กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (NCD)
นางเอมอร สุทธิสา
หัวหน้ากลุ่มกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
สุขภาพจิตและยาเสพติด
นางอาภรณ์ ภูมี
พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน

 โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM+HT)
 งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ CKD
 งานมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม
 งาน TO BE NUMBER ONE
 งานยาเสพติด
 งานบุหรี่/สุรา

น.ส.นวลปรางค์ ดวงสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงาน







งานสุขภาพจิต
งานผู้พิการ
งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
งาน ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน (RTI)
งานเด็กจมน้า

ภารกิจงานที่รับผิดชอบ
1.งานด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยยาเสพติด
2.งาน TO BE NUMBER ONE

3.งานควบคุมบังคับใช้ พรบ.บุหรี-่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางอาภรณ์ ภูมี

4.งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT)

5.งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา CKD

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

6.งานมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด

งานด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT)

งานพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ สาขา CKD

งานมะเร็งปากมดลูก/
มะเร็งเต้านม

นางอาภรณ์ ภูมี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

นางสาวศิริพร สุจจชารี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา โพกลาง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณ๊ นันทะแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิไลพร สิงหฬ
นักวิชาการสาธารณสุข

งานควบคุมบังคับใช้ พรบ.บุหรี่ /เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายอภิศักดิ์ ลากุล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปาริชาต บุตะกะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งาน TO BE NUMBER ONE

นายวันชนะ สิริสม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางธัญญธร วัจนามัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผลการดาเนินงานด้านบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

ผลการดาเนินงานการบาบัดยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม
ผลการดาเนินงานด้านบาบัดฟื้นฟู
จังหวัดมหาสารคาม
ปี 2559 – ปี 2562

ผลการดาเนินงานด้านบาบัดฟื้นฟู จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
117.79%

อันดับ 1 ของเขต
อันดับ 7 ของประเทศ

117.79%
155.1%
144.9%

103.20%

119.3%

171.18%

100.40%

* ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
อ้างอิงจากระบบ บสต.

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

การพัฒนาระบบและคุณภาพบริการสุขภาพด้านยาเสพติด ปี 2562
Harm Reduction Clinic
จำนวน รพ. ดำเนิน กำร
แล้ว
13

13

การพัฒนาและรับรองคุณภาพ
HA ยาเสพติด

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านบาบัด
หลักสูตรมุ่งเน้น

ร้อยละ

จำนวน รพ.

ผ่ำนกำร
รับรอง

ไม่ผ่ำน

ร้อยละ

แพทย์ผ่ำน
อบรม

PG
ยำเสพติด

SM

CM

100

11

11

-

100

6/13

14/13

13

13

หมายเหตุ

แพทย์ / จิตแพทย์,
นักจิตวิทยำ /
นักสังคมสงเครำะห์
มีเฉพำะ รพ.มค.

ผลการดาเนินงานตาม KPI ปี 2562
KPI
ร้ อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บาบัดครบเกณฑ์
ได้ รับการติดตามต่อเนื่อง 1 ปี
(Retention Rate)
ร้ อยละของผู้ใช้ /เสพยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง
3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัด
(3 Months Remission Rate) ปี 2562

* ข้อมูล จากระบบ บสต. ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เป้าหมาย

ผลงาน

ร้ อยละ

เขต7

ประเทศ

หมายเหตุ

267

177

66.29

27.27

31.07

อันดับ 1 ของเขต 7
อันดับ 3 ของประเทศ

2293

1490

64.69

52.03

53.59

อันดับ 1 ของเขต 7
อันดับ 9 ของประเทศ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

๑.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจาปี ๒๕๖๒ ด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยา
เสพติดดีเด่น
๒.บุคลากรด้านการบาบัดยาเสพติด ได้แก่ นางนิตยา ฤทธิ์ศรี ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ สังกัดโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด
ประจาปี ๒๕๖๒ ด้านการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดดีเด่น
๓.จังหวัดมหาสารคาม ได้รับรางวัลจังหวัดดีเด่นด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขา
ยาเสพติดระดับเขต ๔ ปีต่อเนื่อง ได้แก่ ปี ๒๕๕๙ ,๒๕๖๐ , ๒๕๖๑ และ ปี ๒๕๖๒
๔.จังหวัดมหาสารคามผ่านการรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติดครบร้อยละ ๑๐๐ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕
๕.จังหวัดมหาสารคาม ดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กระทรวงกาหนด

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

Best practice

1
รูปแบบการบริหารจัดการงานยาเสพติด
ระดับจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ การส่งต่อ
Harm Reduction พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการพัฒนารับรองคุณภาพสถานพยาบาลระดับจังหวัด

2. ผู้ป่วยยาเสพติดเข้าถึงการบาบัดรักษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
และมีการติดตามต่อเนื่องหลังจาหน่าย

3. ควบคุมกากับ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานให้บรรลุ KPI

4. ควบคุม กากับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผน

- แต่งตั้งคณะทางานด้านการบาบัดและลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด คาสั่ง สสจ.มค.ที่ 13/2561 ลว. 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
- จัดทาแผนปฏิบัติการและดาเนินงานตามแผน
อนุมัติ วันที่ 10 มกราคม 2561 และดาเนินการตามแผนแล้ว
- สนับสนุนและจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร Harm
Reduction จานวน 215 คน เมื่อวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561
- Re – accredit เพื่อขอรับรองคุณภาพ HA ยาเสพติดซ้า
รพ.แกดา รพ.ยางสีสุราช รับการประเมิน วันที่ 5 เมษายน 2561
- กาหนดเป้าหมายการบาบัดทุกระบบ จานวน 1,733 คน
- นาเข้าข้อมูลรายงาน บสต. ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทันเวลา
(ทุกอาเภอ)
- ร่วมกับทีมบูรณาการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บาบัดฟื้นฟู
และติดตามต่อเนื่องหลังจาหน่าย(ดาเนินการตามแผนครบ 13 อาเภอ)

- สิ้นสุดไตรมาส 2 ผลการดาเนินงานตาม KPI จังหวัด
บาบัดได้มากกว่าร้อยละ 50 (62.72%)
- สิ้นสุดไตรมาส 4 ผลการดาเนินงานตาม KPI จังหวัด ร้อยละ 100
- สิ้นสุดไตรมาส 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 52
ของงบที่ได้รับจัดสรร รอบที่ 1 (73.19%)
- สิ้นสุดไตรมาส 3 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 80
ของงบที่ได้รับจัดสรร รอบที่ 2
- สิ้นสุดเดือน ก.ค. 61 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

การบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง อาเภอกันทรวิชัย
(Community Base Treatment and Care) ปี 2562

2

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ศป.ปส.อ.กันทรวิชัย ค้นหา เข้าถึง
ผู้เสพสารเสพติด สมัครใจ
โดยใช้กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (พื้นที่แพร่ระบาด)

จาแนก/คัดกรอง
ผู้เสพ/ผู้ติด

Modified matrix program
(การบาบัดจิตสังคมบาบัด)
10 ครั้ง (ทุกอาทิตย์) ในชุมชน

ขั้นตอนที่ 3

ผู้ตดิ รุนแรง
มีอาการทางจิต

ผู้ใช้

ส่งต่อ รพท. มหาสารคาม
รพ.ธัญญรักษณ์
รพ.จิตเวชราชนครินทร์

ให้คาแนะนาและความรู้ (BA) 2 สัปดาห์ ในชุมชน

ติดตามช่วยเหลือในชุมชนต่อเนื่อง
-การสนับสนุนของครอบครัว
-ส่งเสริมฝึกอาชีพสุจริต
-พัฒนาคุณภาพชีวภาพอื่นๆ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

3

แนวทางการติดตามช่วยเหลือแบบบูรณาการ อาเภอเมืองมหาสารคาม

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

แนวทางการดูแลผูใ้ ช้ผู้เสพยาเสพติด ปี 2563

1 กำรพัฒนำระบบกำรบำบัดรักษำยำเสพติด

2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำยำเสพติด
3 กำรบำบัดผู้เสพยำเสพติดที่อำจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)
4

กำรอำนวยกำรขับเคลื่อนกำรดูแลผูใ้ ช้ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด ให้เข้ำถึงกำรบำบัดรักษำ
และลดอันตรำยจำกยำเสพติด

KPI ปี 2563
1.ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติดเข้ำรับกำรบำบัดรักษำและติดตำมต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 50
2.ร้อยละของผู้ป่วยยำเสพติด กลุ่มเสี่ยงต่อควำมรุนแรงได้รับกำรประเมิน บำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือ ตำมระดับ
ควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 60
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

แนวทางขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ปี 2563
SI3M
S : Structure
-คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.มค.
-คณะกรรมการบาบัดฟื้นฟูติดตามและลดอันตรายจากการใช้
ยาเสพติด จังหวัด/อาเภอ
-คณะกรรมการ พชอ. ทุกอาเภอ

I : Information
-ระบบรายงาน บสต./NISPA
I : Intervention
-พัฒนาคลินิกบาบัด ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 100%
-รูปแบบบาบัดโดยชุมชนใน รพ.สต.และสถานศึกษา
I : Integration
-บูรณาการติดตามการบาบัดในชุมชนและช่ วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดในชุมชน
ผ่านคณะกรรมการ พชอ.
-จัดการระบบข้อมูลรายงาน บสต. อย่างเป็นมิตรทั้ง 3 ระบบ
-กากับดูแลมาตรฐานการบาบัดทั้ง 3 ระบบ
-สนับสนุนด้านบุคลากร/อุปกรณ์/ชุดตรวจสารเสพติด แก่ภาคีเครือข่าย
-ร่วมนาเสนอ Best Practice ระดับภาค/ประเทศ

M : Monitoring
-ติดตามประเมินผลการดาเนินการบาบัดฯ ร่ วมกับ ศอ.ปส.จ./สสจ. ทุกอาเภอ
-ประชุมติดตามความคืบหน้า 3 เดือน/ครั้ง
-ควบคุมกากับติดตามระบบรายงาน บสต. และคืนข้อมูลให้ทราบทุกสัปดาห์
-บริหารจัดการงบประมาณและขวัญกาลังใจอย่างเป็นธรรม

GAP

-เป้าการบาบัดมีมากขึ้นทุกปี
-สถานที่บาบัดรองรับไม่เพียงพอ
-บุคลากรไม่เพียงพอ
-การดาเนินตามคาสั่ง คสช.108/2557 มีช่องว่างเอื้อต่อผู้กระทาความผิด
-การเชื่อมโยงข้อมูล บสต.กับกระทรวงมหาดไทย ขาดประสิทธิภาพ
-ขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการนาผู้เสพสู่สังคม

What’s Next
1. ขยายรูปแบบการบาบัด CBTx ใน 13 อาเภอ เพิ่มขึ้น จากปี 2562 (เดิม 50 คน เป็น 250 คน)
2. ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ผ่านการบาบัดโดยคณะกรรมการ พชอ. ให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข เพื่อ CBTx
4. ประชุมติดตามการดาเนินงานและทบทวนการบันทึกรายงาน บสต. กับมหาดไทยและภาคีเครือข่าย
ที่เกี่ยว
5. ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ควบคุมกากับ นิเทศติดตาม ให้การดาเนินงานบรรลุผล ตาม KPI
6. Reaccredit HA ยาเสพติด โรงพยาบาล 5 แห่ง
7. ประชุมกาหนดเป้าหมายบาบัดกับภาคีเครือข่าย
8. ถอดบทเรียน CBTx

จุดเน้ น

-ลดเป้าบาบัดในรพ. เพิม่ CBTx และบังคับบาบัด
-เพิม่ ความเข้ มแข็งของชุมชนเพื่อขยายการบาบัด CBTx
-เพิม่ ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงข้ อมูลระบบ บสต.

ผลการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
เป้าหมาย
1. จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE
เป้าหมาย : เป็นจังหวัดและมีชมรม TO BE NUMBER
ONE ดีเด่นระดับประเทศ
2. TO BE NUMBER ONE IDOL
เป้าหมาย : ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL
ระดับประเทศ
3. TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
เป้าหมาย : ได้รับรางวัล TO BE NUMBER TEEN
DANCERCISE ระดับประเทศ

ผลการดาเนินงาน
1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับภาค ปี
2555 2558 25560 2561
2. มี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ
รุ่นที่ 6 และ 7
3. ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE ระดับประเทศ 2 รางวัล คือ ปี 2559
(รางวัลชมเชยรุ่น PRE-TEENAGE) และ ปี 2561
(รางวัลชมเชย
รุ่น TEENAGE)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
วิเคราะห์การดาเนินงานโดยใช้ SI3M
Structure
Information

Intervention

Integration

Monitoring

- คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
- คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับอาเภอ
สมาชิก TO BE NUMBER ONE จานวน 236,613 คน (ร้อยละ 97.12)
ชมรม TO BE NUMBER ONE 254 ชมรม
ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 70 ศูนย์
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
- ประชุมเครือข่ายในการจัดตั้งชมรมครบทุกอาเภอ จานวน 13 อาเภอ
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานกับจังหวัด/ชมรมต้นแบบ
- ประชุมจัดตั้งชมรม/Camp For Leader จังหวัดมหาสารคามครบทุกอาเภอ จานวน 13 อาเภอๆ
- ประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เช่น IDOL DANCERCISE และชมรม
- เข้าร่วมกิจกรรมค่ายตามสานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น
- ประชุมติดตามการจัดตั้งชมรมทุกประเภท ทุกอาเภอ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานชมรม
- รณรงค์สร้างกระแสกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตามเทศกาลท้องถิ่นของแต่ละอาเภอ
- มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม (เปิดชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร.ร.สาร
คามพิทยาคม)
- การประชุมต่างๆ (กรมการจังหวัด/ศอ.ปส./คณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE)
- การเข้าร่วมกิจกรรมระดับจังหวัด (ทุกอาเภอต้องส่งเข้าร่วมกิจกรรม)
* TO BE NUMBER ONE IDOL อย่างน้อยอาเภอละ 1 คน
* ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนและโรงเรียน อย่างน้อยอาเภอละ 1 ชมรม

การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
ปัญหา/อุปสรรค

1. งบประมาณ
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักและไม่ได้รับการจัดสรรจากทางงบประมาณ
ของจังหวัด
2. เครือข่าย
- เครือข่ายยังไม่ให้ความสาคัญโครงการ TO BE NUMBER ONE ทาให้การดาเนินงานไม่
ต่อเนื่อง (โดยเฉพาะอปท./อบจ.)
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
- จังหวัดมหาสารคามยังขาดชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ (ดีเด่น
ระดับประเทศ) ที่มีการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่ง
เรียนรู้

การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
แนวทางการดาเนินงานปี 2563

1. เป็นจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ
2. ได้รับรางวัล TO BE NUMBER ONE IDOL/DANCERCISE ระดับประเทศ
3. เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น
4. ประชุมขับเคลือ่ นการดาเนินงานโดยคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
มหาสารคาม
5. บูรณาการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
เพิ่มมากขึ้น
6. สนับสนุน/ผลักดันให้เกิดชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบทุกอาเภอ
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานกับจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ
8. มหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE
แผนการดาเนินงานปี 2563

ผลการดาเนินงานควบคุมบังคับใช้ พรบ.บุหรี-่ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

อัตราการบริโภคยาสูบ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น
จาแนกรายปี 2560 - 2562

ข้อมูลจาก HDC

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

มาตรการ

1.การสร้าง/พัฒนากลไกการ
ควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ระดับเขต

2. สนับสนุนกำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องพิษภัย
และรู้เท่ำทันกลยุทธ์ของอุตสำหกรรมยำสูบและ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันนักสูบนักดื่ม
หน้ำใหม่

3.สนับสนุนกำรดำเนินกำรช่วยให้ผู้สูบ ผู้
ดื่มเลิกสูบบุหรี่ และแอลกอฮอล์
4. การเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบ
และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับเขต

กรอบการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและแอลกอฮอล์ (สสส.)
ประจาปีงบประมาณ 2562
แผนงาน/กิจกรรม
1.1 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการระดับเขต 2 ครั้ง/ปี
1.2 รับการนิเทศเสริมพลังจากเขต 2 ครั้ง)
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลระดับเขต >> รร.ปลอดบุหรี่ สุรา / ร้องเรียน
1.4 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการดาเนินงาน

ร่วมนิเทศ ติดตามการดาเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ปลอดสุรา
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยเชื่อมโยงกับการดาเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
4.1 รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างกระแสความตื่นตัว
4.2 การเฝ้าระวัง ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับเขต
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

มาตรการ

3 ลด 2 เพิ่ม

ลด นักสูบ/ดื่มหน้าใหม่
ลด ผู้สูบ/ดื่มรายเก่า
ลด การได้รับควันบุหรี่
มือสอง

เพิ่ม การขับเคลื่อนระดับ
พื้นที่
เพิ่ม ระบบบริการช่วย
เลิกบุหรี่และสุราให้
ครอบคลุม

แนวทางการดาเนินงานบูรณาการควบคุมยาสู บและแอลกอฮอล์ ระดับจังหวัด
 แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบและ
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมยาสูบและ
แอลกอฮอล์ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ
ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
การบันทึกข้อมูล

 สร้างความตระหนัก
อบรมให้ความรู้/ รณรงค์ จัด
นิทรรศการ ปลูกจิตสานึกด้าน
พิษภัย อันตราย พร้อมทั้งเชิญชวนให้ ลด
ละ เลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในเทศกาลต่างๆ โดย
เยาวชนแกนนา
 ดาเนินการโรงเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์

 สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ตามที่
กฎหมายกาหนด โดยตรวจเตือนประชาสัมพันธ์และ
บังคับใช้กฎหมาย /
ตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียน

จังหวัดมหาสารคาม
650,000

-

มีโรงเรียนต้นแบบ 13 แห่ง ดาเนินกิจกรรม (บวร.) ร่วม
สร้างมาตรการสังคม และมีการช่วยเลิกบุหรี่และ
แอลกอฮอล์ที่ทางานร่วมกับ รพ.

ผลการดาเนินงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสู บ พ.ศ.2560
ลำดับ
1
2
3
4

รำยละเอียด
ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ตามกฎหมาย ในช่วงเทศกาลสาคัญต่างๆ
ออกจัดระเบียบสังคม ร่ วมกับทีมปกครองจังหวัด
ข้อร้องเรี ยนตาม พรบ.ฯ
ดาเนินคดีตามกฎหมาย ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 19 คดี
มาตรา 28 ห้ามขายในวันสาคัญทางศาสนา
มาตรา 29 ขายให้เด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
มาตรา 30(2) ห้ามเร่ ขาย
มาตรา 30(3) ห้ามลดราคา

บุหรี่

แอลกอฮอล์

1,286 ครั้ง (ทั้งจังหวัด)
8 ครั้ง
64 เรื่ อง
9 เรื่ อง
1 คดี
13 คดี

1 คดี
4 คดี

กำรสร้ำงควำมตระหนักเรื่องพิษภัย กำรป้องกันนักสูบ นักดื่มหน้ำใหม่
ตารางสรุปจานวนและร้อยละโรงเรียนปลอดบุหรี่ระดับ
ประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2562
จ ังหว ัด

จำนวน
รร.
ทงหมด
ั้

จำนวน รร. ร้อยละ รร.
ทีเ่ ข้ำร่วม ทีเ่ ข้ำร่วม
ฯ
ฯ

ขอนแก่น

1,001

597

59.64

มหาสารคาม

568

367

64.61

ร้อยเอ็ด

791

406

51.33

กาฬสิ นธุ์

540

205

37.96

ตารางสรุปจานวนและร้อยละสถานศึกษาปลอดบุหรี่ระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จาแนกรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2557 - 2562

กาฬสิ นธุ์
ขอนแก่น
มหาสารคาม

จานวน
รร.
ทั้งหมด
55
84
35

ร้อยเอ็ด

60

จังหวัด

จานวน รร.ที่
เข้าร่วม ฯ

ร้อยละ รร. ที่
เข้าร่วม ฯ

55
84
35

100
100
100

60

100

ข ้อมูลจากสานักควบคุมการบริโภคยาสูบ ณ วันที่ 22 สงิ หาคม 2562

PA

ั
ประชำชนทีส
่ บ
ู บุหรี่ เลิกบุหรี่ (โครงกำร “3 ล้ำน 3 ปี เลิกบุหรีท
่ ว่ ั ไทย เทิดไท้องค์รำชน)

ผลการดาเนินงานตัวชี้วดั 3 ปี ย้ อนหลัง ปี 2560 - 2562

ผลการดาเนินงานคัดกรอง ประชาชนทีส่ ู บบุหรี่ เลิกสู บบุหรี่ รายอาเภอ
จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562

ข้อมูลจากฐาน HDC ตัดข้อมูล 4 กันยายน 62

ปี 2562 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วดั ผ่านเกณฑ์ ทั้ง 3 ตัว คือ
1.ร้อยละการคัดกรองผูส้ ูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80) ทาได้ ร้อยละ 92.71
2. ร้อยละประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป สูบยาสู บไม่เกินร้อยละ 20.8 ปี ทาได้ ร้อยละ 16.66
3. ร้อยละการติดตามและได้รับการบาบัด ผูส้ ูบยาสูบของประชากร อายุ 15 ปี ขึ้นไป (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90) ในปี 62 ทาได้ ร้อยละ 91.71
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

Best Practice

การดาเนินงานสติบาบัดผู้สูบบุหรี่ และดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์ ตาบลกู่สันตรัตน์ อาเภอนาดูน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานสติบาบัดผู้สูบบุหรี่ และดืม่ เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
ตาบลกู่สันตรัตน์ อาเภอนาดูน
• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
• ผูส้ ูบ ผูด้ ื่ม อยูค่ รบระยะเวลา 8 ขั้นตอน
• เลิกบุหรี่ เลิกดื่มสุ รา ได้
• ลดปริ มาณการสูบ/ดื่ม ได้

51 คน
34 คน
4 คน
30 คน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

Best Practice
การพัฒนากระบวนการสร้ างเสริมแรงจูงใจเลิกบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ โดยชุ มชน ตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานพัฒนากระบวนการสร้ างเสริมแรงจูงใจเลิกบุหรี่
ในผู้สูบบุหรี่ โดยชุมชน ตาบลปอพาน อาเภอนาเชือก
- ทีมกระบวนการสร้างเสริ มแรงจูงใจเลิกบุหรี่ ในผูส้ ูบ
บุหรี่ ดาเนินการในพื้นที่บา้ นปอพาน อาเภอนาเชือก
จานวน 27 คน ประกอบด้วย
• ผูน้ าชุมชนและอสม.จานวน 20 คน
• บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ จานวน 5 คน
• บุคลากรด้านสาธารณสุ ขจานวน 2 คน

• ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการเลิกบุหรี่ จานวน 53 คน
• เลิกบุหรี่ ได้ 23 คน
• ลดจานวนการสูบบุหรี่ ได้ 28 คน
• เลิกสู บบุหรี่ ไม่ได้ 2 คน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

แนวทางการขับเคลือ่ นการดาเนินงาน ปี 2563
 คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสู บระดับจังหวัด, คกก.ผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ยาสู บจังหวัดมหาสารคาม

กระบวนการ/มาตรการ
 กากับติดตามข้ อมูลในระบบรายงาน HDC ผ่ านการประชุ ม
ประจาเดือนทุกเดือน
 KPI ประเมินระดับอาเภอ
 บูรณาการ การดาเนินงานตาม พรบ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสู บ
ร่ วมกับ ปกครองจังหวัด ปกครองอาเภอ
 บูรณาการการดาเนินงาน ป้องกันนักสู บหน้ าใหม่ และกิจกรรม
โรงเรียนสี ขาว ร่ วมกับ สพป.เขต 1,2,3 สพม.เขต26

GAP

Structure

Monitoring/
Evaluation

Integration

Information

Intervention
/
Innovation

โอกาสการพัฒนา ปี 2563

1.ผู้สูบบุหรี่/ผู้ดมื่ สุ รา ยังไม่ ตระหนักถึงอันตรายและโทษภัยที่จะตามมา
2.การปฏิบัตงิ านออกตรวจบังคับใช้ กฎหมายยังขาดนิตกิ รในการออกร่ วม
3.ระบบข้ อมูลรายงาน พืน้ ที่ยงั ไม่ เข้ าใจในการลงรหัส ในแฟ้ม specialpp จึงเกิด
การบันทึกไม่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน
4.การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ยังไม่ ครอบคลุมทุกกิจกรรม

ปี 2562 ผลงานดาเนินงา ผ่านเกณฑ์ แนวโน้ มผลการดาเนินงานคัดกรองเพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2561 (22.78%) ปี 62 (92.71%)
มีระบบรายงาน 43 แฟ้ม รายงานข้ อมูลผ่ านระบบ Health Data center (HDC)
ใช้ โปรแกรม Hosxp, Hosxp-PCU, และโปรแกรม รพ.มค.

 ขยายพืน้ ทีก่ ารดาเนินงานชุ มชนเต้ นแบบ ปลอดบุหรี่, วัดต้ นแบบปอดบุหรี่, โรงเรียน
ต้ นแบบปอดบุหรี่
 ค้ นหาผู้สูบบุหรี่ ชั กชวน ช่ วยเหลือและติดตามการเลิกสู บบุหรี่

1 . สนับสนุนการดาเนินงานมาตรการเพือ่ การควบคุมยาสู บ ใน ชุมชน
โรงเรียน วัด
2. ทบทวนความถูกต้ องครบถ้ วนในการบันทึกข้ อมูล
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุ ข ในการพัฒนารูปแบบการจัดบริการ/
การบูรณาการในคลินิกต่ างๆ และการติดตามผลการบาบัดผู้สูบบุหรี่
4. พัฒนาศักยภาพผู้บันทึกข้ อมูล ในหน่ วยบริหารทุกแห่ ง
5. จัดเวที KM Best Practice ในชุมชนต้ นแบบ ในพืน้ ที่ ต.ปอพาน อ.นาเชือก

ผลการดาเนินงานป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (DM,HT)
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

ผลการดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
อัตราป่วย DM HT จังหวัดมหาสารคาม ปี 2558 -2562

ที่มำ : ฐำนข้อมูลHDC กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 2 ต.ค. 62

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด NCD ปี62
อาเภอ

เมืองมหำสำรคำม
แกดำ
โกสุมพิสัย
กันทรวิชัย
เชียงยืน
บรบือ
นำเชือก
พยัคฆภูมิพิสัย
วำปีปทุม
นำดูน
ยำงสีสุรำช
กุดรัง
ชื่นชม
จังหวัด
เขต
ประเทศ
เกณฑ์

คัดกรอง DM คัดกรอง HT รายใหม่จาก
pre-DM
95.41
97.74
94.07
95.31
96.81
96.61
97.49
94.15
97.02
95.8
95.97
96.37
98.71
95.93
95.03
87.72
90

94.91
97.72
93.62
95.27
96.88
95.54
96.82
95.25
95.56
96.06
94.84
95.16
96.73
95.40
94.96
88.02
90

%การตรวจ
HbA1C

3.28
2.51
1.98
3.33
2.74
4.56
3.05
3.98
2.41
2.04
4.35
2.2
1.51
2.96
1.93
1.96
2.05

ที่มำ : ฐำนข้อมูลHDC กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 2 ต.ค. 62

69.25
83.64
49.90
79.31
63.59
66.36
78.08
74.76
75.54
74.46
75.46
57.31
44.22
68.26
60.32
64.99
-

DMคุมได้ %การตรวจความ HTคุมได้ คัดกรอง คัดกรอง
ดันฯอย่างน้อย 2
CVD risk
CKD
ครั้ง/ปี
21.5
62.85
43
93.36
67.55
18.83
84.04 62.24
94.83
80.68
18.37
76.89 45.95
96.36
77.04
23.94
77.57 65.86
96.46
82.93
16.2
76.20 60.83
95.54
69.27
15.85
71.07 54.16
94.91
62.97
20.42
85.85 62.59
97.58
81.71
16.98
80.00 57.14
95.5
73.97
8.65
76.79 65.25
95.96
68.55
14.49
72.46 52.86
95.85
71.6
32.61
75.63 54.76
94.48
71.77
14.81
85.04 61.96
96.05
69.12
21.41
70.40 46.43
97.59
78.54
18.24
74.88 54.99
95.52
72.51
21.36
72.32 51.36
91.70
60.18
28.11
67.36 44.05
88.59
63.09
40
50
82.5
80

ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
: เบาหวานรายใหม่จาก Pre-DM,
เบาหวานคุมได้, การคัดกรองCKD

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

Structure

การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานโดยใช้ S-I-I-I-M ปี 62

- NCD Board, พชอ., SM, CM ระดับอำเภอ
- SM 5 คน, CM 16 คน ขำด 2 แห่ง คือ รพ.กุดรัง (F3) รพ.ชื่นชม (F3)
- mini CM 200 คน

Information

- อบรมพัฒนำศักยภำพกำรบันทึกข้อมูล DM HT ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- วิเครำะห์ข้อมูล และคืนข้อมูล NCD ให้ทุกพื้นที่ทรำบ
- พัฒนำ road map NCDs

Intervention/ Innovation

- ประเมิน NCD Clinic Plus บูรณำกำรร่วมกับ คลินิก CKD คุณภำพ
 ดีเด่น 1 แห่ง คือ รพ.กันทรวิชัย
 ดีมาก 4 แห่ง คือ รพ.แกดา รพ.โกสุมพิสัย รพ.นาดูน รพ.ยางสีสุราช
 ดี 8 แห่ง คือ รพ.มหาสารคาม รพ.เชียงยืน รพ.บรบือ รพ.นาเชือก รพ.พยัคฆภูมิพิสัย รพ.วาปีปทุม รพ.กุดรัง รพ.ชื่นชม
- อบรมพัฒนำทักษะกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Motivational Interviewing:MI) ให้กับผู้รับผิดชอบงำน NCDs จำนวน 100 คน

Integration

- โครงกำรรักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ต้องเค็ม ร่วมกับงำนคลินิกชะลอไตเสื่อม
- บูรณำกำรร่วมกับกำรดำเนินงำน พชอ.

Monitoring/ Evaluation

- ประเมิน NCD Clinic Plus บูรณำกำร คลินิก CKD คุณภำพ
- KPI NCD Clinic Plus
- สรุปผลกำรดำเนินงำน แจ้งผลกำรประเมินให้กับทุก CUP ทรำบ

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

GAP ปี 62

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2562
KPI

เกณฑ์

ปี พ.ศ.
60
61

62

เขต ประเทศ
ปี 62 ปี62

DM control

40%

14.17 15.91 18.24 21.36

28.10

HT control

50%

44.75 54.29 54.99 51.37

44.06

DMรำยใหม่จำก pre-DM 2.05%
HBPM

30%

2.88

2.83 2.96

1.92

1.96

0 51.15 80.56 73.89

51.14

ที่มำ : ฐำนข้อมูลHDC กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 2 ต.ค. 62

Best Practice
1. กำรจัดกำรรำยกรณีในผู้ป่วย DM HT โรงพยำบำล
วำปีปทุม
2. ไม้บรรทัดวัดแรงจูงใจในกำรควบคุมระดับน้ำตำล
(Motivational Interviewing; MI) โรงพยำบำล
กันทรวิชัย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

คัดกรอง DM HT ล่ำช้ำ และข้อมูลบำงพื้นที่ยังขำดคุณภำพ
กำรบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
มำตรฐำนคุณภำพ LAB บำงแห่งยังไม่ได้มำตรฐำน
ขำด case manager DM HT (รพ.กุดรัง และรพ.ชื่นชม)
SM ระดับอำเภอ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
ทะเบียนผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดันฯ ไม่เป็นปัจจุบัน

What’s Next ปี 63

ทำ Road map กำรดำเนินงำนให้กับหน่วยบริกำรทุกแห่ง
พัฒนำศักยภำพกำรบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม
พัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้ดูแลระบบ (System manager)
พัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงระบำดวิทยำ
พัฒนำทักษะกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Motivational Interviewing:MI) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
ติดตำมผลกำรดำเนินงำนผ่ำนกำรประเมิน NCD Clinic Plus
บูรณำกำร NCD Clinic Plus และ CKD Clinic ร่วมกับคลินิก DPAC
พัฒนำ CPG NCDs ระดับอำเภอ ตำบล
KM NCDs
9.ส่งเสริมสนับสนุนติดตำมคุณภำพlab

มาตรการที่สาคัญ
1. ลดความเสี่ยงในประชาชน
 ลดหวาน มัน เค็ม ลดเนือยนิ่ง บูรณาการร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพ เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชาชนทั่วไป (คลินิก DPAC)
2. คัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่
 คัดกรอง DM/HT ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป
 คัดกรอง CVD risk ประชาชนอายุ 35-59 ปี
 คัดกรอง CKD ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
 ดาเนินงาน Home BP ในกลุ่มสงสัยป่วย HT
 เพิ่ม Intervention ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3. การดูแลรักษาผู้ป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน
NCD Clinic Plus เชื่อมโยงคลินิกชะลอไตเสื่อม ร่วมกับคณะกรรมการ Service plan
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ปฏิทินกำรบันทึกข้อมูล NCD & CKD จังหวัดมหำสำรคำม ปี2563
ลำดับ
กิจกรรม
ก.ค.
1 ปรับปรุงข้อมูล Person/ Chronic/death
2 ตรวจสอบควำมสมบูรณ์แฟ้ม Person (เช็คสิทธิ์ปัจจุบัน+เคลียร์ Type ซ้ำซ้อน) (Type
1+2=ทะเบียนรำษฎร์)/ Chronic/ Death ตำมโครงสร้ำง 43 แฟ้ม
3 ส่งข้อมูลแฟ้ม Person (แยก type 1,2,3,4)/ Chronic/ Death/ Disability/ Provider
เข้ำ HDC
4 คัดกรอง DM HT อำยุ 35 ปีขึ้นไป (คนเป็น DM คัดกรอง HT/ คนเป็น HTคัดกรอง DM **
ป่วย DM+HT ไม่ต้องคัดกรอง
5 บันทึกกำรคัดกรอง DM/HT อำยุ 35 ปีขึ้นไป (เก็บตกที่ยังไม่คัดกรอง)

6
7

บันทึกข้อมูล Home Blood Pressure Monitoring (HBPM)
กำรเยี่ยมบ้ำน (ตำมเกณฑ์แต่ละกลุ่มเป้ำหมำย)

8
9
10
11
12
13
14

ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรำยใหม่ในแฟ้ม Chronic
ลงทะเบียนผู้ป่วยเบำหวำน ควำมดันฯ ใน 43 แฟ้ม ตำม Type 1,3
คัดกรองภำวะแทรกซ้อน ตำ, เท้ำ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
บันทึกกำรคัดกรอง ในแฟ้ม Chronic FU ทั้ง รพ.สต./ รพช.
คัดกรองภำวะแทรกซ้อน CVD Risk ในกลุ่มป่วย DM/HT
ติดตำมกลุ่มเสี่ยงสูง CVD Risk + บันทึกข้อมูล
คัดกรองภำวะแทรกซ้อนทำงห้องปฏิบัติกำร (LabFU)

15 คัดกรองโรคไตเรื้อรัง (CKD)
DM ตรวจเลือด ปัสสำวะ/ HT ตรวจเลือด
16 กำรตรวจชะลอควำมเสื่อมของไต (eGFR) ผู้ป่วย Stage 3,4

ส.ค.
ก.ย.
1 ส.ค.-30 ก.ย.62
1 ส.ค.-30 ก.ย. 62

ต.ค.

เดือน
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
ต้องมีวัน d_update หลังจำกวันที่ 1 ส.ค. 62 ในทุกแฟ้ม
เลข 13 หลัก ไม่ผิด

พ.ค.

มิ.ย.

ส่งก่อน
1 ต.ค. 62
1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
1 ต.ค. 62- 31 ก.พ. 63
กำรบันทึกไม่ควรเกิน 31 มี.ค. ตำมเกณฑ์ QOF ประเทศ

1-31มี.ค.63
เก็บตกส่วนที่
เหลือ
1 ต.ค.62 - 30 มิ.ย.63
ข้อมูลสำมำรถบันทึกได้ตลอด (เกณฑ์ QOF นับผลงำนตั้งแต่ 1 เม.ย. 62-31 มีนำคม 63 นับผลงำนจำกรหัสกิจกรรม +
พิกัดหลังคำเรือน + รหัสโรคที่ป่วย)
ขึ้นทะเบียนรำยใหม่ทุกรำยที่ได้รับกำรวินิจฉัยด้วยรหัส E10-E14 และ I10-I15
ต.ค.62-มี.ค.63
เก็บตก เม.ย. -มิ.ย.63
คัดกรอง 1 ต.ค.62-31มี.ค. 63
เก็บตก เม.ย. -มิ.ย.63
บันทึกทุกครั้งที่มำรับบริกำร (ย้อนหลังได้ก่อนส่งข้อมูลแต่ละเดือน)
บันทึกใน Special PP
เก็บตก เม.ย. -มิ.ย.63
ม.ค.-มี.ค.
เก็บตก เม.ย. -มิ.ย.63
ผู้ป่วยต้องได้รับกำรตรวจ Lab (ชุดใหญ่) อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ ปี เน้น HbA1C ใน DM
ควรมีกำร up_date ข้อมูลก่อนส่งข้อมูลโดย Admin
ผู้ป่วย DM/HT ที่ยังไม่ป่วยเป้น CKD ทุกรำยต้องได้รับกำรคัดกรอง CKD

ต.ค.-พ.ย.62(ครั้งที1่ )
***ทุกกิจกรรมต้องมีกำรบันทึกข้อมูล และส่งออก 43 แฟ้มเข้ำ HDC ภำยในเดือนที่ทำกิจกรรม***

มี.ค.- เม.ย.63(ครั้งที่ 2)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพสาขา CKD
จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

ระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคไต จ.มหำสำรคำม
้ ร ัง จำแนก Stage
อ ัตรำป่วยด้วยโรคไตเรือ

ร้อยละกำรค้นหำและค ัดกรอง

เป้ำหมำย

ที่ 1
ของเขต

อ ัตรำกำรลดลงของ eGFR < 4

ที่ 2
ของเขต

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลกำรดำเนินงำน ระบบบริกำรสุขภำพ สำขำโรคไต จ.มหำสำรคำม ปี 2562
้ ร ัง แยกรำยอำเภอ
ร้อยละกำรค้นหำและค ัดกรองโรคไตเรือ

ื่ มของไต ผูป
กำรชะลอควำมเสอ
้ ่ วยมีอ ัตรำกำรลดลงของ
eGFR < 4 ml/min/1.73 m2/yr ปี 2562 แยกรำยอำเภอ

เกณฑ์ 80 %
เกณฑ์ 66 %

กระบวนการ/มาตรการ ตามกรอบ SI3M

Structure

 คกก.NCDS Board, คกก. Service plan สำขำ ไต ,คกก.ชมรมเพือ
่ นโรค
ไต, คกก.ร ักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ตอ
้ งเค็ม., คกก.บริหำรจ ัดกำรศูนย์ HD, คกก.
ชุมชนร ักษ์ไต

Information
Coverage ในกำรตรวจ Cr. 2 ครงต่
ั้ อปี ในกลุม
่ เป้ำหมำยน้อย
(Stage 3 = 49.3, Stage 4 = 64.9)

Intervention/Innovation







ชุมชนร ักษ์ไต (ปี 60 = 21,61=25,62=42 )
Road map งำน CKD บูรณำกำร NCD
ต้นแบบโรงพยำบำลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี (รพ.มค.)
ตรวจสอบ หน่วย HD ให้ผำ
่ น ตรต. ทุกแห่ง
โครงกำร “ร ักษ์ไต อร่อยได้ ไม่ตอ
้ งเค็ม”
ขยำย Best Practice “แกดำโมเดล”

Integration
 ข ับเคลือ
่ นชมรมเพือ
่ นโรคไต เข้ำสู่ พชอ. /อปท./เอกชน
 บูรณำกำร ร่วมก ับงำน NCD
 ได้ร ับงบประมำณสร้ำงเสริมสุขภำพฯ(สปสช.)

Monitoring/Evaluation

 CKD CLINIC คุณภำพ
 KPI ประเมินระด ับอำเภอ

Gap ปี 2562
 กำรวินจ
ิ ฉ ัยผูป
้ ่ วย CKD ย ังไม่ครอบคลุม (Under Dx.)
 Coverage ในกำรตรวจ Cr. 2 ครงต่
ั้ อปี ในกลุม
่ เป้ำหมำย
น้อย (ร้อยละ 57.11 แยกเป็น Stage 3 = 49.3, Stage 4
= 64.9)
่ ต่อข้อมูลผูป
 ขำดระบบกำรสง
้ ่ วย CKD HD และ CAPD
ระหว่ำง รพ.มค. และ รพ.ชุมชน
 ขำดควำมพร้อมในกำรเปิ ดให้บริกำร CAPD ในเครือข่ำย
รพ.วำปี ฯและ รพ.พย ัคฯ
 ขำดควำมพร้อมในกำรเปิ ดให้บริกำร HD ใน รพ.พย ัคฯ

What’s Next ปี 2563
 ขยำย CKD clinic ไปที่ รพ.สต. ร้อยละ 40%

 เพิม
่ ควำมครอบคลุมในกำรตรวจ eGFR 2 ครงต่
ั้ อปี
(Stage 3-4)
ั
้ ร ังให้ก ับ
 อบรมพ ัฒนำศกยภำพกำรดู
แลผูป
้ ่ วยโรคไตเรือ
่ เสริมสุขภำพตำบล
เจ้ำหน้ำทีโ่ รงพยำบำลสง
่ ต่อข้อมูลผูป
 พ ัฒนำระบบสง
้ ่ วย CKD CAPD HD จำก รพ.
แม่ขำ่ ย ให้ก ับ รพ.ชุมชน
 พ ัฒนำควำมพร้อมในกำรเปิ ดให้บริกำร CAPD ในเครือข่ำย
รพ.วำปี ฯ และ รพ.พย ัคฯ
 พ ัฒนำควำมพร้อมในกำรเปิ ดให้บริกำร HD ใน รพ.พย ัคฯ

Best Practice
“กระบวนกำรจ ัดตงชุ
ั้ มชนร ักษ์ไตแบบมีสว่ นร่วม จ.มค.”

กระบวนกำร AIC
กำรสำง
ควำมรู ้

Meeting

ชุมชน
รักษ์ ไต

ผูป
้ ่ วย DM HT

สร้ำงแนวทำง
ปฏิบ ัติ

Board

ั “
“CKD CLINIC ใน รพ.สต.เขือ
่ น อ.โกสุมพิสย

Plan

NCD
Clinic

eGFR ≥ 60

ปกติ
ค ัดกรอง CKD
ปี ละ 1 ครงั้

Dx.CKD

eGFR 30 –
59.99

eGFR ≤
29.99

Refer

Do

่ อสม.จืด
นว ัตกรรม : ตำมบริบทแต่ละชุมชน เชน
หล ักสูตรโรคไตในโรงเรียน

รำงว ัล ผลงำนวิชำกำรดีเด่น กระทรวงสำธำรณสุข
ปี 2563 สำขำ โปสเตอร์

CKD Clinic
PCU

กิจกรรม ในคลินก
ิ

1. พบแพทย์ ทุกครัง้ ที่ F/U
2. ตรวจ Cr. ซ้า ทุก ๆ 6 เดือน
3. การจัดการรายกรณี

CKD Clinic
คุณภำพ
รพ.โกสุมฯ

ถ้ำ eGFR ≤ 29.99
ผลล ัพธ์ : Coverage ผูป
้ ่ วยStage 3 ร้อยละ 94.62
eGFR < 4mi ร้อยละ 82.20

เป้ำหมำย

ผูป
้ ่ วย CKD ทีม
่ อ
ี ัตรำกำรลดลงของ eGFR<5
ml/min/1.73m2/yr (ร้อยละ 66)

จุดเน้น : ขยำย CKD Clinic ใน รพ.สต. ร้อยละ 40

ี่ ง
1. ค้นหำและค ัดกรองในกลุม
่ เสย
ื่ ม (อ ัตรำกำรลดลงของ eGFR < 5 ) เชอ
ื่ มโยงสูช
่ ุมชน
2. ชะลอไตเสอ

แนวทำงดำเนินงำน ปี 2563
ระด ับจ ังหว ัด
1. ประกำศนโยบำยร่วมก ับผูบ
้ ริหำร
ภำยในจ ังหว ัด
2. แต่งตงคณะท
ั้
ำงำนระด ับจ ังหว ัด
3. สน ับสนุนกำรทำงำนของ CKD
system manager
่ ต่อข้อมูลผูป
4. พ ัฒนำระบบสง
้ ่ วย
CKD CAPD จำก รพ.แม่ขำ
่ ย ให้ก ับ
รพ.ชุมชน
5. ขยำยเครือข่ำยบริกำร CAPD
โซนวำปี ฯ, พย ัคฯ และNode HD ใน
โซนพย ัคฯ
6. กำก ับติดตำมกำรดำเนินงำนใน
ระด ับอำเภอ

ระด ับอำเภอ
้ ำตรฐำน
1. พ ัฒนำระบบกำรทำงำนโดยใชม
CKD clinic คุณภำพ
2. เพิม
่ ควำมครอบคลุมในกำรตรวจ eGFR 2
ครงต่
ั้ อปี (Stage 3-4)
3. สน ับสนุนกำรดำเนินงำนกำรมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนผ่ำน ทำงระบบสุขภำพอำเภอ (DHS)
และตำบลจ ัดกำรสุขภำพ
4. ขยำย CKD Clinic ใน รพ.สต.
้ ทีช
5. ขยำยพืน
่ ุมชนร ักษ์ไต/ทีมร ักษ์ไตและ
ข ับเคลือ
่ นกิจกรรมชมรมเพือ
่ นโรคไต
6. ดำเนินกำรโรงพยำบำลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี
7. พ ัฒนำระบบPalliative care for ESRD

ระด ับตำบล
1. เพิม
่ ควำมครอบคลุมในกำรค ัดกรอง CKD ใน
ผูป
้ ่ วยโรคควำมด ันโลหิตสูง และโรคเบำหวำน
่ เสริมกำรให้ควำมรูแ
2. สง
้ ก่ประชำชน ภำคี
เครือข่ำย ในกำรดูแลตนเองและกำรชะลอไต
ื่ มในชุมชน
เสอ
ี่ งใน
3. กำรเสริมสร้ำงสงิ่ แวดล้อมลดควำมเสย
ชุมชน (ชุมชนร ักษ์ไต)
4. กำรให้คำปรึกษำและปร ับเปลีย
่ นพฤติกรรม
(ท ักษะในกำรจ ัดกำรตนเอง)
ื่ มโยง
5 กำรพ ัฒนำคุณภำพกำรบริกำรและเชอ
กำรให้บริกำรระด ับ ชุมชนก ับสถำนบริกำรใน
ระด ับต่ำงๆ

ผลการดาเนินงานมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม

จังหวัดมหาสารคาม ประจาปี 2562

ผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดมหาสารคาม
(ปี 2558-2562) แยกรายอาเภอ

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดมหาสารคาม
(ปี 2558-2562)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของสตรีอายุ 30-60 ปี ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก (สะสม ปี 2558-2562 )

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)

เป้าหมาย(คน)
154,267

ได้รับการ
คัดกรอง(คน)

เกณฑ์

ผลงาน

114,256

ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

74.06 %

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จังหวัดมหาสารคาม
(สะสม ปี 2558-2562)

อาเภอที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ผ่านเกณฑ์
1. อาเภอยางสีสุราช (90.44%)
2. อาเภอนาดูน (86.98.%)
3. อาเภอแกดา (85.36%)
4. อาเภอชื่นชม (83.16%)
5. อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย (82.18%)
6. อาเภออาเภอเชียงยืน (82.11%)
7. อาเภอวาปีปทุม (82.00%)
8..อาเภอกุดรัง (81.95%)
อาเภอที่มีผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ไม่ผ่านเกณฑ์
1. อาเภอเมือง (53.6%)
2. อาเภอโกสุมฯ (61.89%)
3. อาเภอบรบือ (74.73%)
4. อาเภอกันทรวิชัย (75.1%)
5. อาเภอนาเชือก (79.09%)

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ภาพรวมผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2562
ที่ 2
ของเขต

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ทุกอาเภอ
ผ่านเกณฑ์

ผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดมหาสารคาม
(ปี 2558-2562) แยกรายอาเภอ
KPI 80%

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม จังหวัดมหาสารคาม
(ปี 2558-2562)

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย(คน)

ได้รับการ
คัดกรอง(คน)

ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านม (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

190,393

182,333

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)

เกณฑ์

ผลงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

95.77 %

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

ภาพรวมผลการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านม ปี 2562
ที่ 1
ของเขต

(ข้อมูลจาก HDC ณ.วันที่ 1 ต.ค. 2562)
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

SI3M : กรอบการพัฒนาและติดตามประเมินผล
S : Structure
มีคาสั่ง คณะกรรมการดาเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม ในระดับจังหวัด ที่มีบทบาทชัดเจน ร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน ครอบคลุมทุกอาเภอ ซึ่ง
เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนงานทั้งระบบ และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

I : Information
โปรแกรม ThaiCancerbase, โปรแกรม CTX 2010 ,ระบบข้อมูลสารสนเทศในภาพจังหวัดมีพัฒนาฐานข้อมูล(HDC) ที่มีความครอบคลุม ครบถ้วน ซึ่งประมวลข้อมูลมา
จาก HosXP เพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลไปในแนวทางเดียวกัน และให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลทุกอาเภอ นาไปวิเคราะห์สถานการณ์ และนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

I : Intervention &Innovation
จังหวัดมีรูปแบบกิจกรรม/นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการดาเนินงาน เช่น การสื่อสารสาธารณะ kick off ในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับจังหวัดมีการประชาสัมพันธ์
จัดเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ จัดรณรงค์ทุกรูปแบบ

I : Integration
มีการบูรณาการดาเนินงานในระดับพื้นทีท่ ั้งการบริหารจัดการและระบบบริการ สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร/อุปกรณ์/กับภาคีเครือข่าย และมีการใช้ทรัพยากรใช้
ร่วมกันในการพัฒนาและป้องกันแก้ไขปัญหาการดาเนินงาน

M : Monitoring and Evaluation
มีการประชุมติดตามความคืบหน้า 3 เดือน/ครั้ง มีการติดตามการดาเนินงานผ่านการนิเทศงานและ รายงานผลตามตัวชี้วัด

อาเภอนาดูน
-มีโปรโมชั่น “แจกผ้าถุง” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ที่มารับการคัดกรอง

อาเภอยางสีสุราช
- การปรับปรุงฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายให้
เป็นปัจจุบัน เคลียร์ Type คัดคนที่อยู่ในพื้นที่จริงก่อน
เข้าสู่กระบวนการคัดกรองกลุ่มเป้าหมาย

อาเภอวาปีปทุม
- มีโปรโมชั่น “แจกผ้าถุง” ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มา
รับการคัดกรอง
- ใช้งบจากโครงการพระราชดาริและโครงการหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
- จัดทีมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ไปลง พื้นที่ ทุก รพ.
สต เพื่อแก้ไขการคีย์ข้อมูลไม่ถูกต้องขั้นตอนที่
ผิดพลาดต่างๆ

Best Practice
รพ.สต.ศรีสุข
-เคาะประตูบ้าน
-นอกเวลาราชการ
-ใช้งบกองทุน

อาเภอบรบือ
-ศัลแพทย์ทีมสาขามะเร็ง ออกเยี่ยมเสริมพลังในแต่
ละพื้นที่

อาเภอแกดา
- สารวจราชชื่อกลุ่มเป้าหมาย จับคู่บัดดี้
กับ อสม.สร้าง KPI ให้กับ
อสม 1 คน/กลุ่มเป้าหมาย 2 คน
- เครือข่ายบริการสุขภาพ CUP แกดา ช่วย
รณรงค์คัดกรองร่วมถึงการออกตรวจคัดกรอง
รพ.สต.ทุกแห่ง ช่วยกันเวียนกันทุกแห่ง เพื่อลด
ความเขินอายของคนในพื้นที่

อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
กลุ่มเป้าหมายที่ไม่สะดวกในการตรวจใน รพ.สต ให้
มาตรวจที่ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ได้ทุกวัน

อาเภอเชียงยืน
ใช้งบจากกองทุนสุขภาพตาบล จัดให้บริการเชิงรุกนอก
เวลาในหมู่บ้าน ตามศาลาประชาคม เชิงรุกถึงหน้าบ้าน
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

1. จัดรณรงค์ทุกรูปแบบ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางสือ่ ต่างๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับ
โรคมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์และผ่านสื่อมวลชน
2. ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พื้นที่ดาเนินการสร้างแรงจูงใจ มารับการคัดกรอง
เช่น มีการจัดโปรโมชั่น รูปแบบต่างๆ
3. ใช้งบจากกองทุนสุขภาพตาบล จัดให้บริการเชิงรุกนอกเวลา

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด 043-777191

สรุปรายงานผลการดาเนินงานด้านสาธารณสุขตามแผนงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

นางสาวนวลปรางค์ ดวงสว่าง
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

งานสุขภาพจิตและจิตเวช

การดูแลสุขภาพคนพิการ
นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (RTI)
นางสาวสุรีย์ สิมพลี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นางโสภิต วีระนาคินทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นางสาวพัชราพรรณ พลแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข

การเฝ้าระวังเด็กจมนา
นายวันชนะ สิริสม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
นายวัชรากร อัปปะมะโน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วิเคราะห์การดาเนินงาน Emergency Care System
Structure
- คณะอนุกรรมการฯ
- คณะกรรมการพัฒนา
EMS/ER/Refer/EOC

Information

Intervention

- TEA Unit
S : รพ.มค.
M2 : รพ.บรบือ/รพ.พยัคฆ์
- ระบบข้อมูล
( IS Online /ITEM/
PHER/แฟ้ม Accident )

การพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในระบบฯ
- อบรม อฉพ.ใหม่(40 ชม.)
- อบรม พรจ.(Call taker)
- อบรมฟื้นฟู (อฉพ.)
- EMS Day
- อบรม CPR

Integration
เครือข่ายทุกระดับ
- เขตสุขภาพ
- หน่วยบริการทุกระดับ
- ภาคีเครือข่าย (อปท./
มมส./มูลนิธิฯลฯ)

Monitoring/Evaluation
- ประชุมคณะกรรมการ EMS
- ติดตามนิเทศ
(ร่วมกับศูนย์สั่งการฯ)

ผลการดาเนินงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
หมายเหตุ : ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดย EMS ปี2561 (เป้า >60%)
ร้อยละของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตมาโดย EMS ปี2562 (เป้า >22%)
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แหล่งงบประมาณ

จานวนได้รับจัดสรร

จานวนที่ใช้ไป

คงเหลือ

ร้อยละ

สพฉ.

2,165,440

1,645,735

519,705

ร้อยละ 76

GAP
- การขับเคลื่อนงานของคณะอนุกรรมการฯยังไม่ต่อเนื่อง

What’s Next
- ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด

- การเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ศูนย์สั่งการและหน่วยปฏิบัติการเปลี่ยนบุคลากร
ผู้ปฏิบัติการบ่อยทาให้การดาเนินงาน
ขาดความต่อเนื่อง

- พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ (FR)
ให้ได้ตามมาตรฐาน
- ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669
- ทบทวนการคัดแยกผู้ป่วย (Triage)
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูล ระบบ IS
Online ให้ครอบคลุมทุกอาเภอ
- จัดอบรม CPR&AED ในภาคีเครือข่ายและประชาชนจิต
อาสา

- โปรแกรม IS Online ยังดาเนินการไม่ครอบคลุม
ทุกอาเภอ

- EMS Rally , EMS Day , อบรม อฉพ.
- ประเมิน TEMSA

- การคัดแยกผู้ป่วยในศูนย์สั่งการฯ
และหน่วยปฏิบัติการบางหน่วยไม่ได้ตามมาตรฐาน

การดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุทางถนน (RTI)
ภาพเขต

อัตราตายต่ อประชากรแสนคน ปี 2562 แยกรายอาเภอ
45
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40.97

ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน
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อัตราการเสี ยชีวิตจากอุบตั ิเหตุทางถนน ปี 2558-2562
(ปี 2562 เป้ าหมายไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน)
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Structure
-

คณะกรรมการ ศปถ.จว.มค.
คณะกรรมการ ศปถ.อาเภอ
คณะกรรมการ พชอ.
ทีมวิเคราะห์และสอบสวน
อุบัติเหตุ

วิเคราะห์การดาเนินงาน RTI จ ังหว ัดมหาสารคาม

Information
ระบบข้อมูล
- IS Online /3 ฐาน
- PHER / แฟ้ม
Accident

Intervention
- ประชุมชีแจงงาน
- อบรมให้ความรู้การ
สอบสวน/เครื่องมือ 5 ชิน
ครอบคลุมทุกอาเภอ
- รณรงค์สร้างจิตสานึกในการ
ป้องกันอุบัติเหตุครบ 13
อาเภอ (จังหวัดสนับสนุน
งบประมาณ)
-ประกวด RTI ระดับจังหวัด

Integration
บูรณาการงาน+งบฯ
ร่วมกับงาน EMS /
พชอ./D-RTI

Monitoring/Evaluation
- ประชุมติดตามงาน
- นาเสนอผลงานระดับจังหวัด
- นาเสนอผลงานระดับเขต
- นาเสนองานใน ศปถ.จังหวัด

ผลการดาเนินงาน RTI
D-RTI ระดับประเทศ
1. ดีเยี่ยม ระดับทอง จานวน 3 อาเภอ (เชียงยืน บรบือ โกสุมฯ)
2. ดีเยี่ยม ระดับเงิน จานวน 3 อาเภอ (กุดรัง พยัคฯ ยางสีฯ)
3. ดีเยี่ยม ระดับทองแดง จานวน 1 อาเภอ (แกดา)

RTI-Team ระดับประเทศ
1. ดีเยี่ยม ระดับทอง จานวน 1 ทีม (โพนทองร่วมใจ ต.แห่ใต้
อ.โกสุมฯ)
2. ดีเยี่ยม ระดับเงิน จานวน 1 ทีม (อบต.หนองม่วง อ.บรบือ)

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการดาเนินงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความสามารถ
ในการทางาน
3. ศปถ.จังหวัด/อาเภอ/ท้องถิ่น เข้มแข็ง
มีการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง

Best Practice
ระดับประเทศ
1. อาเภอดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับอาเภอ
(D-RTI) ประเภทดีเยี่ยม ระดับทอง จานวน 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเชียงยืน
อาเภอบรบือ และอาเภอโกสุมพิสัย
2. ทีมดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนระดับตาบล/
หน่วยงาน (RTI-Team) ประเภทดีเยี่ยม ระดับทอง จานวน 1 ทีม ได้แก่ ทีมโพน
ทองร่วมใจ ตาบลแห่ใต้ อาเภอโกสุมพิสัย

1. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงาน
2. เนื่องจากไม่ใช่ KPI หรือ PA
ทาให้ผู้ปฏิบัติงานยังให้ความสาคัญ
ในการดาเนินงานน้อย
3. การบันทึกข้อมูลใน IS Online
ยังไม่ครอบคลุมทุกอาเภอ
4. ศปถ.อาเภอบางแห่งยังขับเคลื่อนงาน
ไม่ต่อเนื่อง

GAP

What’s Next

1.คืนข้อมูล
2.ขยายการดาเนินงาน D-RTI+ ให้ครอบคลุมทุกอาเภอ พร้อม
ขยายการดาเนินงานสู่ระดับตาบล (RTI Team)
3. พัฒนาระบบข้อมูลใน IS Online
4. ขับเคลื่อนกลไกในระดับอาเภอ (ศปถ.อาเภอ /D-RTI)
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน RTI

อัตราการเสียชีวิตจากการจมนาของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 5.8)
กราฟแสดงอัตราการเสียชีวิตจากการจมนา ปี พ.ศ. 2558-2562
อัตรา
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0

อัตราการเสียชีวิตจากการจมนาแยกรายอาเภอ ปี พ.ศ. 2560-2562
อาเภอ
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2560
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2562

พ.ศ.

มาตรการดาเนินงานปี 2562
1. อัตราการเสียชีวิตจากการจมนาของเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี ไม่เกิน 5.8 ต่อประชากรเด็กแสนคน
2. มีจานวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการ
จมนา อย่างน้อย 11 ทีม
3. ร้อยละ 70 ของเด็กอายุ 0-2 ปี มีการใช้คอกกันเด็ก
(Playpen)
4. ร้อยละ 100 มีการสอบสวนการจมนาเสียชีวติ ของเด็ก

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

เมือง

1

5.32

1

5.08

2

11.72

แกดา

0

0.00

0

0.00

0

0.00

โกสุมพิสัย

5

28.20

2

11.02

1

5.88

กันทรวิชัย

0

0.00

2

18.14

1

9.93

เชียงยืน

1

12.08

1

11.27

0

0.00

บรบือ

2

13.18

1

6.43

0

0.00

นาเชือก

0

0.00

1

11.59

0

0.00

พยัคฆภูมิพิสัย

1

7.86

0

0.00

2

8.64

วาปีปทุม

1

6.58

1

6.28

1

6.98

นาดูน

1

17.97

1

17.43

0

0.00

ยางสีสุราช

1

19.08

1

18.55

0

0.00

กุดรัง

0

0.00

0

0.00

0

0.00

ชื่นชม

0

0.00

1

26.72

0

0.00

ไม่ระบุ

1

-

0

0

0

0.00

รวมทังจังหวัด

14 9.20
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7
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อัตราการเสียชีวิตจากการจมนาของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 5.8)
การดาเนินงานปี 2562

ผลการดาเนินงานปี 2562

1. จัดประชุมชีแจงการดาเนินงาน เกณฑ์การจัดตังทีม
ผู้ก่อการดี และมอบเกียรติบัตรผลการดาเนินงานทีม
ผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมนา ปี 2561
2. จัดอบรมวิทยากรทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker)
ป้องกันการจมนา เพื่อขยายผลการจัดตังทีมผู้ก่อการดี
(Merit Maker) ป้องกันการจมนา ในระดับตาบล โดยมี
เป้าหมายอาเภอละ 5 คน

1. อัตราการเสียชีวิต 5.69 ต่อประชากรเด็กอายุต่า
กว่า 15 ปี แสนคน
2. มีการจัดตังทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) 29 ทีม
3. มีการนาคอกกันเด็ก (Playpen) มาใช้ในกลุ่มเด็ก
อายุ 0-2 ปี ทุกอาเภอ ร้อยละ 11
4. มีการสอบสวนการเสียชีวิตจากการตกนา/จมนา
ร้อยละ100 (7 ราย)

อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 5.8)
วิเคราะห์การดาเนินงานโดยใช้ PIRAB (กรณี PP&P)
องค์ประกอบ
1. Partnership

2. Invest

3. Regulations

4. Advocacy

5. Building
Capacity

ปีที่ผ่านมาทาอะไร

ผลเป็นอย่างไร

ปี 2563 จะทาอะไร

ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยครู /ท้องถิ่น / สามารถก่อตังทีมผู้ก่อการดีได้ทังหมด - ขยายการก่อตังทีมผู้ก่อเพิ่มขึนในระดับทองแดงอย่าง
อสม./ผู้นาชุมชน/ประชาชนและเจ้าหน้าที่ 29 ทีม โดยภาคมีส่วนร่วม
น้อยอาเภอละ 1 ทีม (เป้าหมาย 11 ทีม)
สาธารณสุข ก่อตังทีมผู้ก่อการดี
- สนับสนุนการยกระดับทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน/ทอง
อย่างน้อย 2 ทีม
- สอบสวนการเสียชีวิตจากการจมนา ร้อยละ 100
- มีการนาคอกกันเด็ก (Playpen) มาใช้เพิ่มขึนทุกอาเภอ
งบประมาณจาก สป.
- เกิดทีมผู้ก่อการดีได้ทังหมด 29 ทีม - ประชุมชีแจงเกณฑ์การจัดตังทีมผู้ก่อการดีและการ
จานวน 55,000 บาท
- เกิดวิทยากรในพืนที่ 245 คน
ขอรับรองทีมผู้ก่อการดีระดับเงิน/ทอง ปี 2563
- เด็กได้รับการสอน 5,500 คน
- ฟื้นฟูวิทยากรระดับอาเภอ
ใช้ผลการดาเนินงานป้องกันเด็กจมนา
- พืนที่กระตือรือร้นในการดาเนินงาน ใช้ผลการดาเนินงานก่อตังทีมผู้ก่อการดีในการประเมินผล
ประเมินผลงานของพืนที่
จนสามารถก่อตังทีมผู้ก่อการดีได้
งานของพืนที่
ทังหมด 29 ทีม
สะท้อนปัญหาการเสียชีวิตจากการจมนา - อปท.สนับสนุนงบประมาณในการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานต่อเนื่องและขยายการ
ของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ให้อปท./
ดาเนินงานก่อตังทีมผู้ก่อการดีในพืนที่ ดาเนินงานไปยังอปท. อื่นๆ
โรงเรียน/ชุมชนและผู้ปกครองทราบ เพื่อ - โรงเรียน/ชุมชน สนับสนุนเด็กเข้ารับ
หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
การเรียนการสอน
- สนับสนุนวิทยากรจากสสจ.ในการชีแจง - เกิดวิทยากรในพืนที่ 245 คน
- สนับสนุนวิทยากรจากสสจ. ในการชีแจงการจัดตังทีม
การจัดตังทีมและการอบรมวิทยากรใน
- เด็กได้รับการสอน 5,500 คน
และการอบรมวิทยากรในพืนที่
พืนที่
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

งานดูแลผู้พิการ
จากการส้ารวจข้อมูลพืนฐานด้านสาธารณสุขในปี ๒๕๖๒ พบว่า มีคนพิการทุก
ประเภทจ้านวนทังสิน ๒8,255 คน ในจ้านวนนีเป็นผู้ที่มีบัตรคนพิการ ตามระบบ
หลักประกันสุขภาพ (ท.๗๔) จ้านวน 17,316 คน คิดเป็นร้อยละ ๖1.28 และจาก
ข้อมูลเบืองต้นดังกล่าว พบว่า คนพิการบางส่วนยังไม่ได้รับการดูแล เข้าไม่ถึงบริการ
และสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ รับ นอกจากนียังพบว่ามีคนพิการจ้านวนมากไม่ได้ม า
ตรวจสุขภาพตามนัด

รัฐบาลได้ ประกาศใช้ พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ โดยได้ปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยน
ชื่อจาก พรบ.การฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็ นพระราชบั ญญั ติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และใน ปี ๒๕๕๘ มีการจัดตัง
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพคนพิการจังหวัดมหาสารคาม โดยนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน นายแพทย์สาธารณสุ ข
จังหวัดมหาสารคาม เป็นรองประธาน เพื่อให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครอบคลุมในมิติต่างๆ

คนพิการทุกประเภทในจังหวัดมหาสารคามได้รับการขึนทะเบียน ท.74 หรือ จดทะเบียนคนพิการกับส้านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ร้อยละ 100

แนวทางดาเนินงานระดับจังหวัด
แนวทางดาเนินงานระดับอาเภอ
1. ประชุมคณะท้างานจังหวัดเพื่อจัดท้าตัวชีวัดการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 และ ชีแจงแนวทางการ
ด้าเนินงานคนพิการ เป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
๒. จัดระบบการขึนทะเบียน ท.74 หรือ จดทะเบียนคนพิการกับ
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทังระบบ
๓. ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตัวชีวัดจังหวัด และแนวทางการ
พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ศึกษาดูงานศูนย์โฮมสุข ต้นแบบบูรณา
การช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรือรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุครบวงวร
5. ควบคุม ก้ากับ ติดตาม ประเมินผล

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ พชอ. และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ชีแจงตัวชีวัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ปี
2562 และ ชีแจงแนวทางการด้าเนินงานคนพิการ เป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
2. จัดท้าแผนงาน/โครงการ การคัดกรอง ส้ารวจ ประเมินความพิการ
คนพิการทุกประเภท และด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตัวชีวัด
3. จัดระบบการขึนทะเบียน ท.74 หรือ จดทะเบียนคนพิการกับ
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทังระบบ
4. จัดประชุมติดตามการด้าเนินงานผู้รับผิดชอบงานระดับต้าบลอย่าง
ต่อเนื่อง

แนวทางดาเนินงานระดับตาบล

๑. ประชุมชีแจงแนวทางการด้าเนินงานแก่ อสม. ทราบ
2. ร่วมการค้นหา ส้ารวจ ข้อมูลคนพิการในเขตพืนที่รับผิดชอบ
3. ส่งต่อคนพิการที่ได้รับการ ค้นหา ส้ารวจ
4. เข้าร่วมประขุม/อบรมแนวทางการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
5.ด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ตัวชีวัดจังหวัด และแนวทางการพัฒนา
และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562
S : Structure
1) มีคำสัง่ สสจ.มค แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร จ.มค ปี 2562
2) กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อสุ ขภำพจิตและยำเสพติด จัดประชุมเพื่อดำเนินงำนวำงแผน เพื่อขับเคลื่อนนโยบำย ควบคุม กำกับกำรดำเนินงำน
โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร ในวันที่ 1 พค. 2562 ณ ห้องประชุม สสจ.มค
3) ทุกอำเภอ มีกำรขับเคลื่อนงำนโดยคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร
I : Information
1) สสจ.มค สนับสนุนรวบรวมข้อมูลคนพิกำรทุกอำเภอให้เป็ นปัจจุบนั
2) สสจ.มค ประสำน รวบรวมโครงกำรทุกอำเภอ เพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจัดทำโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร จำกกองทุน
ฟื้ นฟูสมรรถภำพที่จำเป็ นต่อสุ ขภำพ จ.มค เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนในสังกัด
3.) หน่วยบริ กำรทุกอำเภอมีกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงควำมรู ้ ควำมตระหนักกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร จ.มค ปี 2562
4) มีกำรรำยงำนข้อมูลคนพิกำรและคืนข้อมูลคนพิกำรให้ทุกอำเภอในสังกัด สสจ.มค

I : Intervention/Innovation
1).จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรด้ำนสำธำรณสุ ข โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562 สสจ.มค
2).จัดประชุมชี้แจงวำงแผนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562
3).ทุกอำเภอจัดทำแผนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562
-จัดกิจกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปำกแหว่ง-เพดำนโหว่ และควำมพิกำรอื่น
จังหวัดมหำสำรคำม ในวันที่ 27-31 พฤษภำคม 2562 สรุ ปผลกำรดำเนินงำนผูเ้ ข้ำรับบริ กำร จำนวน
82 รำย ผ่ำตัดปำกแหว่ง 6 รำย ผ่ำเพดำนโหว่ 8 รำย ผ่ำตัดปำกแหว่งเพดำนโหว่ 10 รำย และศัลยกรรม
ตกแต่งอื่น 58 รำย

I : Intervention/Innovation
4).จัดกิจกรรม โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562 มอบทุนกำรศึกษำเด็กออทิสติกและเด็ก
พิกำรร่ วมกับศูนย์กำรศึกษำพิเศษ จำนวน 50 ทุน

I : Integration

ศึกษำดูงำนศูนย์โฮมสุ ข จังหวัดกำฬสิ นธุ์ ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒน
คุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562 ซึ่งดำเนินงำนด้วยกลไกของคณะกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวติ ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ ตำมคำสัง่ สสจ.มค แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562

M : Monitoring and Evaluation
1)นำเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนิ นงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562 ให้ นพ.สสจ.มค ทรำบ และ
ผูบ้ ริ หำรหน่วยงำนในสังกัด สสจ.มค
2).ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จ.มค ปี 2562 ร่ วมกับกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภำพที่จำเป็ นต่อ
สุ ขภำพ จ.มค
ข้ อเสนอแนะ
ทุกอำเภอทบทวนกำรทำฐำนข้อมูลคนพิกำรทุกอำเภอให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริ กำรฟื้ นฟู
สมรรถภำพคนพิกำร กำรสนับสนุนกำยอุปกรณ์เครื่ องช่วยเหลือควำมพิกำร และกำรประชำสัมพันธ์สิทธิคนพิกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง

สรุ ปผลการดาเนินงานสุ ขภาพจิต จังหวัดมหาสารคาม ปี งบประมาณ 2562
สุ ขภาพจิตกลุ่มวัยทางาน / ผู้สูงอายุ

สุ ขภาพจิตกลุ่มปฐมวัย ผลงานการกระตุ้น TEDA4I 93.55% (เกณฑ์ =>60%)
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GAP สุ ขภาพจิต กลุ่มปฐมวัย
ค้ นพบเด็ก 0-5 ปี สงสัยล่ าช้ า/มีปัญหาการ
บันทึก

ค้ นหายังไม่ พบ/ไม่ เข้ าสู่ระบบบริการ
สุขภาพเนื่องจากไม่ ร้ ู ,ทัศนคติเชิงลบ

ระบบส่ งต่ อสู่การวินิจฉัย เป็ นคอขวด

What’s Next? กลุ่มปฐมวัย
1. คัดกรองใต้ ภเู ขานา้ แข็ง ให้ ครอบคลุม 0-5 ปี ทัง้ ที่ผ่านการคัดกรอง
DSPM หรือ ยังไม่ ผ่านการคัดกรอง DSPM, เสริมทักษะกระตุ้น
พัฒนาการ TEDA4I และ ค้ นหาเทคนิควิธีการที่ถูกต้ องในการบันทึก
ข้ อมูล

2. ลดระยะเวลาการรอคอย และเร่ งรัดขัน้ ตอนการวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษาอย่ างต่ อเนื่อง ด้ วยระบบ Service Plan สาขาสุขภาพจิต และ
โครงการโรงพยาบาลจิตแพทย์ พ่ เี ลีย้ ง พร้ อมสร้ างเครือข่ าย (Node) :
บรบือ พยัคฆภูมพ
ิ สิ ัย วาปี ปทุม มหาสารคาม สุทธาเวช

3. ปรับทัศนคติเชิงบวก ที่มีผลต่ อ การเข้ าถึงบริการสุขภาพในเด็กกลุ่ม
เสี่ยงต่ อปั ญหาทางการเรียน 4 โรคหลัก ผ่ านระบบการให้ คาปรึกษา
เยี่ยมบ้ าน สื่อประชาสัมพันธ์ โดยผ่ านระบบ พชอ.

GAP สุ ขภาพจิต กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น
รร.คัดกรอง/
จัดเก็บ/รายงาน/
จัดทาโครงการไม่
ครบ 3 เขต
การศึกษา

รง. ส่ง
สพฐ./สพม.

ศูนย์สุขภำพจิต
ที่ 7
ประสำนงำนขอ
ข้อมูล (ได้บำ้ ง/
ไม่ได้บำ้ ง)

รพ. ตังรั้ บ รอรับ
บริการ
ผู้ปกครองพาไปบ้ าง/ไม่
ไปบ้ าง/ปฏิเสธการ
รักษา

ส่ง นร. กลุ่มเสี่ยงฯ
ไปที่ รพ. เต็มที่ 2
ครัง้ ต่อปี ต่อคน หรื อ
ให้ ผ้ ปู กครองพาเด็ก
ไปเอง

พว.สุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุ่น สังกัดกลุม่ การ
พยาบาล (ดูแล/เยี่ยม
บ้ าน)

What’s Next กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่ น คือ
สนับสนุนให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่ วมกันระหว่ำง กลุ่มงำนกำรพยำบำล และ งำนส่ งเสริ ม
สุ ขภำพวัยรุ่ น คัดกรอง SDQ, SNAP-4, KASSI ฯลฯ ตั้งแต่ ป.1-6 ในทุก รร. (เดิม ปี 2562
ดำเนินกำรช่วงปลำยปี 1 รร.ใหญ่/อำเภอ ผลงำนกำรเข้ำถึงบริ กำรเด็ก ADHD เพิ่มจำก 6% เป็ น
12%), พร้อมสนับสนุนกำรปรับทัศนคติเชิงบวกในผูป้ กครอง
2. ลดระยะเวลาการรอคอย และเร่งรัดขันตอนการวิ
้
นิจฉัยโรค การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ด้ วย
ระบบ Service Plan สาขาสุขภาพจิต และโครงการโรงพยาบาลจิตแพทย์พี่เลี ้ยง พร้ อมสร้ าง
เครื อข่าย (Node) : บรบือ พยัคฆภูมิพสิ ยั วาปี ปทุม มหาสารคาม สุทธาเวช

ประสานงานไม่ตอ่ เนื่อง

พว.เวชปฏิบตั ิ สังกัด
กลุม่ งานเวชปฏิบตั ิ
(งานอนามัย
โรงเรี ยน)

ระบบส่งต่อสู่การ
วินิจฉัย เป็ นคอขวด

. ส่ งเสริ ม/สนับสนุน อ.โกสุ มพิสัย ร่ วมพลังทุกเครื อข่ำยที่เกี่ยวข้อง ผ่ำน พชอ. แสวงหำ
งบประมำณจัดโครงกำร HERO ในพื้นที่ เพื่อให้ครอบคลุมกำรดำเนินงำน HERO ครบ ร้อย
ละ 100 ในภำพจังหวัดมหำสำรคำม
งำนสุ ขภำพจิต กลุ่มงำนควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุ ขภำพจิต และ
ยำเสพติด และ ทพ.หญิง นวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ ร่ วมกับ สถำนศึกษำ จัดทำงำนวิจยั เรื่ อง
ประสิ ทธิผลของกำรทำสมำธิบำบัด ต่อ สมรรถภำพทำงกำย, ภำวะวิตกกังวล และควำมเครี ยด ใน
นักเรี ยนชั้นมัธยมต้น โรงเรี ยนผดุงนำรี จังหวัดมหำสำรคำม

การวิเคราะห์ งานด้ วยกรอบ SIIIM กลุ่มวัยทางาน/ผู้สูงอายุ
กรอบวิเคราะห์

S : Structure

การพัฒนางาน ปี 2562

GAP

(ร่ าง)พัฒนางาน ปี 2563

1.บูรณาการการดาเนินงาน พ.ร.บ.สุ ขภาพจิต พ.ศ.2551 ปี 2562 ไม่ ได้ จัดประชุ ม คณะกรรมการ 1.จัดVDO Conference หรือ จัดประชุ มปรึกษาหารือแก้ ไข เป็ นราย CASE
ในการประชุ ม Service Plan สาขาสุ ขภาพจิต
ประสานงาน พ.ร.บ.สุ ขภาพจิต พ.ศ.
2551
2.กรณีงาน MCATT จัดประชุ ม VDO Conferenceตามเหตุการณ์ สาคัญ พร้ อม
2.ประชุ มคณะ ก.ก. MCATT จ.มค. บูรณาการร่ วมกับ และ คณะ ก.ก. MCATT จ.มค. ในระดับ บูรณาการทางานร่ วมกับ EOC
ประชุ ม EOC
จังหวัด ในประเด็นทีต่ ้ องการอย่าง
เพียงพอ เหมาะสม
(งานฝาก)

I : Information

ใช้ ระบบรายงานเฝ้ าระวั ง การฆ่ า ตั ว ตาย จาก ศู น ย์
ป้องกันการฆ่ าตัวตายระดับชาติ กรมสุ ขภาพจิต
ปี 2562 พร้ อม คืนข้ อมูลให้ ทมี ผู้บริหารระดับอาเภอ เพือ่
เร่ งแก้ไขปัญหาพืน้ ที่ ผ่าน พชอ. ซึ่งทีเ่ ร่ งด่ วนมี 5 อาเภอ
เฝ้ าระวังใกล้ชิด 2 อาเภอ เป็ นต้ น

พืน้ ทีเ่ สี่ ยงเดิม คือ มหาสารคาม และ นา ปรั บ ปรุ ง ระบบรายงานเฝ้ าระวังการฆ่ า ตั ว ตาย จาก ศู นย์ ป้องกันการฆ่ า ตั ว ตาย
เชื อก ส่ วนโกสุ มพิสัย มีอตั ราลดลง
ระดั บ ชาติ กรมสุ ขภาพจิ ต ให้ เป็ นปั จ จุ บั น พร้ อ มคื น ข้ อ มู ล ให้ ผ้ ู มี ส่ วนเกี่ ยวข้ อ ง
กลายเป็ นพืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวัง เช่ นเดียวกับ ยาวสี พิจารณาดาเนินการร่ วมกันผ่าน พชอ. ในพืน้ ทีเ่ สี่ ยง และพืน้ ทีเ่ ฝ้ าระวัง / พืน้ ทีป่ กติ
สุ ราช กันทรวิชัย
พืน้ ทีเ่ สี่ ยงใหม่ คือ ชื่นชม

การวิเคราะห์ งานด้ วยกรอบ SIIIM กลุ่มวัยทางาน/ผู้สูงอายุ
กรอบวิเคราะห์

การพัฒนางาน ปี 2562

I : Intervention and 1.
2.
Innovation

3.
4.
5.

I : Integration

ประชุ มจัดสรรงบฯ เยีย่ มบ้ าน สปสช.
เยีย่ มบ้ าน CASE พิเศษ
ยืนยัน รง. การฆ่าตัวตาย
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ /วิชาการ
กาหนดระบบรับส่ งต่ อร่ วมกัน

1.พรบ. สุ ขภาพจิต พ.ศ.2551 ใช้ งบ สปสช,
2.งาน MCATT จัดกิจกรรมร่ วมกับ EOC ใช้ งบ สป,
3.พัฒนาฐานข้ อมูล ใช้ งบ สป.

GAP

การสนับสนุ นที่ต่อเนื่อง และปรั บเปลี่ยนให้ 1.ดาเนินงานตามนโยบาย เร่ งรัดของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี
เหมาะกับสถานการณ์
งบประมาณ พ.ศ. 2563
-อัตราฆ่าตัวตายไม่ เกิน 4.72 ต่ อแสนประชากร
-จัดระบบสายด่ วนให้ ความรู้ เพือ่ ลดปัญหาการฆ่ าตัวตาย ผ่ าน พชอ.
2. ติดตาม และสนั บสนุ นกิจกรรมลดอัตราการฆ่ าตัวตาย ซึ มเศร้ า เครี ยด จิ ตเภท ใน
พืน้ ทีเ่ สี่ ยง/เฝ้ าระวัง/ปกติ

1.การสนับสนุนทีต่ ่ อเนื่อง และปรับเปลีย่ น
ให้ เหมาะกับสถานการณ์
2. การตอบสนองข้ อเสนอของทีมทางาน
เครือข่ าย อย่างเหมาะสม

M : Monitoring and ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผล ผ่าน คณะ กก. อยู่ระหว่างการปรับเปลีย่ นรูปแบบจาก
Service Plan สาขาสุ ขภาพจิต และ KPI ตรวจราชการ ตัวชี้วดั เป็ นประเด็น
Evaluation
,

(ร่ าง)พัฒนางาน ปี 2563

1.ดาเนินงานร่ วมกับงานยาเสพติด ในประเด็น กลุ่มบาบัดยาเสพติด ที่มีภาวะ SMI-V
พร้ อมจัดทาระบบรายงานร่ วมกัน
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เสื้อทีม MCATT ไว้ใช้ ออกหน่ วยเคลือ่ นทีฯ่ เยียวยาจิตใจ
ตามทีท่ มี งานร้ องขอรับการสนับสนุน
3. บูรณาการ “สุ ขสงบ” พร้ อมวิเคราะห์ ข้อมูล ร่ วมกับงานผู้สูงอายุ เพือ่ ดาเนินกิจกรรมที่
เหมาะสม ต่ อไป
ดาเนินการตามประเด็นทีผ่ ้ บู ริหารกระทรวงสาธารณสุ ข ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
และสานักงานสาธารณสุ ข จ.มค. กาหนดไว้

ผลงานวิชาการสุ ขภาพจิต ระดับประเทศ
CUP แกดำ ได้รับรำงวัลผลงำนทำงวำจำดีเด่น สำขำสุขภำพจิต
และจิตเวช จำกกำรประชุมสัมนำแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กำรพัฒนำ
ระบบบริ กำรสุขภำพ (Service Plan Sharing)
ครั้งที่ 6 วันที่ 11-12 กรกฎำคม 2562

ภาพประกอบ สรุปผลการดาเนินงานสุ ขภาพจิต
ประชุมเสริมทักษะการกระตุ้น
TEDA4I และบันทึกข้ อมูล 4
ครัง้
ในปี 2562
พยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ออก
คัดกรองสมาธิสนและ
ั้
4 โรคหลัก1
ป.1-6 รร.ใหญ่ 1 แห่ง/อาเภอ ช่วง
เดือน กค –กย 62

เยี่ยมบ้ านผู้ป่วยจิตเภท กรณีพเิ ศษ
จากศูนย์ดารงธรรม โดยใช้ ทีมสห
วิชาชีพ ระดับ จ.มค. 2 ครัง้ ในปี
2562

จบการนาเสนอ
ขอบคุณค่ ะ

