ติดดาว  ≥ รอยละ 25 (หนวยนับ:แหง) 

25 100 เปาหมาย 94 
PA14   ผลงาน 58 
   รอยละ 61.70 
KEYIN (72) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน ≤ รอยละ 6 (หนวยนับ:แหง) 
6 100 เปาหมาย 18 

กตร35   ผลงาน 0 
PA15   รอยละ 0.00 
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สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2561)   

  
ตัวชี้วัด 

เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (2) อัตราสวนการตายมารดาไทย ≤ 20 ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน (หนวยนับ:คน) 

20 100000 เปาหมาย 4,512 
กตร.1     ผลงาน 0 
ผาน     ตอแสน 0.00 
HDC (3) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย ≥ รอย

ละ 80 (หนวยนับ:คน) 
85 100 เปาหมาย 19,722 

กตร.2     ผลงาน 18,962 
ผาน     รอยละ 96.15 
HDC (4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ≥ รอยละ 

54 (หนวยนับ:คน)   และสวนสงูเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
54 100 เปาหมาย 116,876 

กตร.3     ผลงาน 63,034 
*ไม
ผาน 

   
99.87  

  รอยละ 53.93 

HDC (8) รอยละเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมผีุ (cavity free) 54 100 เปาหมาย 3,950 
กตร.4     ผลงาน 3,083 
ผาน     รอยละ 78.05 
HDC (9.1) การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญงิอายุ 15-

19 ป 
40 1000 เปาหมาย 29070 

กตร.6     ผลงาน 512 
ผาน     รอยละ 17.61 
HDC (9.2)การเฝาระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-

14 ป 
1.3 1000 เปาหมาย 27134 

กตร.7     ผลงาน 23 
ผาน     รอยละ 0.85 
HDC (10) รอยละของวัยทํางานอายุ 30-44 ป มีคาดัชนีมวล

กายปกติ ≥ รอยละ 55 (หนวยนับ:คน) 
55 100 เปาหมาย 140,393 

กตร.7     ผลงาน 81,838 
ผาน     รอยละ 58.29 
KEYIN (13.2) รอยละของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิต

ระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ ≥ รอยละ 50 (หนวย
นับ:อําเภอ) 

50 100 เปาหมาย 18 
กตร.8     ผลงาน 12 
ผาน     รอยละ 66.67 
KeyIN (14) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

(EOC) และทมีตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:จังหวัด) 

85 100 เปาหมาย 18 
กตร.
9/PA2 

    ผลงาน 18 

ผาน     รอยละ 100.00 
KEYIN (16) รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง 

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี  
≥ รอยละ 80 ของตําบลเปาหมาย (หนวยนับ:ตําบล) 

80 100 เปาหมาย 5 
กตร.
10 

    ผลงาน 5 

ผาน     รอยละ 100.00 
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สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2561)   

  
ตัวชี้วัด 

เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (17) อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอย
กวา 15 ป  ≤ 4.5 ตอประชากรเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป 
แสนคน 

4.5 100000 เปาหมาย 148,104 
กตร.
11 

  ผลงาน 4 

ผาน   รอยละ 2.70 
KEYIN (18) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 

ตอประชากรแสนคน 
16 100000 เปาหมาย 985,232 

กตร.
12 

  ผลงาน 98 

ผาน   รอยละ 9.95 
HDC (19.1) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยง

เบาหวาน  ≤ รอยละ 2.4 (หนวยนับ:คน) 
2.4 100 เปาหมาย 19,585 

กตร.
13 

  ผลงาน 327 

ผาน   รอยละ 1.67 
HDC (19.2) อัตราประชากรสงสัยปวยความดันโลหิตสงูใน

พื้นที่รบัผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน ≥ รอย
ละ 10 (หนวยนับ:คน) 

10 100 เปาหมาย 7,575 
กตร.
13 

  ผลงาน 2,809 

ผาน   รอยละ 37.08 
KEYIN (23.1) รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ัฒนาอนามัย

สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital ผาน
เกณฑระดับพื้นฐาน  รอยละ 95 (หนวยนับ:แหง) 

95 100 เปาหมาย 18 
กตร.
14 

  ผลงาน 18 

PA3   รอยละ 100.00 

KEYIN (25) รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการใน
พื้นที่ (Primary Care Cluster) ≥ รอยละ 36 (หนวยนับ:
ทีม) 

20 100 เปาหมาย 16 
กตร.
15 

  ผลงาน 5 

PA4   ผลงาน 31.25 
HDC (28)  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง <รอย

ละ 7 (หนวยนับ:คร้ัง) 
7 100 เปาหมาย 6673 

กตร.
16 

  ผลงาน 322 

ผาน -  
31.07 

 รอยละ 4.83 

KEYIN (29.1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) ข้ันที่ 1  ≥ รอยละ 80 (หนวยนับ:แหง) 

80 100 เปาหมาย 18 
กตร.
17 

  ผลงาน 18 

ผาน   รอยละ 100.00 
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สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการ 35 ตัวชี้วัด (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2561)   

  
ตัวชี้วัด 

เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (29.2) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) ข้ันที่ 2  ≥ รอยละ 20 (หนวยนับ:แหง) 

20 100 เปาหมาย 18 
   ผลงาน 2 

*ไมผาน 55.56  รอยละ 11.11 
KEYIN (29.3) รอยละของโรงพยาบาลมรีะบบจัดการการด้ือ

ยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR)  ≥ รอยละ 70 
(หนวยนับ:แหง) 

70 100 เปาหมาย 1 
      ผลงาน 1 
ผาน     รอยละ 100.00 
KEYIN (30) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง ≥ 

รอยละ 10 
10 100 เปาหมาย 36 

กตร.18     ผลงาน 25 
ผาน     รอยละ 30.56 
HDC (33) รอยละของผูปวยนอก ในสถานบรกิารทุกระดับ

ไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ≥ รอยละ 20 (หนวยนับ:ครั้ง) 

20 100 เปาหมาย 1,997,623 
กตร.19     ผลงาน 477,973 
ผาน     รอยละ 23.93 
HDC 
ผาน 

(33.1) รอยละของผูปวยนอก ใน รพศ. รพท. ไดรับ
บริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก  ≥ 
รอยละ 10 (หนวยนับ:ครัง้) 

10 100 เปาหมาย 211,819 
  ผลงาน 24,392 

  รอยละ 11.52 
HDC (33.2) รอยละของผูปวยนอก ใน รพช ไดรับบริการ

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก  ≥ รอยละ 
20 (หนวยนับ:ครัง้) 

20 100 เปาหมาย 923,886 
   ผลงาน 144,431 
*ไมผาน 78.16  รอยละ 15.63 
HDC (33.3) รอยละของผูปวยนอก ใน รพ.สต.ไดรับบรกิาร

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก ≥ รอยละ 
30 (หนวยนับ:ครัง้) 

30 100 เปาหมาย 861,787 
   ผลงาน 309,019 
ผาน   รอยละ 35.86 
KEYIN (38) รอยละโรงพยาบาลต้ังแตระดับ F2 ข้ึนไป

สามารถใหยาละลายลิม่เลือด (Fibrinolytic drug) ใน
ผูปวย STEMI ได รอยละ 100  (หนวยนับ:แหง) 

100 100 เปาหมาย 14 
กตร.20     ผลงาน 14 
ผาน     รอยละ 100.00 
KEYIN (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 27 ตอ

แสนประชากร  (หนวยนับ:คน) 
27 100000 เปาหมาย 985,232 

กตร.21     ผลงาน 46 
ผาน     รอยละ 4.67 
HDC (43) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ รอยละ 66 
(หนวยนับ:คน) 

66 100 เปาหมาย 4,646 
กตร.22     ผลงาน 2,537 
*ไมผาน     รอยละ 54.61 
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ตัวชี้วัด 

เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (38) รอยละโรงพยาบาลต้ังแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถให
ยาละลายลิ่มเลอืด (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI 
ได รอยละ 100  (หนวยนับ:แหง) 

100 100 เปาหมาย 14 
กตร.20     ผลงาน 14 
ผาน     รอยละ 100.00 
KEYIN (39) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 27 ตอแสน

ประชากร  (หนวยนับ:คน) 
27 100000 เปาหมาย 985,232 

กตร.21     ผลงาน 46 
ผาน     รอยละ 4.67 
HDC (43) รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ 

eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥ รอยละ 66 (หนวย
นับ:คน) 

66 100 เปาหมาย 4,646 
กตร.22     ผลงาน 2,537 
*ไมผาน     รอยละ 54.61 
KEYIN (45) อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบรจิาคอวัยวะจาก

ผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวยเสียชีวิต ≥ รอยละ 0.7 
(หนวยนับ:คน) 

0.35 100 เปาหมาย 3 
กตร.23     ผลงาน 0 
ผาน     รอยละ 0.00 
KEYIN (46) รอยละของผูปวยใชสารเสพติดทีห่ยุดเสพไดตอเน่ือง 

3 เดือนหลงัจําหนายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ รอย
ละ 90 (หนวยนับ:คน) 

90 100 เปาหมาย 400 
กตร.24     ผลงาน 396 
ผาน     รอยละ 99.00 
KEYIN (48) รอยละของผูปวยทีเ่ขารบัการผาตัดแบบ One Day 

Surgery  ≥ รอยละ 15 (หนวยนับ:ราย) 
15 100 เปาหมาย 164 

กตร.25     ผลงาน 42 
ผาน     รอยละ 25.61 
  (51) อัตราความสําเรจ็การรักษาผูปวยวัณโรคปอดราย

ใหม ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:ราย) 
85 100 เปาหมาย   

กตร.26     ผลงาน   
PA8     รอยละ   
KEYIN (53) จํานวนเมอืงสมุนไพร อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด 0 100 เปาหมาย   
 กตร.
27/PA9 

    ผลงาน   

 
    รอยละ   

KEYIN (56.2) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของ
คนทํางาน (Happinometer)   ไปใชในระดับที่ 4 ข้ึนไป   
≥ รอยละ 60 (หนวยนับ:แหง) 

60 100 เปาหมาย 19 
กตร.28     ผลงาน 19 
PA10     รอยละ 100.00 
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ตัวชี้วัด 

เกณฑ 
อัตรา 
(ตอ)  

  กาฬสินธุ 

KEYIN (57) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate)  ≥ รอยละ 85 (หนวยนับ:คน) 

85 100 เปาหมาย 5,675 
กตร.29     ผลงาน 5,653 
PA11     รอยละ 99.61 
KEYIN (60) รอยละของหนวยงานในสงักัดกระทรวง

สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  ≥ รอยละ 90 
(หนวยนับ:หนวย) 

90 100 เปาหมาย 1620 
กตร30     ผลงาน 1703.1 
ผาน     รอยละ 105.13 
KEYIN (61) รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใช

ยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ ทันตกรรม  ≥ รอยละ 
20 (หนวยนับ:บาท) 

20 100 เปาหมาย 284615774 
กตร31     ผลงาน 149779145 
ผาน     รอยละ 52.63 
KEYIN (63.1) ระดับความสําเรจ็ของการพฒันาคุณภาพการ

บรหิารจัดการภาครัฐ สสจ. ผาน PMQA ระดับ 5  ≥ 
รอยละ 60 (หนวยนับ:แหง) 

60 100 เปาหมาย 1 
กตร32     ผลงาน 1 
PA12     รอยละ 100.00 
KEYIN (64.1) รอยละของโรงพยาบาลศูนย, โรงพยาบาลทั่วไป,

โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย, กรมควบคุมโรค และ
กรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผานการรับรอง HA 
ข้ัน 3  รอยละ 100 (หนวยนับ:แหง) 

100 100 เปาหมาย 1 
กตร33     ผลงาน 1 

PA13     รอยละ 100.00 

KEYIN (64.2) รอยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการรบัรอง HA ข้ัน 
3  ≥ รอยละ 80 (หนวยนับ:แหง) 

80 100 เปาหมาย 13 
กตร34     ผลงาน 12 
ผาน     รอยละ 92.31 
KEYIN (72) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทาง

การเงิน ≤ รอยละ 6 (หนวยนับ:แหง) 
6 100 เปาหมาย 18 

กตร35     ผลงาน 0 
PA15     รอยละ 0.00 

 
 

     

 

 



 
 
 
 

ข้อมูลพ้ืนฐานและสถานการณด้์านสุขภาพ 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ด้านสุขภาพ  
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
 

 ๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ 
      1.1.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภูเขาสูง 
จนถึงที่ราบลุ่มมีนํ้าแช่ขังมีเน้ือที่ ประมาณ 6,946.75 ตร.กม.
หรือประมาณ 4,341,716 ไร่ หรือร้อยละ 4.5 ของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระวางเส้นละติจูด(เส้นรุ้ง)ต้ังอยู่ระหว่างเส้น
รุ้งที่16-17องศาเหนือและลองติจูด(เส้นแวง)ที่103-104องศา
ตะวันออกระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ519กิโลเมตร   

ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดอุดรธานี 
สกลนคร โดยมลีํานํ้าปาวและห้วยพันชาด เป็นแนวแบ่งเขต 
 ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม   
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัด
มุกดาหาร  โดยมีสันปันนํ้าของเทือกเขาภูพาน เป็นแนวแบ่งเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคามโดยมีลํานํ้าชีเป็นเส้นแบ่งเขตและบางส่วนติดต่อกับจังหวัด
ขอนแก่น 

1.๑.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น ๓ ลักษณะ ได้แก่  

๑) ลักษณะพ้ืนที่ตอนบน ได้แก่ บริเวณอําเภอท่าคันโท อําเภอคําม่วง อําเภอสามชัย  
อําเภอนาคู และอําเภอเขาวง ซึ่งเป็นบริเวณแนวเทือกเขาภูพาน มีภูเขาสลับซับซ้อนและมีที่ราบในบริเวณระหว่าง
หุบเขา สลับกับป่าทึบ ได้แก่ ป่าดงมูล และป่าดงแม่เผด บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งต้นนํ้าลําธารหล่อเลี้ยงจังหวัด
กาฬสินธ์ุ ที่สําคัญได้แก่ ลํานํ้าปาว และลพน้ําพาน มีเขื่อนลําปาวเพื่อเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝน
และฤดูแล้ง 

๒) ลักษณะพ้ืนที่ตอนกลาง ได้แก่ บริเวณอําเภอหนองกุงศรี อําเภอสหัสขันธ์ อําเภอสมเด็จ  
อําเภอห้วยผึ้ง อําเภอนามน อําเภอกุฉินารายณ์และอําเภอห้วยเม็ก ลักษณะภูมิประเทศ เป็นเนินเขาสลับกับ      
ป่าโปร่งและทุ่งราบ 

๓) ลักษณะพ้ืนที่ตอนล่าง ได้แก่ บริเวณอําเภอยางตลาด อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ อําเภอร่องคํา  
อําเภอกมลาไสย อําเภอดอนจาน และอําเภอฆ้องชัย ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม เป็นแหล่งเพาะปลูก  
ที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นบริเวณที่รับนํ้า จากโครงการชลประทานลําปาวและมีลํานํ้าชี ลํานํ้าพาน      
ลําห้วย บึงและหนองนํ้าทั่วไป 
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 1.๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะอากาศ โดยทั่วไป จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืน ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ   

มีอากาศร้อน และค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝน จะมีฝนตกชุกช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม       
มีฝนตกเฉลี่ย ๑,๒๘๓.๖ มิลลิลิตร/ปี อุณหภูมิสูงสุด ๔.๑๘ องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุด ๙.๙ องศาเซลเซียส 
(ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยา จังหวัดกาฬสินธ์ุ) 
 

1.2 ข้อมูลการปกครอง 
 จังหวัดกาฬสินธ์ุ แบ่งการปกครอง ออกเป็น ๑๘ อําเภอ ๑๓๕ ตําบล ๑,๕๘๔ หมู่บ้าน ๓๖ ชุมชน 
281,393 หลั งคาเรือน  ๑  องค์การบริห ารส่ วนจั งห วัด  ๒  เทศบาลเมื อง ๗๗  เทศบาลตําบล  และ                 
๗๑ องค์การบริหารส่วนตําบล รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตารางที ่1 พ้ืนที่การปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ปีงบประมาณ 2560  

อําเภอ ตําบล 
หมู่ 
บา้น 

หลังคา 
เรือน 

เทศบาล อบต. 
พืน้ที ่

(ตร.ม.) 

ระยะ 
หา่งจาก 
จังหวัด 

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

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

ที่มา : ฐานข้อมูลมหาดไทย เว็บไซด์ http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 
และที่ทําการปกครองจังหวัดกาฬสินธ์ุ,สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น(ข้อมูล ณ 1 กรกฎาคม ๒๕60) 
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1.๓  ประชากรและโครงสร้างประชากร  
๑.๓.๑ ข้อมูลประชากร 

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีประชากรรวมทั้งสิ้น ณ เดือน 1 กรกฎาคม ๒๕๖๐ จํานวน 985,232 คน       
แยกเป็นเพศชาย 489,617 คน เพศหญิง 495,615 คน อําเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ อําเภอเมืองกาฬสินธ์ุ            
มีจํานวน 146,272 คน รองลงมาคือ อําเภอยางตลาด จํานวน 129,372 คน และอําเภอกุฉินารายณ์  
จํานวน 101,491 คน ตามลําดับ ดังตารางที่ ๒  

ตารางที่ 2 จํานวนประชากรกลาง ปี 2560 จําแนกชายหญิงรายอําเภอ 

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

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

 รวมกาฬสินธ์ุ 489,617 495,615 985,232 
 
ที่มา: ข้อมูลฐาน HDC V.4 สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ (https://ksn.hdc.moph.go.thhdc ) 
        ณ วันที ่1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
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1.3.2 จํานวนประชากรกลางปี จําแนกตามอายุและเพศ จังหวัดกาฬสินธุ์  

ตารางที่ ๓ ประชากรตามช่วงอายุ ผู้ที่มีสญัชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน ปี พ.ศ.2560 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม สัดส่วน % 
สัดส่วนพ่ึงพิง 

(คน) (คน) (คน) ชาย หญิง รวม 
แรกเกิด-4ปี 26,476 25,023 51,499 5.41  5.05  5.23  วัยเด็ก 

80,856 
=11.94% 

5-9ปี 28,975 27,530 56,505 5.92  5.55  5.74  
10-14ปี 29,819 28,303 58,122 6.09  5.71  5.90  
15-19ปี 33,098 30,911 64,009 6.76  6.24  6.50  วัยทํางาน 

677,143 
 

20-24ปี 34,520 34,183 68,703 7.05  6.90  6.97  
25-29ปี 37,547 35,626 73,173 7.67  7.19  7.43  
30-34ปี 39,031 36,678 75,709 7.97  7.40  7.68  
35-39ปี 40,341 38,565 78,906 8.24  7.78  8.01  
40-44ปี 43,389 44,021 87,410 8.86  8.88  8.87  
45-49ปี 45,430 46,590 92,020 9.28  9.40  9.34  
50-54ปี 37,950 38,890 76,840 7.75  7.85  7.80  
55-59ปี 29,185 31,188 60,373 5.96  6.29  6.13  
60-64ปี 22,070 24,605 46,675 4.51  4.96  4.74  วัยสูงอายุ 

141,963 
=14.41% 

65-69ปี 17,521 20,575 38,096 3.58  4.15  3.87  
70-74ปี 11,625 14,083 25,708 2.37  2.84  2.61  
75-79ปี 6,681 9,326 16,007 1.36  1.88  1.62  
80ปีขึ้นไป 5,959 9,518 15,477 1.22  1.92  1.57  
รวม 489,617 495,615 985,232     

ที่มา : ข้อมูล HDC สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธ์ุ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2560 
สูตรการคํานวณอัตราส่วนการพ่ึงพิง 
 -  อัตราส่วนการพ่ึงพิงรวม  =   จํานวนประชากรวัยเด็ก < 0-14 ปี+จํานวนประชากรสูงอายุ 60 ปีข้ึนไป  x 100 
  จํานวนประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี 
 -  อัตราส่วนการพ่ึงพิงวัยสูงอายุ  = จํานวนประชากรวัยผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป  x 100 
  จํานวนประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี 
 -  อัตราส่วนการพ่ึงพิงวัยเด็ก 0-14 ปี  = จํานวนประชากรวัยเด็กอายุ 0-14 ปี  x 100 

จํานวนประชากรวัยแรงงาน 15-59 ปี 
 

จากตารางท่ี ๓  ประชากรในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี พ.ศ. 2560 มีอายุมัธยฐาน เท่ากับ 23.33    
จัดได้ว่าเป็นประชากรที่มีอายุปานกลาง (อายุมัธยฐาน 20-24 ปี)  อัตราส่วนพ่ึงพิงของประชากรกลุ่มวัยทํางาน
ต่อประชากรกลุ่มเด็กตํ่ากว่า 15 ปีและกลุ่มประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป พบว่า ประชากรกลุ่มวัยทํางานใน
จังหวัดกาฬสินธ์ุ 100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุ ประมาณ 31 คน เมื่อจําแนกตามกลุ่มวัย        
พบว่า ต้องรับภาระดูแลเด็ก ประมาณ 11 คน และผู้สูงอายุ ประมาณ 20 คน สัดส่วนร้อยละของประชากรตาม
กลุ่มวัย เมื่อเทียบกับประชากรของจังหวัดกาฬสินธ์ุและอัตราส่วนเพศ จําแนก ๕ กลุ่มวัย ดังน้ี  
  กลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงอายุ ๔ปี)  มีสัดส่วน ร้อยละ 5.2  เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด
อัตราส่วนเพศท่ีช่วงอายุแรกเกิดถึง 4 ปี เป็นชายประมาณ 107 คนต่อหญิง 100 คน 
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กลุ่มเด็กวัยเรียน ( ๕-๑๔ ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 5-14 ปี เป็น ชายประมาณ 106 คนต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มวัยเด็กวัยรุ่น (๑๕-๑๙ ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 15-19 ปี เป็นชาย ประมาณ 108 คน ต่อหญิง 100 คน 

กลุ่มวัยทํางาน (๑๕-๕๙ปี) มีสัดส่วนร้อยละ 68.7 เมื่อเทียบกับประชากรท้ังหมด  
อัตราส่วนเพศ ที่ช่วงอายุ 15-59 ปี เป็นชาย ประมาณ 101 คนต่อหญิง 100 คน 

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

จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สัดส่วนร้อยละของประชากรตามกลุ่มวัย เมื่อเทียบกับ 
ประชากรของจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า กลุ่มวัยทํางานมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ๖๘.๗) และกลุ่มเด็กปฐมวัย         
มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 5.2) อัตราส่วนเพศชายต่อหญิง ๑๐๐ คน พบว่า อัตราส่วนเพศชายจะมากกว่า     
เพศหญิงเมื่ออายุแรกเกิด แต่เมื่ออายุ ๖๐ ปีขึ้นไปจะมีอัตราส่วนเพศชายน้อยกว่าเพศหญิง  
 

๑.๓.๓ โครงสร้างทางอายุและเพศของประชากร จังหวัดกาฬสนิธุ์ พ.ศ. 2558 – 2560 
 

ภาพที่ ๑ ปิรามิดประชากร จังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี พ.ศ. 2558 – 25๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา :  ปี 2558-2559 ข้อมูลมหาดไทย (ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์) ปี 2558 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558,  
 ปี 2559  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559   
 
ภาพที่ 2 ปิรามิดประชากร จังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา :  Health Data Center สสจ.กาฬสินธ์ุ ประชากรกลางปี 2560 ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
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จากภาพที่ 1 และ๒ พบว่า ปิรามิดประชากรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐       
มีความคล้ายคลึงกัน ลักษณะเป็นปิรามิดประชากรแบบหดตัว (Constrictive Pyramid) แสดงว่า จํานวนคนเกิดและ
คนตายลดลง โครงสร้างทางอายุและเพศประชากรจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในระยะเวลา ๓ ปี มีความใกล้เคียงกัน  
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มวัยทํางาน (ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๖๙.๑๓ ,ปี ๒๕๕๙ ร้อยละ ๖๘.๙๗ ,ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ 
๗๐.๔๙ ตามลําดับ)  กลุ่มเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึง ๔ ปี) มีแนวโน้มลดลง (ปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๕.๘๕ , ปี ๒๕๕๙      
ร้อยละ ๕.๓๗,ปี ๒๕๖๐ ร้อยละ ๕.๒๓ ตามลําดับ) ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น (ปี 2558 
ร้อยละ 13.39, ปี 2559 ร้อยละ 13.94 ,ปี 2560 ร้อยละ 14.41 ตามลําดับ  จะเห็นได้ว่าจังหวัดกาฬสินธ์ุเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ในระดับที่ ๑ ตามคํานิยามการแบ่งระดับสังคมผู้สูงอายุ ขององค์การสหประชาชาติ 
คือ มีจํานวนผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 10  ของประชากรทั้งหมด  

 

1.4 ข้อมูลสถานะสุขภาพ 
 1.4.1. ข้อมูลสถิตชิพี   
ตารางที่ 4 อัตราเกิด อัตราตาย และอัตราเพ่ิมประชากร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2548 – 2560 

พ.ศ. ประชากรกลางปี
(คน) 

จํานวนเกิด
(คน) 

อัตราเกิดต่อ
1,000คน 

จํานวนตาย
(คน) 

อัตราตายต่อ
1,000คน 

จํานวนเพ่ิม
(คน) 

อัตราเพ่ิมต่อ
1,000คน 

2548 973,556 9,610 9.87  6,194 6.36 3,416 3.51  
2549 975,562 9,162 9.39  5,944 6.09 3,218 3.30  
2550 977,508 9,391 9.61  6,074 6.21 3,317 3.39  
2551 978,583 9,021 9.22  6,348 6.49 2,673 2.73  
2552 980,158 8,786  8.96  6,042 6.16 2,744 2.80  
2553 982,578 9,015 9.17 6,194 6.30 2,821 2.87  
2554 981,655 9,054 9.22  6,550 6.67 2,504 2.55  
2555 985,084 9,271 9.41  6,527 6.63 2,744 2.79  
2556 984,030 8,377 8.51  7,013 7.13 1,364 1.39  
2557 984,907 8,265 8.39  7,129 7.24 1,136 1.15  
2558 984,799 7,811 7.93  7,453 7.57 358 0.36  
2559 985,172 7,348 7.46 7,733 7.85 -385 - 0.39 
2560 985,232 7,131 7.24 7,799 7.92 -668 - 0.68 

 
 ที่มา : ประชากร จาก สํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 – 2560 
(www.dopa.go.th) จํานวนการเกิด การตาย ปี 2548 - 2560 จาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวง
สาธารณสุข และจํานวนการเกิด การตาย ปี 2560 จาก Health Data Center สสจ.กาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

ภาพที่ 3 อัตราเกิด ตายและอัตราเพ่ิมประชากร จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2548 – 2560 

 
 ที่มา : จากสถติิสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕60 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข, ประชากรทะเบยีนราษฎร ์ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘-๒๕60 (www.dopa.go.th) 
 จากตารางที่ 4  ปี 2560 จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีประชากรท้ังหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
จํานวน 985,172 คน อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ ต้ังแต่ 2548 – 2560 มีแนวโน้มลดลง (ดังภาพที่ 3)         
และในปี 2560 อัตราเกิดน้อยกว่าอัตราตาย อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ เท่ากับ -0.68 ต่อประชากร 1000 คน 
ส่งผลให้โครงสร้างประชากรของจงัหวัดกาฬสินธ์ุเปลี่ยนไป   
 

      1.๔.2 อัตราตายทารก และอัตราตายเด็กต่าํกว่า๕ป ี
 ภาพที่ ๔ อัตราตายทารกและอัตราตายเดก็ต่ํากว่า ๕ ปี ต่อการเกดิมีชพี ๑,๐๐๐ คน จังหวัดกาฬสนิธุ์  
      ปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕60 

 
ที่มา : จากสถติิสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕60 กองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวง 

สาธารณสุขประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ - ๒๕60 (www.dopa.go.th) 



๙ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

 

จากภาพที่ ๔ อัตราตายทารกในจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในช่วงระยะเวลา ๑๐ ปี มีแนวโน้มลดลงจาก ๑๑.๗๖ 
ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ปี ๒๕๔๘ เหลือ 5.72 ในปี ๒๕๕9 และในปี ๒๕60 อัตราตายทารกต่อการเกิดมีชีพ 
๑,๐๐๐ คน เท่ากับ 3.79 ซึ่งพบว่ามีอัตราตายทารกตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย อัตราตายทารก ๑๐.๓     
ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน (จากทะเบียน รบ. 1 ก. จังหวัดกาฬสินธ์ุ )  

อัตราตายเด็กตํ่ากว่า ๕ ปี จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีแนวโน้มลดลง จาก ๑๗.๔๘ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน  ในปี 
๒๕๔๘ เป็น 8.27 ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน ในปี ๒๕60 เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
อัตราตายเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี เพ่ิมขึ้น จาก ๘.๑๙ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๒ เป็น ๑๔.๖๑         

เกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คนในปี ๒๕๕๓ ทั้งน้ี อัตราตายเด็กอายุตํ่ากว่า ๕ ปี มแีนวโน้มลดลงตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔     
เป็นต้นมา ในปี ๒๕๕๙ อัตราตายเด็กตํ่ากว่า ๕ ปี เท่ากับ 8.27 ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน จะตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย

ของประเทศไทย เท่ากับ ๑๗.๑ ต่อการเกิดมีชีพ ๑,๐๐๐ คน (กองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  

      1.๔.๓ อัตรามารดาตาย 
ภาพที่ ๕ อัตราตายของมารดา จังหวัดกาฬสินธุ์ ปพี.ศ. ๒๕๔๘-๒๕60 
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ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๖๐ กองยุทธศาสตร์และแผนงานสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 

ประชากรทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘-๒๕60 (www.dopa.go.th) 
 

จากภาพที่ 5 อัตราตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ช่วง ปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ สูงกว่าระดับประเทศในปี ๒๕๕๘ อัตรา ๓๑.๒๒ ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน น่าสังเกตว่า 
ในปี ๒๕๕๓ มีอัตราตายของมารดาลดลง อัตรา ๑๐.๙๘ ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งใกล้เคียงกับ
ระดับประเทศ และปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ มีแนวโน้มลดลงและตํ่ากว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕๗ อัตรา ๑๒.๑ ต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน และปี ๒๕๕๘ ไม่มีอัตรามารดาตาย ปี ๒๕๕๙- 2560 อัตราตายของมารดาต่อการเกิด
มีชีพ สูงขึ้นมากกว่าระดับประเทศ ปี ๒๕๕๙ อัตรา ๔๐.๘๓ ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐,๐๐๐ คน ปี 2560อัตรา ๒
7.75 ต่อการเกิดมีชีพ ๑๐๐ ,๐๐๐ คน   ไม่มีอัตรามารดาตาย (ข้อมูลสถิติสาธารณสุข พ .ศ.๒๕60 กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)   
 
 
 



๑๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

      1.๔.๔ สาเหตกุารตาย 
      1.4.4.1 สาเหตกุารตาย จําแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี 2558 - 2560  

        เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายจําแนกตามกลุ่มโรค ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่ ปี 2558 -
2560 พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการตายมากที่สุด 3 อันดับแรก และอัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือ  

1) เน้ืองอก อัตราตาย 139.52, 138.25 และ 147.68ต่อประชากรแสนคนตามลําดับ   
2) โรคระบบไหลเวียนโลหิต อัตราตาย 71.58, 77.04 และ 78.26 ต่อประชากรแสนคน 
3) โรคของระบบทางเดินหายใจ อัตราตาย 52.62, 65.88 และ 74.09 ต่อประชากรแสนคน 

ตามลําดับ (ดังตารางที่ 5)  
ตารางที่ 5 จํานวนและอัตราการตายต่อประชากร 100,000 คน จําแนกตามกลุ่มโรค ปี 2558 - 2560 

กลุ่มสาเหต ุ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

โรคติดเช้ือและปรสิต(A00-B99) 545  54.94 562  57.05 522  52.98 
เน้ืองอก ( C00 -D49 ) 1,374  138.52 1,362  138.25 1,455  147.68 
โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความ
ผิดปกติเก่ียวกับกลไกของภูมิคุ้มกัน  
(D50-D89) 

22  2.22 10  1.02 29  2.94 

โรคของต่อมไร้ท่อโภชนาการและ 
เมตาบอลิซึม(E00- E88 ) 

435  43.85 435  44.15 435  44.15 

โรคทางจิตเวชและความผิดปกติของ
พฤติกรรม (F01-F99) 

10  1.01 6  0.61 19  1.93 

โรคระบบประสาท(G00-G98 ) 149  15.02 187  18.98 408  41.41 
โรคระบบไหลเวียนโลหิต(I00- I99 ) 710  71.58 759  77.04 771  78.26 
โรคของระบบทางเดินหายใจ(J00- J98 ) 522  52.62 649  65.88 730  74.09 
ระบบย่อยอาหาร (K00 - K92 ) 361  36.39 399  40.50 394  39.99 
โรคของผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 
(L00 - L98) 

21  2.12 31  3.15 39  3.96 

โรคของระบบกล้ามเน้ือ กระดูกและเนื้อเย่ือ
ประสาท (M00 - M99) 

44  4.44 52  5.28 48  4.87 

โรคของระบบสืบพันธ์ุและทางเดินปัสสาวะ
(N00-N99) 

491  49.50 503  51.06 605  61.41 

ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกําเนิด 
(P00-P96) 

25  2.52 23  2.33 5  0.51 

ความผิดปกติ ความพิการแต่กําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ(Q00-Q99) 

21  2.12 18  1.83 17  1.73 

ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558-2560 
หมายเหตุ : สาเหตุการตายท่ีไม่นํามาจัดอันดับ 2 กลุ่มคือ 1) กลุ่มอาการ อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบจาก
การตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มิได้มีรหัสระบุไว้ และ2) กลุ่มสาเหตุตายภายนอกของอาการ
ป่วย การตายและผลที่ตามมาที่มิได้ระบุไว้ที่อ่ืน 



๑๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

  
 1.4.4.2 การตายด้วยสาเหตทุีส่ําคญัของจังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี 2548-2560 

  เมื่อพิจารณาข้อมูลอัตราการตายด้วยสาเหตุที่สําคัญของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ต้ังแต่ปี     
พ.ศ.2548 – 2560 พบว่า เน้ืองอกร้ายที่ตับและท่อนํ้าดีในตับ เป็นสาเหตุการตายที่มีอัตราการตายมากเป็น
อันดับแรกของจังหวัด โดยในปี 2548 อัตราตาย 51.36 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2549-2558 พบว่า    
อัตราตายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นใกล้เคียงกัน และในปี 2560 มีอัตราตายมากที่สุดเท่ากับ 50.65 ต่อแสนประชากร    

สาเหตุการตายด้วยโรคเรื้อรังที่สําคัญ ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ พบว่า โรคที่มีอัตราการตาย 
สูงขึ้น คือ โรคไตวาย  มีอัตราตายมากที่สุด รองลงมา คือ โรคเบาหวานและหลอดเลือดสมอง  ดังน้ี 

1) โรคไตวาย ในปี  2548 มี อัตราตายเท่ากับ  35.13 ต่อประชากรแสนคน          
และในปี 2549-2559 มี อัตราตายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ในปี 2560 มี อัตราตายมากที่สุด 61.20               
ต่อแสนประชากร 

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

3) โรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มอัตราตายเพ่ิมขึ้นมาก โดยพบว่า ปี 2548        
อัตราตาย 13.15 ต่อแสนประชากรและเพ่ิมขึ้นเป็นอัตรา 37.76 ต่อแสนประชากรในปี 2560 

4) โรคความดันโลหิตสูง พบว่าอัตราตาย มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน    
แต่มีอัตราตายตํ่ากว่า โดยพบว่า ในปี 2548 มีอัตราตาย 3.49 ต่อแสนประชากร และเพ่ิมสูงขึ้นมากที่สุด        
ในปี 2557 อัตราตาย 8.12 ต่อแสนประชากร ในปี 2560 มีอัตราตายลดลง เท่ากับ 7.10 ต่อแสนประชากร 

สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุขนส่ง ต้ังแต่ปี 2548 – 2560 พบว่า อัตราตายมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากอัตราตาย 13.04 ต่อแสนประชากร ในปี 2548 เพ่ิมเป็น อัตราตาย 24.06           
ต่อแสนประชากร ในปี 2560 และมีอัตราตายมากที่สุด ในปี 2558 เท่ากับ 26.61 ต่อแสนประชากร          
(ดังภาพที่ 6) 
ภาพที่ 6 อัตราการตายด้วยสาเหตทุีส่ําคญั ของจังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี พ.ศ.2548-2560  
 

 
ที่มา สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสขุ ปี พ.ศ.2548-2560 



๑๒ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

      1.๔.๕ สาเหตกุารป่วย 
 ผลการให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 

จําแนกตามกลุ่มโรคที่สําคัญ ต้ังแต่ปี 2558 - 2560 พบว่า กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วย 3 อันดับแรก คือ  
1) โรคเน้ือเย่ือผิดปกติ 2) โรคเบาหวาน และ 3) การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลัน ตามลําดับ 
สําหรับประเภทผู้ป่วยใน กลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุการป่วยที่พบมากที่สุด คือ  1) โรคปอดบวม 2) การบาดเจ็บภายใน
กะโหลกศีรษะ และ 3) โรคเบาหวาน ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 6 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกจําแนกตามกลุ่มโรคที่สําคัญ จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2558 – 2560  
ลําดับ ช่ือโรค ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1 เน้ือเย่ือผิดปกติ 433,605 456,728 469,078 
2 เบาหวาน 414,349 432,483 442,113 
3 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉยีบพลัน 276,804 299,513 299,526 
4 ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนํา 211,585 238,105 265,424 
5 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 203,338 198,975 186,030 
6 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟันและโครงสร้าง 139,057 140,542 146,755 
7 คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซลิอักเสบเฉียบพลัน 118,352 123,454 101,790 

9 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ  ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณ
ในร่างกาย 

86,433 87,503 86,485 

8 โรคอ่ืน ๆ ของผิวหนังและเนื้อเย่ือใต้ผิวหนัง 87,030 89,705 86,372 
10 พยาธิสภาพของหลังส่วนอ่ืน ๆ 93,216 87,858 73,872 

ที่มา : เว็บ HDC สสจ.กาฬสินธุ์ http://203.157.102.146/hdc กลุ่มรายงานมาตรฐาน  
 

ตารางที่ 7 สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน จําแนกตามกลุ่มโรค เขตบริการสุขภาพที่ 7 จงัหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2560 
ลําดบั ชื่อโรค 2558 2559 2560 

1 ปอดบวม 5,027 6,018 6,951 
3 การบาดเจ็บภายในกระโหลกศีรษะ 2,954 3,169 3,347 
5 เบาหวาน 3,500 3,249 3,320 
2 โลหิตจางอ่ืน ๆ 2,549 2,722 3,229 
4 หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 2,635 2,841 3,213 
6 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลาย

บริเวณในร่างกาย 
2,954 2,680 2,967 

9 โรคอักเสบติดเช้ือของผิวหนังและน้ือเย่ือใต้ผิวหนัง 2,875 2,872 2,669 
8 การดูแลมารดาอ่ืนๆ ที่มีปัญหาเก่ียวกับทารกในครรภ์ และถุง

นํ้าคร่ําและปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 
2,488 2,392 2,625 

7 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 2,640 2284 2,503 
10 ภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆของการต้ังครรภ์ และการคลอด 2110 1974 2,261 

ที่มา : เว็บ HDC สสจ.กาฬสินธุ์ http://203.157.102.146/hdc กลุ่มรายงานมาตรฐาน  
 



๑๓ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

 1.๔.๕ สาเหตกุารปว่ยด้วยโรคทีต่้องเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ ได้รับรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวัง (รง.506)  

จากศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอ จํานวน ๑๘ อําเภอ โดยที่โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ๑๐ อันดับแรก         
ในปี ๒๕60 คือ โรคอุจจาระร่วง  ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ ปอดบวม อาหารเป็นพิษ ตาแดง ไข้หวัดใหญ่  
ไข้เลือดออก สุกใส มือเท้าปากและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามลําดับ (ดังตารางที่9) 

เมื่อพิจารณาสาเหตุการป่วยรายโรค ต้ังแต่ปี 2557 - 2560 พบว่า อุจจาระร่วงที่มีสาเหตุ  
การป่วยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี 2557 มีแนวโน้มลดลงจากอัตราป่วย 1,450 ต่อแสนประชากร   
ปี 2560 อัตราป่วย 935 ต่อแสนประชากร  
ตารางที8่ จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา10อันดับแรก พ.ศ.2557 – 2560 
ลํา 
ดบั 

ชื่อโรค 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 14,289 1,450.80 11,619 1,179.83 11,299 1,146.91 9,213 935.11 
2 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 3,576 363.08 4,652 472.38 3,404 345.52 2,940 298.41 
3 ปอดบวม 1,303 132.30 1,069 108.55 1,338 135.81 2,094 212.54 
4 อาหารเป็นพิษ 2,323 235.86 2,156 218.93 1,752 177.84 1,291 131.04 
5 ตาแดง 7,668 778.55 1,431 145.31 1,295 131.45 881 89.42 
6 ไข้หวัดใหญ ่ 124 12.59 33 3.35 164 16.65 688 69.83 
8 สุกใส 750 76.15 607 61.64 415 42.12 614 62.32 
7 D.H.F. 321 32.59 1,404 142.57 203 20.61 605 61.41 
9 มือ เท้า ปาก 621 63.05 352 35.74 843 85.57 559 56.74 

10 Dengue fever 271 27.52 1,045 106.11 562 57.05 426 43.24 
ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2557 - 2560 
       ตารางที ่9 จํานวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก พ.ศ.2561 

ลําดบั ชื่อโรค 
พ .ศ . 2561 

จํานวน อัตรา 
1 อุจจาระร่วง 5,886 569.68 
2 ปอดบวม 1,252 121.18 
3 ไข้หรือไข้ไม่ทราบสาเหตุ 1143 110.63 
4 อาหารเป็นพิษ 616 59.62 
5 สุกใส 407 39.39 
6 ตาแดง 403 39.00 
7 วัณโรค 85 8.23 
8 ไข้หวัดใหญ ่ 73 7.07 
9 D.H.F. 71 6.87 

10 มือ เท้า ปาก 65 6.29 
ที่มา : รายงานระบาดวิทยา (R506) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ 2561 

 



๑๔ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

1.๕ อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกดิและอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี จังหวัดกาฬสนิธุ์  

 1.๕.1 อายุคาดเฉลี่ย(Life Expectancy: LE) และอายคุาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) เม่ือแรกเกดิ (at birth) 
 
ภาพที่ 4 อายุคาดเฉล่ียและอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี เมื่อแรกเกิด จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี2554–2560 

 

 

อายุคาดเฉลี่ยเม่ือแรกเกิด (LE at birth) 

 

 
 

 

อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเม่ือแรกเกิด (HALE at birth) 
 

 
 

ข้อมูลประเทศไทย 
ปี พ.ศ.25๖๐ ชาย หญิง เป้าหมาย  LE HALE 
LE at birth 70.51 ปี 78.78 ปี ยุทธศาสตร์20ปี ไม่น้อยกว่า85ปี ไม่น้อยกว่า75ปี 
 
 ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 - 2560 

 
 จากภาพที่ 4 เมื่อพิจารณาจํานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าบุคคลท่ีเกิดมาแล้วจะมีชีวิตต่อไป (อายุคาดเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิด: LE at Birth ) ต้ังแต่ปี 2554-2560 พบว่า ประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุมีอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด 
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปีพ .ศ.2560 เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 70.51 ปี และ 78.78 ปี ตามลําดับ              
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ปีพ.ศ.2554 ที่มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 70.44 ปี ในเพศชาย และ 77.67 ปี     
ในเพศหญิง โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิดสูงกว่าเพศชาย พบว่ายังด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูล
อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย ปี 2559 เพศชายและเพศหญิง เท่ากับ 71.8ปี และ 78.6 ปี 
ตามลําดับ (ข้อมูลจากสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2554 - 2560)  
 เมื่อพิจารณาจํานวนปีที่คาดว่าบุคคลท่ีเกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย   
(อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่อแรกเกิด : HALE at Birth) ต้ังแต่พ.ศ.2554-2560 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น    
และมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าในปี 2560 ประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในภาพรวมมีช่วงเวลาที่อยู่อย่างมีสุขภาพดี
เมื่อแรกเกิดโดยเฉล่ีย 68.45 ปี และอีก ประมาณ  6 ปีที่ เหลือจะมี ชี วิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ ไม่สมบูรณ์          
สําหรับเพศหญิง ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ สูงกว่าเพศชาย คือ ประมาณ 7 ปี ด้วยอายุคาด
เฉลี่ยการมีสุขภาพดีที่ 71.92 ปี และ เพศชายที่ 65.19 ปี ช่วงเวลาที่จะที่มีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์      
ประมาณ 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 



๑๕ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รอบที่ ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

 1.๕.2 อายุคาดเฉลี่ย(Life Expectancy: LE) และอายคุาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health 
Adjusted Life Expectancy: HALE) เม่ืออายุ 60 ป ี(at age 60) 
ภาพที่ 5 อายุคาดเฉล่ียและอายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปีจังหวัดกาฬสินธ์ุปี2554 – 2560 

 
 

อายุคาดเฉลี่ยเม่ืออายุ 60 ปี (LE at age 60) 

 

 
 
 

 

อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเม่ืออายุ 60ปี (HALE at age 60) 
 

 
 
 

ข้อมูลประเทศไทย  
ปี พ.ศ.2559 ชาย หญิง    
LE at age 60 20.1 ปี 23.4 ปี    

 

ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557 - 2560 
 

 จากภาพที่ 5  เมื่อพิจารณาจํานวนปีเฉลี่ยที่คาดว่าผู้ที่มีอายุ 60 ปีจะมีชีวิตต่อไป (อายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
อายุ 60 ปี: LE at age 60 ) ต้ังแต่ปี 2554 - 2560 พบว่า ประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุมีอายุคาดเฉล่ียเมื่ออายุ 
60 ปี มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในปีพ.ศ.2560 เพศชายและหญิง เท่ากับ 19.46ปี และ 22.59 ปีตามลําดับ           
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ ปีพ.ศ.2554 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดเท่ากับ 18.56ปี ในเพศชายและ21.76 ปี         
ในเพศหญิง โดยเพศหญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปีสูงกว่าเพศชาย พบว่ายังด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลอายุคาดเฉล่ียเมื่ออายุ 60 ปีของประชากรไทย ในปี 2559 เพศชาย เท่ากับ 20.1ปี และเพศหญิง เท่ากับ 
23.4 ปี (ข้อมูลจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล)  
 เมื่อพิจารณาจํานวนปีที่คาดว่าบุคคลอายุ 60 ปีจะมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย     
(อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปี: HALE at age 60) ต้ังแต่พ.ศ.2554 - 2559 มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นและมีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งพบว่าในปี 2560 ประชาชนจังหวัดกาฬสินธ์ุ ในภาพรวมมีช่วงเวลาที่อยู่อย่างมี
สุขภาพดีเมื่ออายุ 60 ปี โดยเฉล่ีย 16.67 ปี และอีกประมาณ 4 ปีที่เหลือจะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์      
สําหรับเพศหญิง ช่วงเวลาที่จะมีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ สูงกว่าเพศชาย คือ ประมาณ 5 ปี โดยเฉลี่ยยัง
สามารถคาดหวังที่จะมีอายุยืนยาวได้อีก (อายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี) 17.77 ปี และ เพศชาย 15.46 ปี 
ช่วงเวลาที่จะที่มีชีวิตอยู่โดยมีสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ ประมาณ 4 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 
 
 
 



๑๖ 
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1.6 การสญูเสียปสีุขภาวะจากการตายกอ่นวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL) 
 1.6.1 การสญูเสยีปสีุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จําแนกตามเพศ ปี 2560 

 โรคที่ เป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร ใน 20 อันดับแรก             
ซึ่งครอบคลุมค่าความสูญเสียถึงร้อยละ 82 โดยสาเหตุที่ทําให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร
สูงสุดในเพศชาย ได้แก่ โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง ร้อยละ 10.14 รองลงมา คือ โรคมะเร็งตับ อุบัติเหตุ
ทางถนน และโรคหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ ส่วนเพศหญิงสาเหตุการสูญเสียสูงสุด คือ โรคไตอักเสบและไตพิการ 
ร้อยละ 12.72 รองลงมา คือ โรคเบาหวาน โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่างและโรคหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ            
ดังตารางที่ ๙  
ตารางที่ 9  20 อันดบั การสญูเสียปสีุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี พ.ศ.2560  
ลํา 
ดบั 

ชาย หญงิ 
โรค YLLs ร้อยละ โรค YLLs ร้อยละ 

1 โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ส่วนล่าง 

6,569 10.14 โรคไตอักเสบและไตพิการ 4,890 12.72 

2 โรคมะเร็งตับ 6,361 9.82 โรคเบาหวาน 4,093 10.64 
3 อุบัติเหตุทางถนน 5,672 8.76 โรคติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง 3,695 9.61 
4 โรคหัวใจขาดเลือด 4,720 7.29 โรคหัวใจขาดเลือด 2,702 7.03 
5 โรคไตอักเสบและไตพิการ 4,405 6.80 โรคมะเร็งตับ 2,338 6.08 
6 ภาวะตับแข็ง 3,557 5.49 อัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อม 2,126 5.53 
7 โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง 2,944 4.54 อุบัติเหตุทางถนน 1,481 3.85 
8 โรคเบาหวาน 2,758 4.26 โรคหัวใจจากความดันโลหิตสูง 1,354 3.52 
9 ความผิดปกติทางระบบย่อย

อาหารอ่ืน ๆ 
2,450 3.78 โรคมะเร็งอ่ืน ๆ 1,262 3.28 

10 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 2,091 3.23 โรคมะเร็งหลอดลมและปอด 1,204 3.13 
11 การจมนํ้า 1,872 2.89 โรคมะเร็งเต้านม 1,052 2.74 
12 โรคมะเร็งถุงนํ้าดี 1,816 2.80 ความผิดปกติทางระบบย่อยอาหารอ่ืน 1,035 2.69 
13 อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 1,597 2.47 ภาวะตับแข็ง 946 2.46 
14 การทําร้ายตนเอง 1,426 2.20 โรคมะเร็งถุงนํ้าดี 925 2.41 
15 โรคมะเร็งอ่ืน ๆ 1,417 2.19 โรคมะเร็งปากมดลูกและมดลูก 841 2.19 
16 วัณโรค 1,297 2.00 โรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ืน ๆ 569 1.48 
17 อัลไซเมอร์และโรคสมองเสื่อม 1,209 1.87 ความผิดปกติทางระบบประสาทอ่ืนๆ 539 1.40 
18 การติดเช้ือเอชไอวี/เอดส์ 973 1.50 อุบัติเหตุอ่ืน ๆ 477 1.24 
19 โรคหัวใจและหลอดเลือดอ่ืนๆ 783 1.21 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง อ่ินๆ 431 1.12 
20 โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง อ่ินๆ 584 0.90 โรคทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก 423 1.10 

 รวมทกุโรค 64,767 100 รวมทกุโรค 38,450 100 
ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 
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 1.6.2 ปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2555-2560 
   การสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสิน ธ์ุ ย้อนหลัง ๓  ปี         

พบว่า สาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด ปี ๒๕๕๗ คือ โรคมะเร็งตับ 
รองลงมา คือ เบาหวานและโรคหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ ส่วนปี ๒๕๕๘ สาเหตุหลักของการสูญเสียสูงสุด คือ 
โรคมะเร็งตับ รองลงมาคือ โรคไตอักเสบและไตพิการ โรคหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ ปี ๒๕๕๙ สาเหตุหลักของ
การสูญเสียสูงสุด คือ การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง รองลงมา คือ โรคมะเร็งตับและหัวใจขาดเลือด ตามลําดับ  
และปี ๒๕60 สาเหตุหลักของการสูญเสียสูงสุด คือ การติดเช้ือทางเดินหายใจส่วนล่าง รองลงมา คือ โรคไตอักเสบ
และไตพิการ และโรคมะเร็งตับ ตามลําดับ ดังภาพที่ ๖ 

 
ภาพที่ ๖ สาเหตสุําคญัการสญูเสียปสีุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควร จังหวัดกาฬสนิธุ์ ปี 2557-2560 
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ที่มา :  สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ปี 2557-2560 
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1.7 ข้อมูลทรพัยากรสาธารณสุข 
1.7.1 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุข 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ มีโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๑๘ แห่ง จําแนกจํานวน
เตียงตามกรอบเป็น โรงพยาบาลระดับ S ขนาด ๕๔๐ เตียง จํานวน ๑ แห่ง คือ รพ.กาฬสินธ์ุ โรงพยาบาลระดับ 
M2 ขนาด ๙๐ เตียง จํานวน 3 แห่ง คือ รพร.กุฉินารายณ์ (จริง ๑๖๐ เตียง) รพ.ยางตลาด (จริง ๑๒๐) เตียง และ 
รพ.สมเด็จ (จริง 102 เตียง) โรงพยาบาล ระดับ F1 ขนาด ๑๒๐ เตียง ๑ แห่ง คือ รพ.กมลาไสย(จริง ๑๒0 เตียง) 
โรงพยาบาลระดับ F2 ขนาด ๖๐ เตียง จํานวน ๓ แห่ง คือ รพ.เขาวง ห้วยเม็ก หนองกุงศรี และขนาด ๓๐ เตียง 
จํานวน 6 แห่ง คือ รพ.นามน รพ.ร่องคํา รพ.สหัสขันธ์ รพ.คําม่วง รพ.ท่าคันโท และ รพ.ห้วยผึ้ง   โรงพยาบาล
ระดับ F3 จํานวน ๔ แห่ง คือ รพ.สามชัย รพ.ดอนจาน รพ.นาคูและ รพ.ฆ้องชัย 
 จํานวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ .สต.) จํานวน ๑๕๖ แห่ง จําแนกเป็น        
รพ.สต.ขนาดใหญ่ จํานวน ๑๑ แห่ง และขนาดปกติ จํานวน ๑๔๕ แห่ง  ดังตารางที่ ๑๐  
 
ตารางที่ 10 จํานวนสถานบริการสาธารณสุข จําแนกรายอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ 
รพศ./รพท./รพช. รพ.สต. 

ระดับ แห่ง ขนาดเตียง 
(ตามกรอบ) ขนาดใหญ ่ ปกติ รวม 

4601 เมือง S 1 540 3 18 21 
4602 นามน F2 1 30 - 6 6 
4603 กมลาไสย F1 1 90 1 9 10 
4604 ร่องคํา F2 1 30 - 2 2 
4605 กุฉินารายณ์ M2 1 90 - 17 17 
4606 เขาวง F2 1 60 - 5 5 
4607 ยางตลาด M2 1 90 2 15 17 
4608 ห้วยเม็ก F2 1 60 1 8 9 
4609 สหัสขันธ์ F2 1 30 - 8 8 
4610 คําม่วง F2 1 30 1 5 6 
4611 ท่าคันโท F2 1 30 - 7 7 
4612 หนองกุงศรี F2 1 60 2 7 9 
4613 สมเด็จ M2 1 90 1 8 9 
4614 ห้วยผึ้ง F2 1 30 - 5 5 
4615 สามชัย F3 1 0 - 5 5 
4616 นาคู F3 1 0 - 7 7 
4617 ดอนจาน F3 1 0 - 6 6 
4618 ฆ้องชัย F3 1 0 - 7 7 

 รวมกาฬสินธ์ุ  18 1,260 11 145 156 

แหล่งข้อมูล: ขอ้มูลการให้บรกิารสถานบริการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ปี ๒๕๖๑  
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 1.7.2 บุคลากรด้านสาธารณสุข 
ตารางที่ 11 จํานวนบุคลากรสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จําแนกตามหน่วยงาน 

ตําแหน่งสายงาน สสจ. รพช. สสอ. รพท. รวม อัตราส่วน:
แพทย์ 2 93  0 61 156 1 : 6,315 
ทันตแพทย์  0 44 0  11 55 1 : 17,912 
เภสัชกร 7 96  0 31 134 1 : 7,352 
พยาบาลวิชาชีพ 5 667 181 383 1238 1: 791 
พยาบาลเทคนิค  0 3  0 13 16 1 : 61,573 
นักเทคนิคการแพทย์  0 37  0 12 49 1 : 19,703 
นักวิชาการสาธารณสุข 42 29 242 7 320 1 :3,117 
นักกายภาพบําบัด  0 16 0  9 25 1 :39,406 
นักรังสีการแพทย์  0 9  0 8 17 1 :61,573 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  0 2  0 2 4 1 :246,293 
แพทย์แผนไทย  0 8 3 2 13 1 75,782 
นักโภชนาการ  0  0 0  1 1 1 :985,172 
นักจิตวิทยา )คลินิก(   0  0  0 1 1 1 :985,172 
นักสังคมสงเคราะห์  0  0  0 1 1 1 :985,172 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 8 12 70 4 94 1 :10,052 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ) 0  17 0  6 22 1 :44,780 
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  0 34 35 10 79 1 :16,419 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  0 50  0 15 65 1 :15,889 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  0 11  0 11 22 1 :51,851 
เจ้าพนักงานเวชสถิติ  0 13  0 7 20 1 :54,731 
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  0 1  0  0 1 1 :985,172 
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์  0 9  0 3 12 1 :82,097 
ข้าราชการอ่ืนๆ   26 46 66 22 160 1:5325 
รวมข้าราชการ 90 1,202 599 620 2511 1:392 
ลูกจ้างประจํา 6 145 0  82 233 1:4302 
พนักงานราชการ 14 26 3 29 72 1 :13,135 
พกส. (สายวิชาชีพ(/สาย 32 931 460 313 1736 1:616 
ลูกจ้างช่ัวคราว (สายวิชาชีพ(/ 22 569 308 381 1280 1:713 
รวมทั้งหมด 164 2,873 1370 1,425 5832 1:170 

 

ที่มา: จากฐานข้อมูลบุคลากร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ณ วันที่ 31 มีนาคม  2561) 
       ประชากร จํานวน 985,232 คน (ฐานข้อมูล Health Data Center สสจ.กาฬสินธ์ุ 43 แฟ้ม  
ณ วันที่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560) 



๒๐ 
 

สวนที่ 2 ปญหาสาธารณสุขที่สําคญั 
 จังหวัดกาฬสินธุไดวิเคราะหสถานะสุขภาพ เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยใชการจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหาสาธารณสุขทีส่ําคัญและไดจัดประเภท ดังน้ี 

1. โรคไมติดตอ 5 โรค ป 2560 

1.1 เบาหวาน อัตราความชุก 5,461  ตอแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ 137     ตอแสนประชากร 
 อัตราตาย 42        ตอแสนประชากร 
1.2 ความดันโลหิตสูง อัตราความชุก 6,891  ตอแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ 188     ตอแสนประชากร 
 อัตราตาย 7         ตอแสนประชากร 
1.3 หัวใจขาดเลือด    อัตราความชุก 226     ตอแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ 10       ตอแสนประชากร 
 อัตราตาย 13       ตอแสนประชากร 
1.4 โรคหลอดเลือดในสมอง   อัตราความชุก 201     ตอแสนประชากร 
 อัตราอุบัติการณ 13       ตอแสนประชากร 
 อัตราตาย 37       ตอแสนประชากร 
1.5เน้ืองอกรายท่ีตับและทอนํ้าดีในตับ อัตราความชุก 39       ตอแสนประชากร 

อัตราตาย 50       ตอแสนประชากร 
 
             2.อนามัยแมและเด็ก  
 ป 2560 จํานวนเด็กเกิดมีชีพ 7,131 คน อัตราเกิดไรชีพ 2.52 ตอพันปชก. มารดาตาย 28.05 
ตอพันปชก. อัตราทารกตํ่ากวา 1 ป ตาย 3.79 ตอพันปชก. อัตราเด็กทารกอายุตํ่ากวา 7 วัน 0.84 ตอพันปชก. 
และอัตราเด็กตํ่ากวา 28 วันตาย 1.40 ตอพันปชก.  
 ป 2554- 2560 แมคลอดบุตรอายุนอยกวา 20 ป ลดลง 21.0, 23.1, 14.8, 20.5, 18.98
และ 18.08 ตามลําดับ 
 

 3.โรคติดตอ ๔ โรคท่ีสําคัญ ป 2561 
๓.๑ อุจจาระรวง อัตราปวย 569 ตอแสนประชากร อัตราปวยสูงสุดที่ อําเภอนาคู 1748 ตอแสน

ประชากร 
 ๓.๒ ไขเลือดออก อัตราปวย 6.87 ตอแสนประชากร อัตราปวยสูงสุดที่อําเภอดอนจาน 

43 ตอแสนประชากร 
    ๓.3 Leptospirosis อัตราปวย 2.81 ตอแสนประชากร อัตราปวยสูงสุดที่อําเภอดอนจาน 

43 ตอแสนประชากร 
  

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๒๑ 
 

 

1. สถานการณโรคไมติดตอ ป 2556 – 2560  
  1.1 โรคเบาหวาน พบ ความชุกเพ่ิมขึ้น 4,746.70 4,845.23 5,021.20 5,290.45              
และ 5,461.69 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัติการณลดลง 319.62 293.75 248.40 
240.97 และ 137.74 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 42.99 42.95 42.02 

40.09 และ 41.31 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 15) 
          1.2 โรคความดันโลหิตสูง พบความชุกเพ่ิมขึ้น 4,516.63 4,415.14 4,916.25 6,523.53     
และ 6,891.28 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่12) อุบัติการณลดลง 423.39 222.50 
288.08 303.70 และ 188.70 ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 2.74 
5.08 5.08 3.76 และ 7.10 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 15) 
          1.3 โรคหัวใจขาดเลือด พบความชุกเพิ่มข้ึน 169.41 290.59 157.63 226.76 และ 226.25     
ตอประชากรแสนคน ตามลําดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัติการณลดลง 16.35 7.06 8.35 22.13 และ 10.56    
ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย ลดลง 15.14 15.94 12.99 11.17 และ 13.80 
ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตาราง ที่ 15)  
     1.4 โรคหลอดเลือดในสมอง พบความชุกเพ่ิมขึ้น 73.37 102.34 153.78 204.63 และ 201.49 
ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 12) อุบัติการณลดลง 6.30 5.34 7.31 14.21 และ 13.60    
ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 13) อัตราตาย เพิ่มข้ึน 29.47 29.44 36.03 39.49           
และ 37.76 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 15)  
     1.5  เน้ืองอกรายท่ีตับและทอนํ้าดีในตับ พบความชุกเพ่ิมขึ้น 60.36 50.56 39.28 35.73        
และ 57.55 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 12) อัตราตาย ลดลง 49.19 49.10 50.65 50.35 
และ 50.65 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 15)  
 
ตาราง 12 ความชุกของโรคเรือ้รงั ตามสาเหตุการปวยทีส่ําคัญจังหวัดกาฬสินธุ ป 2556 – 2560 

สาเหตุ 
การปวย 

2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวน 
อัตรา 

(ตอแสน) 
จํานวน 

อัตรา 
(ตอแสน) 

จํานวน 
อัตรา 

(ตอแสน) 
จํานวน 

อัตรา 
(ตอแสน) 

จํานวน 
อัตรา 

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

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

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

โรคหลอดเลือด 
ในสมอง 

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

เน้ืองอกราย 
ที่ตับและทอนํ้าดี 
ในตับ 

594 60.36 498 50.56 567 39.28  352 35.73 387 39.28 

 
ที่มา :  ประชากรทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555- 2559 (www.dopa.go.th) ประชากร ป2560       
และขอมลูผูปวยจากฐานระบบ Health Data Center สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (HDC 43 แฟม) 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๒๒ 
 

 
ภาพท่ี ๗ ความชุกของประชากรดวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (ตอประชากร 100,000 คน)  
              จังหวัดกาฬสินธุ ป 2554- 2560 

6,751.71

5461.69
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I10 - I15 (ความดันโลหิตสูง) E10 - E 14 (เบาหวาน)
 

 
ภาพท่ี 8 ความชุกของประชากรดวยโรคหัวใจขาดเลอืด โรคหลอดเลือดในสมอง และ  
            เน้ืองอกรายที่ตับและทอนํ้าดีในตับ (ตอประชากร 100,000 คน) จังหวัดกาฬสินธุ   
            ป 2554 - 2560 ตอแสนประชากร 
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C22&25 (เนื้องอกรายที่ตับและทอน้ําดีในตับ) I20-I25 (หัวใจขาดเหลือด)

I60 - I69 (โรคหลอดเลือดในสมอง)
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๒๓ 
 
 

ตาราง 13 อุบัติการณโรคเรื้อรงั ตอประชากร 100,000 คน ของจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2554 – 2560 

ป 

ปชก.ทั้งหมด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ตอแสน
ปชก.) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ตอแสน
ปชก.) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ตอแสน
ปชก.) 

จํานวน 
(คน) 

อัตรา 
(ตอแสนปชก  

2554 985,084 4,773 484.53 7,386 749.78 531 53.90 378 38.37 
2555 984,030 4,323 439.32 7,113 722.84 483 49.08 321 32.62 

2556 984,907 3,148 319.62 4,170 423.39 161 16.35 62 6.30 
2557 991,932 2,913 293.75 2,207 222.50 70 7.06 53 5.34 
2558 958,203 2,380 248.40 2,760 288.08 80 8.35 70 7.31 
2559 985,172 2,373 240.97 2,991 303.70 218 22.13 140 14.21 

2560 985,272 1,357 137.74 1,859 188.70 104 10.56 134 13.60 
ที่มา :  ประชากรทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554- 2558 (www.dopa.go.th) และขอมูลผูปวยจากฐานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (HDC 43 แฟม) 
 

ภาพท่ี ๙ อุบัติการณเกิดโรคเรื้อรัง (ตอประชากร 100,000 คน) ของจังหวัดกาฬสินธุ ป 2554–2560 
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ที่มา :  ประชากรทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554- 2560 (www.dopa.go.th) และขอมูลผูปวยจากฐานระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (HDC 43 แฟม) 
 

1.6 โรคไตเร้ือรัง ที่มารับบริการในโรงพยาบาล ในป 2559 - 2560 พบจํานวนผูปวยเพิ่มข้ึน จาก  
25,724 รายในป 2559 เพิ่มเปน 26,992 ราย ในป 2560 เมื่อจําแนกตาม Stage พบวา ในป 2559 พบ
จํานวนผูปวย  สูงสุด ใน Stage 3 รอยละ 32.95 รองลงมา คือ Stage 2และ 1 รอยละ 22.44และ 21.38
ตามลําดับ        สวนในป 2560 พบจํานวนผูปวยสูงสุด ใน Stage 3 รอยละ 32.88 รองลงมา คือ Stage 2และ1 
รอยละ 24.63และ 21.32 ตามลําดับ (ดังตารางที่ 14) อัตราตายดวยโรคไตเร้ือรัง มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 41.46 
41.43 49.30 และ50.96 ตอประชากรแสนคนตามลําดับ (ดังตารางที่ 15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

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


๒๔ 
 
  

ตาราง 14  ผูปวยโรคไตเร้ือรังท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลจําแนกตาม Stage ปพ.ศ. 2559 – 2560 
ป พ.ศ. รวมทุก

Stage 
Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 

2559 25,724 5,499 21.38 5,287 22.44 8,475 32.95 3,141 12.21 2,322 9.03 

2560 26,992 5,754 21.32 6,647 24.63 8,874 32.88 3,258 12.07 2,459 9.11 

ที่มา : ขอมูลผูปวยจากฐานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการดานสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  
         (HDC 43 แฟม) 

ตาราง 15  สาเหตุการตายท่ีสําคัญจังหวัดกาฬสินธุ ปพ.ศ. 2557 – 2560 

สาเหตุการตาย 
2557 2558 2559 2560 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
เน้ืองอกรายท่ีตับและทอ
นํ้าดีในตับ 

484 49.10 499 50.65 496 50.35 499 50.65 

เบาหวาน 423 42.95 407 41.31 395 40.09 414 42.02 

โรคหลอดเลือดในสมอง 290 29.44 355 36.03 389 39.49 372 37.76 

หัวใจขาดเลือด 157 15.94 128 12.99 110 11.17 136 13.80 

ความดันโลหิตสูง 50 5.08 50 5.08 37 3.76 70 7.10 

ไตวาย 408 41.43 489 49.30 502 50.96 603 61.20 

Population 984,907 985,203 985,172 985,232 

ที่มา : ขอมูลการตาย จากระบบทะเบียนการตาย ของ สนย.ป 2554 – 2560, ประชากรทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554- 2560 (www.dopa.go.th) ,ประชากรจากการสํารวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(www.203.157.186.112/HDC) หมายเหตุ  อัตราตายตอประชากร 100,000 คน 
 

ภาพท่ี 10 อัตราตายของประชากรดวยโรคสําคัญ ตอประชากร 100,000 คนจังหวัดกาฬสินธุ  
             ป 2552- 2559 ตอแสนประชากร 

 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

http://www.dopa.go.th/
http://www.203.157.186.112/HDC


๒๕ 
 

2. งานอนามัยแมและเด็ก (MCH) 
            สถานการณขอมูลอนามัยแมและเด็กจังหวัดกาฬสนิธุ ป 2556 – 2560 พบจํานวนเด็ก เกิดมีชีพ 
ใกลเคียงกัน เฉลี่ยปละ 7,786 คน อัตราเกิดไรชีพป 2560 ลดลง 1.28 ตอพันปชก.ของป 2556 8.51 8.39 
7.87 7.46 และ 7.24 ตอพันปชก. อัตรามารดาตาย ป2560 28.05 2556 - 2559 เพิ่มข้ึน 23.87 
12.10 0.00 40.83 และ 28.05 ตอพันปชก. อัตราทารกตํ่ากวา 1 ป ตายใกลเคียงกัน 5.37 3.15 6.27 
5.72 และ 3.79 ตอพันปชก. อัตราเด็กทารกอายุตํ่ากวา 7 วัน ใกลเคียงกัน  1.55 1.21 2.05 0.82 และ 
0.84 ตอพันปชก. และอัตราเด็กตํ่ากวา 28 วันตาย ป 2560 เพิ่มข้ึน ป 2556 ไมพบการตาย 3.75 0.38 
2.45 และ 1.40 ตายทั้งหมดแตละปใกลเคียงกัน 6.63 7.13 7.24 7.51 และ 7.85 ดังตาราง 16        
และภาพที่ 11 
ตาราง 16 สถิติชีพจังหวัดกาฬสินธุ ป 2556-2560 จํานวน อัตรา (ตอพันปชก.)  

สาเหตุการตาย 
2556 2557 2558 2559 2560 

จํานวน Rate 
(/พัน) 

จํานวน Rate 
(/พัน) 

จํานวน Rate 
(/พัน) 

จํานวน Rate 
(/พัน) 

จํานวน Rate 
(/พัน) 

เกิดมีชีพ 8,377 8.51 8,265 8.39 7,811 7.87 7,348 7.46 7,131 7.24 

เกิดไรชีพ 25 2.98 33 3.99 27 3.46 21 2.86 18 2.52 

มารดาตาย 2 23.87 1 12.10 0 0.00 3 40.83 2 28.05 

ทารกตาย(อายุ <1 ป) 45 5.37 26 3.15 49 6.27 42 5.72 27 3.79 

เด็กอายุ 0 - 7 วัน ตาย 13 1.55 10 1.21 16 2.05 6 0.82 6 0.84 

เด็กอายุ < 28 วันตาย     31 3.75 3 0.38 18 2.45 10 1.40 

ตายทั้งหมด 7,013 7.13 7,129 7.24 7,453 7.51 7,733 7.85 7,799 7.92 

ประชากร 984,030 984,907 991,932 985,172 985,232 

 
ที่มา : สถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ป 2556 - 2560 
        ประชากรทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2560 (www.dopa.go.th) 
 
ภาพท่ี11 อัตราสถิติชีพจงัหวัดกาฬสินธุ ป 2556 - 2560 ตอพันประชากร จังหวัดกาฬสินธุ  

       
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 

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


๒๖ 
 

ภาพท่ี12 รอยละของแมคลอดบุตรอายุนอยกวา 20 ป จังหวัดกาฬสินธุ ป 2550 - 2557 

ที่มา : ขอมูลการคลอดป 2550 – 2559  รายงาน ก2 

3.สถานการณโรคติดตอที่สําคัญ 
3.1 โรคอุจจาระรวง ( Diarrhea ) 

                สรุปรายงานสถานการณโรค โรคอุจจาระรวง จังหวัดกาฬสินธุ นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที่  9 มิถุนายน 2561  สสจ.กาฬสินธุ ไดรับรายงานผูปวยโรคอุจจาระรวง (Diarrhea) จํานวนทั้งสิ้น 5,886 
ราย คิดเปนอัตราปวย 569.68 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศหญิงมากกวาเพศ
ชาย โดยพบเพศหญิง 3,435 ราย เพศชาย 2,451 ราย  อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 1.40 : 1 
ภาพท่ี 13 ผูปวยโรคอุจจาระรวงจําแนกรายเดือนและอัตราปวยจําแนกตามพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ ป 2560 

  

ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
 

3.2 โรคไขเลือดออก 
                 สรุปรายงานสถานการณโรค โรคไขเลือดออก จังหวัดกาฬสินธุ นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 
ถึงวันที่  9 มิถุนายน 2561  สสจ.กาฬสินธุ  ไดรับรายงานผูปวยโรค ไขเลือดออกรวม(26,27,66) จํานวนทั้งสิ้น 
71 ราย  คิดเปนอัตราปวย 6.87 ตอประชากรแสนคน ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต พบผูปวยเพศชายมากกวาเพศ
หญิง โดยพบเพศชาย 37  ราย เพศหญิง 34  ราย  อัตราสวนเพศชาย ตอ เพศหญิง  เทากับ 1.09 : 1 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๒๗ 
 

ภาพท่ี 14 จํานวนผูปวยไขเลือดออก จําแนกรายเดือนและตามพ้ืนท่ี จังหวัดกาฬสินธุ ปพ.ศ.2560 

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
 

         3.3 โรค Leptospirosis 
สรุปรายงานสถานการณโรค Leptospirosis จังหวัด กาฬสินธุ นับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 สสจ.กาฬสินธุ ไดรับรายงานผูปวยโรค Leptospirosis จํานวนทั้งสิ้น 29 ราย อัตราปวย 
2.81 ตอประชากรแสนคน ผูปวยเสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยตาย 3.45 ตอประชากรแสนคน  พบผูปวยเพศชาย
มากกวาเพศหญิง  โดยพบเพศชาย 20 ราย  เพศหญิง 9  ราย  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิง เทากับ 2.22 : 1 

 

ภาพท่ี 15 จํานวนผูปวยโรค Leptospitrosis จําแนกตามรายเดือนและตามพื้นที่ จงัหวัดกาฬสินธุ ป 2560 
 

  
ที่มา : สถิติงานระบาดวิทยา (R506) กลุมงานควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
 

3.4 โรคปอดอักเสบ (Pneumonia)ในเด็ก 0-5 ป  
สรปุรายงานสถานการณโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ปจังหวัดกาฬสินธุ ต้ังแตป 2559-2560        

พบวา ในป 2560 มีอัตราปวย 5,171.47 ตอประชากรแสนคน และอัตราตาย 0.44 ตอพันประชากร และในป 
2560 มีอัตราปวย 5373.13 ตอแสนประชากร อัตราตาย 1.51 ตอพันประชากร ดังตารางที่ 16 
ตารางท่ี 17 จํานวนผูปวยโรคปอดอักเสบในเด็ก 0-5 ป จังหวัดกาฬสินธุ ป 2559-2560 

ป พ.ศ. จํานวน 
เด็ก0-5ป 

จํานวนผูปวย อัตราปวยตอ 
แสนประชากร 

จํานวน 
ผูปวยตาย 

อัตราตายตอ
พันประชากร 

2559 43,740 2,262 5,171.47 1 0.44 
2560 42,452 2,281 5373.13 3 1.51 

ที่มา : รายงานมาตรฐาน ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan 3 สาขาหลัก จงัหวัดกาฬสินธุ ป 2559-2560 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



   



๒๘ 

 

สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

ตัวช้ีวัด Monitor  

คณะ 1 การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรี 
     และเด็กปฐมวัย 
 

1. อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน 20 ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคล่ือนการดําเนินงาน 
2) มีการจัดการการตั้งครรภเส่ียง และลดปจจัยเส่ียงอยางมีคุณภาพ 
3) มีการสรางภาคีเครือขาย (Zoning)     
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP) 
5) มารดาตายจากการปองกันไดลดลง (PPH, PIH) 

กรมอนามัย  
M 1 รอยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน 

(กรมการแพทย) 
M 2 รอยละของเด็กที่มีความฉลาดทาง สติปญญาต่ํากวา

เกณฑไดรับการพัฒนาและ ดูแลชวยเหลืออยาง
ตอเน่ืองเพื่อนําไปสูเด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉล่ียไม
ต่ํากวา 100 (กรมสุขภาพจิต) 

M 3 รอยละของเดีกวัยเรียน สูงดีสมสวน (กรมอนามัย) 
M 4 รอยละของเดีกไทยมีความฉลาดทาง อารมณ (EQ) อยู

ในเกณฑปกติขึ้นไป (กรมสุขภาพจิต) 
M 5 รอยละของ Healthy Ageing (กรมการแพทย) 
M 6 รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการ เฝาระวัง 

ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิ ใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าดี (กรมควบคุมโรค) 

M 7 รอยละของประชาชนวัยทํางานอายุ30-44 ป มีคา
ดัชนีมวลกายปกติ ( กรมอนามัย) 

M 8 รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึงบริการปองกัน
โรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก 
 (กรมควบคุมโรค) 

M 9 รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหาร แปรรูป มี
ความปลอดกัย (อย.) 

M 10 รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพทีไดรับการ ดรวจสอบ
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด (อย.) 

 2. รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (รอยละ 85) 
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ชวงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน 
2) คนหาพัฒนาการสงสัยลาชาไมนอยกวารอยละ 20  
3) เด็กพัฒนาการสงสัยลาชาไดรับการติดตามและกระตุนรอยละ 100 

กรมอนามัย 

 3. รอยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมสวนและสวนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป (รอยละ 54) 
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคล่ือนงาน  
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวของทุกระดับ 
3) สงเสริม กิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน  

กรมอนามัย 

1.2การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียน 
     และวัยรุน 
 

4. รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) (รอยละ 54) 
    1) สรางการมีสวนรวมกับ สพป./ภาคีเครือขายในการพัฒนาโมเดลตนแบบ 
    2) จัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอทันตสุขภาพ 

กรมอนามัย 

 5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป 
   (ไมเกิน 40 ตอประชากรหญิงอายุ 15-19 ป 1,000 คน) 

1) ดําเนินการตาม พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  
         พ.ศ. 2559  

2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอําเภออนามัยการ เจริญพันธุ 
3) อัตราการตั้งครรภซํ้าในวัยรุนลดลง เนน การคุมกําเนิดก่ึงถาวร 

กรมอนามัย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๙ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

 
 

M 11 รอยละของสถานพยาบาลและสถาน ประกอบการ
เพื่อสุขภาพผานเกณฑ มาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด (กรม สบส.) 

M 12 รอยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปจจัย เส่ียงจาก
ส่ิงแวดลอมและสุขภาพ อยางบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน  (กรมอนามัย) 

 
 

1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุม 
      ผูสูงอายุ 
 

6. รอยละตําบลที่มีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ  (รอยละ 60) 
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan 
2) เพิ่มการเบิกจายของกองทุน LTC 

กรมอนามัย 

1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
      อําเภอ 
 

7. รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)ที่มีคุณภาพ 
(รอยละ 50) 

1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
2) แผนปฏิบัติการแกปญหาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
3) การบริหารจัดแกไขปญหาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอดวยกระบวนการ  

         UCCARE 

กองบริหารการ
สาธารณสุข สป. 

1.5  การลดปจจัยเส่ียงดาน
สุขภาพ 

 

8. รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู 
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง (รอยละ 85) 

1) พัฒนาผูบัญชาการเหตุการณศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด 
2) จัดเตรียมการเฝาระวังและประเมินสถานการณโรคและภัยสุขภาพ และทีม

ปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
3) ซอมแผนและการเปดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เนนคุณภาพระบบ 

EOC 

กรมควบคุมโรค 

 9. อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา 15 ป  
   (< 4.5) ตอประชากรเด็กอายุต่ํากวา 15 ป แสนคน  

1) ดําเนินการทีมผูกอการดี 
2) เฝาระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ํากวา 2 ป  
3) สอบสวนการจมนํ้าของเด็กทุกราย 

กรมควบคุมโรค  

 10. อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไมเกิน 16 ตอประชากรแสนคน 
1) มาตรการขอมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ 

Investigation/  information ) 

กรมควบคุมโรค  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๐ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

2) มาตรการปองกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community 
Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer) 

     3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System) 
 

 11. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียงเบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40 และ
อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่
บาน ≥รอยละ 10 

1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุมเปาหมาย  
2) ส่ือสารสาธารณะ การเฝาระวังปจจัยเส่ียง 

กรมควบคุมโรค  

 12. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ 
GREEN&CLEAN Hospital 

1) โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป รอยละ 100 
2) โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีขึ้นไป รอยละ 50 
3) โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก รอยละ 20 
4) โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก  อยางนอย จังหวัดละ 1 แหง 
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital  
6) พัฒนา Model Development 

กรมอนามัย  

คณะ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
2.1  การพัฒนาระบบบริการ 
      ปฐมภูมิ  

13.รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการในพื้นที่  
       (Primary Care Cluster) 

1) แผนการจัดตั้งPCC  
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC 
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว หลักสูตร  

In-service training และ formal training ในเขตสุขภาพ 
4) การดําเนินงานของศูนยเรียนรูเพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร

ครอบครัว 

สํานักปฐมภูมิและ
ครอบครัว 

M 13 รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได  (กรมควบคุมโรค) 

M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย) 
M 15 รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ

ประคับประคอง (Palliative Care)  (กรมการแพทย) 
M 16 รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต 

(กรมสุขภาพจิต) 
M 17 อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ (กรมสุขภาพจิต) 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๑ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบาย 
     สําคัญ 

14. รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
1) การประเมินตนเองในการเขารวมโครงการ One Day Surgery 
2) การจัดตั้งหนวยใหบริการ One Day Surgery 
3) ผลลัพธของการใหบริการ One Day Surgery 

 

กรมการแพทย M 18 อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรง
ชนิด community-acquired (กรมการแพทย) 

M 19 รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 
fracture (กรมการแพทย) 

 
M 20 รอยละผูปวยมะเร็ง 5 อันดับแรก ไดรับการรักษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด (กรมการแพทย) 
M 21 รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding 

Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน  
(กรมการแพทย) 

M 22 รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการ
การดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย) 

M 23 ลดอัตราปวยตายโรคปอดบวมในเด็ก(1 เดือน- 5 ป) 
(กบรส.) 

M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด 
เทากับ 0 (กบรส.) 

M 25 ลดอัตราการคลอดกอนกําหนด (อายุครรภนอยกวา 
37 สัปดาห) ลงรอยละ 10 จากปงบประมาณกอน 
(กบรส.) 

M 26 รอยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพชองปาก
ที่มีคุณภาพไมนอยกวารอยละ60 (กบรส.) 

M 27 อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน 
ในพื้นที่ไมนอยกวารอยละ 35 (กบรส.) 

M 28 การวิเคราะหสถานการณการผาตัดคลอดในรพ. 
ที่สูงขึ้นโดยใช Robson ten group classification 

 15. อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
1) การวิเคราะหสถานการณ ขนาดและความรุนแรงของปญหา กลุมเส่ียง/

กลุมเปาหมาย และแผนงาน/แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และ
พัฒนาระบบการสงตอและติดตามผลการรักษา 

2) ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ  
เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการสงตอ 

กรมควบคุมโรค 

 16. จํานวนเมืองสมุนไพร 
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใตแผนพัฒนาจังหวัด 
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด 
3) การคัดเลือกกลุมแกนนําดานสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผูปลูก

สมุนไพร  
4) การสงเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพรใหมีคุณภาพและได

มาตรฐาน GAP/GACP/Organic 
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑสมุนไพรสูมาตรฐาน GMP 
6) การขยายชองทางการตลาด 
7) การกําหนดยา ผลิตภัณฑสมุนไพรเพื่อใชทดแทนยาแผนปจจุบันในสถาน

บริการทุกระดับ 

กรมแพทยแผนไทยฯ 

2.3 การพัฒนาระบบบริการ 
     : Health Outcome 

17. อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S  
2) ปรับเพิ่มจํานวนเตียง Stroke Unit ใหเหมาะสม 

กรมการแพทย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๒ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

3) การจัดการและใหบริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit 
4) การพัฒนาเครือขายการรับ-สงตอผูปวย 

(กบรส.) 

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

1) การคัดกรองปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด  
2) การรกัษาผูปวยทีเ่ปนภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอยาง

รวดเร็ว โดยการใหยาละลายลิ่มเลือดและหรือการทําบอลลนู 

3) Health Literacy  : การควบคุมปจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง
และการเขาถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 

4) การพัฒนาระบบขอมูล 

กรมการแพทย 

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

1) การลดภาวะหองฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding) 

2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช ER Safety Goals 

3) การพัฒนาขอมูลและระบบสารสนเทศหองฉุกเฉิน 

กรมการแพทย 

     : Service  Outcome 20. รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
1) กลไกขับเคล่ือนงานดานการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกระดับ

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

2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเปาหมายเขาสูกระบวนการรับรองคุณภาพ
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมและสนับสนุนการแพทย
แผนไทยและการแพทยผสมผสานในรพ.สต.ทุกแหง 

กรมแพทยแผนไทยฯ 

 21. รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเส่ือม 

กรมการแพทย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๓ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม 
4) การจัดบริการ palliative care สําหรับผูปวย ESRD ที่ปฏิเสธการบําบัด

ทดแทนไต 
 22. อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวน 

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

center ใหครอบคลุม รพ.ระดับ A,S,M1  
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เปาหมาย  
 3) ระบบการผาตัดนําอวัยวะผูบริจาคออกเพื่อการนําไปปลูกถาย (organ 

harvesting) ทั้งการผาตัดโดยใชทีมจากกาชาดสวนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต 
(regional harvesting team) และ ระบบการผาตัดจัดเก็บดวงตาโดยเจาหนาที่ผูรับ
ใน รพ.เปาหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด 

กรมการแพทย 

 23. รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ ไดรับการบําบัดรักษา และหยุดเสพตอเน่ือง  
      (remission) 

1. จัดตั้งและดําเนินงานของคณะกรรมการบําบัดรักษา และคณะกรรมการลด
อันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะพื้นที่ 37 จังหวัด) 

2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับสงตอ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
สถานพยาบาล สถานฟนฟูผูติดยาเสพติดทุกระบบในพื้นที่ 

3. การคัดกรอง ประเมิน บําบัดรักษาตามเกณฑกําหนดและมีการติดตามดูแล
ตอเน่ืองหลังจําหนายจากการบําบัดรักษา 

4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟนฟูผูติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน 
HA 

5. การพัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด 

กรมการแพทย 

 24. รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
      รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) 

1) การพัฒนาระบบบริการใหมีการใชยาอยางสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต. 

กบรส. / อย./ 
กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๔ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

2) การพัฒนาการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพอยางบูรณาการในโรงพยาบาล
ศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)  

 25.รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพลดลง 
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบสงตอ 
2) ศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ 
3) การพัฒนาฐานขอมูลและระบบรายงานการสงตอผูปวย 

กบรส. 

 26.รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไปสามารถใหยาละลายล่ิมเลือด  
     (Fibrinolytic drug) ในผูปวย STEMI ได 

1) ความพรอมของหนวยงาน/ทีมงานแนวทางในการใหยาละลายล่ิมเลือด 
2) ระบบการบริหารยาละลายล่ิมเลือด 
3) การใหยาละลายล่ิมเลือด 
4) ระบบการใหคําปรึกษาและระบบรับสงตอผูปวย 

กรมการแพทย 

คณะ3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 
3.1 ระบบบริหารจัดการกําลังคน 
      ดานสุขภาพ 

27. รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) 
      ไปใช (ไมนอยกวา รอยละ 60) 
      นําผลการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer) มาใชพัฒนา
องคกร บริหารงาน เพื่อสงเสริมความสุขในการทํางาน สงผลใหบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานไดบรรลุเปาหมายขององคกร “ประชาชน
สุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” 

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

  28. อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไมนอยกวารอยละ 85) 
      การบริหารจัดการขอมูลกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ และการกําหนด
แผน/กิจกรรม และดําเนินการเสริมสรางและธํารงรักษาบุคลากรใหคงอยูในระบบ เชน  
“HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดําเนินงาน 

กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล  
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

3.2 ระบบธรรมาภบิาลและองคกร 
     คุณภาพ 

29. รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  
(ไมนอยกวา รอยละ 90)  

ศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการทุจริต 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๕ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

       กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปรงใส ความพรอมรับผิด ความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการดําเนินงาน
ในหนวยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ  (Evidence Based :  
EB 1 – EB 11)  

(ศปท.) กระทรวง
สาธารณสุข 
 

 30. รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ 
     ทันตกรรม (ไมนอยกวา รอยละ 20)  
      การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑที่มิใชยา มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ 
การจัดซ้ือรวมระดับจังหวัด/กรม และระดับเขต ของยาและเวชภัณฑที่มิใชยา ตาม
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 
ของสวนราชการและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557   

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 31. ระดับความสําเร็จของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบ
การตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเส่ียงระดับจังหวัด  
       หนวยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอยางเปน
รูปธรรม คือ 
  - ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 - ดําเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 - รายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - มีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ 
 - ขอเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในไดรับการแกไขทุกประเด็น 

กลุมตรวจสอบ
ภายใน ระดับกรม 
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 32. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 รอยละ 60) 
       สวนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการองคกรตามแนวทางเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบดวย  
1) ลักษณะสําคัญขององคกร 2) เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ 

กลุมพัฒนาระบบ
บริหาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
(กพร.สป.)  
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๖ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

หมวด 1 การนําองคการ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด 3 การให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะหและ
การจัดการความรู หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร หมวด 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 
และหมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ   โดยป 2561 วัดผลการดําเนินการที่ หมวด 1 
และหมวด 5 

 33. รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ขั้น 3  (รพศ./รพท. รอยละ 100 , รพช. ไมนอยกวา รอยละ 80) 
       หนวยบริการดานสุขภาพ  ไดแก โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองคกร  โดยมี
วัฒนธรรมคุณภาพ  มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA  และพัฒนาอยางเช่ือมโยง  
เปนองคกรเรียนรู / มีผลลัพธที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดครบถวน  
ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA 

กองบริหารการ
สาธารณสุข  
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 34. รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
(ไมนอยกวา รอยละ 25) 
       การพัฒนาคุณภาพใหไดตามเกณฑคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กําหนดคือ 5 ดาว 
5 ดี ประกอบดวย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีสวนรวม 3) บุคลากรดี  
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี 
       มีเกณฑประเมิน 5 หมวด  โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังน้ี 
 รอยละ 60.00 - 69.99 เทากับ 3 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
รอยละ 70.00 - 79.99 เทากับ 4 ดาว  (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา) 
รอยละ 80 ขึ้นไป    เทากับ 5 ดาว   

กองยุทธศาสตร
และแผนงาน  
สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 

 

 35. รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน   
     (ระดับ 7  ไมเกิน รอยละ 6)  
     ระบบขอมูลบัญชีของหนวยบริการที่ดีมีคุณภาพ  ทําใหผลการประเมินสถานะทาง
เงินมีความถูกตอง และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
      การขับเคล่ือนการเงินการคลังป 2561   

1. มีมาตรการในการขับเคล่ือนการเงินการคลัง                                                                       

กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและ
หลักประกัน
สุขภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๗ 

 
ประเด็นหลัก ตัวช้ีวัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่มงเนน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
ตัวช้ีวัด Monitor  

2. มีการบริหารและกํากับแผนการเงิน (PlanFin)  
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกํากับและรายงาน 

คณะ4 การตรวจราชการแบบบูรณาการรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.1 การปองกันและลดอุบัติเหตุ 
      ทางถนน 
4.2 การเสริมสรางความเขมแข็ง 
      และย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจ 
      ภายในประเทศ  

  
   จะแจงภายหลังจากสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแลว 

  

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 1 

 

การสงเสริม สุขภาพ ปองกันโรค  

และการจัดการสุขภาพ 



๓๘ 
 

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

หัวขอ การพัฒนากลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๑  อัตราสวนการตายมารดาไทย (ไมเกิน ๒๐ ตอแสนการเกิดมีชีพ) 
 

2. สถานการณ 
           ผลการดําเนินงานเพื่อปองกันและลดอัตราสวนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ จากป พ.ศ. 

๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ อัตราสวนการตายมารดาเทากบั ๒๓.๘๗ ,๑๕.๔๓ ,๐ , ๔๐.๘๓ และ๒๗.๗๕ ตอการเกิดมีชีพ
แสนคน ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสาเหตุการตายของมารดา พบวา มาจากภาวะแทรกซอนระหวางต้ังครรภ 
คลอด และหลังคลอด ไดแก ภาวะ PPH , PIH  สวนหน่ึงเสียชีวิตจากสาเหตุโรคทางอายุรกรรม และศัลยกรรม 
เชน โรคหัวใจ, Thalassemia, Sepsis, HIV เปนตน  

คณะกรรมการ MCH Broad จังหวัดกาฬสินธุ จึงมุงเนนคุณภาพการใหบริการหญิงต้ังครรภ, 
หญิงคลอด และหญิงหลังคลอด โดยมีการทบทวนสาเหตุการตายของมารดาทุกราย และมีการทบทวนภาวะ
เสี่ยงสูงในขณะต้ังครรภ, ระยะคลอด และหลังคลอด อยางนอยปละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการดูแล
หญิงต้ังครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยเฉพาะระบบการคัดกรองภาวะเสี่ยง เฝา
ระวังและติดตามการดูแลหญิงต้ังครรภเสี่ยงสูงอยางใกลชิด จัดการรายบุคคลพรอมทบทวนระบบการดูแล
รักษาในระหวางการคลอดและหลังคลอด นอกจากน้ี ยังมีการปรับปรุงระบบบริการโดยพัฒนาเปนรูปแบบ
เครือขายบริการ (Network) กําหนดโซนบริการ (Zoning) แบงเปน ๔ โซน มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย 
(Node) ดูแลโรงพยาบาลลูกขายแบบกัลยาณมิตร  

 ในป ๒๕๕๘ ไดมีการลงสอบสวนสาเหตุการตายทุกรายพรอมติดตามควบคุมกํากับ การ
อบรมใหแกพยาบาลโดยเปดหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภหญิงต้ังครรภที่มีความเสี่ยง
สูงต้ังแตป ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน และทบทวนการจัดต้ัง High risk Pregnancy Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง 
และอื่นๆ จนทําใหแนวโนมของอัตรามารดาตายลดลง ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุยังไมพบ
มารดาตาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๓๙ 
 

ตารางท่ี ๑ ขอมูลสถานการณตาม Process Indicator ท่ีเก่ียวกับงานอนามัยมารดา ป ๒๕๕๘-๒๕๖๑  
 

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ อัตราตายมารดา ไมเกิน ๒๐/
แสนการเกิด 

มีชีพ 

๐  ๔๐.๘๓ ๒๗.๗๕ ๐ 

๒ รอยละการตายมารดาจากสาเหตุ
การตกเลือดลดลงจาก ป ๒๕๖๐ 

รอยละ  
๓๐ 

๐ ๒๗.๒๒ 
(๒/๗,๓๔๘) 

๑๘.๘๘ 
(๑/๕,๒๙๗) 

๐ 

๓ รอยละการตายมารดาจากสาเหตุ
ความดันโลหิตสูงขณะต้ังครรภ
ลดลงจากป ๒๕๖๐ 

รอยละ  
๓๐ 

๐ ๑๓.๖๑ 
(๑/๗๓๔๘) 

๐ ๐ 

๔ รอยละสถานบริการสุขภาพทีม่ีการ
คลอดมาตรฐาน 

รอยละ  
๑๐๐ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๕ รอยละหญงิต้ังครรภไดรับการฝาก
ครรภครั้งแรกกอนหรือเทากับ ๑๒ 
สัปดาห 

รอยละ  
๖๐ 

NA ๕๘.๐๗ ๖๑.๔๗ ๗๗.๒๕ 
 

๖ รอยละหญงิต้ังครรภไดรับการดูแล
กอนคลอด ๕ ครั้ง ตามเกณฑ
คุณภาพ 

รอยละ  
๖๐ 

NA ๔๓.๗๔ ๔๖.๘๑ ๖๘.๖๕ 
 

๗ รอยละหญงิต้ังครรภมีภาวะโลหิต
จาง 

ไมเกิน 
รอยละ ๑๖ 

NA ๑๓.๗๘ ๑๔.๔๗ ๑๕.๑๒ 

๘ รอยละหญงิหลังคลอดไดรบัการ
ดูแลครบ ๓ ครั้ง ตามเกณฑ  

รอยละ ๖๐ NA ๓๗.๖๙ ๓๒.๗๑ ๕๘.๘๗ 

๙ รอยละโรงพยาบาลผานมาตรฐาน
อนามัยแมและเด็ก 

รอยละ  
๗๐ 

NA NA NA NA 

๑๐ จังหวัดทีใ่ชโปรแกรม RapidPro - NA NA NA NA 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

    ๓.๑ ระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
จังหวัดกาฬสินธุไดมีการถายทอดนโยบายสูการปฏิบัติ และการบริหารจัดการเพื่อลดการตายมารดา 

โดยใชกลไก MCH Board และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) รวมถึงภาคีเครือขาย     
ในการขับเคลื่อน ติดตาม และบริหารจัดการดําเนินงาน ภายในพื้นที่ เพื่อปองกันและลดการตายมารดาใน
พื้นที่ ดังน้ี 
 ๑.มีการวิเคราะหสถานการณการตายมารดา ปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข โดยจัดประชุม
ทบทวนสาเหตุการตายของมารดาทุกรายทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับเขต รวมทั้งมีการทบทวน
ภาวะเสี่ยงสูงในขณะต้ังครรภ, ระยะคลอด และหลังคลอดทุกราย ปละ ๒ ครั้ง เพื่อวางแผนพัฒนาระบบการ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๔๐ 
 

ดูแลหญิงต้ังครรภ ระยะคลอด และหลังคลอด ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อใหหญิงต้ังครรภ หญิงคลอด และ
หลังคลอดมีสุขภาวะที่สมบูรณ แข็งแรง และปลอดภัย ซึ่งจากการทบทวนพบปญหาที่สําคัญคือมารดาตายทั้ง 
๒ ราย ในป ๒๕๖๐ เปนผูปวยที่มีโรคประจําตัว เมื่อต้ังครรภก็ANCที่อื่น ชวงระยะเวลาเดินทางกลับมาเย่ียม
บานมีอาการเจ็บครรภจึงมาโรงพยาบาลและไดรับการสงตอไปรพท./รพศ. แตในการสงตอมีความลาชาจาก
การโทรประสานการรบัผูปวย จากปญหาที่พบ ๑.การคนหาผูมีภาวะเสี่ยงขณะต้ังครรภในพื้นที่ยังไมครอบคลุม     
๒.ความไมชัดเจนและความลาชาของการสงตอ คณะกรรมการ MCH Broad จังหวัดกาฬสินธุ ไดดําเนินการ
แกไข ดังน้ี 
 -จัดประชุม อสม.ตนแบบในการดูแลสุขภาพอนามัยแมและเด็ก เพื่อใหอสม.มีความรูที่จะสามารถคัด
กรอง และดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ หญิงต้ังครรภ และหญิงหลังคลอดได เมื่อพบภาวะเสี่ยงสามารถสงตอขอมูล
ใหกับเจาหนาที่สาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว  
 -สนับสนุนการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็กทุกราย 
 -จัดต้ัง High risk Pregnancy Clinic ในโรงพยาบาลทุกแหง 
 -สนับสนุนใหทุกรพ.สงจนท.เขาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภหญิง
ต้ังครรภที่มีความเสี่ยงสูง 
 -จัดประชุมทบทวนและหาขอตกลง risk การสงตอ และ การอยูเวรของแพทยประจํารพ.แมขายให
ชัดเจน 
 -กําหนดนโยบายใหหองคลอดในทุกรพ.ใชถุงตวงเลือด ๑๐๐% 
 -คณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด ติดตามเย่ียมเสริมพลังในพื้นที่ที่มีมารดาตาย หรือพื้นที่ที่
มีปญหาของการปฏิบัติงานอนามัยแมและเด็ก 
 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อปองกันการตายมารดา โดยมีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เปน 
รูปธรรม พรอมทั้งมีการถายทอดแผนปฏิบัติการและมาตรการในการปองกันการตายมารดาสูผูปฎิบัติ 
 -จัดประชุมคณะกรรมการ MCH board ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อถายทอด
นโยบายสูการปฏิบั ติและจัดทําแผนปฏิบัติงานเพื่อปองกันการตายมารดา และครั้ งที่  ๒/๒๕๖๑                 
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
 -โดยบูรณาการแผนปฏิบัติงานรวมกับคณะกรรมการ Service Plane สาขาสูติกรรมและสาขาทารก
แรกเกิด 

๓. มีการประชุม MCH board เพื่อออกมาตรการ/แนวทางการขับเคลื่อน เพื่อการปองกันและลด 
การตายมารดา และถายทอดสูผูปฎิบัติ ดังน้ี 

   - จัด Zoning ผูเช่ียวชาญ และการจัดการระบบสงตอชวยเหลือมารดาเสี่ยง กําหนดโซนบริการ 
(Zoning) แบงเปน ๔ โซน ไดแก โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลสมเด็จ โรงพยาบาลกมลาไสยและ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย (Node) ที่มีสูติแพทยดูแล
โรงพยาบาลลูกขายแบบกัลยาณมิตร เพื่อความรวดเร็วและครอบคลุมในการดูแลหญิงต้ังครรภ หญิงคลอด 
และหลังคลอด 

   - มี Standing Order ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเพื่อปองกันมารดาตายจากสาเหตุการตกเลือด
และความดันโลหิตสูงในหญิงต้ังครรภ โดยจัดทําStanding Order ในแตละโรงพยาบาลเปนรายโรค ซึ่งยึดตาม 
CPG เขต และ CPG ของจังหวัด 

๔. สนับสนุน/ผลักดัน ใหหนวยบริการภายในพื้นที่ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวมาตรการ/ 
แนวทาง และใหเปนไปตามทิศทางเดียวกัน และพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๔๑ 
 

 -กําหนดใหทุกโรงพยาบาลประเมินตนเองตามมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก 
 -คณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด ออกประเมินมาตรฐานงานอนามัยแมและเด็ก
โรงพยาบาลแมขาย 

๕. มีระบบเฝาระวังมารดาตายระดับจังหวัด เพื่อจัดการแกปญหาและพัฒนางาน โดยมีทีมชวยเหลือ 
ดานวิชาการและบริหารจัดการ   

๖. มีการบริหารจัดการระบบเพื่อปองกันการตายมารดา 
๓.๒ การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปจจัยเสี่ยง 

ในการสื่อสารความรูเพื่อสรางความตระหนักรูแกหญิงต้ังครรภ และครอบครัว หนวยบริการทุกระดับ 
มีและใชแผนการสอน ที่กระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหพอ แม เขารวมกระบวนการโรงเรียนพอแม ในการ
สรางพฤติกรรมการดูแลสขุภาพตนเองขณะต้ังครรภและหลงัคลอด โดยสงเสริมใหหญิงต้ังครรภ สามี หรือญาติ
เขารวมกระบวนการโรงเรียนพอแม ใหความรู ฝกทักษะ สรางพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองขณะต้ังครรภ
และหลังคลอด ทราบถึงความผิดปกติที่ตองมาพบแพทยทันที โดยการใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก และ
สนับสนุนใหหญิงต้ังครรภเขาถึงนวัตกรรมการสื่อสารสองทางเพื่อสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพ และเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมถึงมีแผนการ
ประชาสัมพันธ สื่อทองถ่ิน สื่อบุคคล ที่เนน เรื่องฝากทองเร็ว โภชนาการ ภาวะเสี่ยงฯ และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหมีองคความรู และทักษะในการดําเนินงาน  

๓.๓ การสรางภาคีเครือขายเพื่อการบูรณาการงานอนามัยแมและเด็ก 
สรางการมีสวนรวมและเสริมพลังภาคีเครือขาย ดังน้ี  
- ประชุม MCH board เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานและขับเคลื่อนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

อยางนอย ๓ เดือน/ครั้ง  
- ใชกลไก MCH Board ขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก โดยบูรณาการงานกับ Service Plan และ

เช่ือมโยงกับ พชอ.เพื่อใหเห็นปญหาและกําหนดแนวทางการทํางานรวมกัน 
- ประเมินรับรองมาตรฐานอนามัยแมและเด็ก 
- ทีมหมอครอบครัว (FCT) คนหาหญิงต้ังครรภสงฝากทองทันที และแนะนํากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุ

เหล็ก โฟลิค เริ่มที่หญิงวัยเจริญพันธุที่มีแนวโนมจะต้ังครรภ  
-  มีการติดตามเย่ียมเสริมพลังการดําเนินงานพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ระดับแมขาย (Node) 
- ประชุมวิชาการรวมกับ Service Plan rally ทุกสาขา 
- มีการขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็กผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 

ประกาศเปนวาระระดับจังหวัดและอําเภอ อยูระหวางดําเนินการ  
- นโยบายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ กําหนดประเด็นการคลอดกอนกําหนด ( 1 6preterm) 

มากําหนดเปนยุทธศาสตรตัวช้ีวัดในการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก ซึ่งมีการดําเนินงานในทุกพื้นที่ หญิง
ต้ังครรภ , ANC คุณภาพ ,หองคลอดคุณภาพ , โรงเรียนพอแม ,การติดตามเย่ียมหลังหลอด ,Wcc คุณภาพ 
และชุมชน  

- สรางการมีสวนรวมและพัฒนาเครือขายทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนทองถ่ิน อสม. และภาคีเครือขายที่
เกี่ยวของ ใหมีสวนรวมในการคนหา คัดกรองความเสี่ยง ติดตามและดูแลหญิงต้ังครรภ และหลังคลอด 
โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง และสงเสริมหญิงต้ังครรภดานโภชนาการ ไดแก ไดรับอาหารครบถวน เพียงพอ 
ไมหวานมันเค็มจัด ตามหลักโภชนาการ ติดตามการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ของหญิงต้ังครรภ 

๓.๔ ระบบบริการที่มีคุณภาพ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๔๒ 
 

- หนวยบริการฯทุกระดับใชแนวทางการดูแลสตรีต้ังครรภแนวใหมตามขอแนะนําองคการอนามัยโลก
ในบริบทประเทศไทยและการคลอดคุณภาพ  

- การคัดกรองความเสี่ยงในหญิงต้ังครรภ 
- การคัดกรองความเสี่ยงในหองคลอด 
- การฝกปฏิบัติเชนการชวยฟนคืนชีพ การทําคลอดติดไหล  ทําคลอดทากน เปนตน 
- ระบบสงตอหญิงต้ังครรภเสี่ยงเพื่อการดูแลตามตามแนวทางคัดกรองความเสี่ยงอยางถูกตองและ

ทันเวลาโดยการพัฒนาระบบการสื่อสารและการสงตอที่รวดเร็วทั้งการวินิจฉัย การสงตอ และการรักษา 
- มีมาตรการและกลไกเชิงพื้นที่ในการปองกันการเกิด ๓D : Delay Detection, Delay Decision, 

Delay Refer 
- มีคูมือ/แนวทางในการปองกันการตายมารดาจากการตกเลือดและความดันโลหิตสูง 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห      
จากการตรวจติดตาม 

- การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดปจจัยเสี่ยงแกหญิงต้ังครรภ โดยการสรางความตระหนักรู
แกหญิงต้ังครรภและครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

- การสนับสนุนใหหญิงต้ังครรภเขาถึงการสื่อสารเพื่อสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพและเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

- การพัฒนาบุคลากร 
- การพัฒนาระบบสงตอหญิงต้ังครรภในภาวะฉุกเฉิน 

 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ  

ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 
- ขาดการสรางกระแสความรอบรู
ดานสุขภาพ และเปดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
ความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน 

- สรางการมีสวนรวม และเสรมิ
พลังภาคีเครอืขาย 
- สรางความตระหนักรูแกหญิง
ต้ังครรภ และครอบครัว ผาน
กระบวนการโรงเรียนพอแมและ
ใชสมุดบันทกึสุขภาพแมและเด็ก 

- สรางกระแสการรณรงคงาน
อนามัยแมและเด็กใหเหมือน
โครงการสายใยรักฯ อยาง
ตอเน่ือง 

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

- จัดเจาหนาทีเ่ขารบัการ 
อบรมเฉพาะทางและเพิม่
ศักยภาพ Node 

- จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
อบรมใหแกบุคลากรอยาง
ตอเน่ืองและเพียงพอ 

- สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก    
ไมเพียงพอตอการใหบริการ 
 

- ควรมีการวางแผนการผลิต
รวมกับ สปสช. เพื่อไมใหเกิด
ความลาชาในการผลิต และเกิด
ความตอเน่ืองในการใหบริการ 

 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๔๓ 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
     ๑. สรางกระแสการรณรงคงานอนามัยแมและเด็กใหเหมือนโครงการสายใยรักฯ อยางตอเน่ือง 
     ๒. สนับสนุนการผลิตสูติแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ผดุงครรภที่มีความเสี่ยงสูง ทุกป 
     ๓. สนับสนุนการอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรใหเพียงพอ และตอเน่ือง 
     ๔. สนับสนุนคูมือ และสื่อตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการ โดยเฉพาะสมุดสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- การพฒันาการประเมินความเสี่ยงการปองกันและการดูแลทารกแรกเกิดนํ้าหนักตํ่ากวา ๒๕๐๐ กรมั     
รพ.คํามวง 
 
 
  
 

   
 

ผูรายงาน  นางสาวอุไรวรรณ พันโนฤทธ์ิ 
ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุข  
วัน/เดือน/ป  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โทร.๐๘๔-๓๘๙๑๑๖๐  
E-mail :Uraivan.mai@hotmail.com 

   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๔๕ 
 

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

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๒ รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป มีพัฒนาการสมวัย (Outcome Indicator) (รอยละ ๘๕) 

 

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

ไดรับการคัดกรอง รอยละ 89.66/๘๗.๓๒, สงสัยพัฒนาการลาชา รอยละ 21.42/2๖.๓๒, มีพัฒนาการ
สมวัย 95.60/๙๓.๗๘ ซึ่งในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดกําหนดเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญในแผนยุทธศาสตรของ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ จะเห็นวาการดําเนินงานเด็กปฐมวัยโดยการคัดกรองพัฒนาการเด็กดวย
เครื่องมือDSPM มีการพัฒนาและการบูรณาการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย จากการคนหาปญหาในการ
ดําเนินงาน โดยทีม WCC Board จังหวัดกาฬสินธุ ลงพื้นที่ทําความเขาใจกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในทุกอําเภอ 
ไดทบทวนกระบวนการดําเนินงานเด็กปฐมวัยเพื่อสรางความเขาใจในกลไกการดําเนินงานเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะวิธีการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย/การบันทึกขอมูล และการติดตามเด็กที่สงสัยลาชาให
ครอบคลุมและทันเวลา พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในหลายพื้นที่มีทักษะในการคัดกรองพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไมถูกตองและไมครบถวน และมีบางแหงที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไมผานการอบรมเน่ืองจากยายมา
ปฏิบัติราชการใหมหรือคนเดิมที่ผานการอบรมยายไปปฏิบัติราชการที่สถานบริการอื่น พรอมกันน้ีทีม WCC 
Broad จังหวัดกาฬสินธุ ไดติดตามควบคุมกํากับการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยและการบันทึกขอมูลอยาง
ใกลชิด ทําใหผลงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับตนปงบประมาณ ๒๕๖๑  

สําหรับผลการดําเนินงานเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.2561 มีการดําเนินงานอยาง 
ตอเน่ืองโดยไดขับเคลื่อนผานคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กระดับจังหวัดกาฬสินธุ และคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ซึ่งมีการดําเนินการจัดประชุมช้ีแจงและลงนามบันทึกขอตกลงปฏิบัติราชการ
ในการดําเนินงานเด็กปฐมวัยทั้งในระดับจังหวัด และในระดับอําเภอ นอกจากน้ี ยังมีการดําเนินการจัดทํา
แผนงานเด็กปฐมวัยจังหวัดกาฬสินธุรวมกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน ๒ ครั้ง 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานสงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 

ลําดับ ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลลัพธ 
๒๕๖๐ 2561 

1 รอยละความครอบคลุม รอยละ ๘๕ 89.66 ๘๗.๓๒ 
๒ รอยละของพฒันาการสงสัยลาชา รอยละ 20 21.42  ๒๖.๓๒ 
3 รอยละของการติดตาม รอยละ 100 79.๘5 ๗๗.๕๙ 

หมายเหตุ : ขอมูล ณ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๑. รอยละของความครอบคลุม  ยังตํ่ากวาเปาหมาย เนนความรอบรูดานสุขภาพของกลุมเด็กปฐมวัย

ในชุมชน,ครอบครัว เพื่อสรางความตระหนักและการเขาถึงบริการสุขภาพ และความครอบคลุมในเด็กกลุม
เสี่ยงทั้งดานสุขภาพและสังคม จังหวัดกาฬสินธุใชกลไกในพื้นที่ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับ
จังหวัด ,คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ MCH Board ผาน Child Project 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๖ 
 

Manager กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และจัดบริการที่ไดมาตรฐาน เขาถึงบริการเทาเทียม โดย ติดตามการ
เขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) และ MCH Board ในเรื่อง การนําเสนอประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอมขอเสนอแนะ (ใน
เรื่องตัวช้ีวัดความครอบคลุม สงสัยลาชา ติดตาม) รวมถึงการสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน และไดประสานแหลงเงนิทุนภายใน และภายนอกหนวยงาน เพื่อใชในการดําเนินงานสงเสริมพัฒนาการ
เด็ก ไดแก สปสช.  

๒. รอยละของพัฒนาการสงสัยลาชา เนนการสรางสมรรถนะ/ศักยภาพและเสริมกําลังใจแก
เจาหนาที่ทุกระดับ ไดมีกระบวนการติดตามการกระจายชองทางการเขาถึงคูมือเฝาระวังและสงเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ฉบับที่มี QR Code และ Clip VDO (ฉบับ Paper ,E- Book) และเจาหนาที่
ไดรับการพัฒนาศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM และมีความเขาใจมากข้ึน รวมถึง มี
กระบวนการเสรมิพลงัและเนนการใชเงินทนุใหตรงกับสถานการณปญหาการคนหาเด็กสงสัยลาชาในพื้นที่ เชน  

- มีการกํากับ ติดตาม และคืนขอมูลอยางตอเน่ือง 
- จัดประชุมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงาน เรื่อง การบันทึกขอมูล และการคัดกรองพัฒนาการเด็กโดย

ใชเครื่องมือ DSPM 
- จัดหาคูมือ/อุปกรณ และพัฒนาศักยภาพการคัดกรองพัฒนาการโดยใชคูมือ DSPM ของบุคลากร 
๓. รอยละของการติดตาม  ยังตํ่ากวาเปาหมาย เนนการติดตามใหครอบคลุมเด็กสงสัยลาชาทุกคน โดย

ติดตามการเขารวมประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ,คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และ MCH Board ในเรื่อง การนําเสนอประเด็นพัฒนาการเด็กปฐมวัยพรอม
ขอเสนอแนะ การกระตุนพัฒนาการโดย พอแม ผูปกครอง ติดตามเด็กสงสัยลาชา และการอํานวยความสะดวก
ในการกลับมาประเมินซ้ํา 

จังหวัดกาฬสินธุไดมีการสื่อสารกจิกรรมสําคัญในการขับเคลือ่นงานมหัศจรรย ๑๐๐๐ วันแรกของชีวิต 
สูเด็กพฒันาการสมวัย สูงดีสมสวน แกทุกพื้นที่ ดังน้ี  
 1. ผลักดันการขับเคลื่อนงานอนามัยแมและเด็ก ผานกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ (พชอ.) ดังน้ี 

๑.๑ จัดเวทสีะทอนคืนกลับขอมูล และผลักดันใหเปนวาระการพัฒนาอําเภอ 
๑.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1000 วันแรกของชีวิต 

    ๑.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนแกผูปฏิบัติทุกระดับ 
    ๑.๔ เสริมสรางการมีสวนรวมงานอนามัยแมและเด็ก เพือ่รวมกําหนดบทบาทที่แกหุนสวนสุขภาพ 
    ๑.๕ นิเทศ ติดตาม เสริมพลัง ระหวางหุนสวนสุขภาพอยางตอเน่ือง 

 ๒. พัฒนาองคความรู ทักษะ บุคลากรและหุนสวนสุขภาพทุกระดับ 
      ๒.๑ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพือ่เสริมสรางความเขมแข็ง MCH และ WCC BOARD 
  ๒.๒ พัฒนาองคความรู ทักษะ การเฝาระวังความเสี่ยงของแมและเด็ก ,แนวทางการ 

ขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1000 วัน ,การใชคูมือ DSPM/DAIM/CPG ,สรางจิตอาสา มหัศจรรย 1000 วัน ใน
ชุมชน และเพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารงานอนามัยแมและเด็ก แกบุคลากรและหุนสวนสุขภาพทุก
ระดับใหกับ ทีมสหวิชาชีพ ,FCT ,รพ.สต. อสม. และหุนสวนสุขภาพ  
    ๒.๓ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคัดกรองพัฒนาการเด็กโดยใชเครื่องมือ DSPM โดย 
วิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน จังหวัดขอนแกน 
 3. พัฒนาระบบบริการงานอนามัยแมและเด็กทุกระดับที่มีคุณภาพ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๗ 
 

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

โดย วิทยาการจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
 4. เพิ่มศักยภาพหุนสวนสุขภาพในการดําเนินงานตําบลจัดการงานอนามัยแมและเด็ก 
       ๔.๑ เพิ่มชองทางการเขาถึงยาเสรมิธาตุเหล็ก ไอโอดีน โฟเลต และองคความรูอนามัยแมและเด็ก
ในหญิงวัยเจริญพันธ (หญิงไทยแกมแดง) 
       ๔.๒ คนหาคูสมรส/หญิงต้ังครรภรายใหม ฝากครรภเร็ว 

    ๔.๓ ภาวะผิดปกติ/ความเสี่ยงในสตรีและเด็กปฐมวัย  
    ๔.๔ เฝาระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย 
    ๔.๕ การใชสมุดสีชมพูของกรมอนามัย 
    ๔.๖ เฝาระวังภาวะโภชนาการในเด็ก 

 ๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสุขภาพตําบล  
      ๕.๑ การใชคากลางความสําเร็จของกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย  
      ๕.๑ พัฒนาหมูบาน/ชุมชน/ตําบลไอโอดีน  
      ๕.๑ พัฒนาตําบลนมแม  
      ๕.๑ พัฒนาศูนยเรียนรูการสงเสริมพัฒนาการเด็กในชุมชน 
      ๕.๑ กําหนดมาตรการ/กติกาชุมชนที่เกี่ยวของกับงานอนามัยแมและเด็ก 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

4.1 การพัฒนาบุคลากรยังไมครอบคลุม เพราะยังมีสถานบริการบางแหงมีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไม 
ผานการอบรมเน่ืองจากยายไปปฏิบัติราชการแหงใหม หรือคนเดิมยายไปปฏิบัติราชการแหงอื่น 

4.2 การสรางความตระหนักรูดานสุขภาพของผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน ยังไมเขมแข็ง 
4.3 การติดตามกระตุนพัฒนาการ และการสงกลับขอมูล ยังไมครอบคลุม 
4.๔ การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร การบันทึกขอมูล อุปกรณ และสถานที่ในการ 

ตรวจพัฒนาการเด็กยังไมเพียงพอ 
5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ ท่ีใหตอหนวย 

รับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือดําเนินการ

ตอ 

- การพัฒนาบุคลากรยังไม
ครอบคลมุ 

- จัดอบรมเพิ่มขีดความรู 
ความสามารถในการใหบริการเด็ก
ปฐมวัยอยางถูกตองและครบถวน 

- สนับสนุนงบประมาณ เพือ่การ
อบรมแกบุคลากรใหเพียงพอ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๔๘ 
 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 
ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือดําเนินการ
ตอ 

- การตระหนักรูสุขภาวะดาน
สุขภาพยังพบนอย 

- สงเสริมการมสีวนรวมและเสรมิ
พลังภาคีเครอืขาย 
- สรางและสงเสริมความตระหนัก
รูสุขภาวะดานสุขภาพของ
ผูปกครอง/ครอบครัว และชุมชน 
โดยใชคูมือ DSPM 

- สรางกระแสการรณรงคการ
สงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 
อยางตอเน่ือง 
- สนับสนุนงบประมาณ เพือ่การ
อบรมแกผูปกครอง/ครอบครัว 
และชุมชน ใหเพียงพอ 

- การติดตาม การสงกลบัขอมลู ยัง
ไมครอบคลุม 

- ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด
และอําเภอ มีการกํากบั,ติดตาม
และคืนขอมูลใหถูกตอง,ครบถวน 
และเปนปจจบุัน 
- สงเสริมและสรางความเขาใจที่
ถูกตองในเรื่องการกระตุน
พัฒนาการเด็ก โดยใชคูมือDSPM 
- จัดทําคูมือแนวทางการสงตอ 

- สรางกระแสการรณรงคการ
สงเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 
อยางตอเน่ือง 
- สนับสนุนงบประมาณ เพือ่การ
อบรมแกบุคลากรใหเพียงพอ 

- การสนับสนุนงบประมาณยังไม
เพียงพอ 

- จัดเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานเขารับ
การอบรมใหครบ 
- จัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อ
ของบประมาณสนับสนุนจากภาคี
เครือขาย 
- บันทึก/ตรวจสอบ/สงขอมูลให
ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา  

- จัดสรรงบประมาณ เพื่อการ
อบรมแกบุคลากรอยางตอเน่ือง
และเพียงพอ 
- เช่ือมความเขาใจกับผูบริหาร
ของภาคีเครือขาย 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 
๑. สรางกระแสการรณรงคการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย อยางตอเน่ือง 
๒. สนับสนุนการอบรมวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพแกบุคลากรใหเพียงพอ และตอเน่ือง 
๓. สนับสนุนคูมือ และสื่อตางๆ ใหเพียงพอตอการใหบริการ 

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

 

     ผูรายงาน  นางขวัญใจฤทัยรัตน ตันตยานนท 
                                                                 ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                                                         วัน/เดือน/ป  ๖ มิถุนายน 2561 
                              โทร. ๐๙๕ ๖๕๔๒๙๒๘  

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

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย  
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๓ รอยละของเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป (รอยละ ๕๔) 

 

2. สถานการณ 
จากรายงาน HDC ป 256๑ เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ ๕๓.๓๐ ซึ่งยังตํ่ากวาคาเปาหมายป 

256๑ (รอยละ 5๔) โดยอําเภอที่มีคารอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน เกินคาเปาหมาย คือ อําเภอทาคัน
โท,ฆองชัย,กมลาไสย,ยางตลาด,สมเด็จ และหวยเม็ก สําหรับสวนสูงเฉลีย่ที่อายุ 5 ป ชาย ๑๑๐.๗๕ เซนติเมตร 
หญิง ๑๐๙.๙๖ เซนติเมตร ซึ่งเปาหมายในป 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร หญิง 112 เซนติเมตร 

 

 
ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

ปจจัยที่ทําใหเด็กอายุ ๐-๕ ป ไมสูงดีสมสวน และสวนสูงเฉลี่ยตํ่ากวาเปาหมายน้ัน มีสาเหตุโดยตรงมา
จากหลายปจจัยประกอบกัน ดังน้ี 

๑. คุณภาพการเขาถึงบริการของหญิงวัยเจริญพันธุ กอนต้ังครรภ หญิงต้ังครรภ และหญิงหลังคลอด จาก
รายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๑ พบวา หญิงต้ังครรภไดรับการฝากครรภ
ครั้งแรกกอนหรือเทากับ ๑๒ สัปดาห รอยละ ๗๗.๔๐ (เกณฑรอยละ ๑๐๐) หญิงต้ังครรภที่ไดรับการดูแลกอนคลอด 
๕ ครั้ง ตามเกณฑคุณภาพ รอยละ ๖๘.๒๑ (เกณฑรอยละ ๖๐) และหญิงหลังคลอดไดรับการดูแลครบ ๓ ครั้ง ตาม
เกณฑ รอยละ ๕๖.๘๕ (เกณฑรอยละ ๖๕) ซึ่งตํ่ากวาเปาหมาย 

เกณฑ 
๕๔% 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๕๐ 
 

๒. การไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในหญิงต้ังครรภยังไมครอบคลุมและตอเน่ืองทุกคน 
จากรายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข (HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๐ พบความครอบคลุมรอยละ ๗๗.๙๐ 
(เกณฑรอยละ ๑๐๐) ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภรอยละ ๑๕.๑๒ (เกณฑรอยละ ๑๐๐) 

๓. การบริโภคอาหารในหญิงต้ังครรภไมเหมาะสม จากรายงานการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการ
ของประเทศไทย ครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ พบหญิงต้ังครรภไดรับอาหารกลุมขาวแปง เน้ือสัตว ผัก ผลไม และนม ไม
เพียงพอ นํ้าหนักหญิงต้ังครรภเพิ่มข้ึนนอย สงผลตอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ ทําใหทารกมีนํ้าหนักแรก
เกิดนอยกวา ๒,๕๐๐ กรัม รายงานขอมูลในระบบรายงานกระทรวงสาธารณสุข ( HDC) ป พ.ศ.๒๕๖๐ รอยละ 
๖.๑๓ (เกณฑรอยละ ๗)  

๔. การบริโภคอาหารของเด็กไมเหมาะสม จากการสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย 
(Multiple Indicator Cluster Survey: MICS) ครั้งที่ 3, 4, 5 ในป พ.ศ. 2549, 2555 และ 2559          
โดยสํานักงานสถิติแหงชาติและองคการยูเซฟ พบอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือนแรก 
แมจะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนจากรอยละ 5.4 ในป พ.ศ. 2549 เปนรอยละ 23.1 ในปพ.ศ. 2559 แตยังมีอัตราตํ่า
มาก จังหวัดกาฬสินธุ จากขอมูล HDC ป พ.ศ.๒๕๖๑ การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว อยางนอย ๖ เดือน 
รอยละ ๕๓.๓๑ (เกณฑรอยละ ๕๐) สวนการใหอาหารที่อายุ 6-23 เดือน ไดรับอาหารไมเพียงพอถึงรอยละ 
49.6 สอดคลองกับการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-52 พบเด็กอายุ 
1-5 ป มีปญหาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ไดแก ไมกินอาหารเชา กินอาหารมื้อหลักไมครบ 3 มื้อ ไมกินผัก 
ผลไม นม ทุกวัน แตละวันกินไมเพียงพอ กินอาหารไมมีประโยชนทุกวัน เชน ด่ืมนํ้าอัดลม นํ้าหวาน ขนมขบเค้ียว 
ลูกอม เปนตน 

นอกจากอาหารและโภชนาการไมเหมาะสม ยังมีสาเหตุจากการมีกิจกรรมทางกายนอย พฤติกรรมเนือยน่ิง
จากการดูโทรทัศน โดยพบการใชเวลาดูโทรทัศนสูงถึง 8 ช่ัวโมงในวันธรรมดา และ 12 ช่ัวโมงในวันหยุด สงผลตอ
ระยะเวลาการนอนไมเพียงพอ (การสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจรางกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-52)   
ทําใหการหลั่งฮอรโมนการเจริญเติบโต (growth hormone) นอย ยังมีปจจัยอื่นที่สงผลตอการเจริญเติบโต คือ 
การศึกษาของแม โดยพบวา แมที่ไมมีการศึกษาจะมีเด็กเต้ีย ผอม อวน มากกวาแมที่มีการศึกษา และรายไดของ
ครอบครัว พบวา เด็กเต้ียพบมากในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และร่ํารวยมาก เด็กผอมพบมากใน
ครอบครัวที่มีฐานะยากจนมาก ยากจน และปานกลาง สวนเด็กอวนพบมากครอบครัวที่มีฐานะปานกลาง ร่ํารวย และ
ร่ํารวยมาก (MICS5 ป 2559) 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

     ๓.1 ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน   
      จังหวัดกาฬสินธุมีการขับเคลื่อนมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต ผานกลไกของคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และตําบลสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย นํา
รองตําบลตนแบบอําเภอละ ๑ ตําบล ผานกลไกการจัดการดวยคากลางความสําเร็จ ของตําบลจัดการสุขภาพ
กลุมเด็กปฐมวัยพัฒนาการสมวัย สูงดีสมสวน ฟนดีไมมีผุ โดยบุคลากรสาธารณสุขทุกคนที่เกี่ยวของกับกลุม
สตรแีละเด็กรับทราบนโยบาย พรอมทั้งทุกพื้นที่มีแผนงาน/โครงการรองรับนโยบาย 
     ๓.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของทุกระดับ 
 จังหวัดกาฬสินธุมีแผนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวของ และหุนสวนสุขภาพทุกระดับ ใหมี
ความรูและทักษะในการขับเคลื่อนงานมหศัจรรย 1,000 วัน ทุกอําเภอ และตําบลสงเสรมิเด็กอายุ 0-5 ป สูงดี
สมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย นํารองอําเภอละ ๑ ตําบล 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๕๑ 
 

     ๓.๓ การสงเสริมกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน 
 ทุกอําเภอมีแผนการการสงเสริมกิน กอด เลน เลา นอน เฝาดูฟน สูการปฏิบัติของตําบลสงเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัย และการสื่อสารสาธารณะผานกลไกของคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในกิจกรรมหลัก ดังน้ี 

1. หญิงต้ังครรภ/ หญิงใหนมบุตร ไดรับการสอนสาธิตการจัดอาหาร เฝาติดตามนํ้าหนัก และไดรับยา
เสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ที่ครอบคลุมตอเน่ือง โดยนักจัดการสุขภาพ อสม. จิตอาสา และทีมหมอ
ครอบครัว 

๒. พอแม/ผูเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ป ไดรับการสอนสาธิตการจัดอาหารทารกและเด็กอายุ 1-5 ป เฝา
ติดตามสวนสูง นํ้าหนัก และไดรับยานํ้าเสริมธาตุเหล็กสําหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ป 

๓. บุคลากรที่เกี่ยวของและหุนสวนสุขภาพไดรับองคความรู ขอมูลขาวสารในเรื่องมหัศจรรย 1,000 
วัน และตําบลสงเสรมิเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการสมวัยอยางตอเน่ืองอยางนอยเดือนละ 1 
ครั้ง ดวยกระบวนการของการสรางความรอบรูดานสุขภาพ 

 

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

 

 
 

ที่มา : รายงาน HDC ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕6๑ 
จากแผนภูมิที่ ๑ และตารางที่ ๑ ภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ เด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวนรอยละ 

๕๓.๓๐ ซึ่งยังตํ่ากวาคาเปาหมายของป 256๑ (รอยละ 5๔) โดยอําเภอที่มีคารอยละเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสม
สวน เกินคาเปาหมาย คือ อําเภอนามน,ทาคันโท,ฆองชัย,กมลาไสย,ยางตลาด,สมเด็จ และหวยเม็ก รอยละ 
๖๘.๐๕ ,๖๖.๑๘ ,๖๒.๘๕ ,๕๙.๔๒ ,๕๘.๒๕ ,๕๖.๖๔ และ ๕๕.๔๑ ตามลําดับ สําหรับสวนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ป 
ชาย ๑๑๐.๗๕ เซนติเมตร หญิง ๑๐๙.๙๖ เซนติเมตร ซึ่งเปาหมายในป 2564 คือ ชาย 113 เซนติเมตร 
หญิง 112 เซนติเมตร 

 
 

เกณฑ ๕๔% 
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๕๒ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

      ๔.๑ ศักยภาพและความเขมแข็งของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในการ
ขับเคลื่อนตามนโยบาย/มาตรการ 
      ๔.๒ การขับเคลื่อนของตําบลจัดการสุขภาพสงเสริมเด็กอายุ 0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ พัฒนาการ
สมวัย ที่เขมแข็ง 
      ๔.๓ ความรู ทักษะ ของบุคลากร และหุนสวนสุขภาพที่เกี่ยวของทุกระดับ ในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต  
      ๔.๔ ความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy) ของผูดูแลเด็กกลุมเปาหมาย ในการเลี้ยงดู ดูแล 
และสงเสริมการบริโภคอาหารในหญิงต้ังครรภและกลุมเด็กปฐมวัย 

 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 

ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ  

ดําเนินการตอ 

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

- พัฒนาศักยภาพ/แลกเปลี่ยน
เรียนรูกระบวนการการจัดการคา
กลางที่คาดหวัง/ความสําเรจ็ ใน
ตําบลตนแบบการสงเสริมเด็กอายุ 
0-5 ป สูงดีสมสวน ฟนไมผุ 
พัฒนาการสมวัย 

 

- ทักษะการสรางความรอบรูดาน
สุขภาพแกกลุมผูดูแลเด็กอายุ ๐-๕ 
ป ที่ครอบคลุมตอเน่ือง 

- สนับสนุนสื่อการสรางความรอบ
รูดานสุขภาพ แกกลุมผูดูแลเด็ก
อายุ ๐-๕ ป ที่สามารถเขาถึง 
และเขาใจงาย 
- พัฒนาทักษะการสื่อสาร ความ
รอบรูดานสุขภาพ แก ครู ก. 
ระดับจังหวัด/อําเภอ 

 

- การเขาถึงบรกิารที่ครอบคลุมและ
มีคุณภาพของกลุมสตรีและเด็ก
ปฐมวัย 

- บริหารจัดการและพฒันาระบบ
ฐานขอมูลทีเ่ช่ือมโยงทุกระดับ 
นาเช่ือถือ และนําไปใชประโยชน
ได 
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๕๓ 
 

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

แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนที่ชัดเจน 
๖.๒ ผลักดันการสนับสนุนงบประมาณและการบูรณาการงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

แหงชาติระดับทองถ่ิน/พื้นที่ ในการดําเนินงานที่เพียงพอ 
 

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

     ผูรายงาน  นางขวัญใจฤทัยรัตน ตันตยานนท 
                                                                 ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                                                         วัน/เดือน/ป  ๖ มิถุนายน 2561 
                              โทร. ๐๙๕ ๖๕๔๒๙๒๘  

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

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
  



๕๔ 
 

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

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 4 รอยละของเด็กกลุมอายุ 0-12 ปฟนดีไมมีผุ (cavity free) (รอยละ 54) 

1.1 การสงเสริมสุขภาพปองกันโรคในชองปาก เพื่อใหเด็กปราศจากฟนผุ 
1.2 ควบคุมโรคในชองปากและลดการสูญเสียฟนแทในเด็กอายุ 12 ป 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอทันตสุขภาพในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณสภาวะชองปากและพฤติกรรม 
เด็ก 18 เดือนปราศจากฟนนํ้านมสงูข้ึน  คือ จากรอยละ  ๘๕ เปนรอยละ ๙๕ 
เด็ก ๓ ป  มีสภาวะชองปากดีข้ึน จะเห็นไดจาก สภาวะปราศจากฟนนํ้านมผุ เพิ่มข้ึนจากรอยละ ๔๖ เปน ๗๓ 
เด็ก ๖ ป  มีสภาวะชองปากดีข้ึน จะเห็นไดจาก สภาวะปราศจากฟนแทผุ เพิ่มข้ึนจากรอยละ ๗๗ เปน ๙๖ 
เด็ก ๑๒ ป  มี cavity free  รอยละ ๗๐  ซึ่งสูงกวาเปาหมายที่กําหนดในระดับประเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กลุมอายุ 
ตัวช้ีวัดสภาวะ 
ทันตสุขภาพ 

2557 2558 2559 2560 

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

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

รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนนํ้านม NA NA NA NA 
รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนถาวร ๗๗.๙ ๗๙.๖ ๘๑.๒ 96.39 

12ป  รอยละเด็กปราศจากฟนผุในฟนถาวร 46.๕ NA 62.03 60.50 
รอยละเด็กฟนดีไมมีผุ (cavity free) NA 58.๓ ๕๖.๙ 70.11 
รอยละเด็กมีสภาวะเหงือกอักเสบ NA NA NA 67.51 

หมายเหตุ : ในการตรวจราชการครั้งที่ 1 ใชขอมูล ป 2558 – 2560 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๕ 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดับ รายการขอมูล 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

1.กลุมอายุ 0-2 ป 

๑. รอยละของเด็ก0-2ป 
ผูปกครองไดรับการฝกแปรงฟน
โดยลงมือปฏิบัติ 

เปาหมาย 2,918 913 1,481 365 2,404 541 3,120 1,118 917 1,236 945 1,372 1,432 701 639 686 658 512 21,958 
ผลงาน 1,149 372 398 144 416 470 972 588 595 708 334 671 339 445 460 534 340 333 9,268 
รอยละ 39.38 40.74 26.87 39.45 17.30 86.88 31.15 52.59 64.89 57.28 35.34 48.91 23.67 63.48 71.99 77.84 51.67 65.04 42.21 

2. รอยละของเด็ก0-2ปเคลือบ/
ทาฟลูออไรดเฉพาะที่ 

เปาหมาย 2,918 913 1,481 365 2,404 541 3,120 1,118 917 1,236 945 1,372 1,432 701 639 686 658 512 21,958 
ผลงาน 1,078 418 303 116 403 429 927 401 453 804 235 682 418 339 310 504 253 390 8,463 
รอยละ 36.94 45.78 20.46 31.78 16.76 79.30 29.71 35.87 49.40 65.05 24.87 49.71 29.19 48.36 48.51 73.47 38.45 76.17 38.54 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญในกลุมเด็ก ๐-2 ป  : 

ลําดับ รายการขอมูล 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

2.กลุมอายุ 3-5 ป 

๑. รอยละของเด็ก3-5ปไดรับการ
ตรวจสุขภาพชองปาก 

เปาหมาย 3,660 1,172 1,843 465 2,941 713 3,652 1,537 1,121 1,533 1,146 2,087 1,793 879 746 780 767 633 27,468 
ผลงาน 887 487 382 120 1,257 559 1,959 1,006 834 1,042 338 1,274 334 430 404 622 357 411 12,703 
รอยละ 24.23 41.55 20.73 25.81 42.74 78.40 53.64 65.45 74.40 67.97 29.49 61.04 18.63 48.92 54.16 79.74 46.54 64.93 46.25 

2. รอยละของเด็ก3-5ปเคลือบ/
ทาฟลูออไรดเฉพาะที่ 

เปาหมาย 3,660 1,172 1,843 465 2,941 713 3,652 1,537 1,121 1,533 1,146 2,087 1,793 879 746 780 767 633 27,468 
ผลงาน 898 358 389 49 394 568 1,412 391 360 628 63 1,107 371 339 282 643 206 435 8,893 
รอยละ 24.54 30.55 21.11 10.54 13.40 79.66 38.66 25.44 32.11 40.97 5.50 53.04 20.69 38.57 37.80 82.44 26.86 68.72 32.38 

3. รอยละของเด็ก 3 – 5 ป ไดรับ
บริการทันตกรรม 

เปาหมาย 3,660 1,172 1,843 465 2,941 713 3,652 1,537 1,121 1,533 1,146 2,087 1,793 879 746 780 767 633 27,468 
ผลงาน 2,034 561 687 144 1,502 610 2,632 1,242 994 1,212 717 1,499 672 596 520 694 601 530 17,447 
รอยละ 55.57 47.87 37.28 30.97 51.07 85.55 72.07 80.81 88.67 79.06 62.57 71.83 37.48 67.80 69.71 88.97 78.36 83.73 63.52 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญในกลุมเด็ก ๐-๕ ป  : 
-การกระจายทันตาภิบาลลง รพ.สต. ทาํใหมีการดําเนนิงานสงเสริมสุขภาพชองปากใน รพ.สต.มากขึ้น  
-การนิเทศงานทันตสาธารณสุขใน รพ.สต เพ่ือติดตาม ใหคําปรึกษาการดําเนินงานแกทันตาภิบาล และเพ่ือสรางความเขาใจกับเจาหนาที่สาธารณสุขอ่ืนๆ ใน รพ.สต.เก่ียวกับงานทันตสาธารณสุข 

แหลงขอมูล : จาก HDC ณ วันที่  6 มิถุนายน 2561 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๖ 
 

ลําดับ รายการขอมูล 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

3.กลุมอายุ 12 ป 

๑. รอยละของเด็กอายุ 6ป ไดรับ
การเคลือบหลุมรองฟน 

เปาหมาย 1,265 451 620 193 1,048 300 1,318 438 391 533 442 750 655 351 261 303 331 215 9,865 
ผลงาน 213 47 55 4 15 53 268 108 35 28 18 129 8 61 71 55 35 153 1,356 
รอยละ 16.84 10.42 8.87 2.07 1.43 17.67 20.33 24.66 8.95 5.25 4.07 17.20 1.22 17.38 27.20 18.15 10.57 71.16 13.75 

2. รอยละของเด็กอายุ 6-12 ป
ไดรับบริการทันตกรรม 

เปาหมาย 10,186 3,122 4,937 1,298 7,441 2,258 9,652 3,827 3,071 4,054 3,302 5,516 5,035 2,403 1,935 2,059 2,346 1,691 74,133 
ผลงาน 4,269 1,343 1,707 228 1,716 1,917 5,968 2,423 2,409 2,666 1,528 4,015 1,210 992 746 899 1,470 1,363 36,869 
รอยละ 41.91 43.02 34.58 17.57 23.06 84.90 61.83 63.31 78.44 65.76 46.27 72.79 24.03 41.28 38.55 43.66 62.66 80.60 49.73 

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

เปาหมาย 273 242 91 49 86 263 691 311 226 291 291 395 255 112 54 83 62 178 3,953 
ผลงาน 187 138 61 38 73 209 556 281 190 182 273 264 201 106 44 79 37 155 3,074 
รอยละ 68.50 57.02 67.03 77.55 84.88 79.47 80.46 90.35 84.07 62.54 93.81 66.84 78.82 94.64 81.48 95.18 59.68 87.08 77.76 

4. รอยละของโรงเรียนปลอด
น้ําอัดลม ลูกอม ขนม 
กรุบกรอบและเคร่ืองดื่มที่มี
สวนผสมของน้ําตาลเกิน 5% 

เปาหมาย 65 21  10 57 13  21 33  22 23 43 26 17 23 12 16 13 
ผลงาน 33 12  6 26 13  34 22  19 4 40 23 13 5 6 16 13 
รอยละ 50.77 57.14  60.00 45.61 100.00  61.76 66.67  86.36 17.39 93.02 88.46 76.47 21.74 50.00 100.00 100.00 

วิเคราะหมาตรการ /กิจกรรมสําคัญ: 
- ขอตกลงรวมกันระหวางทันตบุคลากรในจังหวัด  ท่ีจะตองทาํการตรวจชองปากเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑-๖ ทุกคนในโรงเรียน และนัดมารับบริการทนัตกรรมในรายที่มีปญหา อยางนอยปละ ๑ คร้ัง 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับทันตบุคลากรประจําป   เชน งานแมและเด็ก  งานเด็กกอนวัยเรียน  งานเด็กวัยเรียน  งานผูสูงอาย ุ งานเครือขาย เปนตน 
 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  



๕๗ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
.-    ไมมีทันตแพทยใน สสจ   ทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานดานทันตสาธารณสุขไม

กาวหนาเทาที่ควร  
- ทันตแพทยในบางอําเภอมีการโยกยายทุกป  ทําใหขาดการพัฒนาอยางตอเน่ืองในอําเภอน้ันๆ   
- งานใน รพ.สต. หลากหลาย ทําใหทันตาภิบาลซึ่งสวนใหญเปนนองจบใหม ๑-๓ ป  ยังขาดทักษะใน
การดําเนินงานทันตสาธารณสุข ไมรูจักการบูรณาการงานกับงานอื่น และบางคนสนใจทํางานอื่นมากกวา
งานทันตสาธารณสุข  

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให
การดําเนินงาน 

ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ทันตาภิบาลสวนใหญเปนนองจบ
ใหม ๑-๓ ป  ทําใหขาดทักษะใน
การดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
ไมรูจักบูรณาการกบังานอื่น และ
บางคนสนใจทํางานอื่นมากกวา
งานทันตสาธารณสุข 

  

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- ตัวช้ีวัด ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะทําใหเปรียบเทียบยอนหลังไมได   
- การรายงานขอมูลที่ขอจากพื้นที่  ควรใชจากระบบขอมูลที่มีอยู และใหพื้นที่รายงานเพิ่มเติมใหนอยที่สุด  
เพื่อลดภาระในงานบริการที่มีมากอยูแลว 
- พัฒนาความกาวหนาทันตาภิบาลในเขาสูตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส และกรณีผูจบ 

ปริญญาตรีใหมีโอกาส เขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ดานทันตสาธารณสุข) เพื่อลดความขาดแคลน

ทันตบุคลากรในหนวยบริการทุกระดับ 

 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

ไมมี  
                                               ผูรายงาน นางอภัยวัล พรตระกลูพิพัฒน  

       ตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
                                 วัน/เดือน/ป ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  

                                                           โทร 095 883 9595  
                                                 E-mail tardtong2501@hotmail.com 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๕๘ 

 

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

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมวัยเรียนและวัยรุน 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 5  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป (ไมเกิน ๔๐ ตอประชากรหญิงอายุ  

                          ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน) 
๒. สถานการณ  
 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 1๐-๑๔ ป พ.ศ. 255๙ - 25๖๑ เทากับ  1.๑๔, 1.๐๔, และ 0.๘๕     
ไมเกินคาเปาหมายของประเทศ คือ ไมเกิน 1.๓ ตอพันคน อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ป         
จังหวัดกาฬสินธุ ไมเกินคาเปาหมายของประเทศ และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ ในป พ.ศ. 255๙–256๑ 
เทากับ ๒๙.๓๐, ๒๘.๗๔ และ ๒๗.๑๘ ตามลําดับ แตตองมีการวางมาตรการปองกันและเฝาระวังอัตราการ
ต้ังครรภซ้ํา จังหวัดกาฬสินธุสูงเกินคาเปาหมายของประเทศ ในป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เทากับ ๑๓.๖๔, 
๑๔.๖๔ และ 1๕๔.๘๓ ตามลําดับ จังหวัดกาฬสินธุสามารถใหบริการยาฝงคุมกําเนิด ซึ่งมีบุคลากรที่รับการ
อบรม พรอมใหบริการยาฝงคุมกําเนิด จํานวน 1๖ แหง แตยังพบปญหาแมวัยรุนหลังคลอด /หลังแทง ไมให
ความรวมมือในการรับบริการคุมกําเนิด ควรมีการใหความรู คําแนะนําและสรางแรงจูงในการฝงยาคุมกําเนิด
กึ่งถาวร  
 การขับเคลื่อนงานตามกลไกอําเภออนามัยการเจริญพันธ และคลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุน (YFHS)      
ทุกอําเภอผานการประเมินอําเภออนามัยการเจริญพันธุ และทุกโรงพยาบาลผานการประเมินคลินิกที่เปนมิตร
กับวัยรุน (YFHS) ครบทุกแหง รอยละ 100 ไดรับการประกาศเปนจังหวัดอนามัยเจริญพันธุ ในป 255๘    
จังหวัดแรก ในเขตสุขภาพที่ 7 โดยขับเคลื่อนงานวัยรุนในภาพรวมจังหวัดผานโครงการปองกันและแกไข
ปญหาการต้ังครรภในวัยรุนแบบบูรณาการ ป ๒๕๖๑ คณะกรรมการงานอนามัยแมและเด็ก ในการแกปญหา         
แมต้ังครรภอายุนอยกวา 20 ป มีการขับเคลื่อนงานโดย Teen Manager ระดับจังหวัด อําเภอผาน
คณะกรรมการ To be Number One มีระบบเช่ือมโยงการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน หรือโรงเรียนคู
เครือขาย (OHOS) ครบทุกอําเภอ มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน       
ระดับจังหวัด ตาม พรบ.ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙  มีคณะทํางานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร (๕ กระทรวงหลัก) และสงบุคลากรรับการอบรมพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๕๙ 

 

 

         ภาพท่ี ๑ อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ     

 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ พบวามีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ เทากับ 
1.๑๔ และ 1.๐๔ ป ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๑) จาก HDC adjusted เทากับ ๑.๒๐ ตามเกณฑคาเปาหมาย         
ไมเกิน ๑.๓ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๐-๑๔ ป ๑,๐๐๐ คน จังหวัดกาฬสินธุไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน โดยมีหนวยงานศึกษาธิการจังหวัดเปนหนวยงานหลักรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่สงเสริมการเรียนรู ดานเพศวิถีศึกษา 
และทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมีระบบการดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม  
         ภาพท่ี ๒ อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ   

   

 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ มีแนวโนมลดลง เทากับ ๒๙.๓๐ ,๒๘.๗๔ และ๒๖.๕๓ ตามลําดับ ตามเกณฑคา
เปาหมายไมเกิน ๔๐ ตอประชากรหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๐ 

 

ภาพท่ี ๓ อัตราการคลอดของหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ป ตอประชากรหญิง ๑๕-๑๙ ป ๑,๐๐๐ คน พ.ศ.๒๕๖๑ 
รายอําเภอของจังหวัดกาฬสินธุ (ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๑) 
  

 
 

 

       ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 จากการจําแนกสถิติการคลอดของหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป รายอําเภอ พบวาอําเภอที่มีอัตราการคลอด
ในหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป ตอพันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป สูงที่สุดแตไมเกินคาเปาหมายที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด (ไมเกิน ๔๐ ตอพันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป) ไดแก อําเภอหนองกุงศรี (๒๓.๒๘),              
ดอนจาน (๒๒.๐๖), สามชัย (๒๐.๘๓) และสมเด็จ (๑๙.๑๓) ตามลําดับ สวนอําเภอที่มีอัตราการคลอดนอย
ที่สุด คือ อําเภอทาคันโท (๑๑.๕๕) แตอัตราการคลอดหญิงอายุ ๑๕ - ๑๙ ป จาก HDC adjusted เทากับ 
๒๖.๕๓ ตอพันประชากรหญิงอายุ ๑๕ – ๑๙ ป 
 
การต้ังครรภซ้ําในวัยรุนอายุตํ่ากวา ๒๐ ป 
ภาพท่ี ๔ รอยละการต้ังครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
 

 

 
 

 

ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 รอยละการต้ังครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ พบวามี
แนวโนมเพิ่มข้ึน เทากับ ๑๔.๗๕, ๑๔.๖๔ และ๑๕.๑๕ ตามลําดับ ซึ่งเกินเกณฑคาเปาหมาย คือ ไมเกินรอยละ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๑ 

 

๙.๕ จากการสอบถามทราบวาวัยรุนที่ต้ังครรภบางสวนไมใหความรวมมือในการคุมกําเนิดกึ่งถาวร สงผลให
อัตราการต้ังครรภซ้ําในวัยรุนสูงกวาเปาหมาย แมวาสถานบริการพรอมใหบริการ   

 

ภาพท่ี ๕ รอยละการต้ังครรภซ้ําในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๖๑    

            (ต.ค.๖๐– พ.ค.๖๑) จําแนกรายอําเภอ    
  

 
 

           ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  

 อัตราการต้ังครรภซ้ํา ยังสูงเกินเปาหมายของประเทศ  คือ ๑๕.๑๕ เน่ืองจากหญิงอายุ 15-19 ป 
หลังคลอดหรือหลังแทง มีการคุมกําเนิดนอยเพียง รอยละ ๕๕.๒๔ แมวา ทางโรงพยาบาลจะมีบุคลากรที่ผาน
การอบรมการใหบริการยาฝงคุมกําเนิดกึ่งถาวรพรอมใหบริการ แตวัยรุนหลังคลอด/หลังแทง ผูรับบริการยัง
ไมใหความรวมมือในการใหบริการยาฝงคุมกําเนิดกึ่งถาวร อําเภอที่มีอัตราการต้ังครรภซ้ําสูงมากคือ คํามวง 
รอยละ ๓๓.๓๓, นามน รอยละ ๓๐.๗๗ หวยเม็ก รอยละ ๒๗.๒๗ และทาคันโท รอยละ 25.๐๐ และพบวา
อําเภอที่ไมมีอัตราการต้ังครรภซ้ําของหญิงอายุนอยกวา ๒๐ ป จํานวน ๓ อําเภอ ไดแก อําเภอรองคํา ,สหัสขันธ 
และอําเภอหนองกุงศรี  
ภาพท่ี ๖  รอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ท่ีไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหม (Modern Methods)  

              หลังคลอด หรือหลังแทง จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐– พ.ค.๖๑) จําแนกรายอําเภอ     
 

 

           ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๒ 

 

ภาพท่ี ๗ รอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา ๒๐ ป ท่ีคุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีก่ึงถาวร          
(หวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด) จังหวัดกาฬสินธุ ป พ.ศ.๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐– พ.ค.๖๑) จําแนกรายอําเภอ     

 

 
 

           ท่ีมา: ขอมูลจาก HDC วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

การคุมกําเนิดดวยวิธีสมัยใหมในวัยรุนอายุนอยกวา 20 ป หลังคลอดหรือหลังแทง เทากับรอยละ 
๑๖.๕๔ (ภาพที่ ๖) สวนรอยละของวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป ที่คุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร 
(หวงอนามัย และยาฝงคุมกําเนิด) เทากับรอยละ ๕๕.๒๔ และพบอําเภอที่มีวัยรุนอายุตํ่ากวา 20 ป                
ที่คุมกําเนิด ไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวรมากที่สุด คือ อําเภอรองคํา ,สมเด็จ และเขาวง เทากับ 
๑๐๐.๐๐ ,๙๖๑๕ และ ๘๐.๐๐ (ภาพที่ ๗)  
 

ระบบบริการท่ีเปนมิตรกับวัยรุนและเครือขายการดําเนินงานในระดับอําเภอ 
ภาพท่ี ๘ รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานเกณฑมาตรฐาน (YFHS ) จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ    

รอยละของโรงพยาบาลท่ีผานการพิจารณาตัดสิน และประเมินรับรองตามมาตรฐาน (YFHS )(สะสม) 
จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ 

 

 
 

ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักอนามัยเจริญพันธุ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๓ 

 

 

ภาพท่ี ๙ รอยละของอําเภอท่ีผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุ จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกรายอําเภอ  
           รอยละของอําเภอท่ีผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุ (สะสม) จังหวัดกาฬสินธุ จําแนกราย

อําเภอ 

 

ท่ีมา : ขอมูลจากสํานักอนามัยเจริญพันธุ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

การดําเนินงานสําคัญในการสงเสริมใหบรรลุเปาหมายในเรื่องลดอัตราการต้ังครรภในวัยรุน คือการ

จัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรกับวัยรุนและเยาวชน ผลการดําเนินงานในปที่ผานมามีโรงพยาบาลผานเกณฑ

มาตรฐาน YFHS รอยละ ๑๐๐.๐๐ (ภาพที่ 7) และอําเภอผานเกณฑอําเภออนามัยการเจริญพันธุรอยละ 

๑๐๐.๐๐ (ภาพที่ 8) สงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุนและเยาวชน           

(Youth Friendly Health Services) มีบริการคลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุนที่ดําเนินการไดผานเกณฑตาม

มาตรฐานทุกโรงพยาบาล เปนจงัหวัดอนามัยการเจริญพันธใน ป ๒๕๕๘ นอกจากน้ีมีการบูรณาการดําเนินงาน

รวมกับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุน Teen Manager ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และมีโรงเรียนคูเครือขาย 

(OHOS) ครบทุกอําเภอในการขับเคลื่อนงานวัยรุนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ๑. ดําเนินการตาม พรบ.การปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙ 
     ๑.๑ จังหวัดกาฬสินธุมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหา
การต้ังครรภในวัยรุน ในป ๒๕๖๐ มีการจัดประชุมฯ ๒ ครั้ง และป ๒๕๖๑ จัดประชุมฯ ๑ ครั้ง และผลที่เกิด
จากการประชุมฯ คือ มีคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ (๕ กระทรวงหลัก) และขอรายงานความกาวหนา
การดําเนินงานโดยจังหวัดกาฬสินธุ ไดกําหนดแผนการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เดือน ก.ค. 
๖๑ เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอนามัยการเจริญพันธุ ในวัยรุน    มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลตอไป 
     ๑.๒ มีการจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรปองกันและแกไขปญหา
การ ตั้งครรภในวัยรุนจังหวัดกาฬสิน ธุ  ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๑  วัตถุประสงค เพื่อ เตรียมความพรอม
การนําเสนอความกาวหนาของการ ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน ป ๒๕๖๑ ของหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๔ 

 

 
 
 ๒. พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอําเภออนามัยเจริญพันธุ 
      ผลการดําเนินงานในปที่ผานมามีโรงพยาบาลผานเกณฑมาตรฐาน YFHS และอําเภอผานเกณฑ
อําเภออนามัยการเจริญพันธุรอยละ ๑๐๐.๐๐ สงเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เปนมิตรสําหรับวัยรุน
และเยาวชน (Youth Friendly Health Services) มีบริการคลินิกที่เปนมิตรกับวัยรุนที่ดําเนินการไดผานเกณฑ
ตามมาตรฐานทุกโรงพยาบาล เปนจังหวัดอนามัยการเจริญพันธใน ป ๒๕๕๘ จังหวัดแรก ในเขตสุขภาพที่ 7 
     จังหวัดกาฬสินธุมีชองทางเพื่อการเขาถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ          
ในรูปแบบตางๆ ดังน้ี 
๑. สถานบริการสาธารณสุข 
      - การจัดบริการคลินิกวัยใส  (YFHS) ในโรงพยาบาลทุกแหง จํานวน ๑๘ แหง 
      - ทางโทรศัพท Hotline สายดวน ของแตละโรงพยาบาล 
      - ทางสื่ออนไลน facebook  line 
      - สื่อประชาสัมพันธ แผนผับ โปสเตอร 
๒. สถานศึกษา  
       - การจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทุกแหง  
       - มีมุมเพื่อนใจวัยรุนในโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแหง 
๓. ในชุมชน       
 - กิจกรรมรณรงคในวันสําคัญตางๆ เชน วันเอดสโลกวันวาเลนไทน วันงด สูบบุหรีโลก งดเหลา
เขาพรรษา 
      - การอบรมพอ แม ผูปกครองที่มีบุตรหลานอยูในวัยรุน โดยใชหลักสูตร “คูมือการจัดการอบรมเรื่อง
เพศคุยไดในครอบครัว ” 
      - การจัดพื้นที่สรางสรรคสําหรับเยาวชน / โรงเรียนพอแม 
      - สื่อบุคคล เชน อสม. ผูนําชุมชน แกนนําวัยรุนและเยาวชนและไดมีการเพิ่มชองทางการเขาถึง       
ของกลุมเปาหมาย เชน การติดปายคลินิกวัยรุนหนาโรงพยาบาล ในโรงเรียน สุขศาลา และจุดที่วัยรุน         
และเยาวชนรวมตัวกัน 
 ๓. อัตราการต้ังครรภซ้ําในวัยรุนลดลง เนน การคุมกําเนิดกึ่งถาวร  
     - ในป ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุไดสํารวจและแจงความตองการอบรมใหบริการยาฝงคุมกําเนิด
สําหรับพยาบาล ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการยาฝงคุมกําเนิดในเครือขายเครือบริการสตรี
ต้ังครรภเสี่ยงสูงเขตสุขภาพที่ 7 จํานวน ๖ คน คือ โรงพยาบาลทาคันโท , คํามวง ,สามชัย ,หวยผึ้ง ,สมเด็จ
และนาคู ซึ่ งรวมแลวโรงพยาบาลที่มีบุคลากรที่ผานการอบรมทักษะการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวร              
(ยาฝงคุมกําเนิด) จํานวน ๑๖ แหง  
     - ระบบขอมูลการรายงานผลการใหบริการคุมกําเนิดหลังคลอดหรือหลังแทงในกลุมวัยรุนมีความ
ถูกตองครบถวน ทันเวลา จังหวัดกาฬสินธุไดมีการดําเนินงาน ภายใตแนวคิดพัฒนาระบบบริการคุณภาพใน
โรงพยาบาลมาตรฐาน โดยใชมาตรการ 
     ๑. คณะกรรมการ MCH Board ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ (ดวยกลไกลการขับเคลื่อนการพัฒนา
อนามัยแมและเด็กต้ังแตฝากครรภถึงการคลอดและการวางแผนครอบครัว) ผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๕ 

 

ชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) โดยมาตรการหลังคลอดจะไดรับบริการใหการปรึกษาการคุมกําเนิดเพื่อใหแมวัยรุน
เลือกคุมกําเนิดโดยยึดหลักการคุมกําเนิดไดนาน ไมมีผลกระทบตอการเลี้ยงลูกดวยนมแม ซึ่งเจาหนาที่ผู
ใหบริการในเรื่องน้ีจะเปนเจาหนาที่จากหลายจุดบริการไดแกเจาหนาที่หอผูปวยใน คลินิกมุมเพื่อนใจวัยรุน 
และคลินิกวางแผนครอบครัว   
   ๒.คณะกรรมการ OSCC ในกรณีที่เกิดภาวะการต้ังครรภที่ไมพึงประสงค/การแทงโดยมีการ
ใหบริการคุมกําเนิดในหญิงอายุนอยกวา ๒๐ป ที่มารับบริการดวยเรื่องคลอดหรือแทงบุตรในสถานบริการ
สาธารณสุขและไดรับบริการคุมกําเนิดดวยวิธีคุมกําเนิดชนิดกึ่งถาวร(ยาฝงคุมกําเนิด/หวงอนามัย)  
   
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห          
จากการตรวจติดตาม 
 ๑.วัยรุนหลังคลอด /หลังแทงบางสวน ไมใหความรวมมือในการคุมกําเนิดกึ่งถาวร สงผลใหอัตราการ
ต้ังครรภ ซ้ําในวัยรุนสูงกวาเปาหมาย 
 ๒.บุคลากรทีม่ีความรูและทักษะในการใหบริการคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่งถาวรไมครอบคลุมทุกโรงพยาบาล 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย
ที่ทําใหการดําเนินงานไม
บรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจ
ราชการรบัไปประสาน
หรือดําเนินการตอ 

๑.วัยรุนหลังคลอด /หลัง
แทงบางสวน ไมใหความ
รวมมือในการคุมกําเนิด
กึ่งถาวร สงผลใหอัตรา
การต้ังครรภ ซ้ําในวัยรุน
สูงกวาเปาหมาย 
 

๑. วิเคราะหสถานการณและผนวกกบัรายงานในที่ประชุม 
MCH Board ทุก ๓ เดือน 
๒.เพิ่มการเขาถึงและการใชบริการคุมกําเนิด เพื่อการปองกัน
การ ต้ังครรภและการต้ังครรภซ้ําหลังคลอดหรือแทง โดย  
เนนการใชยาฝงคุมกําเนิดและหวงอนามัย 
๓. เสริมสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)    
แกกลุมเปาหมาย 
๔. อัตราการต้ังครรภซ้ําของวัยรุนมากกวารอยละ ๙.๕      
สวนหน่ึงมาจากครอบครัวที่มีความพรอมดานสังคมและ
ตองการจะมีบุตร 
 

 

๒.บุคลากรทีม่ีความรู

และทักษะในการ

ใหบรกิารคุมกําเนิดดวย

วิธีกึ่งถาวรไมครอบคลมุ

ทุกโรงพยาบาล 

๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานคุมกําเนิดดวยวิธีกึ่ งถาวร               
(ยาฝงคุมกําเนิด) ใหครอบคลุมทุกโรงพยาบาล ๑๘ แหง 
 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๖ 

 

 
๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

๑. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม พรบ.ปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภในวัยรุน พ.ศ.๒๕๕๙ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบการศึกษาที่สงเสรมิการเรียนรูดานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มี
คุณภาพและระบบดูแลชวยเหลือที่เหมาะสม 

๒. อบรมหลักสูตรการคุมกําเนินดวยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝงคุมกําเนิด) ใหครอบคลมุทุกโรงพยาบาล  
 

๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
 1) รูปแบบชุมชนเขมแข็งบานหนองแข อําเภอกุฉินารายณ  
 2) ชุมชนตนแบบ เยาวชนคนดี TO BE NUMBER ONE ไมด่ืม ไมเสพ ไมทอง ขับเคลื่อนเชิงบูรณา
การผานสภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน 
 

 
 

                                                                                ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุข 
                                                                          วัน/เดือน/ป  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
                                                                          โทร.๐๘๔-๓๘๙๑๑๖๐  

                                                                         E-mail :Uraivan.mai@hotmail.com 
 

ผูรายงาน  นางสาวอุไรวรรณ พันโนฤทธ์ิ 
ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุข  
วัน/เดือน/ป  ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โทร.๐๘๔-๓๘๙๑๑๖๐  
E-mail :Uraivan.mai@hotmail.com 

   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๗ 

 

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

หัวขอ การพัฒนาสุขภาพกลุมผูสูงอาย ุ
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๖ รอยละตําบลที่มีระบบ Long Term Care ผานเกณฑ  (รอยละ 60) 
 

2. สถานการณ 
            ป 2560 จังหวัดกาฬสินธุ มีประชากรรวมทั้งสิ้น 985,232 คน โดยเปนประชากรอายุ 60 ปข้ึนไป
จํานวน 141,963 คน คิดเปนรอยละ 14.40 เมื่อเทียบกับประชากรทั้งหมด เปนชาย 63,856 คน คิดเปน
รอยละ 44.98 เปนหญิง 78,107 คนคิดเปนรอยละ 55.01 อัตราสวนเพศ ที่ชวงอายุ 60 ปข้ึนไป เปนชาย 
ประมาณ 82 คนตอหญิง 100 คน แยกเปนผูสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป) จํานวน 84,771 คน คิดเปน
รอยละ 59.71 ผูสูงอายุตอนกลาง (อายุ 70-79 ป) จํานวน 41,715 คน คิดเปนรอยละ 29.38 เปน
ผูสูงอายุตอนปลาย (อายุ 80 ปข้ึนไป) จํานวน 15,477 คน คิดเปนรอยละ 10.19 (ขอมูลประชากรกลาง ป 
2560) นับวาจังหวัดกาฬสินธุไดเขาสูการเปนสังคมผูสูงอายุแลว สอดคลองกับขอมูลประชากรผูสูงอายุ
ระดับประเทศ และคาดวาประชากรผูสูงอายุจะเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ จนเปนสังคมสุดยอดผูสูงอายุในอีก 17 ป
ขางหนา ซึ่งสะทอนถึงความตองการในการใชบริการทางสุขภาพที่เพิ่มข้ึนดวย เน่ืองจากผูสูงอายุมักมีปญหา
สุขภาพที่เกิดจากการถดถอยของสมรรถภาพทางรางกาย รวมกับภาวะเจ็บปวยและภาวะแทรกซอนไดงาย ทํา
ใหการดูแลสุขภาพผูสูงอายุมีความยุงยากซับซอนมากข้ึน และมีความตองการใชบริการดานสุขภาพมากกวา
ผูปวยกลุมอายุอื่นๆ นอกจากน้ีผลจากความเจ็บปวยยังทําใหผูสูงอายุสวนใหญตองอยูในภาวะพึ่งพิงเพิ่มข้ึนอีก
ดวย ในดานสุขภาพ จากการประเมิน/คัดกรอง พบผูสูงอายุปวยดวยโรคตางๆ ดังน้ี            

จากรายงานการคัดกรองและประเมินสุขภาพผูสูงอายุป 2560 พบวา โรคที่เปนปญหาและพบบอย 
คือ โรคเบาหวานรอยละ 24.91 โรคความดันโลหิตสูงรอยละ 23.89 โรคหลอดเลือดสมอง 0.70 และ
Geriatric Syndromes มีภาวะซึมเศราพบไมปกติ 1.62 ขอเขาเสื่อม 14.01 มีฟนแทใชงานครบ 20 ซี่ข้ึน
ไป รอยละ 59.76 มีฟนคูสบไมนอยกวา4คูรอยละ 67.64 ไดรับการใสฟนปลอมรอยละ3.57 พบสายตาไม
ปกติรอยละ12.94 ไดรับการคัดกรองสมองเสื่อมไมปกติรอยละ7.64มีประวัติจากการหกลมรอยละ 6.84 มี
ภาวะกลั้นปสสาวะไมไดรอยละ 8.69 โภชนาการไมปกติรอยละ 16.18 และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค
รอยละ 77.95 จากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน จ.กาฬสินธุ ในป 2560 
(ตุลาคม2559 -  มิถุนายน2560) จํานวนผูสูงอายุจากรายงานสถานบริการสาธารณสุขทั้งหมด 130,857 
คน ไดรับการคัดกรองความสามารถในการทํากิจวัตรประจําวัน (ADL) จํานวน 121,779 คนคิดเปนรอยละ 
93.06 มีผูสูงอายุประเภทติดสังคม รอยละ 94.35 ประเภทติดบานรอยละ 4.85 และประเภทติดเตียง รอย
ละ 0.79  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาว โดยรวมดําเนินการ
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกองทุน Long Term Care จํานวน 121 แหง จํานวนผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง 5,353 คน มี Care Manager จํานวน 205 คน มี Care Giver ใหการดูแลครอบคลุมทุกตําบล 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๘ 

 

จํานวน 1,772 คน (ขอมูล ณ 11 มกราคม 2561) โดยมีคลินิกใหบริการผูสูงอายุเช่ือมโยงจากสถานบริการ
สูชุมชน จํานวน 14 แหงจากทั้งหมด 18 แหง มีตําบลตนแบบการดูแลผูสูงอายุระยะยาวเปนแหลงเรียนรู
ศึกษาดูงานและมีการขยายผลดําเนินงาน มีโรงเรียนผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุกลุมติดสังคม สามารถคงความมี
สุขภาพดี พึ่งพาตนเองได จํานวน 122 แหง ภายใตการดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามวาระจังหวัด
กาฬสินธุ  ดูแลผูสูงอายุครบวงจร เพื่อเปาหมายผูสูงวัยเปนหลักชัยของสังคม  

ในดานการอยูอาศัยและดานสวัสดิการสังคม มีจํานวนครอบครัวที่มีเฉพาะผูสูงอายุอาศัยอยูกับเด็ก 

4,617 คน จํานวนครอบครัวที่มีผูสูงอายุอยูตามลําพังกับคูสมรส 3,408 คน อยูคนเดียวโดยลําพัง 232  คน 

จํานวนผูสูงอายุที่มีที่อยูอาศัยไมมั่นคง/สภาพที่อยูอาศัยไมเหมาะสมตอการพักอาศัย 266 คน ผูสูงอายุที่ตอง

ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนเด็ก ผูปวยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช 359 คน จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 

131,705 คน จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ 724 คน จํานวนผูสูงอายุพิการที่จดทะเบียน  

5,179 คน จํานวนผูสูงอายุที่ไมมีช่ือในทะเบียนบาน/ไมมีบัตรประชาชน 105 คน จํานวนผูสูงอายุที่ถูก

กระทําความรุนแรงทางรางกายหรือจิตใจ 4 คน (ที่มา : สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

จังหวัดกาฬสินธุ 2559) และ พบวา ประชากรกลุมวัยทํางานในจังหวัดกาฬสินธุ 100 คน ตองรับภาระดูแล

เด็กและผูสูงอายุ ประมาณ 46 คน เมื่อจําแนกตามกลุมวัย พบวา ตองรับภาระดูแลเด็ก ประมาณ 25 คน 

และผูสูงอายุ ประมาณ 21 คน สัดสวนรอยละของประชากรตามกลุมวัย เมื่อเทียบกับประชากรของจังหวัด

กาฬสินธุ 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ตารางที่ 1  ผลการดําเนินงานตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผานเกณฑ

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงาน 
ตําบลทีม่ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุLTC 

2557 2558 2559 2560 2561 

รอยละของตําบลที่มีระบบการ

สงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะ

ยาว LTC ในชุมชนผานเกณฑ 

รอยละ 48.14 50.37 

 

77.14 78.51 74.07 

ในระหวางป 2557-2558 ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน ไดปรับเกณฑคุณภาพการดําเนินงานดูแล

ผูสูงอายุระยะยาว โดยมี 6 องคประกอบ ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดไดดําเนินการประเมินรับรองตําบลที่

ผานการะเมินระดับดีเดน จาก 18 อําเภอ และมีจํานวนตําบลที่ผานเกณฑระดับพอใช จํานวน 65 ตําบล 

และในป 2558  มีตําบลที่ผานการประเมิน 68 แหง โดยไดกําหนดใหมีการประเมินซ้ําทุกป เพื่อการพัฒนา

ใหมีการยกระดับจากผานเกณฑระดับพอใช สูระดับดี ดีเดน ในป 2559-60 มีการปรับเกณฑเพิ่มเปน 8 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๖๙ 

 

องคประกอบ  ซึ่งมีจํานวนตําบลผานเกณฑ รอยละ 77.14 และ78.51 และในป 2561 กรมอนามัยไดมีการ

ปรับเกณฑตัวช้ีวัดจากเดิมใชจํานวนตําบลที่สมัครเขารวมโครงการพัฒนาระบบดูแลดานสาธารณสุขสําหรับ

ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  เปนใหมีเปาหมายดําเนินการทุกตําบล ผลงาน 8 เดือน (ตุลาคม 2560-พฤษภาคม 

2561) อยูที่รอยละ  74.07 ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตําบลทีม่ีระบบการสงเสริมสุขภาพดูแลผูสูงอายุระยะยาว LTC ในชุมชนผานเกณฑใน

รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561(ตุลาคม 2560-พฤษภาคม2561)   
 

ลําดับ อําเภอ จํานวนตําบล ผานเกณฑ 
ตําบล  LTC 

จํานวนตําบลที่ยังไมผานเกณฑ 
ตําบล  LTC 

พื้นที ่
ทียั่งไมเบิกจาย 

พื้นที ่
สมัครใหม 

1 เมือง 17 14 1 2 

2 นามน 5 5   
3 ดอนจาน 5 4 1  
4 กุฉินารายณ 12 9  3 
5 เขาวง 6 6   
6 นาคู 5 5   
7 หวยผึ้ง 4 4   
8 ทาคันโท 6 6   
9 ยางตลาด 15 4 1 10 

10 หวยเม็ก 9 5  4 
11 หนองกงุศร ี 9 3 4 2 
12 สามชัย 4 4   
13 คํามวง 6 6   
14 สหสัขันธ 8 5 1 2 
15 สมเด็จ 8 4  4 
16 กมลาไสย 8 8   
17 รองคํา 3 3   
18 ฆองชัย 5 5   
รวม  135 100 

(74.07%) 
8 27 

                             

ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลดานสาธารณสุขสําหรบัผูสูงอายุที่มี    
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๗๐ 

 

          ภาวะพึ่งพิง ป 2561  

จํานวน
ผูสูงอายุ
พ่ึงพิง 
(คน) 

จัดทํา 
Care 
Plan 
(คน) 

รอยละของ
การทํา 

Care Plan 
 

Care  
Manager 

Care 
Giver 

อปท. 
ท่ีเขารวม 

(แหง) 

รอยละ 
อปท.ท่ีเขารวม 

อปท.ท่ีโอน
เงินเพ่ือ
เบิกจาย 
(แหง) 

รอยละ 

5,321 
 

5,301 99.62 241 1,909 148 ป 59-60 
121 แหง 
ป 61 27 แหง 
98.66% 

113 
(ขอมูล  

ณ พ.ค.61) 

93.38 

  ป  2559-2560 องคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัครเขารวมดําเนินการกองทุน Long Term Care 
จํานวน 121 แหง ครอบคลุมรอยละ 80.66 ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จํานวน 5,353 คน มี Care 
Manager ที่ผานการอบรมครอบคลุมทุกสถานบริการ จํานวน 241 คน มี Care Giver ใหการดูแลครอบคลุม
ทุกตําบล จํานวน 1,909 คน  มีจํานวน ผูสูงอายุภาวะพึ่งพิงไดรับการจัดทําแผนดูแลรายบุคคล 5301 คน 
และยังมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   สงเอกสารแสดงความจํานงเขารวมโครงการฯ กับ สปสช. ในป 2561 
จํานวน 27 แหง ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงประมาณ 1,276 คน (ขอมูล ณ 11 มกราคม 2561)   
ตารางที่ 3  ผลการดําเนินงานคัดกรอง ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ  ตุลาคม  -  ธันวาคม   2560 

จํานวน ผส. จําแนก กลุม ADL (คน) โรคท่ีเปนปญหาและพบบอย 

ท้ังหมด
(คน) 

ประเมิน ADL 
(คน) 

1 2 3 DM   
(คน) 

HT  
(คน) 

หลอดเลือดสมอง 
(คน) 

131,70
7 
 

121,900 
(92.55% ) 

115,699 
(94.91%) 

5,257 
(4.31% ) 

944 
(0.77%) 

8,67
1 
 

8,123 
 

1,014 
 

             

สถานบริการสาธารณสุขไดมีการดําเนินงานประเมินและคัดกรองสุขภาพผูสูงอายุโดยมีผูสูงอายุไดรับ
การประเมิน ADL ครอบคลุมรอยละ 92.55 พบกลุมที่พึ่งพาตนเองได รอยละ94.91 และกลุมที่มีภาวะ
พึ่งพิง  รอยละ 4.7 โดยพบเปนติดบานรอยละ 4.30 และติดเตียง รอยละ 0.77 สวนโรคที่เปนปญหาและ
พบบอยที่มีการคัดกรอง ประเมินในคลินิกผูสูงอายุและในชุมชน คือโรคเบาหวาน พบจํานวน 8,671 คน โรค
ความดันโลหิตสูง 8,123 คน และโรคหลอดเลือดสมอง 1,014 คน โดยผูรับผิดชอบไดรายงานการคัดกรอง 
ประเมิน รายไตรมาส   

 
 

ตารางที่ 4  ผลการดําเนินงานคัดกรองประเมินสุขภาพผูสูงอายุ Geriatric Syndromes  
              (ตุลาคม – ธันวาคม 60) 
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เขาเสื่อม ภาวะสมอง
เสื่อม 

ซึมเศรา ภาวะเสี่ยง 
หกลม 

กลั้นปสสาวะ โภชนาการ 

คัดกรอง
(คน) 

ไมปกติ
(คน) 

คัด
กรอง
(คน) 

ไมปกติ
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ไม
ปกติ
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ไม
ปกติ
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ไม
ปกติ
(คน) 

คัดกรอง
(คน) 

ไม
ปกติ
(คน) 

101,926 
(77.38) 

12,750 
(12.50) 

98,865  
(94.91) 

5,997 
(6.06)  
 

105,581  
(80.16) 

1,491 
(1.41)  

8,882 
( 6.74) 

5,659 
(63.71) 

85,742 
( 65.10) 

7,234 
(8.43 ) 

100,087 
(75.99)  

19,318 
(19.30) 

              ผลการดําเนินงานคัดกรอง ประเมินสุขภาพผูสูงอายุ ในกลุม Geriatric Syndromes พบผิดปกติ  
ดังน้ี เขาเสื่อมรอยละ 12.50 ภาวะสมองเสือ่มรอยละ 6.06 ซึมเศรารอยละ 1.41 ภาวะเสี่ยงหกลมรอยละ 
63.71  กลั้นปสสาวะรอยละ 8.43 โภชนาการรอยละ 19.30 
กระบวนการขับเคลื่อน               
        1.1 ระดับอําเภอ Aging Manager รวมเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) โดยมี
นายอําเภอเปนประธาน มีแผนปฏิบัติการระดับอําเภอ จัดประชุมรวมกับกับ อปท. เพื่อสรางความรวมมือและ
ความมั่นใจในการบริหารจดัการกองทนุ ใหการสนับสนุนชวยเหลอืระดับตําบล มีแผนการออกเย่ียมติดตามการ
ดําเนินงาน กรณีมีปญหา Aging Manager โรงพยาบาลชุมชนและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ เปนพี่เลี้ยง 
ชวยเหลือแกไขปญหาและออกรวมดําเนินการในพื้นที่ รวมกับ Care Manager รพ.สต. มีการดําเนินการ
ขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ และดําเนินการตามนโยบาย Kalasin Happiness Model 
ของผูวาราชการจังหวัด และไดรับงบประมาณจํานวน 321,000 บาท สนับสนุนการอบรมพัฒนาจิตอาสา
ประชารัฐดูแลผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง จํานวน 250 คน 18 อําเภอ 
          1.2 ประชุมติดตามการบรหิารจัดการกองทนุและจดัทําแผนปฏิบัติการการดูแลผูสงูอายุทีม่ีภาวะ
พึ่งพิง จงัหวัดกาฬสินธุ  

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย สํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาติ เขต ๗   
ขอนแกน โดยความรวมมือของ 16ศูนยอนามัยที่ ๗ ขอนแกน16 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขต7 รอยแกนสาร                                                                                                      
สินธุ และพื้นที่ LTC ตนแบบ ม ีCare Manager และผูรบัผดิชอบกองทุน Long Term Care จาก อปท.เขา
รวมประชุม 240 คน  

วันที่ 15  กุมภาพันธุ 2561 สปสช.เขต 7 ขอนแกน เชิญ Care Managerและ อปท.เขา 
รวมประชุมเวทีมหกรรมวันที่ 7 มีนาคม 2561 สปสช.เขต 7 ขอนแกน เชิญ Care Managerและ อปท.เขา
ประชุม ซักซอมความเขาใจการเบิกจายเงินและการบันทึกรายการบัญชีเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถ่ินหรือพื้นที่กองทุนผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง          
                วันที่ 29 เมษายน 2561 จัดโดย สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เขต ๗ ขอนแกน 
โดยความรวมมือของ 1 6ศูนยอนามัยที่ ๗ ขอนแกน 1 6 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อบรม Care Manager และ
ผูรับผิดชอบกองทุน Long Term Care จาก อปท.เขารวมประชุมการข้ึนทะเบียน Care Manager Care 
Giver และการบันทึกขอมูลผูสูงอายุภาวะพึ่งพิง ในโปรแกรมสปสช. จํานวน 220 คน 
                  วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน เชิญคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยสูงอายุเขาประชุม เพื่อพิจารณาและติดตามการดําเนินงาน. 
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         1.3 การสื่อสารเพื่อบริหารจัดการกองทุนฯ ใหคณะอนุกรรมการกองทุน LTC พิจารณาเห็นชอบ ให
โอนเงิน ใหศูนยพัฒนาและฟนฟูคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและคนพิการ หรือใหหนวยบริการสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใหจายเงินสนับสนุนการทํางานของผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ ตามเงื่อนไขและความเหมาะสม 
         1.4  จัดประชุมสรางความรวมมือ ในการดําเนินงานผูสูงอายุรวมกับหนวยงาน 4 กระทรวงหลักระดับ
จังหวัด เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย 1 6 สํานักสงเสริม 1 6การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
กาฬสินธุ สํานักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ สาขาสมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ 
และ 1 6ศูนยอนามัยที่ ๗ ขอนแกน 1 6 1 6ในการประชุม 1 6คณะกรรมการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุระดับจังหวัด และ
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานดูแลผูสูงอายุ ตําบล Long Term Care ระดับโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
               วันที่ 21 มีนาคม 2561 สํานักงานทองถ่ินจังหวัดกาฬสินธุจัดประชุมการดําเนินงานดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประชารัฐแกอปท.จํานวน 150 แหง โดยกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินได
กําหนดใหทองถ่ินอําเภอคัดเลือกตําบลตนแบบการดูแลผูสงูอายุระยะยาว อําเภอละ 1 แหงเพื่อเสนอรับรางวัล
เชิดชูเกียรติ 
       1.5   การนิเทศติดตาม การดําเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยผูสูงอายุรวมกับการนิเทศงานสาธารณสุข
ผสมผสาน  ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ไดนิเทศคปสอ.จํานวน 18 แหง ระหวางวันที่  
3 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561  
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม  

การบริหารจัดการกองทุน LTC แนวปฏิบัติใหยึดตามประกาศ สปสช. ระเบียบทองถ่ิน ที่ตองอาศัย การ
ตีความ นิยามใหตรงกัน ทําใหคณะอนุกรรมการกองทุน LTC ไมมีความมั่นใจตอการดําเนินงานเพื่อความถูกตอง 
เมื่อถูกตรวจสอบ 
3. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ 
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 
ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 
- การพัฒนาดานวิชาการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ Care Manager  

เสนอใหกรมการแพทย โดย
สถาบันเวชศาสตรฯจัดสรร
งบประมาณสําหรับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ Care Manager 
ดานการดูแลผูสงูอายุกลุม
Geriatric  Syndromes 
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ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ 

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะ 
ท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 
ผูสงูอายุกลุมติดสงัคม เชนใน
โรงเรียนผูสงูอายุ ยังเขาไมถึง
งบประมาณสําหรับการสงเสริม
สุขภาพที่ตอเน่ือง  

เสนอใหกรมอนามัยรวมกบักรม
กิจการผูสูงอายุ กระทรวงพฒันา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
จัดทําแผนรวมกันในการ
สนับสนุนใหมงีบประมาณ
สนับสนุนการสงเสริมสุขภาพ
ผูสงูอายุกลุมติดสงัคม  

 

 

5. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย 
- งาน LTC กําหนดใหเปนตัวช้ีวัดรวมของกระทรวงหลักที่เกี่ยวของ 

6. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 
         ผลงานดีเดนกรมอนามัย ประจําป ๒๕๖๐ นวัตกรรมดีเดนดาน 
           7.1 สงเสริมสุขภาพและดูแลผูสูงอายุ ระดับเขต : ตําบลทาคันโท อ.ทาคันโท   

 7.2 โครงการย้ิมสวยสดใส ผูสูงวัยสุขภาพดีที่นาบอน โดยการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ  
ต.นาบอน อ.คํามวง รางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสงเสริมทันตสุขภาพ ป 2561 เขตสุขภาพที่ 7  
ขอนแกน 

 7.3 ตนแบบโรงเรียนผูสูงอายุที่มีกระบวนการสงเสริมสุขภาพเปนแหลงศึกษาดูงาน   
- ร.ร.ผูสูงอายุบานโคกเครือ ม.3 ร.ร.ผูสูงอายุบานโคกศรี ต.อุมเมา อ.ยางตลาด 
- ร.ร.ผูสูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ยกระดับเปน ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ผูสูงอายุ โดยปรับสถานที่ 2 อาคารเรียน 3 ช้ัน ในพื้นที่ ร.ร.เทศบาลวัดใตโพธ์ิคํ้าเดิม (ใชงบประมาณจาก
รางวัลธรรมาภิบาล) 

- รมโพธ์ิรมไทร ตําบลนาโก อ.กุฉินารายณ 
         - ร.ร.ผูสูงอายุตําบลบัวขาว อ.กุฉินารายณ 

 
                ผูรายงาน นางสาวแอนนา แสบงบาล 

                                                             ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                                                             วัน/เดือน/ป 8 มิถุนายน 2561 

                                                    โทร. 086-716-6606  
      E-mail : anna.2005@hotmail.com  
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  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และการจัดการสขุภาพ 

หัวขอ การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๗ รอยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ (รอยละ ๕๐) 
  
2. สถานการณ 
 จังหวัดกาฬสินธุ มีทุนเดิมจากประสบการณในการบูรณาการเชิงพื้นที่ภายใตโครงการกาฬสินธุคนดี 
สุขภาพดี รายไดดี (กาฬสินธุ ๓ ดี) มาต้ังแตป ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ เมื่อมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ฯ วาดวย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ จึงดําเนินงานตอเน่ืองไดอยางเปนระบบ ตอเน่ือง เขมขนย่ิงข้ึน 
อีกทั้งผูวาราชการจังหวัด สนองขอสั่งการนายกรัฐมนตรี ตามโครงการกาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง      
(Kalasin Happiness Model) โดยกําหนดเปนประเด็นรวมที่ทุกอําเภอตองดําเนินการ แบบบูรณาการในพื้นที่  
 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

3.1) ทุกอําเภอมีการทบทวน และแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ใหม 
หลังจากระเบียบสํานักนายกฯ มีผลบังคับใช ครบทั้ง ๑๘ อําเภอ ภายใน ๘ พฤษภาคม ๒๖๕๑ แตยังพบวา
บางอําเภอมีการแตงต้ังคณะกรรมการ เกินกวา ๒๑ คน  

3.2) มีการสื่อสารประกาศนโยบาย ประชุมช้ีแจง MOU ระหวางผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดกาฬสินธุ นายฐานะที่ปรึกษา กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอําเภอ นําโดยนายอําเภอ ทั้ง ๑๘ อําเภอๆ ละ ๒๑ คน รวม ๓๗๕ คน เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่
หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ 

3.3) ทุกอําเภอประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ  กําหนดประเด็นรวม และ
บูรณาการโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอยอําเภอละ ๒ ประเด็น (ตามเอกสารแนบทาย) 

3.4)  สรางกลไกการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ดังน้ี 
          3.๔.๑ บูรณาการกับนโยบายแกปญหาความยากจน “คนกาฬสินธุ ไมทิ้งใครไวขางหลัง”  
          3.๔.๒ บูรณาการงบประมาณพัฒนาจังหวัด สนับสนุนการดําเนินงาน พชอ. ๒ โครงการ คือ 
               - โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย งบประมาณ  ๔,๘๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท  
              - โครงการพัฒนาจิตอาสา ดูแลผูดอยโอกาส ๑,๖๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท 
3.5)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ จัดทําแผนและออกเย่ียมเสริมพลัง ประเมินผล 

คณะทํางานระดับตําบล หมูบาน เปาหมายการพัฒนา 
3.6) ทําแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มหกรรม พชอ.ประจําป ระดับจังหวัด เดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
 
    
 

 

แบบ ตก. 1 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  



๗๕ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
 ๑. ขอควรระวังคือสวนกลาง กรม กอง ไมควรช้ีนํา หรือสั่งการ ใหผลักดันงานในความรับผิดชอบ    
เขาขับเคลื่อนผาน  พชอ. จะทําใหไมเปนไปตามเจนารมย พชอ. แตควรเสนอให ทีมเลขานุการจัดเตรียม 
วิเคราะห สังเคราะหขอมูล นําเสนอตอคณะกรรมการ 
   

 5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ 
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจราชการรับ ไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑. โครงสรางคณะกรรมการ พชอ. 
ที่แข็ง เปนทางการ เกินไป จําทํา
ให คกก.พชอ. เปนระบบสั่งการ 
ติดกรอบ สายงานแบบเดิมๆ 

สสจ.หรือ ทีมเลขาฯ ควรเสริมพลัง
ใ ห  ค ก ก . พ ช อ .  มุ ง มั่ น  ก ล า
เปลี่ยนแปลง ในการปฏิรูประบบ
บริหารจัดการระบบสขุภาพยุคใหม 
กลาคิด กลานํา กลาแสดงออก  

 

๒.  การกํ าหนดประ เ ด็น  โดย
ปราศจากขอมูลที่มีคุณภาพ ขาด
การมีสวนรวมในการเปนเจาของ
ปญหา 

  

๓. การกําหนดประเด็นรวมมาก
เกินไป เพราะเกรงใจ แตไมนําสู
การจัดการ การปฏิบัติอยางจริงจัง 

ในปน้ี ควรกําหนดประเด็นรวม ๒-
๓ ประเด็น นําสูการจัดการ การ
ปฏิบั ติอยางจริงจังเพื่อเปนการ
สรางกลไก ใหเขมแข็ง คอยขยาย
ผลในปตอไป 

 

๔. ไมมีงบประมาณ ที่ชัดเจน เพื่อ
มาขับเคลื่อนประเด็นรวม   

ควรมี ก ารส นับส นุนงบ  PP&P 
/PPA หรือ งบบูรณาการอื่นๆ ที่
สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็น
รวม  โดยตรง 

 

       
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย   
               ในระยะ ๒-๓ ป แรกน้ีสวนกลาง กรม กอง ไมควรเรงรัด ช้ีนํา หรือสั่งการ ใหผลักดันงานในความ
รับผิดชอบ เขาขับเคลื่อนผาน  พชอ. จะทําใหไมเปนไปตามเจนารมย พชอ. แตควรเสนอให ทีมเลขานุการ
จัดเตรียม วิเคราะห สังเคราะหขอมูล นําเสนอตอคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๗๖ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  
               พชอ.รองคํา โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรองคํา เขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุนสุขภาพตําบล ในฐานะองคกรอื่น ตามระเบียบกองทนุระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินหรือพื้นที่
(กองทุนสุขภาพตําบล) เขาระบบเงินบํารุงสํานักงานสาธารณสุขอําเภอรองคํา จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อเปน
งบประมาณในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน พชอ. จํานวน 

                                                                ผูรายงาน  นายธงชัย  ปญูรัตน 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     

                                                                  วัน/เดือน/ป.  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
                                                        โทร  ๐๙๓ ๓๒๔ ๗๕๐๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๗๗ 
 

เอกสารแนบทาย 
ประเด็นรวม การพัฒนาคุณภาพชีวิต อยางนอยอําเภอละ ๒ ประเด็น 

ลําดับ 
 
 

รายช่ืออําเภอ 
 
 

การรวมกันแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ตามบรบิท2เรือ่ง /อําเภอ 
(ระบุช่ือเรือ่ง การพัฒนา/แกไขปญหาพชอ.) 

1 อําเภอเมืองกาฬสินธุ 1.กาฬสินธุไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2.อาหารปลอดภัย  
2 อําเภอดอนจาน 1.ดอนจานไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2..ปลอดเหลางานศพ  
  3.สงเสริมออกกําลังกาย 

3 อําเภอนามน 1.RTI 
    2.เกษตรอินทรีย 
  ๓.จัดการขยะ 

๔ อําเภอกมลาไสย 1.กมลาไสยไมทิ้งใครไวขางหลัง 
  ๓.RTI 
  ๔.วัณโรค 
  ๕.ชุมชนสดใส ไรขยะ 

๕ อําเภอรองคํา 1. พิษสุนัขบา 
    2.การแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจร 
  ๓.ปญหาทองกอนวัย 

๖ อําเภอฆองชัย 1.ฆองชัยไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2.งานบุญปลอดเหลา 
  ๓.การดูแลผูสูงอายุ 

๗ อําเภอยางตลาด 1.NCD/DM 
    2.อาหารปลอดภัย  
  ๓.ผูสูงอายุ 
  ๔.การจัดการขยะ 

๘ อําเภอหนองกุงศรี 1.เบาหวาน/ความดันฯ 
  ๒.มะเร็งตับ/มะเร็งทอนํ้าดี 

๙ อําเภอทาคันโท 1.ทาคันโทไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2.ปญหายาเสพติด 

๑๐ อําเภอหวยเม็ก 1.หวยเม็กไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2.วัณโรค 

๑๑ อําเภอสหัสขันธ 1.สังคมดี 
    2.สิ่งแวดลอมดี 
  ๓.สิ่งแวดลอมดี 
  ๔.ทองเที่ยวดี 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๗๘ 
 

 
ลําดับ 

 
 

รายช่ืออําเภอ 
 
 

การรวมกันแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของพื้นที่ตามบรบิท2เรือ่ง /อําเภอ 
(ระบุช่ือเรือ่ง การพัฒนา/แกไขปญหาพชอ.) 

๑๒ อําเภอสมเด็จ 1.ผูสูงอายุ 
    2.อาหารปลอดภัย 

๑๓ อําเภอคํามวง 1.วัณโรค 
    2.อุบัติเหตุการจราจร 
  ๓.อนามัยแมและเด็ก 

๑๔ อําเภอสามชัย 1.วัณโรค 
    2.พัฒนาการเด็ก 
  3.งานบุญปลอดเหลา 

๑๕ อําเภอกุฉินารายณ 1.ปญหาวัยรุน 
    2.ปญหาขยะ 

๑๖ อําเภอนาคู 1.นาคูไมทิ้งใครไวขางหลัง 
    2.ผูสูงอายุ 

๑๗ อําเภอหวยผึ้ง 1.เมืองสะอาด 
    2.ปลอดโรค(TB/พิษสุนัขบา) 
  ๓.ปลอดภัย(สารเคมี/RTI) 
  ๔.ปลอดคนจน 
  ๕.ปลอดเหลางานศพ 
  ๖.ดูแลผูมีภาวะพึ่งพิง 

๑๘ อําเภอเขาวง 1.เขาวงไมทิ้งใครไวขางหลัง 
   2.อาหารปลอดภัย 
  ๓.พิษสุนัขบา 
  ๔.ยาเสพติด 
  ๕.สิ่งแวดลอม ขยะ 
  ๖.วัณโรค 
  ๗.RTI 
  ๘. เด็กจมนํ้า 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ 



๗๙ 
 

แบบ ตก.๑ 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน 2561   
 

1.ประเด็นการตรวจราชการ   

ตัวช้ีวัดที่ ๘ รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT)         

              ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง (รอยละ ๘๕)  
 

๒. สถานการณ   

จังหวัดกาฬสินธุ พบโรคและภัยท่ีสําคัญในป ๒๕๖๑ ดังน้ี 

 ๒.๑ อุบัติเหตุจราจร ชวงเทศกาลปใหม เสียชีวิต   ๗ ราย 

 ๒.๒ อุบัติเหตุจราจร ชวงเทศกาลสงกรานต เสียชีวิต   ๖ ราย 

 ๒.๒ อุทกภัย ในพื้นที่ อําเภอเมอืง  อําเภอยางตลาด อําเภอกมลาไสย อําเภอฆองชัย อําเภอรองคํา 

 ๒.๓ โรคระบาด โรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ อําเภอเมอืง อําเภอรองคํา อําเภอกมลาไสย อําเภอฆองชัย                       

อําเภอยางตลาด อําเภอกุฉินารายณ  อําเภอเขาวง อําเภอนาคู อําเภอดอนจาน 

 ๒.๔ โรคระบาด โรคไขเลอืดออก ในพื้นที่ อําเภอเมือง อําเภอกมลาไสย อําเภอรองคํา             

อําเภอกุฉินารายณ อําเภอเขาวง อําเภอยางตลาด อําเภอหวยเม็ก อําเภอสหสัขันธ อําเภอคํามวง อําเภอนามน 

อําเภอนาคู อําเภอดอนจาน อําเภอฆองชัย อําเภอทาคันโท อําเภอสมเด็จ อําเภอหนองกุงศรี อําเภอหวยผึ้ง 

อําเภอสามชัย 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

ลําดับ ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
๑ ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการ 

เหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ตาม 
โครงสรางศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจงัหวัด ไดรับการอบรม 
หลักสูตร ICS สําหรับผูบรหิาร 

๑.นายแพทยประวิตร ศรีบญุรัตน นายแพทยสาธารณสุข
กาฬสินธุ 
๒.นายแพทยพรพัฒน ภูนากลม ผูอํานวยการโรงพยาบาลนา
มนรับผิดชอบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผานการ 
ฝกอบรม ICS สําหรับผูบรหิาร(จํานวน ๙ ช่ัวโมง จัดโดยกรม
ควบคุมโรค) 

๒ จัดทีมปฏิบัติการระดับจงัหวัดในสวน 
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation 
Section) เพื่อปฏิบัติการในภาวะ

คําสั่ง ที่ ๑๖๒ /๒๕๖๐ แตงต้ังคณะกรรมการตามระบบ
บัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency 
Operation Center : EOC) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
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๘๐ 
 

ปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กาฬสินธุ 
ลําดับ ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 

๓ จัดทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) 
ระดับจังหวัดเพื่อเฝาระวัง ตรวจจับ 
และประเมินสถานการณการเกิดโรค 
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีช่ือ 
ผูปฏิบัติงานตระหนักรูสถานการณ 
อยางนอยจงัหวัดละ ๓ คน และ 
ภาวะฉุกเฉินจังหวัดละ๕ คน) 

๑.ในชวงปกติ เจาหนาที่เฝาระวังสถานการณฉุกเฉินไดแก
เจาหนาที่ปฎิบัติงานศูนยรับแจงเหตุและสั่งการจงัหวัด
กาฬสินธุ อัตรากําลงั ๓ ผลัดตอวัน เวรละ ๓ คน โดยมี
พยาบาลวิชาชีพเปนหัวหนาเวร ที่สามารถติดตอสือ่สารกับ
ทุกโรงพยาบาล/สาธารณสุขอําเภอไดตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดย
มีเครื่องมือสื่อสารวิทยุ  โทรศัพท  โทรสาร line 
๒.ในภาวะฉุกเฉิน/หรือชวงเทศกาลที่มีความเสี่ยงสํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ จัดเวรและจัดทําคําสั่งใหบุคคล
กรเฝาระวังวันละ ๘-๑๐ คน ดังน้ี 
    ๒.๑ เวร SRRT เฝาระวังโรค วันละ ๒ คน 
    ๒.๒ เวรเคลื่อนทีเ่ร็วตอบโตสถานการณฉุกเฉิน PHER เวร
ละ  ๖-๘ คน 

๔ วิเคราะหระดับความเสี่ยงสําคัญของ 
โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด 

ลําดับ อําเภอ ความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 
๑ เมือง ๑.อุบัติเหตุจราจร 

๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

 
 
๒ 

เขาวง 
 

๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

๓ คํามวง ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

๔ ฆองชัย ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อุทกภัย 
๓.อัคคีภัยที่เกิดจากโรงงานคัดแยก
ขยะอิเลก็ทอรนิกส 
๔.โรคพิษสุนัขบา 
๕. โรคเลปโตสไปโรซสิ 

๕ ดอนจาน ๑. อุบัติเหตุจราจร 
๒. อัคคีภัย 
๓. จมนํ้า 

๖ ทาคันโท ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรควัณโรค 
๓.โรคอุบัติใหม/อบุัติซ้ํา 
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๘๑ 
 
 

ลําดับ ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
  ๗ นาคู ๑.อุบัติเหตุจราจร 

๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

๘ นามน ๑.อุทกภัย 
๒.อุบัติเหตุจราจร 
๓.โรคอุบัติใหม 

๙ ยางตลาด ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.นํ้าทวม 
๓.โรคอุบัติใหม 

๑๐ รองคํา ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคอุบัติใหม 

๑๑ หวยเม็ก ๑. อัคคีภัย 
๒. อุบัติเหตุจราจร 
๓. อุทกภัย 

๑๒ สหสัขันธ ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรคระบาด 
๓.อุทกภัย 
๔.สารเคม ี

๑๓ หนองกงุศร ี ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อุทกภัย 
๓.สารเคม ี

๑๔ หวยผึ้ง ๑.อุทกภัย 
๒.โรคพิษสุนัขบา 
๓.โรคไวรัสซิกา 
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๘๒ 
 
 

ลําดับ ดําเนินงาน เอกสาร/หลักฐานประกอบการประเมินผล 
  ๑๕ สมเด็จ ๑. อุบัติเหตุจราจร 

๒. สารเคม ี
๓. อัคคีภัย 
๔.จมนํ้า 
๕.โรคระบาด 
๖.ภัยแลง 
๗.ภัยหนาว 
๘.ดินโคลนถลม 

๑๖ สามชัย ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.โรคอุบัติใหม 

 ๑๗ กุฉินารายณ ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.อัคคีภัย 
๓.โรคพิษสุนัขบา 
๔.สารเคม ี
๕.อุทกภัย 

๑๘ กมลาไสย ๑.อุบัติเหตุจราจร 
๒.นํ้าทวม 
๓.อัคคีภัย 

๕ ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวัด มีการซอมแผน หรือม ี
การยกระดับเปดปฏิบัติการภาวะ 
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที ่

๑.การซอมแผนปฎิบัติการ Table Top Exercise)   จังหวัด
กาฬสินธุ  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่องการตอบโต
สถานการณอบุัติเหตุหมูจําลองเหตุการณ ณ ถถนนทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๒๑๓ ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ  โยมี
นายไกรสร กองฉลาด  ผูวาราชการจงัหวัดกาฬสินธุเปนผู
บัญชาการเหตุการณ 
๒.ประชุมศูนยปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกาฬสนิธุ 
โรคพิษสุนัขบา ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
๓.ประชุมศูนยปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) จังหวัดกาฬสนิธุ 
โรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา  ในวันที่ ๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 
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๘๓ 
 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 

จากการตรวจติดตาม  

       ปจจบุันความเสี่ยงมหีลากหลายมากมาย ทัง้ทีเ่คยเกิดข้ึน และไมเคยเกิดข้ึน ยากตอการคาดการณ   

บุคลากรที่ทํางานตองอาศัยประสบการณเทียบเคียงเหตุการณวางแผนในการตอบโตสถานการณซึ่งพบวา 

บุคคลสวนใหญ ไมมีประสบการณในการจัดการภาวะฉุกเฉิน และขาดอุปกรณที่เพียงพอเหมาะสมตอการตอบ

โตความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนดังน้ี 

 ๑.อุปกรณที่ใชในการตอบโตสถานการณอุทกภัยเชน เรือ เสือ้ชูชีพ รองเทาบูท  สวมเคลื่อนที ่

 ๒.อุปกรณที่ใชในการจัดการตอบโตสถานการณสารเคมีเปนตน 
 

๕.ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให
การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป
ประสานหรือดําเนินการตอ 

- 
 

- - 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

   ไมมี  

๗. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถาม)ี 

   ไมมี 

 

 

                                                             ผูรายงาน นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย 

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

                                                           วัน/เดือน/ป.  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   

                                                    เบอรโทร  08-4428-4557  

                                                             E-mail : tukta2201@yahoo.com 
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๘๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑  
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพปองกันโรคและการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑  

   
๑. ประเด็นการตรวจราชการ   
ตัวช้ีวัดที่ ๙  อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุนอยกวา ๑๕ ป (<4.5) ตอประชากรเด็ก         
                อายุตํ่ากวา ๑๕ ปแสนคน 
๒. สถานการณ   
 ๒.๑ ขอมูลสถานการณระดับจังหวัดเปรียบเทียบรายป    
 

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

อัตราการเสียชีวิตจากการ  

จมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา   

๑๕ ป    

ผลงาน(ราย)     ๒๖    ๒๒    ๑๑    ๙    ๗    ๑๓    

อัตรา(ตอ สปก) ๑๔.๑    ๑๑.๙    ๖.๑    ๕.๑    ๔.๐    ๗.๘    

  
    

ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด     ป พ.ศ.    ๒๕๖๐     ๒๕๖๑   

อัตราการเสียชีวิตจากการ  

จมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา   

๑๕ ป   

เปาหมาย ปชก    ๑๔๕,๕๐๕  ๑๔๘,๑๗๖  

ผลงาน(ราย)     ๒   ๓   

อัตรา (ตอ สปก) ๑.๓๗  ๒.๐๒   

หมายเหตุ ขอมูลชวงเดือนมกราคม – มิถุนายน  ๒๕๖๑ (แหลงขอมูลจากฐานขอมูลดานสุขภาพจังหวัด
กาฬสินธุ ๖๑ (HDC) ) 

  ๒.๒ ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด ปงบ 

ประมาณ 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิ         

นารายณ 
เขาวง 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา    
๑๕ ป 

เปาหมาย ๒๐,๔๓๙ ๖,๒๑๑ ๙,๙๔๙ ๒,๕๖๑ ๑๕,๑๓๗ ๔,๑๓๕ 

ผลงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

สปก ๐ ๐ ๐ ๐ ๖.๖๐ ๐ 

 

 

 

แบบ ตก. 1 
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๘๕ 
 

ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด  ปงบ  
ประมาณ  

ยางตลาด  หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง  ทาคันโท  หนอง           
กุงศร ี

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา 
๑๕ ป  

เปาหมาย  ๑๙,๗๑๑ ๗,๗๘๘ ๖,๑๗๗ ๘,๑๙๓ ๖,๔๗๔ ๑๐,๕๕๖ 

ผลงาน  ๑  ๐ ๐ ๐  ๐  ๐ 

สปก  ๕.๐๗ ๐ ๐ ๐  ๐  ๐ 

Onbyuopdif9r[090r=][ui0- 

 ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด ปงบ 
ประมาณ 

สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย  นาคู  ดอนจาน ฆองชัย รวม 
ทั้งจงัหวัด 

อัตราการเสียชีวิตจากการ
จมนํ้าของเด็กอายุตํ่ากวา      
๑๕ ป 

เปาหมาย ๙,๙๘๐ ๔,๘๓๕ ๓,๙๖๓ ๔,๒๒๖ ๔,๔๑๓ ๓,๔๒๘ ๑๔๘,๑๗๖ 

ผลงาน ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

สปก ๑๐.๐๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

  
๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

๑. จังหวัดทําการเก็บรวบรวมแบบรายงานสอบสวนสาเหตุการจมนํ้าเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการ
วิเคราะหสาเหตุของการจมนํ้าในเด็กตํ่ากวา ๑๕ ป พรอมสงขอมูลกลับไปยังพื้นที่เพื่อหาแนวทางปองกันตอไป 

๒. จากการดําเนินงานพบวาในพื้นที่เริ่มมีการใชคอกกั้นเด็ก (Playpen)  จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา  ๒  
ป  เชน ทต.หนองสอ เปนตน 

๓. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุน/รวมกับหนวยงานภาคีเครือขายในการดําเนินงานปองกันเด็กจมนํ้า 
ตามองคประกอบผูกอการดีระดับตางๆ ประจําป ๒๕๖๑  จํานวน  ๑๑ ทีม 
รายชื่อทีมผูกอการดีการดําเนินงานปองกันการจมนํ้าในเด็ก Merit  Maker จังหวัดกาฬสินธุ ป  ๒๕๖๑ 

ลําดับท่ี ชื่อหนวยงาน อําเภอ ระดับ 

      ทองแดง เงิน ทอง 

๑ ทต.หนองสอ เมืองกาฬสินธุ 

 

  √  

๒ ทต.เหลาใหญ กุฉินารายณ 

 

 √   

๓ อบต.บัวขาว กุฉินารายณ √     

๔ ทต.จุมจัง กุฉินารายณ √     

๕ ทต.คําบง หวยผึ้ง √     

๖ ทต.ฆองชัย ฆองชัย  √   

 ๗ อบต.เหลากลาง ฆองชัย √     

๘ ทต.สงเปลือย เขาวง √     

๙ ทต.สระพังทอง เขาวง √     

๑๐ ทต.ทาคันโท ทาคันโท  √   

๑๑ ทต.หลักเมือง กมลาไสย √    

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๘๖ 
 

สรุป    ระดับทอง  จํานวน  ๑ ทีม 

  ระดับเงิน  จํานวน  ๑ ทีม 

  ระดับทองแดง  จํานวน  ๙ ทีม 

   รวมท้ังสิ้น จํานวน  ๑๑ ทีม 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ(Key  Risk  Area/Key Risk  Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
 กระบวนการดําเนินงานปองกันการจมนํ้าในเด็กจังหวัดกาฬสินธุขับเคลื่อนการดําเนินงานผาน อปท. 
เน่ืองจากมีบทเรียนของความย่ังยืนและงบประมาณในการดําเนินการแตดวยบริบทของปญหายังไมสามารถ
สื่อสารใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญของขนาดปญหาการจมนํ้าในกลุมเด็กไดดีพอจึงยังไมสามารถขยายผล
เชิงปริมาณไดในจังหวัดกาฬสินธุ ตองอาศัยระยะเวลาในการขับเคลื่อนงานปองกันการจมนํ้าในเด็ก เพื่อให
ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดกาฬสินธุและตองแสวงหาภาคีในการดําเนินงานเพิ่มเติมเพื่อการสราง
เครือขายใหมากที่สุด 
 

๕. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหาอุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ 
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ  สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป 
ประสานหรือดําเนินการตอ  

 
- 
  

 
-  

 
- 

  

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

ไมมี 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

  ๑. ทต.หลบุ  อําเภอเมอืง จงัหวัดกาฬสินธุ 
  ๒. อบต.บองแกว  อําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ 
  ๓. ทต.หนองสอ  อําเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ 
  ๔. ทต.เหลาใหญ  อําเภอกุฉินารายณ  จังหวัดกาฬสินธุ 
 

 

       ผูรายงาน  นางสาวนงนุช   โนนศรีชัย 
       ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
       โทร :       ๐๘๔-๔๒๘๔๕๕๗      

e-mail  Tukta2201@yahoo.com 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

mailto:Tukta2201@yahoo.com


๘๗ 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑  
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพปองกันโรคและการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ  

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๑  

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ   
ตัวช้ีวัดที่ ๑๐ อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจบ็ทางถนน (ไมเกิน ๑๖ ตอประชากรแสนคน) 
 

2. ขอมูลประกอบการวิเคราะห     
 2.1 สถานการณอัตราตายจากอบุัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ  จากขอมูล 3 ฐาน 
  

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

2559 12 20 22 15 8 31 26 13 12 18 21 16 214 21.72 
2560 17 25 25 19 24 26 18 18 30 24 18 17 261 26.49 
2561 15 25 24 33 27 33 34      191 19.38 

 
ป 2561 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
สาธารณสุข 14 20 23 26 22 27 29      
ตํารวจ 7 19 9 21 19 18 21      
บ.กลาง 6 6 5 15 8 10 13      
รวม 15 25 24 33 27 33 34      
 

ประชากร เปาหมาย จํานวนผูเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

ต.ค.2560-เม.ย.2561 

อัตราตายตอประชาการ
แสนคน 

985,232  คน อัตราตาย ไมเกิน  18 ตอ
ประชาการแสนคน 

191 ราย 19.38 

 

ขอมูล สนย.ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม2560-31 ธันวาคม 2560 
ประชากร เปาหมาย จํานวนผูเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนน 
ตุลาคม-ธันวาคม 2560 

อัตราตายตอประชาการ
แสนคน 

985,232  คน อัตราตาย ไมเกิน  18 ตอ
ประชาการแสนคน 

46 ราย 4.67 

 
 
 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๘๘ 

 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
  ขอมูลสถานการณแยกรายอําเภอ ปงบประมาณ 2561   (ขอมูล 3 ฐาน ) 
 
 ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด ปงบ 

ประมาณ 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิ         

นารายณ 
เขาวง 

อัตราตายจากอบุัติเหตุทาง
ถนน  (ไมเกิน 18 ตอ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 146,27
2 

36,697 69,591 16,526 101,491 34,550 

ผลงาน 36 13 8 4 21 6 

สปก 24.61 35.43 11.49 24.20 20.69 17.37 

236วสยนืน่รนเดจ 

ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด ปงบ 
ประมาณ 

ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท หนอง           
กุงศร ี

อัตราตายจากอบุัติเหตุทาง
ถนน  (ไมเกิน 18 ตอ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 129,37
2 

51,28
2 

42,814 48,799 37,941 66,876 

ผลงาน 35 6 4 11 10 14 

สปก 27.05 11.70 9.34 22.54 26.36 20.93 

 

ผลสําเร็จ/ตัวช้ีวัด ปงบ 
ประมาณ 

สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาคู ดอน
จาน 

ฆองชัย รวม 
ท้ัง

จังหวัด 

อัตราตายจากอบุัติเหตุทาง
ถนน  (ไมเกิน 18 ตอ
ประชากรแสนคน) 

เปาหมาย 62,37
7 

30,50
2 

25,70
1 

31,332 25,97
9 

27,130 985,23
2 

ผลงาน 5 8 1 2 3 4 191 

สปก 8.015 26.23 3.89 6.38 11.55 14.74 19.38 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงาน               
ไมประสบความสําเร็จ(Key  Risk  Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห 
สังเคราะห กระบวนการพัฒนางานปองกันและลดการจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ  ป 2561  ดังน้ี 
 4.1.มาตรการดานการบริหารจัดการ 
  4.1.1 ผลักดันใหทุกอําเภอ มีคณะกรรมการ ศปถ ทุกอําเภอ พรอมทั้งกําหนดให สสอ.    
และ รพ เปนเลขานุการรวมในคณะทํางาน  ศปถ อําเภอ 
  4.1.2 กําหนดใหโรงพยาบาลกาฬสินธุ พัฒนาTEA ใหสามารถดําเนินงานตาม   function 
ได  โดยมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานสัปดาห ละ  2 วัน พรอมพัฒนางาน TEA ของโรงพยาบาล

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๘๙ 

 

กาฬสินธุใหเปนตนแบบในการเตรียมพัฒนาTEA โรงพยาบาลแมขายในจังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย       
รพร.กุฉินารายณ  รพ.สมเด็จ รพ. กมลาไสย รพ ยางตลาด พรอมน้ีพัฒนาคุณภาพงานใหครอบคลุมประเด็น
ดังน้ี   
 4.2.มาตรการดานขอมูล  
  4.2.1 มีการพัฒนาระบบขอมูล  3 ฐาน รวมกับตํารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมรวม
เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการดําเนินงาน พรอมสะทอนขอมูลให ศปถ.ทุกอําเภอไดรับทราบสถานการณ       
ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยมีขอสรุปจากการประชุม ดังน้ี 
  1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ สรุปขอมูล 3 ฐาน และสะทอนขอมูลกลับทุกเดือน
เพื่อใชในการวิเคราะหและแกไขปญหาอุบัติเหตุจราจรในพื้นที่ 
  2.ให ศปถ.อําภอ สะทอนขอมูลในการประชุมความมั่นคงระดับอําเภอ ทุกเดือน 
  3.ให ศปถ.อําภอ สอบสวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่ ทุกราย 

4.3 มาตรการดานการปองกัน 
 ทีมปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ (D-RTI) และทีมปองกันการบาดเจ็บ 
จากอุบัติเหตุทางถนน (RTI team) ระดับตําบล/หนวยงาน สงผลการดําเนินงานเพื่อรับการประเมินผล                         
ประจําป 2561 จํานวน  13 ทีมดังน้ี 

 4.4.มาตรการดานการรักษาพยาบาล 
ผลงานตามตัวช้ีวัด Service plan สาขาอุบัติเหตุ จงัหวัดกาฬสินธุ (ตุลาคม 2560-เมษายน 2561) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลงาน 

1.รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤตมาดวยระบบEMS  มากกวารอยละ 60  1,761 x 100   = 12.84% 
     13,710 

2.อัตราเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 

ภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ ระดับ F2 ขึ้นไป ( ท้ัง

ท่ี ERและ Admit ) 

นอยกวา รอยละ 12  
 

336 x 100   = 2.40% 
    13,974         
 

3.อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA มากกวา รอยละ 20 
 

 89 x 100   = 31.11% 
   286 
 

4.รพ. F2 ผานเกณทประเมิน ECS คุณภาพ มากกวารอยละ  70 11 x 100   = 78.57% 
    14 

ระดับดี (Good) ระดับดีมาก (Excellent) ระดับดีเย่ียม (Advanced) RTI ระดับตําบล 
-อําเภอฆองชัย 
-อําเภอยางตลาด 
-อําเภอเขาวง 

-อําเภอหวยผึ้ง 
-อําเภอหวยเม็ก 
-อําเภอดอนจาน 

-อําเภอทาคันโท 
-อําเภอกมลาไสย 
-อําเภอนามน 
-อําเภอทาคันโท 

-ทต.ทาคันโท 
-ทต.หนองอบีุตร 
-ทต.ผาเสวย 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๙๐ 

 

 

๕. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  

ปญหาอุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ 

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ  สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป 

ประสานหรือดําเนินการตอ  

  -  - 

  

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  

ไมมี 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  

   ไมมี 
       ผูรายงาน  นางสาวนงนุช   โนนศรีชัย 
       ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
       โทร :       ๐๘๔-๔๒๘๔๕๕๗      

e-mail  Tukta2201@yahoo.com 
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แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ 11. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน ไมเกินรอยละ 2.40 และอัตรากลุมสงสัย
ปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรบัการวัดความดันโลหิตที่บาน ≥รอยละ 10 
 

2. สถานการณ 
   ตารางที่ 1 ขอมูลเชิงปริมาณระดับจงัหวัด 

ตัวช้ีวัด 
ป 2561  (พ.ค.61) 

เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
1. อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเสีย่งเบาหวาน (ไมเกิน
รอยละ 2.4) 

19,597 307 1.57 

2. อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับ
การวัดความดันโลหิตที่บาน (≥ รอยละ 10) 

7,459 2,806 37.62 

 
        
 

 จากรายงาน HDC (3 ปยอนหลัง) ป 2558-2560 พบวา อัตราปวยรายใหมจากโรคเบาหวาน      
ในภาพรวมของประเทศมีแนวโนมสูงข้ึนในทุกป จากป 2558 ที่มีอัตราปวยรายใหมของโรคเบาหวานที่ 
473.15 ตอแสนประชากร จนมาถึงป 2560 ที่มีอัตราปวยรายใหมเพิ่มข้ึนเปน 583.60 ตอแสนประชากร 
เชนเดียวกับอัตราปวยรายใหมจากโรคความดันโลหิตสูง ที่มีแนวโนมสูงข้ึนในทุกป โดยในภาพรวมของประเทศ 
ป 2560 มีอัตราปวยรายใหม 1356.68 ตอแสนประชากร เพิ่มข้ึนจากป 2558 ที่มีอัตราปวยรายใหม 
939.79 ตอแสนประชากร  
 ในจังหวัดกาฬสินธุ ยังมีแนวโนมที่ตองเฝาระวังกลุมเสี่ยง โดยอําเภอที่มีอัตราปวยรายใหม           
จากโรคเบาหวานสูงที่สุดในป 2560 ไดแก อําเภอเขาวง รองลงมาคือ อําเภอสามชัย และอําเภอดอน มีอัตรา
ปวยรายใหมตอแสนประชากร 1,172.21, 926.03 และ 781.40 ตามลําดับ ในสวนของอัตราปวยราย
ใหมจากโรคความดันโลหิตสูง ป  2560 อําเภอที่มีอัตราปวยรายใหมตอแสนประชากรสูงที่สุด คือ          
อําเภอสามชัยที่สูงถึง 2,416.25 รองลงมาคือ อําเภอเขาวง และอําเภอรองคําที่ 1557.16 และ 1553.36 
ตอแสนประชากร ตามลําดับ  

แบบ ตก. 1 
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 แตในการการเฝาระวังกลุมเสี่ยงน้ัน มีอัตราการเกิดผูปวยรายใหมลดลง โดยรอยละการเกิดผูปวย
เบาหวานรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน จังหวัดกาฬสินธุ รอยละ 3.03, 3.51, 1.84 และ 1.57 
ตามลําดับ รอยละผูปวยความดันโลหิตสูงรายใหม จากกลุมเสี่ยงความดันโลหิตสูง ป 2560 - 2561 รอยละ 
2.78 และ 2.57 ตามลําดับ ดวยการเนนจัดกระบวนการสงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยง และกระบวนการ         
การวัดความดันโลหิตซ้ําที่บาน ในกลุมสงสัยปวยโรคความดันโลหิตสูง ทําใหมีอัตราการเกิดผูปวยรายใหม         
จากการประเมินกลุมเสี่ยงมีแนวโนมที่ลดลง  

    

 จากแผนภูมิที่  3  พบวา  อัตร าผูป วยรายใหมจากกลุ ม เสี่ ย ง เบาหวาน (ยอนหลั ง  1 ป )                  
จากปงบประมาณ 2558 – 2561 มีแนวโนมลดลงในทุกระดับ ดวยกระบวนการที่มุงเนนการจดัการเฝาระวัง
กลุมเสี่ยง จากป 2558 จนถึงปจจุบัน ภาพรวมของประเทศมีอัตราผูปวยรายใหมจากกลุมเสี่ยงเบาหวาน   
รอยละ 2.24, 2.49, 1.72 และ 1.33 ตามลําดับ เขตสุขภาพที่ 7 รอยละ 2.52, 2.84, 2.53 และ 1.43 
ตามลําดับ จังหวัดกาฬสินธุ รอยละ 3.03, 3.51, 1.84 และ 1.57 ตามลําดับ โดยในจังหวัดกาฬสินธุ 
อําเภอที่ยังมีอัตราผูปวยเบาหวานรายใหมสูงกวาคาเปาหมาย คือ อําเภอเขาวง รอยละ 5.38 ดังแผนภูมิที่ 4 
ซึ่งทุกระดับจะตองมีกระบวนการเฝาระวัง ติดตามพฤติกรรมกลุมเสี่ยงอยางเขมขน เพื่อปองกันการเกิดผูปวยราย
ใหมในปตอไป 
 

 ตารางท่ี 2 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตท่ี
บาน ป 2561 

ขอมูล/ระดับ ภาพรวมประเทศ เขตสุขภาพท่ี 7  จังหวัดกาฬสินธุ 

จํานวนผูปวย 859,688 55,796 7,459 

เปาหมาย(รอยละ 10) 85,974 5,580 754 

ผลงาน 181,675 24,941 2,806 

รอยละ 21.13 44.70 37.62 
  

 จากตารางที่ 2 พบวา ในป 2561 อัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบไดรับการ
วัดความดันโลหิตที่บาน ผานเกณฑเปาหมายป 2561 (≥ รอยละ 10) ทุกระดับ ในภาพรวมของประเทศ 
กลุมสงสัย HT ไดรับการวัด BP ที่บาน รอยละ 21.13, เขตสุขภาพที่ 7 รอยละ 44.70 และจังหวัดกาฬสินธุ 
รอยละ 37.62 โดยการดําเนินงานเชิงรุกในการวัดความดันซ้ําที่บาน 1 สัปดาหน้ี จะเนนการกระตุนใหกลุม
สงสัยปวยไดระมัดระวัง และดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อปองกันโรคความดันโลหิตสูง   ทั้งยังเปนการสราง
พฤติกรรมในการติดตามสภาวะสุขภาพของตนเองดวย 
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3. กระบวนการดําเนินงาน 
   3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และคลินิกบริการ 
    3.1.1 ทบทวน แนวเวชปฏิบัติโรคไมติดตอเรื้อรังระดับจังหวัด การคัดกรองโรคเบาหวาน         
ความดันโลหิตสูง การคัดกรองภาวะแทรกซอนในผูปวย การดูแล รักษา สงตอใหเปนแนวทางเดียวกัน 
    3.1.2 พัฒนาศักยภาพ ทบทวนองคความรูดานระบาดวิทยาโรคไมติดตอเรื้อรัง เพื่อเปนทักษะ      
มีองคความรูในดานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอยางมืออาชีพ 
สามารถบูรณาการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่หลากหลายรูปแบบเขากับบริบทของพื้นที่ รวมกับการ
จัดการผูปวยรายกรณี 
    3.1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบันทึกขอมูล 43 แฟม และตอยอดองคความรูตางๆ       
ที่เกี่ยวของ ผานกระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรูระดับจังหวัด, การนิเทศติดตามการดําเนินงาน NCD Clinic 
Plus, การประชุมสัญจร, และการติดตามการบันทึกขอมูล 
    3.1.4 ติดตามผลการดําเนินงาน NCD Clinic Plus ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล โดยมีนโยบาย      
ในการยกระดับคุณภาพการใหบริการคลินิก NCD โดยทีมนิเทศติดตามระดับจังหวัด (ทีม ITCM) และติดตาม
การบันทึกขอมูล ใหคําปรึกษา ทีมพี่เลี้ยงแกไขปญหารายตัวช้ีวัดในดานขอมูลสารสนเทศโดยทีม ITCM 
    3.1.5 การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ตามประเด็น Crisis โรคเบาหวาน ป 2561 จากผล        
การวิเคราะห คนหาประเด็น ปจจัยเสี่ยง อันนําไปสูสาเหตุการตายดวยโรคที่เปนปญหาของจังหวัด 
    3.2 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
    3.2.1 ตอยอดและขยายการใชงานโปรแกรมโรคเรื้อรัง (Mini Clinic และ JP Check) ใหผูใชงาน
สามารถวิเคราะห บันทึก สงออกขอมูลไดถูกตอง ครบถวน และทันเวลา กระตุนใหเกิดความตระหนักโดย    
ทีม ITCM ในการติดตามขอมูลตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑ และนําขอมูลมา วิเคราะห สังเคราะห เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงาน 
    3.2.2 ติดตามการบันทึกขอมูลทั้งในระบบโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาล และ JHCIS         
ในทุก รพ.สต. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความเขาใจ ระหวางพื้นที่ ดานขอมูลสารสนเทศ   
    3.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการ (ทีม IT รวมกับทีม Case manager) ติดตามและประเมินผล
ความกาวหนาตัวช้ีวัดดานขอมูลสารสนเทศ โรคไมติดตอเรื้อรัง เพื่อพัฒนาหนวยบริการ คลินิกโรคเรื้อรัง      
เพื่อติดตามผลการบันทึกขอมูลใหเกิดผลตามความเปนจริง แกไขขอมูลที่ไมถูกตอง อัพเดตฐานขอมูล        
และวางแผนการทํางาน พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศรวมกัน 
    3.3 บูรณาการรวมกับภาคีเครือขาย 
     3.3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู เผยแพรการดําเนินงานตําบลจัดการสุขภาพโรคไมติดตอเรื้อรัง 
     3.3.2 ผลักดันนโยบายลดเสี่ยง ลดโรคไมติดตอเรื้อรัง เขาสูนโยบายสาธารณะโดยคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) 
     3.3.3 การดําเนินงาน 1 อําเภอ 1 “ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอเรื้อรัง” บูรณาการรวมกับ
โครงการ “ชุมชนรักษไต” 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ       (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห 
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
     4.1 Case Manager ของโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ NCD Clinic ทําหนาที่เปนทั้ง System 
Manager ระดับอําเภอและงานโรคอื่นๆ สงผลตอความเขมขนในการใหบริการผูปวย DM HT ในสถานบริการ 
และการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
     4.2 ความตระหนัก และความตอเน่ืองของการจัดการตนเองของกลุมเสี่ยงในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
     4.3 ทีมสุขภาพขาดทักษะในการสื่อสารใหผูปวยนําไปสูกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และขาด
ระบบการติดตามและประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุมปกติ กลุมเสี่ยง และกลุมปวย 
     4.4 ขาดวัสดุ อุปกรณ ในการคัดกรอง และการติดตามพฤติกรรมในชุมชน เชน เครื่องเจาะนํ้าตาล 
เครื่องวัดความดัน เครื่องช่ังนํ้าหนัก เครื่องถายภาพจอประสาทตา Fundus Camera และเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูลสภาวะสุขภาพที่เปนแนวทางเดียวกัน  
     4.5 การขาดความรู ความเขาใจในการการบันทึกขอมูล 43 แฟม ของพื้นที่ยังดําเนินการไมได
คุณภาพ (ครบถวน ถูกตอง ทันเวลา) และการวิเคราะหขอมูล 43 แฟม 
 

5. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 
สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรอืดําเนินการตอไป 
1) ความตระหนัก และความ
ตอเน่ืองของการจัดการตนเองของ
ก ลุ ม ป ว ย  ก ลุ ม เ สี่ ย ง ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 

1)ผลักดันระบบการทํางานรวมกับ
ชุมชน ผานกระบวนการคืนขอมูล
สถานการณโรคไมติดตอเรื้อรังใน
พื้ น ที่  โ ด ย ขั บ เ ค ลื่ อ น ผ า น
คณะกรรมการ พชอ.,ตําบลจัดการ
สุขภาพ, ชุมชนตนแบบลดเสี่ยงลด
โรค, ทีมหมอครอบครัว และ อสม. 
นักจัดการสุขภาพเปนตัวผลักดันใน
การสรางแรงจู งใจ สรางความ
ย่ังยืนในการจัดการตนเอง 

1) สนับสนุนงบประมาณการออก
ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของกลุมเสี่ยง กลุมปวย 
และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ ที่จะ
เปนตัวชวยในการติดตามสภาวะ
สุขภาพ หรือพฤติกรรมสุขภาพของ
ตนเองในชุมชนใหเพียงพอ เชน 
เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม ดั น ที่ บ า น 
เครื่ องตรวจ นํ้าตาล เครื่ อง ช่ั ง
นํ้าหนัก เปนตน 

2) ขาดระบบการติดตามอยาง
เ ข ม ข น ใ น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้ง
กลุมปกติ เสี่ยง และปวยในชุมชน 

3) ขาดอุปกรณดานการคัดกรอง 
และการติดตามพฤติกรรมตนเอง
ในชุมชน เชน เครื่องเจาะนํ้าตาล 
เครื่ อ ง วัดความ ดัน  เครื่ อ ง ช่ั ง
นํ้าหนัก   

2) วางแผนการดูแลตนเองรวมกับ
กลุมเปาหมายรายกรณี เพื่อจัดการ
กับปจจัยเสี่ยง และสาเหตุ ของการ
เกิดโรค โดยเนนการสรางความ
ตระหนัก และเขาใจในการควบคุม
ระดับนํ้าตาลอันจะนําไปสูการเกิด
เปนกลุมปวยพรอมทั้งมีระบบการ
ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพทั้ง 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๙๕ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 
สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรอืดําเนินการตอไป 
 กลุมปกติ เสี่ยง และปวยในชุมชน  
4) จํานวนเครื่องถายภาพจอ
ประสาทตาที่ใชหมุนเวียน 8 
เครื่องไมเพียงพอตอระยะเวลาที่
จํากัด 
5) ในสเปคเครื่องตรวจที่ตอง
หยอดนํ้ายา ทําใหผูปวยระคาย
เคือง และไมอยากเขารบัการตรวจ
คัดกรอง 

3) วางแผนการใชกลองรวมกัน
ระหวางหนวยบริการในชวงเวลา
การคัดกรอง 
4) สรางความเช่ือมั่นในการตรวจ 
ใหประชาชนได เห็น และไดรับ
ประโยชนจากการตรวจ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน
ก า ร อ า น ผ ล ก า ร คั ดก ร อ ง จ อ
ประสาทตา  และการใชกลอ ง 
Fundus camera 

2) เพิ่มจํานวนเครื่องถายภาพจอ
ประสาทตา ใหมีอัตราสวนที่
เพียงพอตอการใหบริการ และเปน
เครื่องที่ทันสมัย สะดวก งายตอ
การใชงาน และไมเกิดผลกระทบ
ตอตัวผูปวย 

6) Case Manager ของ
โรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่ NCD 
Clinic ทําหนาทีเ่ปนทัง้ System 
Manager ระดับอําเภอและงาน
โรคอื่นๆทีเ่กี่ยวของ เชน คัดกรอง
ตา ไต เทา หัวใจและหลอดเลือด 
สงผลตอความเขมขนในการ
ใหบรกิารผูปวย DM HT ในสถาน
บริการ และการสรางเสริมสุขภาพ
ในชุมชน 

6) กําหนดบทบาท หนาที่ที่ชัดเจน
ของบุคลากรดานการดําเนินงาน 
NCD (case manager) ในคลินิก
บริการเฉพาะโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง 
7) บูรณางานรวมกับทีมสหวิชาชีพ 
โดยกําหนดบทบาท หนาที่ที่ชัดเจน 
8) Mini case manager ใน รพ.
สต. ที่ผานการอบรม สามารถที่จะ
ดําเ นินงานจัดการรายกรณีใน
ชุมชนได  

3) สวนกลางจัดทําหลักสูตรในการ
สราง System Manager ระดับ
อําเภอเพิ่ ม      2 คน ในการ
บริหารจัดการระบบงาน NCD ใน
สวนของโรงพยาบาล 1 คน และ 
SM ของ คปสอ. 1 คน 
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมี 
NCD Mini CM ทุก รพ.สต. เพื่อ
ประสานงาน ดําเนินงานรวมกับ 
SM/CM ระดับอําเภอ  

7) ทีมสุขภาพขาดทักษะในการ
สื่ อ ส า ร ใ ห ผู ป ว ย นํ า ไ ป สู
ก ร ะ บ ว น ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น
พฤติกรรม 

9) แลกเปลี่ยนเรียนรู หรอืมีการทาํ 
Case conference ระหวาง
หนวยงาน ที่มีระบบการจัดการที่ดี 

5) สนับสนุนใหเกิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ของหนวยบริการที่ เปน
ตนแบบ และมีระบบการจัดการ
โรคได ดี  ทั้ ง ในระ ดับ เขตและ
ระดับประเทศ เพื่อ เพิ่ มทักษะ 
ประสบการณในการทํางาน และ
สื่ อ ส า ร ใ ห ผู ป ว ย นํ า ไ ป สู
กระบวนการปรับเปลีย่นพฤติกรรม
อยางย่ังยืน 

  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๙๖ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป
ประสาน หรอืดําเนินการตอไป 

8) ความรู ความเขาใจ ในระบบ
ขอมูล  43 แฟม สงผลตอการ
บันทึกขอมูล การสงออกขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล ที่ไมถูกตอง  

1 0 )  มี ก า ร เ ค ลี ย ฐ า น ข อ มู ล
ป ร ะ ช า ก ร  ( Person)  ใ ห เ ป น
ปจจุบันเสมอ และช้ีแจง/ทบทวน 
รายละเอียดการบันทึกขอมูลที่
ถูกตองทุกป 
11) แตงต้ังผูดูแลระบบขอมูล 43 
แฟม ระดับอําเภอ เพื่อติดตามการ
บันทึกขอมูล ประสานงานรวมกับ 
SM/CM และผูรับผิดชอบงานใน
พื้นที่ วเคราะหหาสาเหตุในสวน
ของตัวช้ีวัดที่ไมผานเกณฑ  

6) สนับสนุนคูมือการบันทึกขอมูล 
ในทุกระบบขอมูล ที่เกี่ยวของกับ 
43 แฟม 
7) สวนกลางมีการออกติดตามการ
บันทึกขอมูล เพื่อรวมแกไข และให
คําปรึกษาดานขอมูล 43 แฟมให
เปนแนวทางเดียวกันในระดับเขต/
ประเทศ  

9)  ข อมู ลป ระชากรที่ ไ ม เ ป น
ปจจุบัน 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 
    6.1 การขับเคลื่อนเชิงนโยบายในเรื่องการรณรงค ประชาสัมพันธ การสื่อสารความเสี่ยงที่นําไปสูการสรางความ
ตระหนักของประชาชน 
    6.2 เพิ่มความครอบคลุมในการสนับสนุนดานองคความรูดานสุขภาพ ดานเครื่องมือ การจัดบริการ และ
การติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
    6.3 สราง System Manager ระดับอําเภอ เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรัง 
    6.4 ควรพัฒนาระบบฐานขอมูล ในการออกรายงานผลการคัดกรองจําแนกแตละกลุม และการติดตามการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเสี่ยงสูงดวยเพื่อใชในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานไดจริง 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
 

นวัตกรรม หนวยงาน 

1. โปรแกรมตัวช้ีวัด NCD โรคเรื้อรงัระดับจงัหวัดติดตามคุณภาพงานระดับ
จังหวัด 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

2. โปรแกรม Clinic mini ติดตามคุณภาพงานระดับ คปสอ. ทีม ITCM โรงพยาบาลคํามวง 

3. ตําบลจัดการสุขภาพที่มีการดําเนินการลดเสี่ยงลดโรคตนแบบดวยหลัก 3
อ.2ส. ใหเปนมาตรการชุมชน  

ตําบลเสาเลา อําเภอหนองกงุศรี จงัหวัด
กาฬสินธุ 

4. พาขาวรสจืด และ อสม.คูบัดด้ี รพ.สต.บานแก อําเภอยางตลาด จงัหวัด
กาฬสินธุ 

5. โครงสรางคณะทํางานรวมกับชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานราชการในพื้นที่
แบบไรรอยตอ 

คปสอ.รองคํา 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๙๗ 
 

นวัตกรรม หนวยงาน 

6. หมอลําสูเบาหวาน คปสอ.รองคํา 

7. “NCD Clinic Extra Care” คลินิกบริการโรคเรื้อรังเต็มรปูแบบ 

โรงพยาบาลทาคันโท 8. “ไปรษณียคืนยา” สํารวจยาทานทีเ่หลือจากผูปวยโ ดยอสม. และตัวผูปวย
เอง นําสงคืนที่ตูไปรษณียคืนยา 

9. มาตรการชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอ 13 ประการ ชุมชนบานบอน ต.ลําหวยหลัว  อ.สมเด็จ 

 
 ผูรายงาน.....นางทิพาพร  ราชาไกร  

                                                                      ตําแหนง......พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
                                                                  วัน/เดือน/ป 5 มิถุนายน 2561  

                                                         โทร...0952240556.   
                                                                       E-mail…tipa_2511@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๙๘ 

 

แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ    
ตัวช้ีวัดที่ 12 โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑมาตรฐาน Green and Clean Hospital   

๒.  สถานการณ   
โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ มีจํานวน ๑๘ แหง ไดสมัครเขารวมโครงการสถานบริการสาธารณสุข

ลดโลกรอน Green and Clean Hospital ทั้ง  ๑๘ แหง โดยมีโรงพยาบาลที่มีตนทุนในการดําเนินงาน      
สถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอนต้ังแตป ๒๕๕๔  ในป พ.ศ.๒๕๖๐ มีโรงพยาบาลที่สมัครเขารวมโครงการ
สถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน Green and Clean ครบ ๑๐๐% ผลการประเมินผานเกณฑ Green    
and Clean Hospital ป ๒๕๖๐ ระดับดีมาก ๒ แหง ระดับดี ๔ แหง และระดับพื้นฐาน จํานวน ๑๘ แหง    
ผลการประเมินป ๒๕๖๑ พบวาผานเกณฑประเมิน Green and Clean Hospital ป ๒๕๖๑ ระดับดีมาก     
๓ แหง รอยละ ๑๖.๖๖ ประกอบดวย โรงพยาบาลกาฬสินธุ โรงพยาบาลคํามวง และโรงพยาบาลกมลาไสย 
ระดับดี ๑๐ แหง รอยละ ๕๕.๕๕ และระดับพื้นฐาน ๑๘ แหง รอยละ ๑๐๐  
     ในป  ๒๕๖๑  มีการขยายการดําเนินกิจกรรมสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน Green and 
Clean Hospital สู โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล อําเภอละ ๑ แหง โดยบูรณาการรวมกับ รพ.สต.ติดดาว  
 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

อําเภอ ๑ 
(ขอมูลส้ินสุด 
ธ.ค.๒๕๖๐) 

อําเภอ๒ 
………. 

อําเภอ๓ 
………. 

อําเภอ ๔ 
.......... 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูลส้ินสุด 

๓๐ ก.ย.๒๕๖๑) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ1 ณ ไตรมาส 2 

(ขอมูล ก.พ.-พ.ค 
.๒๕๖๑) 

๑ รอยละของ
โรงพยาบาลท่ี
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ G&C  
ร อ ย ล ะ  ๗ ๕ 
(ระดับพ้ืนฐาน) 

เปาหมาย     ๑๘ อําเภอ  

 ผลงาน     ๑๘ อําเภอใน
โรงพยาบาล 

และ  
Green &Clean 

ผานระดับดีมาก ๓ 
แหง รอยละ  
๑๖.๖๖ ระดับดี  
จํานวน ๑๐ แหง 
รอยละ ๕๕.๕๕ 
ผานระดับพ้ืนฐาน 
จํานวน  ๑๘ แหง 
รอยละ ๑๐๐  

       ๑๘ รพ.สต.ลดโลก
รอน 

รพ.สต.ผานระดับด ี
รอยละ ๗๗.๗๗ 
รพ.สต.ผานระดับ
พ้ืนฐาน รอยละ 
๒๒.๒๓ 

  อัตรา/รอยละ     ๑๐๐  

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๙๙ 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
  สภาพปญหาของพื้นที่ ประการสําคัญคือ ปญหาในดานการแกไขที่ใชงบประมาณ เชน ปญหาระบบ
บําบัดนํ้าเสียที่ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีการสรางใหม สถานที่พักขยะติดเช้ือใน
โรงพยาบาลที่ยังไมผานมาตรฐาน รวมถึงในประเด็นเรื่องถุงขยะแดงที่ยังไมมีการสกรีนขางถึงที่ระบุหนวยงาน
และมีรูปสัญลักษณขยะติดเช้ือ แตพบวามีบางโรงพยาบาลที่ดําเนินการแลว เชน โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
โรงพยาบาลกมลาไสย เปนตน   

 

  ๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให
การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ ดําเนินการ

ตอ 

๑. การพัฒนาในดานท่ีใชงบประมาณ
ท่ียังไมสามารถแกไขได เชน ระบบ
บําบัดนํ้าเสีย การจัดสรางท่ีพักขยะติด
เชื้อใน รพ. ท่ีไดมาตรฐาน และการ
สกรีนถุงแดง 
๒. ความชัดเจนถึงประโยชนท่ีไดรับ
ขององคกร หรือบุคลากรในองคกรใน
การพัฒนา G&C 
 

๑.จัดสรรงบอุดหนุนในการปรับปรุง
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ท่ีพักขยะตดิเชื้อ
ใหไดมาตรฐาน รวมถึงกําหนดเปน
นโยบายใหทุกสถานบริการ
สาธารณสุข ตองมีการสกรีนถงุขยะ
แดงการมีการนําไปใชในองคกร 

๑. สรางแรงจูงใจเพิ่มข้ึนใหองคกร
ที่มีการพัฒนางานไดระดับดีมาก  ให
มีการสนับสนุนงบประมาณ และ
ดําเนินการใหเปนรูปธรรมได อาทิ
สนับสนุนงบการติดตอโซลารเซลล
ลดคาใชจายพลังงานไฟฟาของ
องคกรที่เปนรูปธรรม   มีมาตรการ
ลดใชพลังงานอยางชัดเจนและ
ปฏิบัติได 
๒. สนับสนุนงบประมาณดานระบบ
บําบัดนํ้าเสียที่ไดมาตรฐานสําหรับ
โรงพยาบาล 

   
 

  ๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 
    การดําเนินงานโครงการสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน นอกจากมีการดําเนินงานตามนโยบาย
และมีการประเมินเพื่อผานเกณฑการตรวจราชการแลว ควรมีชองทางใหหนวยงานเสนอ Project ใหระดับ
กระทรวงสนับสนุนงบประมาณโดยตรงสําหรับหนวยงานที่มีแนวคิด (Idea) ที่เปนนวัตกรรม/ผลงานที่เกิด
ประโยชนเปนรูปธรรม-ขยายผลไดชัดเจน เชน  
     6.๑ แผนติดต้ัง Solar Farm ใน รพ. เปาลดคาใชจายเดือนละ ๒๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ บาท/เดือน/องคกร 
ตอบสนอง Green ประเด็น E = Energy  เสนอเปนแผนของบตอเน่ือง ๕ ป 
     6.๒  พัฒนาระบบนํานํ้าทิ้งที่บําบัดผานเกณฑมาตรฐานกลับมาใชใหมในระบบชักโครกหองนํ้าผูปวย ซึ่ง
เปนการประหยัดงบประมาณ ตอบสนอง Green  ประเด็น R = Restroom และ E = Environment   
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๑๐๐ 

 

7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) ผลการดําเนินงานที่เปน Best Practice และสามารถสรางคุณคา
ตอเน่ือง   
     จากการติดตามประเมินของคณะกรรมการประเมินระดับจังหวัดพบวาที่เปน Best Practice ในจังหวัด
กาฬสินธุ คือ  
     7.๑. โรงพยาบาลทาคันโท มี Best Practice การดําเนินงาน Green and Clean เช่ือมโยง สูทองถ่ิน    
ทต.ทาคันโท ในการพัฒนาเทศบาลขยะเปนศูนย Zero Waste 
      7.๒ โรงพยาบาลคํามวง มี Best Practice ดําเนินงาน Green and Clean ถวนทั่วทั้งองคกร พัฒนาเปน
โรงพยาบาลลดโลกรอนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (Green and Clean For Economic Sufficiency Hospital) 
      7.๓ โรงพยาบาลเขาวง มี Best Practice ดําเนินงานลดพลังงานดวยพลังงานสะอาด Solar cell จํานวน 
๑๖๒ แผน ลดคาใชจายเดือนละ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท/เดือน ระยะคืนทุน  ๘ ป 
   

 

ผูรับผิดชอบ/ผูเขียนรายงานผล 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง หนวยงาน เบอรโทรศัพท Email 
1 นายยุทธพล ภูเลื่อน นักวิเคราะหนโยบาย

และแผนชํานาญการ
พิเศษ 

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอม  

๐๔๓-
๘๑๒๒๔๐ 

Yuttapol01@hot
mail.com 

2 ดร.ศิริชัย รินทะราช นักวิชาการ
สาธารณสุขชํานาญ

การ 

กลุมงานอนามัย
สิ่งแวดลอม 

๐๔๓-
๘๑๒๒๔๐ 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๑ 
 

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

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ  
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด (Keyin ๑๖)  รอยละของตําบลตนแบบจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง ปองกันแกไขปญหาโรคพยาธิ 
                           ใบไมตับและมะเรง็ทอนํ้าดี 

 

๒.สถานการณ ความสําคัญของปญหา 
  จังหวัดกาฬสินธุมีกาติดเช้ือพยาธิใบไมตับ ในป ๒๕๕๘ เปน ๑๕.๓ % และในป ๒๕๕๙ เปน ๑๕.๖ % 
ตามลําดับ ซึง่นับวายังเปนอัตราการติดเช้ือทีสู่ง ในขณะที่มผีูปวยทีเ่ขารับบรกิารในโรงพยาบาลดวยโรคมะเร็ง
ทอนํ้าดี ในป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๘ จากระบบฐานขอมลูโรงพยาบาลในจงัหวัดกาฬสินธุ พบวา มีผูปวยจํานวน 
๒,๗๙๓ ราย ซึ่งเสียชีวิตแลว ๒,๔๑๗ ราย นับวาเปนปญหาสําคัญที่ตองไดรับการแกไขอยางจรงิจงัในทุกพื้นที่  
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

  - อนุมัติหลักการในการจัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการ 
  - ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
  - พื้นที่เสนอโครงการ / ดําเนินงานตามโครงการ 
  - สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  นิเทศ/กํากับ/ติดตามการดําเนินงานตําบลตนแบบ และ
รายงานผลการดําเนินงาน  เปาหมาย 
  ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานโพนทอง ตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ 
  ๒. ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสหสัขันธ ตําบลโนนบรุี อาํเภอสหสัขันธ 
  ๓. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานบอ ตําบลธัญญา อําเภอกมลาไสย 
  ๔. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลมหาไชย ตําบลมหาไชย อําเภอสมเด็จ 
  ๕. ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลรองคํา ตําบลรองคํา อําเภอรองคํา 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม  
      มาตรการท่ี ๑ การสรางเสริมสขุภาพ 
  ๑.องคการบรหิารสวนตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ และ องคการบรหิารสวนตําบลรองคํา 
อําเภอรองคํา ไดมีการอนุมัติงบประมาณในการ กอสรางบอบําบัดสิง่ปฏิกลูที่ไดมาตรฐาน และผานการทํา
ประชาพจิารณโดยชุมชนแลว  
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๒ 
 
  ๒. มีโรงเรียนตนแบบจํานวน ๑๐ แหงคือ  
๑.อําเภอเมือง ตําบลโพนทอง โรงเรียนหนองบัวราษฎรนิยม , โรงเรียนโคกนํ้าเกลี้ยงวิทยาคม 
๒.อําเภอกมลาไสย ตําบลธัญญา โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา , โรงเรียนบานแกหัวแฮดสมโฮงวิทย 
๓.อําเภอสหสัขันธ ตําบลโนนบุร ี โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษราษฎรอํานวย , โรงเรียนสหสัขันธวิทยาคม 
๔.อําเภอสมเด็จ ตําบลมหาไชย โรงเรียนบานคําหมวย , โรงเรียนมหาไชยโคกกวางวิทยา 
๕.อําเภอรองคํา ตําบลรองคํา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลรองคํา โรงเรียนกุดลงิวิทยาคม 
 

 โดย ครูจากโรงเรียนตนแบบ ๑๐ โรงเรียน ไดเขาอบรมและรับทราบแนวทางจาก สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน ครบทุกแหง และสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ ไดสนับสนุนหนวยการ
เรียนรู เรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเรง็ทอนํ้าดี ระดับช้ันอนุบาล ๑ – ๒ และ ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ ๑ – 
๓ ครบทุกแหง 
     มาตรการท่ี ๒ 
  ๑.ตรวจคัดกรองพยาธิใบไมตับ ดวยวิธี modified kato katz เปาหมายตําบลละ ๙๐๕ ราย 
 

หนวยงาน ตําบล/อําเภอ จํานวนท้ังหมด ติดเชื้อพยาธิใบไมตับ 
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาล 
สหสัขันธ 

โนนบุรี/สหสัขันธ ๙๑๓ ๓๖ 

รพ.สต.บานโพนทอง โพนทอง/เมือง
กาฬสินธุ 

๙๑๘ ๑๑๔ 

รพ.สต.บานบอ ธัญญา/กมลาไสย ๙๑๒ ๙๗ 
ศูนยสุขภาพชุมชนโรงพยาบาลรอง
คํา 

รองคํา/รองคํา ๙๕๘ ๑๒๔ 

รพ.สต.มหาไชย มหาไชย/สมเด็จ ๖๐๐(อยู
ระหวาง

ดําเนินการ 
๓๐๕ ราย) 

๓๕ 

รวม ๔,๓๐๑ ๔๐๖ 
 

(ขอมูล ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
และอยูระหวางบันทึกขอมูลลงในระบบ CASCAP.Cloud และใหการรักษาดวยยา  praziquantel ใน

กลุมผูติดเช้ือ และนัดหมายตรวจอลัตราซาวด สําหรบักลุมติดเช้ือที่อายุ ๔๐ป ข้ึนไปในโรงพยาบาลประจํา
อําเภอและดําเนินกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยหนวยบริการของอําเภอน้ันๆ  
    มาตรการท่ี ๓ 
  การตรวจคัดกรองมะเรง็ทอนํ้าดีดวยอัลตราซาวด ดําเนินการได ๓,๗๒๙ ราย จากเปาหมาย ๗,๕๐๐ 
ราย เปนรอยละ ๔๙.๗๒ (ขอมลู CASCAP.Cloud ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๑)  
     มาตรการท่ี ๔  
 การผาตัดประคับประคอง และ Pallative Care (ยังไมมกีรณีที่เขารับการผาตัด 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๓ 
 
     มาตรการท่ี ๕  

  ดําเนินการแลวในตําบลโพนทอง อําเภอเมอืง โดยมีการจัดประชุมช้ีแจงสมาชิกสภาเทศบาลตําบล  
เพื่อการสื่อสารความเขาใจและนําไปขยายตอในวงกวาง ในสวนสื่อสารสารสนเทศจะจัดประชุมช้ีแจงแนวทาง

และการเผยแพรความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สือ่สาธารณะเรื่องโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ

นํ้าดีในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให
การดําเนินงาน 

ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ทันตาภิบาลสวนใหญเปนนองจบ
ใหม ๑-๓ ป  ทําใหขาดทักษะใน
การดําเนินงานทันตสาธารณสุข 
ไมรูจักบูรณาการกบังานอื่น และ
บางคนสนใจทํางานอื่นมากกวา
งานทันตสาธารณสุข 

  

 
6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

- ตัวช้ีวัด ไมควรมีการเปลี่ยนแปลงบอย เพราะจะทําใหเปรียบเทียบยอนหลังไมได   
- การรายงานขอมูลที่ขอจากพื้นที่  ควรใชจากระบบขอมูลที่มีอยู และใหพื้นที่รายงานเพิ่มเติมใหนอยที่สุด  

เพื่อลดภาระในงานบริการที่มีมากอยูแลว 
 - พัฒนาความกาวหนาทันตาภิบาลในเขาสูตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส และกรณีผูจบ 

ปริญญาตรีใหมีโอกาส เขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข (ดานทันตสาธารณสุข) เพื่อลดความขาดแคลน

ทันตบุคลากรในหนวยบริการทุกระดับ 
 

7.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
ไมมี  

 
ผูรายงาน นายเถลิงเกียรติ  เสริฐเลิศ 

    ตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
    วัน/เดือน/ป  ๑๓ มิถุนายน 
    โทร 084 -478 3991  
    E-mail…rdhsj01@gmail.com 
   

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๔ 
 

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

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน 256๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ (keyin ๒๐) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย  ≥ รอยละ 75 
(หนวยนับ:ตัวอยาง) 

   ตัวช้ีวัดที่ ๒๐.๑ จํานวนผักและผลไมสดที่มีการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานตามเกณฑทีก่ําหนด  
   ตัวช้ีวัดที่ 20.2  จํานวนของนมโรงเรียนที่ผลการตรวจวิเคราะหผานมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด  

 
2. สถานการณ 

จากการตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปรรูป ปงบประมาณ 2559-2560       
พบวาสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปผานเกณฑที่กําหนด คิดเปนรอยละ 83.10 และ 83.46 ตามลําดับ ผลิตภัณฑ
อาหารมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ คิดเปนรอยละ 80.73 และ 85.36 ตามลําดับ โดยพบวาผลิตภัณฑนม
โรงเรียนผานมาตรฐานดานสถานที่และมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑทีก่ําหนด คิดเปนรอยละ 100 อยางตอเน่ือง 
อาหารสดผานมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 92.07 และ 96.09 ตามลําดับ โดยพบวาผักและผลไม มีความปลอดภัย
จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คิดเปนรอยละ 95.86 และ 99.45 ตามลําดับ  

 
3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ  

3.1 รอยละของผักและผลไมสดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

ตัวชี้วัด อําเภอ 

ผลงาน 

อัตรา/รอยละ : 
(B/A) x 100 

 

เปาหมาย (A) : จํานวน
ของผักและผลไมสดที่สง

ตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและไดรับ
รายงานผลการวิเคราะห 

ผลงาน (B): 
จํานวนของผักและผลไมสดที่มี

ผลวิเคราะหผานมาตรฐาน 

 

รอยละของผักและผลไมสด
มีความปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
(เปาหมาย รอยละ 60) 

เมือง 65 65 100 

รองคํา 41 41 100 

นามน 15 15 100 

เขาวง 56 56 100 

นาคู 18 18 100 

กมลาไสย 73 73 100 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๕ 
 

ตัวชี้วัด อําเภอ 

ผลงาน 

อัตรา/รอยละ : 
(B/A) x 100 

 

เปาหมาย (A) : จํานวน
ของผักและผลไมสดที่สง

ตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและไดรับ
รายงานผลการวิเคราะห 

ผลงาน (B): 
จํานวนของผักและผลไมสดที่มี

ผลวิเคราะหผานมาตรฐาน 

 

สมเด็จ 88 88 100 

คํามวง 35 35 100 

หนองกงุศร ี 76 76 100 

หวยผึ้ง 5 5 100 

สามชัย ๐ ๐ ๐ 

ฆองชัย ๐ ๐ ๐ 

ทาคันโท 18 18 100 

ดอนจาน 3 3 100 

กุฉินารายณ ๕๓ ๕๓ 100 

หวยเม็ก 15 15 100 

สหสัขันธ 33 33 100 

ยางตลาด 53 53 100 
ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ วันที่รับตรวจ) 647 647 100 
ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 (ขอมูล ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 3   (ขอมูล ต.ค.60 – มิ.ย.61) 647 647 100 
 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๖ 
 

3.2 รอยละของผลิตภัณฑนมโรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑท่ีกําหนด 
 

ตัวชี้วัด อําเภอ 

ผลงาน 

อัตรา/รอยละ 
: (B/A) x 

100 

เปาหมาย (A) : จํานวน
ผลิตภัณฑนมโรงเรียนที่สง

ตรวจและไดรับรายงานการผล
การตรวจวิเคราะหคุณภาพ

มาตรฐานทั้งหมด 

ผลงาน (B): 
จํานวนผลิตภัณฑนมโรงเรียน
ที่มีผลการตรวจวิเคราะหมี

คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑที่
กําหนด 

รอยละของผลิตภัณฑนม
โรงเรียน ณ สถานท่ีผลิต  
มีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนด 
(เปาหมาย รอยละ 90) 

เมือง 0 0  

รองคํา 0 0  

นามน 0 0  

เขาวง 0 0  

นาคู 0 0  

กมลาไสย 0 0  

สมเด็จ 0 0  

คํามวง 0 0  

หนองกงุศร ี 0 0  

หวยผึ้ง 0 0  

สามชัย 0 0  

ฆองชัย 0 0  

ทาคันโท 0 0  

ดอนจาน 0 0  

กุฉินารายณ 0 0  

หวยเม็ก 0 0  

สหสัขันธ 0 0  

ยางตลาด ๑ 1 100 

ภาพรวมจังหวัด (ขอมูล ณ วันที่รับตรวจ) 1 1 100 
ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 (ขอมูล ต.ค.60 – ธ.ค.60) 
 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 3   (ขอมูล ต.ค.60 – มิ.ย.61) 1 1 100 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๐๗ 
 

4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ 
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการ
ตรวจติดตาม 

ประเด็นผัก/ผลไมสด 
ในการพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผัก/ผลไมสดใหผานเกณฑมาตรฐาน มีคาใชจายสูงในเรื่องการ

ปรับปรุงสถานที่และการควบคุมคุณภาพ เชน การสงตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าที่ใชลางผัก การตรวจวิเคราะหสารเคมี
ตกคางในผัก การจัดทําฉลากและภาชนะบรรจุ ทําใหผูประกอบการสนใจที่จะเขารวมโครงการนอย 

 
5.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

ประเด็นผัก/ผลไมสด 
   1.หลักเกณฑการตรวจประเมิน 
สถานที่ผลิต (คัดและบรรจ)ุ ผัก/ผลไม 
กําหนดใหผูประกอบการ ตองสงตรวจ
วิเคราะหสารเคมีตกคางในผักอยาง
นอยปละ 1 ครัง้ ซึ่งผูประกอบการเห็น
วาเปนคาใชจายที่คอนขางสงู และ
มั่นใจวาผักที่มาขายปลอดภัย 
เน่ืองจากเปนกลุมเกษตรอินทรียและมี
ใบรับรอง GAP อยูแลว จึงไมให
ความสําคัญกับการตรวจวิเคราะห     

 
1. ควรยกเวนคาธรรมเนียมการ
ตรวจวิเคราะหสารเคมีสําหรบั
กลุมเปาหมาย เพื่อเปนการ
สรางแรงจูงใจใหพฒันาสู
มาตรฐาน 
 

 

 
6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

   ไมมี  
 
 

   ผูรายงาน นายชนะชัย มาตยคํามี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
           นางสาวณัฐวิภา ต้ังใจ   เภสัชกรปฏิบัติการ 

     วัน/เดือน/ป ๖  มิถุนายน  256๑  
        โทร 043-815-418 
        e-mail : foodsafetykls@gmail.com, fdakalasin@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

mailto:foodsafetykls@gmail.com


๑๐๘ 
 

แบบรายงานตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๑ การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการจัดการสุขภาพ 

หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดที่ (keyin ๒๑) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่ 
                     กําหนด ≥ รอยละ 96 (หนวยนับ:ตัวอยาง) 

 

2. สถานการณ 
 การดําเนินงานการเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ ป 25๖๐ คณะกรรมการพัฒนาระบบการคุมครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ และผูรับผิดชอบงานคุมครองผูบริโภคระดับอําเภอ ไดมีการประชุม
สรุปผลการดําเนินงานเพื่อวิเคราะหความเสี่ยงและสรุปผลการดําเนินงาน พบวาปญหาที่ยังเปนปญหาสําคัญ 
ดังน้ี 

๑. การกํากับดูแลคุณภาพนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็งบริโภค พบวาผลวิเคราะห
ผานมาตรฐานตํ่ากวาเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยจังหวัดกาฬสินธุตรวจ
วิเคราะหผลิตภัณฑจํานวน 252 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน จํานวน 218 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 86.51   ซึ่ง
สงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อตรวจวิเคราะหดานจุลินทรีย จํานวน 100 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน 
จํานวน 81 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 81  สาเหตุที่ไมผานมาตรฐานอันเน่ืองมาจากการไมมีความรูของ
ผูประกอบการ ในกระบวนการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร และกระบวนการลางภาชนะบรรจุ  

๒. การกํากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑจากแปง พบวาผลวิเคราะหไมผานมาตรฐานตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ณ อําเภอเมือง จํานวน 2 
ครั้ง ไมผานมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง และเมื่อเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 
ตัวอยาง เปนเสนกวยเต๋ียว 2 ตัวอยาง และเสนกวยจั๊บ 3 ตัวอยาง พบสารฟอกขาวเกินมาตรฐานกําหนด   
ทุกตัวอยาง 

ดังน้ันสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุจึงไดดําเนินงานผานยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ 2 ประเด็นหลัก ไดแก พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค 
ผานการบูรณาการขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคสวนลงสูชุมชนอยางย่ังยืน และพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการ
มีสวนรวมของภาคีเครือขายงานอาหารปลอดภัย เพื่อใหชุมชนจังหวัดกาฬสินธุเปนชุมชนที่มีระบบการเฝาระวัง
และการคุมครองผูบริโภคโดยภาคีเครือขายที่เขมแข็ง  
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

3.1 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan) 
ป 256๑ งานคุมครองผูบริโภค ดําเนินงานผานยุทธศาสตรสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ตาม

ตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จของภาคีเครือขายทุกระดับมีศักยภาพและสามารถยกระดับขีดความสามารถในการ
คุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ” เพื่อชุมชนจังหวัดกาฬสินธุเปนชุมชนที่มีระบบการเฝาระวังและการคุมครอง
ผูบริโภคโดยภาคีเครือขายที่เขมแข็ง เพื่อใหประชาชนในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งมีกลยุทธการ
ทํางานทั้งหมด ๒ กลยุทธหลัก ดังน้ี  
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายและศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค ผานการบูรณาการ
ขับเคลื่อนรวมกันทุกภาคสวนลงสูชุมชนอยางย่ังยืน 

แบบ ตก. 1 
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๑. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย 
๒. พัฒนาศูนยบริหารจัดการงานคุมครองผูบริโภค 
๓. เฝาระวังและจัดการปญหาในพื้นที่ 
๔. อบรมใหความรูนักเรียน อย.นอย ในโรงเรียนระดับมัธยมทุกโรงเรียน 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายงานอาหารปลอดภัย 
๑. ภาคีเครือขายและกลุมเกษตรกรผูผลิตไดรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ 

  การแจงเตือนภัยผลิตภัณฑสุขภาพที่ไมปลอดภัย ไดแก ยา อาหาร และเครื่องสําอาง ให
ประชาชนและสวนราชการอื่นๆ ไดรับทราบและเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน ผานทาง Social media 
ไดแก Line Facebook  

3.2 การตรวจเฝาระวังผลิตภัณฑสุขภาพ  
จังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินการจัดทําแผนการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพภายในจังหวัด ประจําป 

256๑  โดยมีการเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพไดแก นํ้าบริโภคฯ เกลือบริโภค นมโรงเรียน เครื่องสําอาง  
ผลิตภัณฑสุขภาพชุมชน  และมีการบูรณาการแผนการเก็บตัวอยางของหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดาน
อาหาร  ซึ่งจะเขามาดําเนินการเก็บตัวอยางสารปนเปอน  และเฝาระวังคุณภาพดานอาหารไมวาจะเปนกลุมยา
ฆาแมลงในผักสดผลไม  สารบอแร็กซ  ฟอรมาลีน  สารฟอกขาว  สารกันรา  สารเรงเน้ือแดง  สารโพลารใน
นํ้ามันทอดอาหาร  ไอโอดีนในเกลือ  โดยหนวยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหารจะไดมาดําเนินการ
ตรวจเปนประจําทุกเดือน และมีการประชุมหารือเพื่อสรุปภาพรวมของปญหาผลิตภัณฑอาหารทุกไตรมาส   
 ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 256๑ ผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑอาหารสดทางเคมี 
วิเคราะหทั้งหมด 1,๘๐๗ ตัวอยาง พบการปนเปอน 13 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.72 สําหรับตัวอยางอาหาร
ที่พบปญหาตกมาตรฐานเรียงลําดับจากมากที่สุด ไดแก เกลือไอโอดีน ตรวจ 41 ตัวอยาง ตกมาตรฐาน 5 
ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 12.19 รองลงมา คือ นํ้ามันทอดซ้ํา ตรวจ 37 ตัวอยาง พบการปนเปอน 1 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 2.7 กรดซาลิซาลิค ตรวจ 293 ตัวอยาง พบการปนเปอน 5 ตัวอยาง ซึ่งพบวาเปนผลไมดอง
ทั้งหมด คิดเปนรอยละ 1.71 และฟอรมาลิน 318 ตัวอยาง พบการปนเปอน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
0.63 สําหรับยาฆาแมลง สารฟอกขาว สารเรงเน้ือแดง และบอแรกซตรวจไมพบ 

การตรวจวิเคราะหนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็ง ณ สถานที่จําหนาย โดยใชชุด
ทดสอบเบื้องตน (อ.11) จํานวน 22 ตัวอยาง ผานมาตรฐาน จํานวน 16 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 72.72  
สําหรับนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็ง ณ สถานที่ผลิต อยูระหวางดําเนินการตรวจประเมิน
สถานที่และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน เพื่อสงศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 
ขอนแกนตอไป 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนและสงวิเคราะหผลิตภัณฑ ณ อําเภอยางตลาด จํานวน 2 
ครั้ง พบวา ผลการตรวจสถานทีผ่านมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง สําหรับผลวิเคราะหผลิตภัณฑครั้งที่ 1 ผานมาตรฐาน 
สวนครั้งที่ ๒ อยูระหวางรอผลวิเคราะห 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑจากแปง ณ อําเภอเมือง จํานวน 2 ครั้ง พบวา ผลการตรวจ
สถานที่ไมผานมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง โดยผลิตภัณฑสงตรวจศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 5 ตัวอยาง เปน
เสนกวยเต๋ียว 2 ตัวอยาง และเสนกวยจั๊บ 3 ตัวอยาง ซึ่งพบสารฟอกขาวเกินมาตรฐานกําหนดทุกตัวอยาง 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว และสงตัวอยางวิเคราะห จํานวน 5 ตัวอยาง 
พบวา ผานมาตรฐานทั้งหมด 
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สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ดําเนินการสุมเก็บผลิตภัณฑเสริมอาหารที่จําหนายตามทองตลาด 
จํานวน 8 ตัวอยาง พบวา ผานมาตรฐาน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ ๓๗.๕ สวนอีก 5 ตัวอยาง พบการ
ปนเปอน Sibutramine นอกจากน้ีอยูระหวางรอผลวิเคราะหจากศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 7 ขอนแกน 
อีกจํานวน 2 ตัวอยาง 

การตรวจประเมินสถานที่ผลิตเกลือ จํานวน 2 แหง ไดแก เกลือคุณย้ิม อ.กุฉินารายณ และเกลือ ตรา 
ทหารอากาศ อ.หนองกุงศรี พบวา สถานที่และผลิตภัณฑผานมาตรฐานทั้ง 2 แหง  

นอกจากน้ีการสุมตรวจผลิตภัณฑเครื่องสําอาง ณ สถานที่จําหนาย จํานวน 38 รายการ พบวา ฉลาก
เครื่องสําอางไมถูกตอง จํานวน 19 รายการ คิดเปนรอยละ ๕๐ และใชชุดทดสอบเบื้องตน ตรวจพบไฮโดรควิโนน 
จํานวน 19 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 95  ตรวจพบกรดเรทิโนอิก จํานวน 7 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 35  ตรวจพบ
ปรอท จํานวน 10 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 50 และตรวจพบสเตียรอยด จํานวน 3 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 15 
 

ผลตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ (แยกรายผลิตภัณฑ)  
 

ผลิตภัณฑ 
ตรวจวิเคราะห  ผาน รอผลวิเคราะห  

 (ตัวอยาง) ตัวอยาง รอยละ  (ตัวอยาง) 
นํ้าบริโภคฯ และนํ้าแขง็ 22 16 72.72  
นมโรงเรียน 1 1 100 - 
ผลิตภัณฑจากแปง ๕ 2 40 - 
ผลิตภัณฑ OTOP (ประเภทอาหาร) 2 - - 2 
อาหารสดและผลติภัณฑ  1809 1796 99.28 - 
ยาแผนโบราณ 2 - - 2 
เคร่ืองสาํอาง 10 - - 10 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 10 3 37.5 2 

รวม 1861 1818 98.54 16 
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ผลตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพ (แยกรายอําเภอ) 
ลํา
ดับ 

ตัวช้ีวัด รายการ
ขอมูล 

เมื
อง

 

กุฉ
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า 

หว
ยผ

ึ้ง 

ภาพ  
รวม

จังหวัด 
(ขอมูล ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

- รอบ 1 ณ 
ไตรมาส 1 
(ขอมูล ต.ค. 
– ธ.ค.๖๐) 

 - รอบ 2 ณ 
ไตรมาส 2 

  (ขอมูล ต.ค.
๖๐ – มิ.ย.6๑) 

1 รอยละของ
ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
ไดรับการ
ตรวจสอบ
ได
มาตรฐาน
ตามเกณฑ
ที่กําหนด 
เปาหมาย 

เปาหมาย 
(A) : 

จํานวน 
ตย.ที่สง

ตรวจและ
ไดรับผล
การตรวจ
วิเคราะห 

193 123 201 51 106 124 187 165 32 47 93 38 37 256 4 59 107 38 1,861 1,861 

 ผลงาน 
(B): 

จํานวน ตย.
ที่ผาน

มาตรฐาน 

172 122 198 51 103 124 186 164 31 47 93 35 31 256 3 59 105 38 1,818 1,818 

 อัตรา/รอยละ 
: (B/A) x 

100 

92.47 
*รอผล

9 

100 
*รอผล

1 

98.51 100 97.17 100 99.47 99.39 96.88 100 100 92.11 100 
*รอผล

6 

100 75 100 98.13 100 98.54 98.54 
*รอผล 16 
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๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

1. ผูประกอบการโรงงานเสนกวยเต๋ียว กวยจั๊บ รับทราบขอแนะนําในเรื่องสถานที่ผลิตและ 
ผลิตภัณฑและเขาใจถึงการใชวัตถุเจือปนอาหารตามที่มาตรฐานกําหนด แตปรับแกตามคําแนะนําของพนักงาน
เจาหนาที่เพียงบางสวน เชน ลดปริมาณการใชสารฟอกขาวและสารกันเสียลง แตปริมาณดังกลาวก็ยังเกินกวา
ที่มาตรฐานกําหนด อีกทั้งในสวนของสถานที่ผลิตก็ยังไมไดดําเนินการแกไขใหถูกตอง 

2. เน่ืองจากจังหวัดไมมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อชุดตรวจวิเคราะหนํ้าและนํ้าแข็งเบื้องตน       
(อ.11) ใหกับอําเภอ ทําใหบางอําเภอไมไดต้ังงบประมาณสําหรับจัดซื้อชุดทดสอบดังกลาว 
 

๕. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ผูประกอบการไมปรับแกไขสถานที่
ผลิตใหไดตามมาตรฐาน GMP และ
ผลิ ต ภัณฑมีก ารใช วัต ถุ เจื อปน
อาหารเกินมาตรฐานกําหนด 

นําทีมตรวจประเมินจาก 
สวนกลางลงมาชวยพัฒนาสถานที่
ผลิตใหไดมาตรฐาน 

 

   

6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ไมมี 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
ไมมี 
 

 

ผูรายงาน ภญ.รัตติยา แดนดงย่ิง  ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ 
                                                            ภญ.ณัฐวิภา ต้ังใจ      ตําแหนงเภสัชกรปฏิบัติการ  

       วัน/เดือน/ป : 6 มิถุนายน 256๑ 
    โทร 043-815418  

                                            E-mail : fdakalasin@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๓ 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คณะท่ี 1 การสงเสริมสขุภาพ ปองกันโรค และการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 
 หัวขอ การลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ 

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7 ตรวจราชการรอบท่ี 1 ระหวาง ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน 2561 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ (keyin 22) รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพไดรบัการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 

 ตัวช้ีวัดที่ 22.1 รอยละของสถานพยาบาลเอกชนผานเกณฑมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกําหนด  รอยละ 
100 (หนวยนับ:แหง) 

 ตัวช้ีวัดที่ 22.๒ รอยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด  
≥ รอยละ 70 (หนวยนับ:แหง) 

2. สถานการณ 
จังหวัดกาฬสินธุ มีสถานพยาบาลเอกชนที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมาย ปจจุบัน 211 แหง  

ดังน้ี สถานพยาบาลประเภทที่รับผูปวยไวคางคืน จํานวน 1 แหง (ขนาด 50 เตียง) , สถานพยาบาลประเภทที่
ไมรับผูปวยไวคางคืน จํานวน 210 แหง และขอมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ 
ประกอบดวย สปา รานนวดเพื่อสุขภาพ และรานนวดเพื่อเสริมสวย ผานการรับรอง จํานวน 70 แหง  

ทั้งน้ีในระหวางกอนสิ้นป 2560 พนักงานเจาหนาที่ ไดออกไปตรวจสอบสถานพยาบาลเอกชน กรณี
ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล มีการตรวจเฝาระวังสถานพยาบาลทั้งจังหวัด ซึ่งเปนการตรวจเพื่อ
ตอใบอนุญาต พบปญหา ไดแก  คลินิกที่เปดกอนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช ยังไมสามารถปรับปรุงไดครบถวน
ตามกฎหมายกําหนด โดยสวนใหญไมผานมาตรฐานใน 2 เรื่อง คือ การมีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช 
ยาและเวชภัณฑ และเรื่องการกําหนดช่ือสถานพยาบาลฯ ที่ผูรับอนุญาตยังไมพรอมดําเนินการปรับปรุงตามที่
กฎกระทรวงกําหนด และพนักงานเจาหนาที่ไดใหคําแนะนําเพื่อใหผูรับอนุญาตดําเนินการปรับปรุงใหได
มาตรฐาน โดยจะมีการตรวจติดตามตอไป 

สําหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ภายหลังที่พระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีผลบังคับใชตามกฎหมายวันที่ 27 กันยายน 2559 กลุมงานคุมครองผูบริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ไดข้ึนทะเบียนผูใหบริการไปแลว จํานวน 352 ราย และออกตรวจเย่ียมแนะนํา สถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ จํานวน 32 แหง  
 ดังน้ัน รอยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กฎหมาย
กําหนด ไตรมาสที่ 1 คิดเปนรอยละ 100 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๔ 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามในแตละประเด็น) 

ขอมูลสถานพยาบาลเอกชน ณ วันที่ 5 มิถุนายน  2561 จังหวัดกาฬสินธุ มีสถานพยาบาลเอกชน    ที่
ไดรับอนุญาตปจจุบัน 216 แหง  ดังน้ี 

1) สถานพยาบาลประเภทที่รบัผูปวยไวคางคืน จํานวน 1 แหง 
2) สถานพยาบาลประเภทที่ไมรบัผูปวยไวคางคืน จํานวน 215 แหง  แยกตามประเภท ดังน้ี 

2.1 คลินิกเวชกรรม      54 แหง 
2.2 สหคลินิก              1 แหง 
2.3 คลินิกเฉพาะทางดานเวชกรรม    38 แหง 
2.4 คลินิกทันตกรรม      18 แหง 
2.5 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ   95 แหง 
2.6 คลินิกการแพทยแผนไทย         2 แหง 
2.7 คลินิกเทคนิคการแพทย         5 แหง 
2.8 คลินิกกายภาพบําบัด         1 แหง 
2.9 คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทยแผนจีน   1 แหง 

ขอมูลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ มี 32 แหง ประกอบดวย สปา (พฤกษา สปา) 
จํานวน 2 แหง รานนวดเพื่อสุขภาพทีผ่านการรบัรอง มีจํานวน  26 แหง และนวดเพื่อเสริมสวย 4 แหง 

ตารางขอมลูประกอบการวิเคราะห   

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ภาพรวม
จังหวัด 

(ขอมูล ณ  
วันท่ี 

รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอมูล ม.ค.59 – ม.ิย.61) 

1 สถานพยาบาลผานเกณฑ
มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด 

เปาหมาย 216 216 

 (สถานพยาบาลที่ขอเปดใหม) ผลงาน 216 216 
  อัตรา/รอยละ 100 100 

2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมาย
กําหนด 

เปาหมาย 32 32 
ผลงาน   32   32 

อัตรา/รอยละ 100 100 
3 รอยละสถานพยาบาลและสถาน

ประกอบการเพื่อสุขภาพผาน
เกณฑมาตรฐานตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

อัตรา/รอยละ   100   100 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๕ 
 

กลุมท่ี 1 ตัวชี้วัด: สถานพยาบาลผานเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อําเภอ รายการขอมูล 
ผลงาน 

3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 
เมือง เปาหมาย 83 83 79 - - 

ผลงาน 83 79   

อัตรา/รอยละ 100 100   

กุฉินารายณ 
 
 

เปาหมาย 21 21 23   

ผลงาน 21 23   

อัตรา/รอยละ 100 100   

สมเด็จ 
 

เปาหมาย 10 10 11   

ผลงาน 10 11   

อัตรา/รอยละ 100 100   

ยางตลาด เปาหมาย 19 19 19   

 ผลงาน 19 19   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

นาคู เปาหมาย 5 5 5   

 ผลงาน 5 5   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

กมลาไสย เปาหมาย 9 9 12   

 ผลงาน 9 12   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

หนองกงุศร ี เปาหมาย 9 9 9   

 ผลงาน 9 9   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

หวยผึ้ง เปาหมาย 5 5 5   

 ผลงาน 5 5   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

สามชัย เปาหมาย 5 5 5   

 ผลงาน 5 5   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

เขาวง เปาหมาย 8 8 8   

 ผลงาน 8 8   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๖ 
 
 

อําเภอ รายการขอมูล 
ผลงาน 

3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 
หวยเม็ก เปาหมาย 6 6 8   

 ผลงาน 6 8   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

คํามวง เปาหมาย 8 8 9   

 ผลงาน 8 9   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

รองคํา เปาหมาย 1 1 2   

ผลงาน 1 2   

อัตรา/รอยละ 100 100   

อําเภอ รายการขอมูล 
ผลงาน 

3 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 
ฆองชัย เปาหมาย 1 1 1   

 ผลงาน 1 1   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

นามน เปาหมาย 6 6 5   

 ผลงาน 6 5   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

ทาคันโท เปาหมาย 2 2 2   

 ผลงาน 2 2   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

สหสัขันธ เปาหมาย 7 7 7   

 ผลงาน 7 7   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

ดอนจาน เปาหมาย 1 1 1   

 ผลงาน 1 1   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๗ 
 

กลุมท่ี 2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ตัวช้ีวัด รายการขอมูล 
ผลงาน 

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

ผลงาน 16 8   

อัตรา/รอยละ 100 100   

กุฉินารายณ 
 
 

เปาหมาย 4 4 12   

ผลงาน 4 12   

อัตรา/รอยละ 100 100   

สมเด็จ 
 
 

เปาหมาย 2 2 2   

ผลงาน 2 2   

อัตรา/รอยละ 100 100   

กมลาไสย เปาหมาย 2 2 2   

 ผลงาน 2 2   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

หนองกงุศร ี เปาหมาย 5 5 1   

 ผลงาน 5 1   

 อัตรา/รอยละ 100 100   

เขาวง เปาหมาย 1 1 1   
ผลงาน 1 1   

อัตรา/รอยละ 100 100   

ยางตลาด เปาหมาย 1 1 1   

ผลงาน 1 1   

อัตรา/รอยละ 100 100   

ทาคันโท เปาหมาย 1 1 1   

ผลงาน 1 1   

อัตรา/รอยละ 100 100   

สหสัขันธ เปาหมาย 1 1 1   

ผลงาน 1 1   

อัตรา/รอยละ 100 100   

หวยเม็ก เปาหมาย 1 0 3   

ผลงาน 0 3   

อัตรา/รอยละ 0 100   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๘ 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
สถานพยาบาล 

คลินิกที่เปดกอนกฎกระทรวงมผีลบังคับใช ยังไมสามารถปรับปรุงไดครบถวนตามกฎหมายกําหนด 
โดยสวนใหญไมผานมาตรฐานใน 2 เรื่อง คือ การมีชนิดและจํานวนเครื่องมือ เครื่องใช ยาและเวชภัณฑ และ
การกําหนดช่ือสถานพยาบาลฯ ที่ผูรับอนุญาตยังไมพรอมดําเนินการปรับปรุงตามที่กฎกระทรวงกําหนด     

 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 หลักสูตรการเรียนของพนักงานนวดยังมีปญหาเรื่องของการตรวจสอบวาจบจริงหรือไม 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรอื ดําเนินการตอ 

1. คลินิกที่ เปดกอนป 2558 

หลายแหงปรับปรุงปายใหถูกตอง

ตามกฎกระทรวงที่ออกใหม และมี

ยาและเวชภัณฑ ไมครบตามที่

กฎกระทรวงกําหนด 

พนักงานเจาหนาที่ใหคําแนะนํา
เพื่อใหผูรับอนุญาตดําเนินการ
ปรับปรุงใหไดมาตรฐาน โดย
จะตองมีการตรวจติดตามตอไป 

การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

เพื่อใหเกิดการบงัคับใชกฎหมายกบั

สถานพยาบาลใหมมีาตรฐานการ

ดําเนินงานตอไป 

2. การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง ขอใหเรงประชาสมัพันธผานสื่อ

ของจังหวัด 

สวนกลางเรงประสัมพันธผานสื่อ

สวนกลาง 

3. หลักสูตรการเรียนของพนักงาน

นวดยังมีปญหาเรื่องของการ

ตรวจสอบวาจบจริงหรือไม 

หากตรวจพบวาไมจบจริง ให

ถอนการข้ึนทะเบียนผูใหบริการ 

มีฐานขอมูลในการตรวจสอบผูให

บริการ 

4. ระบบการกรอกขอมลูใน 

web sit ยังไมสมบรูณ 

กรอกขอมูลตามแบบฟอรม  

หากพบวามบีางรายการที่ไม

สมบรูณใหลงเพิ่มเติมภายหลัง  

พัฒนาระบบโปรแกรมใน web 

site ใหสมบูรณ 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

6.1 สนับสนุนการฝกอบรมเจาหนาที่ภูมิภาคอยางตอเน่ือง 

6.2 การออกกฎกระทรวง ตาม พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ วาดวยเรื่องหลักเกณฑ

การขอใบอนุญาตรานนวดเพื่อสุขภาพ สปา เพื่อรองรับกับกฎหมายฉบับใหม 

6.3 ประชาชนสวนใหญยังไมทราบขอกฎหมาย จึงจําเปนที่จะตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณใน

การสื่อสารแกประชาชน รวมทั้งใหความรูผูประกอบการที่เกี่ยวของ ในการบังคับใชกฎหมายตาม พ.ร.บ.

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๑๙ 
 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เพื่อใหสถานประกอบการดังกลาวเกิดการพัฒนายกระดับเขาสู

มาตรฐานสากลได 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
ไมมี  
 

 

 

  

 

 

ผูรายงาน  นางเยาวมาลย วรรณสินธ      

ตําแหนง   เภสัชกรชํานาญการ  

วัน/เดือน/ป  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

โทร.086-2342705 

E-mail : pumpharm@hotmail.com 

   

ผูรายงาน  นางชุติกาญจน  ปยะศิลป   

ตําแหนง   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

วัน/เดือน/ป  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

โทร.085-0104311 

   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 2 

 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 



๑๒๑ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร ท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการท่ีเปนเลิศ (Service Excellence) 

หัวขอ  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7 รอบท่ี 2 ตรวจราชการวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2561 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ  การพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ (Service Plan)  

๒. สถานการณ 
             ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข  ไดดําเนินการตามนโยบายแผนการปฏิรูประบบสุขาภาพและพัฒนา 
รูปแบบการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  มุงเนนใหแตละเขตสุขภาพไดมีการพัฒนาระบบบริการที่
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ทั่วถึง และเทาเทียม  โดย
ใหหนวยบริการสุขภาพทุกระดับในพื้นที่ไดมีการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพรวมกัน เพื่อความครอบคลุม
ในการดูแลสุขภาพทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสภาพ  
โดยแบงระบบบริการสุขภาพเปน ๔ ระดับ  ไดแก ๑) ระดับปฐมภูมิ (Primary Care)   ๒) ระดับทุติยภูมิ
(Secondary Care)  ๓) ระดับตติยภูมิ (Tertiary Care)   ๔) ระดับความเช่ียวชาญระดับสูง (Super Tertiary 
Care)   โดยหนวยบริการในแตละระดับสามารถเช่ือมตอการบริการระหวางกันไดดวยระบบสงตอ(Referral 
System) เพื่อใหเกิดการบริการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางแทจริง 
                 จังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินงานพัฒนาตามแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  จึงได
จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) และจัดทําจัดทํา
โครงการพัฒนาแผนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดกาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑  และดําเนินการขับเคลื่อนแผน (Better Service) จนเกิดผลเปนรูปธรรมและบรรลุเปาหมายการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการดําเนินงานในเรือ่งการพัฒนาบุคลากร แผนงบลงทุน ครุภัณฑ ทั้งในภาพรวมระดับจังหวัด
และรายสาขา โดยมีผลการดําเนินงานตามรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๒ 
 

 
 

เครือขายบริการสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุ  

ประเภท  สสจ.  รพท.  รพช.  สสอ.  รวม  
อัตราสวนประชากร 

(จ.กาฬสินธุ)  

อัตราสวน
ประชากร  

(ประเทศ)  

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

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

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

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

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๓ 
 

สถานบริการแมขายการบริการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสนิธุ 

รพ.แมขาย  ระดับ  
จํานวน

เตียง  สูติแพทย  
ศัลย 

แพทย  
อายุร
แพทย  

กุมาร
แพทย  

ศัลยกรรม
กระดูก  

เวชศาสตร
ครอบครัว  

กาฬสินธุ  S ๕๔๐ ๕  ๕ ๙  ๙  ๖ ๖ 
ยางตลาด  M๒ ๙๐(๑๒๐)  ๒ - ๑  ๑ ๑ ๒  
กุฉินารายณ  M๒ ๑๒๐(๑๖๐)  ๑  ๑ ๒  ๒ - ๓  
สมเด็จ  M๒ ๙๐ ๑ - -  ๑ ๑ -  
กมลาไสย  F๑ ๙๐(๑๒๐)  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 

รวม    ๑๐  ๗ ๑๓ ๑๕ ๖ ๖ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๔ 
 

ขอมูลการใหบริการสถานบริการ จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561-2562   (ตค  60- พค  61) 

ลําดับ โรงพยาบาล  ระดับ  IPD  (ราย)  OPD จํานวนเตียง อัตราการครองเตียง  อัตราการใชเตียง CMI   

ป 2560  ป 2561 ป 2560 ป 2561 ตาม
กรอบ 

ตาม
จริง 

ป 60 ป  61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ผาน
เกณฑ คน  คร้ัง  คน ครั้ง 

1 
กาฬสินธุ S 

47,375 26,432 244,927 940,463 
198,212 567,716 540 

540 97.80 98.28 
 

87.73 56.37 
1.34 1.37 ผาน 

2 กุฉินารายณ M2 10,019 
6,776 

103,870 464,142 
80,920 

277,729 90 
176 117.62 69.62 

 
111.32 62.43 

0.77 0.76 ผาน 

3 ยางตลาด M2 11,002 
6,125 

148,607 583,868 
127,490 374,669 90 

120 401.71 74.42 
 

122.24 51.04 
0.73 0.67 ไมผาน 

4 สมเด็จ M2 6,896 
4,410 

76,194 303,194 
62,920 189,029 90 

102 80.68 59.68 
 

76.62 74.87 
0.66 0.58 ไมผาน 

5 กมลาไสย F1 11,556 
1,256 

92,124 438,647 
76,222 259,143 90 

129 117.83 80.24 
 

128.40 60.08 
0.69 0.67 ผาน 

6 นามน F2 2,828 
1,886 

40,077 173,139 
34,489 103,306 30 

37 73.05 64.40 
 

94.73 60.50 
0.54 0.47 ไมผาน 

7 รองคํา F2 1,862 
1,256 

18,045 83,143 
13,635 49,470 30 

30 58.37 54.12 
 

62.07 42.40 
0.63 0.50 ไมผาน 

8 เขาวง F2 8,945 
4,400 

50,329 217,208 
41,126 141,492 60 

84 135.16 78.55 
 

149.08 62.77 
0.59 0.60 ผาน 

9 หวยเม็ก F2 2,812 
1,564 

56,273 233,711 
47,920 145,104 60 

56 36.64 34.49 
 

36.64 27.93 
0.755 0.75 ผาน 

10 สหัสขันธ F2 2,442 1,911 41,348 165,008 35,425 101,049 30 30 49.53 58.75 81.40 63.70 
0.50 0.46 ไมผาน 

11 คํามวง F2 6,003 
4,196 

63,136 244,868 
53,478 174,588 30 

71 164.10 64.72 
 

200.01 108.33 
0.57 0.55 ไมผาน 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๕ 
 

ลําดับ โรงพยาบาล  ระดับ  IPD  (ราย)  OPD จํานวนเตียง อัตราการครองเตียง  อัตราการใชเตียง CMI   

ป 2560  ป 2561 ป 2560 ป 2561 ตาม
กรอบ 

ตาม
จริง 

ป 60 ป  61 ป 60 ป 61 ป 60 ป 61 ผาน
เกณฑ คน  คร้ัง  คน ครั้ง 

12 ทาคันโท F2 3,761 
2,531 

45,641 188,458 
39,157 121,518 30 

38 89.02 68.17 
 

125.37 84.37 
0.47 0.27 ไมผาน 

13 หนองกุงศรี F2 6,815 
4,273 

72,402 281,386 
61,592 186,725 60 

66 83.57 75.38 
 

 62.78 
0.48 0.50 ไมผาน 

14 หวยผ้ึง F2 2,123 
1,122 

33,745 146,156 
26,398 82,634 30 

34 69.65 59.16 
 

70.77 39.06 
0.54 0.52 ไมผาน 

15 ฆองชัย F3 - 
- 

29,835 182,977 27,808 115,695 0 0 - - - - 
- -  

16 ดอนจาน F3 - - 30,854 133,911 30,334 96,053 

 
0 

0 - - - - - -  

17 นาคู F3 129 1,483 35,464 168,037 34,288 122,407 
0 

10 9.78 129.5
5 
 

12.90 153.80 0.60 0.55 ไมผาน 

18 สามชัย F3 - - 30,511 105,533 26,731 73,095 0 0 - - -  - -  

 รวม  

124,568 69,621 968,455 5,053,849 1,018,145 

3,181,42
2 
 1260 1523 

      ผาน 5 
แหง 

 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๖ 
 

 
๓. การดําเนนิการตามการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพ  

ขอมูลการสงตอผูปวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

รพร.

กุฉิ

นารา

ยณ

2.รพ.

ยาง

ตลาด

3.รพ.

สมเด็

จ

4.รพ.

กมลา

ไสย

5.รพ.

หนอง

กุงศรี

6.รพ.

หวย

เม็ก

7.รพ.

ทาคัน

โท

8.รพ.

นามน

9.รพ.

รอง

คํา

10.

รพ.ส

หัส

ขันธ

11.

รพ.คํา

มวง

12.

รพ.

เขาวง

13.

รพ.

หวย

ผ้ึง

14.

รพ.

ดอน

จาน

15.

รพ.

สาม

ชัย

16.

รพ.

ฆอง

ชัย

17.

รพ.

นาคู

ป 2560 2,902 5,929 3,461 2,760 4,007 2,680 2,324 2,152 1,271 3,006 4,383 2,073 1,474 1,789 1,276 766 1,133

ป2561(ตค60-พค61) 2,425 4,349 2,691 2,074 2,946 1,887 1,648 1,663 937 2,298 2,762 1,427 1,059 1,955 1,175 741 1,320

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

จํา
นว

น(
คน

)

ป 60 =43,386 ราย

ป 61 = 11,549 ราย

 แผนภมูิ การสงตอผูปวยจาก รพช.ทุกแหง (Refer in) ไป รพ.กาฬสนิธุ

ประเภท ผูปวยนอก

 
 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
 



๑๒๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

รพร.

กุฉิ

นารา

ยณ

2.รพ.

ยาง

ตลาด

3.รพ.

สมเด็

จ

4.รพ.

กมลา

ไสย

5.รพ.

หนอง

กุงศรี

6.รพ.

หวย

เม็ก

7.รพ.

ทาคัน

โท

8.รพ.

นามน

9.รพ.

รอง

คํา

10.

รพ.ส

หัส

ขันธ

11.

รพ.คํา

มวง

12.

รพ.

เขาวง

13.

รพ.

หวย

ผ้ึง

14.

รพ.

ดอน

จาน

15.

รพ.

สาม

ชัย

16.

รพ.

ฆอง

ชัย

17.

รพ.

นาคู

ป 2560 1,323 2,311 1,542 1,248 2,366 1,047 1,271 1,028 558 1,164 1,879 1,376 660 674 211 95 314

ป2561(ตค60-พค61) 901 1,500 1,083 750 1,282 619 778 645 421 644 991 810 442 503 270 124 508

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
จํา

นว
น(

ครั้
ง)

ป 60 =19,067 ราย

ป 61 = 4,223 ราย

 แผนภมูิ การสงตอผูปวยจาก รพช.ทุกแหง (Refer in) ไป รพ.กาฬสนิธุ

ประเภท ผูปวยใน

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 37 79 39 14 2

ป2561(ตค60-พค61) 37 54 14 7 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

จํ
าน

วน
(ค

รั้ง
)

 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.สมเด็จ มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยใน)

 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 0 0 11 20 0

ป2561(ตค60-พค61) 0 0 10 12 0
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.สมเด็จ มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยนอก)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๒๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 0 0 7 13 0

ป2561(ตค60-พค61) 0 0 12 8 0
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.กมลาไสย มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยนอก)

 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 51 54 34 6 1

ป2561(ตค60-พค61) 27 29 23 5 2

0

10

20

30

40

50

60

จํ
าน

วน
(ค

รั้ง
)

 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.กมลาไสย มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยใน)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 0 0 7 13 0

ป2561(ตค60-พค61) 0 0 4 10 0
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพร.กุฉินารายณ มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยนอก)

 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 51 54 34 6 1

ป2561(ตค60-พค61) 7 8 16 4 5
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพร.กุฉินารายณ มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยใน)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๑ 
 

 
 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 0 0 20 24 0

ป2561(ตค60-พค61) 0 0 24 13 0
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.ยางตลาด มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยนอก)

 

สูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส

ป 2560 7 56 47 11 2

ป2561(ตค60-พค61) 7 46 30 8 12
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 แผนภมูิการสงตอผูปวย  5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส) 

จาก รพช.ยางตลาด มา รพ.กาฬสินธุ (ผูปวยใน)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPD(คน) IPD(ครั้ง) OPD(คน) IPD(ครั้ง) OPD(คน) IPD(ครั้ง) OPD(คน) IPD(ครั้ง)

รพร.กุฉินารายณ รพ.สมเด็จ รพ.ยางตลาด รพ.กมลาไสย

สูติกรรม 0 7 0 37 0 7 0 27

ศัลยกรรม 0 8 0 54 0 46 0 29

อายุรกรรม 4 16 10 14 24 30 12 23

กุมารเวชกรรม 10 4 12 7 13 8 8 5

ออรโธปดิกส 0 5 0 2 0 12 0 2
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แผนภูมิ รวมเปรียบเทียบ ราย รพ.แมขายท่ีสงตอผูปวย ไป รพ.กาฬสินธุ

5 สาขาหลัก(สูติ ศัลย อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออรโธปดิกส)

ปงบประมาณ 2561

รพร.กุฉิ         สาขาที่ refer มาก คือสาขาอายุรกรรม

รพ.สมเด็จ      สาขาที่ refer มาก คือสาขาศัลยกรรม

รพ.ยางตลาด  สาขาที่ refer มาก คือสาขาศัลยกรรม

รพ.กมลาไสย     สาขาที่ refer มาก คือสาขาศัลยกรรม

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๓ 
 

 

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(คร้ัง)

ป 2560 11,029 3,007

ป2561(ตค60-พค61) 7,612 2,010
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ลดลง 30.98 %

ลดลง 33.15 %

แผนภูมิ ขอมลูการสงตอผูปวยในเขต 7 ไมรวม รพ.ศรีนครินทร

(สงตอไป รพ. ในจังหวัดมหาสารคาม ขอนแกน รอยเอ็ด)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๔ 
 

 

 
รายช่ือโรคที่สงตอในเขต7ไมรวม รพ. ศรีนครินทร 

 

 
ผูปวยนอก ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-25 พ.ค.61) 

 
ลําดับ โรค 

จํานวนผูปวย
นอก 

1 Persons encountering health services in other specified 
circumstances 

182 

2 Person awaiting admission to adequate facility elsewhere 104 

3 NIDM Without complications 52 

4 Essential (primary) hypertension 50 

5 Chronic ischaemic heart disease, unspecified 46 

6 Breast malignant neoplasm, unspecified 40 

7 Chronic kidney disease, stage 5 39 

8 Radiological examination, not elsewhere classified 37 

9 Atrial fibrillation and flutter 34 

10 Special screening examination for mental and behavioural 
disorders 

32 

 

 
รายช่ือโรคที่สงตอในเขต7ไมรวม รพ. ศรีนครินทร 

 

 
ผูปวยใน ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-25 พ.ค.61) 

 ลําดับ โรค จํานวนผูปวยใน 
1 Acute subendocardial myocardial infarction 102 

2 Congestive heart failure 31 

3 Schizophrenia, unspecified 24 

4 Pneumonia, unspecified 21 

5 Chronic kidney disease, stage 5 18 

6 Aplastic anaemia, unspecified 14 

7 Liver malignant neoplasm, unspecified 12 

8 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified 11 

9 Other low birth weight 10 

10 Supraventricular tachycardia 9 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๕ 
 

 
รายชื่อสถานพยาบาลท่ีสงตอใน เขต 7 ไมรวม รพ.ศรีนครินทร 

ลําดับ สถานพยาบาล 

ผูปวยนอก(ครั้ง) ผูปวยใน(ครั้ง) 

ป 2561 ป 2561 ป 2561 ป 2561 

(ตค.60-ธ.ค.60) (ตค.60-25พ.ค.61) (ตค.60-ธ.ค.60) 
(ตค.60-25พ.ค.
61) 

1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแกน 1 1 0 0 

2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มหาสารคาม 2 3 0 0 

3 โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลขอนแกน 423 1,069 168 468 

4 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลมหาสารคาม 4 16 0 2 

5 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลรอยเอ็ด 8 40 12 32 

6 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรอยเอ็ด-ธนบุร ี 0 1 0 0 

7 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช 0 2 0 0 

8 
โรงพยาบาล นอก สป.สธ. โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราช
นครินทร 32 87 7 29 

9 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร(ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

5 15 0 1 

10 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. โรงพยาบาลธัญญรักษขอนแกน 5 23 0 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(คร้ัง)

ป 2560 4,223 396

ป2561(ตค60-พค61) 3,289 251
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ลดลง 22.11 %

ลดลง 36.61 %

แผนภูมิ ขอมลูการสงตอผูปวย ไปเฉพาะ รพ.ศรีนครินทร

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๗ 
 

 
รายช่ือโรคที่สงตอ เฉพาะ รพ. ศรีนครินทร 

 

 
ผูปวยนอก ปงบประมาณ2561 (ต.ค.60-25 พ.ค.61) 

 ลําดับ โรค จํานวนผูปวยนอก 
1 Persons encountering health services in other specified 

circumstances 
310 

2 Person awaiting admission to adequate facility elsewhere 173 

3 Examination of eyes and vision 73 

4 Chronic viral hepatitis C 60 

5 Other specified orthopaedic follow-up care 55 

6 Essential (primary) hypertension 55 

7 NIDM Without complications 52 

8 Breast malignant neoplasm, unspecified 35 

9 Malignant neoplasm of thyroid gland 30 

10 Chronic kidney disease, stage 5 30 

 

รายช่ือโรคที่สงตอ เฉพาะ รพ. ศรีนครินทร 

ผูปวยในปงบประมาณ2559 

ลําดับ โรค จํานวนผูปวยใน 
1 Liver malignant neoplasm, unspecified 18 

2 Epliepsy, unspecified 12 

3 Pneumonia, unspecified 10 

4 Bronchus or lung malignant neoplasm, unspecified 8 

5 Other low birth weight 7 

6 Bacterial penumonia, unspeicfied 7 

7 Other and unspecified convulsions 6 

8 Secondary malignant neoplasm of of bone and bone marrow 6 

9 Acute  tubulo-interstitial nephritis 6 

10 Colon malignant neoplasm, unspecified 5 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูปวยนอก(คน) ผูปวยใน(คร้ัง)

ป 2560 36 20

ป2561(ตค60-พค61) 24 7
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ลดลง 33.33 %

ลดลง 65 %

แผนภูมิ ขอมลูการสงตอผูปวยออกนอกเขต 7 

(เฉพาะ 4 สาขาหลัก หัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ)

 

มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด

ป 2560 21 5 10 0

ป2561(ตค60-พค61) 20 3 1 0
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ลดลง 62%

ลดลง 90%

 แผนภูมิ ขอมลูแสดงจํานวน 4 สาขา Excellence ท่ีสงตอออกนอกเขต 7  

( ผูปวยนอก เฉพาะ 4 สาขาหลกั หัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ)

ลดลง 6096%

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มะเร็ง 
  1 โรงพยาบาลจุฬารัตน 1 

2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณสภากาชาดไทย 1 

3 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 3 

4 โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 5 

5 โรงพยาบาลมะเร็งอุดร 1 

6 โรงพยาบาลศุนยโรงพยาบาลอุดรธานี 1 

7 โรงพยาบาลแพทยปญญา 1 

8 โรงพยาบาลกุยบุรี   

หัวใจ 
  1 โรงพยาบาลธรรมศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 2 

2 โรงพยาบาลเกาะสีชัง   

3 โรงพยาบาลศูนยสกลนคร   

อุบัติเหต ุ
  1 โรงพยาบาลสมุทรสาคร   

2 โรงพยาบาลนครนายก   

 

มะเร็ง หัวใจ อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด

ป 2560 4 8 8 0

ป2561(ตค60-พค61) 2 2 3 0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

จํา
นว

น(
ครั้

ง)

ลดลง 72%

ลดลง 75%

ลดลง 62.5%

 แผนภูมิ ขอมลูแสดงจํานวน 4 สาขา Excellence ท่ีสงตอออกนอกเขต 7  

( ผูปวยใน เฉพาะ 4 สาขาหลัก หัวใจ มะเร็ง ทารกแรกเกิด อุบัติเหตุ)

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๐ 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

ลําดับ โรงพยาบาล ป 2560 ป 2561 เพิ่มข้ึน/ลดลง 

1 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนามน  101 เพิ่มข้ึน 100% 

2 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลกมลาไสย  106 เพิ่มข้ึน 100% 

3 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลรองคํา 41 76 เพิ่มข้ึน 85.37% 

4 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเขาวง  178 เพิ่มข้ึน 100% 

5 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลยางตลาด  227 เพิ่มข้ึน 100% 

6 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหวยเม็ก 20 122 เพิ่มข้ึน 100% 

7 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสหสัขันธ  127 เพิ่มข้ึน 100% 

8 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลคํามวง  190 เพิ่มข้ึน 100% 

9 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทาคันโท 176 153 ลดลง 15% 

10 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองกงุศร ี  287 เพิ่มข้ึน 100% 

11 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จ 177 202 เพิ่มข้ึน 14% 

12 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหวยผึ้ง 34 85 เพิ่มข้ึน 150% 

13 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ  194 เพิ่มข้ึน 100% 

14 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลนาคู  86 เพิ่มข้ึน 100% 

15 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลฆองชัย  13 เพิ่มข้ึน 100% 

16 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลดอนจาน  25 เพิ่มข้ึน 100% 

17 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสามชัย  21 เพิ่มข้ึน 100% 

 รวม 448 ราย 2,193 ราย เพิ่มข้ึน 100% 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๑ 
 

สรุปการใชจายงบประมาณขับเคล่ือนการพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๖๑ 

 

สาขา งบท่ีไดรับจัดสรร งบท่ีใชไป คงเหลือ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 สาขาหัวใจและหลอดเลือด      38,280  0 0 38,280 100 
สาขามะเร็ง  29,920  0 0 29,920 100 
สาขาทารกแรกเกิด  68,100  0 0 68,100 100 
สาขาจิตเวช  37,400  27,500 73.52 9,900 26.48 
สาขาสูติกรรม  85,200  0 0 85,200 100.00 
สาขา ศัลยกรรม+One Day Surgery 
+Minimally Invasive Surgery       28,200  

0 0 28,200 100.00 

สาขาอายุรกรรม        33,100  0 0 33,100 100.00 
สาขา กุมารเวชกรรม        56,200  0 0 56,200 100.00 
สาขาออรโธปดิกส        49,400  18,720 37.89 30,680 62.11 
สาขาโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง        40,000  0 0 40,000 100.00 
สาขาเบาหวาน ความดันโลหิตสงู        66,550  64,450 96.84 2,100 3.16 
สาขาหลอดเลือดสมอง (Stroke)        70,000  7,500 10.71 62,500 89.29 
สาขาตา  126,700  64,900 51.22 61,800 48.78 
สาขา ไต  42,200  27,900 66.11 14,300 33.89 
ยาเสพติด        74,100  0 0 74,100 100.00 
สาขาสงตอ        45,400  4,800 10.57 40,600 89.43 
สาขาบริการปฐมภูมิ         50,100  41,300 82.43 8,800 17.57 
สาขาสุขภาพชองปาก        55,080  55,080 100.00 0 0 
สาขาปลูกถายอวัยวะ  51,600  0 0 51,600 100.00 
สาขา Palliative Care                          26,400  26,400 100.00 0 0 
สาขา Intermediate Care       30,140  3,520 11.68 26,620 88.32 
สาขาอุบัติเหต ุ 111,100 86,100 77.49 25,000 22.51 
สาขาการสงเสริมการใชยาสมเหตุผล          71,100  43,800 61.61 27,200 38.39 
Service plan rally+Sharing 221,020 112,700 38.79% 108,420 61.21% 

รวม 1,507,290 
584,670 38.79 922,620 61.21 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๒ 
 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด Service Plan ป ๒๕๖๑ 
ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร เกณฑเปาหมาย เปาหมาย ผลงาน ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

๒๖ รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได 

DM=≥รอยละ ๔๐ ๕๒,๙๐๐ ราย ๙,๔๑๖ ราย ๑๗.๘๓ ไมผาน 

HT=≥รอยละ ๕๐ ๖๗,๕๘๓ ราย ๓๔,๓๓๙ ราย ๕๐๘๑ ผาน 

๒๗ รอยละของผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่
ข้ึนทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเสี่ยงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

≥ รอยละ ๘๒.๕ ๓๖,๘๘๐ ราย ๓๔,๘๑๘ ราย ๙๔.๔๑ ผาน 

๒๘ อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง <รอยละ ๗ ๔๔๓ ๑๙ ราย ๔.๓๐% ผาน 
๒๙ รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล(RDU) 

๒๙.๑ รอยละของโรงพยาบาลมีระบบการจัดการ
การด้ือยาตานจลุชีพอยางบูรณาการ(ARM) 

RDU ข้ันที่ ๑ รอยละ ๘๐ ๑๘ รพ. ๑๘ รพ. ๑๐๐% ผาน 

RDU ข้ันที่ ๒ รอยละ ๑๕ ๑๘ รพ. ๒ รพ. ๑๑.๑๑% ไมผาน 

๓๐ รอยละการสงตอผูปวยออกนอกเขตสุขภาพลดลง ลดลงรอยละ ๑๐( ๔ สาขา 
หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารก

แรกเกิด) 

๘๕ ราย 
(ป ๖๐ จํานวน ๓๖

ราย) 

๒๔ ราย ๓๓.๓๓ % ผาน 

๓๑ อัตราตายทารกแรกเกิด <๓.๔ ตอ๑,๐๐๐ ทารกแรกเกิด
มีชีพ 

๔,๐๐๗ ราย ๓ ๐.๗๕ % ผาน 

๓๒ รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative care) 

>รอยละ ๙๐ ๑๘ แหง ๑๘ แหง ๑๐๐% ผาน 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๓ 
 
ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร เกณฑเปาหมาย  ผลงาน ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

๓๓ รอยละของผูปวยนอกไดรบับริการการแพทยแผนไทย
และการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

รอยละ ๒๐ ๑,๙๑๒,๖๗๕ คร้ัง ๔๕๕,๖๓๓ ครั้ง ๒๓.๘๒ ผาน 

๓๔ รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจติ ≥รอยละ ๕๕ ๑๒,๘๑๔ คน 
 

๑๑,๙๙๖ คน ๕๑.๖๑ ไมผาน 

๓๕ อัตราการฆาตัวตายสําเรจ็ ไมเกิน ๖.๓   ตอ
ประชากรแสนคน 

ไมเกิน ๖๒ คน 
 

๓๗ ราย ๓.๗๕ ผาน 

๓๖ อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด 
community acquired 

< รอยละ ๓๐ ๑๓๕ ราย ๑๕ ราย ๑๑.๑๑ 
ราย 

ผาน 

๓๗.๑ รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่มีภาวะ
กระดูกหักซ้ํา 

<รอยละ ๓๐ 

 

๐ ๐ ๐ ผาน 

๓๗.๒ รอยละของผูปวย Capture the fracture ที่ไดรับการ

ผาตัดภายใน ๗๒ ช่ัวโมง   

 

>รอยละ ๕๐ ๓๗ ๑๗ ๔๕.๙% ผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๔ 
 
ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร เกณฑเปาหมาย เปาหมาย ผลงาน ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

๓๘ รอยละโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไปสามารถใหยาละลาย
ลิ่มเลือดในผูปวย STEMI ได 

รอยละ ๑๐๐ ๑๔ แหง ๑๔ แหง ๑๐๐ ผาน 

๓๙ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ๒๗ ตอแสนประชากร ๔,๔๗๙ ราย ๒๐๘ ราย ๒๑.๑๑% ผาน 
๔๐ ๑.รอยละผูปวยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ไดรับการรักษา

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๑.๑ รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยการผาตัด
ภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห 

 
 

≥ รอยละ ๘๕ 

 
 

๒๖ ราย 

 
 

๒๔ ราย 

 
 

๙๒.๓๐ % 

 
 

ผาน 

๑.๒ รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยเคมบีําบัด
ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห 

≥ รอยละ ๘๕ ๒๖ ราย ๒๒ ราย ๘๔.๑๖ % ผาน 

๑.๓ รอยละของผูปวยที่ไดรบัการรักษาดวยรงัสรีักษา
ภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห 

≥ รอยละ ๘๕ ๗ ราย ๗ ราย ๑๐๐% ผาน 

๔๑ อัตราตายจากโรคมะเรง็ตับ ≤รอยละ ๒๔.๖ ๔๔๗ ราย ๒๒๑ ราย ๔๙.๔๓ ไมผาน 

๔๒ อัตราตายจากมะเร็งปอด ≤รอยละ ๑๙.๘ ๑๘๕ ราย ๓๕ ราย ๑๘.๗๘ ผาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๕ 
 
ตัวช้ีวัด

ท่ี 
ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร เกณฑเปาหมาย เปาหมาย ผลงาน ผานเกณฑ 

จํานวน รอยละ 

๔๓ รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของeGFR < 
๔ ml/min/๑.๗๓m๒/yr  

≥๖๖% 
 

๔,๓๑๗ ราย ๒,๓๕๖ 
ราย 

๕๔.๕๗% ไมผาน 

๔๔ รอยละของผูปวยตาบอดจากตอกระจก(Blinding Cataract) 
ไดรับการผาตัดภายใน ๓๐ วัน 

รอยละ๘๐ ๓๔๐ ราย ๓๑๔ ราย ๙๒.๕% 

 
ผาน 

๔๕ อัตราสวนของผูปวยยินยอมบริจาคอวัยวะจากผูปวย
สมองตาย ตอจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

๐.๔ : ๑๐๐ Hospital death ๓ ราย ๐ ๐ ไมผาน 

๔๖ รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษาและหยุดเสพ

ตอเน่ือง(remission) 
รอยละ ๗๐ ๑๑๖ ราย ๙๕ ราย ๘๑.๘๙ % ผาน 

๔๗ รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการระยะ
กลาง 

รอยละ ๑๐ ๑๗ แหง ๓ แหง ๑๗.๖๕ % ผาน 

๔๘ รอยละของผูปวยทีเ่ขารับการผาตัดแบบ One Day 
Surgery 

รอยละ ๑๕ (วัดผลไตรมาส ๒ ) ๘๒ ราย ๒๑ ราย ๒๕.๖๑ ผาน 

๔๙ รอยละของผูปวยทีเ่ขารับการผาตัดแบบ Minimally 
Invasive Surgery 

รอยละ ๑๕ (วัดผลไตรมาส ๒ ) ๓๗๖ ราย ๑๓๒ ราย ๘๒.๙๙% ผาน 

 รวม ๒๙ ตัวช้ีวัด   ผาน ๒๓ ตัวช้ีวัด 
ไมผาน ๖ ตัวช้ีวัด 

ผานเกณฑคิดเปนรอยละ ๗๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๖ 
 

๔. สรุปประเด็นสาํคัญท่ีทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานประสบความสาํเร็จ จากการตรวจติดตาม 
      ๑. การแตงต้ังคณะทาํงาน ที่มโีครงสรางชัดเจน มีคําสัง่คณะกรรมการพฒันาระบบบรกิารสุขภาพภาพรวม และรายสาขา 
      ๒. มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ โดยใช 6 building block plus เพื่อวิเคราะหปญหา นํามาจัดทาํแผน คน เงนิ ของ เพื่อ
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) จงัหวัดกาฬสินธุ 
      ๓. ไดรับงบสนับสนุนงบประมาณเพือ่ขับเคลือ่น Service Plan จาก สสจ.กาฬสินธุ และ รพ.กาฬสินธุ 
      ๔. มีความเช่ือมโยงการดําเนินงานแผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ลงสูปฐมภูมิ (รพ.สต./อสม)  
รวมกบั PCC และ รพ.สต.ติดดาว 
      ๕. มีการติดตามงานโดยใชระบบสารสนเทศ  การสือ่สาร เชน Line อินเตอรเน็ต โทรศัพท เพื่อการติดตามงานไดสะดวก 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
            - ไมมี - 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
            - ไมมี - 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
 1. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล  : การใชยาในโรคทางเดินหายใจสวนบน(URI) และโรคอจุจาระรวงเฉียบพลัน     
(Acute diarrhea) โรงพยาบาลหนองกงุศร ีอําเภอหนองกงุศรี จังหวัดกาฬสินธุ  
2. สาขามะเร็ง : การพัฒนารปูแบบการพยาบาลการจัดการความปวดสาหรบัผูปวยโรคมะเร็งระยะทายโดยการใชการ
สนับสนุนทางสังคม  
3. สาขายาเสพติด : การพัฒนาระบบบริการงานบาบัดฟนฟสูมรรถภาพผูเสพสารเสพติดในคลินิกฟาใสโรงพยาบาล 
หนองกงุศร ีจังหวัดกาฬสินธุ  
4. สาขา Stroke :การดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตอเน่ืองที่บาน โรงพยาบาลสหสัขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  
5. สาขา การดูแลระยะเปลี่ยนผานกึง่เฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง: “การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยระยะ
ทายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลหนองกุงศร”ี  
6. สาขาสูติกรรม : การพัฒนาคุณภาพการดูแลเพือ่ลดอัตราการขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด  
7. สาขาสูติกรรม : การพัฒนาแนวทางการดูแลเพื่อปองกันการคลอดกอนกําหนด  
8. ช่ือเรื่อง ผลของการกาลงักายโดยใชโปรแกรมใบสัง่การออกกาลังกายใน Hos XP ในผูปวยเบาหวานที่มีดัชนีมวลกายเกิน 25  
9. ทันตกรรม : นวัตกรรม เดนทอล บิงโกเกมส เกมสสงเสรมิทันตสุขภาพ  
10. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล  : การพฒันากระบวนการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผล กลุมโรคติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจสวนบนและอจุจาระรวงเฉียบพลัน โรงพยาบาลนาคู อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ ป2561  
11. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล  : ผลการดาเนินงานการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในเครือขายบรกิารสุขภาพ  
โรงพยาบาลสหสัขันธ อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ  
12. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล  : การพฒันาระบบสารสนเทศในการสงเสรมิการใชยาตานวัณโรคอยางสมเหตุผลเพื่อ
ความปลอดภัยของผูปวย โรงพยาบาลกาฬสินธุ  
13. สาขาการใชยาอยางสมเหตุผล  : เรื่อง ผลการดาเนินงานการการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลโดยใชโปรแกรมเฝา
ระวังการใชยาปฏิชีวนะ (ASU Pro) โรงพยาบาลคามวง อําเภอคามวง จังหวัดกาฬสินธุ  
13. สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน : ช่ือผลงาน Best practice Service Plan  แวนสวางคาตา 
(สมุนไพรพอกตา)  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 
 



๑๔๗ 
 

14. สาขาการแพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน : ช่ือผลงาน Best practice Service Plan ผลการสมุยาสมุนไพร
สาหรับผูปวยทางเดินหายใจปอดอุดกั้นเรื้อรัง  
15. สาขาไต : ผลของการใหสุขศึกษาดานโภชนาการรายบคุคลในผูปวยเบาหวานนาตาลสูงในคลินิกโรคเบาหวาน 
โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
16. สาขาโรคไมติดตอ : ปจจัยทีส่งผลตอการเปนวัณโรคปอดของผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในอําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ  
17. สาขาโรคไมติดตอ : ขวดจอมพลัง  
18. สาขาโรคไมติดตอ: ผลของการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมตอภาวะอวนลงพุงในเจาหนาที่เครือขายสุขภาพอําเภอยางตลาด  
19. สาขาไต : ผลของการใหสุขศึกษาในผูปวยลางไตทางชองทอง (CAPD) ในคลินิกไตเทียม โรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสนิธุ  
21. สาขาการดูแลแบบประคับประคอง : การพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยระยะกลาง ในศูนยดูแลผูปวยตอเน่ือง
โรงพยาบาลยางตลาด  
22. สาขาออรโธปดิกส : อุปกรณดึงน้ิวมอืมหัศจรรย (Wonder Finger Trap)  
23. สาขาอายุรกรรม : การศึกษาคุณภาพการจัดการดูแลผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดตามรูปแบบการบันทึก เวชระเบียน
ผูปวยนอก โรงพยาบาลทาคันโท  
24. สาขายาเสพติด : พัฒนารูปแบบการบาบัดผูใชสารเสพติดรวมกับภาคีเครอืขาย อําเภอทาคันโท 2561  
25. สาขาโรคไมติดตอ : การพฒันาระบบการจัดการยารายบุคคลในชุมชน กลุมผูสงูอายุโรคเรือ้รงัที่รบัประทานยาหลาย
ขนาน โดยภาคีเครือขายมสีวนรวม  
26. สาขาการแพทยแผนไทยภูมิปญญาพื้นบานการใชสมุนไพรรกัษาโรคแผลเปอยในชองปาก  
27. สาขาการดูแลแบบประคับประคอง : การพัฒนารูปแบบการดูแลผูปวยระยะทายแบบประคับประคอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         ผูรายงาน นางอาภิรมย  ชิณโน 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

                                                                                 วัน/เดือน/ป  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
                                                               โทร ๐๔๓-๘๑๕๒๙๒  

                                                                                     E-mail  jumapirom@hotmail.co.th 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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แบบรายงานการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี 27 – 29 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตั ว ช้ี วั ด ก า ร ต ร วจ ร า ชก า ร ที่  ๑๓  ร อ ยล ะขอ ง คลิ นิ ก ห มอคร อบ ครั วที่ เ ป ด ดํ า เ นิ นก า ร ในพื้ น ที่  
           (Primary Care Cluster) 

๑. การจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ความสําเร็จในการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัวกับแผน ๑๐ ป ในการ
จัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว 

๒. ผลการประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (๓S) จํานวนทีมสหวิชาชีพ การดําเนินงาน (Function) 
โอกาสพัฒนา/ปญหา/อุปสรรค 

๓. กลไกการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนใหเกิดการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว 
 - แผนการจัดต้ังศูนยเรียนรูฯ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงาน 
 - แผนการพัฒนาและยกระดับสถาบันผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
 - แผนการพัฒนาสหวิชาชีพ 
๔. การประเมินตนเองของทีมคลินิกหมอครอบครัวในการพัฒนาการบริการ 

 

๒. สถานการณ 
จังหวัดกาฬสินธุ มี ๑๘ อําเภอ ประชากร ๙๘๕,๑๗๒ คน มีหนวยปฐมภูมิ ๑๗๗ แหง วางแผนการจัดต้ัง

และพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙) จํานวน ๓๒ คลินิกหมอครอบครัว โดยจัดทีม
หมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกสิทธ์ิทุกกลุมวัยจํานวน ๙๓ ทีม ดังตารางที่ ๑ 

 

ตารางที่ ๑ แผนจัดต้ังPCC จังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๙ 

ลําดับ 
รหัส

อําเภอ 
ช่ืออําเภอ  ประชากร  ทีม 

ปงบประมาณ 
รวม PCC 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ 

๑ ๔๖๐๑ เมืองกาฬสินธุ ๑๕๖,๔๐๕ ๑๕ ๓ ๒ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑   ๑   ๑๕ ๕ 

๒ ๔๖๐๗ ยางตลาด ๑๒๕,๐๓๔ ๑๒ ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑   ๑๒ ๔ 

๓ ๔๖๐๕ กุฉินาราณ ๑๑๔,๔๘๐ ๑๑   ๓   ๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑   ๑๑ ๔ 

๔ ๔๖๑๓ สมเด็จ ๖๐,๖๔๖ ๖   ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑       ๖ ๒ 

๕ ๔๖๐๓ กมลาไสย ๖๗,๑๓๐ ๖   ๓     ๑   ๑ ๑     ๖ ๒ 

๖ ๔๖๑๒ หนองกุงศร ี ๖๕,๓๒๓ ๖   ๑ ๑ ๑   ๑ ๑ ๑     ๖ ๒ 

๗ ๔๖๑๐ คํามวง ๔๘,๑๓๒ ๔   ๒   ๑     ๑       ๔ ๑ 

๘ ๔๖๐๘ หวยเม็ก ๔๙,๒๗๘ ๕     ๑ ๑ ๑ ๑ ๑       ๕ ๒ 

๙ ๔๖๐๔ รองคํา ๑๖,๐๙๙ ๒         ๑ ๑         ๒ ๑ 

๑๐ ๔๖๑๔ หวยผึ้ง ๓๐,๐๖๖ ๓       ๑ ๑ ๑         ๓ ๑ 

๑๑ ๔๖๐๙ สหัสขันธ ๔๑,๖๕๖ ๔     ๑ ๑ ๑ ๑         ๔ ๑ 

๑๒ ๔๖๐๒ นามน ๓๕,๔๑๗ ๓   ๑ ๑ ๑             ๓ ๑ 

๑๓ ๔๖๑๑ ทาคันโท ๓๗,๒๙๗ ๔   ๑   ๑ ๑     ๑     ๔ ๑ 

๑๔ ๔๖๐๖ เขาวง ๓๔,๔๐๘ ๓     ๑ ๑ ๑           ๓ ๑ 

๑๕ ๔๖๑๖ นาค ู ๓๑,๐๐๖ ๓         ๑ ๑ ๑       ๓ ๑ 

๑๖ ๔๖๑๗ ดอนจาน ๒๕,๑๗๗ ๒   ๑       ๑         ๒ ๑ 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๔๙ 
 

๑๗ ๔๖๑๕ สามชัย ๒๔,๙๓๔ ๒           ๑   ๑     ๒ ๑ 

๑๘ ๔๖๑๘ ฆองชัย ๒๕,๖๒๓ ๒           ๑ ๑       ๒ ๑ 

รวม       ๙๓  ๖ ๑๖ ๘ ๑๓ ๑๔ ๑๔ ๑๑ ๘ ๓ ๐ ๙๓ ๓๒ 

วางแผนพัฒนาจัดต้ังทีมแพทยเวชศาสตรครอบครัวและสหวิชาชีพ  เปาหมายเปดใหบริการจํานวน ๑๖ ทีมหมอ
ครอบครัว ดังตารางที่ ๒ และ ๓ 
 

ตารางที่ ๒  อัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข จําแนกตามสงักัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
จังหวัด กาฬสินธุ 
 

ลําดับ อําเภอ พยาบาลวิชาชีพ(คน) นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข(คน) 

๑ เมือง ๓๓ ๕๘ 

๒ ยางตลาด ๓๓ ๔๗ 

๓ คํามวง ๑๔ ๓๓ 

๔ กมลาไสย ๒๐ ๓๒ 

๕ รองคํา ๓ ๑๒ 

๖ หวยผึ้ง ๙ ๒๐ 

๗ นาคู ๑๐ ๑๗ 

๘ ดอนจาน ๘ ๑๗ 

๙ สามชัย ๑๑ ๒๑ 

๑๐ สมเด็จ ๑๓ ๓๒ 

๑๑ หวยเม็ก ๑๑ ๒๙ 

๑๒ ฆองชัย ๑๐ ๒๐ 

๑๓ นามน ๗ ๑๘ 

๑๔ ทาคันโท ๙ ๑๗ 

๑๕ หนองกุงศรี ๑๙ ๒๒ 

๑๖ เขาวง ๗ ๑๙ 

๑๗ กุฉินารายณ ๒๗ ๕๒ 

๑๘ สหัสขันธ ๑๓ ๒๖ 

 

รวม ๒๕๗ ๔๙๒ 
 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๐ 
 

ตารางที่ ๓  อัตรากําลงัดานแพทยเวชศาสตรครอบครัว จังหวัด กาฬสินธุ 
 

 
จังหวัด 

กรอบกําลงัคนแพทยเวชศาสตรครอบครัว 

มีอยูจริง (๑) ตามกรอบ (๒) -ขาด/+เกิน (๑-๒) 

กาฬสินธุ ๑๘ ๙๙ -๘๑ 

การดําเนินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ป ๒๕๖๐ จํานวนที่เปด ๒ ทีม 
(ขอมูลการข้ึนทะเบียน PCC) สามารถผานเกณฑมาตรฐานของคลินิกหมอครอบครัว โดยมีสถานการณการ
ดําเนินงานตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข ดังน้ี 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
เปดดําเนินการ 

ป ๒๕๖๐ ระบุขอท่ีไมผาน 
ลงทะเบียน ผานเกณฑ 

๑.ศสม.รพ.กาฬสินธุ ๑  ๑   
๒.ศสม.รพ.กาฬสินธุ ๒  ๑ ขอ ๑ ขาดแพทยเวชศาสตรครอบครัว 
๓.ศสม.เทศบาลเมืองกาฬสินธุ-ซอยนํ้าทิพย ๑   

๔.รพ.สต.โคกศรี 
 ๑ ขอ ๑ กําลังศึกษาแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว 
๕.รพ.สต.บานเสียว-รพ.สต.ปอแดง ๑   
๖.รพ.สต.ดอนยานาง  ๑ ขอ ๑ กําลังศึกษาแพทยเวชศาสตร

ครอบครัว 
รวม ๓ ๓  

หมายเหตุ ใชเกณฑการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (๓S) 
๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

กลไกการขับเคลื่อนเพือ่สนับสนุนใหเกดิการจดัต้ังคลนิิกหมอครอบครัวจังหวัด กาฬสินธุขับเคลื่อนการจัดต้ังและ
พัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ประกอบดวย 

• แตงต้ังคณะกรรมการ PCC จังหวัด กาฬสินธุ และมอบหมาย นายแพทยเช่ียวชาญ กํากับติดตาม  

• วางแผนการจัดต้ังและพัฒนา ระยะสั้น-ยาว  

• จัดต้ังศูนยประสานเรียนรู ณ กลุมงานพัฒนาคุณภาพและรปูแบบบรกิาร สสจ.กาฬสินธุ 

• แผนการพฒันาและยกระดับสถาบันผลิตแพทยเวชศาสตรครอบครัว สถาบันหลัก ; โรงพยาบาลกาฬสินธุ  

• ป๒๕๖๒  สถาบันสมทบ ;  โรงพยาบาลยางตลาด,  โรงพยาบาลกมลาไสยและ  โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกุฉินารายณ 

• แผนการพฒันาสหวิชาชีพ  

• ประชุมประเมินคุณภาพตามแบบข้ึนทะเบียน ติดตามความกาวหนาดําเนินงานกรรมการระดับจงัหวัด 

• จัดทําคูมือ / สนับสนุนหนวยบริการ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๑ 
 

• เก็บขอมูลการบริการ ดวยโปรแกรม HCIS และประมวลผลระบบขอมูลกลางระดับ อําเภอ จังหวัด 

• นิเทศติดตาม เย่ียมเสริมพลัง   จํานวน ๒ อําเภอไดแก อําเภอทาคันโท  และอําเภอเมืองกาฬสินธุ 

• ติดตามกํากับ ประเมินผล ระดับจงัหวัด 
๓.๑ ผลการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ป ๒๕๖๑  

 ๑. จํานวนคลินิกหมอครอบครัวทั้งหมด (ตามแผน ป ๒๕๖๑) ๑๖ จํานวน   
๑.๑ ทีมคลินิกหมอครอบครวัที่ผานเกณฑการข้ึนทะเบียนคลินิกหมอครอบครัวและเปดดําเนินการแลว 

๗ จํานวน (รอบันทึกในระบบลงทะเบียน) คิดเปนรอยละ ๔๓.๗๕ ของแผนการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว      
ป ๒๕๖๑  

๑.๒ ทีมคลินิกหมอครอบครวัซึ่งกาํลงัดําเนินการตามแผนการจดัต้ังคลินิกหมอครอบครวัป ๒๕๖๑ (ระบุ 
วัน / เดือน / ที่เปด) 

 

ทีมคลินิกหมอครอบครัว 
ผานเกณฑ แผนการเปด 

ระบุวัน / เดือน /ปที่
เปดดําเนินการ 

Structure Staff System 

๑.รพ.สต.หนองหาง-นาโก          
อ.กุฉินารายณ 

รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๕ คน 
นวก/จพ. ๕ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๒.รพ.สต.เหลาใหญ-กุดฝงแดง     
อ.กุฉินารายณ 

รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๓ คน 
นวก/จพ. ๖ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓.รพ.สต.แจนแลน อ.กุฉินารายณ รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๒ คน 
นวก/จพ. ๔ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๔.รพ.สต.บานบอ อ.กมลาไสย รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๕ คน 
นวก/จพ. ๖ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๕.รพ.สต.สีถาน-สวนโคก            
อ.กมลาไสย 

รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๓ คน 
นวก/จพ. ๓ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๖.รพ.สต.ทาเพลิง-หนองบวั         
อ.กมลาไสย 

รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๔ คน 
นวก/จพ. ๓ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๗.รพ.สต.บานหนองแซง            
อ.ทาคันโท 

รพ.สต. แพทย     ๑ คน 
พยาบาล  ๒ คน 
นวก/จพ. ๔ คน 

จัดบริการครบ
ตามเกณฑ 

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

รวม ๗ ทีม     
หมายเหตุ ใชเกณฑการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว (๓S) 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๒ 
 

๒. ผลการดําเนินงานประเมินการจัดต้ังคลินิกหมอครอบครัว ไมผาน   
ลําดับ ชื่อทีมคลินิกหมอ

ครอบครัว 
แนวทางการพัฒนา 

ก คลินิกหมอครอบครัวท่ีเปดดําเนินการ ป ๒๕๖๐  
๑ ศสม.รพ.กาฬสินธุ ๒ วางแผนสรรหา แพทยมาปฏิบัติหนาที่ประจํา ๑ คน 
๒ รพ.สต.โคกศรี นพ.ไชยุตม ไชยศิวามงคล กําลังศึกษาช้ันปที่๓ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

แพทยเวชศาสตรครอบครัว  รอสอบจบป ๒๕๖๒  
๓ รพ.สต.ดอนยานาง พญ.ปยะรัตน ไชยศิวามงคล กําลังศึกษาช้ันปที่๓ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

แพทยเวชศาสตรครอบครัว  รอสอบจบป ๒๕๖๒  
ข คลินิกหมอครอบครัวท่ีจะเปดดําเนินการ ป ๒๕๖๑  
๑ รพ.สต.นาจารย แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    

วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

  แนวทางแกไข ขอ ๔ ประชากรเขตรับผิดชอบตอทีม  โดยจัดดูแลประชากร 
๑๔,๓๕๐ คน (รพ.สต.นาจารย ๗,๗๗๔ คน + หนองแวงใต๕,๖๗๖ คน 

๒ รพ.สต.หนองแวงใหญ แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

  แนวทางแกไข ขอ ๔ ประชากรเขตรับผิดชอบตอทีม  โดยจัดดูแลประชากร 
๑๐,๙๒๖ คน (รพ.สต.หนองแวงใหญ ๔,๒๖๓ คน+ โนนชัย ๒,๓๐๙ คน +เหลา
หลวง ๑,๘๘๓ คน + นํ้าปุน ๒,๔๗๑ คน 

๓ รพ.สต.มหาไชย แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

๔ รพ.สต.โพน แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

๕ รพ.สต.นาตาล แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

๖ รพ.สต.บานหัวงัว แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๓ 
 

๗ รพ.สต.บานนาเรียง แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

๘ รพ.สต.ดงบัง แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

๙ รพ.สต.บานหวยยางดง แนวทางแกไข ขอ๑ แพทย ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห    
วางแผนจัดบริการองครวม และแผนพัฒนาอัตรากําลังระดับอําเภอ เมื่อมีความ
พรอมของทีมหมอครอบครัวทุกระดับ 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

 

• ขาดอัตรากําลังแพทยที่จะปฏิบัติงานเต็มเวลา ๓ วันตอสัปดาห 

• บทบาทแพทยเวชศาสตรครอบครัวที่ทําหนาที่ในคลินิกหมอครอบครัวยังไมชัดจน 

• จํานวนประชากรที่รับผิดชอบตอทีม ไมเปนไปตามสัดสวนที่เหมาะสม 

• การสนับสนุนจากแมขายยังไมดีเทาที่ควร 
 
๕. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอ 

หนวยรับตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการ 

รับไปประสานหรือดําเนินการตอ 

๑ . ขาดอั ต ร ากํ า ลั ง แพทย ที่ จ ะ

ป ฏิบั ติ ง าน เ ต็ม เ วลา  ๓  วันต อ

สัปดาห 

 ๑.เสริมสรางแรงจูงใจ ของแพทยในการ
ปฏิบัติงานการแพทยปฐมภูม ิ
 

  ๒.สงเสริมพฒันาโรงพยาบาลใหเปน 
สถาบันฝกอบรมหลกัและสมทบ อยาง
ตอเน่ือง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๔ 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

• เรงรัดการออกกฎหมายการแพทยปฐมภูมิ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน 

• สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเรียนรูเวชศาสตรครอบครัวระดับจังหวัด / เขต 

• พัฒนาคลินิกหมอครอบครัวที่ดี ใหเปนพื้นที่ตนแบบ เพื่อการเรียนรู ระดับจังหวัด / เขต 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- 

 

 ผูรายงาน นายวรชาติ จําเริญพัฒน 
 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โทร ๐๙๔ ๒๙๖ ๔๖๓๕. 
 e-mail WORACHAT.J@HOTMAIL.COM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๕ 
 

 

เกณฑการประเมินการจัดตั้งคลินกิหมอครอบครัว (๓S) 
 
STRUCTURE ที่ตั้งคลินิกหมอครอบครัว    ในโรงพยาบาล    รพศ.    รพท.    รพช. 
                                                 ใน รพ.สต. / สอน.  อ่ืนๆ …………………………………. 
STAFF 
  ๑.แพทยเวชศาสตรครอบครัว ๑ คน ปฏิบัติงาน ๓ วัน/สัปดาห 
  ๒.พยาบาลวิชาชีพ ๒ คน 
  ๓.นักวิชาการ/เจาพนักงานสาธารณสุข ๒ คน 
SYSTEM 
  ๔.มีพื้นที่รับผิดชอบ ดูแลประชาชน ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน +/- ๒,๐๐๐ คน และตามบริบทของพื้นที่ 
  ๕.มีรูปแบบการจัดบริการดวยหลักเวชศาสตรครอบครัว 
  ๖.ระบบใหคําปรึกษาเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก โดยใชเทคโนโลยี Application/LINE หรือ โทรศัพท/ SMS 
  ๗.ระบบดูแลสงตอเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลแมขาย หรือ หนวยบริการที่มีศักยภาพสูงกวา 
  ๘.การจัดบริการสงเสริมปองกันควบคุมโรคในชุมชน 
  ๙.ไดรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแมขายในการจัดบริการ 
  ๑๐.ขอมูลสถานะสุขภาพ กลุมวัย/รายครอบครัว/รายบุคคล 

 

คลินิกหมอครอบครัวที่เปดดําเนินการป ๒๕๖๐ 

ลําดับ ช่ือ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวัด ปที่เปด หมายเหต ุ

๑  นพ.ศิวบูลย ชัยสงคราม ศสม.รพ.กาฬสินธุ ๑  เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐ อบรมระยะส้ัน 

๒  นพ.พิสิทธ เอ้ือวงศกูล ศสม.รพ.กาฬสินธุ ๒ เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐   

๓ พญ.นฏา  จันทรทะไชย 
ศสม.เทศบาลเมือง
กาฬสินธุ-ซอยนํ้าทิพย 

เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๐ อบรมระยะส้ัน 

๔ พญ.วรารัตน ปาจรียานนท รพ.สต.โคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ วุฒิบัตร 

๕ นพ.ชยุตม   ไชยศิวามงคล 
รพ.สต.บานเสียว-รพ.
สต.ปอแดง 

ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ กําลัง วว .ป ๒ 

๖ พญ.ปยะรัตน  ไชยศิวามงคล รพ.สต.ดอนยานาง ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๐ กําลัง วว .ป ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๖ 
 

คลินิกหมอครอบครัวที่วางแผนเปดดําเนินการป ๒๕๖๑ 

ลําดับ ช่ือ สกุล แพทย PCC อําเภอ จังหวดั ปที่เปด หมายเหต ุ

๑ พญ.ขวัญพจน  สดใส รพ.สต.นาจารย เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๒ นพ.นพดล   แข็งแรง รพ.สต.หนองแวงใหญ เมือง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

๓ พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล รพ.สต.บานบอ  กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๔ พญ.ขนิษฐิญา เล็กสมบูรณ รพ.สต.สีถาน-สวนโคก            กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๕ พญ. จิรพรรณ   โงวเชียง รพ.สต.ทาเพลิง-หนองบัว         กมลาไสย กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

๖ นพ.สิริชัย นามทรรศนีย รพ.สต.หนองหาง-นาโก กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๗ พญ.กนกวรรณ  คนหาญ รพ.สต.เหลาใหญ-กุดฝงแดง     กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๘ พญ.สุภัทรา  สายัณเกณะ รพ.สต.แจนแลน กุฉินารายณ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๙ นพ.พุทธรักษ   ดีสินธ รพ.สต.หนองแซง ทาคันโท กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๑๐ พญ.วชิราภรณ   สอระสัน รพ.สต.หัวงัว นามน กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๑๑ นพ.สุรพล   เหลาอารีรัตน รพ.สต.บานโพน คํามวง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๑๒ พญ.ขวัญแกว นาเจริญวุฒิกุล รพ.สต.นาตาล คํามวง กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๑๓ นพ.ดนภัทร   ดอนลาดบัตร รพ.สต.หวยยางดง หนองกุงศรี กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

๑๔ นพ.ณรงคชัย ผิวคําศรีบุญเรือง รพ.สต.มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อนุมัติบัตร 

๑๕ พญ.ชลทิพย ธีรชาติสกุล รพ .สต. ดงบัง ยางตลาด กาฬสินธุ ๒๕๖๑ วุฒิบัตร 

๑๖ นพ.คมกฤษ วิเศษ  รพ.สต.สามัคคี รองคํา กาฬสินธุ ๒๕๖๑ อบรมระยะส้ัน 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๕๗ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาประเด็นสําคัญ   
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพ ท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 - ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑  

  
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดการตรวจราชการที่ 14 รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One Day Surgery 
๑.๑) รอยละของผูปวยทีเ่ขารบับริการผาตัดแบบ One Day Surgery (รอยละ ๑๕)  
๑.๒) รอยละของผูปวยทีเ่ขารบับริการผาตัดแบบ Minimal Invasive Surgery (รอยละ ๑๐)  

 
๒. สถานการณ   
  การใหบริการผาตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery ไดดําเนินการอยางตอเน่ือง ต้ังแต รพ.
กาฬสินธุผานการประเมินจากกรมการแพทยเมือ่วันที่ ๘ ก.พ.๒๕๖๑  เฉลี่ยผูปวยผาตัดแบบวันเดียวกลบัต้ังแต
เริ่มตน พ.ย.๒๕๖๑ถึงปจจุบันเทากบั ๒๕.๖๑% เปนผาตัดผูปวยไสเลื่อนขาหนีบและริดสีดวงทวาร และกําลัง
พัฒนาศักยภาพ รพ.ระดับ M๒และ F๑ ใหเขารวมการประเมินการใหบริการผาตัดแบบวันเดียวกลบั One 
Day Surgery 
 สวนการใหบรกิารผาตัดแบบแผลเล็กหรือทําลายเน้ือเย่ือนอย Minimal Invasive Surgery มีการ
ดําเนินการผาตัดอยางสม่ําเสมอ ทั้งในโรงพยาบาลกาฬสินธุและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 
 

๓.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมตรการสาํคัญ 
๓.๑ รอยละของผูปวยที่เขารบับริการผาตัดแบบ One Day Surgery (รอยละ ๑๕) 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก 
(ต.ค.๖๐-ม.ค.๖๑) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบสอง 
(ก.พ.๖๐-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยที่
เขาเกณฑผาตัด
แบบ One Day 

Surgery 

ผูปวยผาตัดแบบ 
One Day Surgery 

ผูปวยที่
เขาเกณฑ
ผาตัดแบบ 
One Day 
Surgery 

ผูปวยผาตัดแบบ 
One Day 
Surgery 

จํานวน (ราย) จํานวน
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
(ราย) 

จํานว
น(ราย) 

รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ        
 Inguinal Hernia ๓๖ ๑๓ ๓๖.๑๑ ๓๒ ๔ ๑๒.๕๐ 
 Hemorrhoid ๑๑ ๔ ๓๖.๓๖ ๓ ๐ ๐ 
๒ M๒รพ.สมเด็จพยุพราชกุฉิ

นารายณ 
๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 เฉลี่ยทกุ รพ. ๔๗ ๑๗ ๓๖.๑๗ ๓๕ ๔ ๑๑.๔๓ 

 

 

 

 

แบบ ตก.๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๘ 
 

 

รวมผูปวยท่ีผาตัดแบบ One Day Surgery (ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๑) 
     ผูปวยที่ผาตัดแบบ ODS /ผูปวยทีเ่ขาเกณฑผาตัดแบบ ODS  = ๒๑/๘๒ ราย คิดเปน ๒๕.๖๑ % 

๓.๒) รอยละของผูปวยทีเ่ขารับบรกิารผาตัดแบบ Minimal Invasive Surgery   (รอยละ ๑๐)  
 

 รายช่ือโรงพยาบาล ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบแรก 
(ต.ค.๖๐-ม.ค.๖๑) 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบสอง 
(ก.พ.๖๑-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยที่
เขาเกณฑ
ผาตัดแบบ 

MIS 

ผูปวยผาตัดแบบ 
 MIS 

ผูปวยที่
เขาเกณฑ
ผาตัดแบบ 

MIS 

ผูปวยผาตัดแบบ 
MIS 

จํานวน 
 (ราย) 

จํานวน
(ราย) 

รอยละ จํานวน 
 (ราย) 

จํานวน
(ราย) 

รอยละ 

๑ S รพ.กาฬสินธุ       
 ศัลยกรรมทั่วไป ๑๖๙ ๑๔๐ ๘๒.๘๔ ๑๗๙ ๑๕๕ ๘๖.๕๙ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 สูติ-นารีเวช ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๒ M๒รพ.สมเด็จพยุพราช 

กุฉินารายณ 
      

 ศัลยกรรมทั่วไป ๙ ๔ ๔๔ ๑๕ ๖ ๔๐ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 สูติ-นารีเวช ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๓ F๑ รพ.กมลาไสย ๐ ๐ ๐    
 ศัลยกรรมทั่วไป ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 ศัลยกรรมออโธปดิคส ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 สูติ-นารีเวช ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 เฉลี่ยทกุ รพช. ๑๗๘ ๑๔๔ ๘๐.๙๐ ๑๙๔ ๑๖๑ ๘๒.๙๙ 
 

                          รวมผูปวยท่ีผาตัด MIS ( ต.ค.๖๐-พ.ค.๖๑) 
                   ผูปวยที่ผาตัด MIS /ผูปวยที่เขาเกณฑผาตัด MIS  =  ๓๐๕/๓๗๒ราย คิดเปน ๘๑.๙๙ % 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key risk factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม 

๑. ยังมีการประชาสัมพันธนอยเกี่ยวกบัการผาตัดแบบวันเดียวกลับ ทําใหผูปวยวิตกกงัวล 
๒. หัตถการบางอยาง อปุกรณการแพทยไมเพียงพอ เชน เครื่องสองกลอง colonoscope 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๕๙ 
 

๕.ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให

การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั
ไปประสาน หรือดําเนินการตอ 

๑. ขาดการประชาสัมพันธและ
สื่อการใหความรูทั้งใน
โรงพยาบาลจังหวัดในการสงตอ
บริการที่ รพช. 
 

๑.ไมมีงบประมาณจาก
สวนกลางในชวงไตรมาศแรก 
เพื่อทําสื่อประชาสมัพันธ 

๑.ใหมงีบประมาณจาก
สวนกลางเพื่อใชดําเนินการ
ต้ังแตเริ่มปงบประมาณ 
 

๒.ขาดเครื่องมือ/อปุกรณผาตัด
ที่ทันสมัยและยังไมเพียงพอ 
colonoscope 

๒. สนับสนุนงบซื้ออปุกรณที่
จําเปนเพียงพอเหมาะสม 
 

๒. ขอ สนับสนุนงบซือ้อุปกรณ
ที่จําเปน 
 
 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

๖.๑  ผูบริหารสนับสนุนการเปดศูนยสองกลองครบวงจร... 
๖.๒  ขอสนับสนุนเครื่องมือสองกลอง.... 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 ๗.๑  สื่อวีดีทัศนการใหความรูเกี่ยวกับการใหบรกิารผาตัดแบบวันเดียวกลับ One Day Surgery 

หมายเหตุ    ขอแกไขขอมูลตัวเลขตรวจราชการรอบแรกเน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงการนับยอดผูปวยที่เขาเกณฑ
ผาตัดODS และ MIS 

 
 
 
      ผูรายงาน นางสะคราญจิตร  คงพันธ 
      ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ   
      วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
      โทร.๐ ๘๘๙ ๔๖๓๕ ๔๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๐ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ การพัฒนาประเด็นนโยบายสําคัญ  

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ  อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 
ตัวชี้วัดการตรวจราชการท่ี ๑๕ อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม 

๒. สถานการณ  

ความสําเร็จการรักษา  หมายถึง  ผูปวยวัณโรคที่มีผลการรักษาหายรวมกับรักษาครบ 

  ๑.๑.๑ รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผูปวยวัณโรคปอดที่มีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทาง

หองปฏิบัติการยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และตอมาตรวจไมพบเช้ือวัณโรคทางหองปฏิบัติการอยางนอยหน่ึงครั้ง

กอนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดทายของการรักษา 

  ๑.๑.๒ รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง  ผูปวยวัณโรคที่รักษาครบกําหนด

โดยไมมีหลักฐานที่แสดงวาการรักษาลมเหลว  ซึ่งผูปวยดังกลาวไมมีเอกสารที่แสดงผลการตรวจเสมหะในเดือน

สุดทายของการรักษา ทั้งน้ีมีผลตรวจเสมหะอยางนอยหน่ึงครั้งกอนสิ้นสุดการรักษา  เปนลบรวมทั้งผูปวยที่

ไมไดตรวจหรือไมมีตรวจ 

 ๑.๒ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม หมายถึง ผูปวยที่ไมเคยรักษาวัณโรคมากอนและผูปวยที่รักษา      

วัณโรคนอยกวา ๑ เดือน และไมเคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแหงชาติแบงเปน ๒ กลุมคือ 

  ๑.๒.๑ ผูปวยที่มีผลตรวจยืนยันพบเช้ือ ( Bacteriologically confirmed:B+) ผูปวยที่มีผล

ตรวจเสมหะเปนบวก อาจจะเปนการตรวจดวยวิธี Smear microscopy หรือ culture หรือวิธี Molecular 

หรือ วิธีการอื่นๆที่องคการอนามัยโลกรับรอง 

  ๑.๒.๒ ผูปวยที่วินิจฉัยดวยลักษณะทางคลินิก (Clinically diagnosed:B-) หมายถึง ผูปวยที่

มีผลตรวจเสมหะ  เปนลบ  แตทําการวินิจฉัยดวยวิธีการตรวจเอ็กซเรยรังสีทรวงอกหรือมีลักษณะทางคลินิก

เขาไดกับวัณโรค 

 ๑.๓ กลุมเปาหมาย คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ที่เปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย  และผูปวย        

ในเรือนจํา ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดประทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๑ 
 

 2.๑ สถานการณวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ (แหลงขอมูล TBCM ณ วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

ปงบประมาณ All    NEW   

  
(ผูปวยวัณโรคปอดทุกประเภท) 

อัตราตอแสน
ประชากร (ผูปวยวัณโรคปอดรายใหม) 

อัตราตอแสน
ประชากร 

๒๕๕๘ ๑,๓๒๗ ๑๓๔.๖๘ ๑,๑๗๓ ๑๑๙ 

๒๕๕๙ ๑,๔๓๘ ๑๔๕.๙๕ ๑,๓๑๒ ๑๓๓.๑๖ 

๒๕๖๐ ๑,๔๔๔ ๑๔๖.๕๖ ๑,๒๖๑ ๑๒๗.๙๙ 

๒๕๖๑ ๘๗๕ ๘๘.๘๑ ๗๘๒ ๗๙.๓๗ 
 

๓. การดําเนิน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 ๓.๑ ขับเคลื่อนวัณโรคผาน Noc TB จังหวัดกาฬสินธุ 

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ 

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมค็อกพิท สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

กาฬสินธุ 

 ๓.๒ นําเสนอผลการดําเนินงานวัณโรคเขาวาระการประชมุกวป. ประจําเดือน ดังน้ี 

 ๑. วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ 

 ๒. วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

 ๓. วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

 ๔. วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๒ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 

จากการตรวจติดตาม  

 ๔.๑ ผลการดําเนินงานคัดกรองกลุมเสี่ยงจังหวัดกาฬสินธุ ขอมูล ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  

ลําดับ กลุมเสี่ยง เปาหมาย CxR รอยละ 

๑ HCW ๕,๖๗๗ ๕,๖๔๓ ๙๙.๔๐ 

๒ HHC ๒,๓๕๓ ๒,๒๓๓ ๙๔.๙๐ 

๓ HIV ๓,๖๔๑ ๓,๒๙๓ ๙๐.๔๔ 

๔ Prison ๒,๘๐๑ ๒,๘๐๑ ๑๐๐ 

๕ DM&Elderly ๑๕,๙๔๓ ๑๔,๓๘๗ ๙๐.๒๔ 

๖ Migrant ๔๑๑ ๔๑๑ ๑๐๐ 

 
รวม ๓๐,๘๒๖ ๒๘,๗๖๘ ๙๓.๓๒ 

 

 ๔.๒ อัตราความสาํเร็จของการรักษาวัณโรค งวดท่ี ๑/๒๕๖๑ ณ วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

หนวยงาน 
Registered 

กําลัง
รักษา 

รักษา
หาย 

รักษา
ครบ เสียชีวิต ลมเหลว ขาดยา โอนออก เปลี่ยน RR/MDR 

                  วินิจฉัย กอน ด.5 

กาฬสินธุ ๒๖๑ ๑๕๖ ๗๒ ๑๕ ๑๐ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ 

รอยละ   ๕๙.๗๗ ๒๗.๕๙ ๕.๗๕ ๓.๘๓ ๐.๓๘ ๐.๓๘ ๐.๗๗ ๑.๑๕ ๐.๓๘ 
 

๕. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

ปญหาอุปสรรค/ปจจัยทีท่ําให

การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสานหรือดําเนินการตอ 

ขอมูลจากระบบTBCM online 

เปนขอมลูเฉพาะสวนของ

โรงพยาบาลดําเนินงานไมรวม

ผลงานของสํางานสาธารณสุข

อําเภอ ทําใหขอมลูไมครบถวน 

ขอมูลจากระบบ TBCM online รวม

ผลการดําเนินงานของสํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล เขาเปนฐาน

เดียวกันเพื่องายตอการวิเคราะห

ขอมูล 

- 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๓ 
 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 

ไมม ี

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  ไมมี  

                                                               ผูรายงาน นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย   

ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  

                                                            เบอรโทร  08-4428-4557  

                                                                     E-mail : tukta2201@yahoo.com 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 

mailto:tukta2201@yahoo.com
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อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม ไตรมาส ๑/๒๕๖๑ 

 (ขอมูล ณ วันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) 

อําเภอ ขึ้น

ทะเบียน 

กําลัง

รักษา 

รักษาหาย รักษา

ครบ 

เสียชีวิต ลมเหลว ขาดยา โอนออก เปลี่ยน

วินิจฉัย 

RR/M

DR 

กอน

เดือนท่ี 

๕ 

เมือง ๕๕ ๔๐ ๖ ๕ ๓  ๑    

นามน ๕ ๒ ๓        

กมลาไสย ๒๐ ๗ ๙ ๒ ๑    ๑  

รองคํา ๒ ๒ ๐        

กุฉินารายณ ๒๖ ๑๑ ๑๐ ๓ ๑    ๑  

เขาวง ๑๙ ๔ ๑๒ ๓       

ยางตลาด ๓๓ ๒๑ ๘  ๒   ๑  ๑ 

หวยเม็ก ๙ ๓ ๖        

สหัสขันธ ๖ ๔ ๑        

คํามวง ๑๔ ๙ ๔  ๑      

ทาคันโท ๑๙ ๑๖ ๑ ๒ ๑      

หนองกุงศรี ๑๒ ๖ ๔   ๑  ๑   

สมเด็จ ๒๐ ๒๐ ๐        

หวยผึ้ง ๑๑ ๕ ๖        

ฆองซัย ๑๐ ๖ ๒  ๑    ๑  

รวม ๒๖๑ ๑๕๖ ๗๒ ๑๕ ๑๐ ๑ ๑ ๒ ๓ ๑ 

อัตรา ๕๙.๗๗% ๒๗.๕๙% ๕.๗๕% ๓.๘๓% ๐.๓๘% ๐.๓๘% ๐.๗๗% ๑.๑๕% ๐.๓๘% 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๖ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ พ  .ศ . ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขา หลอดเลือดสมอง (Stroke) 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 17  อัตราการตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (นอยกวาหรือเทากับ 7) 

 

2. สถานการณ 
จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากข้ึนทุกป ป ๒๕๕8 – ๒๕60จํานวนผูปวย  ๑,๑๒๙ ราย,  

๙๙๗ ราย,276 ราย ตามลําดับ เขารับบริการระบบ Stroke Fast track นอย เพียงรอยละ ๑๒.๐๑,๒๐.๒๓,
21.39 ตามลําดับ สวนใหญเขารับบริการโดยญาตินําสง การใช EMS เพียงรอยละ 21.39 อัตราการเสียชีวิต 
ป 2558-2560 รอยละ 6.43,4.89,5.29 ตามลําดับ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 
ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอมูลม.ค.61 – มี.ค.61) 

 รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ขอมูล เม.ย.61 – มิ.ย. 61) 

34 อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง(ตอแสน) 

เปาหมาย นอยกวาหรือเทากับ 7 

  ผลงาน 19 ราย 

  อัตรา/รอยละ 4.30% 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

1. การเขาถึงบริการลาชา 
2. การเกิดภาวะแทรกซอนหลังจากใหยา rt-PA 
3. การเกิดโรคซ้ําหรือเสียชีวิตจากภาวะทุพพลภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ตก. ๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๗ 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1. ดานบุคลากร  
- ไมมีอายุรแพทย 
ประสาทวิทยา  
-อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอใน
การดูแลผูปวย 

2. ดานระบบการจัดเกบ็ขอมลู 
-ระบบฐานขอมูลยังไม
เช่ือมโยงในเครือขาย  

    3.ดานอุปกรณเครื่องมือ 
         -Centralmonitor Alpha 
bed เตียงไฟฟา เครือ่งช่ังนํ้าหนักไม
เพียงพอ 
 
 

-ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลงั
กําลังของแพทยอายุรกรรม
ประสาทวิทยาและพยาบาล 
-ยกระดับ Stroke Unit เปนหอ
หอผูปวยผูปวยกึ่งวิกฤติอายุร -  
กรรม ในรพท. 
-จัดทําระบบฐานขอมลูให
เช่ือมโยงทั้งเครือขาย 
-ขอรับการสนับสนุนจากเขต เพื่อ
ใชในการเปด Stroke Unit และ 
Stroke corner ในรพ.ระดับ M  

 

 

 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- ขอรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณที่สําคัญในการเปด Stroke Unit และ Stroke cornerใน 

รพ.ระดับ M เชน Central monitor ,Alpha bed ,เตียงไฟฟา เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- ไมมี 

 
 
 
 
 
 

 ผูรายงาน  นางสมพิน จงเรืองศร ี
 ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

            วัน/เดือน/30 พฤษภาคม 2561 
 โทร 080-750-4114 

    e-mail :bobby5056@hotmail.com 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๘ 

 

การดําเนินการพัฒนาเชิงระบบ 
1. มีระบบการคัดกรองกลุมเสี่ยงในคลินิกผูปวยนอกทุกระดับบรกิาร 
2. จัดทําสื่อรณรงค/ แผนพับ/ โปสเตอรปาย/ Application  และออกรณรงคทุกตําบลในเขตอําเภอเมือง 
และทุกรพช/ รพ.สต การจัดกิจกรรมรณรงค เชน เดิน ว่ิง ปน ปองกันอมัพาต 
3. เผยแพร Application   คลิป การเขาถึงบริการทาง internet  มือถือ  ทีวีทองถ่ิน 
4. จัดอบรมแพทย/  พยาบาล  ทุกระดับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา 
5. ปรับปรงุแนวทางการสงตอ/การดูแลรักษาเพื่อใหกระชับรวดเร็วลดข้ันตอนที่ไมจําเปน เพือ่ใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
6.จัดอบรม อสม/อปท/ EMS  ทุกแหงในจงัหวัดกาฬสินธุ 
7.มีระบบสงตอ Consult  ทาง Line ในเครือขาย 
8. ออกนิเทศงานตาม Node ตางๆในจงัหวัดกาฬสินธุ 
บุคลากลอดเลือดสมอ 
บุคลากรทางการแพทยท่ีดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูปวย 
Stroke  Unit มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
1. สําหรบัแพทยเพิ่มพูนทักษะมีการจัดการสอนการตรวจรางกายทางระบบประสาท และจัดประชุมวิชาการ 
topic stroke 
2. แพทยเพิ่มพูนทักษะผานการปฏิบัติงานใน Stroke unit 
3. จัดการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษาแพทยช้ันปที่ 4  ผานการปฏิบัติงานใน  
Stroke unit(8 wk/ป) 
4. จัดการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษาแพทยช้ันปที่ 6 ทุกคนตองผานการปฏิบัติงานใน  
Stroke unit 
5. จัดอบรมเจาหนาที่พยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองปละ 1 ครั้ง 
6. จัดอบรมบุคลากรใหมเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองปละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๖๙ 
 

จัดกิจกรรมรณรงคโครงการ “แสงนําใจไทยท้ังชาติ เดิน ว่ิง ปน ปองกันอัมพาต คร้ัง
ท่ี 3”วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง จ.กาฬสินธุ 
 

 

    
 

                              
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๗๐ 

 

ติดตามผูปวยฟนฟูโดยศูนยโฮมสุข  กายภาพบําบัด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๗๑ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขา Service Outcome สาขาหัวใจและหลอดเลือด  
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี 7  ตรวจราชการวันท่ี 27 – 29 มิถุนายน   2561 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๑๘  
ตัวช้ีวัด 38 รอยละโรงพยาบาลต้ังแตระดับ F2 ข้ึนไปสามารถใหยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผูปวย STEMI ได รอยละ 100 (หนวยนับ : แหง) 
ตัวช้ีวัดที่ 39.1 รอยละของผูปวยโรคกลามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาล(<=10%)    
ตัวช้ีวัดที่ 39.2 อัตราการไดรับการเปดเสนเลือดของผูปวย STEMI ไมวาจะดวยวิธีใด 
 

2. สถานการณ 
จังหวัดกาฬสินธุมีการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผูปวยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบเครือขายมา 

ต้ังแตปพ.ศ.2553 โดยจัดระบบการดูแลรักษาแบบทางดวน (Fast Track) มีระบบการขอปรึกษา/สงตอไปยัง
ศูนยหัวใจโรงพยาบาลขอนแกนหรือศูนยหัวใจสิริกิต์ิ ซึ่งอยูหางจังหวัดกาฬสินธุประมาณ 80 กิโลเมตร          
มีโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 F1 และ F2 จํานวน 13 แหง ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสามารถใหยา
ละลายลิ่มเลือดไดครบทั้ง 13 แหง ในป 2557  การดําเนินงานในป 2560 พบวา มีผูปวย STEMI จํานวน 
133 ราย ไดรับการรักษาโดยการเปดหลอดเลือด (PPCI + SK)  จํานวน 121 ราย คิดเปนรอยละ 90.98  
(เปาหมาย > รอยละ 75)  ผูปวย STEMI ที่ไดรับยาละลายลิ่มเลือดจํานวน 53 ราย ไดรับยาละลายลิ่มเลือด
ภายในเวลา 30 นาที(Door to Needle Time) จํานวน 6 ราย คิดเปนรอยละ 11.32 (เปาหมาย > รอยละ 
50) ผูปวย STEMI เสียชีวิตในโรงพยาบาลจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 6.02 (เปาหมาย<รอยละ 10)       
มีผูปวย STEMI ที่มีภาวะแทรกซอนจากการไดรับยาละลายลิ่มเลือด (Major Bleeding) จํานวน 1 ราย คิด
เปนรอยละ 0.89  (เปาหมาย < รอยละ 5)  
 

 3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบรุายการขอมลูทีจ่ําเปนสําหรบัการตรวจติดตามทีจ่ําเปนในแตละประเด็น) 
 

 
ลําดับ 

 
ตัวชี้วัด 

 
รายการขอมูล 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 1  

(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 
รอบ 2  

(ขอมูล ม.ค. – พ.ค.61) 

1 รอยละของผูปวย STEMI ไดรับ
การรักษาโดยการเปดหลอดเลือด
ไมวาวิธีใด  (PPCI+SK) 

เปาหมาย >75% 
ผลงาน ผูปวย STEMI 39 ราย 

ไดรับการเปดหลอด
เลือดจํานวน 34 ราย 

ผูปวย STEMI 67 ราย 
ไดรับการเปดหลอดเลือด
จํานวน 58 ราย 

อัตรา/รอยละ 87.18% 86.57% 

2 ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู ป ว ย  STEMI 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล 

เปาหมาย <10% 
ผลงาน ผูปวย STEMI 39 ราย 

เสียชีวิตในโรงพยาบาล
จํานวน 0 ราย 

ผูปวย STEMI 67 ราย 
เสียชีวิตในโรงพยาบาล
จํานวน 4 ราย 

อัตรา/รอยละ 0% 5.97% 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๗๒ 
 

2486 

 
ลําดับ 

 
ตัวชี้วัด 

 
รายการขอมูล 

ภาพรวมจังหวัด 
 

รอบ 1  
(ขอมูล ต.ค.60 – ธ.ค.61) 

รอบ 2  
(ขอมูล ม.ค. – พ.ค.61) 

3 รอยละโรงพยาบาลระดับ F2 ข้ึนไป
สามารถใหยาละลายลิ่มเลือดใน
ผูปวย STEMI ได 

เปาหมาย 100% 
ผลงาน โรงพยาบาลระดับ 

F2 ข้ึนไปมีจํานวน 
14 แหง สามารถให
ยาละลายลิ่มเลือด
ในผูปวย STEMI ได
ทั้ง 14 แหง 

โรงพยาบาลระดับ 
F2 ข้ึนไปมีจํานวน 
14 แหง สามารถให
ยาละลายลิ่มเลือดใน
ผูปวย STEMI ไดทั้ง 
14 แหง 

อัตรา/รอยละ 100% 100% 
 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

 ไมมี 
 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ให 

ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การปฏิบัติตามระบบการให
คําปรึกษายังปฏิบัติไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ทําใหเกิดความ
ลาชาในการวินิจฉัยและใหยา
ละลายลิ่มเลอืดแกผูปวย 

แพทยผูเช่ียวชาญในโรงพยาบาล
แตละระดับที่ตองใหคําปรึกษา 
ควรศึกษาและทําความเขาใจ
แนวทางและปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 ไมมี 

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 ไมมี 

 ผูรายงาน  นางสาวพัชรีย  ไสยนิตย 
 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 วันที่ 1  มิถุนายน 2561 
 โทรฯ :  0898403885    
 e-mail : pat_klsh@hotmail.com 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๗๓ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวขอ Service Outcome สาขา อุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Service Plans ECS &Trauma) 
จังหวัด กาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี  ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 - ๒9  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการท่ี ๑๙ อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาล  
                                   ระดับ F2 ข้ึนไป (ทั้งที่ ER และ Admit) 
 - อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 
 - รอยละ รพ. F๒ ข้ึนไปผานเกณฑ ECS คุณภาพ 
 - รอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS 
 - อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA 
 - อัตราการเสียชีวิตผูปวยในที่มี Ps ›๐.๗๕ นอยกวา ๑ 
 - อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe Traumatic Brain Injury <๔๐% 
 
๒. สถานการณ 
 เครือขายบริการสาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉินจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการดําเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการ

ดูแลผูปวยทั้งในสวนของการปองกนั การดูแลผูปวยระยะกอนถึงโรงพยาบาล การดูแลในโรงพยาบาล การดูแล

ระยะฟนฟู ระบบสงตอ รวมถึงการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยนอกจากการทํางานเช่ือมโยงเครือขายทุกระดับ

สถานบริการสุขภาพแลว ยังมีการเช่ือมโยงการทํางานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แขวงทางหลวง บริษัท

กลางคุมครอง สํานักงานขนสง  สถานีตํารวจ  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน ภายหลังการ

ดําเนินงานพบวาสถานการณเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนเปนดังน้ี 
 

แผนภูมิแสดงอัตราการเสียชีวิตผูบาดเจ็บทางถนนตอแสนประชากรเปรียบเทียบขอมูล ๓ ป 

 
ที่มาขอมูล: ป ๒๕๕๘ จาก แบบรายงานการตรวจราชการภาพรวมเขต รอบที่ ๑/๒๕๖๐ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

    ป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ขอมูล ๓ ฐาน จังหวัดกาฬสินธุ (ซ่ึงเริ่มจัดทําป ๒๕๕๙) 
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สรปุกระบวนการพัฒนาที่ดําเนินการมา อยางตอเน่ืองจนปจจุบัน ดังน้ี 

๑. มาตรการดานการปองกันอุบัติเหตุทางถนน ( Prevention ) 

- รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของในการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของผูปวยทีเ่สียชีวิตจากการ

บาดเจบ็ทางถนน และนําเสนอขอมลูแกผูบริหารในที่ประชุมของศูนยปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัย

ทางถนน เพื่อใหมีการจัดการตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- ติดตามกํากับผลการปฏิบัติตามมาตรการองคกร และมาตรการรถพยาบาลปลอดภัย ของหนวยงาน

สาธารณสุขในเครือขาย 

- การบรูณาการขอมูล ๓ ฐาน รวมกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของไดแกตํารวจ บริษัทกลาง โดยสาธารณสุข 

เปนผูรวบรวมขอมลู  

๒. มาตรการในการดูแลระยะกอนถึงโรงพยาบาล ( Pre hospital Care ) 

- พัฒนาระบบการสงตอ โดยจัดทํามาตรฐานการสงตอ และบคุลากรที่ดูแลผูปวยระหวาสงตอ 

สะทอนขอมูล และปญหาในเครือขาย 

- ทบทวนอุบัติการณไมพงึประสงคทีเ่กิดในชวงของการดูแลระยะกอนถึงโรงพยาบาลทั้งในสวนของ

บริการการแพทยฉุกเฉิน และระบบสงตอ เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และดําเนินการ

ปรับปรงุแกไขอยางตอเน่ือง 

๓. มาตรการในการดูแลในโรงพยาบาล ( In hospital Care ) 

- พัฒนาระบบการทบทวน และการตรวจสอบคุณภาพการดูแลผูปวยบาดเจ็บและผูปวยฉุกเฉินทีม่ี

ภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล (OHCA) 

- ติดตามกํากับ วิเคราะหขอมลูการเฝาระวังการบาดเจบ็  IS online และ Pher Accident ใหมี

ความครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 

๔. มาตรการในการดูแลระยะฟนฟู ( Rehabilitation ) 

- พัฒนาแนวทางการดูแลผูปวยบาดเจบ็ศีรษะระยะฟนฟ ู

๕. การพัฒนาระบบ ECS (Emergency Care System) 

- ช้ีแจงหลักเกณฑในการประเมินตามแบบฟอรมการประเมินใหเครอืขายรับทราบ และแนวทางการ

พัฒนาภายหลงัการประเมิน ECS คุณภาพ  

- จัดทํารางแผนพฒันาเพือ่ยกระดับ ECS คุณภาพจังหวัดกาฬสินธุ และประชุมนําลงสูผูปฏิบัติใน 

โรงพยาบาลเครือขาย 

- จัดทําฐานขอมลูการประเมิน ECS คุณภาพ จังหวัดกาฬสินธุ 

- ประเมิน HIS: Hospital safety Index 
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๑๗๕ 
 

๖. การพัฒนาระบบ ER คุณภาพ 

- จัดทําฐานขอมลู OHCA: Out-of-Hospital Cardiac Arrest (ผูปวยทีม่ีภาวะหัวใจหยุดเตน

เฉียบพลันนอกโรงพยาบาล)   

- วิเคราะห/สังเคราะหขอมลูระดับจงัหวัดวางแผนพัฒนา ER คุณภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการมี ROSC 

ของผูปวย OHCA ทั้งในสวนของการปองกัน การแจงเหตุ Response time รวมถึงการดูแลผูปวย

ในระยะวิกฤติฉุกเฉิน 

- จัดทําการประเมิน Hospital Safety Index  (มาตรการ ๒P) มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ กรณีเกิด

ความรุนแรงในหนวยงาน ER (Violence in ER) และมีการซอมแผนบนโตะจําลองสถานการณ    

จัดใหมปีระชาสัมพันธใหบรกิารขอมลู ตอบขอซักถามเพื่อลดขอขัดแยงขณะปฏิบัติงาน และเพิ่มจุด

บริการเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) ประจําทีง่าน ER เพื่อปองกันการเกิดความรุนแรงข้ึน 

๗. พัฒนาระบบการดูแลผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉินผานกระบวนการทํางานของ TEA Unit 

- มีบุคลากรในการขับเคลื่อนงาน ๓ คน ไดแก ผูอํานวยการศูนย TEA unit  พยาบาลผูประสานงาน

ผูบาดเจ็บ (Trauma nurse co-ordinator) ๒ คน เวลาข้ึนปฏิบัติงาน (๒ วัน/สัปดาห )           

- มีการรวบรวมและจัดเกบ็ขอมลูอยางเปนระบบ โดยขอมลูหลักที่กํากับดูแลคือขอมลูการเฝาระวัง

การบาดเจบ็ (IS),ขอมูลผูบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอบุัติเหตุจราจรทางถนน,ขอมูลผูบาดเจบ็ชวง

เทศกาล (Pher Accident ) ขอมูลผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาล (OHCA) และ

ขอมูลตามตัวช้ีวัดของ Service plan Trauma & Emergency  

- มีสํานักงาน TEA unit ชัดเจน ซึ่งหองดังกลาวใชเปนหองหัวหนางาน และหัวหนากลุมงาน

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, หองแพทยEP (ใชรวมกัน/บรูณาการรวมกนั) 

- มีฐานขอมูล TEA unit โดยขอมลูที่จัดเกบ็เปนขอมูลตัวช้ีวัดของ Service plan Trauma & 

Emergency เปนหลัก มีการทบทวนการเสียชีวิตของผูปวย แตยังขาดความสม่ําเสมอ  
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ตารางแสดงผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 

ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย 

ป ๖๑ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ป๒๕๕๘ 

 

ป๒๕๕๙ 

 

ป 

๒๕๖๐ 

 

ป ๒๕๖๑ 
(ไตรมาส 

๑) 
(ไตรมาส ๒) 
(ต.ค.๖๐-
เม.ย.๖๑) 

๑.อัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติ
ฉุกเฉินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ใน รพ.F๒
ข้ึนไป***(ใหม) 

<๑๒% NA NA NA ๔.๕๐ ๒.๔๗ 

๒.รอยละ รพ.F๒ ข้ึนไปผานเกณฑECS 

คุณภาพ 

>๘๐% NA NA ๖๔.๒๙ ๘๑.๘๒ ๘๑.๘๒ 
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ตัวชี้วัด 

 

เปาหมาย 

ป ๖๑ 

ผลการดําเนินงาน 

 

ป๒๕๕๘ 

 

ป๒๕๕๙ 

 

ป 

๒๕๖๐ 

 

ป ๒๕๖๑ 
(ไตรมาส 

๑) 
(ไตรมาส ๒) 
(ต.ค.๖๐-
เม.ย.๖๑) 

๓.รอยละผูปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดย

ระบบ EMS***(ใหม) 

>๖๐% ๔.๖๔ ๗.๒๐ ๑๐.๕๘ ๑๔.๘๔ ๑๖.๖๕ 

๔.อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA >๕๐% NA NA ๔๐.๒๔ ๓๘.๗๔ ๖๔.๒๙ 

๕.อัตราการเสียชีวิตผูปวยในที่มี Ps ›

๐.๗๕  

<๑% ๐.๑๖ ๐.๕๗ ๐.๓๖ ๐.๗๖ ๐.๑๘ 

๖.อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe 
Traumatic Brain Injury ***(ใหม) 

<๔๐% ๓.๑๒ ๒.๔๓ ๔.๓๐ ๒๑.๑๐ ๒๑.๑๑ 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๑. อัตราการเสียชีวิตผูเจบ็ปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ใน รพ.F๒ข้ึนไป <๑๒% 

 

โรงพยาบาล 

 

 

ผูปวยวิกฤติฉุกเฉิน

ท้ังหมด 

ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินตาย(เกณฑ 

<๑๒%) 

จํานวน รอยละ 

เมืองกาฬสินธุ ๕๑๒๓ ๑๖๖ ๓.๒๔ 

นามน ๑๗๑ ๑๘ ๑๐.๕๓ 

กมลาไสย ๑๖๓๖ ๘ ๐.๔๙ 

รองคํา ๑๗๓ ๓ ๑.๗๓ 

กุฉินารายณ  ๓๕๖ ๑๙ ๕.๓๔ 

เขาวง ๑๙๕๗ ๒๒ ๑.๑๒ 

ยางตลาด ๑๖๑๙ ๒๓ ๑.๔๒ 

หวยเม็ก ๑๖๒ ๑๑ ๖.๗๙ 

สหัสขันธ ๒๗๓ ๒ ๐.๗๓ 

คํามวง ๙๗๑ ๑๒ ๑.๒๔ 

ทาคันโท ๑๐๗ ๓ ๒.๘๐ 
หนองกุงศรี ๒๓๐ ๑๖ ๖.๙๖ 
สมเด็จ ๖๔๓ ๑๘ ๒.๘๐ 
หวยผึ้ง ๗๑ ๕ ๗.๐๔ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๑๓๔๙๒ ๓๒๖ ๒.๔๒ 
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 จากขอมูลอัตราการเสียชีวิตผูเจ็บปวยวิกฤติฉุกเฉินภายใน ๒๔ ช่ัวโมง ใน รพ.F๒ข้ึนไปพบวา

ผานเกณฑตามตัวช้ีวัดคือ <๑๒% (๒.๔๒) ซึ่งเครือขายยังไมหยุดน่ิงที่จะพัฒนา เพื่อลดอัตราตายลงใน

ทุกๆป จากการทบทวนพบสาเหตุการตายหลักคือ Pneumonia,UGIB และ Sepsis ตามลําดับ ไดมี

การผลักดันดานนโยบายในระดับผูบริหาร ทําใหเกิด Service plan pneumonia ข้ึนทําใหเกิด

คณะทํางานในการออกนโยบาย กํากับตัวช้ีวัด นิเทศการดําเนินงานในเครือขาย 
 

๒. กราฟแสดงผลการประเมิน ECS คุณภาพ ในโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป > ๘๐% 
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๑๗๘ 
 

 

 

 

ผอ. สถานที ่ บุคลากร 
การ

รักษา 
MCI Refer

ผูเช่ียวช
าญ 

สนับสนุ
น 

EMS บริหาร 
คณะทําง

าน 
คุณภาพ วิจัย 

คะแนน
รวม 

กุฉินารายณ 

ยางตลาด 60 31.8 41.4 16.7 28 40 52 66.5 43 24 30 66.67 5 40.6

สมเด็จ 42.9 39.4 26.2 35.8 28 40 52 41.6 51 24 43.3 40 5 37.6
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๑๗๙ 
 

 

 

 

 จากผลการประเมิน ECS คุณภาพของโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป ในจังหวัดกาฬสินธุ ผานเกณฑ

ตามเปาหมายที่กําหนด จากการดําเนินงานที่ผานมา มีการวิเคราะหขอมูลในกลุมโรงพยาบาลระดับตางๆ เพื่อ

คนหาโอกาสพัฒนา ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ การดําเนินงานที่ผานมา ไดมีการจัดทํารางแผนพัฒนายกระดับ 

ECS คุณภาพ จังหวัดกาฬสินธุ และไดมีการจัดประชุมช้ีแจงเพื่อนําลงสูผูปฏิบัติในเครือขาย   

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

หวย
เม็ก 

สหัส
ขันธ 

คํา
มวง 

ทาคัน
โท 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

นามน 

รองคํา 

หวยผึ้ง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๘๐ 
 

 

๓. รอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMSเกณฑ>๖๐% 
 

โรงพยาบาล 

 

ผูปวยวิกฤติ ท่ี ER 

 (ไมรวม Refer) 

อัตราการขึ้งบริการ EMS 

 (เกณฑ >๖๐%) 

ผูปวยวิกฤติ ท่ี ER 

มาดวย EMS 

รอยละ 

เมืองกาฬสินธุ ๑๖๔๑ ๓๘๘ ๒๓.๖๔ 

นามน ๑๔๗ ๒๐ ๑๓.๖๑ 

กมลาไสย ๑๖๓๖ ๔๑๕ ๒๕.๓๗ 

รองคํา ๑๗๓ ๓๙ ๒๒.๕๔ 

กุฉินารายณ  ๓๕๖ ๒๑๕ ๖๐.๓๙ 

เขาวง ๑๗๘๙ ๑๖๐ ๘.๙๔ 

ยางตลาด ๑๖๑๙ ๘๕ ๕.๒๕ 

หวยเม็ก ๑๖๒ ๓๖ ๒๒.๒๒ 

สหัสขันธ ๒๗๓ ๒๓ ๘.๔๒ 

คํามวง ๙๗๑ ๖๓ ๖.๔๙ 

ทาคันโท ๑๐๗ ๓๒ ๒๙.๙๑ 
หนองกุงศรี ๒๓๐ ๓๖ ๑๕.๖๕ 
สมเด็จ ๕๘๖ ๑๕๒ ๒๕.๙๔ 
หวยผึ้ง ๗๑ ๒๖ ๓๖.๖๒ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๑๐๒๒๘ ๑๗๐๓ ๑๖.๖๕ 

 
จากขอมูลรอยละผูปวยปวยฉุกเฉินวิกฤติมาโดยระบบ EMS พบวาไมผานเกณฑมาตรฐาน >๖๐% 

(๑๖.๖๕) จากการวิเคราะหพบวาที่ผูปวยยังเขาถึงระบบนอยมีปจจัยหลายอยาง เชน มีรถสวนตัวมากข้ึน และ
เปนผูปวยในกลุมสีเขียว เปนสวนมากที่เรียกใชบริการ EMS  ซึ่งทางเครือขายเองก็ไดนําปญหาดังกลาวมารวม
ทบทวนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา และสรางความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจระบบบริการ การแพทยฉุกเฉินกับ
ประชาชนในพื้นที่ตอไป  ในบางพื้นที่ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินที่มาดวยระบบ EMS ผานเกณฑมาตรฐาน (๖๐.๓๙) 
ซึ่งตองพัฒนาเปนแบบอยาง (Role Model) และเปนตนแบบในการดําเนินงานเพื่อการเขาถึงระบบการแพทย
ฉุกเฉินในเครือขายตอไป  
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๑๘๑ 
 

 
๔. อัตราการรอดชีวิตผูปวย OHCA>๕๐% 

 

โรงพยาบาล 

 

OHCAท้ังหมด 

ROSC (เกณฑ >๕๐%) 

จํานวน รอยละ 

เมืองกาฬสินธุ ๙๕ ๓๘ ๔๐.๐๐ 

นามน ๙ ๕ ๕๕.๕๖ 

กมลาไสย ๑๒ ๖ ๕๐ 

รองคํา ๗ ๓ ๔๒.๘๖ 

กุฉินารายณ  ๒๒ ๔ ๑๘.๑๘ 

เขาวง ๘ ๔ ๕๐ 

ยางตลาด ๑๗ ๓ ๑๗.๖๕ 

หวยเม็ก ๑๖ ๖ ๓๗.๕ 

สหัสขันธ ๙ ๒ ๒๒.๒๒ 

คํามวง ๑๓ ๔ ๓๐.๗๗ 

ทาคันโท ๘ ๓ ๓๗.๕ 
หนองกุงศรี ๒๐ ๒ ๑๐ 
สมเด็จ ๑๗ ๘ ๔๗.๐๖ 
หวยผึ้ง ๙ ๐ ๐ 

จังหวัดกาฬสินธุ ๒๕๖ ๘๘ ๓๔.๓๘ 

  

 ขอมูลผูปวยที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนนอกโรงพยาบาลของโรงพยาบาลระดับ F๒ ข้ึนไป ในภาพรวมผาน

เกณฑเปาหมาย คือ มีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑรอยละ ๕๐ (๖๔.๒๙%) จากการวิเคราะหปญหา               

เชิงกระบวนการยังพบประเด็นปญหาในกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ เชน 

๑. การนําสงผูปวยไปยังโรงพยาบาล เปนญาตินําสงเอง ซึ่งไมมีการปฏิบัติการ Basic life 

support ระหวางนําสงทําใหโอกาสมีชีวิตรอดลดลง จากการสอบถามสาเหตุที่ไมเรียก 

๑๖๖๙ เน่ืองจากญาติมีรถนําสงเอง และนาจะถึงโรงพยาบาลเร็วกวารอเรียกรถกูชีพ 

๒. ปญหาในสวนการรับแจงเหตุพบวา ไมสามารถประเมินภาวะหัวใจหยุดเตนทาง   โทรศัพทได 

อาจเน่ืองจากการใหขอมูลของผูแจงเหตุเอง หรือ เจาหนาที่ผูรับแจงเหตุที่ศูนยสั่งการฯ ทําให

กระบวนการสั่งการไมเหมาะสม ทางทีมตองมีการทบทวน และวางแผนพัฒนาตอไป 

ซึ่งจากปญหาดังกลาวทางเครือขายบริการสุขภาพสาขาอุบัติเหตุฉุกเฉินไดมีการจัดทําแผนงานในการ

พัฒนา และมกีารดําเนินงานตามแผนฯ เชน โครงการพัฒนาการเขาถึงระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน(๑๖๖๙) 

โครงการอบรม PHTLS ในเครือขายจังหวัดกาฬสินธุ ซึ่งจะตองมีการติดตามผลและพัฒนาอยางตอเน่ืองตอไป 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๑๘๒ 
 

๕. อัตราการเสียชีวิตผูปวยในที่มี Ps ›๐.๗๕ เกณฑนอยกวา <๑%

 
ป ๒๕๖๑โรงพยาบาลกาฬสินธุมผีูปวยบาดเจบ็ทีเ่ปนผูปวยในที่มีคา Ps > ๐.๗๕ จํานวนทั้งสิ้น ๕๔๒ 

ราย พบผูเสียชีวิตจํานวน ๑ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๑๘  แมจะอยูในเกณฑเปาหมายที่ต้ังไว ทางทีมไดมกีาร
จัดต้ัง PCT trauma ข้ึนใน รพ.กาฬสินธุ เพื่อใหเกิดกระบวนการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยบาดเจบ็ครบวงจร 
(Inclusive Trauma System) ซึ่งจะทําใหมีคณะทํางาน กําหนดนโยบายการดูแลผูปวยบาดเจบ็ กํากับติดตาม
ตัวช้ีวัด และพัฒนากระบวนการดูแลผูบาดเจบ็อยางเปนระบบ  

๖. อัตราการเสียชีวิตผูปวย Severe Traumatic Brain Injury<๔๐% 

 
 
 ป ๒๕๖๑ โรงพยาบาลกาฬสินธุมีผูปวยบาดเจ็บตอสมองรุนแรงจํานวนทั้งสิ้น ๒๗๐ ราย 
เสียชีวิต ๕๗ ราย คิดเปนรอยละ ๒๑.๑๑ ซึ่งเดิมผูปวยกลุมน้ีไดมีการสงตัวไปรักษา (Refer)นอก
จังหวัด ในเขตบริการสุขเพื่อรักษาเฉพาะทางทุกราย ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ทางโรงพยาบาล
กาฬสินธุ ไดมีแพทยเฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ๑ คน ทําใหจํานวนการสงตอ (Refer) ผูปวยลดลง 
ซึ่งเกิดผลดี คือ ลดเวลาการเขาถึงระบบการดูแลเฉพาะของผูปวยบาดเจ็บสมองรุนแรง (Definitive 
Care) ลดความเสี่ยงตางๆที่อาจเกิดข้ึนขณะสงตอ และทางทีมไดมีการพัฒนาแนวทางการดูแลผูปวย
บาดเจ็บศีรษะ (CPG Head Injury) ในเครือขาย 

 

๕. ปญหา  อุปสรรค   และขอเสนอแนะ 

• แพทยและพยาบาลเฉพาะทางหองฉุกเฉินไมเพียงพอ (พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน,แพทยEP)  

• ผูปวยสวนใหญทีม่าในเวลา ไมใชผูปวยฉุกเฉิน   

• ระบบ Fast tract ขาดการทบทวนและติดตามอยางสม่ําเสมอ  

• พัฒนาระบบการดูแลผูปวยวิกฤตหนัก  

• พื้นที่สวนใหญในการใหบริการที่ ER มีความคับแคบ 

• วัสดุอุปกรณทางการแพทยมีจํากัดเมื่อเทียบกับปรมิาณผูปวย  

• ควรพัฒนาระบบดานงานวิจัย มาตรฐานrefer และการบริหาร (จากการประเมิน ECS คุณภาพ) 
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๑๘๓ 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ แผนการดําเนินงานปงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๑. นํานโยบาย ECS  มาพัฒนาปรบัปรุงงานบริการที่หนวยงาน ER 
๒. พัฒนาขอมลูและนําขอมูลจากTEA unit มาพัฒนาเรือ่งบริการ  
๓. พัฒนาระบบ ER fast track  
๔. พัฒนาคุณภาพระบบ Refer 
๕. พัฒนาการบรกิาร EMS 
๖. จัดหาอปุกรณที่จําเปน เพื่อการพฒันาบริการใหมปีระสทิธิภาพ  
๗. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
๘. ขยายการใหบริการ เปดใชอาคารอบุัติเหตุฉุกเฉิน ๕ ช้ันที่ รพ.กาฬสินธุ 

 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  ไมมี 
 

 
 ผูรับผิดชอบ นายแพทยจารุพล ตวงศิรทิรัพย 
 ตําแหนง นายแพทยชํานาญการ 
 โทร ๐๘๑-๗๑๗๗๐๗๗  
 E-mail tact.voy@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



 
๑๘๔ 

 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขาแพทยแผนไทย 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการสาขาการแพทยแผนไทย และการแพทยผสมผสาน 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 20 รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     
                                 ที่ไดมาตรฐาน รอยละ ๒๐ 

 

๒. สถานการณ 
จังหวัดกาฬสินธุมี  รพ. ๑๘ แหง และ รพ.สต. ๑๕๖  แหง รวมทั้งหมด  ๑๗๔ แหง  มีการจัดบริการแพทย

แผนไทยครบทุกแหง  การจัดบริการแพทยทางเลือกโดยศาสตรการแพทยแผนจีนใน รพ. จํานวน ๔ แหง ไดแก 
รพ.กาฬสินธุ รพ.กมลาไสย รพ.กุฉินารายณ และ รพ.หนองกุงศรี ในดานการผลิตยาสมุนไพรมี รพ. ที่มี
โรงงานผลิตยาสมุนไพรไดมาตรฐาน GMP WHO จํานวน ๑ แหง  ไดแก รพ.กมลาไสย ปจจุบันผลิตยาสมุนไพร 
จํานวน ๑๗ รายการ มีบุคลากรแพทยแผนไทยทั้งหมด จํานวน ๘๐ คน โดยในจํานวนน้ีเปนบุคลากร             
ที่จบการศึกษาใหม ๖ คน  มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและแพทยแผนไทยประยุกต  จํานวน  ๕๒ คน  
คิดเปนรอยละ  ๗๓.๗๕ ปฏิบัติงานใน รพ. จํานวน  ๔๐ คน  คิดเปนรอยละ ๕๐.๐๐ ปฏิบัติงานในรพ.สต.  
จํานวน ๓๘  คน  คิดเปนรอยละ ๔๗.๕๐ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด ๒ คน นอกจากน้ียังมีผูชวย
แพทยแผนไทย จํานวน ๓๐๘ คน ปฏิบัติงานใน รพ. จํานวน ๕๔ คน ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จํานวน ๒๕๔  คน  

 การพัฒนาการบริการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตามระบบบริการ Service Plan  ในป 
๒๕๖๑  ไดบูรณาการกิจกรรมการดําเนินงานและงบประมาณภายใตโครงการตางๆ  ดังน้ี  

๑. โครงการกาฬสินธุเมืองสมุนไพร ป ๒๕๖๑  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน บูรณาการ
เสริมสรางความเข็มแข็งและย่ังยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑  งบประมาณ  ๒๔,๓๔๐,๐๐๐ บาท  รวม  ๒ กิจกรรมหลัก คือ   

   ๑.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตยาสมุนไพรในโรงงาน GMP ที่ รพ.กมลาไสย ไดจัดซื้อ 
เครื่องมือการผลิตยาสมุนไพรใหสามารถผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑอื่นที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

สนับสนุนหนวยงานสาธารณสุขภายในจังหวัด ภายในเขตสุขภาพ และจําหนายแกประชาชนทั่วไปจํานวน  ๑๖  
รายการ เชน  เครื่องบรรจุยาแคปซูลอัตโนมัติเครื่องผลิตยาครีม  เครื่องบดรอน  เครื่องปนเม็ดลูกกลอน  
เครื่องลางสมุนไพร เปนตน 

  จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Herbal City  เขตสุขภาพที่ ๗ ไดวางแผนการผลิตยาสมุนไพร
ของเขต และมอบหมายให รพ.กมลาไสย ผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนจังหวัดภายในเขต จํานวน ๑๓ รายการ 
ประกอบดวย ขมิ้นชัน  ฟาทะลายโจร  โมกหลวง  วานชักมดลูก เพชรสังฆาต  เถาวัลยเปรียง กระชายดํา 
บอระเพ็ด โคคลาน ข้ีผึ้ง/ยาหมองไพล  นํ้ามันไพล ชาชงชุมเห็ดเทศ ชาชงรางจืด  ลูกประคบ  ยาอบหลังคลอด  

 ๑.๒ สงเสริมการปลูก การกระจายพันธุ การจัดการสมุนไพรเบื้องตนจัดทําฐานขอมูล 
สมุนไพรและภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ป ๒๕๖๑  งบประมาณ ๑๑,๙๙๐,๐๐๐ บาท  ซึ่งไดบูรณาการ

กิจกรรมการพัฒนาตามระบบบริการ Service Plan โดยการ 
   ๑.๒.๑ สรางความเขาใจการดําเนินงาน รายละเอียดตัวช้ีวัด บันทึกและรายงานขอมูลแก

บุคลากรแพทยแผนไทยและผูเกี่ยวของจาก รพ. และ รพ.สต. ทุกแหง 

แบบ ตก. ๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๑๘๕ 

 

   ๑.๒.๒ การพัฒนาการใหบริการแกผูชวยแพทยแผนไทยจาก รพ. และ รพ.สต. ทุกแหง 
   ๑.๒.๓ ติดตามนิเทศงาน ใหคําแนะนําและเสนอแนวทางพัฒนาและแกไขปญหาการดําเนินงาน
  ๒. โครงการการสงเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพผูสูงอายุดวยการแพทยแผนไทยและ 
การแพทยผสมผสาน  งบประมาณจากกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
ไดทําการอบรมแกนนําผูสูงอายุจากทุกอําเภอ ๆ ละ  ๒  คน  รวม  ๓๘  คน เพื่อใหสามารถนําการแพทยแผน
ไทยไปประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ และเปนแกนนําถายทอดสูผูสูงอายุในแตละอําเภอ 
 ๓. โครงการสนับสนุนการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย งบประมาณจากกรมการ
แพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐ บาท  กิจกรรมที่ดําเนินการแลว ไดแก  
  ๓.๑ การเผยแพรประชาสัมพันธดวยการรวมจัดงานมหกรรมการแพทยแผนไทยฯ ระดับภาค 
  ๓.๒ การคัดเลือกพื้นที่ตนแบบดีเดนดานการแพทยแผนไทยฯ 
  ๓.๓ การรวบรวมตํารับตําราหมอพื้นบานและการรับรองหมอพื้นบาน และกําลังดําเนินการประเมิน
มาตรฐานบริการตามเกณฑ รพ.สส.พท. 

 ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ผูปวยนอกไดรับบริการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน
ยอนหลัง  ๕  ป  ต้ังแตป ๒๕๕๖ –๒๕๖๐  พบวามีผลการดําเนินงานคิดเปนรอยละ ๑๖.๒๕, ๑๘.๑๕  
๑๙.๔๕, ๒๐.๓๐ และรอยละ ๒๒.๑๘ ตามลําดับ  
 

 
 

 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ในปงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ ๑ (ตค.๖๐–พค.๖๑ขอมูลจาก HDC ๓ มิย. ๖๑) 

ตามตัวช้ีวัดรอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน 

ภาพรวมทั้งจังหวัด แยกเปนรายอําเภอ ดังน ี้ 

 เปาหมาย ผลงาน สรุป 

๑. ระดับ รพท. ≥  ๑๐% ๑๑.๑๕ ผาน 

๒. ระดับ รพช. ≥  ๒๐% ๑๕.๑๒ ไมผาน 

๓. ระดับ รพ.สต. ≥ ๓๐% ๓๕.๓๒ ผาน 

รวมท้ังจังหวัด ≥  ๒๐% ๒๓.๘๒ ผาน 
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แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๑๘๖ 

 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดรอยละของผูปวยนอกไดรบับรกิารการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐาน แยกรายอําเภอ 

อําเภอ 
จํานวนผูปวย

นอก 

จํานวนผูปวย
นอกทีไ่ดรับ

บริการแพทย
แผนไทยฯ 

รอยละ 
รพท. ๑๐%
รพช.๒๐% 

รพ.สต.
๓๐% 

รอยละรพ.สต.ที่
ผาน ๓๐% 

เมือง ๓๓๐,๔๕๑ ๗๘,๒๖๗ ๒๓.๖๘ ๑๑.๑๕ ๔๓.๕ ๙๐.๔๗ 

นามน ๖๓,๑๒๓ ๑๔,๕๗๓ ๒๓.๐๙ ๑๓.๔๒ ๓๖.๒ ๖๖.๖๖ 

กมลาไสย ๑๖๑,๗๔๘ ๓๘,๑๑๔ ๒๓.๕๖ ๑๔.๖๒ ๓๗.๕ ๙๐ 

รองคํา ๓๓,๖๓๕ ๔,๔๗๙ ๑๓.๓๒ ๗.๖๖ ๒๙.๓ ๕๐ 

กุฉินารายณ ๒๐๓,๑๔๖ ๓๐,๘๕๔ ๑๕.๑๙ ๕.๑๙ ๒๗.๖ ๓๕.๒๙ 

เขาวง ๙๙,๖๕๑ ๒๐,๐๓๕ ๒๐.๑๑ ๑๕.๖๖ ๒๒.๓ ๒๐ 

ยางตลาด ๒๐๕,๔๖๙ ๕๔,๑๖๖ ๒๖.๓๖ ๑๗.๑๕ ๓๓.๗ ๗๖.๔๗ 

หวยเม็ก ๘๕,๗๓๒ ๑๙,๙๙๖ ๒๓.๓๒ ๑๖.๒๖ ๓๑ ๓๓.๓๓ 

สหัสขันธ ๕๕,๘๖๑ ๙,๖๘๕ ๑๗.๓๔ ๑๐.๙๗ ๒๒.๓ ๑๒.๕ 

คํามวง ๑๐๒,๔๓๘ ๒๗,๒๗๖ ๒๖.๖๓ ๒๓.๔๙ ๓๑.๑ ๖๖.๖๖ 

ทาคันโท ๖๐,๐๗๙ ๑๘,๐๒๔ ๓๐ ๒๒.๗๑ ๔๗ ๗๑.๔๒ 

หนองกุงศรี ๑๑๗,๗๕๔ ๒๙,๖๘๕ ๒๕.๒๑ ๑๔.๔ ๓๙.๓ ๗๗.๗๗ 

สมเด็จ ๑๐๙,๕๕๕ ๓๑,๗๐๒ ๒๘.๙๔ ๓๑.๗ ๒๖.๒ ๓๓.๓๓ 

หวยผึ้ง ๕๗,๘๙๕ ๑๕,๕๓๘ ๒๖.๘๔ ๑๕.๗๕ ๔๓.๕ ๘๐ 

สามชัย ๔๔,๐๗๗ ๘,๗๒๔ ๑๙.๗๙ ๑๙.๔๙ ๒๓.๕ ๒๐ 

นาคู ๗๔,๓๓๘ ๒๑,๙๑๒ ๒๙.๔๘ ๑๒.๘๑ ๔๖.๓ ๑๐๐ 

ดอนจาน ๕๔,๗๔๑ ๑๘,๐๑๙ ๓๒.๙๒ ๑๘.๘๖ ๔๓.๒ ๑๐๐ 

ฆองชัย ๕๒,๙๘๒ ๑๔,๕๙๐ ๒๗.๕๔ ๑๕.๙๖ ๔๐.๒๓ ๘๕.๗๑ 

รวม ๑,๙๑๒,๖๗๕ ๔๕๕,๖๓๙ ๒๓.๘๒  ๑๕.๑๒ ๓๕.๓๒ ๖๓.๔๖ 
 

จากตาราง  พบวา   ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ผูปวยนอกไดรับบริการการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือกที่ไดมาตรฐานเปาหมาย รอยละ ๒๐  จังหวัดกาฬสินธุมีผลการดําเนินงานต้ังแตตุลาคม 
๒๕๖๐ –พฤษภาคม ๒๕๖๑ คิดเปนรอยละ ๒๓.๘๒  เมื่อวิเคราะหเปนรายอําเภอพบวามีอําเภอที่มีผลการ
ดําเนินงานผานตามเกณฑ  จํานวน  ๑๔ อําเภอ  คิดเปนรอยละ  ๗๗.๗๗  โดยมีอําเภอที่มีผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑสูงสุด  ๓  อันดับแรก  ไดแก  อําเภอดอนจาน  ทาคันโท  และนาคู  มีผลการดําเนินงานรอยละ 
๓๒.๙๒, ๓๐.๐๐ และรอยละ ๒๙.๔๘ ตามลําดับ  สวนอําเภอที่มีผลการดําเนินงานยังไมผานตามเกณฑและมี
ผลงานตํ่าสุด  ๓ อําเภอ  ไดแก  อําเภอรองคํา  กุฉินารายณ  และอําเภอสหัสขันธ  มีผลการดําเนินคิดเปน 
รอยละ  ๑๓.๓๒,๑๕.๑๙และรอยละ ๑๗.๓๔ตามลําดับ ในระดับ รพท. พบวาผานตามเกณฑ มีผลการ
ดําเนินงาน   รอยละ ๑๑.๑๕  ระดับ รพช. ยังไมผานตามเกณฑ มีผลการดําเนินงาน รอยละ ๑๕.๑๒  สวน
ระดับ รพ.สต. มีผลการดําเนินงานผานตามเกณฑ โดยมีผลการดําเนินงานรอยละ ๓๕.๓๒ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
๑๘๗ 

 

๔. สรุปประเด็นสาํคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๔.๑ การใชยาสมุนไพร  เน่ืองจากในระดับโรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. มีรายการยาสมุนไพรที่
ใหบรกิารจํานวนนอยในหลายแหง  
 ๔.๒ การตรวจสอบการบันทึก และรายงานขอมลู  ไมดําเนินการตรวจสอบ อยางสม่ําเสมอ 
   

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการดาํเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 

ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

๕.๑ การใชยาสมุนไพร  เน่ืองจากในระดับโรงพยาบาล
ชุมชน และ รพ.สต. มรีายการยาสมุนไพรที่ใหบริการ
จํานวนนอยในหลายแหง 

  

๕.๒ ระเบียบการจัดซื้อยาระหวาง รพ.ทีผ่ลิตยา
สมุนไพรกบั รพ.อืน่ๆ ที่จะซือ้ไปใช  ไมเอือ้ตอการปฏิบัติ  

  

 
 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
   กําหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรแพทยแผนไทยและสหวิชาชีพ ใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจของ
สถานบริการสาธารณสุขแตละระดับ ต้ังแต A – P พรอมทั้งกําหนดสถาบันการฝกอบรมหรือพัฒนาใหชัดเจน 
  
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 

     
 ผูรายงาน  นายสุพิน   ภูสงา 
 ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป  ๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
 โทร ๐๘๗ ๙๕๔ ๑๐๒๐ 
 e-mail : supinphu@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๘๘ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ Service Outcome สาขาโรคไต 

จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 21 รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr ≥  
                              รอยละ 66 (หนวยนับ : คน)  

 

๒. สถานการณ 
๑. ผูปวย DM,HT ไดรับการคนหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง ๗,๒๑๑ ราย จากจํานวน ๑๔,๐๒๓ ราย คิดเปน ๕๑.๔๒% 
๒. ผูปวย DM/HT เปนโรคไตรายใหม ๒,๓๕๒ รายจากจํานวน ๗,๒๑๑ ราย คิดเปน ๓๒.๖๒% 
๓. ผูปวยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมไตไดสําเร็จ ๒,๓๕๖ คนจากจํานวน ๔,๓๑๗ ราย คิดเปน ๕๔.๕๗% 

ขอมูลเชิงปริมาณ (๒๘ พ.ค. ๖๑) 

อําเภอ 

รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ ml/min/๑.๗๓m๒/yr  
     (เปาหมาย: ≥๖๖% เม่ือส้ินสุดปงบฯ ๒๕๖๑) 

หมายเหตุ 
จํานวนผูปวยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 

๓-๔ ที่มีอัตราการลดลงของ 
eGFR< ๔ ml/min/๑.๗๓ m๒/yr 

x ๑๐๐ 
(A) 

จํานวนผูปวยโรคไต
เรื้อรังระยะที ่๓-๔ 

(B) 

รอยละของผูปวย CKD ที่มีอัตรา
การลดลงของ eGFR<๔ 

ml/min/๑.๗๓m๒/yr ≥๖๖% 
(Ax๑๐๐/B) 

เมือง ๖๐๓ ๑,๑๒๔ ๕๓.๖๕ ไมผาน 
กุฉินารายณ ๓๐๒ ๕๑๓ ๕๘.๘๗ ไมผาน 

สมเด็จ ๑๒๗ ๑๘๗ ๖๗.๙๑ ผาน 
ยางตลาด  ๒๑๗ ๔๕๓ ๔๗.๙๐ ไมผาน 
กมลาไสย ๔๒๐ ๘๖๑ ๔๘.๗๘ ไมผาน 

นามน ๑๔ ๒๙ ๔๘.๒๘ ไมผาน 
รองคํา ๑๒๓ ๑๕๔ ๗๙.๘๗ ผาน 
เขาวง ๙๐ ๑๖๖ ๕๔.๒๒ ไมผาน 

หวยเม็ก ๗๕ ๑๒๗ ๕๙.๐๖ ไมผาน 
สหัสขันธ ๒๒ ๓๗ ๕๙.๔๖ ไมผาน 
คํามวง ๑๘๖ ๓๕๐ ๕๓.๓๔ ไมผาน 

ทาคันโท ๒๖ ๕๐ ๕๒.๐๐ ไมผาน 
หนองกุงศรี ๕๖ ๙๙ ๕๖.๕๗ ไมผาน 

หวยผ้ึง ๓๗ ๗๒ ๕๑.๓๙ ไมผาน 
ฆองชัย ๑๕ ๒๒ ๖๘.๑๘ ผาน 

ดอนจาน ๓ ๔ ๗๕.๐๐ ผาน 
นาคู ๑๐ ๒๐ ๕๐.๐๐ ไมผาน 

สามชัย ๓๐ ๔๙ ๖๑.๒๒ ไมผาน 
ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ๑(ขอมูล 
ต.ค.–พ.ค.๖๑) 

 
๒,๓๕๖ 

 
๔,๓๑๗ 

 
๕๔.๕๗ 

 
ไมผาน 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๘๙ 
 

๓.  การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

๑. มีคลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ ๑๐๐% ในรพ.ระดับ F๓ ข้ึนไปและใชการตรวจ serum Cr 
ดวย Enzymatic method เหมือนกันทุกโรงพยาบาล 

๒. มีการอบรมนักโภชนากรในเรื่องการจัดการดานอาหารสําหรับผูปวยโรคไต 
๓. มีบริการ PD node และ HD node ครบ ๑๐๐% ในโรงพยาบาลระดับ M๒/F๑ และมีการตรวจ

เย่ียม นิเทศโดยโรงพยาบาลแมขาย 
๔. มีแนวทางการดูแลผูปวยโรคไตเรื้อรังและระบบสงตอผูปวยเปนแนวทางเดียวกัน 
๕. มีคลินิครักษไตโรงพยาบาลกาฬสินธุเพื่อใหความรูและใหคําปรึกษาเพื่อชะลอไตเสื่อมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ 
๖. ผูปวยที่ไมไดรับการบําบัดทดแทนไตไดรับการดูแลแบบPalliative care 
๗. รณรงควันไตโลก มีการคัดกรองเบื้องตน การใหความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแกประชาชนในชุมชน 
๘. กิจกรรมนําเสนอผลงานเรื่องการชะลอไตเสื่อมและการดูแลผูปวยโรคไตของแตละโรงพยาบาล 
๙. โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงชุมชนรักษไตบูรณาการรวมกับ NCD ทุกอําเภอในจังหวัด 
๑๐. ประเมิน CKD clinic คุณภาพรวมกับ NCD plus และ ประเมิน CVD risk 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๑. บุคลากรทํางานหลายอยางทําใหผลของการทํางานไมคอยมีประสิทธิภาพ 
๒. ระบบ IT การรายงานผลที่ทําไดไมสัมพันธกับการลงขอมูลในโปรแกรม  
๓. ไมปรับสถานะของผูปวยในโปรแกรมทําใหผลที่ไดมีคานอย 

    ๔. การเช่ือมโยงกับDSH และตําบลจัดการสุขภาพยังมีนอย 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑..บุคลากรสหสาขาวิชาชีพใน CKD 
clinic ไมเพียงพอ และไมครบ
อ ง ค ป ร ะ ก อ บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก
โภชนาการ (ไมมีในF๓)  

ใหมีการเพิม่และพฒันาบุคลากร
มากข้ึน 

 

๒.ระบบ IT การรายงานผลที่ทําได
ไม สั มพั นธ กั บการล งข อมู ล ใน
โปรแกรมHDC 

ปรับปรงุระบบการลงขอมูล  

๓.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ผูปวยที่มีปญหาซับซอนทําไดยาก 

  

๔.พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  
การใชยาสมุนไพร สื่อโฆษณาชวน
เช่ือตางๆ 

  

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๐ 
 

๖. เสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
  ไมมี 

 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
คลินิกรักษไต โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
การดูแลผูปวยแบบประคับประคอง  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผูรายงาน  นางพัชราภรณ   ศรีประภา 
 ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 โทร  ๐๘๑-๐๕๑๒๔๒๘   
  e-mail : inspiration.noy@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๑ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวขอ Service Outcome สาขา ปลูกถายอวัยวะ 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 22 อัตราสวนของจํานวนผูยินยอมบรจิาคอวัยวะจากผูปวยสมองตาย ตอ จํานวนผูปวย 
                        เสียชีวิต ≥ รอยละ 0.7 (หนวยนับ:คน) 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellent ที่มีคุณภาพ  ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน รณรงคประชาสัมพันธเรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะ เนนภาคีเครือขายมีสวนรวม 

 

๒. สถานการณ 
จาการดําเนินงานที่ผานมา พบวามีจํานวนผูปวยเสียชีวิตในโรงพยาบาลกาฬสินธุ ต้ังแตเดือน กันยายน 
๒๕๕๙ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๐ มีจํานวนทั้งหมด ๑๒๕๓ ราย  โดยมีการเจรจาขอรบับริจาคทั้งหมด ๓๐รายการ
เจรจา สําเร็จทั้งหมด ๔ ราย ญาติมีความประสงคบริจาคอวัยวะทั้งหมด ๒ ราย แตผลเลือด Anti HCV ทั้ง
สองราย และไดรับบริจาคดวงตา ทั้งหมด ๔ รายรวม ๒ ดวง และไดทําการจัดสงไปยังศูนยรับบริจาค
อวัยวะ และ ดวงตาสภากาชาดไทย ทางสภากาชาดไทยไดนําไปปลูกถายใหกับผูเขาคิวรอรับบริจาค ผล
ดําเนินการปลูกถายเปนที่นาพึ่งพอใจ 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

๑ 

 

๐.๔ : ๑๐๐ hospital 

death ≥ ๑ ราย 

(อวัยวะ) ผูปวยเสียชีวิต

ทั้งหมด ๗๕๑ คน 

  ๓ ราย ๓ ๐ ๒ ๐ 

๒ ๕ : ๑๐๐ hospital 

death ≥ ๕ ราย 

๓๗ ราย ๐ ๐ ๗ ๑ 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๑. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคอวัยวะและดวงตา 
๒. ประชาชนยังยึดติดความเช่ือเดิมตามหลักพุทธศาสนา กลัวเกิดมาอวัยวะจะไมครบ ๓๒ 

 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๒ 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บรจิาคอวัยวะประชาชนยังติดความ
เช่ือเดิมกลัวเกิดมาอวัยวะไมครบ ๓๒ 

-เนนภาคีเครือขายมีสวนรวม ใน
การรณรงค ประชาสัมพันธ 
เกี่ยวกับเรื่องการขอรบับริจาค 

-สรางกระแสการรณรงคงาน
ขอรับบรจิาคอวัยวะ โครงการ
หน่ึงคนให หลายคนรอด อยาง
ตอเน่ือง 

ระดับชุมชน/รพสต/รพช/รพท 
เจาหนาที่ขาดความรูเกี่ยวกบัเรื่อง
การขอรบับริจาคอวัยวะ 
 

-จัดเจาหนาที่ขารวมอบรม และ
เขารวมประชุม วิชาการเชิง
ปฏิบัติการการขอรับบรจิาค
อวัยวะและดวงตา 

-จัดสรรงบประมาณ เพื่ออบรม
ใหแกบุคลากรอยางตอเน่ืองและ
เพียงพอ 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

๑. สรางกระแสการรณรงคงานรบับริจาคอวัยวะอยางตอเน่ือง สนับสนุนโครงการหน่ึงคนให หลายคนรอด 
๒. สนับสนุนเจาหนาที่ และบุคลากรทางดานสาธารณสุขเขารวมอบรม ประชุมวิชาการเรื่องการขอรับ

บริจาคอวัยวะ 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 
 
 
 ผูรายงาน นางจริยา พันธุโสภณ 
 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป..๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
                                                                      โทร ๐๘๙-๕๗๗๑ ๙๐๘ 

      

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๓ 
 

แบบ ตก. ๑ 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

   หัวขอ Service Outcome การบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ รอบท่ี ๒ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการท่ี 23 รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการบําบัดรักษา และหยุดเสพตอเน่ือง  
                                    (remission)  
ตัวช้ีวัดที่ 46 leading indicator รอยละของผูปวยใชสารเสพติดทีห่ยุดเสพไดตอเน่ือง 3 เดือนหลังจําหนาย
ออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ รอยละ 90 (หนวยนับ : คน) 
 ตัวช้ีวัดที่ 46.1 lagging indicator รอยละของผูปวยใชสารเสพติดทีห่ยุดเสพไดตอเน่ือง 3 เดือนหลงั
จําหนายออกจากการรักษาทุกระบบ ≥ รอยละ 90 (หนวยนับ : คน) 
 
๒. สถานการณ 
ปญหายาเสพติดสภาพปญหา การแพรระบาด เจตคติสังคม ศักยภาพดานบุคลากร คุณภาพ
สถานพยาบาลการใหบริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) 

 จังหวัดกาฬสินธุเปนจังหวัดที่มีการแพรระบาดยาเสพติด  เปนเสนทางผาน เปนจุดพักยา รวมทั้งเปน
แหลงแพรระบาด ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนพื้นที่ ที่ติดตอกับจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบานที่เปนแหลง
ผลิต จากสถิติขอมูลจากการจับกุม พบวาอําเภอที่มีการแพรระบาดสูงคือ กุฉินารายณ เมือง สมเด็จ ยางตลาด 
กลุมผูเสพสวนใหญยังเปนกลุมวัยรุน แมวาจังหวัดจะระดมสรรพกําลังทุกภาคสวนจัดทําแผนปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากครอบครัวยังไมเขมแข็ง สังคมที่เปนวัตถุนิยมทําใหยังมีผูคาตอเน่ือง  

 จากการสุมตรวจปสสาวะในการคัดเลือกทหารป๒๕๖๐ พบวามีสารเสพติดถึงรอยละ ๒๐ (ประมาณ
๑,๖๐๐ ราย) และจากการสุมตรวจปสสาวะในสถานศึกษา ในป ๒๕๖๐ พบวามีสารเสพติด และเขาสู
กระบวนการบําบัด๒๑๐ ราย(จาก๑๗,๐๙๗) ผูผานการบําบัดในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจํานวน ๑,๙๙๓ คน 

 ดังน้ัน ในป๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ จึงไดรับจัดสรรเปาในการบําบัดแบบสมัครใจ สูงถึง ๒,๓๗๑ ราย  
นอกจากน้ี ผูวาราชการจังหวัดกาฬสินธุ ยังไดประกาศมาตรการ “ฟาแดดสงยาง กวาดลางยาเสพติด” ตาม
นโยบายกาฬสินธุโมเดล  ซึ่งจากมาตรการดังกลาว หนวยงานสาธารณสุขเขาไปมีบทบาทหลักทั้งดาน สงเสริม-
ปองกัน บําบัดรักษา และฟนฟูสมรรถภาพ เริ่มจากการออกสุมตรวจปสสาวะรวมกับฝายปกครอง การตรวจยืน
หาสารเสพติดในปสสาวะ การคัดกรอง การบําบัดรักษา และการติดตามดูแลหลังบําบัดครบโปรแกรม จึงเปน
ความทาทาย ที่จะตองเตรียมความพรอมกับมาตรการการดังกลาว ในขณะที่จังหวัดกาฬสินธุ มีสถานพยาบาล
ที่ผานการรับรองมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ครบรอยละ ๑๐๐ และครบRe- accredit ในป๒๕๖๑ อีก ๖ แหง  
อยูระหวางรอผลการประเมิน ๕ แหง อีก๑แหงคือ รพ.สหัสขันธ ยังไมพรอมประเมิน ขณะที่ ผูรับผิดชอบงาน
ยาเสพติด ผานการอบรมเพียง ๗ คนจาก ๑๘ อําเภอ มีการโยกยาย ลาออก และผูรับผิดชอบบางอําเภอยัง
ตองรับงานอื่นๆไมไดทํางานยาเสพติดอยางเดียว มีจิตแพทยผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑ คน 
พยาบาลผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑๐ คน นักจิตวิทยาคลินิก ๑ คน นักจิตวิทยา ๓ คน  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๔ 
 

 ในป ๒๕๖๐ จังหวัดกาฬสินธุไดเปนเปาหมายในการจัดต้ังคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm 
reduction) จาก ๓๙ จังหวัดทั่วประเทศ ไดมีการประชุมช้ีแจงนโยบายแกผูเกี่ยวของและอยูระหวางจัดทํา
คําสั่งระดับจังหวัด ผลการดําเนินงาน มีเพียงโรงพยาบาลเขาวง ที่มีผูปวย MMT ๖ ราย 
 

นโยบายการดําเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด (ศป.ปส.จ.). สสจ. 
๑. กระทรวงสาธารณสุขดูแลการบําบัดทุกระบบ  
๒. ใช บสต. ใหม คุณภาพการ ลง บสต. 
๓. ศป.ปส.จ. จัดทําแผนยาเสพติดจังหวัดครอบคลุมทั้งดานปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษา โดยการ

บําบัดแบบคาย จัดทําโดยฝายปกครอง สาธารณสุขตรวจสอบคุณภาพคาย  
๔. ทุกหนวยงานมีการเฝาระวังปญหายาเสพติด ขาราชการไมเกี่ยวของกับยาเสพติด 
๕.  ดําเนินงานตามคําสัง่คสช.ที่๑๐๘  
๖. จัดต้ังคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) พัฒนาสถานพยาบาล/สถานฟนฟู

สมรรถภาพใหเพียงพอและมีคุณภาพมาตรฐาน 
๗.  ผูปวยยาเสพติดเขาถึงการบําบัดรกัษาที่มปีระสิทธิภาพ สามารถอยูในสังคมรวมกบัผูอื่นโดยไมกอ

ผลกระทบ (ลดความรุนแรง/ลดการเสพติดซ้ํา) 
 

3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

3.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ (เปนขอมูลสะสมต้ังแต ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) รายงานสะสมเปนรายไตรมาส (๓ เดือน 

๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน) ไตรมาส ๑  
 

 
 
 

อําเภอ 
 

รายการขอมูล หมาย
เหต ุ

จํานวน
ผูปวยยาเสพ
ติดที่ไดรับ

การ
บําบัดรักษา
เทียบกับ
เปาหมาย  

 
-สมัครใจ  
-บังคับ
บําบัด 
(ผลงาน../
เปาหมาย…) 

จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ
บําบัดรักษาตาม

เกณฑกําหนดและ
หยุดเสพตอเน่ือง 

๓ เดือนหลัง
จําหนาย  

(A) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่เขารับการ
บําบัดรักษาและ

ไดรับการจําหนาย
ตามเกณฑที่

กําหนด 
(Leading 

Indicator) (B) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับ
การบําบัดรักษา
และจําหนาย

ทั้งหมด  
(Lagging 

Indicator)   
 (C) 

-สมัครใจ 
 -บังคับบําบัด 

รอยละของผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ

บําบัดรักษาและหยุด
เสพตอเน่ืองรอยละ  

(Leading Indicator)   
= (A/B) × ๑๐๐ 

(Lagging Indicator)   
= (A/C) × ๑๐๐ 

-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

ผูปวย
ทุก
ระบบที่
ไดรับ
การ
บําบัดรั
กษา 

เมือง ๒๒๑ ส.๐ ๐  ๑๐๐ ๒๓ 
บ. ๘ บ. ๘    

ยางตลาด ๒๒๐ ส.๑ ส.๑  ๑๐๐  
บ.๕ บ.๕  ๑๐๐  

กมลาไสย ๒๒๐ ๙ ๑๒  ๗๕  
     

คํามวง ๒๑๐ ๒๗ ๒๘  ๙๖.๔๒  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๕ 
 

 
 
 

อําเภอ 
 

รายการขอมูล หมาย
เหต ุ

จํานวน
ผูปวยยาเสพ
ติดที่ไดรับ

การ
บําบัดรักษา
เทียบกับ
เปาหมาย  

 
-สมัครใจ  
-บังคับ
บําบัด 
(ผลงาน../
เปาหมาย…) 

จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ
บําบัดรักษาตาม

เกณฑกําหนดและ
หยุดเสพตอเน่ือง 

๓ เดือนหลัง
จําหนาย  

(A) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่เขารับการ
บําบัดรักษาและ

ไดรับการจําหนาย
ตามเกณฑที่

กําหนด 
(Leading 

Indicator) (B) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับ
การบําบัดรักษา
และจําหนาย

ทั้งหมด  
(Lagging 

Indicator)   
 (C) 

-สมัครใจ 
 -บังคับบําบัด 

รอยละของผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ

บําบัดรักษาและหยุด
เสพตอเน่ืองรอยละ  

(Leading Indicator)   
= (A/B) × ๑๐๐ 

(Lagging Indicator)   
= (A/C) × ๑๐๐ 

-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

ผูปวย
ทุก
ระบบที่
ไดรับ
การ
บําบัดรั
กษา 

หนองกุงศรี ๒๑๐  ส.๓ ๓  ๑๐๐  

บ.๒ ๓  ๖๖.๖๗  
สหัสขันธ ๑๓๐ ๓ ๓  ๑๐๐  

     
กุฉินารายณ ๑๕๐ ๑ ๑  ๑๐๐  

     
ทาคันโท ๑๓๐ ส.๓ ๓  ๑๐๐  

บ.๑ ๑  ๑๐๐  
สมเด็จ ๑๒๐ ส.๒ ๒  ๑๐๐  

บ.๔ ๔  ๑๐๐  

หวยผ้ึง ๑๑๕ ๑ ๑  ๑๐๐  
     

หวยเม็ก ๑๑๕ ๑ ๑  ๑๐๐  

     
เขาวง ๑๖๐ ๖ ๘  ๗๕  

     
รองคํา ๗๐ ๑ ๑  ๑๐๐ ๑๖ 

     
นามน ๘๐ ๓ ๓  ๑๐๐  

     
สามชัย ๗๐ ๙ ๒๓  ๓๙.๑๓  

     
นาคู ๕๐ ๐ ๐  ๐  

     
ดอนจาน ๕๐ ๑ ๑  ๑๐๐  

     
ฆองชัย ๕๐ ๔ ๔  ๑๐๐  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๖ 
 

 
 
 

อําเภอ 
 

รายการขอมูล หมาย
เหต ุ

จํานวน
ผูปวยยาเสพ
ติดที่ไดรับ

การ
บําบัดรักษา
เทียบกับ
เปาหมาย  

 
-สมัครใจ  
-บังคับ
บําบัด 
(ผลงาน../
เปาหมาย…) 

จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ
บําบัดรักษาตาม

เกณฑกําหนดและ
หยุดเสพตอเน่ือง 

๓ เดือนหลัง
จําหนาย  

(A) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่เขารับการ
บําบัดรักษาและ

ไดรับการจําหนาย
ตามเกณฑที่

กําหนด 
(Leading 

Indicator) (B) 
-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

 จํานวนผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับ
การบําบัดรักษา
และจําหนาย

ทั้งหมด  
(Lagging 

Indicator)   
 (C) 

-สมัครใจ 
 -บังคับบําบัด 

รอยละของผูปวยยา
เสพติดที่ไดรับการ

บําบัดรักษาและหยุด
เสพตอเน่ืองรอยละ  

(Leading Indicator)   
= (A/B) × ๑๐๐ 

(Lagging Indicator)   
= (A/C) × ๑๐๐ 

-สมัครใจ 
-บังคับบําบัด 

ผูปวย
ทุก
ระบบที่
ไดรับ
การ
บําบัดรั
กษา 

     

รวมจังหวัด 
(ระบุขอมูล 
ณ.พค.๖๑) 

๒,๓๗๑ ๙๕ ๑๑๖  ๘๑.๘๙  

  3.๒ ขอมูลผลการดําเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ (วิเคราะหตามกรอบ ๖ Building Blocks 
ภาพรวม) แบบยอ 

๑. การต้ังคณะกรรมการดานการบาํบัดรักษายาเสพติด และ คณะกรรมการพัฒนาการลดอันตรายจาก ยาเสพติด 

 - อยูระหวางการจัดทําคําสั่งระดับจังหวัด แตไดมีการชี้แจงผูเก่ียวของ แจงในท่ีประชุม ศอ.ปส.จ. และจัดทํา
คูมือใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกอําเภอ โรงพยาบาลกาฬสินธุ มีคําสั่งHarm reduction ระดับโรงพยาบาล และมี
แนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

๒. แผนพัฒนาระบบบริการการบาํบัดรักษายาเสพติด และแผนการพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด 
(๓๗ จังหวัด) (แนบเอกสารแผน) 

 -รวมในแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพจังหวัด(service plan สาขายาเสพติด) ดังเอกสารแนบ 

๓. การจัดระบบบริการ การปองกัน,การคัดกรอง, การบําบัดรักษา, การรับสงตอ, มาตรการHarm 
reduction, การติดตามการรักษา 
 - จะจัดอบรมMATRIX  Program ใหกับเจาหนาที่ รพท./รพช ใชชวงปลายเดือนกรกฎาคม เน่ืองจาก
วิทยากรจาก รพ.ธัญญารักษ ขอนแกน ติดภารกิจจัดประชุมวิชาการ  
 - รพร.กุฉินารายณ และรพ.กมลาไสย เปนรพ.นํารองที่นําเอา การบําบัด แบบ BA/BI ในผูปวยจิตเวช/
ยาเสพติด 
 - รพ.ยางตลาด เปนอําเภอนํารองในการดูแลผูปวยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิต มีพฤติกรรมกาวราว  
ตามนโยบาย “กาฬสินธุโมเดล” 

๔. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางสําหรับแพทย,พยาบาล หลักสูตรเวชศาสตร
ฉุกเฉิน หลักสูตร Harm reduction หลักสูตรผูเย่ียมสํารวจเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล) 

 - มีจิตแพทยผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๑ คน พยาบาลผานการอบรมเวชศาสตรยาเสพติด ๒๑ คน  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๗ 
 

 - หลักสูตร Harm reduction ผานการอบรม ๒ คน (รพ.กาฬสินธุ) 

๕. การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,คายสมัครใจ,หนวยบําบัดระบบบังคับบําบัด,หนวย
บําบัดระบบตองโทษ)การจัดต้ัง MMT  คลินิก,Drop in center (๓๗จังหวัด) 

 - มีสถานพยาบาลที่ผานการรับรองมาตรฐาน (HA ยาเสพติด) ครบรอยละ ๑๐๐ และครบRe- 
accredit ในป๒๕๖๑ อีก ๖ แหง อยูระหวางรอผลการประเมิน ยกเวนโรงพยาบาล สหัสขันธ ยังไมมีความพรอม 

 - MMT มีแหงเดียว คือ รพ.เขาวง รพ.กาฬสินธุเคยมี แตไมมีผูปวยมา ๕ ป   
 - แผนการจัดต้ังคลินิกลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm reduction) ดําเนินการในโรงพยาบาลเขาวง 

โรงพยาบาลกาฬสินธุ ไดเพ่ิมการคัดกรอง TB HIV STD และนําหลักการ Harm Reduction มาใชในผูปวยเร้ือรังท่ีติด
บุหร่ี โดยจัดทําเปนนวัตกรรม 

๖. การดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ในบทบาทหนวยงานกํากับดูแลดาน
มาตรฐานการบําบัดรักษา 

 - รวมกับฝายปกครอง ในการจัดทํา/ ตรวจสอบมาตรฐานคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบปญหาในการคัด
กรองเขาสูการบําบัดแบบคาย คือผูที่มีคะแนนตามV๒ เปนผูติดก็นําเขาคาย ไมยึดตามคะแนนคัดกรอง   

 - จากนโยบาย “กาฬสินธุโมเดล” ไดมีการดําเนินการชุมชนบําบัด ๑ แหง คือบานสวนผึ้ง อําเภอกุฉิ
นารายณ รวมกับ ปปส.ภาค ๔ /ฝายปกครอง 

๗. ความสําเร็จของการนําเขาขอมูลในระบบขอมูล บสต. (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับ ระบบตองโทษ 
ขอมูลการติดตาม) 

 - ไมสามารถนําระบบ บสต.มาอางอิงได เน่ืองจากขาดคุณภาพคือ  
 - ตัวผูปฏิบัติไมคียขอมูลที่เปนปจจุบัน จากภาระงาน /อุปกรณ/ อินเตอรเน็ต  
 - ระบบที่ไมเสถียร  
 - ผูปฏิบัติบางคนยังไมผานการอบรม บสต.(การโยกยาย/ลาออก) 

หมายเหตุ: รายช่ือจังหวัดตามนโยบายเรงรัดพัฒนาระบบการลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๗ จังหวัด 
(เชียงราย, เชียงใหม, นาน, พะเยา, แพร, แมฮองสอน, ลําปาง,ตาก, เพชรบูรณ, สุโขทัย,ชัยนาท,นนทบุรี, 
ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา,กาญจนบุรี, ราชบุรี, สมุทรสงคราม,ปราจีนบุรี, สมุทรปราการ,กาฬสินธุ, ขอน
แกน,เลย,นครราชสีมา, สุรินทร,ยโสธร, ศรีสะเกษ, อํานาจเจริญ, อุบลราชธานี,นครศรีธรรมราช, สุราษฎรธานี
,ตรัง, นราธิวาส, ปตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา, สตูล และ กรุงเทพมหานคร)  

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห     
จากการตรวจติดตาม 

-  จังหวัดกาฬสินธุยังเปนพื้นที่ ที่มีการแพรระบาด แตผูวาราชการมีนโยบายชัดเจน เริ่มมีสวนรวมของภาค
ประชาชน หนวยงานของรัฐ เริ่มมีการเช่ือมโยง บูรณาการอยางเปนรูปธรรม  เชนการนําสงผูปวยมาบําบัด ตาม
คําสั่ง คสช. กรณีไมมารายงานตัว  มีการสงกลับขอมูลระหวางหนวยงาน ยังไมชัดเจน ไดเสนอให สสจ. แจงในที่
ประชุม ศอ.ปส.จ. ทราบวา ในระดับอําเภอยังมีโรงพยาบาลสวนใหญ  ไมไดรวมเปนคณะทาํงานกับฝายปกครอง จึง
ขาดการเช่ือมโยงขอมูลดานการบําบัด สวนใหญจะเปน สสอ.ที่เขารวมเปนคณะทํางานแตสสอ. ๓ ไมมีขอมูลดาน
การบําบัด    

- ดานการบําบัดรักษา มีการเปลี่ยนแปลง นโยบาย แนวทางปฏิบัติอยางตอเน่ือง มีการรอความชัดเจนหลาย
ประเด็น ขอสั่งการ ที่ออกมาปฏิบัติไดจริงยาก เชนอัตรากําลังที่กําหนด Minimum Requirement  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๘ 
 

- การถายทอดนโยบาย การกํากับดูแลจากศูนยวิชาการระดับเขต สวนมากเนนสนับสนุนวิชาการ ซึ่งชวยให
ผูปฎิบัติไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีขวัญ กําลังใจ  โดยเฉพาะการจัดอบรมที่ยกเวนคาลงทะเบียน  แตการเปนที่
ปรึกษา ถาม- ตอบปญหาตางๆการปฏิบัติงาน ดานนโยบาย ยังมีนอย เชนปญหาการลงบสต. 

- การถายทอดนโยบาย การกํากับ และประเมินผลในระดับจังหวัดยังขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากภาระงานของ
ผูรับผิดชอบ เนนการสื่อสารทางไลน ซึ่งไมสามารถตรวจสอบความเขาใจได 

- การจัดกรอบงานและอัตรากําลังไมชัดเจนใน รพท.เรื่องงานยาเสพติดจะข้ึนกับกลุมงานพยาบาลชุมชน หรือ
กลุมงานจิตเวช ทําใหขาดทิศทางที่จะวางระบบงาน และคน 

 
 

5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ 
 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ดําเนินการตอ 

-ผูรบัผดิชอบงานยาเสพติด ตองทําภารกจิ
อื่นดวย ไมมีคลินิกแยกเฉพาะ  
มีการโยกยาย เปลี่ยนผูรับผิดชอบบอย  
- ภาระการบําบัดทกุระบบ อยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง
บําบัดและตรวจสอบมาตรฐาน แตไมได
เตรียมอัตรากําลังรองรับ 

- กระทรวงควรกําหนดอัตรากําลงั ที่
ชัดเจน ตามระดับสถานบริการ 
 

 

- มีการเปลี่ยนแปลง นโยบายบอย มีการ
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหมเรื่อยๆ และ
ไมมีการช้ีแจงที่ชัดเจนจากสวนกลาง 

-เขต /จังหวัด ทําหนังสือสั่งการ 
กรณีมีขอสั่งการ นโยบายใหม 

 

- มีการประสานงานกับหนวยงานอื่น
มาก โดยเฉพาะฝายปกครอง ซงึมีความ
เขาใจที่แตกตางกันมาก 

- กระทรวงควรมีการช้ีแจงนโยบาย
ใหหนวยงานทีเ่กี่ยวของทราบ
แนวทางปฏิบัติ 

 

- ระบบฐานขอมลู การลงขอมูลผาน
โปรแกรม ทําใหมีภาระงานเพิม่ ระบบ 
บสต.ใหม มีปญหามาก 
 

- ควรมีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการลง บสต. และFeed 
back สูผูปฏิบัติ ใหเกิดการแกไข 
ปรับปรงุ มีผูประสาน ทีส่ามารถ
ติดตอสอบถามปญหาการลงขอมูลได  

 

-การบรหิารงบประมาณที่ไมชัดเจน  -ควรมีการช้ีแจงใหผูปฏิบัติ รบัทราบ และ
มีสวนรวมในการวางแผนงบยาเสพติด 

 

6. ขอเสนอแนะของพ้ืนท่ีและทีมตรวจราชการ ตอนโยบาย/ตอหนวยงานสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอ
ระเบียบ กฎหมาย 

- กําหนดเปนแนวทางที่ชัดเจน หรือมาตรฐานการบริการ วา รพ./สถานบริการ แตละระดับ ตองการ
บุคลากรคุณสมบัติอยางไร เทาไหร ทําหนาที่อะไร มีสถานทีอ่ยางไร 

- ควรช้ีแจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  
- งบประมาณ คาบําบัดมีความยุงยากในการเบิก 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๑๙๙ 
 

- สวนกลาง สนับสนุน องคความรู สื่อ และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับนโยบาย 
 

7. นวัตกรรม/Best practice (ท้ังยาเสพติดและสารเสพติด สุรา และบุหร่ี)  (ถามี) 
- การดําเนินงานคลินิกลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm reduction clinic) โรงพยาบาลเขาวงซึง่

ดําเนินการแบบOne stop service 
- นวัตกรรม Harm Reduction ในผูปวยโรคเรื้อรงั ของโรงพยาบาลกาฬสินธุ 

 
       

              ผูรายงาน นางจริยา  อติชาติธํารง 
                  ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
               วัน/เดือน/ป ๐๔/๐๖/๒๕๖๑ 
                       โทร.๐๘๑๖๗๐๔๗๐๘  
 e-mail:atichattumrong@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๐ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome 
จังหวัด กาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  รอบท่ี ๒  ตรวจราชการวันท่ี  27 - 29  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ   
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๒๔ รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล (RDU) 
       

 

เปาหมาย มาตรการ
ดําเนินการ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม ผลลัพธที่
ตองการ 

๑. โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล 
RDU ๑ ขั้นท่ี ๑ 
และ ๒ 
 

ดํ า เ นิน กิจกรรม
ต า ม กุ ญ แ จ 
PLEASE 

๑. ติดตามกิจกรรม ขั้นท่ี ๑ 
- สงเสริมการใชยาในบัญชียาหลัก 
- PTC เขมแข็ง 
- ฉลากยามาตรฐาน 
- ตัดยาท่ีไมเหมาะสมออกจากบัญชียา 
- สงเสริมจริยธรรมฯ 
๒. ติดตามกิจกรรม ขั้นท่ี ๒ 
- ลดการใชยาปฏิชีวนะโดยไมจําเปนใน ๔ กลุมโรค 
- ดูแลการใชยาในผูปวยกลุมเสี่ยง ไดแก สตรีตั้งครรภ 

ผูสูงอายุโรคไต 

RDU ขั้นท่ี ๑ 
≥ ๘๐ % 
RDU ขั้นท่ี ๒ 
≥ ๒๐ % 

๒. รพ.สต. สงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบ 
RDU ๒ ขั้นท่ี ๑ 
และ ๒ 

ล ด ก า ร ใ ช ย า
ป ฏิ ชี ว น ะ ใ น  ๒ 
กลุมโรค ไดแก RI 
และ AD 

ติดตามรอยละของ รพ.สต. ใน CUP ท่ีใชยาปฏิชีวนะ
ผานเกณฑท้ัง RI และ AD 

 

Small Success  

ไตรมาส ๑ 
RDU ขั้นท่ี ๑ ≥ รอยละ ๖๐ 
RDU ขั้นท่ี ๒ ≥ รอยละ ๕ 

ไตรมาส ๒ 
RDU ขั้นท่ี ๑ ≥ รอยละ ๗๐ 
RDU ขั้นท่ี ๒ ≥ รอยละ ๑๐ 

ไตรมาส ๓ 
RDUขั้นท่ี ๑ ≥ รอยละ ๘๐ 
RDU ขั้นท่ี ๒ ≥ รอยละ ๑๕ 

ไตรมาส ๔ 
RDU ขั้นท่ี ๑≥ รอยละ ๘๐   
RDU ขั้นท่ี ๒ ≥รอยละ ๒๐ 

 
๒. สถานการณ 

จากการประเมนิการดําเนินงานของทั้งโรงพยาบาล (RDU๑) และ รพ.สต.ในเครือขายบริการ (RDU๒) 
ผลการดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ พบวา จังหวัดกาฬสินธุผาน RDU ข้ันที่ ๑ เทากับ รอย
ละ ๒๗.๗๘ กิจกรรมสําคัญในป ๒๕๖๐ ที่ดําเนินการไดเปนอยางดี (๑๐๐%) ไดแก การพัฒนาฉลากยา
มาตรฐาน ที่มีช่ือภาษาไทยและคําเตือนในยา ๑๓ กลุม การปรับปรุงบัญชียาใหมีรายการยาที่ควรตัดออกจาก
บัญชียาโรงพยาบาล ที่ยังคงอยูไมเกิน ๑ รายการ การดําเนินงานสงเสริมจริยธรรมการจัดซื้อ และกิจกรรมที่
ดําเนินการไดรองลงมา ไดแก การสงเสริมการใชยาในบัญชียาหลักแหงชาติ (๘๘.๘๙%) ในสวนของ

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๑ 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ PTC ในการช้ีนําสื่อสารและสงเสริมเพื่อนําไปสูการเปน
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผล และการสงเสริมการใชยาปฏิชีวนะอยางรับผิดชอบใน รพ.สต.ที่
ผานเกณฑ ข้ันที่ ๑ น้ัน เทากับรอยละ ๒๗.๗๘ % ซึ่งเปนโอกาสในการพัฒนาในป ๒๕๖๑ ตอไป 

จังหวัดกาฬสินธุไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ๒๕๖๐ และไดกําหนดแผนและ
เปาหมายในป ๒๕๖๑ รวมกันในคณะกรรมการสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลของจังหวัดและไดกําหนด
กิจกรรมในการดําเนินงานรวมกัน ดังน้ี 

- จัดทําและเผยแพรสื่อ แนวทางการใชยาอยางสมเหตุผลใน ๒ กลุมโรค 
- การนิเทศ ทําความเขาใจ รพ.สต.ในเครือขายแตละอําเภอ 
- การสะทอนกลับขอมูลอยางสม่ําเสมอ ทั้งในสวน รพ.สต.และการประชุมระดับผูบริหาร 
- การสงเสริมการใชยาสมุนไพรใน ๒ กลุมโรค URI & AD อยางตอเน่ือง 
- นิเทศ กํากับ ติดตาม ปญหา โดยทีมนิเทศกลางของจังหวัด 
- อบรม ช้ีแจง ทําความเขาใจ แนวทางการดําเนินการตามเกณฑการใชยาอยางสมเหตุผล รพ./สสอ./รพ.สต. 
- ประชุมมอบนโยบาย นิเทศติดตาม กํากับลงสูระดับผูปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวของ 
- พัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
- รณรงคการใชยาปฏิชีวนะอยางสมเหตุผลในภาคประชาชน 
- เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานและการประชุมวิชาการระดับเขต 

 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสาํคัญ 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ขอมูล ณ  
วันท่ีรับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- ไตรมาส ๑ 

(ขอมูล ต.ค.๖๐-ธ.ค.๖๐) 
 - ไตรมาส ๒ 

(ขอมูล ต.ค.๖๐-มี.ค.๖๑) 
๑ รอยละของโรงพยาบาลท่ีใชยา

อยางสมเหตุผล  
(โรงพยาบาลผานเงื่อนไขตาม RDU
๑ และ รพ.สต.ผานเงื่อนไขตาม
RDU๒) 
เกณฑตัวช้ีวัด:  
๑. RDU ขั้นท่ี ๑ ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ ของรพ.ท้ังหมด 
๒. RDU ขั้นท่ี ๒ ไมนอยกวารอยละ 

๒๐ ของรพ.ท้ังหมด 

เปาหมาย 
(จํานวน รพ.ท้ังหมด) 

๑๘ ๑๘ 

ผลงาน 
๑. จํานวน รพ. ผาน 

RDU ขั้นท่ี ๑ 
๑๘ 

ไตรมาส ๑ = ๑๔ 
ไตรมาส ๒ = ๑๘ 

RDU ขั้นท่ี ๑ รอยละ ๑๐๐ 
ไตรมาส ๑ = ๗๗.๗๘ 
ไตรมาส ๒ = ๑๐๐ 

๒. จํานวน รพ.ผาน RDU 
ขั้นท่ี ๒ 

๒ 
ไตรมาส ๑ = ๒ 
ไตรมาส ๒ = ๔ 

RDU ขั้นท่ี ๒ รอยละ ๑๑.๑๑ 
ไตรมาส ๑ = ๑๑.๑๑ 
ไตรมาส ๒ = ๒๒.๒๒ 

*หมายเหตุ : รอยละ RDU ข้ันที่ ๑ คํานวณจากจํานวน รพ.ที่ผานข้ันที่ ๑และข้ันที่ ๒ รวมกัน เชน จังหวัด ก. มีจํานวน 
รพ. ทั้งหมด ๑๐ แหง  ผานเง่ือนไขเฉพาะข้ัน ๑  จํานวน ๖ แหง และผานเง่ือนไขข้ันที่ ๒ จํานวน ๒ แหง ดังนั้น รอยละ
ของ RDU ข้ันที่ ๑ = (๖+๒) x๑๐๐ /๑๐ = ๘๐% 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๒ 
 

จังหวัดกาฬสินธุ มีโรงพยาบาลทั้งสิ้น ๑๘ แหง โดยเปาหมายในปงบประมาณ๒๕๖๑ กําหนดให
โรงพยาบาลสงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลผาน RDU ข้ันที่ ๑ ไมนอยกวารอยละ ๘๐(ผานอยางนอย ๑๕ 
แหง) และผาน RDU ข้ันที่๒ ไมนอยกวารอยละ ๒๐(ผานอยางนอย ๔ แหง) 

ขณะน้ีทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุผาน RDU ข้ันที่ ๑จํานวน ๑๘ แหง  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
สวนโรงพยาบาลที่ผาน RDU ข้ันที่ ๒ จํานวน ๒ แหง คิดเปนรอยละ ๑๑.๑๑ คือ โรงพยาบาลหวยผึ้งและ
โรงพยาบาลฆองชัย สวนใหญไมผานในประเด็นการใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด  
การใชยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ และ การใชยา NSAIDs ในผูปวยโรคไตเรื้อรังระดับ ๓ ข้ึนไป 
โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แสดงตอไปน้ี 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๓ 
 

ผลการดําเนินงาน RDU ขั้นท่ี ๑ และขั้นท่ี ๒ จําแนกตามโรงพยาบาล 

รายช่ือรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M๑ 
M๒ 
F๑ 
F๒ 
F๓ 

RDU ๑(ขั้นที๑่) RDU๑ (ขั้นที่ ๒) RDU ๒ สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

 
 

 

๑)  รอยละการ
สั่งใชยาใน

บญัชียาหลกั
แหงชาต ิ

๒)  การ
ดําเนินงานของ
PTC ในการ
ชี้นําสงเสริม 

RDU 

๓)  รายการยา 
ที่ควรตัดออก 
๘ รายการซึ่ง
ยังคงมอียูใน
บญัชีรพ. 

๔)  การ
จัดทาํ 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

๕) การสงเสริม
จริยธรรมใน
การจดัซือ้ยา
และสงเสริม
การขายยา 

รอยละการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค ๕) รอยละการ
ใชGliben 
-clamideใน 
DM สูงอายุ/
ไตระดบั๓ 

๖) รอยละการ
ใช NSAIDs 
ในผูปวยไต 
ระดับ ๓ 

๗.) จํานวน
สตรีต้ังครรภท่ี
ใชยา 
Warfarin, 
Statin, Ergots 

๖) รอยละของ รพ.สต. 
ในเครือขายระดบั
อําเภอที่ผานเกณฑใช
ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI 
และ AD 
 

๑)  RI ๒)  AD ๓)  FTW ๔) APL 

รอยละ ..... ระดับ ..... จํานวน .....รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ....... รอยละ .......... .....ราย ผาน ทั้งหมด รอยละ ข้ันที่ ๑ 
ข้ันที่ 
๒ 

๑.รพ.กาฬสินธุ S ๙๒.๖๓ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๕ ระดับ ๔ ๒๘.๗ ๑๒.๗ ๒๙.๒
๔ 

๒๒.๗
๓ 

๐ ๔.๖๙ ๐ 
๒๓ ๒๔ 

๙๕..๘
๓ 

  

๒.รพ.สมเด็จพระ
ยุพราชกุฉิ
นารายณ 

M

๒ 
๙๐.๖๓ 

 
ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๒๐.๙

๗ 
๑๗.๗

๑ 
๕๖.๐ ๑๖.๙

๓ 
๒.๕ ๓.๖ ๐ ๑๓ ๑๗ ๗๖.๔

๗ 

 

 

๓.รพ.ยางตลาด M

๒ 
๙๐.๒๙ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ๑๖.๒ ๑๐.๖

๔ 
๔๒.๗

๘ 
๒๑.๑

๗ 
๑๖.๓๖ ๑.๕๗ ๐ 

๑๓ ๑๗ 
๗๖.๔

๗ 
  

๔.รพ.สมเด็จ M

๒ 
๙๓.๒๕ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ๑๑.๐

๘ 
๖.๓๖ ๔๙.๓

๒ 
๖๓.๒

๓ 
๐ ๓.๔๖ ๐ 

๙ ๙ ๑๐๐   

๕.รพ.กมลาไสย F๑ ๙๖.๘๖ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๗.๓
๓ 

๑๑.๕
๖ 

๔๐.๗
๗ 

๓๘.๑
๗ 

๙.๒๗ ๓.๖๕ ๐ 
๑๐ ๑๐ ๑๐๐   

๖.รพ.คํามวง F๒ ๙๓.๑๒ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๙.๕
๒ 

๗.๕๕ ๓๖.๙
๑ 

๑๒ ๐ ๘.๔๒ ๐ 
๕ ๗ 

๗๑.๔
๓ 

  

๗.รพ.ทาคันโท F๒ ๙๓.๗๑ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๖.๓
๘ 

๑.๙๑ ๒.๒๕ ๓๒.๗
๖ 

๑.๕๖ ๙.๑๒ ๐ 
๔ ๗ 

๕๗.๑
๔ 

  

๘.รพ.นามน F๒ ๙๖.๔๗ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ๑๕.๗
๑ 

๑๑.๐
๒ 

๔๘.๙
๖ 

๒๐.๘
๓ 

๓๗.๓๖ ๑๐.๗๑ ๐ 
๕ ๖ 

๘๓.๓
๓ 

  

๙.รพ.รองคํา F๒ ๙๕.๗๖ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๔ ระดับ ๔ ๘.๒๗ ๔.๑๕ ๔๒.๕ ๖.๕๒ ๕.๒๗ ๑๖.๘๘ ๐ ๑ ๒ ๕๐.๐   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๔ 
 

รายช่ือรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M๑ 
M๒ 
F๑ 
F๒ 
F๓ 

RDU ๑(ขั้นที๑่) RDU๑ (ขั้นที่ ๒) RDU ๒ สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

 
 

 

๑)  รอยละการ
สั่งใชยาใน

บญัชียาหลกั
แหงชาต ิ

๒)  การ
ดําเนินงานของ
PTC ในการ
ชี้นําสงเสริม 

RDU 

๓)  รายการยา 
ที่ควรตัดออก 
๘ รายการซึ่ง
ยังคงมอียูใน
บญัชีรพ. 

๔)  การ
จัดทาํ 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

๕) การสงเสริม
จริยธรรมใน
การจดัซือ้ยา
และสงเสริม
การขายยา 

รอยละการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค ๕) รอยละการ
ใชGliben 
-clamideใน 
DM สูงอายุ/
ไตระดบั๓ 

๖) รอยละการ
ใช NSAIDs 
ในผูปวยไต 
ระดับ ๓ 

๗.) จํานวน
สตรีต้ังครรภท่ี
ใชยา 
Warfarin, 
Statin, Ergots 

๖) รอยละของ รพ.สต. 
ในเครือขายระดบั
อําเภอที่ผานเกณฑใช
ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI 
และ AD 
 

๑)  RI ๒)  AD ๓)  FTW ๔) APL 

รอยละ ..... ระดับ ..... จํานวน .....รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ....... รอยละ .......... .....ราย ผาน ทั้งหมด รอยละ ข้ันที่ ๑ 
ข้ันที่ 
๒ 

๕ 

๑๐.รพ.สหัสขันธ F๒ ๙๕.๖๕ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๑.๙
๘ 

๕.๙ ๕๑.๒
๒ 

๒๐.๒
๗ 

๕.๗๑ ๑๑.๐๔ ๐ 
๕ ๘ ๖๒.๕   

๑๑.รพ.หนองกุง
ศรี 

F๒ ๙๐.๖๘ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๕ ระดับ ๓ ๒๒.๗
๕ 

๙.๙๖ ๖๐.๓
๓ 

๑๓.๗
๕ 

๒๘.๙๒ ๑๒.๗๖ ๐ 
๔ ๙ 

๔๔.๔
๔ 

  

๑๒.รพ.หวยผ้ึง F๒ ๙๒.๗๓ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ๑๖.๘
๒ 

๑๕.๑
๕ 

๓๙.๑
๓ 

๗.๐๒ ๒.๑๓ ๙.๘๙ ๐ 
๕ ๕ ๑๐๐   

๑๓.รพ.หวยเม็ก F๒ ๙๒.๘๖ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ๑๕.๗
๔ 

๑๐.๕
๕ 

๔๑.๖
๕ 

๔๕.๒
๔ 

๐ ๑๑.๙๕ ๐ 
๙ ๙ ๑๐๐   

๑๔.รพ.เขาวง F๒ ๙๒.๑๑ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๔.๐ ๙.๒ ๑๘.๖
๒ 

๑๓.๖
๘ 

๐ ๑๓.๓๑ ๐ 
๔ ๕ ๘๐.๐   

๑๕.รพ.ฆองชัย F๓ ๙๔.๘๗ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๘.๕
๖ 

๑๘.๕
๔ 

๓๕.๒
๖ 

๐ ๐.๐๘ ๐.๔๙ ๐ 
๖ ๗ 

๘๕.๗
๑ 

  

๑๖.รพ.ดอนจาน F๓ ๙๓.๔๕ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๘.๗
๔ 

๒๑.๙ ๔๙.๓
๓ 

๐ ๐ ๒๔.๑๔ ๐ 
๕ ๖ 

๘๓.๓
๓ 

  

๑๗.รพ.นาคู F๓ ๙๔.๒๖ ระดับ ๓ ๐ ระดับ ๓ ระดับ ๓ ๑๑.๙
๒ 

๑๐.๗
๒ 

๓๑.๑
๕ 

๐ ๐ ๑๖.๗๓ ๐ 
๗ ๗ ๑๐๐   

๑๘.รพ.สามชัย F๓ ๙๒.๖ ระดับ ๓ ๑ ระดับ ๔ ระดับ ๓ ๑๒.๔
๕ 

๑๘.๙
๙ 

๓๘.๖
๒ 

๐ ๐ ๑๙.๕๑ ๐ 
๓ ๕ ๖๐.๐   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๕ 
 

รายช่ือรพ. 

ระดับ 
A  
S 

M๑ 
M๒ 
F๑ 
F๒ 
F๓ 

RDU ๑(ขั้นที๑่) RDU๑ (ขั้นที่ ๒) RDU ๒ สรุปผลการ
ประเมิน 
RDU 

 
 

 

๑)  รอยละการ
สั่งใชยาใน

บญัชียาหลกั
แหงชาต ิ

๒)  การ
ดําเนินงานของ
PTC ในการ
ชี้นําสงเสริม 

RDU 

๓)  รายการยา 
ที่ควรตัดออก 
๘ รายการซึ่ง
ยังคงมอียูใน
บญัชีรพ. 

๔)  การ
จัดทาํ 
ฉลาก

มาตรฐาน 
 
 

๕) การสงเสริม
จริยธรรมใน
การจดัซือ้ยา
และสงเสริม
การขายยา 

รอยละการใชยาปฏิชีวนะในกลุมโรค ๕) รอยละการ
ใชGliben 
-clamideใน 
DM สูงอายุ/
ไตระดบั๓ 

๖) รอยละการ
ใช NSAIDs 
ในผูปวยไต 
ระดับ ๓ 

๗.) จํานวน
สตรีต้ังครรภท่ี
ใชยา 
Warfarin, 
Statin, Ergots 

๖) รอยละของ รพ.สต. 
ในเครือขายระดบั
อําเภอที่ผานเกณฑใช
ยาปฏิชีวนะทั้งโรค RI 
และ AD 
 

๑)  RI ๒)  AD ๓)  FTW ๔) APL 

รอยละ ..... ระดับ ..... จํานวน .....รายการ ระดับ ..... ระดับ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ..... รอยละ ....... รอยละ .......... .....ราย ผาน ทั้งหมด รอยละ ข้ันที่ ๑ 
ข้ันที่ 
๒ 

เกณฑเปาหมาย 

รพ.ระดับ 
A ≥ ๗๕ % 
S ≥ ๘๐% 

M๑-M๒ ≥ ๘๕% 
F๑-F๓ ≥ ๙๐% 

ระดับ ๓  ≤ ๑ รายการ ระดับ ๓  ระดับ ๓  ≤ รอยละ ๒๐ ≤ รอยละ ๒๐ ≤ รอยละ ๔๐ ≤ รอยละ ๑๐ ≤ รอยละ ๕ ≤ รอยละ ๑๐ ๐ ราย 
ข้ัน ๑ ≥ รอยละ ๔๐ 
ข้ัน ๒ ≥ รอยละ ๖๐  

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

๑)  A   =  จํานวน รพ.ที่ผาน  
ข้ันที่ ๑   ภาพรวมจังหวัดจํานวน ๑๘ แหง 

ข้ันที่ ๒   ภาพรวมจังหวัด  จํานวน ๒  แหง  

๒)  B    = จํานวน รพ. ทั้งหมดในจังหวัด    จํานวน ๑๘ แหง 

๓) C = รอยละของโรงพยาบาลที่เปนรพ.สงเสริมการใชยาอยางสมเหตุผลในจังหวดั  

          (A / B ) x ๑๐๐ 

      ข้ันที่ ๑   คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
      ข้ันที่ ๒   คดิเปนรอยละ ๑๑.๑๑ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๖ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห 
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

การใชยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกําหนดทางชองคลอด และในบาดแผลสดจากอุบัติเหตุ
ยังเปนขอถกเถียงเปนอยางมากวามีความจําเปนหรือไม และเปาหมายที่กําหนดในรายละเอียดตัวช้ีวัด
ดังกลาวเหมาะสมหรือไม เน่ืองจากบริบทของแตละพื้นที่มีความแตกตางกัน มีปจจัยที่ทําใหจําเปนตองใช
ยาปฏิชีวนะเพิ่มข้ึน บุคลากรผูสั่งใชยาบางสวนใหความสําคัญในการลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือโดยใหยา
ปฏิชีวนะมากกวาการใชยาตามแนวทางการใชยาอยางสมเหตุผล 

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวย

รับตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

การกําหนดเปาหมายในรายละเอียด
ตัวช้ีวัดไมสอดคลองกับบรบิทของพื้นที ่

  

รายละเอียดตัวช้ีวัดบางรายการไมสะทอน
ผลลัพธเชิงพฒันา 

  

การพัฒนาสารสนเทศในการรายงานขอมูล
จากสวนกลางใน HDC ยังไมสะทอน
ผลลัพธที่ถูกตอง สมบูรณ 

  

 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- มีการทวนสอบโปรแกรมรายงานขอมูลตัวช้ีวัดในระบบ HDC กระทรวงใหถูกตอง สมบูรณ เพื่อ

สะทอนผลลัพธที่แทจริง 
- การทบทวนตัวช้ีวัด Service plan RDU ซึ่งมีการการคิดที่ซับซอน ควรมีการแยกตัวช้ีวัดระดับ

โรงพยาบาล และ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  
- ควรมีการทบทวนรายละเอียดบางตัวช้ีวัด ซึ่งไมไดสะทอนการพัฒนาความเหมาะสมในการใชยาที่
เปนปจจุบัน  

 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- โปรแกรมประมวลผลขอมูลตัวช้ีวัด RDU จากฐานขอมลูโรงพยาบาล ทําใหความถูกตองของขอมลู

ภายในจังหวัดเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

 ผูรายงาน  ภญ.ปรีดานุช ไขแสง 
 ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ รพ.กาฬสินธุ 
 วันที่  ๒๓ พ.ค.๖๑   
 โทร ๐๙๕-๖๖๙๐๔๙๒  
 E -mail: aorphar@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๗ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ รอบท่ี ๒ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 - ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ :   
รอยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR) ≥ รอยละ 40 (หนวยนับ : 
แหง)    

 

เปาหมาย มาตรการดําเนินการ แนวทางการตรวจ 
ติดตาม 

ผลลัพธที่ตองการ 

รพ.ที่มีการ
จัดการ AMR 
อยางบูรณาการ  
 

1. การกําหนดนโยบายและมาตรการ ในรูปแบบ
คณะกรรมการ 

ติดตามการ
ดําเนินการตาม
กิจกรรมสําคัญ ๕ 
กิจกรรม  

รพ.ที่มีการจัดการ AMR 
อยางบูรณาการ  
≥ รอยละ ๗๐  2. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ 

3. การควบคุม กํากับ ดูแลการใชยาตานจุลชีพ 
4. การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล 
5. การวิเคราะห/สังเคราะหขอมูลอยางบูรณาการ 

Small Success  

ไตรมาส ๑ 
 

ไตรมาส ๒ 
 

ไตรมาส ๓ 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ ≥รอยละ ๔๐  

ไตรมาส ๔ 
รพ.ที่มีการจัดการ AMR อยาง
บูรณาการ ≥รอยละ ๗๐ 

 

๒. สถานการณ 
- จังหวัดกาฬสินธุมีโรงพยาบาลทั่วไป ๑ แหง คือ รพท.กาฬสินธุ (S)  
- ผลการติดตามอัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือดตอผูปวยที่สงตรวจในป ๒๕๖๐ (มกราคม-ธันวาคม) 

พบวาโรงพยาบาลกาฬสินธุ มีอัตราการติดเช้ือด้ือยาในกระแสเลือด ๒.๑๒ (๑๓๗ /๖,๔๖๒ (HN ไมซ้ํา)  
- การจัดการการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการในโรงพยาบาล (AMR) ป ๒๕๖๐ ไดมีการดําเนินงานใน

กิจกรรม ๑) การกําหนดนโยบายและมาตรการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการ AMR ของโรงพยาบาล 
๒) การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ ๓) การควบคุมกํากับดูแลการใชยาในโรงพยาบาล ๔) การเฝาระวัง 
ปองกันและควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล ยังขาดในสวน กิจกรรมที่ ๕) การวิเคราะหสถานการณ
ตางๆ เช่ือมโยงสภาพปญหาและนําไปสูมาตรการ ดังน้ันในป ๒๕๖๑ คณะกรรมการ AMR ของ รพ.
กาฬสินธุไดวางแผน และดําเนินการตาม ๕ กิจกรรมจนครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๘ 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสาํคัญ 

ลําดบั ตัวช้ีวัด รายการขอมูล 
ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ วันที่รับตรวจ) 
๑ รอยละของโรงพยาบาลที่มี

ระบบจัดการการดื้อยาตานจุล
ชีพอยางบูรณาการ (AMR) 
 
เกณฑตัวช้ีวัด:  
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

เปาหมาย 
(จํานวน รพศ./รพท.ทั้งหมด) 

๑ 

ผลงาน 
จํานวน รพ. ผาน 

๑ 

รอยละ ๑๐๐ 

 

ผลการดําเนินงาน รพ.ท่ีมีระบบจัดการ AMR อยางบูรณาการ 

กิจกรรม AMRสรุป รพท.กาฬสินธุ() ผาน () ไมผาน 
๑. การกําหนดนโยบายและมาตรการ โดยทีมบริหารจัดการ AMR ( ) ผาน ( ) ไมผาน 

 - คณะกรรมการองคประกอบ บทบาทหนาที่ การประชุม 
- เปาหมายการจัดการ AMR  
- แผนดําเนินการของโรงพยาบาล 

 
 
 

 

๒. การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ (  ) ผาน (  ) ไมผาน 

 - สามารถวินิจฉัยเช้ือดื้อยาไดตามมาตรฐานที่กําหนด  
- มีระบบ Lab Alert  
- มี Antibiogram และจัดสงศูนยวิทยาศาสตรการแพทย/

กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
- มีระบบบันทึกผลหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบอิเลกทรอนิกส 
- รพ. A และ S มีการรายงานผลการทดสอบความไวของเช้ือตอยาและรวบรวมสง

มายัง กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
- มีรายงานรอยละผูปวยติดเช้ือ AMR ในกระแสเลือด(Ax๑๐๐/B) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

๓. การดูแลกํากับการใชยาในโรงพยาบาล () ผาน ( ) ไมผาน 

 - มีการประเมินความเหมาะสมในการใชยา (DUE, DUR)ในยากลุมที่ควบคุมการใช 
(Controlled Antibiotic) 

- มีการติดตามปริมาณการใชยา ทุก ๖ เดือน   

• OPD :DDD ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทาน/๑๐๐๐ visits/day  

• IPD :DDD ยาปฏิชีวนะชนิดฉีด /๑๐๐ วันนอน 
- มีการติดตามมูลคาตนทุนของการใชยาปฏิชีวนะ ทุก ๖ เดือน  

• OPD + PCU มูลคารวมของยาปฏิชีวนะผูปวยนอกและรพ.สต.  

• IPD มูลคารวมของยาปฏิ ชีวนะผู ปวยในรวมมูลคายาปฏิ ชีวนะ
กลุมเปาหมาย 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๔. การเฝาระวัง ปองกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ( ) ผาน (  ) ไมผาน 
 - สํารวจอัตราชุกของการติดเช้ือใน รพ. (point prevalence surveillance) ปละ ๑ ครั้ง 

- อัตราการติดเช้ือแทรกซอนใน รพ. เชน VAP, CA-UTI, CLABSI ,SSI  ทุกเดือน 
มีการจัดสงรายงานใหกรมควบคุมโรค (รพ.บําราศนราดูร) 

- มีสรุปรายการเช้ือกอโรค และความไวยาของการติดเช้ือแตละตําแหนง ปละ ๑ ครั้ง 

 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๐๙ 
 

กิจกรรม AMRสรุป รพท.กาฬสินธุ() ผาน () ไมผาน 
๕ การวิเคราะหสถานการณตาง  ๆนําไปสูมาตรการของโรงพยาบาล ( ) ผาน (  ) ไมผาน 

 - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมายที่กําหนดในขอ ๑  
- มีการวิเคราะหขอมูล การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ การใชยา และการควบคุม

การแพรกระจายของเช้ือดื้อยา  
- มีการวิเคราะหขอมูลการติดเช้ือ/การระบาดของเช้ือดื้อยาแยกตามหอผูปวย หรือ 

PCT และมีการคืนขอมูลกลับใหหอผูปวย หรือ PCT ที่พบปญหา AMR  
- มาตรการและกิจกรรมสําคัญ (Intervention) ของป ๒๕๖๑ 

(ระบุ) กําหนด Restriced antibiotic และ ทบทวน Controlled antibiotic  

  
 

 
 

 
 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห 
สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 

การจัดทําแผนดําเนินการจัดการด้ือยาตานจุลชีพอยางบูรณาการ (AMR )ของโรงพยาบาล และ
การวิเคราะหสถานการณตางๆ นําไปสูมาตรการของโรงพยาบาล โดยตองมีการนําเสนอขอมูลสถานการณ
และการวิเคราะหในดานตางๆ ตอคณะกรรมการ AMR ของโรงพยาบาลอยางตอเน่ือง 

 
๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ี
ทําใหการดําเนินงานไม

บรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีให 
ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 
การใหความรวมมือของ
บุคลากรในโรงพยาบาลใน
การปฏิบัติตามแนวทางและ
มาตรการในปองกันและ
ควบคุมการด้ือยา 

- - 

 

 
๗. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย - 
  ไมมี 
 
๘. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี)  
  ไมม ี

 

ผูรายงาน  ภญ.ปรีดานุช ไขแสง 
ตําแหนง  เภสัชกรชํานาญการ รพ.กาฬสินธุ 
วันที่  ๒๓ พ.ค.๖๑ 
โทร ๐๙๕-๖๖๙๐๔๙๒  
e-mail: aorphar@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๐ 
 

  แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

      หัวขอ Service Outcome  สาขาการสงตอ 
จังหวัด กาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 25 : จํานวนการสงตอผูปวยนอกเขตเขตสุขภาพลดลง  
 

2. สถานการณ 

คําอธิบาย : 
การสงตอนอกเขตสุขภาพ  หมายถึง  การสงตอผูปวย  ๔  สาขา (สาขาโรคหัวใจ สาขาโรคมะเร็ง สาขา
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) ไปสถานบริการที่ต้ังอยูนอกเขตสุขภาพของตนเอง และบันทึก
ความเขาใจขอตกลง(MOU)ที่ไดทําไวนอกเขตสุขภาพ 
 
ขอมูลผลการดําเนินงาน :   
๒  แสดงขอมูลเชิงปริมาณ 
              พบวา จํานวนผูปวยสงตอเพื่อรักษานอกเขตสุขภาพ ๗ ในชวง ๓ ปยอนหลังพ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑         
มีรายละเอียดตามตาราง 

ป พ.ศ. จํานวนสงตอนอกเขต 
(๔สาขาหลัก) 

รอยละท่ีลดลง 

๒๕๕๙ ๗๔ NA 
๒๕๖๐ ๖๓ ๑๔.๘๖ % 
๒๕๖๑ ๓๗ ๑๑.๙๐ % 

จํานวนการสงตอนอกเขตบริการลดลง = จํานวนสงตอนอกเขตป๕๙  -  จํานวนการสงตอนอกเขตป๖๐ x ๑๐๐ 

                                                                                   หารดวย  จํานวนสงตอนอกเขตป๕๙  

                                                                      (๖๓-๓๗)  x ๑๐๐            = ๑๑.๙๐ % 

                                                          ๖๓ 
จํานวนผูปวย/โรคสงนอกเขตแยกรายสาขา 
๔ สาขาหลัก โรคท่ีสง จํานวน สถานพยาบาลปลายทาง 

หัวใจ Mitral valve insufficiency , CHF  ๑๐ สถาบันทรวงอก , รพ.เลย , ศิริราช , ราช
วิถี  รามา , สมุทรปราการ 

มะเร็ง Leukemia , CA breast , CA 
rectum CA ovary , CA Thyroid , 

CA Lung   CA cervix  

๒๕ รพ.จุฬาภรณ , จุฬาฯ , รามา , ศิริราช , 
ศูนยมะเรง็อุดร , รพศ.สกลนคร 

อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

F/U case กระดูกหักจากการจราจร  ๒ รพศ.สกลนคร 

ทารกแรก
เกิด 

ไมมี ๐ ไมม ี

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  



๒๑๑ 
 

 

ชื่อตัวชี้วัด 
ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

พ.ศ.  
รอยละท่ีลดลง 

(รอยละ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
ตัวช้ีวัดที่๑.: จํานวนการสง
ตอผูปวยนอกเขตบริการ 
ลดลงรอยละ ๑๐ 
 

๗๔     ๖๓ ๓๗ NA ๑๔.๘๖ ๑๑.๙๐  
(๘เดือน) 

 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ผลดําเนินการในเชิงการพัฒนา  ซึ่งสวนใหญเปนรูปธรรมมากข้ึนและมีการสรุปปญหาพรอมหา            
แนวทางแกไขรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ืองมากข้ึน มีนโยบายในการจัดการฐานขอมูลในระดับ
จังหวัดและระดับเขต ใหเปนฐานเดียวกันเพื่อการนําไปใชไดสะดวกและมีความถูกตองสมบูรณ 

 

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.  
รอยละท่ีลดลง 

(รอยละ) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 
๗๔     ๖๓ ๓๗ NA ๑๔.๘๖ ๑๑.๙๐ (๘เดือน) 

 

เกณฑการใหคะแนน : 
ระดับ ๑ ระดับ ๒ ระดับ ๓ ระดับ ๔ ระดับ ๕ 

     
 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
ตัวชี้วัด/ขอมูลพ้ืนฐาน 

ประกอบตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 
(รอยละ) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

คาคะแนน 
ท่ีได 

คาคะแนน        
ถวงนํ้าหนัก 

จํานวนการสงตอผูปวยนอกเขตบริการ 
ลดลงรอยละ ๑๐ 

ลดลง
รอยละ 

๑๐ 

๑๑.๙๐ (๘
เดือน) 

  

 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 ปจจัยสนับสนุนตอการดําเนินงาน :  ผูบริหารระดับจังหวัดและโรงพยาบาลไดใหนโยบายเพื่อพัฒนา
ระบบการดูแลรักษาใหมีความมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนในรายโรคที่สําคัญของพื้นที่เกือบที่จะครอบคลุมทุกโรค 
และสนับสนุนใหพัฒนาระบบสารสนเทศในการเช่ือมโยงขอมูลผูปวยสงตอ 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๒ 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอ

หนวยรับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

การขาดงบประมาณสนับสนุนในสวนของ
เครื่องคอมพิวเตอร  รวมถึงสญัญาณสื่อสาร
ในบางพื้นที่ ขาดอัตรากําลัง ภาระงานที่
หนักและคาตอบแทนที่ไมเปนธรรม และ
ความตองการของผูรับบริการที่มีตอระบบ
บริการสุขภาพ (ตองการไปรักษานอกเขต) 
 

  

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในปตอไป :  จากการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด พบวา ปญหาการสง

ตอนอกเขตมีสาเหตุเน่ืองจาก  การขาดแพทยเฉพาะทาง ขาดเครื่องมือทางการแพทยเพื่อการวินิจฉัยและ
รักษา  ในระดับเขตยังมีการตองรอคิวนาน ทําใหบางรายที่มีความสามารถไปรักษานอกเขตได จึงแจงความ
ประสงคขอไปรักษานอกเขต   
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด   นายแพทยจารพุล ตวงศิริทรัพย 
โทรศัพท   ๐๘๑ ๗๑๗ ๗๐๗๗ 
ผูจัดเก็บขอมูล  นางบัวขาว กฤษณา 
โทรศัพทมือถือ   ๐๘๘ ๕๖๑ ๑๒๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๓ 
 

หลักฐานอางอิง : 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
หัวขอ Service Outcome สาขาสูติกรรม 

จังหวัด กาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 - ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด (Keyin 1.6 - 1.8) 

1.6 อตัรามารดาตายจากการตกเลือดหลังคลอดเทากับ 0 
1.7 อัตราการคลอดกอนกําหนด(อายุครรภนอยกวา34wk)ลดลงรอยละ10 เทียบจากปที่ผานมา 
   1.7.1 อัตราการคลอดกอนกําหนด(อายุครรภนอยกวา37wk)ลดลงรอยละ10 ป2560 
   1.7.2 ลดอัตราการคลอดกอนกําหนด(อายุครรภนอยกวา37wk)ลดลงรอยละ10 เทียบจากปที่

ผานมา 
1.8 มีการวิเคราะหสถานะการณการผาตัดคลอดในโรงพยาบาลที่เพิ่มข้ึนโดยใช Robson ten group 

Classification 
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Excellent ที่มีคุณภาพ ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อน

การดําเนินงาน การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และลดปจจัยเสี่ยง รวมทั้งการสรางภาคีเครือขายใหเขมแข็ง 
 

๒. สถานการณ 
ผลการดําเนินงาน Service Plan สาขาสูติกรรม ๔ ปที่ผานมา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ต.ค.-เม.ย.)  

พบวา การติดตามตัวช้ีวัดที่สําคัญมีแนวโนมดีข้ึน ไดแก อัตราตายของมารดาเทากับ ๐ , ๔๐.๘๓ (๓/๗๓๔๘), 
๒๗.๗๕ (๒/๗๒๐๗), ๐ (เกณฑไมเกิน ๒๕ :แสนทารกเกิดมีชีพ) อัตรามารดาตายจากการตกเลือด ๐, ๐.๐๓ 
(๒/๗๓๐๓), ๐.๐๑ (๑/๗๒๑๕), ๐ (๐/๓๙๔๖) (เกณฑเทากับ ๐)  ใน ๔ ปที่ผานมาพบมารดาตาย ๕ ราย 
สาเหตุอันดับ๑) การตกเลือด ๓ ราย อันดับ๒) การติดเช้ือ และความดันโลหิตสูงอยางละ ๑ ราย  อัตราการ
คลอดกอนกําหนด ป ๒๕๖๐-๒๕๖๑ เทากับ ๖.๖๑ (๔๗๗/๗๒๑๕ ),  ๕.๕๘ (๒๒๐/๓๙๔๖ ) อัตรา
โรงพยาบาลระดับ M๒ ข้ึนไปที่มีการวิเคราะหสถานการณการผาตัดคลอดในโรงพยาบาลที่สูงข้ึนโดยใช 
Robson ten group Classification จํานวน ๔ แหง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ จากการวิเคราะหขอมูลมารดาตาย
ทั้ง ๕ ราย เปน Case สงตอจาก รพช. ทั้งสิ้น และปจจัยเกิดจากผูคลอดมีภาวะเสี่ยงสูงมีโรคทางอายุรกรรม
รวม บุคลากรยังขาดทักษะในการประเมินอาการผูปวย คณะกรรมการ MCH Board ไดมีการพัฒนาคุณภาพ
ระบบการดูแลหญิงต้ังครรภในทุกระยะ  ปรับปรุงระบบการสื่อสาร เนนบริการแบบเครือขาย (Network) 
กําหนดโซนบริการ(Zoning)  แบงเปน ๔ โซน มอบหมายใหโรงพยาบาลแมขาย (Node) ดูแลโรงพยาบาลลูก
ขายแบบกัลยาณมิตร แตในป ๒๕๕๘  ลงสอบสวนสาเหตุการตายทุกรายพรอมติดตามควบคุมกํากับ สงเสริม
การเขารับการอบรมแกพยาบาลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การผดุงครรภหญิงต้ังครรภที่มีความ
เสี่ยงสูง ต้ังแตป ๒๕๕๙ ถึงปจจุบัน เมื่อสําเร็จการอบรมไดมอบหมายใหเปน Case manager และเปน คกก. 
MCH Board ทําใหเกิดการพัฒนาไปทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ  
 
 
 
 

 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๒๑๕ 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑(ต.ค.-เม.ย.) 

๑ อัตราการตายมารดา ไมเกิน ๑๕ แสน

การเกิดมีชีพ 

๐ ๔๐.๘๓ (๓/

๗๓๔๘ ราย)                  

๒๗.๗๕ (๒/

๗๒๐๗ ราย) 

๐ 

(๐/๔๐๐๗) 

๒ อัตราตายมารดาจาก

การตกเลือดหลังคลอด 

รอยละ ๐ ๐ ๐.๐๓ 

(๒/๗๓๐๓ ราย) 

๐.๐๑ 

(๑/๗๒๑๕ ราย) 

๐ 

(๐/๓๙๔๖) 

๓ ลดอัตราการคลอดกอน

กําหนด  (อายุครรภ

นอยกวา ๓๗ สัปดาห) 

ลดลงรอยละ 

๑๐ เทียบจากป

ที่ผานมา 

NA NA ๖.๖๑ 

(๔๗๗/๗๒๑๕ ราย) 

๕.๕๘ 

(๒๒๐/๓๙๔๖ ราย) 

 
 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑(ต.ค.-เม.ย.) 

๔ มีการวิเคราะห
สถานการณการผาตัด
คลอดในโรงพยาบาลที่
เพิ่มขึ้นโดยใช Robson 
ten group 
Classification 
(จํานวน ๔ แหง คือ 
กาฬสินธุ ยางตลาด 
สมเด็จ กุฉินารายณ) 

รอยละ ๑๐๐ NA NA NA ๑๐๐ 

 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
๑. การสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและลดปจจัยเสี่ยงแกหญิงต้ังครรภ โดยการสรางความตระหนักรูแก

หญิงต้ังครรภและครอบครัวผานกระบวนการโรงเรียนพอแมและใชสมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 
๒. การสนับสนุนใหหญิงต้ังครรภเขาถึงการสื่อสารเพื่อสรางกระแสความรอบรูดานสุขภาพและเปดโอกาส

ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 
๓. การพัฒนาบุคลากรทั้งแพทยและพยาบาล 
๔. การพัฒนาระบบสงตอหญิงต้ังครรภในภาวะฉุกเฉิน 
๕. ขาดเครื่อง Ultrasound เพื่อใชวัด Cervical length ระหวาง ๒๐-๒๔ สัปดาห 
๖. ไมมียา Progesterone ใชเพื่อปองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous Preterm 

และ Pregnancy with short cervix 
 
 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

  



๒๑๖ 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทาํใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งที่ผูทาํหนาที่ตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

ระดับชุมชน/รพสต 
ขาดการสรางกระแสความรอบรูดาน
สุขภาพและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการจัดการความเสี่ยงของตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน 

- สรางการมีสวนรวมและเสริมพลงั
ภาคีเครือขาย 
- สรางความตระหนักรูแกหญงิ
ตั้งครรภและครอบครัวผาน
กระบวนการโรงเรียนพอแมและใช
สมุดบันทึกสุขภาพแมและเด็ก 

- สรางกระแสการรณรงคงาน
อนามัยแมและเด็กใหเหมือน
โครงการสายใยรักฯอยางตอเน่ือง 

ระดับชุมชน/รพสต/รพช/รพท 
ขาดบคุลากรท้ังแพทย/พยาบาลดานสูติ
นรีเวชกรรมในสถานบริการ 
ขาดเคร่ืองอัลตราซาวด 
 

-จัดเจาหนาท่ีเขารับการ 
อบรมเฉพาะทางและเพ่ิมศักยภาพ 
Node 

-จัดสรรงบประมาณเพ่ือการอบรมใหแก
บุคลากรอยางตอเน่ืองและเพียงพอ 
-จัดสรรยา Progesterone ใชเพ่ือ
ปองกัน Preterm birth ในราย 
Pregnancy withprevious 
Preterm และ Pregnancy with 
short cervix 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
๑. สรางกระแสการรณรงคงานอนามัยแมและเด็กใหเหมือนโครงการสายใยรักฯ อยางตอเน่ือง 
๒. สนับสนุนการผลิตสูติแพทย และพยาบาลเฉพาะทาง สาขา ผดุงครรภที่มีความเสี่ยงสูงทุกป 
๓. ยา Progesterone ใชเพื่อปองกัน Preterm birth ในราย Pregnancy with previous Preterm 

และ Pregnancy with short cervix 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 ผูรายงาน นายแพทยไพบูลย วรรณศิร ิ
 ตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ 
 (ประธาน Service Plan สาขาสูติกรรม) 
 วัน ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โทร ๐๘๙-๘๔๐๘๔๐๒  
 e-mail bussarinkhi@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

  



๒๑๗ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ พ  .ศ . ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขา หลอดเลือดสมอง (Stroke) 
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด (Keyin 28) อัตราการตายผูปวยโรคหลอดเลือดสมองตีบ (นอยกวาหรือเทากับ 7) 

 

2. สถานการณ 
จํานวนผูปวยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากข้ึนทุกป ป ๒๕๕8 – ๒๕60จํานวนผูปวย  ๑,๑๒๙ ราย,  

๙๙๗ ราย,276 ราย ตามลําดับ เขารับบริการระบบ Stroke Fast track นอย เพียงรอยละ ๑๒.๐๑,๒๐.๒๓,
21.39 ตามลําดับ สวนใหญเขารับบริการโดยญาตินําสง การใช EMS เพียงรอยละ 21.39 อัตราการเสียชีวิต 
ป 2558-2560 รอยละ 6.43,4.89,5.29 ตามลําดับ 
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละ

ประเด็น) 
ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ขอมูล ต.ค. – ธ.ค.60) 

 - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ขอมูลม.ค.61 – มี.ค.61) 

 รอบ 3 ณ ไตรมาส 3 
  (ขอมูล เม.ย.61 – มิ.ย. 61) 

34 อัตราตายของผูปวยโรค
หลอดเลือดสมอง(ตอแสน) 

เปาหมาย นอยกวาหรือเทากับ 7 

  ผลงาน 19 ราย 

  อัตรา/รอยละ 4.30% 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

1. การเขาถึงบริการลาชา 
2. การเกิดภาวะแทรกซอนหลังจากใหยา rt-PA 
3. การเกิดโรคซ้ําหรือเสียชีวิตจากภาวะทุพพลภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ตก. ๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๘ 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1. ดานบุคลากร  
- ไมมีอายุรแพทย 
ประสาทวิทยา  
-อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอใน
การดูแลผูปวย 

2. ดานระบบการจัดเกบ็ขอมลู 
-ระบบฐานขอมูลยังไม
เช่ือมโยงในเครือขาย  

    3.ดานอุปกรณเครื่องมือ 
         -Centralmonitor Alpha 
bed เตียงไฟฟา เครือ่งช่ังนํ้าหนักไม
เพียงพอ 
 
 

-ขอรับการสนับสนุนอัตรากําลงั
กําลังของแพทยอายุรกรรม
ประสาทวิทยาและพยาบาล 
-ยกระดับ Stroke Unit เปนหอ
หอผูปวยผูปวยกึ่งวิกฤติอายุร -  
กรรม ในรพท. 
-จัดทําระบบฐานขอมลูให
เช่ือมโยงทั้งเครือขาย 
-ขอรับการสนับสนุนจากเขต เพื่อ
ใชในการเปด Stroke Unit และ 
Stroke corner ในรพ.ระดับ M  

 

 

 
 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
- ขอรับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณที่สําคัญในการเปด Stroke Unit และ Stroke cornerใน 

รพ.ระดับ M เชน Central monitor ,Alpha bed ,เตียงไฟฟา เครื่องช่ังนํ้าหนัก 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- ไมมี 

 
 
 
 
 
 

 ผูรายงาน  นางสมพิน จงเรืองศร ี
 ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

            วัน/เดือน/30 พฤษภาคม 2561 
 โทร 080-750-4114 

    e-mail :bobby5056@hotmail.com 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๑๙ 

 

การดําเนินการพัฒนาเชิงระบบ 
1. มีระบบการคัดกรองกลุมเสี่ยงในคลินิกผูปวยนอกทุกระดับบรกิาร 
2. จัดทําสื่อรณรงค/ แผนพับ/ โปสเตอรปาย/ Application  และออกรณรงคทุกตําบลในเขตอําเภอเมือง 
และทุกรพช/ รพ.สต การจัดกิจกรรมรณรงค เชน เดิน ว่ิง ปน ปองกันอมัพาต 
3. เผยแพร Application   คลิป การเขาถึงบริการทาง internet  มือถือ  ทีวีทองถ่ิน 
4. จัดอบรมแพทย/  พยาบาล  ทุกระดับบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา 
5. ปรับปรงุแนวทางการสงตอ/การดูแลรักษาเพื่อใหกระชับรวดเร็วลดข้ันตอนที่ไมจําเปน เพือ่ใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
6.จัดอบรม อสม/อปท/ EMS  ทุกแหงในจงัหวัดกาฬสินธุ 
7.มีระบบสงตอ Consult  ทาง Line ในเครือขาย 
8. ออกนิเทศงานตาม Node ตางๆในจงัหวัดกาฬสินธุ 
บุคลากลอดเลือดสมอ 
บุคลากรทางการแพทยท่ีดูแลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองในหอผูปวย 
Stroke  Unit มีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
1. สําหรบัแพทยเพิ่มพูนทักษะมีการจัดการสอนการตรวจรางกายทางระบบประสาท และจัดประชุมวิชาการ 
topic stroke 
2. แพทยเพิ่มพูนทักษะผานการปฏิบัติงานใน Stroke unit 
3. จัดการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษาแพทยช้ันปที่ 4  ผานการปฏิบัติงานใน  
Stroke unit(8 wk/ป) 
4. จัดการเรียนการสอนสําหรบันักศึกษาแพทยช้ันปที่ 6 ทุกคนตองผานการปฏิบัติงานใน  
Stroke unit 
5. จัดอบรมเจาหนาที่พยาบาลเกี่ยวกับการพยาบาลผูปวยโรคหลอดเลือดสมองปละ 1 ครั้ง 
6. จัดอบรมบุคลากรใหมเกี่ยวกับความรูเรื่องโรคหลอดเลือดสมองปละ 1 ครั้ง 
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๒๒๐ 
 

จัดกิจกรรมรณรงคโครงการ “แสงนําใจไทยท้ังชาติ เดิน ว่ิง ปน ปองกันอัมพาต คร้ัง
ท่ี 3”วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สวนสาธารณะแกงดอนกลาง จ.กาฬสินธุ 
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๒๒๑ 

 

ติดตามผูปวยฟนฟูโดยศูนยโฮมสุข  กายภาพบําบัด 
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๒๒๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
สาขา  Service outcome ทารกแรกเกิด 

จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดที่ (Keyin 31)  อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุตํ่ากวาหรือเทากบั ๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ ๑,๐๐๐ ทารก
เกิดมีชีพ 

 
๒. สถานการณ   

ระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุมีโรงพยาบาลกาฬสินธุ  เปนโรงพยาบาลแมขาย
ระดับจังหวัด (ระดับ S) มีศักยภาพเปนศูนยความเช่ียวชาญข้ันสูงดานทารกแรกเกิด (Newborn excellence 
Center) ระดับ ๓ มีโรงพยาบาลชุมชนแมขาย จํานวน ๔ แหง (ระดับ M๒ และระดับ F๑ = ๑ แหง)                
มีโรงพยาบาลชุมชนลูกขาย (ระดับ F๒จํานวน ๙ แหง) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลจํานวน ๑๕๖ แหง มี
กุมารแพทย จํานวน ๑๔ คน (รพ.กาฬสินธุ ๘ คน รพร.กุฉินารายณ  ๒ คน รพ.สมเด็จ ๑ คน รพ.ยางตลาด ๑ คน 
และรพ.กมลาไสย ๑ คน)  ไมมีแพทยเฉพาะทาง สาขาทารกแรกเกิด (Neonatologist) มีพยาบาลเฉพาะทางสาขา
เวชปฏิบัติทารกแรกเกิดและสาขาทารกแรกเกิดระยะวิกฤตจํานวน ๑๓ คน (รพ.กาฬสินธุ ๑๒ คน รพร.กุฉิ
นารายณ ๑ คน)  จากสถิติขอมูลระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๕๘–๒๕๖๐  พบวา มีการ
คลอดในโรงพยาบาลทั้ง ๑๔ แหงมีจํานวนประมาณ ๘,๐๐๐ รายตอป  เปนทารกเกิดมีชีพ  ๗,๘๑๑  ๖,๙๘๗ และ 
๗,๒๐๗ราย ในจํานวนน้ีมีทารกแรกเกิดเสียชีวิตภายใน ๒๘ วัน จํานวน  ๓๒,๑๘และ ๒๓ ราย คิดเปน 
๔.๐๙,๒.๕๘และ ๓.๑๙ ตอ ๑,๐๐๐ การเกิดมีชีพ ถึงแมจะไมเกินเกณฑมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด (๓.๔ : 
๑,๐๐๐ LB.) แตจะเห็นไดวาปญหาเรงดวนสําคัญคือทารกเกิดกอนกําหนดและมีนํ้าหนักตัวนอยซึ่งมีความเสี่ยงตอ
การตายโดยปริกําเนิดและการตายในระยะขวบปแรกของชีวิตและมีความเสี่ยงตอการเจ็บปวยภาวะทุพโภชนาการ
พัฒนาการลาชาในทุกดานทําใหมีคาใชจายสูงในการดูแลรักษาในผูปวยกลุมน้ีโดยเฉพาะรายที่มีความพิการตอง
เปนภาระแกครอบครัวและประเทศในการดูแลตอเน่ืองตลอดชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. ๑ 
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๒๒๕ 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

๓.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ...................................................................................................................... 

    ตัวช้ีวัดที่ 31 อัตราตายของทารกแรกเกิดอายุตํ่ากวาหรอืเทากบั ๒๘ วัน ไมเกนิ ๓.๔ ตอ ๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

อําเภอ 

รายการขอมูล ไตรมาสท่ี ๓ ป ๒๕๖๑(๑ ต.ค.๖๐-๓๐เม.ย.๖๑) 

หมายเหตุ 

จํานวนทารกแรก
เกิดที่เสียชีวิตภายใน

อายุ ๒๘วัน 
 

(A) 

จํานวนทารก
แรกเกิดมีชีพ 

 
 

(B) 

อัตราตายของทารกแรก
เกิดอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 
๒๘ วัน ไมเกิน ๓.๔ ตอ 
๑,๐๐๐ ทารกเกิดมีชีพ 

(A/B)×๑,๐๐๐ 
เมือง ๒ ๑๕๔๐ ๑.๓๐  

กุฉินารายณ ๑ ๕๒๒ ๑.๙๒  
ยางตลาด ๐ ๖๕๘ ๐.๐๐  
สมเด็จ ๐ ๓๕๒ ๐.๐๐  

กมลาไสย ๐ ๒๕๑ ๐.๐๐  
เขาวง ๐ ๑๒๖ ๐.๐๐  
หวยผึ้ง ๐ ๕๕ ๐.๐๐  
นามน ๐ ๗๒ ๐.๐๐  

สหสัขันธุ ๐ ๗๖ ๐.๐๐  
คํามวง ๐ ๑๐๗ ๐.๐๐  
หวยเม็ก ๐ ๔๕ ๐.๐๐  

หนองกงุศร ี ๐ ๘๖ ๐.๐๐  
ทาคันโท ๐ ๗๐ ๐.๐๐  
รองคํา ๐ ๔๗ ๐.๐๐  
นาคู    ไมมีหองคลอด 

สามชัย    ไมมีหองคลอด 
ดอนจาน    ไมมีหองคลอด 
ฆองชัย    ไมมีหองคลอด 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ขอมูล ณ 

วันท่ีรับตรวจ) 

๓ ๔๐๐๗ ๐.๗๕  
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๒๒๖ 
 

๓.๒ ขอมูลเชิงคุณภาพ  (วิเคราะหตามกรอบ ๖ Building Blocks ภาพรวม จังหวัด) 
 ๑. วิเคราะหสถานการณระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุจากขอมูลบริการป ๒๕๖๐ 
 ๒. กําหนดนโยบายการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ ป 
๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
 ๓. ประชุม/ช้ีแจงนโยบาย/ทิศทางการพัฒนา หรือยกระดับบริการสาขาทารกแรกเกิดกาฬสินธุตาม
ศักยภาพของหนวยบริการลูกขายแตละระดับ โดย กําหนดใหรพช.ระดับ M๒ (node) ๓ แหง และ รพช.ระดับ F
๑ ๑ แหง ที่มีกุมารแพทย เปนรพช.แมขาย สามารถใหบริการทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพไมซับซอนได 
สามารถลดอัตราการสงรักษาตอทารกแรกเกิดลงได ลดการแออัดของทารกปวยในโรงพยาบาลระดับ S (รพ.
กาฬสินธุ)  

๔. ให รพช. ที่กําหนดใหเปน node จัดทําแผนพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดในเครือขายของตนเอง 
๕. พัฒนาบุคลากรในระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดจังกาฬสินธุใหมีสมรรถนะที่จําเปนตอบริการทารก

แรกเกิด ดังน้ี 
     ๕.๑ จัดอบรมเพื่อฟนฟูทักษะการชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิด (NRP ๒๐๑๕) 
     ๕.๒ จัดอบรมพัฒนาทักษะการเตรียมสงตอทารกแรกเกิดและการดูแลขณะสงตอ(Neonatal 
transfer)สําหรับแพทยและพยาบาล 
     ๕.๓ อบรมพัฒนาความรูและทักษะการพยาบาลทารกแรกเกิด (Newborn Care)หลักสูตรระยะสั้น 
(๒-๓วัน)และระยะยาว (หลักสูตร ๑ เดือน) ๒ คน 
     ๕.๔ สงบุคลากรอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทารกแรกเกิด (Neonatal Nursing 
Practtioner : NNP ) สาขาการพยาบาลทารกแลกเด็กระยะวิกฤต ๑ คน 

๖. จัดทําแผนความตองการครุภัณฑจําเปนสําหรับบริการทารกแรกเกิดครอบคลุมสถานบริการทุกระดับ
ตามลําดับความสําคัญ ไดแก ระบบ Head Cooling System การจัดหาเครื่องชวยหายใจชนิดความถ่ีสูง (High 
Frequency Ventilator)ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ  การจัดหาตูอบเด็ก( Infant Incubator)ใหเพียงพอใน
โรงพยาบาลระดับ M๒ และ F๑ จัดหาตูอบเด็กสําหรับการเคลื่อนยายทารกระหวางแผนก/สถานบริการ
(Transport Incubator) จัดหาเครื่องตรวจวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจจับคาความอิ่มตัวของเม็ดเลือดแดง (O๒ 
sat.)และเครื่องชวยหายใจทารกแรกเกิดแบบใชมือสําหรับการสงตอทารกแรกเกิดระหวางแผนก/สถานบริการ 
(Neopuff) ใหรพช.ระดับ M๒/F๑/F๒ ทุกแหง 

๗. จัดทําแผนยกระดับบรกิารสาขาทารกแรกเกิดในรพช.ระดับM๒ โดยการเพิ่มจํานวนเตียงNICU ๒ unit 
ที่รพ.กาฬสินธุ ในป ๒๕๖๑ เปดหนวยบริการทารกปวยที่ รพร.กุฉินารายณ และ รพ.สมเด็จ ป ๒๕๖๒  

๘. จัดระบบการติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลการดําเนินงาน รายไตรมาส 
๙. จัดระบบการเย่ียมตรวจการดําเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรก

เกิด ๒ รอบ ตอป 
๑๐. พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุใหมีประสิทธิภาพ  เปนมาตรฐาน

เดียวกันทั้งในระดับเขต/ประเทศ 
 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๒๗ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการ
ตรวจติดตาม 
   ๔.๑ ความเสี่ยงดานบุคลากรทางการแพทย : รพช. ที่กําหนดใหเปน node มีกุมารแพทยไมเพียงพอและมี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแพทยบอย ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายไมตอเน่ือง 
    ๔.๒ อัตรากําลังกุมารแพทยใน รพช. นอย ไมเพียงพอในการเปดเตียง NICU ตามมาตรฐานกําหนด 
    ๔.๒ อัตรากําลังพยาบาลที่หนวย NICU ร.พ.กาฬสินธุ ไมเพียงพอกรณีเปด NICU เพิ่ม ๒ unit (จํานวน
พยาบาล : ทารกปวยวิกฤต ๑ : ๒ ตองการพยาบาลทั้งหมด ๒๕ คน ปจจุบันมี ๑๕ คน) 
    ๔.๓ การพัฒนาสมรรถนะบคุลากรพยาบาลโดยการอบรมหลกัสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติ
ทารกแรกเกิดไมเปนไปตามแผนฯโดยเฉพาะใน รพช. 
    ๔.๔ รพช. ขาดครุภัณฑเครื่องมือแพทยสําคัญจําเปนตอการบริการทารกแรกเกิดเชน ตูอบเด็ก เครื่องชวย
หายใจขณะสงตอเครื่องวัด O๒ sat. 

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการดําเนินงาน
ไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 
สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจ

ราชการรบัไปประสาน 
หรือ ดําเนินการตอ 

๑.ไมมแีพทยเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาทารก
แรกเกิด 

๑.ผูบริหารระดับสูง กําหนดแผน
อัตรากําลังบคุลากรทางการแพทย 
พยาบาล อยางชัดเจน 

 

๒.อัตรากําลังกุมารแพทยรพช.ระดับ M๒ มีไม
เพียงพอตอการจัดบริการเพ่ิมเตียง NICU ตาม
แผนความตองการเพ่ิมเตียงNICU 

๒.ผูบริหารระดับสูง กําหนดแผนความ
ตองการครภุัณฑและสรรหาตามความ
เปน 

 

 ๓.อัตรากําลังพยาบาลไมเพียงพอเปนอุปสรรค
ในการเปด NICU เพ่ิม ๒ unit และการสงอบ
บรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
ทารกแรกเกิดที่มีระยะเวลาการอบรม ๔ เดือน  

๓.การบูรณาการแผนงาน/โครงการที่
มีลักษณะงานสงเสริมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด อยาง
ครอบคลุม  ลดการทํางานซ้าํซอน 

 

 ๔. ครุภัณฑการแพทยจาํเปนสาํหรับบรกิาร
ทารกแรกเกิดไมเพียงพอ  

 

๔.การสนับสนุนศูนยขอมลูระบบ
บริการสาขาทารกแรกเกิดทีม่ี
ประสิทธิภาพและทันสมัย  

 

  ๕. การจัดเก็บขอมูลสําคัญในระบบบริการ
ทารกแรกเกิดมีหลายระบบ  ไมสะดวก ไมเปน
ปจจุบัน ขอมูลคลาดเคลื่อน   ไมสามารถใช
ขอมูลรวมกันได  

  

 

 
 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๒๘ 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
     ควรกําหนดนโยบายหรอืมาตรฐานบรกิารทารกแรกเกิดของรพ.แตละระดับ มีการประเมินติดตามบริการตาม
มาตรฐานกําหนดซึ่งเปนนโยบายจากสวนกลาง   

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 
 
 
 
  

ผูรายงาน....นางสาวกรรณิการ อุดรพิมพ 
ตําแหนง..เลขานุการสาขาทารกแรกเกิดจังหวัดกาฬสินธุ 
วัน/เดือน/ป...๑๒มกราคม  ๒๕๖๑ 
โทร..๐๙๘ -๒๗๑๖๑๙๘   
e-mail  ukannikar๐๕ @gmail.com 

 
 
 
 

 
แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๒๙ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

      หัวขอ Service Outcome สาขากุมารเวชกรรม 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 - ๒9  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

 ตัวช้ีวัดที่(Keyin 31.1) อัตราปวยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือนถึง 5 ปบริบูรณลดลงรอย
ละ 10 เทียบกับปที่ผานมา 

๒. สถานการณ 
จํานวนผูปวย Pneumonia (J๑๒๐– J๑๘๙) อายุ ๑ เดือน ถึง ๕ ป แยกรายโรงพยาบาล 

 

 ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๑ 
ต.ค.๖๐-เม.ย๖๑ 

คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  

๑  รพ.กาฬสนิธุ  ๓๘๐  ๓  ๓๙๗  ๑  ๕๖๒ ๒ ๒๕๙ ๐ 

๒  รพ.นามน  ๓๘  ๐  ๔๕  ๐  ๑๗๐ ๐ ๒๖ ๐ 

๓  รพ.กมลาไสย  ๒๓๔  ๐  ๒๓๑  ๐  ๒๓๙ ๐  ๑๓๔ ๐ 

๔  รพ.รองคํา  ๒๒  ๐  ๒๐  ๐  ๗๑ ๐  ๑๑ ๐ 

๕  รพ.เขาวง  ๙๖  ๐  ๑๘๘  ๐  ๔๕ ๐  ๑๑๐ ๐ 

๖  รพ.ยางตลาด  ๑๐๓  ๐  ๑๐๔  ๐  ๔๖ ๐  ๙๙ ๐ 

๗  รพ.หวยเม็ก  ๓๖  ๐  ๔๘  ๐  ๑๕๒ ๐  ๕๕ ๐ 

๘  รพ.สหสัขันธ  ๑๐  ๐  ๓๐  ๐  ๖๖  ๐  ๓๙ ๐ 

๙  รพ.คํามวง  ๔๙  ๐  ๘๗  ๐  ๘๒ ๐  ๕๖ ๐ 

๑๐  รพ.ทาคันโท  ๔๖  ๐  ๓๓  ๐  ๑๘๐  ๐  ๕๘ ๐ 

๑๑  รพ.หนองกงุศรี  ๑๑๘  ๐  ๙๑  ๐  ๓๒ ๐  ๙๖ ๐ 

๑๒  รพ.สมเด็จ  ๑๐๔  ๐  ๒๗๗  ๐  ๒๓๒ ๐  ๙๓ ๐ 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๒๓๐ 
 

 ปงบประมาณ  ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
 

๒๕๖๑ 
ต.ค.๖๐-เม.ย๖๑ 

คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  คน  ตาย  

๑๓  รพ.หวยผึ้ง  ๓๓  ๐  ๒๙  ๐  ๒๗ ๐  ๓๐ ๐ 

๑๔  รพ.กุฉิ
นารายณ  

๑๕๓  ๐  ๒๘๖  ๐  ๑๒๔ ๐  ๑๘๘ ๐ 

๑๕ รพ.สามชัย - - - - ๑๔ ๐ ๗ ๐ 

๑๖ รพ. นาคู - - - - ๓๒ ๐ ๓๓ ๐ 

๑๗ รพ. ดอนจาน - - - - ๙ ๐ ๖ ๐ 

๑๘ รพ.ฆองชัย - - - - ๖ ๐ ๘ ๐ 

 รวม  ๑,๔๒๒  ๓  ๑,๘๖๖  ๑  ๒,๒๘๑  ๒ ๑,๓๐๘ ๐ 

 
อัตราตาย ๐.๒๑ ๐.๐๕ ๐.๐๘๗ ๐ 

 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น) 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐาน Baseline  
data 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐  

 
๒๕๖๑  

ต.ค.๖๐-เม.ย๖๑ 

จํานวนผูปวยโรคปอดบวม  คน ๑,๔๒๒ ๑,๘๖๖ ๒,๒๘๗ ๑,๓๐๘ 
จํานวนผูปวยเสียชีวิต  คน ๓ ๑ ๒ ๐ 
อัตราตาย ลดลง๑๐%จาก
ปผานมา 

< ๑% รอยละ ๐.๒๑ ๐.๐๕ ๐.๐๘๗ ๐ 

 

รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๙ เดือน รอบ ๑๒ เดือน 
ขั้นตอน ๑-๒ ขั้นตอน ๑-๓ ขั้นตอน ๑-๕ <รอยละ ๑ และลดลงกวาเดิมรอยละ ๑๐ 

 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๒๓๑ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 

 - ไมมีอุปกรณเครื่องOxygen High Flow ในรพ.ระดับM๒ และระบบสงตอที่มีประสิทธิภาพ 
 

 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑.บุคลากรระดับรพท,รพช,รพสต,
ขาดความรูความชํานาญในการดูแล
เด็กปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ
ไดฟนฟูความรูแกบุคลากร 

บูรณาการใหความรูเจาหนาที่ระดับ  
รพ.สต. (๒๑ มี.ค.๒๕๖๑ และ๑๗ เมษ.
๒๕๖๑) 

 

๒. ขาดอุปกรณoxygen high flow 
 

จัดซื้อ Oxygen High Flow ใหรพ.
Node (รพ.กส. ๔ เครือ่ง รพร.กุฉิ
นารายณ ๓ เครื่อง) 

 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
ผลักดันใหมีนโยบายฉีดวัคซีนโรคปอดบวม ไขหวัดใหญในเด็กกลุมเสี่ยงอายุนอยกวา ๕ ป 
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  

• จังหวัดกาฬสินธุไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพปงบประมาณ๒๕๖๑-๒๕๖๔โดยมี
วิสัยทัศนประชาชนชาวกาฬสินธุ สุขภาพดี มีอายุยืนยาว ในป๒๕๖๔ โดยมีเปาประสงค ประชาชน
ทุกกลุมวัย มีสุขภาพดี ลดปวยและตายกอนวัยอันควร มีตัวช้ีวัดคือ ระดับความสําเร็จของ
เครือขายสุขภาพมีการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan)โรคปอดบวมและโรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) 

• จังหวัดกาฬสินธุ มีเครื่องOxygen high flow จํานวน   ๗ เครื่อง 

• การใช Oxygen high flow สามารถลดการใสทอ ET tube ในผูปวยโรคปอดบวมโดยใน
โรงพยาบาลกาฬสินธุใชจํานวน  ๓๐  ราย  และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ  
จํานวน ๒๐ ราย 

 
 ผูรายงาน  นางวิยดา  ยลวงศ 
 ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โทร ๐๘๙-๕๗๕-๒๘๓๘   
 e-mail : yolwong.wiyada@gmail.com 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๒๓๒ 
 

แบบ ตก. ๑ 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome  
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด (Keyin 32)  รอยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
Health outcome:  
- ผูปวยระยะทายไดรับการดูแลแบบประคับประคองตามมาตรฐานจนถึงวาระสุดทาย 
KPI: ใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งดานกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ 

Service outcome:  
- ผูปวยระยะทายเขาถึงการดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Accessibility) จากทีมสุขภาพ ครอบครัว

และชุมชน รวมทั้งผูปวยสามารถดูแลตนเองไดในชวงเวลาของภาวะโรคและอาการอยางเหมาะสม 
- ผูปวยระยะทายและครอบครัวไดรับขอมูล (Information) อยางมีประสิทธิภาพและมีสวนรวมในการ

วางแผนลวงหนา (Advance Care Plan) เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสภาพจนถึงวาระสุดทายของชีวิต 
KPI: - ผูปวยไดรับ Opioids ตามเกณฑ 

- มี Advance Care Plan 
- มี Home Visit 

 

๒. สถานการณ 
๑. ผูปวยเสียชีวิตดวยโรคเรื้อรัง และกลุมโรคมะเร็งเพิ่มมากข้ึน 
๒. การรักษาไมกาวหนาคาใชจายในการรักษาโรคสูงข้ึน  ญาติตองการนําผูปวยกลับไปเสียชีวิตที่บาน 
๓. ผูปวยระยะสุดทายตองการกลับไปเสียชีวิตที่บานอยางสงบ 

 

๓. ผลการดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการท่ีสําคัญ 
 (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ ๒ ณ ไตรมาส ๒ 

(ขอมูล ต.ค.๖๐ – มี.ค.๖๑) 
๑ รอยละของผูป วยที่ ได รับการดูแลแบบ

ประคับประคองไดรับการดูแลที่บาน 
 
 

เปาหมาย >๙๐  

 ผลงาน ๑,๗๘๖ ๑,๗๑๖ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๙๖.๐๘ 

๒ รอยละของผูปวยระยะสุดทายที่ไดรับการ
ดูแลแบบประคับประคอง 
ไดรับยา Opioid เพื่อจัดการอาการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

เปาหมาย >๖๐  
 ผลงาน ๑,๐๐๗ ๑,๐๐๗ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓ รอยละของพยาบาลในเครือขายมีคลินิก
ผูปวยนอก เพื่อติดตามผูปวยระยะสุดทาย 

เปาหมาย >๕๐  

 ผลงาน ๑๘ ๑๘ 

 อัตรา/รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๓ 
 

๓.๑ ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ A, S, M๑ 

 โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง     ที่ตรงกับขอมูลของหนวยงานของทาน 

ร ะ ดั บ

รพ. 

รายการขอมูล ม ี ไมม ี

A, S, 

M๑ 

ระยะเวลา ๓ เดือน 

- มีคณะกรรมการ/หรือศูนยการดูแลแบบประคับประคอง 

- มีการแตงต้ังเลขานุการ ซึ่งเปนพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มีการกําหนดแนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญของรพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ๖ เดือน 

- ประเมินผลตามรอบ ๓ เดือน 

- มีการจัดต้ังงานดูแลแบบประคับประคองเปนหนวยบริการหน่ึงในกลุมงานการ

พยาบาลมอบหมายใหพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร Palliative Care 

รับผิดชอบเต็มเวลา 

- กลุมผูปวยที่อยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ รอยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ๓.๒ ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M๒, F ๑-๓  

ร ะ ดั บ

รพ. 

รายการขอมูล ม ี ไมม ี

M๒,  

F ๑-๓ 

ระยะเวลา ๓ เดือน 

- มีคณะกรรมการการดูแลแบบประคับประคอง 

- มี การแตงต้ังเลขานุการ ซึ่งเปนพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร Palliative care 

- มี แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในกลุมโรคสําคัญของรพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา ๖ เดือน 

- มีการประเมินผลตามรอบ ๓ เดือน 

- มีหนวยบริการการดูแลประคับประคอง พรอมพยาบาลที่ผานการอบรมหลักสูตร 

Palliative Care 

- กลุมผูปวยที่อยูในเกณฑ ไดรับการดูแลตามแนวทาง Palliative Care≥ รอยละ ๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

๑. อัตรากําลังเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานตอภาระงานไมเพียงพอตอการใหบริการ 

๒. มีบางโรงพยาบาลที่ยังไมมีพยาบาลทํางานเต็มเวลา(Full time) ประจําศูนย Palliative care 

๓. ยา และครุภัณฑการแพทย ไมเพียงพอสําหรับใหบริการ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๔ 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรอื ดําเนินการตอ 

๑. อัตรากําลงัเจาหนาที่ ทีป่ฏิบัติ 

งานตอภาระงานไมเพียงพอ 

กระทรวงควรกําหนดโครงสราง
และอัตรากําลงัที่ชัดเจนของงาน 
ของแตละรพ.(M,F) 

 

   

๒. ยา และครุภัณฑการแพทย ไม

เพียงพอสําหรับใหบริการ 

 

ผูบริหารควรใหความสําคัญและ
อนุมัติงบประมาณสําหรบัการ
จัดซื้อจัดจางที่เพียงพอกับความ
ตองการใชในแตละรพ. 

 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
1. ผูบริหารควรเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนงาน Palliative Care มากกวาน้ี 
2. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อยา และครุภัณฑการแพทยใหเพียงพอตอการใหบริการ 
3. กระทรวงควรมีสายดวนในการใหคําปรึกษาฟรีสําหรับผูปวย Palliative care ที่ดูแลที่บาน 

 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  ไมมี 
 
 
 
 
 
 

 

 ผูรายงาน  นางวรินทรทิพย  ภูเงิน 
 ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป  ๓๑ /๐๕ /๒๕๖๑ 
 โทร.  ๐๙๔๒๙๕๑๖๙๖ 
  e-mai l : pratimaporn.๓๓๖@gmail.com 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๕ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวขอ  Service Outcome สาขาสขุภาพจิตและจิตเวช 
      จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 - ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๑.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัด (Keyin 34) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการสุขภาพจิต ≥ รอยละ 55 (หนวยนับ : คน)    

 
๒. สถานการณ 
 จังหวัดกาฬสินธุมีสภาพเศรษฐกิจ ที่ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม การศึกษา รายได อยู
ในเกณฑ ตํ่า สงผลใหครอบครัว มีการอพยพยายถ่ินในการทํางาน สภาพสังคมที่ตามมาคือ การต้ังครรภใน
วัยรุนสูง จากการสํารวจ IQ เด็กนักเรียน ป.๑ ทั่วประเทศ พบวาอยูในลําดับที่ ๗๓ ของประเทศ คาเฉลี่ย ๙๓ 
ซึ่งตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด  ขณะที่เปนจังหวัดที่มีการแพรระบาดของยาเสพติดดวย สภาพสังคมเหลาน้ี มีผลตอ
ปญหาสุขภาพจิตของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได  
    จากผลการทํางาน  ป ๒๕๖๐ พบวา  การเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา ในป ๒๕๖๐ รอยละ ๔๙.๖๘ ซึ่งตํ่า
กวาเกณฑที่กําหนด ในป๒๕๖๑ มีกิจกรรมเย่ียมเครือขายแบงเปน ๕ โซน ชวงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ทําใหมีผลงานเพิ่มข้ึนเปนรอยละ๕๑.๖๑ ซึ่งยังตํ่ากวาเกณฑ (เกณฑในป ๒๕๖๑ รอยละ๕๕) รวมทั้งตํ่า
กวาทุกจังหวัดในเขต๗ ทั้งน้ีจากการลงเย่ียมเครือขาย ทําใหทราบปญหาคือดานการวินิจฉัย แพทยใน
โรงพยาบาลชุมชนมีการโยกยายบอย ทําใหมีผลตอการวินิจฉัยโรค ในสวนพยาบาลจิตเวช มีการเปลี่ยน ยาย
งาน ผูรับผิดชอบยังตองรบัหนาที่หลายอยาง ทําใหไมมีเวลาในการคียขอมูล สวนใหญยังเปนอําเภอเดิมๆที่ยังมี
ผลงานตํ่าโดยเฉพาะโรงพยาบาลระดับ F๓ 
  สวนอัตราการฆาตัวตายจากรอบเดือนมกราคม ๑.๒๑ ตอแสนประชากร เพิ่มข้ึนในรอบเดือน
พฤษภาคมเปน ๓.๗๕ ตอแสนประชากร  ไมเกินเกณฑที่กําหนดแตมีสูงในบางอําเภอคืออําเภอเมือง สมเด็จ 
พบวาสาเหตุการตายกระจายเทาๆกันคือ จากภาวะซึมเศรารวมกับโรคเรื้อรัง การใชสารเสพติดที่มีอาการทาง
จิต การด่ืมสุรา และใชสารเสพติด แลวมีปญหาทะเลาะกับคนใกลชิด จัดการและแกไขปญหาไมได กลุมอายุมี
ทั้ง วัยรุน วัยทํางานและผูสูงอายุ กระจายเทาๆกัน สวนใหญ คนใกลชิด ไมเขาใจ Warning sign  แตไมมีการ
ฆาตัวตายซ้ํา ซึ่งการเก็บขอมูลการฆาตัวตาย อาจตํ่ากวาความเปนจริงเน่ืองจากยังเปนเรื่องที่Sensitiveตอการ
วินิจฉัย สวนการพยายามฆาตัวตาย สวนใหญมีบุคลิกภาพ แบบหุนหันพลันแลน 
       จะเห็นไดวาสภาพปญหา กับผลการดําเนินงานยังไมสอดคลองกัน ทั้งการเขาถึงโรคซึมเศรา การฆาตัว
ตาย สะทอนใหเห็นถึงปญหาการเขาถึงบริการที่ภาคประชาชนยังมีสวนรวมในการใสใจปญหาสุขภาพจิตและ
การบูรณาการงานสุขภาพจิตรวมกับงานDHB ยังนอย  เน่ืองจากอัตรากําลังดานสุขภาพจิตมีนอยมากทั้ง
จิตแพทย พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาเมื่อเทียบกับอัตราสวนประชากร รวมถึงกระแสสังคมที่ใสใจเรื่อง
สุขภาพจิตนอยมาก 
 นอกจากน้ี จังหวัดกาฬสินธุ ยังมีหอผูปวยจิตเวช ที่เปดบริการ มาต้ังแตป ๒๕๔๕  เปนขนาด ๑๐ 
เตียง มีหอง แยก ๑ หอง แตตองรับผูปวยวันละ ๑๕ –๒๕ รายตอวัน จึงมีความจําเปนที่จะพัฒนาขีด
ความสามารถ รวมถึงพัฒนาโรงพยาบาลNode ใหชวยรองรับผูปวยได ซึ่งที่ผานมาโรงพยาบาลระดับ M๒ มี
การจัดเตียงรองรับ ผูปวยระยะ Acute แตสวนใหญยังรับไวนอยเน่ืองจากขาดผูเช่ียวชาญ ทั้งแพทยพยาบาล 
แพทยที่เริ่มมีประสบการณ ก็ยาย ในหอผูปวยไมมีพยาบาลจิตเวช  

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๖ 
 

๓.ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดบั ตัวช้ีวัด รายการขอมูล อําเภอ 
๑ 

(ขอมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

อําเภอ ๒ 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ขอมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ ๑ ณ ไตรมาส ๑ 
(ขอมูล ต.ค. ๖๐– พค.

๒๕๖๑) 

๑ อัตราการฆาตัวตาย
สําเร็จ  

เปาหมาย 
(ไมเกิน ๖.๓   
ตอประชากร

แสนคน) 

   ไมเกิน ๖๒ คน 
(๖.๓/แสน) 

 ผลงาน    ๑๕ คน 
 อัตรา/รอยละ    ๑.๒๑/แสนประชากร 

๒ รอยละของผูพยายาม
ฆาตัวตายไมกลับไป 
ทํารายตนเองซ้ํา 
ภายใน ๑ ป  

เปาหมาย 
(รอยละ ๘๐) 

   รอยละ๘๐ 

 ผลงาน    ๑๐๐ 
 อัตรา/รอยละ    ๑๐๐ 

๓ รอยละของหนวย
บริการที่มกีารคัดกรอง
และเฝาระวังความเสี่ยง
ตอการฆาตัวตาย          
ในกลุมเสี่ยง ๓ กลุมโรค 
(รอยละ ๕๐) 

เปาหมาย    รอยละ๑๐๐ 
 ผลงาน    ๑๐๐ 
 อัตรา/รอยละ    ๑๐๐ 

๔ รอยละของผูปวยโรค
ซึมเศราเขาถึงบริการ
สุขภาพจติ  

เปาหมาย 
(ไมนอยกวา
รอยละ ๕๕) 

   ๑๒๘๑๔ คน 
(รอยละ๕๕) 

 ผลงาน    ๑๐๘๙๓ คน 
 อัตรา/รอยละ    ๔๙.๖๘ 
 

๓.๑ อัตราการฆาตัวตายสาํเร็จ (๖.๓ ตอแสนประชากร) 
 

จังหวัด ป ๒๕๖๐ 
(ตอแสนประชากร) 

ป ๒๕๖๑ (ตค.- ธค.๖๐) 
(ตอแสนประชากร) 

กาฬสินธุ ๑.๒๑ (๑๒ คน) 
ประชากรกลางป ๕๘ 

๓.๗๕ (๓๗ ราย) 
ประชากรกลางป๕๙(๙๘๕,๑๗๒) 

 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๗ 
 

อัตราการฆาตัวตายสาํเร็จ ป๒๕๖๑ ตค.- ธค.๖๐ 
 

ลําดับ อําเภอ ฆาตัวตายสาํเร็จ 
ราย 

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

๘ หนองกงุศร ี ๐ 

๙ คํามวง ๐ 

๑๐ สมเด็จ ๕ 
๑๑ กมลาไสย ๑ 
๑๒ กุฉินารายณฺ ๔ 
๑ภ หวยเม็ก ๒ 
๑๔ หวยผึ้ง ๒ 
๑๕ นาคู ๒ 
๑๖ ฆองชัย ๐ 

๑๗ ดอนจาน ๐ 

๑๘ สามชัย ๒ 

 รวมท้ังจังหวัด ๓๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๘ 
 

๓.๒ อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา 
 

ลําดับ อําเภอ อัตราการเขาถึงบริการของโรคซึมเศรา 
ราย 

๑ เมือง ๒๒๑๕ 
๒ เขาวง ๖๓๕ 
๓ ยางตลาด ๑๔๒๔ 
๔ สหสัขันธุ ๓๕๓ 
๕ ทาคันโท ๑๙๘ 
๖ นามน ๕๒ 
๗ รองคํา ๒๒๐ 
๘ หนองกงุศร ี ๔๐๗ 
๙ คํามวง ๔๐๕ 
๑๐ สมเด็จ ๗๕๐ 
๑๑ กมลาไสย ๑๓๑๘ 
๑๒ กุฉินารายณฺ ๑๒๗๒ 
๑ภ หวยเม็ก ๘๘๓ 
๑๔ หวยผึ้ง ๒๒๔ 
๑๕ นาคู ๓๖๘ 
๑๖ ฆองชัย ๓๘ 
๑๗ ดอนจาน ๑๑ 
๑๘ สามชัย ๕๕ 

 รวมท้ังจังหวัด ๑๑,๙๙๖ ราย 
รอยละ ๕๑.๖๑ 

 หมายเหตุ ขาดอีก ๗๔๔ ราย 
  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๓๙ 
 

ขอมูลตามเปาหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธในแนวทางการตรวจราชการ 
 

ประเด็นการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

๑. การพัฒนาระบบ
บริการตามมาตรฐาน
และระบบบรกิารจิตเวช
เรงดวน (acute care) 
ในหนวยบริการทุก
ระดับ 

๑.รพท. มหีอผูปวยจิตเวช ๑๐ 
เตียง มี๑ หองแยก 
- ผูอํานวยการ รพ.กาฬสนิธุ ได
อนุมัติใหขยายพืน้ที่ ใหบริการ
เปนขนาด ๓๐ เตียง แลว อยูระ
หวาดําเนินการ และอนุมัติให
เรยีนPG ๑ คนจบเดือน พค. 
๒๕๖๑ 
๒.รพช.M๒/F๑ มีเตียงรองรบั
๑-๓ เตียง 
๓.มกีารสอนทักษะการผูกมัด/ 
ศิลปะปองกันตัวใหรพช. 

 
-ระบบสงตอจากรพช.-
รพท. ยังมปีญหา ได
แกไขโดยทีมจิตแพทยลง
เย่ียมพื้นที่ เพือ่สราง
ความเขาใจและแกไข
ปญหาเบือ้งตนรวมกัน 

 
-ควรมีการแกไขทั้ ง
ร ะ บ บ ส ง ต อ ข อ ง
จังหวัด  

๒. การจัดใหมียาจิตเวช
ที่จําเปนพอเพียงสําหรับ
โรคจิตเวชทีส่ําคัญใน
โรงพยาบาลทุกระดับ 

๑.รพท. มี Halo 
DECA/Solution สามารถรบัสง
ตอผูปวยจากรพ.จติเวช
ขอนแกนไดมากข้ึน 
๒.รพช. มียาจิตเวชครอบคลมุ
ทุกกลุม ลดอัตราการสงตอ 
และลดการบรกิาร Drug 
delivery Drug delivery 
เชนรพ.คํามวง กุฉินารายณ ทีผุ่
บรหิารใหความสําคัญ  
๓. รพ.M๒ สามารถดูแลลกูขาย
ที่อยูในโซนได เชนยางตลาด 
กุฉินารายณ  
๒.ยังม ีรพช. สวนนอยที่มยีาไม
ครบ แตใชวิธี Drug delivery 
หรอืผูปวยประสงคจะมา รพท. 

 -รพช.บางแหงที่การเงิน
ติดระดับ๗ ใชวิธีการปรับ
ยา หรือระบบ Drug 
delivery แทน 
 

-พัฒนาระบบยาใน
รพ.ระดับ F๓ ใน
โอกาสตอไป 

๓. พัฒนาการเขาถึง
บริการในโรคจิตเวช
สําคัญ ไดแก โรคจิต 
โรคซึมเศรา และโรค
สมาธิสั้น 

โรคซึมเศรายังตกเกณฑ 
-แกไขโดยจิตแพทยลงพื้นทีเ่พือ่ 
Coaching ทําใหอตัราการ
เขาถึงบรกิารโรคซึมเศรา สงูข้ึน
รอยละ ๒   
-รพ.กมลาไสยมีภาระงานมาก
แตใชITสงขอมลูใหรพ.พระศรีฯ 

๑.แพทย/พยาบาลมีการ
โยกยายบอย 
๒.มีการใหยาตานเศรา 
แตไมวินิจฉัย 
๓ . ก า ร Keyข อ มู ล ใ น
โปรแกรมตํ่ากวาความเปน
จริง เน่ืองจากภาระงาน 

-รพช.ควรมี
ผูรบัผดิชอบงาน
สุขภาพจิตโดยเฉพาะ 
 -พัฒนาระบบIT เพื่อ
ลดภาระงาน ในการ
คียขอมูลในรพ.อื่นๆ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๔๐ 
 

ประเด็นการตรวจ
ราชการ 

ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

ทําใหเขาถึงบริการสูงข้ึน 
-รพ.สหสัขันธ ยางตลาด มี
ระบบตรวจสอบการวินิจฉัย
ของพทย ทาํใหสามารถวินิจฉัย
ไดเพิ่มข้ึน 
-รพช.มอบหมายใหมีแพทยที่
ดูแลดานจิตเวชโดยเฉพาะ ทํา
ใหมกีารพัฒนาระบบงานจิตเวช 

๔.คัดกรองครอบคลุมแต
ไมเขาเกณฑวินิจฉัย 
รพช 

๔. การเฝาระวังคัดกรอง
ความเสี่ยงตอการฆาตัว
ตายในกลุมเสี่ยง ๓ กลุม    
(๑. โรคจิต/โรคซมึเศรา  
๒. โรคทางกายเรือ้รัง    
๓. โรคสรุา/สารเสพติด) 
และใหการดูแลตอเน่ือง
ตามแนวทางมาตรฐาน 

-มีการเฝาระวังในคลินิกจิตเวช 
และคลินิกโรคเรือ้รงั โดยใช 
แบบประเมิน๙Q/๘Q  
 
 

-เน่ืองจากคลินิกดังกลาว
มีจํานวนผูปวยมาก ทํา
ใหผูปวยมักไมเปดเผย
ขอมูลเพื่อจะไดรีบรับยา
ทําใหเขาไมถึงบริการ 
- การลงรง ๕๐๖ยังไม
ครบทุกแหง ทําใหไมสาม
รถเอาขอมูลมาวิเคราะห
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-เ ป น ตั ว ช้ี วั ด ที่
ละเอียดออน ตองใช
เวลา ในการติดตาม
ดูแล ควรใหพยาบาล
ชุ ม ช น เ ข า ม า มี
บทบ าทร วม ดู แล 
เพื่อลดภาระงาน 

๕. การติดตามดูแลผูที่
เปนกลุมเสี่ยงและ
พยายามฆาตัวตายไมให
ฆาตัวตายซ้ํา ตาม
แนวทางมาตรฐาน 
 
 

- ยังมีผูปวยพยายามฆาตัวตาย 
เดือนตุลาคม ป๒๕๖๐ และฆา
ตัวตายซ้ําสําเรจ็ เมื่อเมษายน 
๒๕๖๑ เน่ืองจากขาด
Caregiver  

--ผูพยายามฆาตัวตาย 
ไมไดมีการเก็บ รง.๕๐๖S 
กอน Refer มารพท. และ
เมื่อสงตอขอมูลกลับไป
ให มีบาง รพ.ที่ไมติดตาม
ดูแลตอเน่ือง 

-ร พ . มี ก า ร ส ง ติ อ
ขอมูลแบบสองทาง 
-ค ว ร มี Manager 
ระดับจังหวัด เพื่ อ
ติดตามผลงาน 
 

๖. การบรูณาการระบบ
การปองกันการฆาตัว
ตายที่เช่ือมกบั พชอ. ใน
เขตสุขภาพและสราง
ความตระหนักของ
ประชาชนทั่วไปและ
ญาติ  แกนนําชุมชน ให
รูถึงสญัญาณเตือนของ
การฆาตัวตายและการ
ชวยเหลือเบื้องตนผูที่
เสี่ยงและผูที่พยายามฆา
ตัวตาย  

ศูนยสุขภาพจิตที๗่ สนับสนุน
งบ อาํเภอละ๒๐๐๐๐๐ บาท 
จัดอบรมใหแลวเมื่อ พย.๒๕๖๐ 

- การประชาสมัพนัธ/การ
สรางกระแสการต่ืนตัว 
ในพื้นที่ยังตํ่า สื่อมีราคา
แพง 

-ควร มี ร ะบบ ก า ร
ประชาสัมพันธ/การ
สรางกระแส ทั้ง
ประเทศ พรอมๆกัน  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๔๑ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสีย่งตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
          ปจจัยความสําเร็จ (Key Success factors)  
 - ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนงบประมาณ ชวยแกปญหา-ใหคําแนะนํา 
 - มีการควบคุมกับ ติดตามนิเทศงาน/Consult ทั้งFormal/Informal จากสสจ./รพท. /ศูนยวิชาการเขต 
 - มีการบูรณาการรวมกับ งาน NCD/DHS 
 - ไดรับการสนับสนุนใหเรียน PG จิตเวช ครบทุกโรงพยาบาล และศูนยวิชาการจัดอบรมระยะสั้นใน
ประเด็นสําคัญอยางตอเน่ือง 
 - มีการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.  
 - มีบรรยากาศการทํางานแบบพี่-นอง /กัลยาณมิตร ทําใหประสานงานไดงาย เรียนPGเหมือนกัน เขาใจกัน 
 - มีทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน แมขายรพ.จิตเวชฯ ใหการสนับสนุน ชวยเหลือทุกดาน  

5. ปจจัยท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลวัุตถุประสงค 
ปญหาดานบุคลากร 

 - พยาบาลจิตเวชในรพช.บางแหง ยังตองรับงานอื่นดวย โดยเฉพาะ รพ.ระดับ F๓ แพทยในรพช.เมื่อมี
ทักษะดีในการวินิจฉัยโรค ก็มีการยายหรือไปศึกษาตอ 

ปญหาจากระบบบริการ 
- ระบบฐานขอมูล ไมเช่ือมโยงกันทั้งในจังหวัดและในเขต ไมมีศูนยกลางการเก็บขอมูล  ดึงขอมูลจาก 

๔๓ แฟมไดไมครอบคลุม  การลงขอมูลผานโปรแกรม มีมากข้ึน ทําใหมีภาระงานเพิ่ม 
- ระบบการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤติ ยังไมพรอม/ไมเพียงพอ ทั้งในรพช./ รพท. 
- ระบบการคียขอมูล ฆาตัวตาย รง ๕๐๖ /การ วินิจฉัยการฆาตัวตาย ยังมีความยุงยาก ซับซอน 
ปญหาการบูรณาการงานสุขภาพจิต 

 - แมจะมีนโยบายแตในการปฏิบัติยังทําเปนรูปธรรมไดยากตองการแรงผลักดันจากผูบริหาร การ
ติดตาม กํากับและประเมินผล อําเภอที่ทําไดดี อาศัยความสัมพันธสวนตัวเปนแรงกระตุน 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย 
ปญหาดานบุคลากร 

  - กําหนดเปนแนวทางที่ชัดเจน หรือมาตรฐานการบริการ วา รพ./สถานบริการ แตละระดับ ตองการ  
บุคลากรคุณสมบัติอยางไร เทาไหร ทําหนาที่อะไร มีสถานที่อยางไร 

 - ควรปฐมนิเทศแพทยจบใหม / กําหนดหลักสูตรที่แพทยตองรู เชนซึมเศรา 
 - สวนกลาง สนับสนุน องคความรู สื่อ และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในระดับนโยบาย 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
- นวัตกรรมกระต๊ิบยาฮักบัดด้ี  โดยรพ.สต.บานแก ต.โนนสูง อ.ยางตลาด ตามโครงการตะวันยอแสง ม ี

อบต.และ อสม.มีสวนรวม จัดยาใหผูปวยจิตเวชเร้ือรัง ทําใหผูปวยไมขาดยา ไมกอความวุนวายในชุมชน 
 

                      ผูรายงาน นางจริยา  อติชาติธํารง 
                      ตําแหนง..พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
         วัน/เดือน/ป ๐๔/๐๖/๖๑ 
 โทร.๐๘๑๖๗๐๔๗๐๘ e-mail:atichattumrong@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๔๒ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวขอ  Service Outcome รวมสาขาอายุรกรรม 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตบริการสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี 27 - 29 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัด (Keyin 36) อัตราตายจากcommunity acquired Severe Sepsis/septic shock   
                      (< ๓๐%) 
 

๒. สถานการณ            
 Severe  Sepsis เปนโรคที่เปนสาเหตุการตายอันดับ ๕ ของจังหวัดกาฬสินธุ  ปญหาที่พบจากการ 

ปฏิบัติงานที่ผานมา ไดแก  ความตระหนักในการใชแนวปฏิบัติ   ความรูความเขาใจในการใชแนวปฏิบัติ   
สมรรถนะในการดูแลผูปวยโดยเฉพาะ ผูปวย on ventilator และความเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ 
๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ขอมูล 
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หัส

ขัน
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๑ อัตราตายจาก 

Severe 

Sepsis/septi

c shock 

(< ๓๐%) 

เปาหมาย ๓๕ ๓๒ ๑๙ ๗ ๙ ๙ ๓ 

ผลงาน ๙ ๕ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ 

รอยละ ๒๕.๗

๑ 

๑๕.๖๒ ๐ ๐ ๐ ๑๑.๑

๑ 

๐ 

198+9*/8 
ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการ

ขอมูล 

อํา
เภ

อห
วย

เม
็ก 

อํา
เภ
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อํา
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อร
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คํา
 

 

ภาพรวม

จังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 

- รอบ ๒ ณ ไตร

มาส ๒ 

(ขอมูล ต.ค.๖๐ – 

เม.ย.๖๑) 

๑ อัตราตายจาก 

Severe 

Sepsis/septi

c shock 

(< ๓๐%) 

เปาหมาย ๓ ๑ ๓ ๖ ๒ ๒ ๑ ๑๓๕ ๑๓๕ 

ผลงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๓ ๑๒ 

รอยละ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ 

   
แบบ ตก. 1 
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๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนนโยบายหรือดําเนินงานไมประสบ
ผลสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม 
- ความรู ความเขาใจในแนวปฏิบัติ  
- การทํางานเปนทีมและมีความเช่ือมโยงกันทั้งจังหวัด  
- สมรรถนะของทีม 
- ความเพียงพอของเครื่องมืออุปกรณ 

 

๕.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให

การดําเนินงานไมบรรลุ

วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวย

รับตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ

รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 

        -สมรรถนะของเจาหนาที่

ผูดูแลผูปวยที่ใชเครือ่งชวยหายใจ 

     

 -เครื่องมือ/อุปกรณ เชน 

เครื่องชวยหายใจ, EKG 

monitor, Infusion pump 

เครื่องตรวจ Lactate  

-การสนับสนุนงบการพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาที่

ผูดูแล เชน การอบรมเฉพาะ

ทางการดูแลผูปวยระยะ

วิกฤต 

-การสนับสนุน เครือ่งมอื/

อุปกรณ 

-การสนับสนุนงบการพัฒนา

สมรรถนะของเจาหนาทีผู่ดูแล 

เชน การอบรมเฉพาะทางการ

ดูแลผูปวยระยะวิกฤต 

-การสนับสนุน เครือ่งมอื/

อุปกรณ 

 
 

          ๖.ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
               -การสนับสนุนงบการพัฒนาสมรรถนะของเจาหนาที่ผูดูแล เชน การอบรมเฉพาะทางการดูแล
ผูปวยระยะวิกฤต 
               -การสนับสนุน เครื่องมือ/อุปกรณ    เชน เคร่ืองชวยหายใจ, EKG monitor, Infusion pump 
เครื่องตรวจ Lactates  
 

         ๗.นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
               ไมมี 
                

 ผูรายงาน นางนวลจันทร ขันธุแสง 
 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 
 วันที่ ๙  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 โทร ๐๘๗ ๒๒๗๗ ๒๓๗   
 e-mail : nual_๑๙๑@hotmail.com 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๔๗ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  

หัวขอ Service Outcome สาขาโรคมะเร็ง 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒7 - ๒9 มิ.ย. ๒๕๖๑ 

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี (Keyin 40)  รอยละผูปวยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ไดรับการรักษาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
๑. รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดภายในระยะเวลา ๔ สัปดาห.. .≥ รอยละ ๘๕ 
๒. รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยเคมีบําบัดภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห…≥ รอยละ ๘๕ 
๓. รอยละของผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยรังสีรักษาภายในระยะเวลา ๖ สัปดาห….≥ รอยละ ๘๕ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๒) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ๒๔.๖ 
 ตัวช้ีวัดที่ ๓) อัตราตายจากมะเร็งปอด   ๑๙.๘ 
 

๒. สถานการณ 
มะเร็งเปนโรคเรื้อรังและเปนปญหาดานสาธารณสุขสําคัญระดับโลก อีกทั้งยังพบวามีอัตราปวยและ

อัตราเสียชีวิตมีแนวโนมสูงข้ึน ในป ๒๐๑๒ พบวามีผูปวยมะเร็งรายใหม ๑๔.๑ ลานราย และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
ในป ๒๐๒๕ คาดวาจะพบเพิ่มข้ึนเปน ๑๙ ลานราย โดยผูที่เสียชีวิต ๓๖ ลานรายเกิดจากโรคไมติดตอ(NCD) 
ซึ่งในจํานวนน้ีเปนโรคมะเร็งมากที่สุด คือ ๘.๒ ลาน(๑๔.๙%) (WHO, ๒๐๑๒) 
 สถาบันมะเร็งแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการคํานวณสถิติโรคมะเร็ง ของประเทศไทยจาก
หนวยทะเบียนมะเร็งระดับประชากร ๑๖ แหง ทั่วประเทศ โดยขอมูลสถิติโรคมะเร็ง ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(Cancer in Thailand Vol VI, ๒๐๐๔-๒๐๐๖) มีจํานวนผูปวยใหม ๙๘,๘๕๒ คน เปนเพศชาย จํานวน 
๔๘,๕๙๖ คน และเพศหญิงจํานวน ๕๐,๒๕๖ คน โรคมะเร็งที่พบมาก ๕ อันดับแรกในเพศชาย ไดแก มะเร็ง
ตับ มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งเม็ดเลือดขาว สวนโรคมะเร็งที่พบมาก ๕ 
อันดับแรกในเพศหญิง ไดแก มะเร็งเตานม มะเร็งตับ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปอด และมะเร็งลําไสใหญ และ
จากขอมูลของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร รายงานวาในป พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตดวย 
โรคมะเร็งประมาณ ๖๑,๐๘๒ คน เปนเพศชาย ๓๕,๔๓๗ คน เปนเพศหญิง ๒๕,๖๔๕ คน ซึ่งถือเปนสาเหตุ 
การตายอันดับหน่ึงและมีแนวโนมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ โดย เพศชายมีจํานวนผูเสียชีวิต ๕ อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับ 
มะเร็งปอด มะเร็งลําไสใหญ มะเรง็ชองปากและคอยหอย มะเร็งเม็ดเลือดขาว สวนเพศหญิงมีจํานวนผูเสียชีวิต 
๕ อันดับแรก ไดแก มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และ 
มะเร็งลําไสใหญ จะเหน็ไดวาโรคมะเร็งที่เปนปญหาสาํคัญ ๕ อันดับแรกของประเทศ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด 
มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลําไสใหญ ซึ่งคิดเปน ๕๖.๓๘% ของมะเร็งทั้งหมด 
 สาเหตุการตายที่สําคัญ ๑๐ อันดับแรกของจังหวัดกาฬสินธุ ป ๒๕๔๘-๒๕๕๙ พบวา เน้ืองอกรายที่
ตับและทอนํ้าดีในตับ เปนสาเหตุการตายอันดับ ๑ มาโดยตลอด และเปนอันดันดับ ๒ ในป ๒๕๕๙ รองจาก
โรคไตวาย สวนเน้ืองอกรายที่เตานม และเน้ืองอกรายที่ที่ปากมดลูก เปนสาเหตุการตายอันดับที่ ๖ และ๗ 
ตามลําดับ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทําโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเตานม
ระยะตน(Early Detection) ในสตรีกลุมเปาหมายมาอยางตอเน่ือง โดยในป ๒๕๕๘-๒๕๖๐ สตรีกลุมเปาหมาย
ไดรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสะสม ๓ ป ครอบคลุมรอยละ ๔๔.๔(เปาหมายรอยละ ๖๐)  

แบบ ตก. 1 
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๒๔๘ 
 

สวนการตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดยเครื่องเอ็กซเรยเตานมเคลื่อนที่(Mammogram) เฉลิมพระ
เกียรติฯ ป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ กลุมเสี่ยงมารับบริการตรวจคัดกรองฯจํานวนทั้งสิ้น ๓,๙๘๙ ราย, ซักประวัติ 
๓,๓๗๒ ราย(รอยละ ๘๔.๕), พบกอนสงสัย ๖๙๙ ราย(รอยละ ๑๗.๕), ไดรับการตรวจโดยแพทยจํานวน 
๑,๑๙๕ ราย (รอยละ ๓๐.๐), ตรวจ MMG จํานวน ๒๓๐ ราย(รอยละ ๕.๘), ตรวจ US จํานวน ๒๓๘ ราย 
(รอยละ ๖.๐) ไดรับการ Refer จํานวน ๑๔๓ ราย(รอยละ ๓.๖) ผลการตรวจพบวาเปน BIRADS ๑ และ ๒ 
(ซึ่งถือวาผลปกติ)จํานวน ๑๕๑ ราย คิดเปนรอยละ ๖๓.๔ เปน BIRADS ๓ (คาดวานาจะปกติ) จํานวน ๓๖ 
ราย(รอยละ ๐.๙) , BIRADS ๔ (พบสิ่งที่สงสัยวาผิดปกติมีโอกาสเปนมะเร็งได) จํานวน ๓๓ ราย(รอยละ ๐.๘) 
และตรวจพบมะเร็ง (BIRADS ๕) อีกจํานวน ๓ ราย คิดเปนรอยละ ๐.๑  

โรงพยาบาลกาฬสินธุมีผูมารับบริการมากข้ึนและพบอัตราปวยมะเร็งรายใหมมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกป 
จากปญหาผูมารับบริการมากข้ึน ระยะเวลารอคอยการรักษาและการRefer inในจังหวัดมากข้ึน ศักยภาพ
เครือขาย(Node)มีไมเพียงพอ รวมทั้งระบบขอมลูสารสนเทศมะเรง็ขาดการเช่ือมโยงของหนวยบรกิาร และไดมี
การพัฒนาระบบอยางตอเน่ือง สงผลใหผูปวยสามารถเขาถึงบริการสะดวกรวดเร็วย่ิงข้ึน พบวามีผูปวยมะเร็ง
เตานมรายใหมไดเขาถึงบริการดังน้ีมากกวารอยละ ๘๐  ดังน้ี 
 ๑. ไดรับการตรวจวินิจฉัยดวย Mammogram ภายใน ๒ สัปดาหคิดเปนรอยละ ๑๐๐, ๘๒.๖๐ และ ๑๐๐ 
  ๒. ไดรับรายงานผลตรวจช้ินเน้ือภายใน ๒ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๖.๘๐ และ๑๐๐ 
 ๓. ไดรับผาตัดภายใน ๔ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๘.๖๗ และ๑๐๐ 
 ๔. ไดรับเคมีบําบัดภายใน ๖ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐, ๙๗.๓๓ และ ๙๘.๔๖ ตามลําดับ 
 ๕. ไดรับรังสีรักษาภายใน ๖ สัปดาห คิดเปนรอยละ๑๐๐ มีระยะเวลานอนโรงพยาบาลเฉลี่ย ๑ วัน/
ครั้ง/ราย และคาใชจายสูงเฉลี่ย ๘,๒๙๒.๔๗บาท/ครั้ง/ราย และยังพบวา ผูปวยมะเร็งเตานมระยะสุดทายมี
จํานวนมากข้ึน พบวา ๗๘, ๘๒ และ ๖๓ คน คิดเปนรอยละ  ๑๗.๒๙, ๑๗.๓๙ และ ๑๐.๙๔  ของผูปวยมะเร็ง
เตานมทั้งหมด ซึ่งไดรับการดูแลประคับประคองโดยไดรับมอรฟนเพื่อบรรเทาความปวดอยางตอเน่ือง  และพบ
อัตรารอดชีวิตผูปวยมะเร็งเตานมทุกระยะ( Staging) ภายใน ๓ ป, ๕ ป, ๑๐ ป,  มากกวา ๑๐ ป ลดลงอยาง
ตอเน่ือง คิดเปนรอยละ ๕๔.๘๕, ๑๓.๔  และ๑๓.๐๕ และไมพบผูปวยรอดชีวิตมากกวา ๑๐ ป ข้ึนไป อัตราการ
อยูรอดของผูปวยข้ึนกับระยะของโรค วิธีการปองกันมะเร็งเตานมที่ดีที่สุด ถาพบระยะเริ่มแรก(Stage I & II) 
หากไดรับการวินิจฉัยและรักษาอยางรวดเร็ว จะลดความรุนแรงของการเปนมะเร็งเตานมได โอกาสรักษาให
หายและมีอัตราการรอดชีวิตสูงกวาพบในระยะหลังๆ (ศูนยขอมูลสารสนเทศ โรงพยาบาลกาฬสินธุ, ๒๕๖๐)  

ศักยภาพ โรงพยาบาลกาฬสินธุ(S) 
๑. เปนโรงพยาบาลขนาด ๕๔๐ เตียง มีหอผูปวยหลักใหบริการผูปวยมะเร็งไดแก ศัลยกรรมหญิง 

ศัลยกรรมชาย และศัลยกรรมทางเดินปสสาวะ หอผูปวยละ ๓๕ เตียง  และหอผูปวยอื่นๆ   
 ๒. มีหนวยเคมีบําบัดใหบริการต้ังแตป ๒๕๕๔ ปจจุบันมี ๑๑ เตียง 
 ๓. มีหองผาตัด ๘ หอง ๙ เตียง 
 ๔. มีคลินิกมะเร็ง และศูนยขอมูลมะเร็ง ใหบริการที่งานผูปวยนอก 
 ๕. ศูนย Palliative care: CUPอ.เมือง ๒๑ รพ.สต. และ ๔ PCU รวม๒๕ แหง และเครือขาย
โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง 
 ๖. มีศูนยเอกซเรยคอมพิวเตอร Mammogram และ Ultrasound 
 ๗. ศูนยวิจัยของรพ.  
 ๘. ดานอัตรากําลังประกอบดวย  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๔๙ 
 

  ๘.๑ ศัลยแพทย ๘ คน ศัลยแพทยอบรมการรักษามะเร็งระยะสั้น  ๑ คน, รังสีแพทย ๕ คน,   
วิสัญญีแพทย ๔ คน, วิสัญญีพยาบาล ๑๗ คน, พยาบาลชวยผาตัด ๓๒ คน 
  ๘.๒ เภสัชกรผานการอบรมดานการบริหารยาเคมีบําบัด ๒ คน 
  ๘.๓ มีพยาบาลวิชาชีพที่ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผูปวยมะเร็ง
(Oncology Nurse ๔ เดือน) ๔  คน, ผานการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผูปวยมะเร็งที่ไดรับยาเคมีบําบัด 
(๑๐ วัน) ๑๕ คน และที่ผานการอบรมพยาบาลผูประสานงานการดูแลผูปวยมะเร็ง(Cancer Nurse Co-
ordinator ๑๐วัน) อีก ๑ คน    
 
๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
   ๓.๑ ขอมูลเชิงปริมาณ มะเร็ง ๕ ชนิด(Liver, Lung, Breast, Colon/Rectum, Cervix ) รอบ ๒ 
(ขอมูลต.ค.๖๐–ธ.ค.๖๐) ณ ๓๑ ธันวาคม ๖๐ 

 
ลําดับ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เปาหมาย 

 
ผลงาน 

 
ภาพรวมจังหวัด 

(ขอมูล ณ วันที่รับตรวจ) 

๑ รอยละ Surgery ในระยะเวลา ๔  wks > ๘๕% ๘๕% ๑๑๓ ๘๖.๖๗% 

๒ รอยละ CMT  ในระยะเวลา ๖ wks > ๘๕% ๘๕% ๑๑๕ ๙๑.๒๗% 
๓ รอยละRadiation  ในระยะเวลา ๖ wks >๘๕% ๘๕% ๖ ๑๐๐% 
๔ อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ ≤ ๒๔.๖ ๒๔.๖ ๔๘๗ ๔๙.๔๓ 
๕ อัตราตายจากโรคมะเร็งปอด ≤ ๑๙.๘ ๑๙.๘ ๑๘๕ ๑๘.๗๘ 
 
 ๓.๒ ขอมูลเชิงคุณภาพ 

พัฒนากระบวนการที่สําคัญในการดูแลผูปวยมะเร็งเตานม ๓ ดานดังน้ี 
๑) พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการปฐมภูมิดานPrimary Prevention และ Screening / Early Detection 
๒) พัฒนาระบบบริการ ดานการวินิจฉัยโรค รักษาและ สงตอ ใหเขาถึงไดงายเพื่อลดระยะเวลารอคอย 
๓) พัฒนาทะเบียนมะเร็ง(Hospital based cancer registry) เช่ือมโยงโปรแกรม Thai Cancer Based 
 

๑. พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการปฐมภูมิดานPrimary Preventionและ Screening / Early 
Detection 
  ๑.๑ ดานการปองกันและรณรงคเพื่อลดความเสี่ยง(Primary Prevention) 

๑) การวางแผนการพัฒนาระบบบริการโดยบูรณาการพัฒนาศักยภาพผูใหบริการและ อสม.ในการ
ตรวจคัดกรองและปองกันประชาชนกลุมเสี่ยงในชุมชน 

๒) สื่อสารการเช่ือมโยงจากCSOระดับเขตและจังหวัดไปยังDHSรพช.และCUPทุกแหง 
๓) อบรมใหความรูความเขาใจสําหรับบุคลากรและอสม. ครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกพื้นที่ 

 ๔) มีคูมือการดําเนินงานเปนอิเลคโทรนิคไฟลเกี่ยวกับแนวทางการตรวจวินิจฉัย การรักษาและการ
ดูแลเพื่อประคับประคอง(Palliative Care) 

๕) ประชาสัมพันธทางเคเบิ้ลทีวีเดือนละครั้งเพื่อเชิญชวน/ใหความรูสตรีกลุมเปาหมาย 
  ๑.๒ การ Screening/Early Detection ใน Primary care unit 

๑.๒.๑  โครงการรณรงคตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมโดย Mammogram เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๐ 
 

๑.๒.๒ จัดหนวยบริการออกตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมครอบคลุมของประชากรที่ไดรับการตรวจคัด
กรองดวยบุคลากรสุขภาพ(Clinical Breast Examination : CBE)อยางนอยคนละ ๑ ครั้ง/ป > ๘๐%/ป 
 ๑.๒.๓ สตรีกลุมเปาหมาย(อายุ๓๐-๗๐ป) ไดรับความรูและสรางความตระหนักเรื่องการดูแลความ
ผิดปกติของเตานมและไดรับการสอนตรวจเตานมดวยตนเอง (Breast Self Examination : BSE) 

๑.๒.๔ การสงตอ(Refer in) ในจังหวัด เพื่อการรักษาในรายที่ผลผิดปกติ 
 
๒. พัฒนาระบบบริการวินิจฉัยโรค การรักษา และการสงตอเครือขายใหเขาถึงไดงายดังน้ี 
   ๒.๑ พัฒนาศักยภาพเครือขายบริการ(Node –Network Strengthening) เพื่อขยายจุดใหบริการ  โดย
สนับสนุนรพร.กุฉินารายณ เพื่อยกระดับจาก M๒ เปน M๑ สามารถผาตัดและเคมีบําบัด ในป ๒๕๖๒ ดังน้ี 
    ๒.๑.๑ จัดบุคลากรเขาอบรมระยะสั้น ดังน้ี 

๑) พยาบาลเฉพาะทางดูแลมะเร็ง ๔ เดือน 
๒) อบรมพยาบาลใหยาเคมีบําบัด ๑๐ วัน  
๓) พยาบาลผูประสานงานสาขามะเร็ง(Cancer Nurse Coordinator) ๑๐ วัน 
๔) เภสัชกรผานการอบรมดานการบริหารยาเคมีบําบัด ๒ เดือน 
๕) แพทยเฉพาะทางมะเร็ง ศัลยแพทย  
๖) วิสัญญีแพทย/วิสัญญีพยาบาล 

    ๒.๑.๒ จัดทําแผนครุภัณฑโรงพยาบาล ไดแก ตูผสมยาเคมี, Mammogram /Ultrasound, Infusion 
pump และชุด Emergency เปนตน 
    ๒.๑.๓ พัฒนาสถานที่เปนศูนยเคมีบําบัด หอผูปวยใน คลินิกมะเร็งผูปวยนอก และหองผาตัด 

๒.๒ พัฒนาระบบบริการชองทางดวน(Fast Track ) ในโรงพยาบาลกาฬสินธุ ดังน้ี  
     ๑ ดานการวินิจฉัยโรค : ผูปวยไดรับการตรวจดวยMammogram ภายใน ๒ สัปดาห   
และผูปวยไดผลตรวจช้ินเน้ือ และ ผล Hormonal receptor ภายใน ๒ สัปดาห   

๒ ดานการรักษา : ผูปวยไดรับผาตัดหลังไดผลPathologyภายใน ๔ สัปดาห, ไดรับ 
Chemotherapy/hormonal treatments หลังจากผาตัดภายใน ๖ สัปดาห และผูปวย 
ไดรับRadiation หลังจากไดรับCMTครบภายใน ๖ สัปดาห  

๓ การจัดบริการ One Stop Service ในโรงพยาบาล.กาฬสินธุ ดังน้ี 
๑) ต้ังคลินิกมะเร็ง ใหบริการผูปวยนอกที่มาตามนัดเพื่อเตรียมเขารับการรักษา, การ

ติดตามการรักษา และเปนศูนยขอมูลทะเบียนมะเร็ง โรงพยาบาลกาฬสินธุ 
๒) มีศูนยเคมีบําบัดบริการโรงพยาบาลกาฬสินธุใหยาเคมีบําบัด ๑๑ เตียง แบบ One 

day care clinic และOne Stop Service บริหารรวมกับหอผูปวยศัลยกรรมหญิง คลินิกมะเร็ง และ
Refer out ไปรับรังสีรักษาที่โรงพยาบาลขอนแกน, รพ.ศรีนครินทร 

๓) หอผูปวยศัลยกรรมหญิงใหบริการรักษาผูปวยเด็กหญิงและเด็กชายอายุ ๖ เดือน ถึง 
๑๔ ป และผูปวยหญิงอายุต้ังแต ๑๕ ปข้ึนไป ที่เปนโรคทางศัลยกรรม รวมถึงผูปวยหลังผาตัด และ
ที่มารับยาเคมีบําบัด  
    ๒.๒.๔ พัฒนา CPG/CNPG สําหรับบุคลากร และคูมือสําหรับผูปวยและผูดูแลผูปวย   
    ๒.๒.๕  มีระบบใหคําปรึกษาและการสงตอผูปวย ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขากอนการ 
refer in ในจังหวัด และrefer out ผูปวยในเขตบริการ   
    ๒.๒.๖ จัดการความเสี่ยง(Risk management) 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๑ 
 

๑) Surgery : Seroma (Radivac drain care) Stiffness (Exercise) High Alert Drug  & pain 
๒) Chemotherapy : Extravasation และ Infusion reaction 

    ๒.๒.๗ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และบริหารทรัพยากรบุคคลโดยบูรณาการรวมกันกับเครือขายใน
จังหวัดและเขต เชน  

๑) จัดบุคลากรเขาอบรมระยะสั้น ไดแก อบรมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลผูปวยมะเร็ง ๔ 
เดือน, อบรมพยาบาลใหยาเคมีบําบัด ๑๐ วัน, เภสัชกรบริหารยาเคมีบําบัด ๒ เดือน, แพทยเฉพาะ
ทางมะเร็ง ศัลยแพทย และอายุรแพทย 

๒) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองคความรู ไดแก  การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ,การประชุม
VDO conference, การประชุมประจําเดือนของคณะกรรมการ, การประชุมสัญจร, การประชุม 
Rally และการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานService plan เปนตน 

๓) จัดมุมนวตกรรมเรียนรู ในหอผูปวย เพื่อการปองกันและดูแลตนเองเมื่อเปนมะเร็ง เพื่อ
พัฒนาทักษะผูปวยและผูดูแล กอนกลับบาน 
๒.๓ พัฒนา Palliative care & Refer back โดยมีศูนย Palliative car เครือขายการดูแลตอเน่ืองที่ 
ชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ บันทึกโปรแกรมสําเร็จรูปสงตอ Home Health Care ใหกับเครือขาย 
บริการ 
๓. พัฒนาทะเบียนมะเร็ง (Hospital based cancer registry) เช่ือมโยงกับโปรแกรม Thai Cancer 
Based โดย จัดต้ังศูนยทะเบียนมะเร็ง และผูรับผิดชอบที่คลินิกมะเร็งงานผูปวยนอก ไดดําเนินการ
จัดทําทะเบียนมะเร็ง ป ๒๕๕๘-๒๕๕๙ ดวยระบบ Hos xp (ICD-๑๐) และอยูระหวางจัดทํา ใน Thai 
Cancer Based (ICD-O) ใหสามารถเช่ือมกับขอมูลของประเทศใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 

 
๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๑. ขาดบุคลากรทางการแพทย ทั้งแพทยเฉพาะทางมะเร็ง ศัลยแพทย  อายุรแพทย พยาบาลเฉพาะทางมะเร็ง 
และเภสัชกรบริหารยาเคมีบําบัด 

๒. ขาดหนวยงานเฉพาะทางมะเร็ง 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 

๑.  การเขาถึงบริการ(Service delivery) 
๑.๑) ศักยภาพและการมสีวนรวมของภาคี
เครือขายมีไมเพียงพอ และการบันทึกขอมลู
ไมสมบรูณและตรวจคัดกรองไมครอบคลุม
กลุมเสี่ยง   

๑.คณะทํางานจงัหวัดและเขตประชุมสัญจรในพื้นที่
ดําเนินการ เพือ่เย่ียมรับฟงปญหา ติดตาม ประเมินผล 
๒.ทบทวนคณะทํางานและบทบาทการมีสวนรวมมากข้ึน
โดยมี อปท. แกนนําชุมชน และภาคีเอกชนรวมดวย 

๒.  บุคลากรดานสุขภาพ (Health 
workforce) 
๒.๑) พัฒนาศักยภาพ (Node-Network 

๑. ควรจัดสรรอัตรากําลงัสหสาขาวิชาชีพเพิ่ม 
๒. จัดสรรบุคลากรเขาอบรมเพิ่มสมรรถนะและงบการ
พัฒนาบุคลากรเพิ่มข้ึนอยางเหมาะสม  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๒ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ 

Strengthening)รพร.กุฉินารายณ ยกระดับ
เปน M๑ : ป ๖๒ บรกิารผาตัดและเคมี
บําบัด  
 - ขาดแคลนบุคลากรและมีความลาชา 
เน่ืองจากมหีลายสาขามีโครงการพัฒนาใน
รพ.Nodeเดียวกัน  มีแผนจัดการอบรม
ชวงเวลาเดียวกันไมสามารถจัดเขาอบรม
ตามแผนได  
-บุคลากรที่ผานการอบรมแลว(พกส.)ไป
บรรจุทีร่พ.ตนสังกัดไมกลบัมาปฏิบัติงานรพ.
ที่จัดสงไปอบรม 
     รพ.กาฬสินธุไมมPีathologist และไมมี
แพทยเฉพาะทางดานมะเรง็(Oncologist) 

รพร.กุฉินารายณ ศัลยแพทย ๑ คน, Med Oncologist ๑ คน,  
พยาบาลมะเรง็๔เดือน ๒คน, พยาบาลเคมบีําบัด๑๐วัน ๒คน, 
เภสัชกรผสมยาเคมี ๒ เดือน ๑ คน 
รพ.กาฬสนิธุ  Pathologist ๑คน, Med Oncologist ๑
คน, 
Surg Oncologist ๑คน, พยาบาลมะเรง็๔เดือน, 
พยาบาลเคมีบําบัด ๑๐วัน 
๓.มีสถาบันเปดหลกัส ู                                                            
บุคลากร(พกส.)ทีผ่านการอบรมเพือ่ทํางานหนวยบรกิาร
กอนยายสถานที่ทํางาน 
 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย                                                                                                                         

๑. พัฒนาโรงพยาบาลระดับ M๑, M๒ ใหสามารถใหยาเคมีบาบัดได  
๒. การใชโปรแกรม TCB ในการเก็บขอมูล  
๓. พัฒนาระบบสงตอคนไขใหมีประสิทธิภาพ  
๔. ควรเพิ่มเครื่องฉายรังสีที่โรงพยาบาลขอนแกนอีก ๑ เครื่อง  
๕. พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศดานโรคมะเร็ง (Cancer informatics)  
๖. เพิ่มการฝกอบรม Cancer nurse coordinator ในเขตสุขภาพ  
๗.  เพิ่มการคัดกรองมะเร็ง (Secondary prevention) เพื่อนาผูปวยเขาสูกระบวนการรักษาใหเร็วที่สุด  
๘.  ขอเพิ่มเครื่อง Colonoscopy  
 

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 ผูรายงาน  นางสุกานดา  ตีพัดดี 
 ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
 วัน/เดือน/ป ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โทร. ๐๘๔ ๕๑๘๓ ๑๓๘  
 e-mail..sukandauro@hotmail.co.th 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๓ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด  ปงบประมาณ พ .ศ . ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขาตา  
จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี  วันท่ี ๒7 – ๒9  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่(Keyin 44) รอยละผูปวยตาบอดจากตอกระจก (Blinding Cataract) ไดรับการผาตัดภายใน 30 วัน ≥     
รอยละ 80 (หนวยนับ:คน) 
ตัวช้ีวัดที่ 44.1 รอยละผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป ไดรับการคัดกรองสายตา 
 

2. สถานการณ 
สถานการณตาบอดในประเทศไทยสวนใหญรอยละ ๘๐ เปนกลุมผูสูงอายุ ที่อายุ ๖๐ ปข้ึนไป       

โดยสาเหตุหลักที่ทําใหตาบอดเกิดมาจากโรคตอกระจกสูงถึงรอยละ ๗๐  เปาประสงคของการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาตา คือการลดความชุกภาวะตาบอดใหตํ่ากวา 0.50% เพิ่มคุณภาพและการเขาถึงบริการ  
ลดระยะเวลารอคอยและลดการสงตอออกนอกเขต จังหวัดกาฬสินธุมี ผูสูงอายุ 145,032คน (ป2561) และ 
ไดรับการคัดกรองสายตาจํานวน 33.43 % (48,485/145,032) ไดรับโควตาผาตัดตอกระจกจาก สปสช.
จํานวน1,900 ตา ผาตัดใสเลนสแกวตาเทียมแลวจํานวน 1,070 รายไมมาตามนัด 308 ราย สาเหตุสวน
ใหญคือเขาไมถึงบริการ ไมสะดวกในการเดินทางเขารับบริการ นอกจากน้ี ปญหาโรคตอกระจกของจังหวัด
กาฬสินธุ ในชวง 2 ปที่ผานมาคือผูปวยตอกระจกรอคิวผาตัดนาน ๘ – ๙ เดือน (ประมาณ ๓๐๐ ราย) 
เน่ืองจากจํานวนผูปวยที่ไดรับการผาตัด กับผูปวยที่พบใหมมีจํานวนเทาๆกัน  แตปจจุบันจังหวัดกาฬสินธุได
พัฒนาระบบบริการในการดูแลผูปวยโรคทางตามากข้ึนโดยความรวมมือของเครือขายที่เขมแข็ง แตดวยจํานวน
ประชากรที่มากและหลากหลายทําใหการบริการยังไมครอบคลุมทั้งระบบ คงตองพัฒนาอยางตอเน่ือง ตอไป 

 

3. การดําเนินงาร/ผลการดําเนินงานตามมาตราการสําคัญ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบรุายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
เปา 

หมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2558 2559 2560 
 

2561 
(ต.ค.60-มี.ค61) 

๑ คัดกรองสายตาในผูสูงอายุ
ในพ้ืนที่ 

รอยละ
75 

 

68.97% 
(93,308/135,288) 

64.18 
(88,451) 

59.65 % 
(76,639/128,482) 

33.43 % 
(48,485/145,0 32) 

๒ รอยละของผูปวยตาบอดจากตอ
กระจก(Blinding Cat) ไดรับการ
ผาตัดภายใน 30 วัน 

รอยละ
80 

100%  
(1,456/1,456 ) 

100% 
(554/554) 

91.53%  
( 1,355/1,480)  

 

92.-5% 
(340/314) 
16.96 วัน 

๓ รอยละของผูปวยตาบอดจาก
ตอกระจก(Non Blinding 
Cat) ใ ห ไ ด รั บ ก า ร ผ า ตั ด
ภายใน 90 วัน 

รอยละ
80 

100% 
(421/421) 

100% 
(841/841) 

95.08 %  
( 293/308) 

100% 
(374/374) 
16.77 วัน 

๔ คัดกรองเบาหวานเขาจอ
ตา  

รอยละ
60 

 52.25% 
(27104/518

73) 

61.14% 
(3327/ 54606 ) 

50.58% 
(27276/53925) 

 
 

แบบ ตก. ๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๔ 
 

ผลการดําเนินงานการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ป60ดังน้ี 
 

  อ.เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิฯ เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหสัขันธ 

1 . คั ด ก ร อ ง
ส า ย ต า ใ น
ผูสูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ 
รอยละ 75 

เปาหมาย 19812 4282 12108 2740 16583 4880 5177 7172 5965 

ผลงาน 2622 676 166 2493 12921 4530 4969 5198 5502 

รอยละ 13.14% 15.79% 1.37% 90.99% 77.92% 92.83% 95.98% 72.48% 92.24% 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ 
ขอมูล 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 
หวยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย คํามวง ทาคันโท หนองกงุศร ี สมเด็จ 

1.คัดกรองสายตา
ในผูสูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ 
รอยละ 75 

เปาหมาย 3621 3020 5587 3637 5024 7015 4685 8188 8846 

ผลงาน 2870 2693 1093 51 3988 6403 4661 7386 8417 

รอยละ 
79.26 89.17 19.56

% 
1.40% 79.38% 91.28

% 
99.49

% 
90.21% 95.15% 

 

ผลการดําเนินงานการคัดกรองสายตาผูสูงอายุ แยกรายอําเภอ ป 61   ดังน้ี 
  อ.เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉิฯ เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหสัขันธ 

1.คัดกรองสายตา
ในผูสูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ 
รอยละ 75 

เปาหมาย 
1981

2 
4282 12108 2740 16583 5445 5177 7172 5965 

ผลงาน 5803 85 44 2014 3269 5224 1142 620 30 

รอยละ 
29.29

% 
1.98

% 
0.36% 73.5

% 
19.71% 95.94% 22.05% 8.64

% 
0.5% 

 

ตัวช้ีวัด 
รายการ 
ขอมูล 

ผลการดําเนินงานปงบประมาณ 2560 
หวยผึ้ง สามชัย นาคู ดอนจาน ฆองชัย คํามวง ทาคันโท หนองกงุศร ี สมเด็จ 

1.คัดกรองสายตา
ในผูสูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดกาฬสินธุ 
รอยละ 75 

เปาหมาย 3621 3020 5933 3637 4843 7015 4991 9615 9687 

ผลงาน 2824 310 5761 8 4188 81 2693 5294 9095 

รอยละ 
77.98 10.26 97.1

% 
0.21 86.47

% 
1.15

% 
53.59

% 
55.06% 93.87

% 
 

หมายเหตุ การดําเนินงานในพ้ืนท่ีบางแหงดําเนินเสรจแลวแตยังไมรายงานผลใน Vision2020Thailand 
 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

1.  นโยบาย และผลักนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
2.  การมีสวนรวมของเครือขาย ชุมชุม และทีมสุขภาพในพื้นที่ 
3.  งบประมาณสนับสนุน อุปกรณ เครื่องมือ 

 
 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๕ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- การเขาถึงบรกิาร  

- ทัศนคติ ความรู ความเขาใจ  

ความตระหนักของประชาชนตอ

การตรวจ รักษา และการผาตัด 

- บุคลากรในพื้นที่ ยังขาดแคลน ไม

มีพยาบาลเฉพาะสาขาในพื้นที ่

- การบันทึกขอมลูทัง้ระบบต้ังแต

การคัดกรอง ยังไมครบถวน 

 

-  ความเขมขนในการผลักดัน
นโยบายสูการปฏิบัติ  

-  สนับสนุนบุคลากรในการศึกษา
ตอเฉพาะทาง 

  -  สนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงานในพื้นทีเ่ชนงบ
สนับสนุนในการคัดกรองระดับ
เครือขาย 
 

 

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

ความเขมขนในการผลักดันนโยบายสูการปฏิบัติ ในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณ   
      -  สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาตอเฉพาะทาง/การ Key ขอมูลใน program vision 2020  

      -  สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานในพื้นที่/การดําเนินการครบวงจร ต้ังแตคัดกรองในทกุ

ระดับจนสิ้นสุดการรักษา   

 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
 การคัดกรองสายตา กลุมเปาหมายเชิงรุกโดยจักษุแพทย รวมมือกบัเครอืขาย โดยเฉพาะในพื้นที่ ที่
ประชาชนไมสะดวกในการเขารับบริการ 
 
 
 
 

 

 ผูรายงาน นพ.อรรคพล ต้ังสัตยาธิษฐาน 
 ตําแหนง จักษุแพทยชํานาญการ/เลขาฯสาขาจักษุ 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 
 e-mail   auandao@hotmail.com  
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๖ 
 

แบบ ตก. ๑ 
แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการ 
หัวขอ Service Outcome  

จังหวัดกาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี วันท่ี  ๒7 – ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่ (Keyin ที่47) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ใหบริการระยะกลาง เกณฑการประเมินป ๖๑         
                                รอยละ ๑๐ 

๒. สถานการณ   
      ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงเปน Intermediate care รับ
ผูปวยพนภาวะวิกฤติมาดูแล โดยเนน ๓ โรคหลักสําคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง  การบาดเจ็บที่สมอง  
และ การบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง โดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแหงตองมีเตียงเพื่อรองรับผูปวย  
Intermediate care แหงละ ๒ เตียง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. ลดความแออัดของโรงพยาบาลศูนยหรือ acute care settings 
๒. ฟนฟูสมรรถนะและลดภาวะแทรกซอน เชน intensive rehabilitation 
๓. ลดการกลับเขารักษาซ้ําดวยโรคเดิมหรือภาวะแทรกซอนจากโรคเดิม 
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเตียงในระดับจังหวัดหรือเขต 
๕. เพิ่มทักษะในการดูแลตนเองในผูปวยและผูดูแล 
๖. เช่ือมโยงแผนการดูแลสูการดูแลในชุมชนและที่บาน 

 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการตรวจติดตามท่ีจําเปนในแตละประเด็น) 

ลําดับ ตัวช้ีวัด รายการขอมูล ภาพรวมจังหวัด 
 รอบ ๒ ณ ไตรมาส ๒ 

  (ขอมูล ม.ค.๖๑ – เม.ย.๖๑) 
๑ รอยละสถานพยาบาลระดับ M 

และ F ที่ใหบรกิารระยะกลาง 
(๑๗ รพ.) 

เปาหมาย ( ๑๒เดือน) รอยละ๑๐ 

ผลงาน ๓ 

อัตรา/รอยละ ๑๗.๖๕ 
     

     ๓.๑ ผลการดําเนินงานในโรงพยาบาลระดับ M๒, F ๑-๓  
 

ระดับ

รพ. 

รายงานการ

ใหบริการ 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย จํานวน

เตียงรับ

ผูปวย 

IMC 

การ

จัดบริการ

ผูปวยนอก 

(นัดPT) 

M๒ รพ.กมลาไสย     ๒        ๒ มี 

รพ.ยางตลาด      ๒       ๒ ไมมี 

รพ.คํามวง       ๔      ๔ (ช๒/

ญ๒) 

ไมมี 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๗ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ  (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
- ไมมี 

 
๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการรับ

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- บุคลากร ดานการแพทย / 
พยาบาล /นักกายภาพบําบัด /  
นักกิจกรรมบําบัด ยังไมเพียงพอตอ
การใหบริการและยังไมมพียาบาล
เฉพาะทางสาขา การพยาบาลฟนฟู
สภาพ  ในสถานบริการหลายแหง 

 

-พัฒนาสมรรถนะของบุคคลากร
ทางการแพทยอยางตอเน่ือง 

-สนับสนุนงบประมาณในการอบรม
พยาบาลเฉพาะทางสาขา การ
พยาบาลฟนฟูสภาพ  หลักสูตร ๔ 
เดือน 

 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
       - พิจารณาเรื่องการเบิกจายที่ครอบคลุมการรักษา ในขณะที่ไดรับการดูแลในโรงพยาบาล 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

 ไมมี 
 
  ผูรายงาน  พว.นันทิยา ภูกิ่งพลอย 
  วัน/เดือน/ป  ๒๑ /๐๕ /๒๕๖๑ 
  โทร.  ๐๘๗๒๑๓๘ ๔๖๒ 
   e-mai l :  nuntiyathai@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๘ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขา โรคติดตอไมเร้ือรัง โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง (COPD) 
    จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพท่ี ๗ ตรวจราชการวันท่ี ๒7 -  ๒9 มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดที่  อัตราการเกิดการกําเรบิเฉียบพลันในผูปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงั 

๒. สถานการณ 
๑ การกําเริบเฉียบพลันที่ตองเขารับการรกัษาที่หองฉุกเฉินและหรือตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลดวย   
      โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  

(เปาหมาย : ไมเกิน ๑๓๐ ครัง้/แสนประชากรอายุ ๑๕ ป ข้ึนไป)  
ผลลัพธป ๖๐ = ๒๒๕.๓๗% 

๒ รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังครบวงจรและไดมาตรฐาน ไดแก 
- วินิจฉัยถูกตองตามมาตรฐานการรักษา 
- มีการติดตามการรกัษา เชน MMRC, CAT score 
- มีการประเมินการใชยาพนควบคุม (controller) 
- ใหคําแนะนําการสูบบหุรี่ในผูที่ยังสบู 
   (เปาหมายป๖๑ = ๖๕ %) 
ผลลัพธป ๖๐ = ๙๔.๔๔% (ผาน๑๗ แหง ไมผาน ๑ แหง) 
 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ (ขอมูล ต.ค.๖๐ – ๒๕ พ.ค.๖๑) 

 (๑) อัตราการกําเริบเฉียบพลันที่ตองเขารับการรกัษาที่หองฉุกเฉิน และหรือตองเขารบัการรักษาในโรงพยาบาลดวย 

        โรคปอดอุดกั้นเรือ้รงั  (เปาหมาย : ไมเกิน๑๓๐ ครั้ง/แสนประชากรอายุ  ๑๕ ป ข้ึนไป)     

หนวยบริการ รายการขอมูล หมายเหต ุ
จํานวนครั้งของการเขา

รับการรักษาที่หอง
ฉุกเฉิน และหรือตองเขา

รับการรักษาใน
โรงพยาบาลดวยโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรังเปนโรคหลัก 
(PDx=J๔๔๐-J๔๔๑) (A) 

จํานวนประชากรกลางป 
อายุ ๑๕ ปขึ้นไปในเขต

รับผิดชอบจากฐานขอมูล
ประชากร (B) 

อัตราการกําเริบเฉียบพลันที่
ตองเขารับการรักษาที่หอง
ฉุกเฉินและ/หรือตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลดวย 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (C) 
(A/B)×๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑.รพ.กาฬสินธุ  ๒๙๒ ๑๐๕,๕๓๕ ๒๗๖.๖๘  
๒.รพ.นามน ๓๗ ๒๙,๖๕๓ ๑๒๔.๗๗  
๓.รพ.กมลาไสย ๙๔ ๕๓,๔๓๑ ๑๗๕.๙๓  
๔.รพ.รองคํา ๓๔ ๑๑,๙๐๙ ๒๘๕.๔๙  
๕.รพร.กุฉินารายณ ๕๐ ๖๓,๕๘๕ ๗๘.๖๔  

แบบ ตก.๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๕๙ 
 

หนวยบริการ รายการขอมูล หมายเหต ุ
จํานวนครั้งของการเขา

รับการรักษาที่หอง
ฉุกเฉิน และหรือตองเขา

รับการรักษาใน
โรงพยาบาลดวยโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรังเปนโรคหลัก 
(PDx=J๔๔๐-J๔๔๑) (A) 

จํานวนประชากรกลางป 
อายุ ๑๕ ปขึ้นไปในเขต

รับผิดชอบจากฐานขอมูล
ประชากร (B) 

อัตราการกําเริบเฉียบพลันที่
ตองเขารับการรักษาที่หอง
ฉุกเฉินและ/หรือตองเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลดวย 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (C) 
(A/B)×๑๐๐,๐๐๐ 

 

๖.รพ.เขาวง ๘๑ ๒๔,๘๐๓ ๓๒๖.๕๗  
๗.รพ.ยางตลาด ๙๖ ๙๓,๕๕๘ ๑๐๒.๖๑  

๘.รพ.หวยเม็ก ๓๓ ๓๗,๑๙๑ ๘๘.๗๓  

๙.รพ.สหัสขันธุ ๓๙ ๒๕,๖๓๙ ๑๕๒  

๑๐.รพ.คํามวง ๖๕ ๓๑,๘๖๕ ๒๐๓.๐๐  

๑๑. รพ.ทาคันโท ๑๓๘ ๒๙,๕๓๖ ๒๘๑.๐๑  

๑๒.รพ.หนองกุงศรี ๑๒ ๕๔,๗๕๒ ๒๑.๙๑  

๑๓.รพ.สมเด็จ ๓๑ ๔๕,๔๑๘ ๖๘.๒๕  

๑๔.รพ.หวยผ้ึง ๗๕ ๒๒,๓๕๔ ๓๓๕.๕๑  

๑๕.รพ.สามชัย ๒ ๑๖,๗๙๒ ๑๑.๙๑  

๑๖.รพ.นาคู ๑๘ ๒๒,๔๘๙ ๘๐.๐๓  

๑๗.รพ.ดอนจาน ๑๔ ๒๑,๒๔๖ ๖๕.๘๙  

๑๘.รพ.ฆองชัย ๔๕ ๑๙,๑๐๖ ๒๓๕.๕๒  

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันที่รับตรวจ) 

๑,๑๕๖ ๗๐๘,๘๖๒ ๑๖๓.๐๘  

 

(๒) รพศ./รพท./รพช. อัตราการมีคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรงัครบวงจรและไดมาตรฐาน ไดแก 

          - วินิจฉัยถูกตองตามมาตรฐานการรกัษา 

          - มีการติดตามการรักษา เชน MMRC, CAT score 

          - มีการประเมินการใชยาพนควบคุม (controller) 

          - ใหคําแนะนําการสูบบุหรี่ในผูที่ยังสูบ   

            (เปาหมาย = ๖๑%) 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๖๐ 
 

 
หนวยบริการ 

รายการขอมูล หมาย
เหต ุ

จํานวนผูปวยโรค
ปอด 

อุดก้ันเร้ือรังในการ
ประเมินและตดิตาม

ครบ ๔ ประเด็น  
(A)  

จํานวนผูปวยโรคปอดอุด
ก้ันเร้ือรังท้ังหมดใน

โรงพยาบาล 
(PDx=J๔๔๐-J๔๔๙)  

(B) 

อัตราการมีคลินิก 
โรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 

ครบวงจรและไดมาตรฐาน 
(A/B) x ๑๐๐ 

Spirom
eter 

๑.รพ.กาฬสินธุ  ๔๑๔ ๔๒๓ ๙๗.๘๗ มี 
๒.รพ.นามน ๑๑๕ ๑๓๘ ๘๓.๓๓ มี 
๓.รพ.กมลาไสย ๒๖๒ ๓๔๕ ๗๕.๙๕ มี 
๔.รพ.รองคํา ๕๒ ๖๘ ๗๖.๔๗ มี 
๕.รพร.กุฉินารายณ ๔๕๑ ๕๒๓ ๘๖.๒๔ มี 
๖.รพ.เขาวง ๑๗๙ ๕๐๘ ๓๕.๒๓ ไมมี 
๗.รพ.ยางตลาด ๓๔๕ ๔๐๒ ๘๕.๘๒ มี 
๘.รพ.หวยเม็ก ๑๘๐ ๑๘๖ ๙๖.๗๗ ไมมี 
๙.รพ.สหัสขันธ ๑๕๗ ๒๐๗ ๗๕.๘๐ ไมมี 
๑๐.รพ.คํามวง ๑๒๐ ๑๕๐ ๘๐.๐๐ มี 
๑๑.รพ.ทาคันโท ๑๑๕ ๓๕๐ ๓๒.๘๕ มี 
๑๒.รพ.หนองกุงศรี ๙๘ ๑๗๙ ๕๔.๗๔ ไมมี 
๑๓.รพ.สมเด็จ ๑๒๗ ๑๔๗ ๘๖.๓๙ มี 
๑๔.รพ.หวยผึ้ง ๙๓ ๑๔๐ ๖๖.๔๓ มี 
๑๕.สามชัย ๕๖ ๖๗ ๘๓.๕๘ ไมมี 
๑๖.นาค ู ๖๐ ๗๘ ๗๓.๐๗ ไมมี 
๑๗.ดอนจาน ๒๘ ๓๕ ๘๐.๐๐ ไมมี 
๑๘.รพ.ฆองชัย ๙๐ ๑๐๘ ๘๓.๓๓ ไมมี 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ  

วันท่ีรับตรวจ) 

  ๘๓.๓๓% 
(ผาน ๑๕ รพ.ไมผาน ๓ รพ.)  

๑๐/๘ 

 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

๑. เครื่อง Spirometer มีไมครบทุกโรงพยาบาล เน่ืองจากราคาแพง และที่มียังไมไดมาตรฐาน 
๒. ขาดบุคลากรที่ผานการอบรมการใชเครือ่ง Spirometerและบันทกึขอมลู  
๓. การไดรับวัคซีนไขหวัดใหญในผูปวยยังไมครบ ๑๐๐% เน่ืองจากมีการกระจายยาไปใหแตละพื้นที่ และ   
    การประชาสัมพันธยังไมทั่วถึง 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๖๑ 
 

๕. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั
ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

๑.ขาดเครื่อง Spirometer ที่ได
มาตรฐาน 
 

๑.ควรหางบประมาณจัดซื้อเครื่อง
Spirometer ใหแกหนวยบริการ
ที่ยังไมมเีครื่อง 

 

๒.บุคลากรทีผ่านการอบรมการใช
เครื่อง Spirometerและบันทึกขอมูล 
ยังไมเพียงพอ 

๒.ควรสนับสนุนใหเจาหนาทีเ่ขา
รับการอบรม 
 

 

๓.วัคซีนไขหวัดใหญไมเพียงพอกับ
จํานวนผูปวย 

๓.สนับสนุนวัคซีนใหเพียงพอตอ
จํานวนผูปวย 

 

 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
เน่ืองจากไมมีตัวช้ีวัด COPD ในยุทธศาสตรดานบริการเปนเลิศ (Service Excellence) จึงทําใหไมมี

ฐานขอมูลในการเกบ็และรวบรวมขอมลู 
 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  (ถามี) 
  ไมมี 

 
ผูรายงาน  นางปราณี  ทองคํา  
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

        วัน/เดือน/ป ๓๑/๐๖/๖๑ 
             โทร ๐๘๙-๕๖๙๗ ๐๘๗  

e-mai: kaewpt๒๕๐๘@hotmail.com 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 
 

๒๖๒ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการ 

หัวขอ Service Outcome สาขาสขุภาพชองปาก 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี  ๒7 – ๒9  มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
 รอยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา รอยละ ๖๐  

 อัตราใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่ ไมนอยกวา รอยละ ๓๕ 
 

๒. สถานการณ 
๒.๑. จํานวนประชากรทั้งหมด ๙๗๓,๖๙๘ คน จํานวนประชากรสิทธ์ิ UC ๗๔๘,๙๒๗ คน 
๒.๒ หนวยบริการสุขภาพชองปาก 
 

จํานวนอําเภอ ๑๘ แหง จํานวน CUP  ๑๘ แหง 
จํานวน ศสม. ๒ แหง จํานวน รพ.สต.  ๑๕๖ แหง 
จํานวนคลินิกทันตกรรม  ๘ แหง รพ.เอกชน  ๑ แหง 

 

๒.๓.จํานวนทันตบุคลากรในจังหวัด  
๒.๓.๑ จํานวนทันตแพทย
ทั้งหมด 

      ๗๐ คน สัดสวนทันตแพทยตอประชากร ๑: ๑๓,๙๑๐ คน 

ทพ.กสธ.        ๖๔ คน ทพ.รัฐอื่นๆ               ๐ คน 
ทพ.เอกชน         ๖ คน   
หมายเหตุ การนับจํานวนทันตแพทยใหนับแบบไมซ้ํา กรณี ทพ.เอกชน คือทํางานเฉพาะภาคเอกชนเทาน้ัน 
๒.๓.๒ จํานวนทันตาภิบาล
ทั้งหมด 

     ๑๑๒ คน สัดสวนทันตาภิบาลตอประชากร  ๑: ๘,๖๙๔ คน 

ทันตาภิบาล ใน สสจ.         ๑ คน ทันตาภิบาลใน รพ.         ๔๐ คน 
ทันตาภิบาล ใน สสอ.         ๑ คน ทันตาภิบาล ใน รพ.สต./ศสม.         ๗๑ คน 
๒.๓.๓ จํานวนผูชวยทันต
แพทยทั้งหมด 

      ๖๙ คน ผูชวยทันตแพทย 
(ในตําแหนงจพง.ทันต) 

             ๑๑ คน 

ลูกจางชวยงานทันตกรรมในรพ.         ๕๗ คน ลูกจางชวยงานทันตกรรมในรพ.สต.                ๑ คน 
๒.๓.๔ จํานวนชางทันตกรรม         ๑ คน รอยละรพ.สต.ที่มลีูกจางชวยงาน    

ทันตกรรม 
รอยละ ๐.๖๔ 

๒.๔. ความพรอมในการใหบริการ ใน รพ.สต./ศสม. 
จํานวน รพ.สต. /ศสม. ที่มทีันตบุคลากรประจาํและ

ครุภัณฑทันตกรรมครบชุด 
๗๐ 
แหง 

จํานวน รพ.สต. /ศสม. ที่มทีันตบุคลากร
หมุนเวียนจากรพ.ใหบริการและ

ครุภัณฑทันตกรรมครบชุด 

๔ แหง 

จํานวน รพ.สต. /ศสม. ที่มีทันตบุคลากรหมุนเวียนจาก
รพ.ใหบริการแตมีครุภัณฑทันตกรรมไมครบชุด 

๑๐ 
แหง 

จํานวน รพ.สต. /ศสม.  
ที่ไมมีบริการทันตกรรม 

๖๙ แหง 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
 



 
 

๒๖๓ 
 

๒.๕. ความพรอมในการใหบริการสุขภาพชองปากในทีมหมอครอบครัว และหนวยบริการปฐมภูมิ(PCC) 
จํานวนทีมหมอครอบครัว ทั้งหมดในจังหวัด ๕๓ 

แหง 
จํานวนทีมหมอครอบครัว ที่มีทันตาภิ
บาล ทํางานประจํา 

๓๗ แหง 

จํานวน PCC ทั้งหมดในจังหวัด ๑๓ 
แหง 

จํานวน PCC ที่มีทันตแพทยรับผิดชอบ ๗ แหง 

จํ านวนอํา เภอ  ที่ คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ทั้งหมดในจังหวัด 

๑๓ 
อําเภอ 

จํานวนอําเภอ ที่คณะกรรมการฯ มีแผน
สนับสนุนบริการสุขภาพชองปากใน PCC 

๖ อําเภอ 

 

๓. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ขอมูลประกอบการวิเคราะห  (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น) 

๓.๑ การจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. อยางมีคุณภาพของจังหวัด  

ตัวชี้วัด : รอยละอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการ
สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health Broad ไมนอยกวา รอยละ ๖๐  
 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐานขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชองปากขอ ๔๖ 
ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
 

การจัดบรกิารสุขภาพชองปาก แหง รอยละ 

องคประกอบที่ ๑ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชองปากตาม

เกณฑใน ๖ กลุมเปาหมาย ๑๔ กิจกรรม 

๖๑ ๓๘.๘๕ 

องคประกอบที่ ๒รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชองปากที่

ครอบคลุมประชากรรอยละ ๒๐ 

๘๕ ๕๔.๑๔ 

รพ.สต./ศสม.ทีผ่านเกณฑทั้ง ๒ องคประกอบ ๕๓ ๓๓.๗๖ 
 

ภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ พบวามีอําเภอที่จัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ที่ผาน

เกณฑทั้ง ๒ องคประกอบ  รอยละ ๖๐  อําเภอที่มีผลงาน รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพชองปากคุณภาพ

สูงสุด ๓ อันดับ คือ คํามวง, เขาวง และหวยเม็ก  
 

 ๓.๒ การใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่ 

ตัวชี้วัด: อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่ >= รอยละ ๓๕ 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐาน -> การเขาถึงบริการ -> ทันตกรรม (บริการ) ขอ ๑  

 ในภาพรวมของจังหวัด พบวาอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในพื้นที่ ในเฉลี่ยรอย

ละ  อําเภอที่พบอัตราใชบริการสุขภาพชองปากตามเกณฑ สูงสุด ๓ อันดับ คือ นาคู สหัสขันธ และ ฆองชัย 

 (สําหรับจังหวัดที่มีอัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชน ไดตามเปาหมาย) ประเมิน

คุณภาพการใชบริการสุขภาพชองปาก จากรอยละจํานวนรายบริการทันตกรรมเฉพาะทางตอบริการทั้งหมด  

พบ รอยละ ๒.๑๔ 

แหลงขอมูล : HDC กลุมรายงานมาตรฐาน ขอมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพชองปากขอ ๑๔ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



 
 

๒๖๔ 
 

ตารางท่ี ๑ ผลงานเชิงปริมาณ (รอบ ๒ ขอมูล ๔ เดือน ๑ ต.ค.๖๐- ๖ ม.ิย.๖๑) 
 

 

ลําดับ รายการขอมูล 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

๑ รอยละอําเภอท่ีจัดบริการสุขภาพชองปากใน รพ.สต./ศสม. ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ ภายใตการสนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ หรือ District Health 
Broad ไมนอยกวา รอยละ ๖๐ 

๑.๑. รพสต. / ศสม. ที่จัดบริการ 
สุขภาพชองปากไดตามเกณฑใน 
๖ กลุมเปาหมาย ๑๔ กิจกรรม 

เปาหมาย ๒๑ ๖ ๑๐ ๒ ๑๗ ๕ ๑๗ ๙ ๘ ๗ ๗ ๙ ๙ ๕ ๕ ๗ ๖ ๗ ๑๕๗ 
ผลงาน ๒ ๒ ๑ ๐ ๒ ๔ ๗ ๘ ๗ ๖ ๑ ๖ ๒ ๒ ๓ ๒ ๑ ๕ ๖๑ 
รอยละ ๙.๐๙ ๓๓.๓๓ ๑๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๑.๗๖ ๘๐.๐๐ ๔๑.๑๘ ๘๘.๘๙ ๘๗.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๖๖.๖๗ ๒๒.๒๒ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๑๖.๖๗ ๗๑.๔๓ ๓๘.๘๕ 

๑.๒ รพสต. / ศสม. ที่จัดบริการ 
สุขภาพชองปากที่ครอบ คลุม
รอยละ ๒๐ 

เปาหมาย ๒๑ ๖ ๑๐ ๒ ๑๗ ๕ ๑๗ ๙ ๘ ๗ ๗ ๙ ๙ ๕ ๕ ๗ ๖ ๗ ๑๕๗ 
ผลงาน ๖ ๓ ๒ ๐ ๑ ๕ ๑๕ ๘ ๗ ๖ ๔ ๖ ๕ ๒ ๓ ๕ ๑ ๖ ๘๕ 
รอยละ ๒๗.๒๗ ๕๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๘๘ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๒๔ ๘๘.๘๙ ๘๗.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๕๗.๑๔ ๖๖.๖๗ ๕๕.๕๖ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๗๑.๔๓ ๑๖.๖๗ ๘๕.๗๑ ๕๔.๑๔ 

รวม รอยละอําเภอที่จัดบริการ
สุขภาพชองปากใน รพ.สต./
ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ 
ภายใตการสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอําเภอ 

เปาหมาย ๒๑ ๖ ๑๐ ๒ ๑๗ ๕ ๑๗ ๙ ๘ ๗ ๗ ๙ ๙ ๕ ๕ ๗ ๖ ๗ ๑๕๗ 
ผลงาน ๑ ๒ ๐ ๐ ๑ ๔ ๗ ๗ ๖ ๖ ๑ ๕ ๑ ๒ ๓ ๒ ๐ ๕ ๕๓ 
รอยละ ๔.๕๕ ๓๓.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕.๘๘ ๘๐.๐๐ ๔๑.๑๘ ๗๗.๗๘ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๕๕.๕๖ ๑๑.๑๑ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๒๘.๕๗ ๐.๐๐ ๗๑.๔๓ ๓๓.๗๖ 

๒ อัตราการใชบริการสุขภาพชองปากของประชาชนในเขต >= รอยละ ๓๕ 

 อัตราการใชบริการสุขภาพชอง
ปากของประชาชนในพ้ืนที่ 

เปาหมาย 

๑๒
๖,

๑๙
๑ 

๓๖
,๓

๗๒
 

๖๒
,๔

๐๕
 

๑๔
,๘

๒๘
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,๔

๕๐
 

๒๙
,๒

๗๐
 

๑๑
๑,

๕๗
๒ 

๔๕
,๓
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๓๐
,๖

๓๕
 

๓๙
,๒

๑๒
 

๓๖
,๔

๙๘
 

๖๔
,๖

๓๔
 

๕๔
,๑

๓๘
 

๒๗
,๒

๑๐
 

๒๐
,๘

๕๙
 

๒๕
,๕

๑๘
 

๒๕
,๘

๘๑
 

๒๒
,๑

๔๕
 

๘๕
๒,

๑๔
๕ 

ผลงาน 

๑๙
,๑

๕๓
 

๖,
๖๕

๒ 

๙,
๔๖

๓ 

๑,
๙๓

๕ 

๙,
๑๒

๕ 

๘,
๕๐

๖ 

๓๒
,๑

๖๙
 

๑๑
,๓

๑๐
 

๙,
๕๓

๔ 

๙,
๙๗

๖ 

๙,
๓๓

๖ 

๑๔
,๓

๗๔
 

๑๔
,๕

๘๒
 

๔,
๔๑

๓ 

๓,
๗๕

๘ 

๙,
๕๙

๑ 

๖,
๗๘

๓ 

๖,
๗๑

๕ 

๑๘
๗,

๓๗
๕ 

รอยละ ๑๕.๑๘ ๑๘.๒๙ ๑๕.๑๖ ๑๓.๐๕ ๑๑.๔๙ ๒๙.๐๖ ๒๘.๘๓ ๒๔.๙๕ ๓๑.๑๒ ๒๕.๔๔ ๒๕.๕๘ ๒๒.๒๔ ๒๖.๙๓ ๑๖.๒๒ ๑๘.๐๒ ๓๗.๕๙ ๒๖.๒๑ ๓๐.๓๒ ๒๑.๙๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
 



 
 

๒๖๕ 
 

ลําดับ รายการขอมูล 
อําเภอ 

รวม 
เมือง นามน กมลาไสย รองคํา 

กุฉิ
นารายณ 

เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท 
หนองกุง

ศรี 
สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

 รอยละจํานวนรายบริการ      
ทันตกรรมเฉพาะทางตอบริการ
ทั้งหมด 

เปาหมาย 

๕๙
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๙๐
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๐๐
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๑,
๐๑
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๐ 
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รอยละ ๓.๑๙ ๑.๔๒ ๓.๔๔ ๘.๘๙ ๗.๙๗ ๓.๙๖ ๐.๖๘ ๑ ๐.๔ ๑.๘๓ ๒.๘๓ ๒.๓๔ ๑.๔๑ ๑.๘๔ ๐.๖๒ ๐.๖ ๑.๒๙ ๐.๑๗ ๒.๑๔ 

 
( ขอมูล HDC ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑)  

 

  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



 
 

๒๖๖ 
 

3. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จ (Key Risk Area /  Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จากการตรวจติดตาม  

   
 

การวิเคราะหปญหาและอุปสรรคสําคัญในการจัดบริการ เรียงตามลําดับ ตามตารางท่ี ๒ สรุปปญหาการดําเนินการ  

ปญหาดําเนินการ 
จํานวน

อําเภอที่มี
ปญหา 

อําเภอ 

เมือง นามน กมลาไสย รองคํา กุฉินารายณ เขาวง ยางตลาด หวยเม็ก สหัสขันธ คํามวง ทาคันโท หนองกุงศรี สมเด็จ หวยผ้ึง สามชัย นาค ู ดอนจาน ฆองชัย 

ปญหาการประสานงานการเสนอโครงการแกไขปญหากับ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอําเภอ ๔ 

   
  

            
 

 

ปญหาการลงบันทึกขอมูล การตรวจสอบ การสงออก และ
ใชขอมูลจาก ๔๓ แฟม เพ่ือการวางแผนและประเมินผล ๘ 

   
  

            
 

 

ปญหาความไมกาวหนา การเปล่ียนสายงาน และลาออก
ของทันตาภิบาล ๖ 

   
  

            
 

 

ขาดแคลนทันตาภิบาลประจํา รพ.สต. ๘                   
ขาดแคลนผูชวยงานทันตกรรมประจํา รพ.สต. ๑๒                   
ขาด Oral Health Manager ในการวิเคราะหและวางแผน 
เพ่ือลดปญหาโรคในชองปาก ๙ 

   
  

            
 

 

ศักยภาพทันตแพทยในการพัฒนาโครงการแกปญหาในพ้ืนที ่ ๘ 
   

  
            

  
 

ขาดแคลนทันตแพทยในบางอําเภอทําใหปญหาในการ
จัดบริการหมุนเวียน ๕ 

   
  

            
  

 

ไดรับงบประมาณในการจัดบริการไมเพียงพอ ๔                    

ขาดยูนติทันตกรรมใน รพ.สต. ๗                   
มาตรการแกปญหาไมชัดเจน ๔                    

ปญหาอ่ืนๆ ระบุ (ดานลาง)                     

การดูแลซอมบํารุงยูนิตทันตกรรมใน รพ.สต. ยังไมมี
งบประมาณชัดเจนวาใชของ รพ.สต. / คปสอ / รพ ทําให
ขาดความคลองตวัในการดําเนินการ ๒ 

                  

ปญหาอ่ืนๆระบุ                    

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



 
 

๒๖๗ 
 

๕. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอ
หนวยรับตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ดําเนินการตอ 
ผลงานสะสมยังมปีริมาณนอย เน่ืองจากเปน
ผลการดําเนินงานในไตรมาสแรก 

 
 

 

โรงพยาบาล และ รพ.สต. ที่มี   ทันต
บุคลากรใหมเริม่ปฏิบัติงานเปนปแรก ยัง
ขาดความเขาใจในการบันทกึผลงาน การ
สมบรูณของขอมูล การดึงขอมลู 

 
 

 

ทันตแพทย Oral Health Manager 
ลาออก โยกยายบอย จึงขาดการทํางานที่
ตอเน่ือง 

  

ทันตาภิบาล เปลี่ยนสายงานเพิ่ม ๓ คน และ
ลาออก เน่ืองจากขาดความกาวหนาใน
วิชาชีพ 

  

โครงการงานทันตสาธารณสุข ขาด
งบประมาณในการใชดําเนินงานดานทันต
สาธารณสุข 

  

ไมมีกลุมงานทันตสาธารณสุข ทีส่ํานักงาน
สาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ ทําใหมาตรการ
ในการแกไขปญหาไมชัดเจน เกิดความลาชา
ในการติดตามความคืบหนาในงาน 

  

 
๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
 พัฒนา Oral Health Manager ในระดับอําเภอเพื่อใหสามารถวางแผนและแกไขปญหาสุขภาพ

ชองปากในพื้นที่ไดอยางมีคุณภาพ 
 พัฒนาศักยภาพทันตาภิบาลใน รพ.สต. เพือ่ใหสามารถวิเคราะหปญหา และวางแผนดําเนินงานสงเสรมิ

ปองกันสุขภาพชองปากแกประชาชนในพื้นที่ได 

 พัฒนาความกาวหนาทันตาภิบาลในเขาสูตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขอาวุโส และกรณี   

ผูจบปริญญาตรีใหมีโอกาสเขาสูตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข  เพื่อลดความขาดแคลน       

ทันตบุคลากรในหนวยบริการทุกระดับ 

 มีการสนับสนุนการจางงานผูชวยงานทันตกรรมในรพ.สต.ทีม่ีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจํา จะทํา

ใหมีการบริการที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
 



 
 

๒๖๘ 
 

 ผลกัดันใหมทีันตแพทยและกลุมงานทันตสาธารณสุข ในสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ เพื่อ

การบรหิารจัดการ และระบบการดําเนินงานทันตสาธารณสุขของจังหวัดมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

  

๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 
 
 

   ผูรายงาน  นางอภัยวัล  พรตระกูลพพิัฒน    
   ตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 
   วัน/เดือน/ป  ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
   โทร ๐๙ ๕๘๘๓ ๙๕๙๕  
   e-mail: tardtong๒๕๐๑@hotmail.com 
 
หมายเหตุ 
การใหขอเสนอแนะ 
๑. ขอเสนอแนะระดับพื้นที่ ในกรณีปญหาที่ตรวจพบและสามารถแกไขไดในพื้นที่ผูทําหนาที่ตรวจ

ราชการกรมที่เกี่ยวของกับปญหาน้ัน เสนอแนะใหแกหนวยรับตรวจ 

๒. ขอเสนอแนะสวนกลาง ในกรณีปญหาที่ตรวจพบและจาเปนตองแกไขโดยสวนกลาง ผูทําหนาที่ตรวจ
ราชการกรมที่เกี่ยวของกับปญหาน้ันรับไปประสานแกไขปญหาในหนวยงานที่เกี่ยวของใหไดขอยุติ 

๓. ขอเสนอแนะระดับนโยบาย ในกรณีปญหาที่คณะผูตรวจราชการมีความเห็นวาจําเปนตองแกไขระดับ
นโยบาย จะถูกนําไปพิจารณาถึงสาเหตุของปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
ใหขอเสนอแนะแกหนวยงานที่รับผิดชอบในระดับนโยบาย พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ โดย
ผานกลไกคณะกรรมการกําหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ๕ คณะ เมื่อไดขอยุติแลวให
เสนอตอหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงเพื่อนําเสนอขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ตอไป 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๒๖๙ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะท่ี ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 

หัวขอ Service Outcome สาขาศัลยกรรม 
จังหวัด กาฬสินธุ เขตสุขภาพ ท่ี ๗ ตรวจราชการ วันท่ี ๒7 - ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๑   

 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ 
     ๑) รอยละการแตกของภาวะไสต่ิงอักเสบ (<๒๐%)  
     ๒) รอยละของผูปวยทีเ่สียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ (<๔%)  
     ๓) รอยละของผูปวยทีเ่สียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน (<๒๐%)  
     ๔) รอยละของการถูกตัดขาต้ังแตระดับขอเทาข้ึนมาของผูปวยภาวะขาดเลือดที่ขา (<๔%)  
 
๒. สถานการณ  
  

      ๒.๑ สถานการณผูปวยโรคไสต่ิงอักเสบในจังหวัดกาฬสินธุ  ในป ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ พบวา จํานวนผูปวยใน
โรงพยาบาล M๒ ลงไป สงตอมายังโรงพยาบาล S  คิดเปนรอยละ ๖๕.๕๕, ๕๑.๗๒, ๖๗.๙ ตามลําดับ สวน
อัตราการทําผาตัด  Appendectomy ของโรงพยาบาลระดับ M๒ ลงไป คิดเปนรอยละ ๔๘.๓๑, ๔๒.๘๒, 
๒๗.๘๕ ตามลําดับ สวนการแตกของภาวะไสต่ิงอักเสบ คิดเปนรอยละ ๑๘, ๑๖.๘๔ ๑๑.๕๒  จากการ
วิเคราะหกระบวนการดําเนินงานทั้งเครือขายในจังหวัดพบวา  โรงพยาบาลชุมชนที่เปน node ทั้ง ๔ แหง และ
โรงพยาบาล M๒  ๒ แหงที่เปนลูกขาย  มีการผลักดันใหทําการผาตัดเองทั้งจากแพทย Intern และแพทย
เฉพาะทางศัลยกรรม มีระบบ Consult ทั้งในและนอกโรงพยาบาลในกรณีที่ผูปวยมีความเสี่ยงในการผาตัด
หรือทําผาตัดไมสําเร็จ    
      ขอจํากัด  ๑) ความเช่ือมั่นในการทําผาตัดของทีมหองผาตัดโรงพยาบาลชุมชน แพทย Intern เครื่องดม
ยาสลบที่มีสภาพเกา ไมพรอมใชงาน เปนตน สงผลใหมีการสงตอผูปวย (Refer out) ไปโรงพยาบาล S ทําให
ผูปวยตองรอการผาตัดนานมากข้ึน เสี่ยงตอการแตกของภาวะไสต่ิงอักเสบสูงข้ึน       
                  ๒) ความไมคุมทุน ในกรณีทําผาตัดนอกเวลาราชการ  
      ๒.๒ สถานการณผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ และผูปวยมีภาวะขาดเลือดที่แขนและขา 
 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ป ๒๕๖๐ 
ป ๒๕๖๑ 

(ต.ค.๖๐-ม.ค.๖๑) 
๑. รอยละของผูปวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของ
ผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ 

<๔% ๓๖/๑๐๘๘ 

(๓.๓%) 
๑๒/๓๑๕ 
(๓.๘%) 

๒. รอยละของผูปวยที่เสียชีวิตภายใน โรงพยาบาลของ
ผูปวยภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

<๒๐% ๒/๒๕ 
(๘.๐%) 

๐/๓ 
(๐%) 

๓. รอยละของการถูกตัดขาต้ังแตระดับขอเทาข้ึนมา
ของผูปวยภาวะขาดเลอืดที่ขา 

<๒๐% ๓/๒๒ 
(๑๓.๖%) 

๐/๓ 
(๐%) 

           
     - การเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ โรคที่เปนสาเหตุการเสียชีวิตมาก
ที่สุดคือ Acute Cholecystitis จากการทบทวน พบวา เปนผูปวยที่อยูเพียงลําพงั ระยะเวลาการเจ็บปวยนาน 
อาการทรุดหนักมาจากบานและมีโรครวม 

แบบ ตก. ๑ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๗๐ 
 

     - การเสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยภาวะขาดเลอืดที่ขาหรอืแขนทั้งหมด พบวา เปนผูปวยมี
ภาวะแทรกซอน (Pulmonary Embolism) ผูปวยขาดความเขาใจเรื่องการปฏิบัติตัว 
      ๒.๓ ดานเครื่องมืออุปกรณ ไดวางแผนรวมกบัเขตฯ ๗ ในการพิจารณาอุปกรณการแพทยตางๆ รวมทัง้
การสงพยาบาลเขาอบรมหลักสูตรเฉพาะทางวิสัญญีรวมกัน 
 

๓. การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน 
   ๓.๑ รอยละการแตกของภาวะไสต่ิงอักเสบ (<๒๐%) 
 

 
โรงพยาบาล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ก.พ.๖๑-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยผาตัดไสต่ิง การแตกของภาวะไสต่ิงอักเสบ 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
 S รพ.กาฬสินธุ ๓๒๙ ๘๕ ๒๕.๘๔ 
M๒ รพ.สมเด็จพยุพราชกุฉินารายณ ๓๕ ๗ ๒๐ 
M๒ รพ.ยางตลาด ๓๒ ๖ ๑๘.๗๕ 
M๒ รพ.สมเด็จ ๒ ๐ ๐ 
F๑ รพ.กมลาไสย ๔๐ ๗ ๑๗.๕ 
F๒ รพ.เขาวง ๑๒ ๑ ๘.๓๓ 
F๒ รพ.หวยผึ้ง ๐ ๐ ๐ 
F๒ รพ.รองคํา ๐ ๐ ๐ 
F๒ รพ.ทาคันโท ๐ ๐ ๐ 
F๒ รพ.หวยเมก็ ๑ ๐ ๐ 
F๒ รพ.หนองกุงศร ี ๐ ๐ ๐ 
F๒ รพ.คํามวง ๐ ๐ ๐ 
F๒ รพ.สหสัขันธ ๕ ๐ ๐ 
F๒ รพ.นามน ๐ ๐ ๐ 

เฉลี่ยทกุ รพ. ๔๕๖ ๑๐๖ ๒๓.๒๕ 
     
     ๓.๒ รอยละของผูปวยที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ (<๔%)  
 

  
รายช่ือโรงพยาบาล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ก.พ.๖๑-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยปวดทอง
เฉียบพลัน ๕ ภาวะ 

ผูปวยทีเ่สียชีวิตภายใน รพ.ของ 
ผูปวยปวดทองเฉียบพลัน ๕ ภาวะ 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
S รพ.กาฬสินธุ ๒๘๙ ๑๐ ๓.๔๖ 
M๒ รพ.สมเด็จพยุพราชกุฉินารายณ ๔๒ ๐ ๐ 
F๑ รพ.กมลาไสย ๓๘ ๐ ๐ 

เฉลี่ยทกุ รพ. ๓๖๙ ๑๐ ๒.๗๑ 
   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๗๑ 
 

       ๓.๓ รอยละของผูปวยทีเ่สียชีวิตภายในโรงพยาบาลของผูปวยภาวะขาดเลอืดที่ขาหรือแขน (<๒๐%) 
 

รายช่ือโรงพยาบาล 
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ก.พ.๖๑-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยภาวะขาดเลือดที่
ขาหรือแขน 

ผูปวยที่ เสียชีวิตภายใน รพ.ของ ผูปวย
ภาวะขาดเลือดที่ขาหรือแขน 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
S รพ.กาฬสินธุ ๘ ๐ ๐ 
M๒ รพ.สมเด็จพยุพราชกุฉินารายณ ๐ ๐ ๐ 
F๑ รพ.กมลาไสย ๑๒ ๐ ๐ 
เฉลี่ยทกุ รพ. ๒๐ ๐ ๐ 
        ๓.๔ รอยละของการถูกตัดขาต้ังแตระดับขอเทาข้ึนมาของผูปวยภาวะขาดเลอืดที่ขา (<๔%)  

 
รายช่ือโรงพยาบาล 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ (ก.พ.๖๑-พ.ค.๖๑) 

ผูปวยภาวะขาดเลือด
ที่ขาหรือแขน 

การถูกตัดขาต้ังแตระดับขอเทาข้ึนมาของ
ผูปวยภาวะขาดเลือดที่ขา 

จํานวน (ราย) จํานวน(ราย) รอยละ 
S รพ.กาฬสินธุ ๖ ๑ ๑๖.๖๗ 
M๒ รพ.สมเด็จพยุพราชกุฉินารายณ ๐ ๐ ๐ 
F๑ รพ.กมลาไสย ๐ ๐ ๐ 
เฉลี่ยทกุ รพ. ๖ ๑ ๑๖.๖๗ 
 

๔. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area / Key risk factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม 
     ๔.๑ ขาดบุคลากรทางการแพทย เชน ศัลยแพทย วิสัญญีแพทย วิสัญญีพยาบาล พยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชน/เครือขาย ขาดทีมผาตัด/ไมเพียงพอ ทําใหมีการ Refer out ผูปวยโรคไสต่ิงไปโรงพยาบาล S สงผลให
ระยะเวลารอคอยการผาตัดนานมากข้ึน ผูปวยเสี่ยงตอภาวะแตกของไสต่ิงมากข้ึน 
     ๔.๒ ขาดเครื่องมอือุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย   
๕. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ให 
ตอหนวยรับตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป
ประสานหรือดําเนินการตอ 

๑.ขาดศัลยแพทย ใน โรงพยาบาล 
M๒/ไมครบทุกแหง 

๑.จัดสรรศัลยแพทย ใน 
โรงพยาบาล M๒ ใหครบทุกแหง 

๑.ใหทุนศัลยแพทยเพิ่มข้ึนใน 
โรงพยาบาล M๒ ใหครบทุกแหง  

๒.ขาดวิสัญญีแพทย    
วิสัญญีพยาบาล ในโรงพยาบาล M
๒  

๑. จัดสรรเพิ่มทุนจํานวน บุคลากร
ในสวนที่ขาดวิสัญญีแพทย  วิสัญญี
พยาบาลอยาง เพียงพอ ใน
โรงพยาบาล M๒ 
๒. พัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพของเครือขายบริการทุก
ระดับ 

๑.ใหทุนวิสญัญีแพทยเพิม่ข้ึนใน
โรงพยาบาล M๒ ใหครบทุกแหง 
วิสัญญีพยาบาลอยางเพียงพอตาม
ภาระงาน 
๓.จัดใหมสีถาบันรองรับหลักสูตร
อยางเพียงพอ  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๗๒ 
 

๖. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร /ตอระเบียบ กฎหมาย   
   ๖.๑ คาตอบแทนแพทยและทีมผาตัดในกรณีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
   ๖.๒ กรณีเกิดปญหาฟองรองตองมกีระบวนการชวยเหลือ ศัลยแพทยและทมีผาตัดที่เปนระบบและ 
ครอบคลมุ   
 
๗. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง  
   ๗.๑ การนัดและติดตามผูปวยหลงัผาตัดไสต่ิง โดยใช Patho Web (ผูปวยโรคไสต่ิง ผาตัดที่โรงพยาบาล
กาฬสินธุ (S) จะถูกสงผลช้ินเน้ือผานทาง Patho Web) ผูปวยสามารถไปตรวจตามนัดและฟงผลช้ินเน้ือไดที่
โรงพยาบาลชุมชนทีเ่ปนภูมลิําเนา  
   จุดเดน     -    ผูปวยไดรับการบริการตอเน่ืองที่โรงพยาบาลใกลบาน  

- ระบบการสงขอมูลผลพยาธิวิทยาทาง Patho web จากโรงพยาบาลระดับ S ถึง 
โรงพยาบาล M๒, F๑, F๒ ทั้งจงัหวัด  

- F/U ติดตามอาการของผูปวยและนัดฟงผลช้ินเน้ือที่ โรงพยาบาลใกลบาน ลดอัตรา 
การขาดนัดในผูปวยทีบ่านหางไกลจากโรงพยาบาล S  

- มีฐานขอมูลของ Service plan สาขาศัลยกรรม จังหวัดกาฬสินธุ โดยโรงพยาล S  
เปนผูดูแลระบบ 
 
                                                                            ผูรายงาน  นางอาทิตยา ภูวชินพงศ  
                                                                            ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ  
                                                                            วัน/เดือน/ป  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑   
                                                                            โทร ๐๘๐ ๑๙๔๔ ๖๗๙ 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะที่ 3 

 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ  



๒๗๔ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวชี้วัดตรวจราชท่ี  27 รอยละหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน (Happinometer)             
                        ไปใช(ไมนอยกวารอยละ 60) 
2. สถานการณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ   ได ดําเนินการประเมินดัชนีความสุขของคนทํางาน
(Happinometer) ผานระบบ Online-based ระหวางวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน 2560 พบวา คะแนน
ความสุขภาพรวมรอยละ 62.82 เมื่อแยกตามระดับหนวยงาน หนวยงานที่มีความสุขสูงสุด ไดแก สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ รอยละ 65.50 รองลงมาโรงพยาบาลกาฬสินธุ รอยละ 64.83โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพ
ตําบล รอยละ64.79และโรงพยาบาลชุมชน รอยละ61.21มิติที่มีคะแนนสูงสุดไดแก จิตวิญญาณดี (Happy 
soul) รอยละ 72.47มิติที่คาคะแนนตํ่าสุด สุขภาพเงินดี (Happy money) รอยละ 45.09 รองลงมาผอนคลาย
ดี (Happy relax) รอยละ 55.75และการงานดี (Happy work life) รอยละ61.23 ตามลําดับ 
  
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ คืนขอมูลดิบ Happinometer ที่ไดรับจากกองยุทธศาสตรและ
แผนงาน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดทําแยกรายหนวยงาน และคืนขอมูลใหผูรับผิดชอบงาน
โดยตรง (Admin หนวยงาน) ในรอบการออกนิเทศติดตามงานแบบผสมผสาน รอบที่ 2/2560 (สิงหาคม 
2560)  เพื่อใหนําขอมูลไปวิเคราะห วางแผน จัดการความสุขดานตางๆ ในหนวยงานตอไป 

3.1การช้ีแจงนโยบายลงสูแตละหนวยงานในสังกัดรบัทราบ โดยมีกิจกรรมหลกัในการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) แตงต้ังคณะทํางานดําเนินการตามกิจกรรมสรางสุขและดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
2) ช้ีแจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทํางานและการนําดัชนีความสุขของคนทํางาน

ไปใชในเวทีประชุมลงนามจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ หนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุวันที่ 11  มกราคม 2561 ณ หองประชุมกัลยาณมิตร  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 

3) จดัประชุม/อบรมเจาหนาที่ตามโครงการ Happy  MOPH  Kalasin  วันที่ 8-9 มกราคม 
2561  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  เพื่อคนหากิจกรรมสรางสขุ (มติที่ประชุมกําหนดกจิกรรม
กีฬาสาธารณสุขสามัคคี ป 2561 เปนกิจกรรมสรางสุของคกร)  

4) จัดทําแผนพฒันาในการสงเสรมิองคกรสรางสุขของหนวยงานในระดับจังหวัด และระดับ 
คปสอ.  

- สนับสนุน/เสริมสรางใหเกิดบุคคลตนแบบความสุขทั้ง ๘ ดาน (ประกวด/มอบ
รางวัล/สรางขวัญกําลังใจ) 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู สําหรับบุคลากรที่สนใจจะแกไขหรือขอคําแนะนําปรึกษา 
ปญหาความสุขดานน้ันๆ ของตนเอง   

แบบ ตก. 1 
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  - สนับสนุนการเช่ือมความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงานดวยกิจกรรมกีฬา และ
กิจกรรมอื่นทีเ่กี่ยวของตามบรบิทของหนวยงานในสงักัด 

3.2 การดําเนินโครงการ Happy Money Program 
 1) แตงต้ังคณะกรรมการแผนสรางเสรมิสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program) 
 2) จัดกิจกรรมมหกรรมทางการเงิน (Financing  Day) รวมกับธนาคารไทยพานิชย  ในวันที่  

10  มกราคม 2561  ณ  หองประชุมไตรลักษณ  สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ 
 3) จัดต้ัง  Happy  Money  Clinic  Day โดยความรวมมือกับธนาคารไทยพาณิชย  ในวัน

ศุกร สัปดาหที่ 3 ของเดือน (เดือนเวนเดือน) ณ หองประชุมชมรมผูเกษียณอายุราชการ  ตึกฟาแดดสูงยาง  
สํานักงานสารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  
3.3 สรปุผลการดําเนินงาน 
 ตารางท่ี 1 ระดับความสําเรจ็ของการนําดัชนีความสุขไปใช รายหนวยงาน (37 แหง) 

 
ลําดับ 

 
หนวยงาน 

นําดัชนีความสุขไปใชในระดับ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
1. สสจ.กาฬสนิธุ √ √ √ √ √ 

2. โรงพยาบาลกาฬสินธุ √ √ √ √ √ 

3. สสอ.เมอืงกาฬสินธุ √ √ √ √ √ 

4. โรงพยาบาลดอนจาน √ √ √ √  

5. สสอ.ดอนจาน √ √ √ √  

6. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉิ
นารายณ 

√ √ √ √ √ 

7. สสอ.กุฉินารายณ √ √ √ √ √ 

8. โรงพยาบาลยางตลาด √ √ √ √  

9. สสอ.ยางตลาด √ √ √ √ √ 

10. โรงพยาบาลสมเด็จ √ √ √ √  

11. สสอ.สมเด็จ √ √ √ √  

12. โรงพยาบาลกมลาไสย √ √ √ √ √ 

13. สสอ.กมลาไสย √ √ √ √ √ 

14. โรงพยาบาลฆองชัย √ √ √ √ √ 

15. สสอ.ฆองชัย √ √ √ √ √ 

16. โรงพยาบาลเขาวง √ √ √ √ √ 

17. สสอ.เขาวง √ √ √ √ √ 

18. โรงพยาบาลนาคู √ √ √ √  

19. สสอ.นาคู √ √ √ √  
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ลําดับ 

 
หนวยงาน 

นําดัชนีความสุขไปใชในระดับ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
20. โรงพยาบาลหนองกุงศร ี √ √ √ √ √ 

21. สสอ.หนองกุงศร ี √ √ √ √ √ 

22. โรงพยาบาลคํามวง √ √ √ √ √ 

23. สสอ.คํามวง √ √ √ √ √ 

 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความสําเรจ็ของการนําดัชนีความสุขไปใช รายหนวยงาน ( ตอ ) 

 
ลําดับ 

 
หนวยงาน 

นําดัชนีความสุขไปใชในระดับ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
24. โรงพยาบาลสามชัย √ √ √ √  

25. สสอ.สามชัย √ √ √ √  

26. โรงพยาบาลหวยเมก็ √ √ √ √ √ 

27. สสอ.หวยเม็ก √ √ √ √ √ 

28. โรงพยาบาลทาคันโท √ √ √ √ √ 

29. สสอ.ทาคันโท √ √ √ √ √ 

30. โรงพยาบาลนามน √ √ √ √ √ 

31. สสอ.นามน √ √ √ √ √ 

32. โรงพยาบาลหวยผึง้ √ √ √ √ √ 

33. สสอ.หวยผึง้ √ √ √ √ √ 

34. โรงพยาบาลสหสัขันธ √ √ √ √ √ 

35. สสอ.สหัสขันธ √ √ √ √ √ 

36. โรงพยาบาลรองคํา √ √ √ √ √ 

37. สสอ.รองคํา √ √ √ √ √ 

รวม 37 37 37 37 28 

รอยละ 100 100 100 100 75.67 
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4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขบัเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย  ประมวล  วิเคราะห  สังเคราะห
จากการติดตาม 
 - นโยบายชัดเจนแตการกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานยังไมชัดเจน  การดําเนินงานสวนใหญ
ของหนวยงานเปนไปตามบริบทและความเขาใจของแตละพื้นที่  กิจกรรมจึงยังขาดความเช่ือมโยงในแนวทาง
ปฏิบัติ  ขาดความชัดเจน  รวมทั้ง  การวัดระดับความสําเร็จของ KPI (ทั้งในระดับกระทรวง  เขตสุขภาพ  
จังหวัดและอําเภอ) ยังไมสามารถวัดความสุขของบุคลากรไดจริง  และการควบคุมกํากับติดตามเพื่อการ
ขับเคลื่อนตัวช้ีวัดในระดับสวนกลาง  ระดับจังหวัด  ระดับอําเภอ และระดับพื้นที่ จึงยังไมประสบผลสําเร็จ 
 - ระบบการกรอกขอมูล (Happinomiter) ออนไลน เปดใหกรอกเพียงรอบเดียวอาจจะยังไม
ครอบคลุมบุคลากรทุกสาขา  ขอมูลตามผลสรุป/คาเฉลี่ยความสุขอาจจะยังคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  
ดังน้ัน (ราง) ขอมูลที่สวนกลางไดรับเพื่อใชในการบริหารจัดการของสวนกลาง  จึงไมสามารถแกไขปญหาและ
แบงเบาภาระเพื่อสรางสุขใหกับบุคลากรไดอยางแทจริง 
 

5.ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  
5.1 Happinometer หลังจากปดระบบ ควรใหผูรับผิดชอบระดับหนวยงานสามารถเขาไปดูรายงานได 
5.2 จัดเครือขายนักสรางสุขระดับเขตสุขภาพ  
5.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนักสรางสุขและองคกรแหงความสุขระดับเขตสุขภาพ  

 

6. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  

ระดับหนวยงาน ชื่อหนวยงานตนแบบ หมายเหตุ 

สสจ. สสจ.กาฬสนิธุ MOPH Corer/กีฬาสามัคคี 

รพศ/รพท. รพท.กาฬสินธุ ศูนยมิตรภาพ/เสนทางสีเหลอืง (ถนนสายบุญ) 

รพช. 
  
  
  
  

รพ.กมลาไสย /ตักบาตรวันพระใหญใน รพ./โรงทานวันเกิด/ 
กีฬาพื้นเมือง 

รพช.คํามวง คายปฏิบัติธรรมสูวิถีที่ดีงาม/ลานธรรม (อารมณดี/
ชีวิตสําราญ/งานเปนสุข) 

รพช.หวยเม็ก คุณธรรมจริยธรรมควบคู 3 E 

รพช.หนองกุงศร ี สุขภาพดี มีความรูควบคูคุณธรรม 

รพร.กุฉินารายณ จิตบรกิารดวยหัวใจมนุษย/ทีมไมเลือ้ย 

สสอ. สสอ.ทาคันโท ทาคันโทมสีุขภาพดี มีศิล กินอยูแบบพอเพียง 
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ผูรับผิดชอบ/ผูเขียนรายงานผล 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท 
1 นางนิศราวรรณ  รักโคตร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญ

การพิเศษ 
 0  4381  4817 

2 นางวรรณภา นิติมงคลชัย นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ 

0  4381  4817 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๒๘ อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไมนอยกวารอยละ 85) 
อัตราการคงอยูของบุคลากร (Retention rate)  

 มีการบริหารจัดการขอมูลกําลังดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาฐานขอมูลกําลังคนระดับ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุและพัฒนาคุณภาพของขอมูลการสญูเสียบุคลากรสาธารณสุขในระดับหนวยงาน 

ลําดับ ประเด็นการตรวจราชการ/มาตรการ แนวทางการตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารอางอิง 
1.1 ฐานขอมูลกําลังคนของหนวยงาน มีความถูก

ตอง  
เปนปจจุบัน (สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

โดยตรวจสอบจากจํานวนคําสั่งตาง ๆ (งานบริหารทรัพยากร
บุคคล) ที่ไดรับการบันทึกลงในฐานขอมลูกาํลังคนของหนวยงาน 
(สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

1.2 มีผลการวิเคราะหขอมูลการสูญเสียบุคลากร
และสถานการณกําลังคนของหนวยงาน 

โดยใชขอมูลจากฐานขอมูลกําลังคนของหนวยงาน  
(สป.สธ.: ระบบ HROPS) 

 1.2.1 มีผลการวิเคราะหขอมูลสถานการณ
กําลังคนของหนวยงาน 

โดยแสดงใหเห็นถึงรายงานผลการตรวจสอบ/จัดลําดับ/
เปรียบเทียบ/แสดงสัดสวน/ฯลฯ ของขอมูลบุคลากรทั้งหมดใน
หนวยงาน เชน จํานวนบุคลากรที่มีอยูจริงทั้งหมด จํานวน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานเปนระยะเวลา 1 ปข้ึนไป 
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (แบงตามประเภทบุคลากร/สาย
งาน/ระดับตําแหนง ฯลฯ) เปนตน 

 1.2.2 มีผลการวิเคราะหขอมูลการสูญเสีย
บุคลากรของหนวยงาน ทั้งจํานวนบุคลากรที่
สูญเสียทั้งหมดและสาเหตุของการสูญเสีย
บุคลากร 

โดยแสดงใหเห็นถึงรายงานผลการสํารวจ/ตรวจสอบ/จัดลําดับ/
เปรียบเทียบ/แสดงสัดสวน/ฯลฯ ของ 
    1.1 จํานวนบุคลากรที่สูญเสียทั้งหมด (แบงตามประเภท
บุคลากร/สายงาน/ระดับตําแหนง ฯลฯ) 
    1.2 สาเหตุของการสูญเสียบุคลากรทั้งหมด (การลาออก  
การถูกใหออกโดยมีความผิด การยาย การใหโอน) 

 ทั้งน้ี การบริหารจัดการขอมูลกําลังคนดังกลาวเปนขอมูลนําเขาสําคัญในการพิจารณาวางแผนการ
ดําเนินการเสริมสรางแรงจูงใจในการธํารงรักษา/การคงอยูของบุคลากรของหนวยงานและสรางความย่ังยืนใน
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนประเด็นการติดตามผลการดําเนินการในไตรมาสที่ 4 ตอไป 
2. สถานการณ 
 จังหวัดกาฬสินธุ ประกอบดวย หนวยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด จํานวน 
36 หนวยงาน ไดแก โรงพยาบาลทั่วไป 1 แหง และหนวยงานในกํากับของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 35 
แหง (ไดแก โรงพยาบาลชุมชน 17 แหง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 18 แหง โดยมีบุคลากรทั้งหมด ณ วันที่ 
1 ตุลาคม 2560 ดังน้ี 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๘๐ 
 
สถานการณ ป 2561(1 ตุลาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561) 
  1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ 
  ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลังขาราชการและลูกจางทุกประเภท (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ 
รายคาบและรายวัน)  จากขอมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561(ไมรวม
โรงพยาบาลกาฬสินธุ) พบวา มีอัตราการสูญเสียอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 81 ราย คิดเปนรอยละ 1.83 ของ
บุคลากรทั้งหมดรายละเอียดตามตาราง 

 
รายการ 

บุคลากร
ทั้ งหมด 
(ราย) 

 
ยายไป 

 
โอนไป 

 
ไ ป ช ว ย
ราชการ 

 
ลาออก 

 
ถู ก ใ ห
ออก 

สูญเสีย 
ป ง บ ฯ 
61 
(ราย) 

รอยละ 
การสูญเสีย 
ปงบฯ 61 

ขาราชการ 2,073 15 1 8 14 0 38 1.82 
พนักงานราชการ 48 0 0 0 6 0 6 12.50 
พนักงานกระทรวงฯ 1,476 1 0 0 24 0 25 1.69 
ลูกจางประจํา 138 0 0 0 2 0 2        1.44 
ลูกจางช่ัวคราว 687 0 0 0 10 0 10 1.45 
รวม 4,422 16 1 8 56 0 81 1.83 

สาเหตุการลาออก : 
1. กลุมขาราชการ  พบวา  สวนใหญเพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว,ดูแลครอบครัว,ลาศึกษาตอ,เปน 

อาจารยมหาวิทยาลัย,บรรจุเขารับราชการกระทรวงอื่น 
2. กลุมพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางช่ัวคราว พบวา ประกอบธุรกิจ 

สวนตัวเพื่อเขารับการบรรจุเปนขาราชการ,ปญหาสุขภาพ,ศึกษาตอ 
 2.โรงพยาบาลกาฬสินธุ 

  ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลังขาราชการและลูกจางทุกประเภท (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ 
รายคาบและรายวัน) จากขอมูลโรงพยาบาลกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 พบวา มีอัตราการสูญเสียอัตรากําลัง 
จํานวนทั้งสิ้น  24 ราย คิดเปนรอยละ 1.91 ของบุคลากรทั้งหมดรายละเอียดตามตาราง 

 
รายการ 

บุคลากร
ทั้ ง ห ม ด 
(ราย) 

 
ยายไป 

 
โอนไป 

 
ไ ป ช ว ย
ราชการ 

 
ลาออก 

 
ถู ก ใ ห
ออก 

สูญเสีย 
ป ง บ ฯ 
61 
(ราย) 

รอยละ 
การสูญเสีย 
ปงบฯ 61 

ขาราชการ 648 0 0 4 6 0 10 1.54 
พนักงานราชการ 36 0 0 0 1 0 1 2.77 
พนักงานกระทรวง ฯ  285 0 0 0 4 0 4 1.40 
ลูกจางประจํา 78 0 0 0 0 0 0 0 
ลูกจางช่ัวคราว 206 0 0 0 9 0 9      4.36 
รวม 1,253 0 0 4 20 0 24 1.91 

สาเหตุการลาออก :พบวาประกอบอาชีพสวนตัว  และดูแลบุพการี 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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  3. สรุปอัตราการสูญเสียภาพรวมจังหวัดกาฬสินธุ ป 2561 

 
รายการ 

บุคลากร
ทั้ ง ห ม ด 
(ราย) 

 
ยายไป 

 
โอนไป 

 
ไ ป ช ว ย
ราชการ 

 
ลาออก 

 
ถู ก ใ ห
ออก 

สูญเสีย 
ป ง บ ฯ 
61 
(ราย) 

รอยละ 
การสูญเสีย 
ปงบฯ 61 

ขาราชการ 2,721 15 1 12 20 0 48 1.76 
พนักงานราชการ 84 0 0 0 7 0 7 8.33 
พนักงานกระทรวงฯ 1,761 1 0 0 28 0 29 1.64 
ลูกจางประจํา 216 0 0 0 2 0 2 0.92 
ลูกจางช่ัวคราว 893 0 0 0     19 0 19 2.12 
รวม 5,675 5 0 4 14 0 105 1.85 

สาเหตุการลาออก : 
1. กลุมขาราชการ พบวา สวนใหญเพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว/ปญหาดานสุขภาพและเพื่อกลับ 

ภูมิลําเนา 
2. กลุมพนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางช่ัวคราว พบวา เพื่อเขารับการบรรจุ 

เปนขาราชการและประกอบธุรกิจสวนตัว 
         ฃ ขอมูลการสูญเสียอัตรากําลังขาราชการและลูกจางทุกประเภท (ไมรวมลูกจางเหมาบริการ รายคาบ
และรายวัน) จากขอมูลในภาพรวมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ (รวม รพท.กาฬสินธุ) ปงบประมาณ 
2561(ต้ังแตเดือนตุลาคม 2560- 31  พฤษภาคม 2561  พบวา มีอัตราการสูญเสียอัตรากําลัง จํานวนทั้งสิ้น   
105   ราย คิดเปนรอยละ 1.85 ของบุคลากรทั้งหมดรายละเอียดตามตาราง 
3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ มีแนวทางการวิเคราะหขอมูลการสูญเสียบุคลากรของหนวยงาน
ดําเนินการดังน้ี 
 3.1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการฐานขอมูลบุคลากร 

3.2 มีการมอบหมายบทบาทหนาที่ใหบุคลากรตรวจสอบความถูกตองของฐานขอมูลทุกรอบการยาย/
การลาออก/การเกษียณอายุราชการและมีการสุมประเมินโดยหัวหนางานฯ 

3.3 มีการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานรายป (สรุปสําหรับผูบริหาร) เพื่อรายงานสถานการณ
กําลังคนแกผูบริหารทุกป   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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รายงานผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในขอที่ 1. ขางตนดังน้ี 
ลําดับ หนวยงาน ผลการดําเนินการตามประเด็นการตรวจราชการ (/) 

ไตรมาสที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

คําอธิบาย

เพิ่มเติม 

1.1 

ฐานขอมูลกําลังคน

ถูกตองเปน

ปจจุบัน 

1.2.1 

มีผลวิเคราะห

ขอมูล

สถานการณ

กําลังคน 

1.2.2 มีผลวิเคราะหขอมลูสญูเสีย 

1) มีผลวิเคราะห

จํานวนบุคลากร 

ที่สูญเสียทั้งหมด 

2) มีผลวิเคราะห

สาเหตุการ

สูญเสียบุคลากร 

1 รพท.กาฬสินธุ / / / /  

2 สสจ.กาฬสินธุ 

(และหนวยงาน

ในกํากับ) 

/ / / / 

 
4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการติดตาม 

4.1 ความเสี่ยงดานการบริหารอัตรากําลัง พบวา ในป พ.ศ. 2561-62 ดวยบุคลากรที่สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ จะมีการเกษียณอายุราชการในกลุมรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ  หัวหนากลุมงานฯ หัวหนาฝายการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ ผูชวย
สาธารณสุขอําเภอ  และหัวหนางานใน สสจ.กาฬสินธุ และโรงพยาบาลตางๆ เปนจํานวนมาก ในการน้ี เพื่อลด
ความเสี่ยงไมใหเกิดชองวางในการบริหารจัดการงานในระบบตางๆ ซึ่งเปนรอยตอการบริหารจัดการ จังหวัด
กาฬสินธุจึงมีการดําเนินการเพื่อสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในการสืบทอดตําแหนงระดับบริหาร  ดังน้ี 

-มีการจัดต้ังคณะกรรมการเพื่อสงเสริมความกาวหนาของบุคลากรในการสืบทอดตําแหนงดานการ
บริหารในระบบตางๆ เชน รอง นพ.สสจ./สสอ/หน.กลุมงานฯ/หน.ฝายการพยาบาล ของหนวยงานในสังกัด 

-มีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับหัวหนางานเพ่ือเตรียมความพรอมสูการสืบทอด
ตําแหนง “Young Executives Development”แบงชวงการพัฒนาเปน 3 ระยะ (ดานจิตใจดานรางกาย  
ดานวิชาการและฝกปฏิบัติงาน) ใชระยะเวลาอบรม 4 เดือน 

-ปจจุบันมีบุคลากรเขารวม 40 ราย จาก 18 อําเภอ และอยูระหวางการพัฒนาระยะที่ 2 (การ
เตรียมความพรอมดานรางกายและการสังเคราะหหลักสูตรฯ) 

4.2 การวิเคราะหสาเหตุการลาออก ควรสัมภาษณเชิงลึกเพื่อคนหาปจจัย สาเหตุที่แทจริงที่ทําให
บุคลากรลาออกเพื่อนําไปวางแผนปองกัน สรางแรงจูงใจ สรางความผูกพันธํารงรักษาและวางแผนกลยุทธการ
รักษาคน การบริหารอัตราการออกจากงานเชิงรุก กําหนดแผนงาน/โครงการรองรับ ตอไป  
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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5. ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะจากการดําเนินงานของจังหวัดกาฬสินธุ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําให 
การดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอ 

หนวยรับตรวจ 

สิ่งที่ผูทําหนาที่ตรวจ

ราชการรับไปประสาน 

หรือ ดําเนินการตอ 

-ในระดับอําเภอ ไมมีผูปฏิบัติหนาที่
หรือดํารงตําแหนงทางงานบุคคลที่
ชั ด เ จ น  ( นั ก ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล )  
เน่ืองจาก  ไมมีกรอบอัตรากําลังใน
ตําแหนงดังกลาว และมีบุคลากรนอย
ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

1.1 จัดทํา/ขับเคลื่อนแผนพัฒนา 
นักทรัพยากรบุคคลหรือแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงาน โดยมีการติดตามประเมินผลเพื่อ
พัฒนาแผนฯ อยางตอเน่ือง 
1.2 สงเสริมและ/หรอืกระตุนบุคลากร/องคกรให
เกิดการเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning) 
1.3เขารวมโครงการอบรม/ประชุม/สัมมนา ที่
ทาง สป.สธ. (สวนกลาง) และ/หรือหนวยงานอื่น 
ๆ จัดให 
1.4 สรรหาลูกจางช่ัวคราวเงินบํารุงในตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคล เพื่อบริหารจัดการภาระงาน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 

1.1 พัฒนากิจกรรม
ห รื อ ห ลั ก สู ต ร ก า ร
พัฒนาและสร า ง นัก
ทรัพยากรบุ คคลมื อ
อาชีพของ สป.สธ. 
1.2หารือการกําหนด
แนวทา ง แล ะ /ห รื อ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน
แบบบู รณาการของ 
สป.สธ. 
 

2.ร ะ บ บ โ ป ร แ ก ร ม  HROPS ไ ม
ตอบสนองการปฏิบัติงานของจังหวัด 
มีความลาชาไมเสถียรและระบบไมเอื้อ
ตอการปฏิบัติงาน 

2.1 Update ฐานขอมูลดานกําลังคน (ระบบ 
HROPS) ใหเปนปจจุบัน 
2.2 นําขอมูลดานกําลังคนที่มี และ/หรือจาก
ระบบ HROPS ไปใชประกอบการวางแผน 
พัฒนา และจัดทําแผนพัฒนาความสุขและความ
ผูกพัน 

พัฒนาระบบ HROPS 
และฐานขอมูลกําลังคน
ตาง ๆ ใหเอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน 

3. การบรรจุแตงต้ังบางสายงาน ตอง
ขออนุมัติปรับปรุงกาํหนดตําแหนงตาม
วุฒิการศึกษาจาก สป.สธ. ซึ่งมีความ
ลาชา สงผลใหรับการบรรจุแตงต้ัง
ล า ช า  ก ร ะ ท บ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น 
คาตอบแทน และขวัญกําลังใจ 

ประชาสัมพันธช้ีแจงและสรางความเขาใจ ใหแก
ผูบริหารระดับหนวยบริการเพิ่มมากย่ิงข้ึน และ
แจงความคืบหนาการดําเนินการอยางตอเน่ือง 

อกพ.สป. ประชุมเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหเร็ว
ข้ึน 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบ กฎหมาย  
 6.1 พัฒนานักทรัพยากรบุคคล ใหเปนนักทรัพยากรบุคคลแนวใหม (SMART HR) ที่มีความรูและ
เทคนิค วิธีการ และสามารถวางแผนเชิงยุทธศาสตรของบุคลากรสาธารณสุขอยางมืออาชีพ สอดคลองกัน
ยุทธศาสตรความเปนเลิศ (4Excellences) 
 6.2 ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินการตามตัวช้ีวัดใหแกผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดใน
หนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะ เพื่อสรางความเขาใจและรายงานความคืบหนาเกี่ยวกับมาตรการ กิจกรรม ระดับ
ความสําเร็จ รวมทั้งแนวทางการติดตามประเมินผลใหแกผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดดังกลาว 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๘๔ 
 
 6.3 กลุมงานบริหารบุคคลควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และทําแนวทางการปฏิบัติงานใน
ระเบียบใหมๆและช้ีแจงหนวยงานในภูมิภาคเปนระยะ 
 6.4 ควรเพิ่มกรอบพนักงานราชการ/ลูกจางช่ัวคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตําแหนงนัก
ทรัพยากรบุคคล ในระดับโรงพยาบาลชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคกรน้ันๆ 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง Best Practice (ถามี) 
 7.1มีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับหัวหนางานเพื่อเตรียมความพรอมสูการสืบทอด
ตําแหนง   “Young  Executives  Development”ใชระยะเวลาอบรม 4 เดือน เพื่อรองรับการเกษียณอายุ
ราชการในกลุมรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  หัวหนากลุมงานฯ  หัวหนาฝายการพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอําเภอ ผูชวยสาธารณสุขอําเภอและหัวหนางานใน สสจ.กาฬสินธุ และ
โรงพยาบาลตางๆ  

7.2 มีการจัดทําเอกสารสรุปผลการดําเนินงานรายป (สรุปสําหรับผูบริหาร) เพื่อรายงานสถานการณ
กําลังคนแกผูบริหารและใชในการบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

7.3 มีกลยุทธจูงใจบุคลากรใหคงอยูในระบบ เชน กลุมพยาบาลที่เปนลูกจางใหมีคาตอบแทนราย
เดือนเพิ่มข้ึน 
    

ผูรายงาน : นางนิศราวรรณ รักโคตร  โทร 0831 420162 
ตําแหนง : นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
ผูรายงาน : นางสมปอง พลโคกกอง  โทร 0885 714719 
ตําแหนง : นักทรัพยากรชํานาญการ 
ผูรายงาน : นางสาววรรณภา นิติมงคลชัย โทร 0918 617137 
ตําแหนง : นักวิชาการสาธรณสุขชํานาญการ 

      วันที่  7 มิถุนายน  2561 
      โทร 0 4381 2115 
 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๘๕ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗  - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1.ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ ๒๙ รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA  
                                  (ไมนอยกวา รอยละ 90) 

กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปรงใส ความพรอมรับผดิ ความปลอดจากการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร และคุณธรรมการดําเนินงานในหนวยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence Based : EB 1 – EB 11)  
 

2. สถานการณ 

 เปนการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ EB 1– EB 11  

 หนวยงานผานเกณฑตองมากกวารอยละ 90 มี  37  หนวยงาน คิดเปนรอยละ  100 
 

3. การดําเนินงาน / ผลการดําเนินงาน 

 ไตรมาสที่ 3 เปนการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ EB 1 – EB11  

 หนวยงานผานเกณฑตองมากกวารอยละ 90 มี  37  หนวยงาน คิดเปนรอยละ  100 
 

๔.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
       การดําเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส ( ITA ) เปนการดําเนินงานที่เต็มพื้นที่  100 %  เปนปแรก 

และมีการประเมินที่มีคะแนนที่คอนขางสูง อาจเปนปญหาและอุปสรรคตอความสําเร็จ 
 

5.ปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

   

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบัไป

ประสาน หรอื ดําเนินการตอ 

เปลี่ยน จนท.รับผิดชอบบอย   

เห็นความสําคัญ ITA ไมมาก

เทาที่ควร 

ควรมี จนท. ทีร่ับผิดชอบงาน       

ที่ชัดเจน เพื่อความตอเน่ืองของ

เน้ืองาน 

 

 

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง /ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย 

  ไมมี 

 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๒๘๖ 
 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 

  ผูรายงาน นายใจยา  ศรีโพนทอง  
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วันที่รายงาน 13 มิถุนายน 2561 
โทร 0 9866 25614 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๘๗ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดการตรวจราชการที่ ๓๐  รอยละของการจัดซื้อรวมของยา เวชภัณฑที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร และวัสดุ 

                         ทันตกรรม (ไมนอยกวา รอยละ 20) 

2. สถานการณ 
1) มีการดําเนินงานบริหารเวชภัณฑในรูปแบบของคณะกรรมการทกุระดับ 

2) มีกรอบบญัชียาลดหลั่นตามขนาดสถานบรกิาร ทุกโรงพยาบาล 

3) มีแผนจัดซื้อยาที่ไดรบัอนุมัติจากนายแพทยสาธารณสุขจงัหวัดทุกแหง 

4) การจัดซื้อรวมของจงัหวัดกาฬสินธุสวนใหญดําเนินการโดยวิธีสอบราคาและตอรองราคาแลวตกลง

ราคารวม ดังแสดงในตาราง 

ราคาอางอิงระดับเขต จํานวนรายการ 

ยา 285 
วัสดุการแพทย 128 
วัสดุทันตกรรม 16 

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 134 

รวมราคาอางอิงเขตทัง้หมด 563 

สอบราคา จํานวนรายการ 

ยา  (สอบรวมเขต) 32 
วัสดุการแพทย (สอบรวมจังหวัด) 84 

 
 
 

แบบ ตก. 1 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๘๘ 
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

3.1 มูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑที่มิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งหมด) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

1.รพ.
กาฬสินธุ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

32,258,051.57 0.00 18,400.00 4,668,800.

40 

1,724,110.00 62,031,941.46 297,804.00 141,072.00 5,295,820.40 1,961,310.00 38,669,361.97 69,727,947.86 55.46 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 244,304.00 0.00 0.00 0.00 62,031,941.46 297,804.00 141,072.00 5,295,820.40 1,961,310.00 244,304.00 69,727,947.86 0.35 

2.รพ.กุฉิ
นารายณ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

12,546,044.84 1,920,731.00 0.00 0.00 3,641,315.05 24,445,132.08 9,268,868.09 0.00 0.00 4,403,840.55 18,108,090.89 38,117,840.72 47.51 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,445,132.08 9,268,868.09 0.00 0.00 4,403,840.55 0.00 38,117,840.72 0.00 

3.รพ.ยาง
ตลาด 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

9,633,128.97 2,776,004.10 75,769.04 0.00 5,447,648.00 17,185,767.78 6,866,366.64 150,277.16 0.00 5,985,074.00 17,932,550.11 30,187,485.58 59.40 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 187,030.48 0.00 0.00 0.00 17,185,767.78 6,866,366.64 150,277.16 0.00 5,985,074.00 187,030.48 30,187,485.58 0.62 

4.รพ.
สมเด็จ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,232,885.65 280,874.50 0.00 0.00 296,473.70 3,586,240.13 1,072,539.57 95,475.00 10,400.00 300,773.70 1,810,233.85 5,065,428.40 35.74 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 51,253.00 0.00 0.00 0.00 3,586,240.13 1,072,539.57 95,475.00 10,400.00 300,773.70 51,253.00 5,065,428.40 1.01 

5.รพ.กมลา
ไสย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

6,365,721.60 38,667.08 37,160.00 0.00 6,544,461.76 16,424,568.75 3,904,541.27 189,000.00 0.00 8,132,129.11 12,986,010.44 28,650,239.13 45.33 

สอบราคา/ 
ประกวดราคา/ e-
bidding 

0.00 437,243.00 0.00 0.00 0.00 16,424,568.7

5 

3,904,541.27 189,000.00 0.00 8,132,129.11 437,243.00 28,650,239.1

3 

1.53 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๘๙ 
 

 
-3.1  มูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

6.รพ.เขาวง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

3,175,557

.56 

1,338,161

.56 

45,725.88 0.00 4,158,436

.65 

7,807,396

.54 

2,346,829

.54 

260,967.2

3 

0.00 4,174,186.65 8,717,881.6

5 

14,589,379.

96 

59.75 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,807,396

.54 

2,346,829

.54 

260,967.2

3 

0.00 4,174,186.65 0.00 14,589,379.

96 

0.00 

7.รพ.คํามวง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

2,297,835 330,325.0 32,280.00 0.00 4,296,759 8,413,749 2,164,779 411,459.0 0.00 4,371,119.00 6,957,199.1 15,361,107 45.29 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,413,749

.78 

2,164,779

.47 

411,459.0

0 

0.00 4,371,119.00 0.00 15,361,107.

25 

0.00 

8.รพ.หนอง
กุงศร ี

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

4,454,373

.98 

1,268,532

.25 

46,300.00 0.00 3,736,178

.00 

8,757,248

.29 

2,268,769

.97 

271,007.2

4 

0.00 4,545,231.00 9,505,384.2

3 

15,842,256.

50 

60.00 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,757,248

.29 

2,268,769

.97 

271,007.2

4 

0.00 4,545,231.00 0.00 15,842,256.

50 

0.00 

9.รพ.หวย
เม็ก 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

2,192,009 27,801.80 53,710.00 0.00 2,679,984 5,524,224 1,140,255 55,910.00 0.00 2,679,984.90 4,953,505.7 9,400,375.2 52.69 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 96,236.69 0.00 0.00 0.00 5,524,224

.65 

1,140,255

.66 

55,910.00 0.00 2,679,984.90 96,236.69 9,400,375.2

1 

1.02 

10.รพ.นา
มน 

ตอรองราคารวมแลว
ตกลงราคา 

1,177,188 459,130.9 15,100.00 2,960.00 1,911,498 3,702,505 897,478.3 109,172.0 39,446.00 1,977,698.00 3,565,876.9 6,726,299.8 53.01 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 3,959.00 0.00 0.00 0.00 3,702,505 897,478.3 109,172.0 39,446.00 1,977,698.00 3,959.00 6,726,299.8 0.06 

11.รพ.หวย
ผึ้ง 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

2,028,309 586,305.9 96,794.08 0.00 1,355,794 3,354,397 1,014,396 220,917.0 0.00 1,366,669.86 4,067,204.0 5,956,380.5 68.28 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๐ 
 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 8,436.95 0.00 0.00 0.00 3,354,397 1,014,396 220,917.0 0.00 1,366,669.86 8,436.95 5,956,380.5 0.14 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๑ 
 

-3.1 มูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

12.รพ.ทา
คันโท 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,488,836

.91 

0.00 71,530.00 312,146.0

0 

2,110,578

.15 

4,287,613

.87 

442,980.3

1 

267,720.0

0 

333,836.00 2,420,004.65 3,983,091.0

6 

7,752,154.8

3 

51.38 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,287,613

.87 

442,980.3

1 

267,720.0

0 

333,836.00 2,420,004.65 0.00 7,752,154.8

3 

0.00 

13.
รพ.สหัส
ขันธ 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,273,894

.40 

491,145.2

4 

177,662.0

0 

15,300.00 688,031.0

6 

4,570,518

.53 

894,504.1

1 

294,160.0

0 

44,350.00 1,600,742.92 2,646,032.7

0 

7,404,275.5

6 

35.74 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,570,518

.53 

894,504.1

1 

294,160.0

0 

44,350.00 1,600,742.92 0.00 7,404,275.5

6 

0.00 

14.รพ.รอง
คํา 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

563,171.6 257,834.4 17,092.40 0.00 1,262,364 2,400,187 1,034,764 117,264.7 2,996.00 1,560,571.05 2,100,462.4 5,115,783.7 41.06 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400,187 1,034,764 117,264.7 2,996.00 1,560,571.05 0.00 5,115,783.7 0.00 

15.รพ.
ดอนจาน 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

644,179.4 35,427.70 0.00 0.00 0.00 939,275.8 844,899.1 0.00 0.00 0.00 679,607.12 1,784,175.0 38.09 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 1,155.60 0.00 0.00 0.00 939,275.8 844,899. 0.00 0.00 0.00 1,155.60 1,784,175.0 0.06 

16.รพ.นา
คู 

ตอรองราคารวม
แลวตกลงราคา 

1,392,449 0.00 83,522.30 0.00 699,801.0 2,594,193 774,694.2 102,195.3 39,859.00 699,801.00 2,175,772.6 4,210,742. 51.67 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,594,193 774,694.2 102,195.3 39,859.00 699,801.00 0.00 4,210,742.5 0.00 

17.รพ.สาม
ชัย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,423,830

. 

359,221.7 8,800.00 0.00 1,214,490 2,876,007

. 

544,606.7 78,150.00 84,800.00 1,214,490.00 3,006,342.4 4,798,054.2 62.66 

สอบราคา/ ประกวด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,876,007 544,606.7 78,150.00 84,800.00 1,214,490.00 0.00 4,798,054.2 0.00 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๒ 
 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

ราคา/ e-bidding 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๓ 
 

-3.1 มูลคาการจัดซื้อรวมยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาของหนวยงาน (เทากับหรือมากกวารอยละ 20 ของมูลคาการจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาทั้งหมด)  (ตอ) 

ชื่อ
โรงพยาบาล 

มูลคาการจัดซ้ือรวม มูลคาการจัดซ้ือทั้งหมด รวมมูลคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยา 

วิธีดําเนินการ ยา 
วัสดุการ 
แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

ยา 
วัสด ุ
การ 

แพทย 

วัสดุทันต- 
กรรม 

วัสดุเอกซ- 
เรย 

วัสดุวิทยา 
ศาสตร 

จัดซื้อรวม จัดซื้อทั้งหมด 
คดิเปน
รอยละ 

18.รพ.ฆอง
ชัย 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

1,636,903

.68 

65,528.60 36,340.00 0.00 0.00 3,253,772

.10 

446,481.8

6 

175,125.0

0 

0.00 767,832.15 1,738,772.2

8 

4,643,211.1

0 

37.45 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,253,772

.10 

446,481.8

6 

175,125.0

0 

0.00 767,832.15 0.00 4,643,211.1

0 

0.00 

รวมทั้ง
จังหวัด 

ตอรองราคารวม 
แลวตกลงราคา 

85,784,3

71.54 

10,235,6

91.92 

816,185.

70 

4,999,20

6.40 

41,767,9

24.13 

182,154,

740.19 

36,225,5

60.30 

2,939,87

1.72 

5,851,507.

40 

48,161,458.

54 

143,603,3

79.69 

275,333,1

38.15 52.16 

สอบราคา/ ประกวด
ราคา/ e-bidding 

0.00 1,029,61

8.72 

0.00 0.00 0.00 182,154,

740.19 

36,225,5

60.30 

2,939,87

1.72 

5,851,507.

40 

48,161,458.

54 

1,029,618.

72 

275,333,1

38.15 0.37 

รอยละซ้ือรวมทั้งจังหวัด 47.09 31.10 27.76 85.43 86.72 
 

77,872,67

5.8 

153,918,4

91. 50.59 

หมายเหตุ : ผานเกณฑทุกโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๔ 
 

 
สรุปมูลคาการซื้อรวม จังหวัดกาฬสินธุ ณ ไตรมาส 1 ป 2561 

 

 

ประเภท มูลคาการซื้อรวม มูลคาการจัดซื้อทั้งหมด คิดเปนรอยละ 

ยา 85,784,371.54 182,154,740.19 45.15 

วัสดุการแพทย 11,265,310.64 36,225,560.30 25.14 
วัสดุทันตกรรม 816,185.70 2,939,871.72 29.39 
วัสดุเอกซเรย 4,999,206.40 5,851,507.40 87.33 

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย 41,767,924.13 48,161,458.54 93.54 
รวม 144,632,998.41 275,333,138.15 52.53 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



  ๒๙๕ 
 

3.2 มีการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา พ.ศ. 2557 

3.2.1 มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการดานยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา ในทุกระดับ 

สํานักงานสาธารณสขุจังหวัด ระดับคปสอ./รพ. 

- ทบทวนคณะกรรมการบริหารยาและเวชภัณฑระดับ
จังหวัด ( PTC จังหวัด) เพื่อดําเนินการควบคุมกํากับการ
ดําเนินงานตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขวาดวยการ
บริหารจัดการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2557 ซึ่งมี
ผูเกี่ยวของรวมเปนกรรมการครอบคลุมทั้งดานยา และ
เวชภัณฑมิใชยา และจากหนวยงานทุกสวนที่เกี่ยวของ 
(นพ.สสจ.เปนประธาน) 

- คปสอ.ทุกแหงมีคณะกรรมการบริหารยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาระดับอําเภอ รอยละ 100 

- ระดับโรงพยาบาลมีคณะกรรมการเภสัชกรรมและ
การบําบัดโรงพยาบาลรอยละ 100 

3.2.2 มีกรอบและบัญชีรายการยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีสอดคลองและลดหลั่นตามระดับสถาน
บริการ เปาหมายหรือเจตนารมณ 

จังหวัดกาฬสินธุ มีรายการบัญชียาจังหวัดกาฬสินธุ (ป 2560) และบัญชียา รพ.สต. (ป 2553) ซึ่ง
เปนรายการบัญชียาที่กําหนดใหหนวยบริการมีรายการตามกรอบบัญชีข้ันตํ่าเพื่อใชสําหรับการบริการอยางเทา
เทียม และใหอํานาจ PTC ระดับ CUP พิจารณาเพิ่มรายการยาสําหรับการใหบริการไดเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่ ทั้งน้ีป 2561 จะไดทบทวนและจัดทําบัญชียาทุกระดับใหทันสมัย และ
สามารถรองรับระบบบริการ service plan และระบบสงตอผูปวย ใหไดครอบคลุมหนวยบริการทุกระดับ โดย
ทุกโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุมีบัญชียาเปนไปตามกรอบที่จังหวัดกําหนดรอยละ 100 

ความสอดคลองและลดหลั่นกันตามระดับของโรงพยาบาล  ตามประเภท Service Plan ตามแนวคิดดังน้ี 

            รพศ. 

          รพท.  

        รพช.ขนาดใหญ  

      รพช.ขนาดเล็ก   

     รพ.สต.     

3.2.3 มีแผนจัดซื้อ จัดจาง ยา และเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
โรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการจัดทําแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑประจําป 2561 จํานวน             

90 แผน โดยนพ.สสจ.กาฬสินธุลงนามอนุมัติคิดเปนรอยละ 100 

3.2.4 มีการดําเนินการจัดซื้อถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ 
จากขอมลูผลการตรวจสอบภายในงานบรหิารเวชภัณฑระดับจังหวัดกาฬสินธุป 2560 พบวา

หนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดซือ้ยาไดถูกตองตามระเบียบพัสดุ   
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3.2.5 จัดซื้อจัดจางรวม 
 จังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการจัดซื้อรวมทั้งระดับจังหวัด 

โดยวิธีสอบราคา /E-bidding และทําสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปรมิาณมูลคา ดังน้ี 
- ยา จํานวน 61 รายการ สัญญาเริม่ตน 1 ต.ค. 2558 สัญญาสิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 หาก

ยังซื้อไดในราคาเดิมหรือตํ่ากวาราคาทีส่อบไดสามารถนํามารายงานเปนซื้อรวมราคาอางอิงได และป 2561 
ซื้อรวมยาระดับเขต จํานวน 35 รายการ โดยวิธี E-bidding (อยูระหวางดําเนินการเซ็นสัญญา รอยเอ็ด และ
ขอนแกนดําเนินการ) 

- วัสดุการแพทย จํานวน 27 รายการ สญัญาเริ่มตน 1 ก.พ. 2558 สัญญาสิ้นสุด 1 ก.พ 
2559 หากยังซือ้ไดในราคาเดิมหรือตํ่ากวาราคาที่สอบไดสามารถนํามารายงานเปนซื้อรวมจงัหวัดได และป 
2561 ซื้อรวมวัสดุการแพทยระดับจงัหวัด 84 รายการ โดยวิธี E-bidding  

- วัสดุทันตกรรม จัดซื้อรวมเขตป 2560 จํานวน 2 รายการ (อยูระหวางดําเนินการ) 

จังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดใหหนวยงานทุกแหงจัดซื้อรวมดวยวิธีการตอรองราคารวมแลวตกลงราคา  
(ราคาอางองิ) ดังน้ี 

 - ยา จัดซื้อตามราคาอางอิงเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 285 รายการ 
- วัสดุทันตกรรม จัดซื้อตามราคาอางองิเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 16 รายการ 
- วัสดุการแพทย จัดซื้อตามราคาอางองิเขต ประกาศใชป 2559 จํานวน 128 รายการ 
- วัสดุวิทยาศาสตรทางการแพทย ซื้อตามราคาอางองิของเฃต ประกาศใชป 2559 จํานวน 

134 รายการ (ราคาอางอิง วชย.LAB เขตสุขภาพที่ 7 ตามที่ สธ.0243.04/ว.365 ลว. 19 พค. 2558) 

3.2.6 มีการบริหารจัดการรวม แผนการสํารองรวม/คลังรวม ยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
จังหวัดกาฬสินธุมีคลังสํารองรวมยา ดังน้ี 

- รายการยาตานพิษและเซรุมไวที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ  ตามระบบการสํารองยาตานพิษ 
(สปสช.) โดยหนวยงานทุกแหงในจงัหวัดกาฬสินธุสามารถเบกิใชไดภายใน 24 ช่ัวโมง ตามความจําเปน
เรงดวน 

- รายการยาที่หาซือ้ยาก และเปนรายการยาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุสงตอผูปวยกลับมารักษา 
ใกลบาน ไดกําหนดระบบการสงตอยาและใหโรงพยาบาลชุมชนสามารถขอเบิกใชยาจากรพ.กาฬสินธุ และให
ตามจายชดเชยคายาไดภายหลัง  

3.2.๗ มีการรายงาน และประเมินผลการดําเนินงานตามลําดับชั้น ในเวลาท่ีกําหนด 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดกําหนดการรายงานและควบคุมกํากบัการบรหิารจัดการดาน

ยาและเวชภัณฑมิใชยาดังน้ี 
(1) รายงานประจําเดือน  โรงพยาบาลทุกแหงรายงานผลการจัดซื้อ การใช และมลูคาคงคลัง มาที ่

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และนําเสนอรายงานทุกไตรมาสในที่ประชุมกวป. 
(2) การวิเคราะหผลงานรายไตรมาส เพือ่ใหคณะกรรมการบรหิารเวชภัณฑจังหวัด (PTC) ไดสะทอน

ผลงานรายไตรมาสใหหนวยบริการทุกแหงทราบในทีป่ระชุม  
(3) การรายงานผลการดําเนินการระดับเขตทกุไตรมาส และรายงานสง สป.ทุก 6 เดือน 

3.3 จริยธรรมวาดวยการจัดซื้อจัดหาและการสงเสริมการขายยาและเวชภัณฑท่ีมิใชยา 
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    - มีแนวปฏิบัติและกลไกการกํากับการปฏิบัติตามเกณฑจริยธรรม 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดจัดการประชุมเพื่อช้ีแจงการดําเนินการตามระเบียบกระทรวง

สาธารณสุขวาดวยการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑที่มิใชยา พ.ศ. 2557 ใหหนวยงานทุกระดับ 
(โรงพยาบาล/รพ.สต.) ในวันที่ 29 กันยายน 2557 และสั่งการใหมกีารดําเนินการตามระเบียบฯ ดังหนังสือ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โรงพยาบาลทุกแหง (18 แหง คิดเปน 100 %) ประกาศเกณฑ
จริยธรรมฯระดับหนวยงานแลว และแตละโรงพยาบาลกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
เกณฑจริยธรรม 
 
4. สรุปประเด็นสาํคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลือ่นนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสาํเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 

4.1 แตละโรงพยาบาลมีความเขาใจที่ไมตรงกันในราคาอางอิงแตละประเภท จึงอาจสงผลตอมลูคา
การจัดซื้อรวมของบางโรงพยาบาล 

4.2 การจัดซื้อรวมมีความยุงยาก ซบัซอน ใชระยะเวลาในการดําเนินงานนาน โดยเฉพาะการพิมพ
เอกสารทีม่ีจํานวนมากใหถูกตองตามระเบียบพสัดุ การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะยาและวัสดุการแพทยที่
แพทยและผูประกอบวิชาชีพทุกโรงพยาบาลยอมรับรวมกัน 

4.3 โรงพยาบาลที่ซื้อรวมตํ่ากวาเปาหมายที่กระทรวงกําหนดคือ นอยกวารอยละ 20 ในวัสดุ      
บางประเภท ไมซื้อรวม ดวยเหตุผลดานราคาและความยุงยากในการบริหารจัดการ 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

1.การดําเนินการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑยารวมระดับเขตมีความ
ลาชา (ดําเนินการโดยวิธี 
สอบราคาและ E-bidding) 
2. โรงพยาบาลทุกแหงมีการ
ประกาศเกณฑจริยธรรมฯ และการ
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
เกณฑจริยธรรม แตจังหวัดยังไมได
ดําเนินการจัดทําระบบรายงานเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติตามเกณฑฯ 
 

- - 
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6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
6.1  ขอเสนอแนะตอหนวยรับตรวจ 
-  มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศการบรหิารจัดการดานยาและเวชภัณฑมิใชยาระดับเขต 

และใชเพื่อการควบคุมกํากบั 
6.2 ขอเสนอแนะตอสวนกลาง หรือผูบริหาร เพื่อการปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ การดําเนินงาน 

กฎระเบียบ กฎหมาย  
 -  ควรมีการพฒันาระบบฐานขอมูลสารสนเทศจากกระทรวงฯ ใหสามารถประมวลผลการดําเนินงาน
ไดอยางมีประสทิธิภาพ และครอบคลุมการรายงานตามขอกาํหนดของตัวช้ีวัดตรวจราชการ เพื่อลดปญหาการ
ทํางานซ้ําซอน 

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 
  ไมมี 

  ผูรายงาน นางเยาวมาลย วรรณสินธ 
ตําแหนง เภสัชกรชํานาญการ สสจ.กาฬสินธุ 
วันที่รายงาน 5 มิถุนายน 2561 
โทร 086-2342705 
E-mail: pumpharm@hotmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 
 ตัวช้ีวัดการตรวจราชการที่ 31 ระดับความสําเรจ็ของหนวยงานสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข            
                      มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจงัหวัด 

2. สถานการณ 
      2.1 การตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับจังหวัดและภาคีเครือขายระดับอําเภอ ไดดําเนินการออก
ตรวจสอบภายในหนวยรับตรวจในสังกัดตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 โดยกําหนด
เปาหมายขอบเขตการตรวจสอบหนวยรับตรวจ จํานวน 43 แหง ประกอบดวย 
   1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด   จํานวน  1 แหง 
   2. โรงพยาบาลทั่วไป     จํานวน  1 แหง 
   3. โรงพยาบาลชุมชน    จํานวน 17 แหง 
   4. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ   จํานวน 18 แหง 
   5. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล จํานวน   6 แหง  
ในสวนของการตรวจสอบภายในภาคีเครือขายระดับอําเภอ จังหวัดไดแจงใหจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ระดับอําเภอ ประจําปงบประมาณ 2561 สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุทราบ และรายงานผล
การตรวจสอบภายในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในเครือขายหนวยบริการสุขภาพ ตามแผนการ
ตรวจสอบภายในระดับอําเภอ พรอมจัดสงรายงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุทราบ ภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ตรวจสอบแลวเสร็จ 
      2.2 การพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ (Internal Control : IC) ประจําปงบประมาณ 2561 
หนวยงานมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยใชแบบ
ประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ซึ่งแตละมิติไดระบุกิจกรรมยอยไวชัดเจน สามารถใชเปนคูมือ     
ในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยบริการไดครอบคลุมทุกดาน และจังหวัดไดรวบรวม
ผลการประเมินผลระบบควบคุมภายในประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ของหนวยงานในสังกัดครบถวน  
ทุกแหง ประกอบดวยโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง และหากพบวาแตละมิติตํ่ากวารอยละ 90 
หนวยบริการตองจัดสงแผนพัฒนาองคกรตามมิติที่พบจุดออน และรายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนา
องคกร ซึ่งแบบประเมินเพิ่มประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบดวย 
   1.มิติดานการเงิน 
   2.มิติดานจัดเกบ็รายไดคารักษาพยาบาล 
   3.มิติดานงบการเงิน 
   4.มิติดานบรหิารพสัดุ 
   5.มิติดานระบบการควบคุมภายใน 

แบบ ตก. 1 
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3. การดําเนินงาน/ตามผลการดําเนินงานตามมาตรการสาํคัญ 
  3.1 การตรวจสอบภายใน : ติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในตามแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2561 
           1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับ
จังหวัดและภาคีเครือขายระดับอําเภอ ไดดําเนินการออกตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน 
ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2561 กําหนดเปาหมายขอบเขต             
การตรวจสอบหนวยรับตรวจ จํานวน 43 แหง ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ดําเนินการตรวจสอบแลว จํานวน 19 
แหง คิดเปนรอยละ 44.19 ประกอบดวย  
   1.1) โรงพยาบาลทั่วไป จํานวน 1 แหง  
   1.2) โรงพยาบาลชุมชน จํานวน 8 แหง  
   1.3) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จํานวน 8 แหง  
   1.4) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล จํานวน 2 แหง  
ขณะน้ีอยูระหวางรวบรวมรายงานผลการตรวจสอบภายในภาพรวมระดับจังหวัดรอบ 9 เดือน ประจําปงบประมาณ 2561 
เพื่อแจงใหกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป  

เปาหมาย/ผลงานการตรวจสอบภายใน 
หนวยงาน เปาหมาย 

(แหง) 
ผลงาน (แหง) คิดเปนรอยละ 

1.สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 1 - - 
2.โรงพยาบาลทั่วไป 1 1 100 
3.โรงพยาบาลชุมชน 17 8 47.06 
4.สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 18 8 44.44 
5.โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตําบล 6 2 33.33 

รวม 43 19 44.19 

 สําหรับหนวยรับตรวจที่ยังไมดําเนินการตรวจสอบ จํานวน 24 แหง คิดเปนรอยละ 
55.81 จังหวัดจะดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 พรอมรายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 12 
เดือน      ใหกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบตอไป  

 2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ แจงใหโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน
ทุกแหง/สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกอําเภอ/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง รายงานขอมูลการ     
ใชจายคาสาธารณูปโภค และคาสาธารณูปโภคคางจายของหนวยงาน ปงบประมาณ 2561 เปนรายไตรมาส
ตามแบบ รง.1-1 , รง.2-1 , รง.3-1 และแบบฟอรม A-E ภายในวันที่ 5 นับแตวันสิ้นสุดของแตละไตรมาส 
สําหรับการรายงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลหนวยงานใน
สังกัด เพื่อรายงานใหกลุมตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบ 
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  3.2 ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด 
 1) หนวยบริการในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 18 แหง ได
ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจําปงบประมาณ 2561 ครบ 100% ครอบคลุม
หนวยบริการระดับโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชนทุกแหง ดังน้ี  

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลัง 5 มิติ ตามเกณฑการประเมิน 3 
ระดับ 

เกณฑการประเมิน 5 มิติ ระดับดีมาก 
คะแนน 96-

100  
(แหง) 

ระดับดี 
คะแนน 91-

95  
(แหง) 

ระดับพอใช 
คะแนน 85-

90 
(แหง) 

รวม 
(แหง) 

1.มิติดานการเงิน 6 11 1 18 
2.มิติดานจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล 8 9 1 18 
3.มิติดดานงบการเงิน 6 10 2 18 
4.มิติดานบรหิารพัสดุ 3 12 3 18 
5.มิติดดานระบบการควบคุมภายใน 6 10 2 18 

 จากตารางท่ี 1 ผลการประเมินพบวาหนวยบริการที่มีผลการประเมินผานเกณฑรอยละ 
90 ข้ึนไป ทั้ง 5 มิติ จํานวน 14 แหง คิดเปนรอยละ 77.78 สําหรับหนวยบริการที่มีผลการประเมินไมผาน
เกณฑ   รอยละ 90 ข้ึนไป จํานวน 4 แหง (รพ.กมลาไสย , รพ.หวยผึ้ง , รพ.นามน , รพ.ดอนจาน) ทั้งน้ี ไดแจงให
หนวยบริการจัดทํารายงานเปรียบเทียบแผน-ผลการพัฒนาองคกร เพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่พบ
จุดออน       ในแตละมิติแลว กําหนดสงผลการพัฒนาองคกร 5 มิติ ใหจังหวัด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 
2561  

 2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดสรุปผลการประเมินภาพรวมตามแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการเงินการคลัง 5 มิติ ประจําปงบประมาณ 2561 โดยแยกผลการประเมินแตละมิติที่หนวย
บริการผานเกณฑรอยละ 90 ข้ึนไป ดังน้ี   

ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะหผลการประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ ตามเกณฑการประเมิน 5 มิติ 
เกณฑการประเมิน 5 มิติ เปาหมาย (แหง) ผลงาน (แหง) รอยละ 

1.มิติดานการเงิน 18 17 94.44 
2.มิติดานจัดเก็บรายไดคารักษาพยาบาล 18 17 94.44 
3.มิติดานงบการเงิน 18 17 94.44 
4.มิติดานการบรหิารพสัดุ 18 15 83.33 
5.มิติดานระบบการควบคุมภายใน 18 16 88.89 

จากตารางท่ี 2 พบวาหนวยบริการที่ไมผานเกณฑการประเมินรอยละ 90 ข้ึนไป ตามเกณฑประเมินระบบ
ควบคุมภายใน 5 มิติ ดังน้ี 
  1) มิติดานการเงิน  จํานวน 1 แหง คือ รพ.หวยผึง้ 
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  2) มิติดานจัดเกบ็รายไดคารกัษาพยาบาล จํานวน 1 แหง คือ รพ.ดอนจาน   
  3) มิติดานงบการเงิน จํานวน 1 แหง คือ รพ.ดอนจาน 
  4) มิติดานการบริหารพสัดุ จํานวน 3 แหง คือ รพ.กมลาไสย , รพ.รพ.นามน , รพ.ดอนจาน 
  5)  มิติดานระบบการควบคุมภายใน จํานวน 2 แหง ประกอบดวย รพ.กมลาไสย , รพ.ดอนจาน 
 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (key Risk Area/key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห 
จากการตรวจติดตาม 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

5.ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําให 

การดําเนินงานไมบรรลุ
วัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะท่ีใหตอหนวยรับตรวจ สิ่งท่ีผูทําหนาท่ีตรวจราชการ
รับไปประสานหรือดําเนินการ

ตอ 
-หนวยตรวจระดับจังหวัด มีบุคลากร
ไม เพียงพอ ทําใหการตรวจสอบ
ภายในไมครอบคลุมหนวยรับตรวจ
ทุกแหง 
-การดําเนินงานตรวจสอบภายใน  
ยังไมบรรลุตามแผนที่กําหนดไว 
เ น่ืองจากภาระงานประจํามีมาก 
แล ะมี ก า ร เ ลื่ อ นแผ นก า ร ออ ก
ตรวจสอบภายในทุกป   
 

-ควรจัดสรรกรอบอัตรากําลังสายงาน
นั ก วิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น        
เพื่อขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายใน
บรรลุเปาหมายที่วางไว  
-ควรจัดลําดับความเสี่ยงของหนวยรับตรวจ 
เพื่อกําหนดแผนการออกตรวจสอบ
ภายในทุกป ซึ่งแตละปควรตรวจสอบ
ใหครอบคลุมเฉพาะหนวยรับตรวจที่มี
ความเสี่ยงสูง 

- 
 
 
 
- 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย/ตอสวนกลาง/ตอผูบริหาร/ตอระเบียบกฎหมาย 
  ไมม ี

7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

  ไมม ี
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ผูรับผิดชอบ/ผูเขียนรายงานผล 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 

1 นางสุระภา ฆารสวาง นักจัดการงานทั่วไป 
ชํานาญการพิเศษ 

089-8439293 Surapa9293@gmail.com 

2 น.ส.จุฑารัตน จงัโกฎิ นักวิชาการเงินและ
บัญชีชํานาญการ 

081-3200626  

3 น.ส.สมบัติ สุทธิชุม จพ.การเงินและบัญชี
ชํานาญงาน 

081-3205330  

4 น.ส.สุวิกรานต ศรีวรรณา จพ.ธุรการปฏิบัติงาน 085-6083557 tueleep@outlook.co.th 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1. ประเด็นการตรวจราชการ 

ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 32 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  (ระดับ 5 รอยละ 60) 

ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการในสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในระดับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โดยมุงเนนที่
หมวด 1 การนําองคการ และ หมวด 5 การมุงเนนบุคลากร 

2. สถานการณ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดจัดแบงโครงสรางเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด ระดับ

โซน ระดับอําเภอ/ตําบล มี 0ระบบการรายงานระหวางคณะกรรมการกํากับดูแลสวนราชการ ผูบริหารสวน

ราชการ สวนราชการ และ0ในแตละกลุมงาน / ไดมีการบริหารจัดการติดตามกํากับตามลําดับช้ัน รพ.และ สสอ. 

ภายใตการกํากับดูแลของ สสจ.โซน หัวกลุมงานภายใตการกํากับดูแลของนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด 

ผูเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกัน ผูเช่ียวชาญดานสาธารณสุข เจาหนาที่บริหารงานสาธารณสุข 

พันธกิจหรือหนาท่ีตามกฎหมาย 

    สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ มีบทบาทและหนาที่หลกัตามกฎกระทรวง แบงสวนราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐ 

ภารกิจตามกฎหมาย 

การเสริมสรางสุขภาพอนามัย การปองกัน ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของ

ประชาชน 

พันธกิจ/หนาท่ีตามกฎหมาย  

หนาที่ตามกฎกระทรวง การแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

2560  ขอที่ 20 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ มีอํานาจหนาที่ 

1.จัดทําแผนยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่ 

2.ดําเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ 

3.กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่ เพื่อให

การปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ 

4.สงเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดใหเปนไปตาม

นโยบายของกระทรวง 

5.พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 

6.ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๐๕ 
 

 

สินคา และบริการท่ีสงมอบ 

 1.แผนยุทธศาสตรดานการพฒันาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ1.แผนยุทธศาสตรดานการพฒันาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ ป 2561-256๔ 
 2. ขอมูลและองคความรู 
 3. ระบบบริการสุขภาพ (สงเสริม ปองกัน รักษา ฟนฟู และคุมครองผูบริโภค) 
 4.การออกใบอนุญาตดานผลิตภัณฑและบริการสุขภาพ 
พันธกิจ : บริหารจัดการระบบสุขภาพ ดวยธรรมาภิบาล ภายใตการมีสวนรวมของหุนสวนสุขภาพ  
วิสัยทัศน : ประชาชนชาวกาฬสินธุสุขภาพดี มีอายุยืนยาว  
คานิยม : MOHP  

Mastery : M = การเปนนายตัวเอง , 
Originality : O = เรงสรางสรรคสิ่งใหม  
People Center Approach : P = ใสใจประชาชน  
Humanity : H = ออนนอมถอมตน 

วัฒนธรรม : การตรงตอเวลา  เรียนรูสิ่งใหม  จิตอาสา  มสีมัมาคาราวะ  
สมรรถนะหลักขององคกร:  
        การแสวงหาความรวมมือจากหุนสวนสุขภาพและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของในการรวมจัดการระบบ
สุขภาพสําหรับประชาชน  
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร: (ดานพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
      ความรวมมือของหุนสวนสุขภาพ พันธมิตร และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และกระบวนการทาง
ยุทธศาสตรทีเ่ขมแข็งทัง้ระบบงาน บุคลากร และความรวมมือขององคกรตาง ๆ ในการสรางใหจงัหวัดกาฬสินธุ
เปนสังคมสุขภาวะ 
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร: (ดานพันธกิจ ปฏิบัติการ บุคลากร สังคม) 
      การทําใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแลตนเอง health literacy สามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพได 
ลดอัตราปวย และอัตราตาย เขาถึงบริการสุขภาพอยางทั่วถึงเปนธรรม ดวยบริการที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัย บุคลากรผูใหบริการมีความสุขในการปฏิบัติงาน  
 

3. การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

 จังหวัดกาฬสินธุ มีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 18 แหง  โดยปงบประมาณ 2561 จังหวัด
กาฬสินธุ ไดกําหนดเปาหมายใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุกแหงเขารวมดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ 
PMQA และจะตองมีสํานักงานสาธารณสุขอําเภอดําเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผานตามเกณฑที่กระทรวงกําหนดรอยละ 20 โดยตองมี สสอ.ที่ผานเกณฑที่กําหนดไมนอยกวา จํานวน 4  
แหง คิดเปนรอยละ 22.22  

จังหวัดกาฬสินธุ มีกระบวนการดําเนินงาน PMQA โดยจัดการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่
รับผิดชอบงาน PMQA ของ สสอ. และผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน ตามแบบฟอรมที่กระทรวงกําหนด  และมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวย เชน กลุม Line PMQA เมืองนํ้าดํา ,E Mail เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร 
ประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง และมีการออกติดตามนิเทศงานสาธารณสุขผสมผสาน
งานยุทธศาสตรพฒันาสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ และตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ตัวช้ีวัดการ
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ในทุก คปสอ. มกีารการประชุมพฒันาศักยภาพผูปฏิบัติงาน PMQA ของ

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๐๖ 
 

จังหวัดและของ สสอ.ในการเรียนรูเกณฑและการประเมินผลการดําเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว
ทางการดําเนินงานพฒันาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐกับจงัหวัดใกลเคียงในเขตสุขภาพ 2 จังหวัด ใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2561  
 มีผลลัพธของการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินผลตัวช้ีวัด KPI Profile ดังน้ี  
(ขอมูลเชิงปริมาณ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ) 

1.ระดับ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สรุปผลประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับคะแนนผลการดําเนินงาน 5 จํานวน 1 แหง คิดเปนรอยละ 100 

2.ระดับ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สรุปผลประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ ระดับคะแนนผลการดําเนินงาน 5 จํานวน 7 อําเภอ จากจํานวนทั้งสิ้น 18 อําเภอ คิดเปนรอยละ 
38.89 บรรลุเกินเปาหมายตามเกณฑที่กําหนด (รอย 20 ) 
ตารางสรุปผลประเมินการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(ขอมูลเชิงปริมาณ ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ) 

ลําดับ 
หนวยงาน 

ระดับคะแนนผลการดําเนินงาน 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 คะแนนรวม 
1 สสจ.กาฬสินธุ     √ 5 
2 สสอ.กมลาไสย     √ 5 
3 สสอ.กุฉินารายณ √     1 
4 สสอ.เขาวง √     1 
5 สสอ.คํามวง  √    2 
6 สสอ.ฆองชัย   √   3 
7 สสอ.ดอนจาน   √   3 
8 สสอ.ทาคันโท     √ 5 
9 สสอ.นาคู √     1 
10 สสอ.นามน     √ 5 
11 สสอ.เมือง  √    2 
12 สสอ.ยางตลาด √     1 
13 สสอ.รองคํา  √    2 
14 สสอ.สมเด็จ     √ 5 
15 สสอ.สหัสขนัธ     √ 5 
16 สสอ.สามชัย √     1 
17 สสอ.หนองกุงศรี √     1 
18 สสอ.หวยผ้ึง     √ 5 
19. สสอ.หวยเม็ก 

 
   √ 5 

 

ภาพรวม  
6 แหง 

(33.33%
) 

3 แหง 
(16.67%

) 

2 แหง 
(11.11%

) 
0 แหง 

สสจ.1 แหง 
(100%) 

สสอ.7 แหง 
(38.89%) 

- 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๐๗ 
 

 
 ขอคนพบในดานคุณภาพที่พบ (อธิบายในภาพรวมของจงัหวัด ) ***** รอสรุปผลการตรวจประเมิน
ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ***** 
 

แผนภูมิแสดงผลสมัฤทธิข์องความสาํเร็จในการดําเนินงาน PMQA 
(ขอมูลเชิงปริมาณ ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 ) 

ผลสัมฤทธิ�การดาํเนินงาน PMQA

เป้าหมาย สสจ.100 %

(7 แห่ง)

(2 แห่ง)
(3 แห่ง)

(6 แห่ง)

(1 แห่ง)

 

 ขอคนพบของผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน พบวา สสจ.กาฬสินธุมีการดําเนินงานตามแนวทาง และ
เกณฑที่กระทรวงกําหนดไดครบถวนถูกตอง ตาม Small Success ในรอบ 3,6และ 9 เดือน ซึ่งจากขอมูล
สรุปผลตาม Small Success รอบ 12 เดือน พบวา สสจ.ผานเกณฑระดับ 5 คิดเปนรอยละ 100 และหนวยงาน
ระดับ สสอ.ผานเกณฑระดับ 5 คิดเปนรอยละ 98.89 (7แหง) ผานเกณฑเกินเปาหมายท่ีกําหนด คือรอยละ 
20 และมี สสอ.ผานเกณฑระดับ 1 คิดเปนรอยละ 33.33 ผานเกณฑระดับ 2 คิดเปนรอยละ 16.67 และผาน
เกณฑระดับ 3 คิดเปนรอยละ 11.11  

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๐๘ 
 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- 
 
 

- - 

 

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

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

 
 

        ผูรายงาน นายโชคชัย  มงคลสินธุ 
        ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
        วัน/เดือน/ป ...มิถุนายน 2561 
        โทร  043-815292 ,064-5619356 
        e-mail : Chok_mks@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวชี้วัดตรวจราชการท่ี 33 รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผาน         
                            การรับรอง HA ข้ัน 3  (รพศ./รพท. รอยละ 100 , รพช. ไมนอยกวา รอยละ 80) 
2. สถานการณ 

ตามที่  กระทรวงสาธารณสุข  โดยสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ไดเห็นความสําคัญดานการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล  และเปนนโยบายที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของหนวย
บริการซึ่งเปนประเด็นสําคัญในพัฒนาโรงพยาบาลศูนย  โรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย  
กรมควบคุมโรค  และกรมสุขภาพจิต  โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เขาสูการ
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล  ตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA  ข้ัน 3 , Re - 
Accreditation  และไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานบริการสุขภาพ และเครือขายวิชาชีพทางดาน
การแพทยและสาธารณสุขอยางตอเน่ืองและย้ังยืน ตลอดจนสงเสริมใหมีการพัฒนาการบริการสูความเปนเลิศ  
เพื่อมุงเนนใหผูรับบริการ  ประชาชนและสังคม ไดรับบริการที่ดีมีคุณภาพน้ัน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ ไดเล็งเห็นความสําคัญจําเปนดังกลาว และยึดถือเปนองคประกอบสําคัญหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานสถานพยาบาล (HA)  ใหเปนระบบ อยางตอเน่ืองมุงสูการรับรองตามมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานที่จังหวัดกําหนด  เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเครือขายระบบบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ  ทุติย
ภูมิ และแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (ดานสาธารณสุข) ใหครอบคลุมทุกมิติ สามารถขับเคลื่อนไปได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความตอเน่ือง  และเปนการชวยลดปญหาในการรองเรียนของผูรับบริการตาม 
มาตรา 41  

            จังหวัดกาฬสินธุ  มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งสิ้น  18  แหง  ประกอบดวย  
โรงพยาบาลทั่วไป  1  แหง  โรงพยาบาลชุมชน 17  แหง และโรงพยาบาลที่เขาเกณฑเขารับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาล จํานวน 13 แหง   โดยผานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA  ข้ัน  3  
จํานวน  12  แหง  คิดเปนรอยละ  92.31 อยูระหวางการรับการเย่ียมเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(HA)  ข้ัน  3  เน่ืองจากหมดอายุการรับรอง จํานวน  1  แหง  คิดเปนรอยละ 7.69  โรงพยาบาลที่ยังไม
เขาเกณฑการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA  จํานวน  4  แหง  เน่ืองจากยังไมเปดใหบริการผูปวยใน  
และเพิ่งเริ่มเปดใหบริการผูปวยใน (IPD) ขนาด  10  เตียง  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2560  จํานวน  1  แหง  
โรงพยาบาลทั้ง  4  แหง  อยูระหวางการเขาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล  HA  โรงพยาบาลใน
จังหวัดกาฬสินธุอยูระหวางรอผลการตออายุการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ( Reaccreditation ) จํานวน  
1  แหง  คือ โรงพยาบาลรองคํา 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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ขอมูลโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ 
 

ลําดับที ่ สถานพยาบาล ผานการรับรองคุณภาพ (HA) รอยละ 
1 รพท. จํานวน  1  แหง 1 100 % 
2 รพช. จํานวน  13  แหง 12 92.31 % 
3 รพ.ขนาด F3  จํานวน  4  แหง - - 

 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด 
รายการ
ขอมูล 

อําเภอ 1 (ขอมูล 
ณ วันที่รับตรวจ

ราชการ 

ภาพรวมจังหวัด 
(ขอมูล ณ วันที่รับ

ตรวจราชการ) 

ภาพรวมจังหวัด 

 : รอบ 1 ไตรมาส 1  

(ขอมูล ต.ค. - ธ.ค. 60) 

: รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 

(ขอมูล ต.ค. - ธ.ค. 61) 
1 ตัวช้ีวัดที่ 7 : รอยละของโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรมาฐานผานการรับรอง HA  

                 ข้ัน 3 
  : โรงพยาบาลทั่วไปผาน
การรบัรองคุณภาพ HA 
ข้ัน 3 รอยละ 100 
  

เปาหมาย 1  แหง     

ผลงาน 1  แหง     
อัตรา/
รอยละ 

100 
    

 : โรงพยาบาลชุมชนผาน
การรบัรองคุณภาพ HA 
รอยละ 80 
  

เปาหมาย 13  แหง     

ผลงาน 12  แหง     
อัตรา/
รอยละ 

92.31 
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สรุปสถานการณรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  จังหวัดกาฬสินธุ   
 

No. จังหวัด โรงพยาบาล 
ขั้น

ปจจุบัน 
วันรับรอง วันหมดอายุ หมายเหตุ 

1 กาฬสินธุ กาฬสินธุ r2 11 เม.ย. 60 10 เม.ย. 63 เปาหมายป 2563 

2 กาฬสินธุ นามน r1 26 ม.ค. 59 25 ม.ค. 62 เปาหมายป 2562 

3 กาฬสินธุ ยางตลาด r1 22 พ.ค. 61 21 พ.ค. 64 เปาหมายป 2564 

4 กาฬสินธุ เขาวง r2 22 พ.ค. 61 21 พ.ค. 64 เปาหมายป 2564 

5 กาฬสินธุ กมลาไสย r1 22 ส.ค. 60 21 ส.ค. 63 เปาหมายป 2564 

6 กาฬสินธุ หวยผึ้ง 2 30 มิ.ย. 59 อยูระหวางตออายุ เปาหมายป 2561 

7 กาฬสินธุ หนองกงุศร ี r2 27 พ.ย. 60 26 พ.ย. 63 เปาหมายป 2564 

8 กาฬสินธุ หวยเม็ก r2 27 มิ.ย. 57 9 เม.ย. 64 เปาหมายป 2564 

9 กาฬสินธุ รองคํา r1 26 ก.ย. 57 อยูระหวางตออายุ เปาหมายป 2561 

10 กาฬสินธุ สมเด็จ 3 12 ก.ค. 59 11 ก.ค. 61 เปาหมายป 2561 

11 กาฬสินธุ ทาคันโท 3 13 ธ.ค. 59 12 ธ.ค. 61 เปาหมายป 2562 

12 กาฬสินธุ คํามวง r2 12 พ.ค. 57 23 เม.ย. 64 เปาหมายป 2564 

13 กาฬสินธุ สหสัขันธ r2 27 มิ.ย. 60 26 มิ.ย. 63 เปาหมายป 2563 

14 กาฬสินธุ รพร.กุฉินารายณ r1 9 ม.ค. 60 8 ม.ค. 63 เปาหมายป 2563 

15 กาฬสินธุ รพ.ดอนจาน 

อยูระหวางการเขาสูกระบวนการพฒันาคุณภาพสถานพยาบาล  HA  
16 กาฬสินธุ รพ.ฆองชัย 

17 กาฬสินธุ รพ.สามชัย 

18 กาฬสินธุ รพ.นาคู 
  
 

หมายเหตุ : A-HA =  โรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ข้ันกาวหนา  
               (Advance HA)  
             : สถานะข้ันปจจุบันที่มีตัวอักษร e (expired) = โรงพยาบาลหมดอายุในสถานะข้ันการรบัรองน้ัน ๆ 
             : สถานะข้ันปจจุบัน r (Re-Accreditation ) = โรงพยาบาลตออายุการรับรอง /  
               r1 = ตออายุการรับรองครั้งที่1   r2 = ตออายุการรับรองครั้งที่ 2 
เก็บขอมูลจาก : เว็บไซตสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน)  ณ  วันท่ี  30 เม.ย. 
2561 
 
กลยุทธการดําเนินงาน 

1. กําหนดนโยบายมาตรฐานที่ใชในการพัฒนาคุณภาพบรกิารของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ โดย
การควบคุมกํากับผานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด (KSQT : Kalasin Sustainable Quality 
Team)  และคณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (HA,รพ.สต.ติดดาว,PMQA) เขต
สุขภาพที่ 7 มาตรฐาน HA  

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสนิธุไดดําเนินการพัฒนาพี่เลีย้ง QLN โดยไดรับการสนับสนุนจาก
อาจารยที่ปรึกษาของศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
HACC : KKU  คณะกรรมการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ (HA,รพ.สต.ติดดาว,PMQA) เขต
สุขภาพที่ 7  จํานวน  15  คน  และไดลงเย่ียมเตรียมความพรอม (Site visit)  โรงพยาบาลกลุมเปาหมาย (เนน
โรงพยาบาลที่จะ Accredit , Acc.Reaccredit ในป 2561)  จํานวน  3  แหง  คือ 
      1.) โรงพยาบาลทาคันโท  วันที่   6  มิถุนายน  2561 
      2.) โรงพยาบาลหวยผึ้ง    วันที่   8  มิถุนายน  2561 
      3.) โรงพยาบาลสมเด็จ    วันที่  21  มิถุนายน  2561    

3. แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด ในรูปแบบของคณะกรรมการเครือขายคุณภาพ
อยางย่ังยืนจังหวัดกาฬสินธุ (KSQT : Kalasin Sustainable Quality Team)  และกําหนดแผนงานการพัฒนา
โรงพยาบาล  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูการ Accreditation/Re - Accreditation ป 2561 
Accreditation ครบทุกแหง โดยมีกลุมเปาหมายดังน้ี 
 

2. โรงพยาบาลที่ยังคงธํารงการพฒันาบันไดข้ัน 2 เน่ืองจากหมดอายุการรบัรองคุณภาพ HA  
 

ลําดับ ช่ือสถานพยาบาล Pre - Survey จาก สรพ. Site visit จาก QLN เขต 
1 โรงพยาบาลหวยผึง้ วันที่  17  พฤษภาคม  2561 วันที่  8  มิถุนายน  2561 
  ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมเดือนกรกฎาคม 2561 

 

3. โรงพยาบาลอยูระหวางรอผลการรบัรองตออายุการรบัรองคุณภาพมาตรฐาน HA(Reaccreditation ) 
จํานวน  1  แหง 

 

ลําดับ ช่ือสถานพยาบาล กําหนดเย่ียมจาก สรพ. หมายเหตุ 
1 โรงพยาบาลรองคํา   วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ  2561   รอผล 
 

3.โรงพยาบาลที่ครบกําหนดวันย่ืนหนังสอืแจงความจํานงเพือ่ขอตออายุการรับรองคุณภาพ HA ในป 
2561 
 

ลําดับ ช่ือสถานพยาบาล วันรับรอง วันหมดอายุ วันย่ืนเอกสาร 
1 โรงพยาบาลสมเด็จ 12 ก.ค. 59   11 ก.ค. 61 ปลายเดือนมิถุนายน 61 
2 โรงพยาบาลทาคันโท 13 ธ.ค. 59 12 ธ.ค. 61 เดือนสงิหาคม 61 

 
4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ

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

1. โรงพยาบาลไมไดรับวันเขาเย่ียมจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการ 

มหาชน) สรพ.  ทันตามกําหนดการหมดอายุการรบัรองของแตละโรงพยาบาล 

2. ขาดการสงเสริมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจงัหวัด 

3. งบประมาณ 

- การพัฒนาองคความรูดานคุณภาพแกทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 
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ขอเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติ 
1. การสนับสนุนทรัพยากร  คน เงิน ของ ขอมูลและองคความรู ในการใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ 
2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานพัฒนาคุณภาพระดับจังหวัด 

 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

   
   
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

         ไมมี 
 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

ไมมี  
        ผูรายงาน  นางสาวเพชรลัดดา  วังภูสิทธ์ิ    
        ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ      
        วันที่ 6 มิถุนายน  2561 
        โทร 0 6235 6556 2  
                                                   E-mail : wangphusit272@gmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๑๔ 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

1.ประเด็นการตรวจราชการ  
ตัวชี้วัดตรวจราชการท่ี ๓๔ รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว   
                                  (ไมนอยกวา รอยละ 25) 

 
2. สถานการณ 

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข0 กําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.

สต.) เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนดานสุขภาพ ของประชาชน 0 ใหมีบริการที่มีคุณภาพ

มาตรฐานทุกระดับ 0ในทุกดาน ทั้งดานการรักษา สงเสริม ปองกัน ฟนฟู รวมถึงงานคุมครองผูบริโภค ตาม 0

เกณฑพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลติดดาว (รพ.สด.ติดดาว) 0ซึ่งการพัฒนาตามเกณฑ

คุณภาพ มุงเนนเช่ือมโยงระบบบริการ กระบวนการบริการ รวมทั้ง การบริหารจัดการ ซึ่งจะทําใหเกิดการ

จัดการเปนระบบทั้งองคกร เนนพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ (ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ 

เครื่องมือ) และการบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถและคุณภาพบริการ 
จังหวัดกาฬสินธุไดดําเนินงานตามแนวทางที่กระทรวงฯกําหนด ซึ่งในป 2560 ไดกําหนดเปนตัวช้ีวัด

รอยละของการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานรพ.สต. โดยกําหนดให รพ.สต.ในแตละอําเภอตองผานเกณฑระดับ
การพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว ไมนอยกวารอยละ  10 ของ รพ.สต.ในอําเภอน้ัน ๆ ปจจุบันผล
การดําเนินงาน มี รพ.สต.ที่พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและประเมินตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 5 ดาว 5 ดี ผาน 
จํานวน 62 แหงใน 156 แหง คิดเปน รอยละ 39.74 และทุกอําเภอมี รพ.สต.ผานเกณฑ รพ.สต.ติดดาว 
มากกวา 10% ทุกอําเภอ ซึ่งปจจัยแหงความสําเร็จสําคัญคือการที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการมีทัศนคติ และ
แรงจูงใจตอการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของ รพ.สต.ที่ดี และมีการสนับสนุนการดําเนินจากระดับจังหวัด 
ระดับ คปสอ.ที่เปนแมขาย ดังขอมูลตามแผนภูมิที่นําเสนอ 
แผนภูมิท่ี 1 ผลสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ รพ.สต.ติดดาว  ของจังหวัดกาฬสินธุ 

 

แบบ ตก. 1 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



315 
 

3.ปจจัยสาํคัญท่ีทําใหการดําเนินงานสําเร็จ (กรณีท่ีบรรลุเปาหมาย) 
 1.การใหความสําคัญและความรวมมือของบุคลากรในหนวยบริการ รพ.สต.และทีมนําในการพัฒนาใน
ระดับ  คปสอ. 
 2.การใหการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานพฒันาคุณภาพมาตรฐานระดับอําเภอ 

4. สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

5. ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยทีท่ําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับ

ตรวจ 

สิ่งทีผู่ทําหนาที่ตรวจราชการรบั

ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ 

- 
 
 

- - 

 

 
6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 
  ไมมี 
 
7. นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง (ถามี) 

       ไมม ี
 
 

ผูรายงาน นายโชคชัย  มงคลสินธุ. 
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
วัน/เดือน/ป 13  มิถุนายน 2561 
โทร .043 – 815292 .  
E-mail : chok_mks@hotmail.com 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
 



๓๑๖ 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คณะท่ี 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ 

หัวขอ ระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
จังหวัดกาฬสินธุ  เขตสุขภาพท่ี ๗  ตรวจราชการวันท่ี ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 
1.ประเด็นการตรวจราชการ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการที่ 35 รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  
                           (ระดับ 7  ไมเกิน รอยละ 6)                              
 1. การจัดสรรงบที่พอเพียง (Sufficient Allocation)  
 2. ติดตาม กํากับ ดวยแผนทางการเงิน (Planfin Management) 
 3. สรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (Efficient Management) 
 4. พัฒนาการบริหารระบบบัญชี (Accounting Management) 
 5. พัฒนาเครือขายและศักยภาพบุคลากรดานการเงินการคลัง (Network & Capacity Building) 
2.สถานการณ 

 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีการเฝาระวังทางการเงินของโรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และมีการวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังของหนวยบริการ 
ทั้ง 18 แหง มาอยางตอเน่ือง โดยใชดัชนีภาวะวิกฤติทางการเงิน 7 ระดับ ของกองเศรษฐกิจสุขภาพและ
หลักประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ 2561 พบวา 
โรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ ไมมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (คิดเปนรอยละ 0) 
 ในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง พบวา โรงพยาบาลใน
จังหวัดกาฬสินธุ ไมมีภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (คิดเปนรอยละ 0) 
 

3.การดําเนินงาน/ผลการดําเนินงานตามมาตรการสําคัญ 

ตัวชี้วัด : รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไมเกินรอยละ 6) 
 จํานวนโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7  0  แหง  คิดเปนรอยละ   0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 

 



๓๑๗ 
 

3.1 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7  
 ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบวิกฤติทางการเงินระดับ 7 ไตรมาสที่ 4 ปงบประมาณ 2558 – 2560 
และไตรมาสที่ 1 - 2 ปงบประมาณ 2561 
 

ลําดับ หนวยบริการ 
ระดับ
บริการ 

Risk Q4  
Y58 

Risk Q4  
Y59 

Risk Q4  
Y60 

Risk Q1 
Y61 

Risk Q2 
Y61 

1 รพท.กาฬสินธุ S 0 0 2 1 2 
2 รพร.กุฉินารายณ M2 4 7 6 6 6 
3 รพช.ยางตลาด M2 0 0 3 0 0 
4 รพช.สมเด็จ M2 0 0 1 0 0 
5 รพช.กมลาไสย F1 3 7 6 5 3 
6 รพช.เขาวง F2 4 7 2 0 0 
7 รพช.หวยเม็ก F2 0 7 4 2 0 
8 รพช.หนองกุงศรี F2 2 1 0 0 0 
9 รพช.คํามวง F2 4 7 6 4 3 

10 รพช.ทาคันโท F2 7 4 6 5 2 
11 รพช.นามน F2 3 0 0 0 0 
12 รพช.หวยผึ้ง F2 0 3 6 3 2 
13 รพช.สหัสขันธ F2 7 4 5 1 0 
14 รพช.รองคํา F2 6 4 5 0 0 
15 รพช.นาคู F3 - - 3 0 0 
16 รพช.ดอนจาน F3 - - 6 0 0 
17 รพช.สามชัย F3 - - 5 1 0 
18 รพช.ฆองชัย F3 - - 3 0 0 

 วิกฤติระดับ 7 (แหง)  2 5 0 0 0 
 รอยละ  14.29 35.71 0.00 0.00 0.00 
ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th 
 
 ผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 พบวา ประสิทธิภาพการ
บรหิารการเงินการคลังของหนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ทั้ง 18 แหง ไมมหีนวยบรกิารทีป่ระสบภาวะ
วิกฤติทางการเงินระดับ 7 คิดเปนรอยละ 0 (ผานเกณฑ) 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ตารางท่ี 2 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมาส 2/2561 ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 

  

 

ลําดั
บ 

รหัส หนวยบริการ ขนาด CR QR Cash NWC NI+Depreciation 
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EBITDA รอยละ 
เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหนีแ้ลว) 

1 10709 กาฬสินธุ,รพท. S 1.34 1.24  0.42  118,462,254.39  83,813,908.14  2 0 0   2 -4,290,168.96  -0.76  -193,988,790.05  

2 11449 กุฉินารายณ,รพร. M2 0.68 0.59  0.41  -36,888,231.60  12,150,235.47  3 1 2 18.2 6 9,345,467.49  6.22  -66,408,053.51  
3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 1.80 1.63  1.02  39,734,858.41  13,277,940.72  0 0 0   0 11,558,747.22  8.42  1,389,252.15  
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 2.59 2.30  1.91  43,315,528.04  20,370,625.95  0 0 0   0 16,541,909.42  18.56  24,719,372.21  
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 1.03 0.85  0.18  1,851,945.32  43,559,757.21  3 0 0   3 37,211,039.79  27.06  -56,265,528.31  
6 11080 เขาวง,รพช. F2 1.92 1.63  1.11  19,340,520.49  9,968,077.18  0 0 0   0 7,718,927.79  9.71  2,392,661.85  
7 11082 หวยเม็ก,รพช. F2 1.64 1.45  0.96  9,607,373.74  14,868,836.73  0 0 0   0 9,422,190.18  20.14  -446,029.79  
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 1.94 1.78  1.57  32,995,807.81  27,507,406.55  0 0 0   0 24,570,398.65  29.82  20,184,567.29  
9 11084 คํามวง,รพช. F2 1.07 0.88  0.64  1,988,703.97  16,496,742.32  3 0 0   3 17,248,494.01  24.47  -10,345,420.03  

10 11085 ทาคันโท,รพช. F2 1.16 1.04  0.68  3,600,325.27  16,518,104.52  2 0 0   2 15,785,276.49  28.20  -6,829,895.35  
11 11077 นามน,รพช. F2 2.74 2.53  2.26  23,934,394.09  10,811,736.16  0 0 0   0 8,726,944.46  21.41  17,458,315.15  
12 11088 หวยผ้ึง,รพช. F2 1.34 1.14  0.74  3,516,161.29  3,404,670.39  2 0 0   2 1,368,093.75  3.88  -2,628,967.23  
13 11083 สหัสขันธ,รพช. F2 1.92 1.71  1.31  13,993,158.91  10,266,561.67  0 0 0   0 9,755,787.12  22.96  4,714,445.27  
14 11079 รองคํา,รพช. F2 1.50 1.34  1.02  4,875,775.73  4,317,129.80  0 0 0   0 2,431,261.12  8.38  285,252.66  
15 28017 นาคู,รพช. F3 1.63 1.25  1.02  7,058,746.79  5,397,635.56  0 0 0   0 5,297,636.32  20.74  431,178.17  
16 28790 ดอนจาน,รพช. F3 1.69 1.51  1.37  4,175,504.17  3,748,572.69  0 0 0   0 1,249,758.01  8.62  2,240,819.94  
17 28791 สามชัย,รพช. F3 1.79 1.46  1.26  7,996,455.21  9,896,204.01  0 0 0   0 10,171,421.21  39.24  2,684,372.87  
18 28789 ฆองชัย,รพช. F3 1.99 1.70  1.59  7,915,832.79  9,170,919.94  0 0 0   0 6,044,356.42  24.02  4,690,840.39  

กาฬสินธุ Total 
 

1.65 1.45 1.08 307,475,114.82  315,545,065.01 
   

        -255,721,606.32   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ตารางท่ี 3 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมาส 3/2561 เดือน เมษายน 2561 
 

ลําดั
บ 

รหัส หนวยบริการ ขนาด CR QR Cash NWC NI+Depreciation 
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EBITDA รอยละ 
เงินบํารุงคงเหลือ 

(หักหนีแ้ลว) 

1 10709 กาฬสินธุ,รพท. S 1.42 1.33  0.42  143,486,101.63     
90,930,082.82  

2 0 0  2      -835,653.71  -0.13  -195,111,665.08  

2 11449 กุฉินารายณ,รพร. M2 0.59 0.51  0.33  -44,368,951.57  3,908,601.23  3 1 2 79.4 6 2,730,996.57  1.64  -72,231,052.91  

3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 1.62 1.46  0.89  32,013,234.87  3,907,797.80  0 0 0  0 3,344,399.98  2.24  -5,702,555.90  
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 2.37 2.01  1.59  42,253,234.84  18,284,390.31  0 0 0  0 15,650,276.55  16.33  18,196,787.16  
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 0.90 0.76  0.09  -9,396,613.45  31,568,791.80  3 1 0 2.0 4 26,214,187.81  19.24  -82,231,898.64  
6 11080 เขาวง,รพช. F2 1.61 1.31  0.83  12,860,118.70  4,734,925.25  0 0 0  0 3,192,384.60  3.66  -3,593,115.57  
7 11082 หวยเม็ก,รพช. F2 1.58 1.37  0.91  9,644,686.85  14,390,545.50  0 0 0  0 8,977,421.09  16.64  -1,363,750.37  
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 1.74 1.58  1.40  26,963,725.22  22,725,749.05  0 0 0  0 20,211,329.08  22.78  14,975,047.00  
9 11084 คํามวง,รพช. F2 0.96 0.77  0.55  -1,245,448.00  12,444,201.43  3 1 0 0.7 4 13,774,314.67  18.11  -13,022,989.68  

10 11085 ทาคันโท,รพช. F2 1.00 0.88  0.54  77,293.41  12,327,271.33  3 0 0  3 12,353,831.32  20.68  -10,470,531.18  

11 11077 นามน,รพช. F2 3.05 2.76  2.28  22,539,267.45  9,117,585.79  0 0 0  0 7,277,828.87  16.01  14,174,171.14  
12 11088 หวยผ้ึง,รพช. F2 1.23 1.03  0.62  2,445,022.54  1,947,707.84  2 0 0  2 75,518.68  0.19  -4,027,529.47  
13 11083 สหัสขันธ,รพช. F2 1.78 1.56  1.17  11,930,446.41  7,613,559.93  0 0 0  0 7,322,437.68  16.28  2,808,767.03  
14 11079 รองคํา,รพช. F2 1.48 1.29  0.98  4,234,476.90  3,761,294.86  1 0 0  1 2,114,129.64  6.61  -70,424.68  
15 28017 นาคู,รพช. F3 1.48 1.09  0.88  5,661,321.27  3,500,249.72  1 0 0  1 3,335,617.75  12.50  -1,254,424.61  
16 28790 ดอนจาน,รพช. F3 1.51 1.32  1.19  3,192,232.00  2,407,448.18  0 0 0  0 218,601.84  1.44  1,130,901.84  
17 28791 สามชัย,รพช. F3 1.26 0.89  0.67  3,072,633.86  4,720,190.39  3 0 0  3 5,265,172.42  21.94  -3,865,613.44  
18 28789 ฆองชัย,รพช. F3 2.12 1.70  1.54  6,501,444.35  6,502,323.21  0 0 0  0 4,829,958.29  18.55  3,124,018.08  
กาฬสินธุ Total   1.54 1.31 0.94 271,864,227.28   54,792,716.44        -

338,535,859.2
8 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากตารางท่ี 2 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมาส 2/2561  
ขอมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 พบวา ไมมีหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7  
คิดเปนรอยละ 0 (ผานเกณฑ) แตมีหนวยบริการที่ตองเฝาระวังวิกฤติทางการเงินระดับ 7 คือ  
รพร.กุฉินารายณ โดยไตรมาสที่ 2 อยูที่ระดับ 6  
 จากตารางท่ี 3 ขอมูลวิเคราะหวิกฤติทางการเงินระดับ 7 (RiskScoring) ไตรมาส 3/2561  
เดือน เมษายน 2561 พบวา ไมมีหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินระดับ 7  
คิดเปนรอยละ 0 (ผานเกณฑ) แตมีหนวยบริการที่ตองเฝาระวังวิกฤติทางการเงินระดับ 7 คือ  
รพร.กุฉินารายณ โดยไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2561 อยูที่ระดับ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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3.2 ผลการประเมินระดับความสําเรจ็การบรหิารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ (หนวยบริการผานเกณฑ
ในแตละขอ จํานวน 7 ขอ) 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินระดับความสําเรจ็การบริหารการเงินการคลงัจงัหวัดกาฬสินธุ 

ลําดับ หนวยบริการ 

1.แผนทาง
การเงิน

(Planfin) 
มีความ
ทันเวลา 
ครบถวน 
ถูกตอง 

2.ผลตาง
ของแผน
และผลไม 
เกินรอยละ 
5  (รายได 

และ 
คาใชจาย

สูงกวาหรือ
ตํ่ากวา

แผนไดไม
เกินรอยละ 

5) 

3.หนวย
บริการ มี
สัดสวน

ของตนทุน
ตอรายได
ไม เกินคา

mean 
+1SD 

ของหนวย
บริการใน

กลุม
เดียวกัน 

4.หนวย
บริการ

ผานเกณฑ
ประเมิน

ประสิทธิภ
าพ

มากกวา 4 
ตัวจาก
เกณฑ

ประเมิน 7 
ตัว 

(มากกวา
ระดับ B-) 

5.หนวย
บริการมี
คาเฉลี่ย
คะแนน 

FAI >90 

6.หนวย
บริการ

ผานเกณฑ
คะแนน
คุณภาพ
บัญชีดวย
การตรวจ
ทางอิเล็ค 
ทรอนิกส 

100 
คะแนน 

7.เครือ 
ขาย CFO 
/Audit 

ระดับเขต 
/จังหวัด
ผานการ
อบรม 

1 รพท.กาฬสินธุ 1 - 1 - 1 1 1 

2 รพร.กุฉินารายณ 1 1 1 - 1 1 1 

3 รพช.ยางตลาด 1 1 - - 1 1 1 

4 รพช.สมเด็จ 1 1 1 - 1 1 1 

5 รพช.กมลาไสย 1 1 1 - 1 - 1 

6 รพช.เขาวง 1 - 1 - 1 1 1 

7 รพช.คํามวง 1 1 1 - 1 1 1 

8 รพช.หนองกุงศร ี 1 1 1 - 1 1 1 

9 รพช.หวยเม็ก 1 1 1 - 1 1 1 

10 รพช.ทาคันโท 1 1 1 - 1 1 1 

11 รพช.นามน 1 1 1 - 1 1 1 

12 รพช.หวยผึง้ 1 - - - 1 1 1 

13 รพช.สหัสขันธ 1 1 1 - 1 1 1 

14 รพช.รองคํา 1 1 1 - 1 1 1 

15 รพช.นาคู 1 1 1 - 1 1 1 

16 รพช.ดอนจาน 1 - 1 - 1 1 1 

17 รพช.สามชัย 1 1 - - 1 - 1 

18 รพช.ฆองชัย 1 - 1 - 1 - 1 

 รวม 18 6 15 0 18 15 18 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินระดับความสําเร็จการบรหิารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ 
สรปุไดดังน้ี 
 1. แผนทางการเงิน (Planfin) มีความทันเวลา ครบถวน ถูกตอง 
 ในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 พบวา หนวยบรกิารทั้ง 18 แหง สงแผนทางการเงิน 
(Planfin) รอบครึง่ปหลงัทันเวลา ครบถวน และถูกตอง 

 2. ผลตางของแผนและผลไมเกินรอยละ 5 (รายไดและคาใชจายสูงกวาหรือตํ่ากวาแผนรายไดไม
เกินรอยละ 5) (ขอมลูจากตารางที่ 6 ประกอบการวิเคราะห) 

 ในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 พบวา หนวยบรกิารทีไ่มผานเกณฑประเมิน สําหรับผลตาง
ของแผนและผลไมเกินรอยละ 5 จํานวน 5 แหง ไดแก รพท.กาฬสินธุ รพ.เขาวง รพ.หวยผึ้ง รพ.ดอนจาน 
และรพ.ฆองชัย  

 3. หนวยบริการท่ีมีสัดสวนของตนทุนตอรายไดไมเกินคา Mean+1SD ของหนวยบริการในกลุม
เดียวกัน (ขอมูลจากตารางที่ 8 ประกอบการวิเคราะห) 
 - หนวยบริการที่มีสัดสวนของตนทุนบริการผูปวยนอกและผูปวยใน (OP&IP) ตอรายไดไมเกิน 
คา Mean+1SD ของหนวยบริการในกลุมเดียวกัน จํานวน 15 แหง ไดแก รพท.กาฬสินธุ รพ.นามน  
รพ.กมลาไสย รพ.รองคํา รพ.หวยเม็ก รพ.สหัสขันธ รพ.คํามวง รพ.ทาคันโท รพ.หนองกุงศรี รพ.สมเด็จ  
รพร.กุฉินารายณ รพ.นาคู รพ.ฆองชัย และ รพ.ดอนจาน 

 - หนวยบริการที่มีสัดสวนของตนทุนบรกิารผูปวยนอก (OP) ตอรายไดเกินคา Mean+1SD ของ
หนวยบริการในกลุมเดียวกัน จํานวน 2 แหง ไดแก รพ.ยางตลาด และ รพ.สามชัย 
 - หนวยบริการที่มีสัดสวนของตนทุนบรกิารผูปวยใน (IP) ตอรายไดเกินคา Mean+1SD ของหนวย
บริการในกลุมเดียวกัน จํานวน 2 แหง ไดแก รพ.ยางตลาด และ รพ.หวยผึ้ง 

 4. เกณฑหนวยบริการท่ีผานเกณฑประเมินประสิทธิภาพมากกวา 4 ตัว จากเกณฑประเมิน 7 ตัว 
(ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th) 
 - หนวยบรกิารในจังหวัดกาฬสินธุทั้ง 18 แหง ไมผานเกณฑการประเมินประสิทธิภาพมากกวา  
4 ตัว จากเกณฑประเมิน 7 ตัว 

 5. หนวยบริการมีคาเฉลี่ยคะแนน FAI > 90 (ขอมูลจากกลุมงานประกันสุขภาพ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข FAI2560 จังหวัดกาฬสินธุ) 
 - หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ที่ผานเกณฑการประเมินการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ  
(FAI) > 90 คะแนน จํานวน 14 แหง ไดแก รพท.กาฬสินธุ รพ.นามน รพ.กมลาไสย รพ.รองคํา รพ.เขาวง  
รพ.หวยเม็ก รพ.สหสัขันธ รพ.คํามวง รพ.ทาคันโท รพ.หนองกุงศรี รพ.สมเด็จ รพร.กุฉินารายณ รพ.นาคู และ
รพ.ดอนจาน 
 - หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ที่ไมผานเกณฑการประเมนิการบริหารการเงินการคลังสุขภาพ  
(FAI) > 90 คะแนน จํานวน 4 แหง ไดแก รพ.ยางตลาด รพ.หวยผึง้ รพ.ฆองชัย และ รพ.สามชัย 
 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 6. หนวยบริการผานเกณฑคะแนนคุณภาพบัญชีดวยการตรวจทางอิเล็กทรอนิกส 100 คะแนน 
(ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th ไตรมาสที่ 2/2561) 
  - หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ที่ผานเกณฑคะแนนคุณภาพบัญชีดวยการตรวจทาง
อิเลก็ทรอนิกส 100 คะแนน จํานวน 15 แหง ไดแก รพท.กาฬสินธุ รพ.นามน รพ.รองคํา รพ.เขาวง  
รพ.ยางตลาด รพ.หวยเมก็ รพ.สหสัขันธ รพ.คํามวง รพ.ทาคันโท รพ.หนองกุงศรี รพ.สมเด็จ รพ.หวยผึ้ง  
รพร.กุฉินารายณ รพ.นาคู และรพ.ดอนจาน 
  - หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ที่ไมผานเกณฑคะแนนคุณภาพบัญชีดวยการตรวจทาง
อิเลก็ทรอนิกส 100 คะแนน จํานวน 3 แหง ไดแก รพ.กมลาไสย รพ.ฆองชัย และรพ.สามชัย 
 7. เครือขาย CFO/Audit ระดับเขต/จังหวัด ผานการอบรม 
  - หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ทั้ง 18 แหง ผานการอบรม 
 
แนวทางการดําเนินงานการบริหารการเงินการคลังจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 
 1. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารการเงินการคลงั (CFO) ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เพื่อการ
วิเคราะห ติดตาม และเฝาระวังสถานะทางการเงินการคลังของหนวยบริการอยางใกลชิด กําหนดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการบรหิารการเงินการคลงั เพื่อการวิเคราะห ติดตาม และเฝาระวังสถานะทางการเงินการ
คลังของหนวยบรกิารอยางใกลชิด และนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลรายไตรมาส 
 2. แตงต้ังคณะทํางานพฒันาระบบขอมูลการเงินการคลัง และตรวจสอบบญัชี (Auditor) ระดับ
จังหวัด/อําเภอและดําเนินการตรวจสอบการจัดทําบญัชีของหนวยบริการ ประกอบดวยโรงพยาบาลทุกแหง 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ทั้งน้ีเปนการดําเนินงานรวมกบัทีมตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ เพื่อเปนการบูรณาการและใชทรัพยากรรวมกันของทมีงาน ซึ่งประกอบดวย กลุมงานบรหิาร
ทั่วไป กลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ และกลุมงานประกันสุขภาพ 
 3. แตงต้ังคณะกรรมการบริหารดานวัสดุสํานักงาน ระดับจงัหวัด เพื่อกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติโดย
รวมกันกําหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการในภาพรวมทั้งจังหวัด มีการกําหนดราคากลาง และประกาศใหใช
ราคากลางที่กําหนดในการจัดซื้อ/จางวัสดุสํานักงานภายในโรงพยาบาลชุมชนในจงัหวัดกาฬสินธุ 
 4. สํานักงานสาธารณสุขจงัหวัดกาฬสินธุ กําหนดนโยบายใหผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด ได
วิเคราะหและสะทอนขอมูลกลับคืนใหหนวยบริการไดปรบัปรุงพฒันางาน ผานเว็บไซต สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ หัวขอ Medical Service Data 
แผนทางการเงิน (Planfin) 
 การจัดทําแผนทางการเงิน ปงบประมาณ 2561 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ รับนโยบาย
จากสวนกลางใหหนวยบริการในสังกัดทุกแหง จัดทําแผนทางการเงิน (Planfin) เพื่อประโยชนตอการ
บริหารงาน การควบคุม กํากับและการติดตามผลการปฏิบัติงานประจําปใหเปนไปตามเปาหมายที่กาํหนด ทั้งน้ี
การจัดทําแผนทางการเงินจะตองไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง และความรวมมือจากผูปฏิบัติงาน
ทุกฝาย เพื่อใหเกิดความเขาใจและการยอมรับรวมกัน จึงจะสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดเกิดผลอยางเปน
รูปธรรม และกําหนดใหมีการติดตามประเมินแผนทางการเงินทุกไตรมาสในระดับจังหวัด ทุกเดือนในระดับ
อําเภอ   
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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4.สรุปประเด็นสําคัญท่ีเปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห  สังเคราะห จาก
การตรวจติดตาม 
 การจัดทําแผนทางการเงินกาํหนดใหหนวยบริการมีการปรับแผนประมาณการรายได-คาใชจายอีกครั้ง
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที ่2 (เดือนเมษายน 2561) ซึ่งเปนไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสขุ ทั้งน้ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุไดมีการติดตามประเมินผลการจัดทําแผนประมาณการรายได-คาใชจายของหนวย
บริการทุกแหงเปนประจําทุกไตรมาส 

 แผนทางการเงิน ประจําป 2561 ประกอบไปดวย 7 แผนยอย ไดแก  
 1) แผนประมาณการรายได - คาใชจาย  
 2) แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ วัสดุการแพทย วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย  
 3) แผนการจัดซื้อวัสดุ  
 4) แผนบรหิารจัดการเจาหน้ี  
 5) แผนบรหิารจัดการลกูหน้ี  
 6) แผนการลงทุนของหนวยบริการ  
 7) แผนการสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 

 ในปงบประมาณ 2561  โรงพยาบาลทุกแหงในจังหวัดกาฬสินธุมีการจัดทําแผนทางการเงิน 
(Planfin)  ตามแนวทางการดําเนินงานเพื่อปรับประสิทธิภาพการบริหารการเงินของหนวยบริการ สังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใชขอมูลการประมาณการป 2560 ของกลุมประกันสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนฐาน และสงแผนทางการเงิน  ผานทางเว็บไซดกลุมประกันสุขภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  http://planfin.cfo.in.th ไดครบถวนสมบูรณ ทันเวลา โดยผานการ
พิจารณาเห็นชอบจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ และผานการอนุมัติจากเขตสุขภาพที่ 7 

 การจัดทําแผนทางการเงิน (Planfin) ป 2561 (รอบครึ่งปหลัง) ของหนวยบริการในจังหวัด
กาฬสินธุ พบวา หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุ ทั้ง 18 แหง จัดทําแผนทางการเงินแบบประมาณการเกินดุล 
สําหรับขอมูลสรุปแผนทางการเงิน ปงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ  มีดังน้ี 

ตารางท่ี 5 สรุปขอมูลประมาณการรายไดและคาใชจาย Planfin 2561 (รอบครึ่งปหลัง) จังหวัดกาฬสินธุ 

ลําดับ รายได 
จํานวน 

(แหง) 
หนวยบริการ 

1 แผนรายไดและคาใชจายของหนวยบริการ 
เปนแผนเกินดุล 

18 หนวยบริการในจังหวัดกาฬสินธุทั้ง 18 แหง 

2 โรงพยาบาลที่งบลงทุน (เงินบํารุง) ไมเกิน 
20% ของ EBITDA (EBITDA > 20%) 

13 1. รพ.กมลาไสย 
2. รพ.รองคํา 
3. รพ.ยางตลาด 
4. รพ.หวยเม็ก 
5. รพ.สหัสขันธ 
6. รพ.คํามวง 
7. รพ.ทาคันโท 

8. รพ. สมเด็จ 
9. รพ.หวยผึ้ง 
10. รพร.กุฉินารายณ 
11. รพ.ฆองชัย 
12. รพ.ดอนจาน 
13. รพ.สามชัย 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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3 โรงพยาบาลที่มีความเสี่ยงในการลงทุน  
(เงินบํารงุ) เกิน 20% ของ EBITDA  

5 1. รพท.กาฬสินธุ 
2. รพ.นามน 
3. รพ.เขาวง 

4. รพ.หนองกุงศรี 
5. รพ.นาคู 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 ตารางท่ี 6  ขอมูลประมาณการรายไดและคาใชจาย หนวยบริการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2/2561     
(รายไดและคาใชจาย สงูกวาหรอืตํ่ากวาแผนได ไมเกินรอยละ 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอมูลจาก https://dhes.moph.go.th/pcs  ณ วันที่ 25 เมษายน 2561) 

รายไดที่ควบคุม
ประมาณการที่ควร

เปน
รายได Q2 Y61 สวนตาง รายรับ คาใชจายที่ควบคุม ประมาณการที่ควรเปน คาใชจาย Q2 Y61 สวนตาง รายจาย

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(3)-(7)

1 กาฬสินธุ,รพท. 1,303,009,300.00 467,436,650.00 704,060,741.53 236,624,091.53 50.62 1,153,916,000.00     576,958,000.00     620,246,833.39     43,288,833.39 7.50 83,813,908.14 11.90

2 กุฉินารายณ,รพช. 301,567,364.64        150,783,682.32 170,230,389.76 19,446,707.44 12.90 310,632,521.89       155,316,260.95     158,080,154.29     2,763,893.35 1.78 12,150,235.47 7.14

3 ยางตลาด,รพช. 267,926,824.67        133,963,412.34 148,982,580.37 15,019,168.04 11.21 260,671,928.85       130,335,964.43     135,704,639.65     5,368,675.23 4.12 13,277,940.72 8.91

4 สมเด็จ,รพช. 165,035,728.22        82,517,864.11 99,256,156.18 16,738,292.07 20.28 173,687,694.93       86,843,847.47      78,885,530.23      -7,958,317.24 -9.16 20,370,625.95 20.52

5 กมลาไสย,รพช. 237,315,683.39        118,657,841.70 149,628,210.47 30,970,368.78 26.10 237,315,636.72       118,657,818.36     106,068,453.26     -12,589,365.10 -10.61 43,559,757.21 29.11

6 เขาวง,รพช. 134,754,563.85        67,377,281.93 85,958,958.76 18,581,676.84 27.58 139,350,590.60       69,675,295.30      75,990,881.58      6,315,586.28 9.06 9,968,077.18 11.60

7 หวยเม็ก,รพช. 89,006,192.83         44,503,096.42 53,346,470.60 8,843,374.19 19.87 78,513,127.48         39,256,563.74      38,477,633.87      -778,929.87 -1.98 14,868,836.73 27.87

8 หนองกุงศร,ีรพช. 125,213,468.12        62,606,734.06 88,695,735.40 26,089,001.34 41.67 125,213,468.12       62,606,734.06      61,188,328.85      -1,418,405.21 -2.27 27,507,406.55 31.01

9 คํามวง,รพช. 116,802,594.23        58,401,297.12 75,459,698.01 17,058,400.90 29.21 121,258,661.00       60,629,330.50      58,962,955.69      -1,666,374.81 -2.75 16,496,742.32 21.86

10 ทาคันโท,รพช. 94,741,395.95         47,370,697.98 61,216,829.87 13,846,131.90 29.23 94,653,431.08         47,326,715.54      44,698,725.35      -2,627,990.19 -5.55 16,518,104.52 26.98

11 นามน,รพช. 75,192,969.84         37,596,484.92 44,746,942.76 7,150,457.84 19.02 70,057,913.02         35,028,956.51      33,935,206.60      -1,093,749.91 -3.12 10,811,736.16 24.16

12 หวยผึ้ง,รพช. 65,060,425.60         32,530,212.80 39,634,243.24 7,104,030.44 21.84 66,491,575.82         33,245,787.91      36,229,572.85      2,983,784.94 8.97 3,404,670.39 8.59

13 สหัสขันธ,รพช. 68,492,679.00         21,006,189.50 45,250,842.93 24,244,653.43 115.42 70,342,885.00         35,171,442.50      34,984,281.26      -187,161.24 -0.53 10,266,561.67 22.69

14 รองคํา,รพช. 53,337,190.13         26,668,595.07 32,290,528.25 5,621,933.19 21.08 54,049,986.00         27,024,993.00      27,973,398.45      948,405.45 3.51 4,317,129.80 13.37

15 นาคู,รพช. 45,895,452.43         22,922,726.22 29,273,822.76 6,351,096.55 27.71 47,101,920.70         23,550,960.35      23,876,187.20      325,226.85 1.38 5,397,635.56 18.44

16 ดอนจาน,รพช. 24,646,576.17         12,323,288.09 19,262,404.10 6,939,116.02 56.31 23,987,603.12         11,993,801.56      15,513,831.41      3,520,029.85 29.35 3,748,572.69 19.46

17 สามชัย,รพช. 37,534,974.01         14,695,767.01 27,589,169.81 12,893,402.81 87.74 35,520,916.00         17,760,458.00      17,692,965.80      -67,492.20 -0.38 9,896,204.01 35.87

18 ฆองชัย,รพช. 34,690,535.12         17,345,267.56 30,376,270.26 13,031,002.70 75.13 35,564,981.54         17,782,490.77      21,205,350.32      3,422,859.55 19.25 9,170,919.94 30.19

รวม 3,240,223,918.20     1,418,707,089.10 1,905,259,995.06    486,552,905.96 34.30 3,098,330,841.87    1,549,165,420.94  1,589,714,930.05  40,549,509.12 2.62 315,545,065.01 16.56

รอยละ

จากแผน

ควบคุม

รอยละ

จากแผน

ควบคุม

รอยละจาก

 Q2 Y61
ลําดับ หนวยบริการ

รายได คาใชจาย

สวนตาง รับ/จาย

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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 ผลการวิเคราะหขอมูลตารางท่ี 6 
  1. ผลตางของแผนรายไดและผล สูงกวารอยละ 5 จํานวน 18 แหง  ผานเกณฑทั้ง 18 แหง 
  2. ผลตางของแผนคาใชจายและผล ตํ่ากวาแผนไมเกินรอยละ 5  จํานวน 6 แหง ไดแก รพ.หวยเมก็ 
รพ.หนองกุงศรี รพ.คํามวง รพ.นามน รพ.สหัสขันธ รพ.สามชัย  ผานเกณฑทั้ง 6 แหง    
  3. ผลตางของแผนคาใชจายและผล ตํ่ากวาแผนเกินรอยละ 5  จํานวน 3 แหง ไดแก รพ.สมเด็จ  
รพ.กมลาไสย รพ.ทาคันโท  ผานเกณฑทั้ง 3 แหง 
  4. ผลตางของแผนคาใชจายและผล สูงกวาแผนไมเกินรอยละ 5  จํานวน 4 แหง ไดแก  
รพร.กุฉินารายณ รพ.ยางตลาด รพ.รองคํา รพ.นาคู  ผานเกณฑทั้ง 5 แหง 

  5. ผลตางของแผนคาใชจายและผล สูงกวาแผนเกินรอยละ 5 จํานวน 5 แหง ไดแก รพท.กาฬสินธุ  
รพ.เขาวง รพ.หวยผึ้ง รพ.ดอนจาน รพ.ฆองชัย  ไมผานเกณฑทั้ง 5 แหง 

 ในไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561  
   หนวยบริการมีแผนรายไดทัง้ป จํานวน 3,240,223,918.20 บาท ประมาณการที่ควรจะเปน 
1,418,707,089.10 บาท รายไดทีเ่กิดข้ึนจริง 1,905,259,995.06 บาท ซึง่รายไดทีเ่กิดข้ึนจริงมากกวา
ประมาณการ 486,552,905.96 บาท คิดเปนรอยละ 34.30  
   หนวยบริการมีแผนคาใชจายทั้งป จํานวน 3,098,330,841.87 บาท ประมาณการที่ควรจะเปน 
1,549,165,420.94 บาท คาใชจายที่เกิดข้ึนจรงิ 1,589,714,930.05 บาท ซึ่งคาใชจายทีเ่กิดข้ึนจริง
มากกวาประมาณการ 40,549,509.12 บาท คิดเปนรอยละ 2.62 
   จากแผนประมาณการรายไดและคาใชจาย ปงบประมาณ 2561 สามารถสรปุไดวา สวนตางรายได
และคาใชจายของไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 เปน 315,545,065.01 บาท คิดเปนรอยละ 16.56 
 
การจัดทําตนทุนบริการ Unit Cost ปงบประมาณ 2561 

 ตนทุนบริการของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 
พบวา โรงพยาบาลสวนใหญมีตนทุนคาบริการตํ่ากวาเกณฑ (Mean+1SD)  
 สําหรับโรงพยาบาลที่มีตนทุนบรกิารผูปวยนอก (OP) สูงกวาเกณฑ Mean+1SD จํานวน 3 แหง คือ 
รพ.หนองกงุศรี รพ.สามชัย และ รพ.ยางตลาด 
 สวนโรงพยาบาลที่มีตนทุนบริการผูปวยใน (IP) สูงกวาเกณฑ Mean+1SD จํานวน 2 แหง คือ  
รพ.หวยผึ้ง และรพ.ยางตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ตนทุนบริการ

ผูปวยนอก

จํานวนครั้ง

ผูปวยนอก 

(ครั้ง)

ตนทุน

บริการ

ผูปวยนอก

ตอครั้ง

Mean+1SD ตนทุนบริการผูปวยใน

 (บาท)

Sum AdjRW ตนทุนบริการ

ผูปวยในตอ 

AdjRW

Mean+1SD

OP IP OP&IP

1 10709 รพ.กาฬสินธุ รพท. 17 รพท.S>400 93,992,600.31 107116 877.48 1,084.56 175,361,023.57 15,648.8600 11,205.99 14,566.27 ผาน ผาน ผาน

2 11077 รพ.นามน รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 11,548,100.51 19124 603.85 841.07 5,066,327.65 294.1501 17,223.61 20,474.73 ผาน ผาน ผาน

3 11078 รพ.กมลาไสย รพช. 9 รพช.F1 <=50,000 30,102,336.56 48784 617.05 754.80 22,158,230.14 2,050.9922 10,803.66 17,235.40 ผาน ผาน ผาน

4 11079 รพ.รองคํา รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 8,988,106.57 13258 677.94 841.07 4,214,462.93 230.2720 18,302.11 20,474.73 ผาน ผาน ผาน

5 11080 รพ.เขาวง รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 22,353,877.94 34212 653.39 841.07 12,163,007.11 1,104.0000 11,017.22 20,474.73 ผาน ผาน ผาน

6 11081 รพ.ยางตลาด รพช. 13 รพช.M2 > 100 34,747,260.34 46978 741.21 773.71 24,262,906.87 1,962.6791 12,362.14 16,475.27 ผาน ผาน ผาน

7 11082 รพ.หวยเม็ก รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 13,607,820.72 19509 697.52 790.73 4,945,785.76 829.3520 5,963.43 18,213.83 ผาน ผาน ผาน

8 11083 รพ.สหัสขันธ รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 13,065,895.91 16693 782.72 841.07 4,588,497.52 321.2174 14,284.71 20,474.73 ผาน ผาน ผาน

9 11084 รพ.คํามวง รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 18,124,423.34 28140 644.08 790.73 10,028,419.06 896.7587 11,182.96 18,213.83 ผาน ผาน ผาน

10 11085 รพ.ทาคันโท รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 14,631,936.47 19474 751.36 841.07 6,493,019.42 364.3057 17,823.00 20,474.73 ผาน ผาน ผาน

11 11086 รพ.หนองกุงศรี รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 19,302,025.60 22723 849.45 790.73 10,524,498.67 871.3913 12,077.81 18,213.83 ไมผาน ผาน ไมผาน

12 11087 รพ.สมเด็จ รพช. 12 รพช.M2 <=100 23,630,105.47 33453 706.37 797.35 12,865,197.52 949.4240 13,550.53 18,415.85 ผาน ผาน ผาน

13 11088 รพ.หวยผึ้ง รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 12,745,105.96 16941 752.32 841.07 5,747,334.04 277.8900 20,682.05 20,474.73 ผาน ไมผาน ไมผาน

14 11449 รพร.กุฉินารายณ รพช. 13 รพช.M2 > 100 39,761,245.73 54956 723.51 773.71 34,135,807.17 2,580.3186 13,229.30 16,475.27 ผาน ผาน ผาน

15 28017 รพ.นาคู รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 6,046,225.69 17168 352.18 774.06 1,534,399.82 0.0000 16,388.26 ผาน ผาน ผาน

16 28789 รพ.ฆองชัย รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 8,373,783.13 13708 610.87 774.06 0.00 0.0000 16,388.26 ผาน ผาน ผาน

17 28790 รพ.ดอนจาน รพช. 2 รพช.F3 <=15,000 4,731,335.69 11498 411.49 1,037.57 0.00 0.0000 30,165.35 ผาน ผาน ผาน

18 28791 รพ.สามชัย รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 8,751,964.75 10852 806.48 774.06 0.00 0.0000 16,388.26 ไมผาน ผาน ไมผาน

15

ผลการประเมิน

กาฬสินธุ Total

ลําดับ รหัส หนวยบริการ TypeID

Gr
ou

p 
ID

Group

ตนทุนบริการผูปวยนอก ตนทุนบริการผูปวยใน

 ตารางท่ี 7 สรุปรายงานผลการประเมินตนทุนหนวยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th 
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ตนทุนบริการ

ผูปวยนอก

จํานวนครั้ง

ผูปวยนอก 

(ครั้ง)

ตนทุน

บริการ

ผูปวยนอก

ตอครั้ง

Mean+1SD ตนทุนบริการผูปวยใน

 (บาท)

Sum AdjRW ตนทุนบริการ

ผูปวยในตอ 

AdjRW

Mean+1SD

OP IP OP&IP

1 10709 รพ.กาฬสินธุ รพท. 17 รพท.S>400 161,572,112.72 215301 750.45 1,026.10 382,651,339.79 31,970.3800 11,968.93 15,308.41 ผาน ผาน ผาน

2 11077 รพ.นามน รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 23,354,846.33 35963 649.41 836.77 9,625,908.29 488.9300 19,687.70 21,020.04 ผาน ผาน ผาน

3 11078 รพ.กมลาไสย รพช. 9 รพช.F1 <=50,000 53,034,359.88 159319 332.88 736.66 45,597,721.32 6,505.9600 7,008.61 16,702.36 ผาน ผาน ผาน

4 11079 รพ.รองคํา รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 18,277,449.21 26773 682.68 836.77 9,117,551.44 495.2100 18,411.48 21,020.04 ผาน ผาน ผาน

5 11080 รพ.เขาวง รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 42,886,104.39 63689 673.37 836.77 26,195,776.33 2,065.0000 12,685.61 21,020.04 ผาน ผาน ผาน

6 11081 รพ.ยางตลาด รพช. 13 รพช.M2 > 100 74,814,753.01 95689 781.85 763.36 53,175,523.97 3,155.7700 16,850.25 16,516.27 ไมผาน ไมผาน ไมผาน

7 11082 รพ.หวยเม็ก รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 27,498,572.40 39736 692.03 768.76 10,189,819.47 1,355.2500 7,518.77 18,100.20 ผาน ผาน ผาน

8 11083 รพ.สหัสขันธ รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 24,198,948.71 33457 723.29 836.77 9,460,005.55 713.2900 13,262.50 21,020.04 ผาน ผาน ผาน

9 11084 รพ.คํามวง รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 36,389,107.86 58865 618.18 768.76 19,979,818.20 1,764.3700 11,324.05 18,100.20 ผาน ผาน ผาน

10 11085 รพ.ทาคันโท รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 29,595,353.09 42144 702.24 836.77 13,788,071.28 743.6900 18,540.08 21,020.04 ผาน ผาน ผาน

11 11086 รพ.หนองกุงศรี รพช. 6 รพช.F2 30,000-=60,000 38,682,672.79 52244 740.42 768.76 21,461,846.06 1,608.9200 13,339.29 18,100.20 ผาน ผาน ผาน

12 11087 รพ.สมเด็จ รพช. 12 รพช.M2 <=100 50,904,240.52 69518 732.25 781.64 25,448,684.86 1,948.1000 13,063.34 16,666.93 ผาน ผาน ผาน

13 11088 รพ.หวยผึ้ง รพช. 5 รพช.F2 <=30,000 25,188,871.83 34133 737.96 836.77 10,354,291.49 490.6400 21,103.64 21,020.04 ผาน ไมผาน ไมผาน

14 11449 รพร.กุฉินารายณ รพช. 13 รพช.M2 > 100 76,470,534.07 115749 660.66 763.36 69,870,781.30 4,823.9700 14,484.08 16,516.27 ผาน ผาน ผาน

15 28017 รพ.นาคู รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 18,175,002.79 34692 523.90 764.21 4,886,062.41 0.0000 0.00 16,769.02 ผาน ผาน ผาน

16 28789 รพ.ฆองชัย รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 16,391,765.87 26710 613.69 764.21 0.00 0.0000 0.00 16,769.02 ผาน ผาน ผาน

17 28790 รพ.ดอนจาน รพช. 2 รพช.F3 <=15,000 12,279,032.41 25379 483.83 1,029.36 0.00 0.0000 0.00 25,303.81 ผาน ผาน ผาน

18 28791 รพ.สามชัย รพช. 3 รพช.F3 15,000-25,000 17,539,453.52 22805 769.11 764.21 0.00 0.0000 0.00 16,769.02 ไมผาน ผาน ไมผาน

15

ผลการประเมิน

กาฬสินธุ Total

ลําดับ รหัส หนวยบริการ TypeID

Gr
ou

p 
ID

Group

ตนทุนบริการผูปวยนอก ตนทุนบริการผูปวยใน

 ตารางท่ี 8 สรุปรายงานผลการประเมินตนทุนหนวยบริการ แบบ Quick Method ไตรมาส 2 ปงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอมูลจาก http://hfo61.cfo.in.th 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ปงบประมาณ 2561 ผลการประเมินตนทุนบริการแบบ Quick Method ในไตรมาส 1 และ 2 พบวา 
ไตรมาส 1 หนวยบริการมีตนทุนบริการผูปวยนอก (OP) เกินเกณฑเฉลี่ยกลุมบรกิารในระดับ

เดียวกัน Mean+1SD คิดเปนรอยละ 11.11 จํานวน 2 แหง คือ รพ.หนองกุงศรี 
และ รพ.สามชัย 

 หนวยบริการมีตนทุนบริการผูปวยใน (IP) เกินเกณฑเฉลี่ยกลุมบริการในระดับ
เดียวกัน Mean+1SD คิดเปนรอยละ 5.56 จํานวน 1 แหง คือ รพ.หวยผึ้ง 

ไตรมาส 2 หนวยบริการมีตนทุนบริการผูปวยนอก (OP) เกินเกณฑเฉลี่ยกลุมบรกิารในระดับ
เดียวกัน Mean+1SD คิดเปนรอยละ 11.11 จํานวน 2 แหง คือ รพ.ยางตลาด 
และ รพ.สามชัย 

 หนวยบริการมีตนทุนบริการผูปวยใน (IP) เกินเกณฑเฉลี่ยกลุมบริการในระดับ
เดียวกัน Mean+1SD คิดเปนรอยละ 11.11 จํานวน 2 แหง คือ รพ.ยางตลาด  
และ รพ.หวยผึ้ง 

 
5.ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะ 

ปญหา/อุปสรรค/ปจจัย 
ที่ทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค 

แนวทางการแกไข / ขอเสนอแนะ 

- - 
  

 
6.ขอเสนอแนะตอนโยบาย / ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ  กฎหมาย 

ควรมีผูรับผิดชอบตรวจราชการจากกระทรวงมาเปนผูติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจ 
ราชการในพื้นที่ 
7.ผลงานเดน / นวัตกรรมท่ีสามารถเปนแบบอยาง 

ไมม ี
 

ผูรับผิดชอบ / ผูเขียนรายงานผล 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท E-mail 
1 นางถมญาณี  โชติการณ นักวิชาการสาธารณสุข

ชํานาญการ 
0815924299 yaneecho@hotmail.com 

2 นางสาวจุฑารัตน  จังโกฏิ นักวิชาการเงินและบญัชี
ชํานาญการ 

0813200626 Jutha_jk@hotmail.com 

3 นางสาวรพริัตน  ลือชานิติโพธ นักวิชาการเงินและบญัชี 0801989661 rapichani@hotmail.com 
 
      

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ รอบที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรชาติ 20 ป (ดานสาธารณสุข) และยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ป 2560-2564  
กับยุทธศาสตรการพฒันาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561-2564 

 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
1.สงเสริม
สุขภาพปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกกลุมวัย 

แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุมวัย  
(ดานสุขภาพ) (4 โครงการ 1๒ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

1.การสงเสริม
สุขภาพปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

1.ประชาชนทุก
กลุมวัยมีการ
สงเสริมปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคภายใต
ส่ิงแวดลอมที่ดี
ลดการปวยและ
ตายกอนวัยอัน
ควร 

1.รอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงาน
ใหประชาชนทุก
กลุมวัย มี
สุขภาพที่ดี ลด
การปวยและตาย
กอนวัยอันควร 

1)โครงการพัฒนาศักยภาพ     คน
ไทย 
2 โครงการลดการตายกอนวัย  อัน
ควร 
3)โครงการสรางความเขมแข็งและ
ความอบอุนของครอบครัวไทย 

1. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมสตรีและเด็กปฐมวัย 

1)รอยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอด
มาตรฐาน 
2)อัตราสวนการตายมารดาไทยไมเกิน 15   
ตอการเกิดมีชีพแสนคน 
3)รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปมีพัฒนาการสมวัย 
4) รอยละของเด็กอายุ 0-5 ปสูงดีสมสวน และ
สวนสูงเฉล่ียที่อายุ 5 ป 

2. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมวัยเรียนและวัยรุน 

1)เด็กไทยมีระดับสติปญญาเฉล่ียไมต่ํากวา 100 
2)รอยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมสวน    
3)รอยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ (EQ) 
อยูในเกณฑปกติขึ้นไป 
4) รอยละของเด็กกลุมอายุ0-12ปฟนดีไมมีผุ  
5) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ป 

3. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมวัยทํางาน 

1) รอยละของวัยทํางาน อายุ 30 -44 ป มีคาดัชนี
มวลกายปกติ 
 

4. โครงการพัฒนาและ
สรางเสริมศักยภาพคนไทย
กลุมวัยผูสูงอายุ 

1) รอยละของตําบลที่มีระบบการสงเสริมสุขภาพ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ใน
ชุมชน ผานเกณฑ 
2) รอยละของ Healthy Ageing 

   

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๓ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
1.สงเสริม
สุขภาพปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P 
Excellenc) 

แผนงานที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอําเภอ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (๑ โครงการ ๑ ตัวช้ีวัด)    

แผนงานที่ ๓ การปองกันควบคุม
โรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
(๕ โครงการ ๙ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

1.การสงเสริม
สุขภาพปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคเปนเลิศ 
(PP&P 
Excellence) 

1.ประชาชนทุก
กลุมวัยมีการ
สงเสริมปองกัน
โรคและคุมครอง
ผูบริโภคภายใต
ส่ิงแวดลอมที่ดี
ลดการปวยและ
ตายกอนวัย 
อันควร 

1.รอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของ
การดําเนินงาน
ใหประชาชนทุก
กลุมวัย มี
สุขภาพทีดี ลด
การปวยและตาย
กอนวัย 
อันควร 

1)โครงการจัดการโรคและภัย
สุขภาพและการตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
2)โครงการสรางเสริมสุขภาพ
ประชาชนบนผืนแผนดินไทย 
3)โครงการสรางความรอบรูดาน
สุขภาพ 

1. โครงการพัฒนาระบบ
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน
และภัยสุขภาพ 

1) รอยละของจังหวัดมีศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนักรูสถานการณ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

2. โครงการควบคุม
โรคติดตอ 

1)  รอยละของกลุมประชากรหลักที่เขาถึง บริการ
ปองกันโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธเชิงรุก 
๒)รอยละของตําบลจัดการสุขภาพในการเฝาระวัง 
ปองกันแกไขปญหา โรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอ
นํ้าดี 

3. โครงการควบคุมโรคไม
ติดตอและภัยสุขภาพ 

1) อัตราการเสียชีวิตจากการจมนํ้าของเด็กอายุ  
นอยกวา 15 ป 
2) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน 
3) อัตราผูปวยเบาหวานรายใหมจากกลุมเส่ียง
เบาหวาน และอัตรากลุมสงสัยปวยความดันโลหิตสูง
ในเขตรับผิดชอบไดรับการวัดความดันโลหิตที่บาน 

  ๔.โครงการสงเสริมพัฒนา
ความปลอดภัยดานอาหาร 

๑) รอยละของผลิตภัณฑอาหารสดและอาหารแปร
รูปมีความปลอดภัย 

  ๕. โครงการคุมครอง
ผูบริโภคดานผลิตภัณฑ
สุขภาพและบริการสุขภาพ 

1) รอยละของผลิตภัณฑสุขภาพที่ไดรับการ
ตรวจสอบไดมาตรฐานตามเกณฑที่กําหนด 
2) รอยละของสถานพยาบาลเอกชนและสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพผานเกณฑมาตรฐานตามที่
กฎหมายกําหนด 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๔ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
 แผนงานที่ 4 การบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอม 
แผนงานที่ 4 : การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม (2 โครงการ 2 ตัวช้ีวัดตาม
ยุทธศาสตร) 

1)โครงการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดลอม 
2)โครงการพัฒนาคุณภาพสถาน
บริการสุขภาพภาครัฐ 
3)โครงการบริหารจัดการมลพิษ
ทางอากาศ 

1.โครงการบริหารจัดการ
ขยะและส่ิงแวดลอม 

1) รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอม
ไดตามเกณฑGREEN&CLEAN Hospital 

2. โครงการคุมครอง
สุขภาพประชาชนจาก
มลพิษส่ิงแวดลอมในพื้นที่
เส่ียง (HotZone) 

1) จํานวนจังหวัดที่มีระบบจัดการปจจัยเส่ียงจาก
ส่ิงแวดลอมเพื่อสุขภาพอยางบูรณาการมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. บริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

แผนงานที่ ๕ : การพัฒนาระบบการแพทยปฐมภูมิ  
(Primary Care Cluster) (1 โครงการ ๑ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เปนเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือขาย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับมีระบบ
บริการที่มี
คุณภาพ 
หุนสวนสุขภาพ
มีสวนรวม
ประชาชนเขาถึง
และไดรับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ที่มีคุณภาพและ
เปนเลิศ 

2.ระดับ
ความสําเร็จของ
เครือขายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

1.โครงการผลิตและพัฒนาแพทย
เวชศาสตรครอบครัว 

1.โครงการพัฒนาระบบ
การแพทยปฐมภูมิ 

1.  รอยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปด
ดําเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ  

แผนงานที่ ๖ : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
(1๗ โครงการ 2๔ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

 1.โครงการระบบบริการสุขภาพ 
13 สาขาหลัก  

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาโรคไม
ติดตอเรื้อรัง 

1) รอยละของผูปวยโรคเบาหวานและโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมได 
2) รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่
ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมินโอกาสเส่ียงตอ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 
3)  อัตราตายของผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง 
4) อัตราการเกิดการกําเริบเฉียบพลันในผูปวยโรค
ปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
 
 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๕ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
2. บริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

2.โครงการปองกันและ
ควบคุมการดื้อยาตานจุล
ชีพและการใชยาอยาง
สมเหตุสมผล 

1) รอยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยางสมเหตุผล 
(RDU) 

  3. โครงการพัฒนาศูนย
ความเปนเลิศทาง
การแพทย 

1) รอยละการสงตอผูปวยนอกเขตสุขภาพ
ลดลง 

  4. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาทารก
แรกเกิด 

1) อัตราตายทารกแรกเกิด 

  ๕.โครงการพัฒนาระบบ
การดูแลแบบ
ประคับประคอง(Palliative 
Care) 

1) รอยละของโรงพยาบาลทีม่ีการดูแลแบบ
ประคับประคอง (Palliative Care) 

   

  แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
(1๗ โครงการ 2๔ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เปนเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือขาย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับมีระบบ
บริการมีคุณภาพ 
หุนสวนสุขภาพ
มีสวนรวม
ประชาชนเขาถึง
และไดรับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ท่ีมีคุณภาพและ
เปนเลิศ 

2.ระดับ
ความสําเร็จของ
เครือขายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

 6.โครงการพัฒนาระบบ
บริการแพทยแผนไทยฯ 

1) รอยละของผูปวยนอกไดรับบริการการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก 

 7. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
สุขภาพจิตและจิตเวช 

1) รอยละของผูปวยโรคซึมเศราเขาถึงบริการ
สุขภาพจิต 
2) อัตราการฆาตัวตายสําเร็จ 

 8. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 5 สาขา
หลัก 

1) อัตราตายผูปวยติดเช้ือในกระแสเลือดแบบ
รุนแรงชนิด community-acquired 
2) รอยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the 
fracture 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๖ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
2. บริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ 6 การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

9. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคหัวใจ 

1) รอยละโรงพยาบาลตั้งแตระดับ F2 ขึ้นไป
สามารถใหยาละลายล่ิมเลือด (Fibrinolytic drug) 
ในผูปวย STEMI ได 
2) อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 

  10. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขา
โรคมะเร็ง 

1) ลดระยะเวลารอคอย ผาตัด เคมีบําบัด รังสีรักษา 
ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
2) อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ 
3) อัตราตายจากมะเร็งปอด 

  11.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาโรคไต 

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

  12.โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพสาขาจักษุ
วิทยา 

1) รอยละของผูปวยตาบอดจากตอกระจก 
(Blinding Cataract)ไดรับการผาตัดภายใน30วัน 

  1๓. โครงการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ สาขาปลูก
ถายอวัยวะ 

1) จํานวนการปลูกถายไตสําเร็จ 2.การบริการ
สุขภาพมี
คุณภาพและ
เปนเลิศ 
(Service 
Excellence) 

2.เครือขาย
บริการสุขภาพ
ทุกระดับ มี
ระบบบริการ 
ที่มีคุณภาพ 
หุนสวนสุขภาพ
มีสวนรวม
ประชาชนเขาถึง
และไดรับบริการ
สุขภาพทุกระดับ
ที่มีคุณภาพและ
เปนเลิศ 

2.ระดับ
ความสําเร็จของ
เครือขายบริการ
สุขภาพทุกระดับ 
มีการพัฒนา
ระบบบริการ
สุขภาพที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน 

  ๑๔.โครงการพัฒนาระบบ
บริการบําบัดรักษาผูปวยยา
เสพติด 

๑) รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการ
บําบัดรักษาและหยุดเสพตอเน่ือง 

  ๑๕.โครงการพัฒนาระบบ
บริการดูแลระยะกลาง 

1) รอยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่
ใหบริการการดูแลระยะกลาง 

  ๑๖.โครงการพัฒนาระบบ
บริการ One Day Surgery 

1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ One 
Day Surgery 

  ๑๗.โครงการพัฒนาระบบ
บริการ Minimally 

1) รอยละของผูปวยที่เขารับการผาตัดแบบ 
Minimally Invasive Surgery 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๗ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
Invasive Surgery 

2. บริการเปน
เลิศ (Service 
Excellence) 

แผนงานที่ ๗ การพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ 

แผนงานที่ ๗ : การพัฒนาระบบบริการการแพทยฉุกเฉินครบวงจรและระบบ
การสงตอ (1 โครงการ ๑ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

 2.โครงการพัฒนาระบบสงตอ 
3.โครงการพัฒนาระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินครบวงจร 

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริการ การแพทยฉุกเฉิน 
ครบวงจรและระบบการสง
ตอ 

1) อัตราการเสียชีวิตของผูเจ็บปวยวิกฤตฉุกเฉิน 
ภายใน 24 ช่ัวโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป 
 

 แผนงานที่ ๘ ศูนยความเปนเลิศ
ทางการแพทย 

แผนงานที่ 5 : การพัฒนาตามโครงการพระราชดําริและพื้นที่เฉพาะ  
(๒ โครงการ ๒ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

 

1)โครงการพัฒนาศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยดานบริการ 

1.โครงการพัฒนารพ.
เฉลิมพระเกียรติ  

1) อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรค
ปอดรายใหม 

ดําเนินการในแผนงานโครงการงานประจํา 

แผนงานที่ 8 ศูนยกลางสุขภาพ
นานาชาติ  
3.โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (SEZ) 

2. โครงการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษและสุขภาพ
แรงงานขามชาติ (Migrant 
Health) 

1) รอยละการผานเกณฑของหนวยบริการ
สาธารณสุข สําหรับการจัดบริการอาชีวอนามัย และ
เวชกรรมส่ิงแวดลอมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ตามเกณฑที่กําหนด 

ไมใชพื้นที่เปาหมายการดําเนินงาน 

แผนงานที่ ๙ อุตสาหกรรมทาง
การแพทย  

แผนงานที่ ๙ : อุตสาหกรรมทางการแพทย 
(๑ โครงการ ๑ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

 

2.โครงการศูนยกลางบริการดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย 
(Product Hub) 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพและ
การแพทย 

1) จํานวนเมืองสมุนไพร อยางนอยเขตละ 1 จังหวัด 
 

ดําเนินการในแผนงานโครงการงานประจํา 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๘ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
3.บุคลากรเปน
เลิศ (People 
Excellence) 

แผนงานที่ ๑๐ การพัฒนาระบบริ
หารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ  

แผนงานที่ ๑๐ : การพัฒนาระบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ 
(๓ โครงการ ๖ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

3.การบริหาร
สงเสริมและ
พัฒนาบุคลากร
เปนเลิศ 
(People 
Excellence) 

3.บุคลากรดาน
สาธารณสุขเปน
คนดี เกง มี
ความสุข บน
ฐานคานิยม
องคกร 

3.ระดับ
ความสําเร็จของ
หนวยงานในการ
บริหารจัดการให
บุคลากรดาน
สาธารณสุขเปน
คนดี เกงและมี
ความสุขบนฐาน
คานิยมองคกร 

1) โครงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพ 
2) โครงการพัฒนาทักษะ hard 
skillและSoft skill 
3)โครงการพัฒนาบุคลากร 

๑. โครงการผลิตและพัฒนา
กําลังคนดานสุขภาพสู
ความเปน มืออาชีพ 

1) รอยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการ
ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนไดตามเกณฑที่
กําหนด 
2) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามเกณฑ
ที่กําหนด 

๑)ประสิทธิภาพระบบบริหาร
จัดการกําลังคนดานสุขภาพ (HRM) 

๒.โครงการ Happy MOPH 
กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแหงความสุข 
 
 
 

1) รอยละของหนวยงานที่มีการนําดัชนีความสุข
ของคนทํางาน (Happinometer) ไปใช 
2) อัตราการคงอยูของบุคลากรสาธารณสุข 
(Retention rate) 
3) รอยละของจังหวัดที่มีบุคลากรสาธารณสุข
เพียงพอ 

1) โครงการพัฒนาเครือขาย อสม.
และ อปท. 
2) โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งตําบลจัดการสุขภาพดวย
ตนเอง 
3) โครงการพัฒนาเครือขาย 

๓.โครงการพัฒนาเครือขาย
กําลังคนดานสุขภาพ 

1) รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแล
สุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด 

5.การจัดการ
ระบบสุขภาพ
ชุมชนเปนเลิศ 
(Community 
Excellence) 

5.ชุมชน
พึ่งตนเองดาน
สุขภาพ ดวย 
วิถีชุมชน 

5.รอยละของ
หมูบานตนแบบ
ที่มีระดับ
ความสําเร็จใน
การจัดการ
สุขภาพชุมชน
เขมแข็งให
ชุมชนพึ่งตนเอง
ดานสุขภาพดวย
วิถีชุมชนใน 
ระดับ 5 
 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๓๙ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
4.บริหารเปน
เลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

แผนงานที่ 1๑ 
ระบบธรรมาภิบาล 

แผนงานที่ ๑1 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองคกรคุณภาพ 
 (2 โครงการ ๖ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

4.การบริหาร
เปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หนวยงาน
สาธารณสุขมี
ความเปนเลิศ
และทันสมัย 

4.รอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เปนเลิศและ
ทันสมัย  2) โครงการหนวยงานคุณธรรม 

3) โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสความม่ันคงดานยา
และเวชภัณฑและการคุมครอง
ผูบริโภค 
3) โครงการจัดซ้ือรวมยาและ
เวชภัณฑมิใชยาและวัสดุ
วิทยาศาสตร 

1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใส 
และบริหารความเส่ียง 

1) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมิน ITA 
2) รอยละของการจัดซ้ือรวมของยา เวชภัณฑ 
ที่ไมใชยา วัสดุวิทยาศาสตร 
3) รอยละของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขผานเกณฑการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

  ๒. โครงการพัฒนาองคกร
คุณภาพ 

1) ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการใน
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2) รอยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผานการ
รับรอง HA ข้ัน 3 
3) รอยละของ รพ.สต. ที่ผานเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 

 แผนงานที่ 1๒ ระบบขอมูล
สารสนเทศดานสุขภาพ 

แผนงานที่ 2 : การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศดานสุขภาพ  
(2 โครงการ 3 ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๔๐ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
4.บริหารเปน
เลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 

1) การพัฒนาระบบบริการขอมูล
สุขภาพ (HIS) 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารเทคโนโลยี
สุขภาพแหงชาติ (NHIS) 

1) รอยละของจังหวัดที่ผานเกณฑคุณภาพขอมูล 

 2) การพัฒนาระบบขอมูลสุขภาพ
สวนบุคคล (PHR) 
3) ศูนยขอมูลสุขภา(HDC) 
 

2. โครงการพัฒนาสุขภาพ
ดวยเศรษฐกิจดิจิทัล
(Digital Economy) 

1) รอยละของหนวยบริการระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ
และตติยภูมิสามารถแลกเปล่ียนขอมูลสุขภาพได   
2) รอยละของประชาชนเขาถึงขอมูลสุขภาพตนเอง
ได (Personal Health Record) 

 แผนงานที่14 ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

แผนงานที่ 3 : การบริหารจัดการดานการเงินการคลังสุขภาพ  
(2 โครงการ ๔ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

4.การบริหาร 
เปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หนวยงาน
สาธารณสุขมี
ความเปนเลิศ
และทันสมัย 

4.รอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เปนเลิศและ
ทันสมัย 

1) โครงการลดความเหล่ือมลํ้าของ 
3 ระบบ 
2) โครงการสรางความยั่งยืนของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
3) โครงการการเขาถึงระบบ
หลักประกันสุขภาพของแรงงาน
ขามชาติ 

1. โครงการลดความ
เหล่ือมลํ้าของ 3 กองทุน 

1) รายจายตอหัวที่ปรับดวยโครงสรางอายุ  
(Age adjusted expenditure per capita) ของแต
ละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  
ตองมีคาไมตางจากคาเฉล่ียของทั้งสามระบบหลัก 
±10% 
2) กําหนดใหมีมาตรฐานการจายเงินของ 
แตละระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐใหแก
สถานพยาบาลเปนราคาเดียวกันในทุกประเภทและ
ระดับการบริการ 
3) รอยละของประชากรเขาถึงบริการการแพทย
ฉุกเฉิน 

2) โครงการสรางความยั่งยืนของ
ระบบหลักประกันสุขภาพ 

2. โครงการบริหารจัดการ
ดานการเงินการคลัง 

๑) รอยละของหนวยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติ
ทางการเงิน 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๔๑ 
 

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ 20ป 
(ดานสาธารณสุข) 

ยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข  
ปงบประมาณ 2560-2564 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพ จังหวัดกาฬสินธุ  
ปงบประมาณ 2561-2564 

4 Excellence 1๕แผนงาน 4๕ โครงการ แผนงาน/ โครงการ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร  5 Excellence 5 เปาประสงค 5ตัวช้ีวัด 
4.บริหารเปน
เลิศดวย 
ธรรมาภิบาล 
(Governance 
Excellence) 
 

แผนงานที่ ๑๔  
ศูนยความเปนเลิศทางการแพทย 
3.โครงการพัฒนาศูนยความเปน
เลิศทางการแพทยดานการวิจัย 

แผนงานที่ 4 : การพัฒนางานวิจัยและองคความรูดานสุขภาพ  
(๑ โครงการ ๗ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 

4.การบริหาร 
เปนเลิศดวย 
ธรรมาภิบาล  
(Governance 
Excellence) 

4.ระบบบริหาร
จัดการของ
หนวยงาน
สาธารณสุขมี
ความเปนเลิศ
และทันสมัย 

4.รอยละเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของ
การบริการ
จัดการที่มีความ
เปนเลิศและ
ทันสมัย 

1. โครงการพัฒนางานวิจัย 
/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ
สุขภาพและเทคโนโลยี
ทางการแพทย 

1) รอยละผลงานวิจัย/R2R ดานสุขภาพที่ให
หนวยงานตางๆนําไปใชประโยชน 
2) รอยละของงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา 
ไมนอยกวารอยละ 1.5 ของงบประมาณทั้งหมด 
3) รอยละของยากลุมเปาหมายที่ผลิตหรือนําเขา
เพื่อทดแทนยาตนแบบเพิ่มขึ้น 
4) รอยละรายการยาและเครื่องมือแพทยที่ไดรับ
การขึ้นทะเบียน 
5) จํานวนตํารับยาแผนไทยแหงชาติ ที่ผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย 
6) จํานวนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดคน
ใหม หรือที่พัฒนาตอยอด 
7) จํานวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทยแผน
ไทย และการแพทยทางเลือกที่นํามาใชจริงทางการ
แพทย หรือการตลาด 

แผนงานที่ ๑๕  การปรับ
โครงสรางและการพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ 

แผนงานที่ ๑๕  : การปรับโครงสรางและการพัฒนากฎหมายดานสุขภาพ      
(๑ โครงการ ๗ ตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตร) 
๑. โครงการปรับโครงสราง
และการพัฒนากฎหมาย
ดานสุขภาพ    

๑. รอยละของกฎหมายที่ควรปรับปรุงไดรับ
การแกไขและมีการบังคับใช 

 

 

แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวดักาฬสินธุ  ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



๓๔๒ 
 

  
แผนงาน/โครงการรองรบัยุทธศาสตรสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  

Excellence ชื่อ แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ 
 P&P Excellence โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนชาวกาฬสินธุ         80,000 

โครงการขับเคลื่อมหัศจรรย 1000 วัน แรกของชีวิต 
สูเด็กพฒันาการสมวัย สูงดี สมสวน ป 2561 

74,200 

โครงการบรูณาการความรวมมือสงเสริมสุขภาพดูแล
ผูสงูอายุ ระยะยาว  ป 2561  

65,800 

โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีด
ความสามารถภาคีเครือขายงานอาหารปลอดภัยและ
งานคุมครองผูบริโภค ป ๒๕๖๑ 

25,000 

โครงการลดปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอนํ้าดี 
จ.กส ป 2561 

54,560 

โครงการปองกันและควบคุมโรควัณโรค จ.กส ป 
2561 

20,320 

โครงการพัฒนาระบบการเผาระวังการจัดการลด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และหลอดเลือด
สมองและสรางเครือขายบรกิารทุกระดับป2561 

86,020 

โครงการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง
กดานการแพทยและการสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ 
ปงบประมาณ 2561  

89,100 

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม และเฝาระวังสุขภาพ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง/ผูประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง
ปงบประมาณ 2561     

136,000 

โครงการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขลดโลกรอน 
Green and Clean และชุมชนสเีขียว (Green 
Community) 

30,000 

 รวม P&P Excellence 661,000 
Service 

Excellence 
โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ( Service Plan)  
จังหวัดกาฬสินธุ  ป 2561 

85,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายบริการ  1,507,290.00 

โครงการสงเสรมิการใชยาตานจลุชีพอยาง
สมเหตุสมผล     

250000 

รวม Service Excellence 1,842,290 



๓๔๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellence ชื่อ แผนงาน/โครงการ  งบประมาณ 

People 
Excellence 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริหารสาธารณสุข 
(ทุกระดับ)จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561 

                               
595,000  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการบริหารสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ ป 2561 

                               
300,000  

โครงการยกระดับองคความรูละนวัตกรรม ใหเกิดประโยชน
ทางการบริหารแกไขปญหาสุขภาพดวยเครือขายและทีม
จัดการความรูมืออาชีพ สสจ.กาฬสินธุ  

                                 
40,000  

รวม People Excellence 935,000 

Governance 
Excellence 

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงาสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 
2561  

                                 
50,000  

โครงการพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หนวยงานใน
สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  

                                 
32,400  

โครงการพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร สารสนเทศดานสุขภาพ 
เพื่อการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดกาฬสินธุ  

                               
100,000  

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานการเงินการคลัง
สาธารณสุข ปงบประมาณ 2561  

                               
150,000  

รวม Governance Excellence 332,400 

Community 
Excellence  

โครงการเสรมิสรางศักยภาพชุมชนพึ่งตนเองดาน
สุขภาพดวยวิถีชุมชน  

                        
120,000  

 รวม  Community Excellence 120,000 
  รวม ๕  Excellence 3,890,690 

งบประมาณแหลงอ่ืน  

งบพฒันาจงัหวัด  
  

โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย และอาหารปลอดภัย 4,833,600.00 

โครงการพัฒนาสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคม
แหงการเรียนรู 

1,617,300.00 

งบภาคฯ  โครงการกาฬสินธุเมืองสมุนไพร 11,990,000 

กองทุนฯ อบจ. 
โครงการพัฒนาเครือขายและการดูแลผูปวยจิตเวช
เรื้อรังในชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ 

290,500 

 เขตสุขภาพที่ 7 

โครงการหนวยตรวจสอบเคลื่อนทีเ่พื่อความปลอดภัย
ดานอาหาร (Mobile Unit) 

1500000 

 
รวม 20,231,400.00 



๓๔๔ 
 

ตารางแสดงจํานวนและรอยละของเงินงบประมาณกองทุนฯ รายอําเภอ ตามปงบประมาณ 2561 

ลําดับ อําเภอ 
คาบริการ
จากสปสช. 

เงินอุดหนุนจาก
อปท. 

ดอกเบ้ีย รายไดอ่ืนๆ รวม 

1 กมลาไสย 2,380,005.00 1,337,620.00 2,851.01 120,320.00 3,840,796.01 

2 กุฉินารายณ 3,043,710.00 1,455,000.00 5,789.35 7,400.00 4,511,899.35 

3 เขาวง  656,325.00 303,474.00 1,828.85 0.00 961,627.85 

4 คํามวง  1,866,780.00 834,748.00 4,663.50 500.00 2,706,691.50 

5 ฆองชัย 1,278,945.00 480,000.00 1,311.25 0.00 1,760,256.25 

6 ดอนจาน 502,830.00 328,040.00 0.00 0.00 830,870.00 

7 ทาคันโท 1,191,195.00 677,500.00 1,401.27 0.00 1,870,096.27 

8 นาคู 1,192,860.00 662,000.00 854.44 300.00 1,856,014.44 

9 นามน 852,345.00 370,000.00 320.65 0.00 1,222,665.65 

10 
เมือง
กาฬสินธุ 

5,331,465.00 3,313,305.00 7,584.47 0.00 8,652,354.47 

11 ยางตลาด 3,213,135.00 4,641,395.50 3,192.72 0.00 7,857,723.22 

12 รองคํา 574,470.00 220,000.00 248.56 9,800.00 804,518.56 

13 สมเด็จ 1,875,645.00 1,000,660.00 2,190.68 3,000.00 2,881,495.68 

14 สหสัขันธ 838,530.00 188,000.00 169.79 0.00 1,026,699.79 

15 สามชัย 346,815.00 216,284.00 895.17 0.00 563,994.17 

16 หนองกงุศรี 2,027,790.00 719,710.00 1,304.91 0.00 2,748,804.91 

17 หวยผึ้ง 1,004,445.00 550,000.00 721.51 0.00 1,555,166.51 

18 หวยเม็ก 1,630,890.00 736,790.00 2,320.47 500.00 2,370,500.47 

รวม 29,808,180.00 18,034,526.50 37,648.60 141,820.00 48,022,175.10 
 

 

 

 

 

 

 

http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4603&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4605&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4606&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4610&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4618&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4617&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4611&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4616&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4602&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4601&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4601&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4607&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4604&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4613&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4609&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4615&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4612&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4614&year=2018
http://obt.nhso.go.th/obt/budget_report?zoneid=7&provinceid=4600&districtid=4608&year=2018


๓๔๕ 

 

 
  

กําหนดการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗   
รอบที ่๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดกาฬสินธุ 

ระหวางวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
******************* 

วันอังคาร ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมอนามัยและกรมตางๆ ลงพื้นที่เขาวิเคราะหขอมูล กอนกําหนดการ      

ตามหัวขอประเด็นที่รับผิดชอบตามแผนการตรวจราชการตามโครงการที่รับผิดชอบ ในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด โดยทางกรมจะทําการประสานกับจังหวัดผูรบัผดิชอบและเตรยีมเอกสารขอมูล
ที่เกี่ยวของ 

๑๖.๔๐ – ๑๗.๓๕ น. ผูตรวจราชการและคณะตรวจราชการจากสวนกลาง ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมืองโดย                    
สายการบินแอรเอเชีย ถึงสนามบินจังหวัดขอนแกน 

๑๗.๓๕ – ๑๙.๐๐ น. เดินทางไปกาฬสินธุ และเขาที่พักโรงแรมในจังหวัดกาฬสินธุ 
วันพุธ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๐๙.๐๐ – ๑1.๐๐ น. ผูตรวจราชการกระทรวง พรอมคณะตรวจราชการฯ ประชุมรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงาน 

๑. ภาพรวมของจังหวัด ณ หองประชุมปญญานุสติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ  
โดยการนําเสนอแผนและความกาวหนาการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามประเด็นการ
ตรวจราชการ/PA/ปญหาสาธารณสุขในพื้นที่  และผลการดําเนินงานรอบที่  ๒ ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑  
2. โรงพยาบาลจังหวัด นําเสนอการขับเคลื่อน Service Plan ของ รพศ./รพท.และการบริหาร
จัดการของหนวยบริการ  

๑1.๐๐ – ๑2.๐๐ น. อภิปรายทั่วไป 
- ผูตรวจราชการกระทรวง/สาธารณสุขนิเทศก/ผูชวยผูตรวจราชการ ใหคิดเห็น/ขอเสนอแนะ   
- คณะผูทําหนาที่ตรวจราชการกรม/สํานัก/จังหวัด ซักถามขอมูลที่เกี่ยวของและใหขอคิดเห็น 

๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - ออกเดินทางไปตรวจเย่ียมพื้นที่ระดับอําเภอ 
 - รับประทานอาหารกลางวันในพื้นทีท่ี่ลงตรวจเย่ียม 
๑๓.๐๐ – ๑7.๐๐ น. ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก พรอมดวยผูแทนคณะที่ ๑ - ๔ ตรวจเย่ียมพื้นที่ จํานวน ๒ ทีม  

ทีมท่ี ๑ ผูตรวจราชการกระทรวงพรอมคณะตรวจราชการ ตรวจเย่ียมพื้นที่  
- คปสอ เมืองกาฬสินธุ   
- รพ.สต บานหนองสอ 
- สุขศาลา บานปากลวย หมูที่ ๑๐ 
ทีมท่ี ๒ สาธารณสุขนิเทศก พรอมคณะตรวจราชการ ตรวจเย่ียมพื้นที่  
- คปสอ.ฆองชัย 
- รพ.สต.โนนเขวา  
- สุขศาลา บานดอนแคน หมูที่ ๗ 

หมายเหตุ : การนําเสนอภาพรวม คปสอ และของ รพ.สต. รวมทั้งศสมช.(ถามี) ดําเนินการนําเสนอรวมที่ รพ.พรอมกัน
แหงเดียวเทาน้ันเพือ่ลดระยะเวลา โดยภาพรวม คปสอ.ไมเกนิ ๒๐ นาท ีรพ.สต. ไมเกิน ๑๕ นาที ศสมช. ไมเกิน ๑๐ นาที
 คณะที่ ๒ นําเสนอการขับเคลื่อน Service Plan รายสาขา ณ หองประชุม เพชรแพรวา ช้ัน ๒ อาคารอํานวยการ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ โดย ประธาน Service Plan และคณะ  
๑๘.๓๐ – 22.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารตุมโฮม 
 
 



๓๔๖ 

 

 

วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
๐๘.3๐ – 0๙.3๐ น. ออกเดินทางไปตรวจเย่ียมพื้นที่ระดับอําเภอ  
09.30 – 17.00 น.      ผูตรวจราชการ และ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ ๗ ออกตรวจเย่ียมพื้นที่โรงพยาบาล ๒ ทีม    

(ชวงเชา) ตรวจเย่ียมเชิงบรหิารเฉพาะประเด็นสําคัญ (คน เงิน ของ) อาหารปลอดภัย RDU  TB 
และ  PCC หรือเรือ่งทีโ่ดดเดนเปนพเิศษ  
(ชวงบาย) เนนการเย่ียมสรางขวัญ กําลงัใจ  (ชวงบาย ไมตองนําเสนอ)                                    

   ทีมที่ ๑ ผูตรวจราชการ  เชา รพร.กุฉินารายณ      บาย พื้นที่ รพช.ดอนจาน 
 ทีมที่ ๒ สาธารณสุขนิเทศก   เชา รพ. ยางตลาด     บาย พื้นที่ รพ.กมลาไสย 

๑๘.๓๐ – 22.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหารครัวครูจ้ํา 
วันศุกร ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

๐8.๐๐ – ๑9.๐๐ น.    สาธารณสุขนิเทศและผูทาํหนาที่ตรวจราชการกรม/สํานัก/จังหวัดทั้ง ๔ คณะประชุมเตรียมสรุปผล
การตรวจราชการกอนนําเสนอในที่ประชุม ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ  

09.00 – 12.00 น.   - สรุปผลการตรวจราชการเปนรายคณะ โดย ประธานคณะหรือตัวแทน คณะ ๑ – 4 
 - ผูตรวจราชการ/สาธารณสุขนิเทศก มอบแนวทาง/ขอสั่งการ/ขอเสนอแนะการในการพัฒนา/  
   แกไขปญหาการดําเนินงานสาธารณสุข ณ หองประชุมเปรื่องอนุชวานิช OPD ช้ัน๔  

โรงพยาบาลกาฬสินธุ   

๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.  เดินทางไปสนามบินจังหวัดขอนแกน 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย ถึงทาอากาศดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ 
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