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คำนำ
เอกสารสรุปผลการตรวจราชการจังหวัดมหาสารคามฉบับนี้รวบรวมจากรายงานสรุปผลการตรวจราชการ
ของคณะผู้ตรวจราชการและผู้นิเทศงานจากกรม สานัก และจังหวัด 4 คณะ ได้แก่
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
การตรวจราชการระดับกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเก็บข้อมูลจากการเอกสารประกอบการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี
ปกติและแบบบูรณาการ ของสานักงานสาธารณสุขจัง หวัด และโรงพยาบาลในพื้นที่ ข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลจากการออกตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานในระดับอาเภอ ตาบล และหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด
รายงานสรุปผลการตรวจราชการประกอบไปด้วย บทสรุปสาหรับผู้บริหารรายตัวชี้วัดของการตรวจราชการ
ประกอบด้วย เอกสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive summary) ทาเนียบคณะผู้เข้าร่วมตรวจราชการและ
นิเทศงาน ของเขตสุขภาพที่ 7
เอกสารฉบับนี้สาเร็จเป็นรูปเล่มได้ด้วยความร่วมมืออันดี จากคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ผู้รับการตรวจนิเทศ และความมุ่งมั่นของคณะผู้ตรวจราชการและนิเทศงานทั้ง 4 คณะที่ทางานกันอย่างทุ่มเท คณะ
ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหารและหน่วยงานรับการตรวจนิเทศ ในการพัฒนางาน
สาธารณสุขต่อไป

เลขานุการคณะอานวยการตรวจราชการ
เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์
13 กุมภาพันธ์ 2561
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กรอบประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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สรุปประเด็นตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

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

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย

กรมอนามัย
กรมอนามัย

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

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

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมอนามัย
กองบริหารการ
สาธารณสุข สป.

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค

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

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

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

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

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กรมควบคุมโรค

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

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

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

กบรส. / อย./
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
กบรส.

กรมการแพทย์
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ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

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

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัด Monitor
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ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
32. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ หมวด 1
การนาองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ โดยปี
2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA
ขั้น 3 (รพศ./รพท. ร้อยละ 100 , รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีวัฒนธรรม
คุณภาพ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยง
เป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
(ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี
ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี
4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(กพร.สป.)

กองบริหารการ
สาธารณสุข
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กองยุทธศาสตร์
และแผนงาน
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
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ประเด็นหลัก

ตัวชี้วัดตรวจราชการ และประเด็นตรวจราชการที่ม่งเน้น

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

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

แผนการตรวจราชการกะทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 12–14 ก.พ. 2561
คณะที่ 1 การส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ
1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ประเด็นตรวจราชการ
 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
1) มีระบบบริหารจัดการ MCH Board คุณภาพ และขับเคลื่อนการดาเนินงาน
2) มีการจัดการการตั้งครรภ์เสี่ยง และลดปัจจัยเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย (Zoning)
4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ (ANC, LR, PP)
5) มารดาตายจากการป้องกันได้ลดลง (PPH, PIH)
ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)
ผลลัพธ์ : 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราส่วนการตายมารดาของจังหวัดกาฬสินธุ์ จากปี พ.ศ.2556 – 2560 อัตราส่วนการตายมารดาเท่ากับ 13.27
, 0, 15.31, 15.6 และ 0 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ตามลาดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 จานวน 1 คน อัตรา
59.21 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน สาเหตุการเสียชีวิต คือ ภาวะน้าคร่าอุดกั้นในหลอดเลือดปอด (Amniotic fluid
embolism) เป็น ภาวะที่ค าดการณ์ ไ ม่ไ ด้ ร้ อ ยละหญิง ตั้งครรภ์ ไ ด้รั บการฝากครรภ์ค รั้ งแรกก่ อนหรื อเท่า กั บ 12
สัปดาห์ พ.ศ. 2559 – 2560 ร้อยละ 59.63 และ 57.33 ตามลาดับ ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 64.14
ผ่านเกณฑ์ ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาและเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์เพื่อฝากครรภ์ทันที แต่พบว่าร้อยละหญิงตั้งครรภ์
ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ พ.ศ.2559 – 2560 ร้อยละ 45.11 และ38.41 ตามลาดับ ไตรมาสที่ 1 ปี
งบประมาณ 2561 ร้อยละ 47.13 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ปี 2559 - 2560 ร้อยละ 17.99 และ 18.60
ตามลาดับ ในปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 24.53 และร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้ง ใน
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ร้อยละ 33.85 ไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจาก ความไม่ครอบคลุมกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝาก
ครรภ์ต่างจังหวัด (นอกพื้นที่รับผิดชอบ) ระบบการคีย์ข้อมูล และการตรวจสอบการส่งออกข้อมูลล่าช้า
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การใช้กลไกการขับเคลื่อนผ่าน MCH Board ระดับจังหวัด และอาเภอ เพื่อทบทวนหาแนวทางปฏิบัติ และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้ง MMR และ Near Miss
2) มีการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันมารดาตาย โดยใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์ ตามแนวทาง
การฝากครรภ์ตามข้อเสนอแนะองค์การอนามัยโลก และการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงตามประเภทความเสี่ยง (Health
Area 7 Classifying Model)
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องคลอดทุกแห่งในการดูแล และส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
4) มีระบบให้คาปรึกษาการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง ผ่านช่องทางฉุกเฉิน ( Fast track) กลุ่ม
ไลน์ ด้วยระบบการบริหารจัดการเครือข่ายแบบพี่ดูแลน้อง ( One Labor Room One Province)
5) ทีมหมอครอบครัว ( FCT) ค้นหาและเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง ส่งต่อเพื่อฝากครรภ์ทันทีหรือดูแล
รักษา
6) มีแผน/มาตรการรองรับมาตรการเขต ทุกโรงพยาบาลใช้ถุงตวงเลือดขณะคลอดทุกราย
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การจัดระดับความสาคัญในการคีย์ข้อมูล
2) ระบบการการตรวจสอบ และส่งออกของข้อมูลมีความล่าช้า เช่น อาเภอเมือง เป็นต้น
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง
2) สร้างกระแสการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยง การฝากท้องเร็วฝากครรภ์ทุก
ที่ฟรีทุกสิทธิ์ ในภาพกว้าง โดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ต่างจังหวัด (นอกพื้นที่รับผิดชอบ)
3) การสร้างสื่อต้นแบบ Infografic อาการหรือสัญญาณอันตรายที่ต้องรีบมาพบแพทย์ หรือEarly Warning Sigh
ให้หญิงตั้งครรภ์และชุมชน เช่นความดันโลหิตสูง เป็นต้น
4) จัดทาฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นหญิงตั้งครรภ์ที่ไปฝากครรภ์ต่างจังหวัด (นอกพื้นที่รับผิดชอบ)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) โรงพยาบาลมหาสารคาม โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลนาเชือก ด้วยการติดการ์ดสีบนปกสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กของหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงแต่ละราย
2) โรงพยาบาลนาเชือก มีระบบ Monitor หญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ 1. ฝากญาติดูแลหญิงตั้งครรภ์ในการรับประทาน
ยา 2. ANC ครั้งต่อไปกับต้องนายามานับเม็ด และ 3. ยาหมดรับได้ทุกเวลา

ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้นร้อยละ 100
ผลลัพธ์ : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
1) ความครอบคลุมในการตรวจ 4 ช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน ร้อยละ 90
2) ค้นหาพัฒนาการสงสัยล่าช้าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20
3) เด็กพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามและกระตุ้น ร้อยละ 100
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากรายงานข้อมูล DSPM และ HDC ความครอบคลุมในการตรวจพัฒนาการเด็ก ปี พ.ศ. 2559-2560 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเกินเป้าหมาย (เป้าหมายร้อยละ 90) ร้อยละ 85.53 และ 95.77 ตามลาดับ พบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเกิน
เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) ร้อยละ 28.67 และ 31.41 ตามลาดับ เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
หลังกระตุ้นภายใน 30 วัน ยังต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละ 100) แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ ร้อยละ 85.50 และร้อยละ 86.74
ตามลาดับ และในภาพรวมเด็กมีพัฒนาการสมวัยเกินเป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ ร้อยละ 95.44 และร้อยละ 95.49
ตามลาดับ สถานการณ์ไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2561 แม้ความสามารถในการติดตามให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการ
และกลับมาตรวจคัดกรองครั้งที่ 2 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 82.74 (เป้าหมายร้อยละ 100) แต่สามารถคัด
กรองพัฒนาการเด็กครั้งที่ 1 และค้นพบเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าจากการคัดกรองครั้งที่ 1 ร้อยละ 92.04 (เป้าหมายร้อย
ละ 90) และ 35.04 (เป้ า หมายร้ อ ยละ 20) ตามล าดั บ รวมทั้ ง เด็ ก อายุ 0-5 ปี มี พั ฒ นาการสมวั ย ร้ อ ยละ 96.96
(เป้าหมายร้อยละ 85)
จังหวัดมหาสารคาม มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ผ่านคณะกรรมการอนามัยแม่
และเด็ก ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งมี Child Project Manager (CPM) ทาหน้าที่เป็น
ผู้จัดการระบบ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ในปี พ.ศ.2561 มีการบูรณาการการดาเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ผ่าน 3 โครงการสาคัญ โดย 2 โครงการแรกผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ได้แก่
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1) โครงการตาบลบูรณาการเพื่ อการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ด้วยการจัดการค่ากลาง
(งบประมาณ 175,500 บาท) โดยดาเนินงาน ใน 13 อาเภอ/13 ตาบล นาร่อง
2) โครงการส่งเสริมเด็ก 0-5 ปี เพื่อพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (Smart Kids 4.0) จังหวัด
มหาสารคาม (งบประมาณ 825,500 บาท) ดาเนินงานใน 13 อาเภอ/ 26 ตาบลนาร่อง และ
3) การดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนมหาสารคาม มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart
Kids TAKSILA 4.0) ซึ่งมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 (Smart Kids TAKSILA 4.0) มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึง 21 หน่วยงาน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การดาเนินงานโดยภาคีเครือข่ายร่วมสาคัญจากทุกกระทรวงทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล ผ่ าน
คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง
มี Child Project Manager (CPM) ทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอทาหน้าที่กากับติดตามและสะท้อนข้อมูลการ
ดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง
2) การบูรณาการโครงการ กิจกรรมและงบประมาณจากหลายแหล่ง เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสามารถนาไป
ขยายต่อให้ครอบคลุมต่อไป
3) การพัฒนาระบบคลินิกสุขภาพเด็กดีตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง
4) การกากับติดตามผลการดาเนินงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบ
ทุกระดับ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรขาดทักษะและความชานาญในการทางานเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และรายงานข้อมูล (HDC, 43
แฟ้ม) เนื่องจากมีการหมุนเวียนบุคลากร ย้ายงาน ลาออก และบุคลากรจบใหม่
2) ขาดความครอบคลุมของการสื่อสารสาระความสาคัญและทักษะการนา DSPM, TIDA4I ไปใช้เพื่อประเมิน คัด
กรอง และกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี อย่างถูกต้องทั้งกับเจ้าหน้าที่ในระดับอาเภอ ตาบล แกนนา อสม. พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู
หลัก ในชุมชนรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และครูโรงเรียนอนุบาล
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ทบทวนบทบาทและ Refresh ทักษะผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมพัฒนาการในคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก และบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบรายงานข้อมูลพัฒนาการเด็ก เช่น รายงาน HDC, 43 แฟ้ม เป็นต้น
2) สื่อสาร ถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วย DSPM, TIDA4I แก่
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักในระดับอาเภอ ตาบล อสม.แกนนา พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหลัก รวมทั้งครูผู้ดูแลเด็ก และครูโรงเรียน
อนุบาล ผ่านกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ใน WCC และการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนภายใต้กิจกรรมโครงการตาบล
บูรณาการฯ, โครงการมหัศจรรย์ 1000 วัน, โครงการจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids
TAKSILA 4.0) และโครงการตามพระราชดาริฯ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กมหาสารคาม 4.0 (Smart Kids TAKSILA 4.0)
2) นวัตกรรมอุปกรณ์เฝ้าระวังภาวะโภชนาการ (เครื่องวัดความยาวเด็ก) และชุดกระตุ้นพัฒนาการสาหรับ
ผู้ปกครอง จัดทาโดยช่างไม้จากตาบลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาเลา
3) รูปแบบการให้บริการโภชนาการในคลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลวาปีปทุม โดยการประเมินภาวะโภชนาการ
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และให้คาปรึกษาด้านโภชนาการแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่คลินิก เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์
มีความรู้และทักษะในการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับน้าหนักตัวก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ ส่งผลให้ทารกมีน้าหนักแรก
เกิดดีอยู่ในเกณฑ์ปกติ สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
4) การส่งเสริมให้มีลานเล่นและการเล่นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นครบทุกหมู่บ้าน ตาบลหนองกุง อาเภอแกดา
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ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็ก 0-5 สูงดีสมส่วนและส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี (ร้อยละ 54)
1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนงาน
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
3) ส่งเสริม กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 50.76(2ก.พ. 61)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนในจังหวัดมหาสารคาม ในปี 2559-60 ร้อยละ 50.13 และ 50.98 ซึ่งต่ากว่า
เป้าหมายในปีงบประมาณ 2560 (ร้อยละ 51) ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 กาหนดเป้าหมายต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ 2560 คือ ร้อยละ 51 พบว่า มีเด็ก 0-5 ปี สูงดี สมส่วนร้อยละ 50.76 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายในไตรมาส
แรก โดยเด็กแรกเกิดมีน้าหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ถึงร้อยละ 9 เกินเป้าหมายร้อยละ 7 และเด็กแรกเกิด-ต่ากว่า 6 เดือน
กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 50.78 ผ่านเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ 50
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานที่ผ่านมา ดาเนินงานผ่านคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัด
มหาสารคาม, คณะกรรมการอนามัยแม่และเด็ก , CPM ระดับจังหวัดและระดับขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีการบูรณาการกับ 21 หน่วยงาน และคณะกรรมการพัฒนาคุ ณภาพชีวิตระดับ
อาเภอ(พชอ) เพื่อขับเคลื่อน Smart Kids TAKSILA 4.0
2) มีการพัฒนาระบบบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี/พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง และอย่างต่อเนื่อง
3) มีการเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศ กากับติดตามการดาเนินงานในระดับอาเภอ/ตาบล
4) มีทุนเดิมในการขับเคลื่อนจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน ที่สามารถบูรณาการในการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กทั้งในมิติ
ด้านโภชนาการและพัฒนาการการเรียนรู้
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรขาดทักษะและความชานาญในการทางาน เนื่องจากมีการหมุนเวียนบุคลากร ย้ายงาน ลาออก และ
บุคลากรจบใหม่
2) ชุมชนขาดความตระหนักถึงปัญหางานอนามัยแม่และเด็ก ทาให้ขาดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน
3) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชั่งน้าหนัก วัดความยาว และวัดส่วนสูงยังไม่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านมาตรฐานการ
วัดและความละเอียดของสเกลการวัดที่ไม่ละเอียดถึงทศนิยม 1 ตาแหน่ง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพและฟื้นฟูความรู้ ความเชี่ยวชาญบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง
2) ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องเด็กตักสิลา 4.0 ผ่าน พชจ. สู่ พชอ. และ พชต.
3) สร้างกระแสและสื่อสารประชาสัม พันธ์ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพเด็ก เช่น เฝ้าระวัง/
ส่งเสริม/กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาวะโภชนาการ สุขภาพฟัน วัคซีน เป็นต้น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
1) การขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่ Smart Kids TAKSILA 4.0
2) เครื่องวัดความยาวเด็ก และชุดกระตุ้นพัฒนาการสาหรับผู้ปกครอง จัดทาโดยช่างไม้จากตาบลหนองไฮ และ
เจ้าหน้าที่ รพ.สต.นาเลา อ.วาปีปทุม
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1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นตรวจราชการ
 ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) (ร้อยละ 54)
1) สร้างการมีส่วนร่วมกับ สพป./ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโมเดลต้นแบบ
2) จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 54
เกณฑ์ประเมินรอบ 3 เดือน ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
ผลลัพธ์ : เด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 81.34
เด็ก 6-12 ปีได้รับบริการทันตกรรม ร้อยละ 18.33
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของจังหวัดมหาสารคาม ข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง พบว่ากลุ่มเด็ก 18 เดือน มี
ปราศจากฟันน้านมผุค่อนข้างคงที่ ร้อยละ 94.83, 95.83 และ 95.69 ตามลาดับ เด็ก 3 ปี มีแนวโน้มฟันน้านมปราศจาก
ฟันผุเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 64, 64.25 และ 69.52 ในกลุ่มอายุ 6 ปี มีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น แต่เด็ก 12 ปี พบฟันผุ
เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม 6 ปี ในปี 2558 - 2560 พบปราศจากฟันแท้ผุ ร้อยละ 63.87, 63.37 และ 52.53 ตามลาดับ
ในปี 2561 (4 เดือน) พบว่า เด็ก 12 ปีฟันดีไม่มีผุ ร้อยละ 81.34 และเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ร้อย
ละ 18.33 มีการให้บริการสูงในพื้นที่ อ.กุดรัง อ.วาปีปทุม และ อ.นาดูน ซึ่งข้อมูลการให้บริการในกลุ่มเด็กนักเรียนเริ่ม
ในช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม 2561 คาดว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณจะสามารถผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดได้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประชุมทุก 2 เดือน
2) มีการวางแผนจัดประชุมพัฒนาวิชาการให้กับทันตบุคลากร
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
งบประมาณในการส่งเสริมป้องกันมีจากัด ประกอบกับมีทันตบุคลากรและผู้ช่วยงานทันตกรรมไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ควรมีการจัดสรรงบประมาณจาก CUP หรือ อปท. เพื่อสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรม
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
มีการจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต./ ศสม.ทุกแห่ง ที่มีทันตบุคลากร ของ รพ.มหาสารคาม และ รพ.วาปีปทุม

ประเด็นตรวจราชการ
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ15-19 ปี (ไม่เกิน 40 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน)
1) ดาเนินการตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
2) พัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน (YFHS) และอาเภออนามัยการ เจริญพันธุ์
3) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่นลดลง เน้น การคุมกาเนิดกึ่งถาวร
ตัวชี้วัด อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี ไม่เกิน 40 ต่อพันประชากร
ผลลัพธ์ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 – 19 ปี คิดเป็นอัตรา 21.15 ต่อพันประชากร ในปี 2561
(ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561 ; HDC Adjust)
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดมหาสารคาม ไม่เกินค่าเป้าหมายของประเทศ และมีแนวโน้ม
ลดลง โดยในปี พ.ศ.2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561 ; HDC Adjust) คิดเป็นอัตรา 22.93,25.11 และ21.15
ตามลาดับ อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 – 14 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – ม.ค. 2561) คิดเป็น
อัตรา 1.07,0.66 และ0.29 ตามลาดับ ถึงแม้ว่าไม่เกินค่าเป้าหมาย แต่ก็ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและสมควร
ได้รับการแก้ไข รวมทั้งอัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 (ต.ค. 2560 – ม.ค.
2561) คิดเป็นร้อยละ 14.59,13.21 และ10.99 ตามลาดับ ซึ่งเกินค่าเป้าหมาย
จังหวัดมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแนวทางและมาตรการ P&P Excellence โดยใช้กลไกการ
ขับ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ยรุ่ น ระดั บ จั ง หวั ด ตาม
พระราชบั ญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้ด้านเพศวิถีศึกษา
มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตร และได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาค ควบคู่กับ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน Teen manager ระดับจังหวัดและอาเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ และการนิเทศติดตาม มีการขับเคลื่อนงานตามกลไกอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ โดยคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ทุกอาเภอผ่านการประเมิน อาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 100 และคลินิกที่เป็น
มิตรกับวัยรุ่น (YFHS) ทุกโรงพยาบาลผ่านการประเมินคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น(YFHS) ครบทุกแห่ง ร้อยละ 100
2. ปัจจัยความสาเร็จ ( Key Success )
1) มีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตาม
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
2) โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกให้บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถ
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3) การดาเนินงานอาเภออนามัยการเจริญพันธุ์ มีนายอาเภอเป็นประธาน ทุกหน่วยงานในระดับอาเภอมีส่วนร่วม
4) การขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน Teen manager ระดับจังหวัดและอาเภอ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว ระหว่างพ่อแม่และผู้ปกครอง กับวัยรุ่น ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2) วัยรุ่นหลังคลอด /หลังแท้งบางส่วน ไม่ให้ความร่วมมือในการคุมกาเนิดวิธีกึ่งถาวร ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์
ซ้าในวัยรุ่นสูงกว่าเป้าหมาย
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
1) ให้ความรู้และสร้างความตระหนักกับวัยรุ่นในรายที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้า และการรับบริการคุมกาเนิ ดวิธี
กึ่งถาวร
2) สร้างระบบเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในวัยรุ่นในทุกชุมชน กาหนดมาตรการทางสังคม เพื่อดูแลกลุ่มวัยรุ่นทั้งใน
ระบบ และนอกระบบ
3) วัยรุ่นที่มีความพร้อมและต้องการตั้งครรภ์ซ้า ควรได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ
4) การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) สู่การมี EQ ที่เป็นเลิศ และมีทักษะชีวิตที่มีคุณภาพเพื่อให้คิดเป็น
แก้ปัญหาเป็นในการนาตนผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตวัยรุ่นได้
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) อ.เชียงยืน ใช้ TOP MODEL (Technology Of Participation Model) ในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ในการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในพื้นที่ พร้อมทั้ง ขยาย Model ครอบคลุมทุกตาบลในอาเภอ และ ขยายไปสู่อาเภอนาดูน
สู่การพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแบบมีส่วนร่วม
2) อ.เมือง ใช้ UCCARE ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ในเขตอาเภอเมือง
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1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
 ร้อยละตาบลที่มีระบบ Long Term Care ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 60)
1) พัฒนา Care Giver, Care Manager, Care plan
2) เพิ่มการเบิกจ่ายของกองทุน LTC
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของตาบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ผ่านเกณฑ์
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 81.67(49/60)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของHealthy Aging
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 96.03
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม ประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่ มขึ้น ในปี 2561(ไตรมาส1) จานวน 139,653 คน ร้อยละ
18.76 ซึ่งในปี 2558 - 2560 มีร้อยละ 13.64, 13.67 , 13.94 ตามลาดับ ดังนั้นจึงบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อทาให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวได้อย่างเหมาะสมกับบริบท จัดทาแผนบูรณา การ
ส่งเสริมป้องกัน มีกระบวนการนาแนวทางการดาเนินงานระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติระดับอาเภอ/ตาบล และกาหนดเป็น
KPI ประเมิน CUP มีการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
2. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success)
จากการถอดบทเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตาบล LTC และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทาให้เข้าใจวิถีชีวิต
ชุมชนและการประสานงานที่ดีต่อเนื่อง มีการวางแผนงาน การทางานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
จากการติดตาม มีอปท.ที่ถูก ม.44 คาสั่งคสช.ที่59/2559 ลว.27ก.ย.59) จานวน 19 แห่ง ส่งผลต่อการบริหาร
กองทุน Long Term Care ที่ต้องชะลอการดาเนินงานไว้ก่อนรวมถึงระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึง
อานาจการจัดตั้งศูนย์ฯยังไม่ชัดเจนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ข้อเสนอแนะทางนโยบายและโอกาสพัฒนา
การคัดกรอง CVD มีข้อบ่งชี้ให้คัดกรองใน Pre –DM-HT ผู้ป่วย DM HTและ ผู้ที่มีภาวะอ้วน ดังนั้นผู้สูงอายุจะ
ไม่ถูกคัดกรอง CVD ทุกคน จึงไม่ควรนาการคัดกรอง CVD มานับในการคัดกรอง และประเมินสุขภาพ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบ Best Practice
1) แบบอย่างในการบริหารจัดการกองทุน LTC ได้แก่ ทต.นาดูน อบต.บ้านกู่ อ.ยางสีสุราช อบต.ขามเรียน
อ.ยางสี สุ ร าช อบต.ท่า ขอนยาง อ.กั น ทรวิชั ย อบต. เหล่ าดอกไม้ อ.ชื่ นชม อบต.แวงน่ าง อ.เมื อง ทต.วาปีป ทุ ม
อ.วาปีปทุม
2) แบบอย่างในการบริหารจัดการโรงเรีย นผู้สูงอายุ ได้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลนาดูน ท่าขอนยาง
กันทรวิชัย บ้านกู่และยางสีสุราช
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1.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)ที่มีคณ
ุ ภาพ (ร้อยละ 50)
1) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
2) แผนปฏิบัติการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ
3) การบริหารจัดแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอด้วยกระบวนการ UCCARE
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละ 50 ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
ผลลัพธ์ : แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ และ กาหนดประเด็นในการขับเคลื่อนทุกอาเภอ
คิดเป็นร้อยละ 100
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์ จังหวัดมหาสารคาม ผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1 ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน
คณะกรรมการพัฒ นาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ให้แก่สาธารณสุ ขอาเภอและผู้ รับผิ ดชอบงานและได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 คาสั่งสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ที่ 155/2560 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้บูรณาการงานพัฒนาคุณภาพชีวิ ตระดับ
อาเภอ ทุกอาเภอทุกอาเภอกับการดาเนินงานกับการขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืน มุ่งสู่เด็กเด็กตักสิลา 4.0
(Smart Kids TAKSILA 4.0) ในระดับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อาเภอของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2561 ในระดับ อาเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.)
จัดทาคาสั่งแล้ว 2 อาเภอ (อาเภอโกสุมพิสัย และอาเภอนาเชือก) จัดทาร่างคาสั่ง 11 อาเภอ
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key success)
1) โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และการแบ่งงานกันทา ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล ในการกาหนดปัญหา จัดทาแผนปฏิบัติการ การเสริมพลัง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง
2) การมีส่วนร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้อง หลากหลาย ในการเป็นเจ้าภาพ เจ้าของประเป็น และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ตัดสินในเลือกประเด็น กาหนดแนวทางมาตรการ/กติกา ลงมือปฏิบัติ และร่วมติดตามประเมินผล และร่วมรับ
ประโยชน์
3) เลขานุการ พชอ.ที่มีภาวะผู้นา การประสานงานระหว่างหน่วยงานแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การออกคาสั่ง/ร่างคาสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด อาเภอ ต้องมีระเบียบรองรับ
4.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย
การประกาศใช้ระเบี ยบสานั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติด้วยกัน
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (โดดเด่น)
รูปแบบการป้องกันอุบัติเหตุจราจรทางถนน และ การดูแลผู้สูงอายุ
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1.5 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิ บัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)
1) พัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)ระดับจังหวัด
2) จัดเตรียมการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และทีมปฏิบัติ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับจังหวัด
3) ซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เน้นคุณภาพระบบ EOC
ตัวชี้วัด : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : เมื่อพิจารณาผลการดาเนินตามตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง พบว่า จังหวัดมหาสารคาม สามารถดาเนินงานตามตัวชี้วัด ในไตรมาสที่ 1
ช่วงระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งกาหนดให้ผูบัญชาการและรองผูบัญชาการเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขตามโครงสรางศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ไดรับการอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผูบริหาร ในการนี้ จังหวัดมหาสารคาม
มีผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร ICS สาหรับผูบริหาร จานวน 9 ชั่วโมง ของกรมควบคุมโรคจานวน 2 ท่าน คือ นพ.
ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ณ ขณะนั้น แต่เนื่องจากท่านรองฯ ต้องไปรับตาแหน่ง นพ.สสจ.กระบี่ ดังนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
มหาสารคาม จึงได้มอบหมายให้ นพ. หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เข้ารับการอบรม ซึ่งสานัก
ระบาดวิทยาจะจัดอบรมระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 นอกจากนั้น ได้มีการทบทวนคาสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตามระบบบัญชาเหตุการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ให้เป็นคาสั่งในปี
ปัจจุบัน ซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในบทบาทของผู้บัญชาเหตุการณ์ (Incident Command) สั่งการ
ให้แต่ละกุล่มภารกิจดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ในคาสั่งอย่างเคร่งครัด มี แผนเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน
ทางดานการแพทยและสาธารณสุขจั งหวัดมหาสารคาม โดยจะซ้อมแผนในช่วงไตรมาส 3 ในภาวะปกติทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) มีการดาเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดยการติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์โรค
และภัยสุขภาพที่มีแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม และจัดทาเป็นสรุปรายงานเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยาหรือรายงานเหตุการณ์ที่มีความสาคัญเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร ประสานแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
เพื่อวางแผนดาเนินการเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการ
ดาเนินงานกับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีตทาให้ต้องมีการ
ติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพื่ อตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว และ
พัฒนาความพร้อมเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management: PHEM) ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center:
EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการ
ระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้
บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล สามารถเชื่อโยงข้อมูลได้ทุก
ระดับ
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จากการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ โ รค และภาวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข ในช่ ว งระยะเวลาที่ ผ่ า นมา จั ง หวั ด
มหาสารคาม ได้ประสบกับปัญหาด้านโรคและภัยสุขภาพที่สาคัญ ได้แก่ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปีที่ผ่านมาและ
ในปี 2561 ได้เกิดภาวะน้าท่วม และการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในหัวสุนัข ในหลายพื้นที่
ของจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนั้น ในช่วงปลายปีได้มีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ ในหลวงรัชการที่ 9
ดังนั้นจังหวัดมหาสารคาม จึงได้ใช้วิกฤติในการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นามาเป็นโอกาสในการพัฒนาระบบจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency management, PHEM) โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Operations Center, EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incidence Command System, ICS) เน้น
การบูรณาการในการทางานร่วมกันหลายกลุ่มงานภายในสานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสาหรับการ รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ในการลดผลกระทบด้านสุขภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และด้านอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและทรัพย์สินของประชาชนให้อยู่ในวงจากัด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การกาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญ และมีความรู้ ประสบการณ์ในการ Activate EOC เป็นอย่างดี
3) การสนับสนุนงบประมาณ แนวทางการดาเนินงานที่มีความชัดเจนจากหน่วยงานในทุกระดับ
4) ประสบการณ์ตรงจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
5) การเตรียมความพร้อมรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีประสิทธิภาพ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ยังไม่มีความชัดเจนในการจัดเวรการปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
2) ผู้รับผิดชอบงานยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการจัดทาแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan : IAP)
3) บุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในองค์กร ขาดองค์ความรู้ตามหลักวิชาการในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์
และการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ละกล่องภารกิจ ตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด (องค์ความรู้ที่ได้ส่วนใหญ่ได้จากการ On the job training แต่ยังไม่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ตามหลักวิชาการ)
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ให้คาแนะนา เป็นพี่เลี้ยงในการจัดทา IAP และการจัดเวร
การปฏิบัติงานของจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด
2) ส่วนกลางโดยสานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
ควรมีการพัฒนาครู ก ในระดับจังหวัด เพื่อให้ครู ก สื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์ และ
การปฏิบั ติงานตอบโต้ภ าวะฉุกเฉิน ทางด้ านสาธารณสุ ขตามบทบาทหน้าที่ในแต่ล ะกล่ องภารกิจตามโครงสร้างศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดให้กับบุคลากรทุกคนภายในองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป
3) ส่วนกลางโดยสานักระบาดวิทยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการพั ฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด ที่มีความชัดเจนและมีความต่อเนื่อง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

20

 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (< 4.5) ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า
15 ปี แสนคน
1) ดาเนินการทีมผู้ก่อการดี
2) เฝ้าระวังครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ากว่า 2 ปี
3) สอบสวนการจมน้าของเด็กทุกราย
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (≤ 4.5 ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
แสนคน)
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เท่ากับ 3.14 ต่อประชากรเด็กอายุต่ากว่า 15
ปี แสนคน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าในเด็กอายุต่ากว่า 15 ปีต่อประชากรแสนคน ปี พ.ศ.
2553-2559 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กาหนดให้ไม่เกิน 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน ในปี 2559 มีค่าเท่ากับ 5.2 (ข้อมูล
สนย.) และเป็นข้อมูลในการกาหนดเป้าหมายของปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงปานกลาง (พื้นที่สีเหลือง) โดย
ข้อมูลไตรมาส 1 เท่ากับ 3.14 (เสียชีวิต 4 ราย) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 Cockpit เขตสุขภาพที่7) (เป้าหมาย
ปี 2561 เสี ย ชีวิ ตไม่เ กิน 6 ราย) อาเภอที่ ส ามารถด าเนิน การได้ทุ กต าบล มี 5 อ าเภอ ได้ แก่ อ าเภอโกสุ ม พิสั ย
อาเภอบรบือ อาเภอแกดา อาเภอกุดรังและอาเภอชื่นชม สามารถก่อตั้งทีมผู้ก่อการดีได้ทั้งหมด 52 ทีม และยกระดับทุก
ทีมในปี 2561 ขยายการดาเนินงานทุกตาบลในอาเภอนาเชือก จานวนการใช้คอกกั้นเด็ก (Playpen) คิดเป็นร้อยละ
10.87 (เป้าหมาย ร้อยละ 25)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
กระทรวงสาธารณสุ ขได้กาหนดให้ อยู่ภ ายใต้เป้าหมายประชาชนสุ ขภาพดี ยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุ ขภาพและ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็ นเลิศ กาหนดให้เป็ นตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และเป็นประเด็น
เน้นหนัก 1 ใน 32 ตัวชี้วัดที่กองตรวจราชการมีการตรวจติดตามข้อมูล
จั ง หวั ด มีก ารสนั บ สนุ น /กระตุ้ น /ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานภาคีเ ครื อ ข่า ยในการด าเนิ น งานป้ อ งกั นเด็ ก จมน้ า ตาม
องค์ประกอบผู้ก่อการดี (Merit Maker) ระดับต่าง ๆ ได้ครอบคลุม
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
การสร้างทีมผู้ก่อการดีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน อีกทั้งการจัดการแหล่งน้าเสี่ยงที่มีค่อนข้างมาก
ทุกตาบล จึงเป็นเรื่องยากต่อการจัดการ การลงบันทึก ICD10 กรณีจมน้าอื่น ๆ ไม่ควรนามารายงานภายใต้ตัวชี้วัดนี้
เพราะจะทาให้การรายงานผลการดาเนินงานไม่ตรงตามเกณฑ์
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
เริ่ มขับ เคลื่ อนการดาเนิ น งานป้ อ งกันการจมน้าผ่ าน พชอ. ชี้ประเด็นปัญ หาในพื้น ที่ให้ เครือข่ายชุ มชนและ
ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทรัพยากรเพื่อการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการที่ดีขึ้น
และชี้แจงความเข้าใจในการลงบันทึก ICD10 ตามเกณฑ์
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน
1) มาตรการข้อมูล 4I (Integration of Data 3 ฐาน/ IS online/ Investigation/ information)
2) มาตรการป้องกัน ACDR (Ambulance Safety/ Community Checkpoint/ DHS-RTI/ RTI officer)
3) มาตรการรักษา 2EIR (EMS/ ER/ In-hos คุณภาพ/ Referral System)
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
(ไตรมาส 1 เท่ากับ 7.06 ต่อประชากรแสนคน)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ.2552-2559 มีค่าต่ากว่า 18.00 ต่อ
ประชากรแสนคน ยกเว้นปี 2559 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 18.67 ต่อประชากรแสนคน แต่อย่างไรก็ตาม
ค่าเป้าหมายปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ฐานข้อมูลมรณบัตร สนย.)
หรือลดลงร้อยละ 21 จากค่าตั้งต้น (median 2553-2555) ภาพรวมไตรมาสที่ 1 เป้าเสียชีวิตภาพรวมจังหวัดไม่เกิน 24
ราย (2.54 ต่อประชากรแสนคน) ผลเสียชีวิต 68 ราย (คิดเป็น 7.06 ต่อประชากรแสนคน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม
2561 (ข้อมูล 3 ฐาน Cockpit เขตสุขภาพที่ 7) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละอาเภอไม่เกินค่าเป้าหมายหลัก
แต่มีอาเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตเกินค่าเป้าหมายในไตรมาสแรก ยกเว้นแกดา (ที่ไม่พบผู้เสียชีวิต) อาเภอที่ พบว่ามีอัตรา
การเสียชีวิตสูงสุดได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอโกสุมพิสัยและอาเภอบรบือ (คิดเป็น 11.87, 9.16, 8.26 ต่อแสนประชากร
ตามล าดับ ) คาดการณ์ ว่ามีแ นวโน้ มที่จ ะสู งขึ้น ต่อไป และเกินเป้าหมาย ในที่สุ ด ถ้าไม่ มีกลไกการขับเคลื่ อนที่ ดีและ
เหมาะสมอาจทาให้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของจังหวัดมหาสารคามเป็นปัญหาอันดับต้นๆ
ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหาร ผู้นาในทุกระดับ ตระหนักและให้ความสาคัญเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางถนน และมีความ
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
2) ขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนผ่าน “ศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.)” ระดับจังหวัดและอาเภอ โดย สสอ.และ ร.พ. เป็นเลขานุการร่วมในคณะทางาน ศปถ.อาเภอ
3) พัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับตารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพื่อวางแผนและหาแนวทางใน
การดาเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ.ทุกอาเภอได้รับทราบสถานการณ์และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา
4) ดาเนินการครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านข้อมูล มาตรการด้าน
การป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม ในระดับจังหวัดและอาเภอที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและข้อมูลดาเนินการ 3 ฐาน ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นปัจจุบัน
2) ความเข้มแข็งของด่านชุมชน ความครอบคลุมของจานวนด่านฯ และการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้มในระดับอาเภอให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถส่งออกรายงานได้
ใช้ฐานข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์และวางแผนการดาเนินงาน
2) ประเมินผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเทศกาล เน้นนโยบาย D-RTI และขับเคลื่อนผ่าน พชอ. ในอาเภอ
เสี่ยงเพื่อให้ทุกเครือค่ายมีส่วนร่วม เน้น การใช้มาตรการชุมชนการกาหนดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน และการบังคับใช้
พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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11. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกินร้อยละ 2.40 และอัตรากลุ่มสงสัยป่วย
ความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ ร้อยละ 10
1) การคัดกรองโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงในประชากรกลุ่มเป้าหมาย
2) สื่อสารสาธารณะ การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง
ตัวชี้วัด : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
และ กลุ่มที่สงสัยป่วย ได้รับการวัดความดันที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM)
ผลลัพธ์ : ยังไม่มีผลการดาเนินงาน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (I20-I25) ต่อประชากรแสนคนของประเทศ เขต 7 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
จังหวัดมหาสารคามก็มีแนวโน้มอัตราตายสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน จาก 6.08 ในปี พ.ศ.2552 เพิ่มเป็น 13.05 ในปี พ.ศ.2558
แต่ยังมีค่าต่ากว่าภาพประเทศ และเขต 7 ซึ่งในปี พ.ศ.2558 มีค่า 27.88 และ 16.10 ตามลาดับ
2) อัตราผู้ป่วยในโรคเบาหวาน ปี พ.ศ. 2552-2558 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งภาพประเทศ ภาค เขต 7 โดยจังหวัด
มหาสารคาม จาก 1,228.50 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ.2552 เพิ่มเป็น 1,769.09 ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งมีค่าสูงกว่าภาพ
ประเทศ และเขต 7 ในปี พ.ศ.2558 ที่มีค่า 1,233.35 และ 1,754.66 ตามลาดับ
3) ประชาชนอายุ 35 ปี ขึ้นไปได้รับการคัดกรอง DM HT ได้ร้อยละ 65.94, 68.20 โดยกลุ่มที่สงสัยป่วยความดัน
โลหิตสูงเพื่อวางแผนการวัดความดันที่บ้าน (Home Blood Pressure Monitoring : HBPM) จากการคัดกรอง ณ วันที่
31 มกราคม 2561 จานวน 11,560 ราย ผลการดาเนินงานวัดความดันที่บ้าน 1,069 ราย ร้อยละ 9.25
4) อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงปี งบประมาณ 2557-2560 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละ 2.31,
2.48, 2.81 และเพิ่มเป็น 2.88 ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งสูงกว่า KPI ที่กาหนดให้ไม่เกิน 2.40
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
มีการดาเนินการได้ครอบคลุมทุกมาตรการ ได้แก่ ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยง เสริมสมรรถนะระบบบริการ
และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวัง ติดตามประเมินผล ดังนี้
1) ขับเคลื่อนงานผ่าน NCD Board (สหสาขา) ระดับเขตสุขภาพ จังหวัด อาเภอ และมี System Manager
(SM) ระดับจังหวัด Case Manager (CM) อาเภอ และมีพยาบาลเวชปฏิบัติทุก รพ.สต.ในการเชื่อมโยงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
2) การบูรณาการลดปัจจัยเสี่ยง 2 ส. สูบบุหรี่ และดื่มสุราในโครงการ “จังหวัดปลอดบุหรี่ สุราปี 2561-2562”
3) ขับเคลื่อนงาน NCD ผ่าน DHS ทุกอาเภอ/ ผ่าน DHB สู่ พชอ. โดยมีการทา MOU กับผู้บริหารระดับอาเภอ
4) สร้างชุมชนรักษ์ไต ในปี 2560 และขยายผลปี 2561 บูรณาการ CKD และ NCD เชื่อมโยงลงสู รพ.สต.และ
ชุมชน ในการพัฒนา “ชุมชนรักษ์ไต” และชุมชนลดเสี่ยงลดโรค (3 อ. 2 ส.1ฟ.)
5) กระบวนการพัฒนา NCD Clinic Plus ทุกโรงพยาบาล ได้ประเมินตนเองตามเกณฑ์ รอบที่ 1 ซึ่งประเมิน
กระบวนการดาเนินงาน 6 องค์ประกอบ และติดตามประเมินผลลัพธ์การดาเนินงาน 15 ตัวชี้วัด
6) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน NCD เรื่องบันทึกข้อมู ล และ admin ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน Data
exchange ของ HDC
7) คณะกรรมการ NCD IT ลงติดตามและประเมินผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงจริง และแก้ไข
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อัพเดตฐานข้อมูล และวางแผนการทางาน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน
3. ปัญหา/ อุปสรรคที่พบ
1) ภาระงานของ Case Manager (CM) ที่ NCD Clinic ซึ่งทาหน้าที่ทั้ง System Manager และงานโรคอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเช่น คัดกรองตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย DM HT ในสถานบริการ
และการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน (แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น)
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2) กลุ่มเป้าหมายที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูงจะถูกพิจารณาร่วมกับผลงานคัดกรอง HT ในประชาชน 35 ปี
ขึ้นไป บางพื้นที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลต่อการวางแผนวัดความดันที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วยต่อไป
รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มปกติ เสี่ยงในชุมชนด้วย
3) ขาดระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย
4) การบันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม ของพื้นที่ยังดาเนินการไม่ได้คุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา)
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
1) สร้าง System Manager ระดับอาเภอ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเชิงระบบในการดาเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
2) เร่งรัดการคัดกรอง DM HT ในอาเภอที่มีผลการคัดกรองเมื่อสิ้นไตรมาส 1 ต่ากว่าร้อยละ 50 เพื่อดาเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการวางแผนการวัดความดันที่บ้านในกลุ่มสงสัยป่วย HT ให้ได้ตามเป้าหมาย
3) การขอสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และชี้แจงและวางแผนการวัดความดันที่บ้านใน
กลุ่มที่สงสัยป่วยความดันโลหิตสูง
4) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปกติ เสี่ยง และป่วย โดยเฉพาะ
พื้นที่ดาเนินงานนาร่อง DHB 3 อาเภอ (เมือง บรบือ วาปีปทุม) ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากส่วนกลางเพื่อประเมิน
รูปแบบโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและขยายผลต่อไป
5) NCD Board ร่วมกับ IT Board ติดตามการใช้และตรวจสอบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล (Data exchange)
พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ในระดับรพ.สต. อาเภอ และจังหวัด เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
1) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพื้นฐานขึ้นไป ร้อยละ 100
2) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 50
3) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
4) โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง
5) พัฒนาตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital
6) พัฒนา Model Development
ตัวชี้วัด: ร้อยละโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับพื้นฐานขึ้นไปร้อยละ 100
ร้อยละของโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก ร้อยละ 20 และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับดีมาก
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
ผลลัพธ์: จังหวัดมหาสารคาม มีโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน จานวน 13 แห่ง ผ่านการประเมินรับรอง
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จานวน 13 แห่ง โดย
ผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไป 13 แห่งคิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านระดับดีขึ้นไป 12 แห่งคิดเป็นร้อยละ 92.3 ระดับ
ดีมาก 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.7
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มีโ รงพยาบาลทั่ว ไปและโรงพยาบาลชุมชน จานวน 13 แห่ ง ผ่ านการประเมินรับรอง
โรงพยาบาลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จานวน 13 แห่ง โดยผ่านระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ผ่านระดับดีขึ้นไป 12 แห่งคิดเป็นร้อยละ 92.3 ระดับดีมาก 1 แห่งคิดเป็นร้อยละ 7.7
และในปีงบประมาณ 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทาโครงการขับเคลื่อนการดาเนินงานภายใต้
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โครงการ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จังหวัดมหาสารคาม
กิจกรรมประกอบด้วยการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบ การประเมินมาตรฐาน และการประกวดสถานบริการ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ และมอบเกียรติบัตร โดยได้รับงบประมาณสนั บสนุนการดาเนินงานจานวน
18,760 บาท
สาหรับปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์มีการประเมินผ่านระดับพื้นฐานขึ้นไปจานวน 18 แห่งร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์
ระดับดี จานวน 5 แห่งคิดเป็นร้อยละ 27.78 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก จานวน 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 16.67 และมีการจัดทา
KM GREEN & CLEAN Hospital เพื่อเกิดการพัฒนายกระดับจากระดับดีเป็นระดับดีมากเพิ่มขึ้น
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1). ผู้บริหารระดับจังหวัดและระดับอาเภอสนับสนุนนโยบาย สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
2) มีการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ซึง่ แต่งตัง้ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
3) มีการจัดทีมระดับอาเภอร่วมประเมินกับทีมจังหวัด ประเมินไขว้ระหว่างโซน โซนละ 1 ทีม โดยแบ่งเป็นโซน
เหนือ กลาง ใต้ จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและพัฒนางาน
4) มีการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ในปี 2560 อาเภอละ 2 แห่ง สาหรับปี
2561 กาหนดเป้าหมาย ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานโดยดาเนินการร่วมกับ
โครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การขับเคลื่อนนโยบาย GREEN & CLEAN ยังเน้นผลการดาเนินงานเชิงปริมาณ ในภาพรวมแม้จะมีการผ่าน
เกณฑ์ขั้นพื้นฐานร้อยละ 100 แต่ในเชิงคุณภาพยังมีปัญหาในประเด็นการจัดการขยะติดเชื้อที่ยังไม่ได้มาตรฐานในเรื่อง
ถุงแดงที่ยังไม่ได้มาตรฐาน จานวน 5 แห่ง เนื่องจากยังมีถุงแดงเดิมเหลือ ได้แก่ รพ.แกดา (แก้ปัญหาโดยติดสติ๊กเกอร์)
รพ.กุดรัง รพ.ชื่นชม รพ.ยางสีสุราช (อยู่ระหว่างการจัดซื้อ) และ รพ.โกสุมพิสัย อยู่ระหว่างการติดตามโดยจังหวัด
2) งาน GREEN & CLEAN Hospital เป็นนโยบายที่ขาดการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อ ง ขึ้นอยู่กับนโยบายของ
ผู้บริหาร จึงทาให้ไม่นาไปสู่การพัฒนา GREEN & CLEAN Cities อย่างแท้จริง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) นโยบายการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ควรมีความต่อเนื่องและควรมี Road Map แนวทางใน
การพัฒนาเชื่อมโยงงาน GREEN & CLEAN Hospital สู่ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ GREEN & CLEAN Cities ที่ชัดเจน
ต่อเนื่องและจริงจัง
2) เกณฑ์การประกวด GREEN & CLEAN Hospital ระดับเขต ควรมีการให้คะแนนมาตรฐานเชิงคุณภาพที่
ชัดเจนในแต่ละประเด็น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
1) จังหวัดมหาสารคาม มีการดาเนินงานตามนโยบาย Green and Clean Hospital อย่างเป็นระบบ มีการ
กาหนดมาตรการพัฒนางานเป็น 2 ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านกระบวนการพัฒนา ละมาตรการด้านการสร้างความยั่งยืน มี
การวิเคราะห์การทางานเชิงระบบโดยใช้ PIRAB มีการบูรณาการการดาเนินงานในพื้นที่โดยการแต่งตั้ งคณะทางานพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลระดับจังหวัด อาเภอ และบูรณาการการทางานร่วมกับโครงการ รพ.สต.ติดดาว และ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ (พชอ.)
2) มีโรงพยาบาลกันทรวิชัย เป็นโรงพยาบาลต้นแบบระดับดีมากที่มี Best Practice การดาเนินงาน Green
and Clean และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานในหลายประเด็น ได้แก่ ในด้านการจัดการขยะจัดให้มีรถเก็บ
ขนขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อ สาหรับเก็บขนขยะ โดยไม่ใช้รถจากเทศบาล มีการคัดแยกขยะและนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นระบบ มีมาตรการประหยัดพลังงาน มีการวิเคราะห์โดยใช้ Carbon footprint และมีนวัตกรรมร่วมกับชุมชน
สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด นวัตกรรมการดาเนินงานได้
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M 12 ร้อยละของจังหวัดทีมีระบบจัดการปัจจัย เสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ อย่างบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน (กรมอนามัย)
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
ผลลัพธ์: 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถานการณ์ และการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2. มีกลไกการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไก
คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.)
3. มีระบบและกลไกสนับสนุนการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล รพศ./รพท./รพช. สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
4. มีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA)
5. มีการดาเนินงานเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. มีการจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้อม
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ในประเด็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูล จังหวัดมหาสารคามได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล HEHIS
จากศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2560 แต่ไม่ได้ครอบคลุม อปท.ทุกแห่ง เนื่องจากงบประมาณมีจากัด
จากการตรวจติดตามพบว่า จังหวัดมหาสารคามมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 142 แห่ง มีการลงข้อมูลงาน
อนามัยสิ่ งแวดล้อมที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS ใน 8 ประเด็น ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ สิ่งปฎิกูล
สุขาภิบาลอาหาร น้ าบริโภค การจัดการ เหตุราคาญ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการบังคับใช้กฎหมาย
สาธารณสุข โดยที่ อปท.ลงข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป จานวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.93 รองลงมา คือ มูล
ฝอยติดเชื้อ จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.82 ในปี 2561 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมีการขับเคลื่อน
การดาเนินงานโดยจัดทาโครงการอบรมการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ NEHIS เป็นรายอาเภอ และแผนในการเฝ้าระวัง
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมของประชาชนกลุ่มเสี่ยง โดยมีการสารวจ /คัดกรองประชาชนที ใน
ประเด็นปัญหา มลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าชีวมวลรงงานน้าตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย และ มลพิษ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง
ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) อยู่ระหว่างรออนุมัติโครงการและ
ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากเทศบาล และอบต. และรอหลักการ แนวทาง เงื่อนไขตามบท
เฉพาะกาลตามกฎหมายสาธารณสุข วางแผนจัดประชุม 2 ครั้ง/ปี .ในประเด็นการจัดการสิ่งปฏิกูล ขยะ ขยะติดเชื้อ ขยะ
อันตราย และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พบว่า มีโรงพยาบาลในวังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านการประเมินโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ ทั้ง 7 ด้าน จานวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และประเมิ นผ่านการรับรองโรงพยาบาลที่ดาเนินงานพัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN ดังนี้ ผ่านระดับพื้นฐาน 1 แห่ง รพ.โกสุมพิสัย ระดับดี 11 แห่ง ระดับดี
มาก 1 แห่ง คือ รพ.กันทรวิชัย และ รพ.สต. 30 แห่งอยู่ระดับดี
ท้องถิ่นมีการจัดบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน (EHA) เทศบาลทั้ง 19 แห่ง ผ่านการประเมินรับรอง
คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ระดับพื้นฐาน (ตามที่กรมอนามัยกาหนด)
จานวน 11แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.89 ) ผ่านระดับเกียรติบัตร 3 แห่ง ได้แก่ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถาน
จาหน่ายสินค้าในที่ทางสาธารณะ (EHA1003 คือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้านการจัดการขยะ (EHA 4001) เทศบาล
เมืองมหาสารคาม และ เทศบาลเชียงยืน
การด าเนิ น งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ต าบลที่ มี ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม (Active
Communities) ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ผ่านระดับพื้นฐาน 13 อาเภอ 63 ตาบล 165 หมู่บ้าน
นวัตกรรมชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของพื้นที่ สาหรับในปี 2561 จังหวัดมหาสารคามดาเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดตาบลที่มีชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม(Active Communities) โดยมีแผนการดาเนินงานแบบ
บูรณาการการการดาเนินงานกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอาเภอ (พชอ.)
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การจัดระบบเฝ้าระวังสุขภาพจากการประกอบอาชีพและมลพิษสิ่งแวดล้ อม จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทา
แผนการดาเนิ น งานเฝ้ าระวั ง ป้ องกัน ผลกระทบต่อสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้ อมของประชาชนกลุ่ มเสี่ ยงปร ะจาปี
งบประมาณ 2561 ในประเด็นปัญหา มลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองจากโรงไฟฟ้าชีวมวลรงงานน้าตาลวังขนาย อ.
โกสุมพิสัย และ มลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.หนองปลิง
อ.เมือง อยู่ระหว่างการจัดทาระบบข้อมูล
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) จังหวัดมหาสารคามมีการทางานในรูปแบบเครือข่ายระหว่างผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดกับพื้นที่ระดับอาเภอ
ในหลายรูปแบบ ทั้งเป็นทางการโดยการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานของจังหวัด และแบบไม่เป็นทางการ
โดยผ่าน Line มีการสื่อสารการทางานอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และเชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่
2) มีการวิเคราะห์และวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ มีแผนการทางานที่ชัดเจนสาหรับในประเด็นการ
ดาเนิน งานจั งหวัดจัดการปั จจัย เสี่ ยง ได้จั ดทาแผนการดาเนินงานเฝ้ าระวัง ป้องกันผลกระทบต่อสุ ขภาพจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนกลุ่มเสี่ยงประจาปีงบประมาณ 2561 ในประเด็นปัญหา มลพิษจากหมอกควันและฝุ่นละออง
จากโรงไฟฟ้าชีวมวลรงงานน้าตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย และมลพิษสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนจากบ่อ
ขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม ต.หนองปลิง อ.เมือง
3) จังหวัดมหาสารคาม มีการขับเคลื่ อนและมีแผนการดาเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
(คสจ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีการจัดตั้งคณะทาจากหน่วยราชการทุกและภาคีเครือข่ายภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหา
4) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับในพื้นที่ ให้มีความรู้ในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม
5) มีผู้รับผิดชอบ มีแผนงาน/โครงการและมีงบประมาณดาเนินการที่ชัดเจน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) เนื่องจากตัวชี้วัดจังหวัดจัดการปัจจัยเสี่ยง จะมีตัวชี้วัดย่อยมากถึง 6 ประเด็น และแต่จะตัวชี้วัดย่อยก็จะเป็น
ประเด็นสาคัญที่มีรายละเอียดการดาเนินงานและต้องใช้พลังในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพค่อนข้างมาก แม้จะ
มีบางประเด็นที่ดาเนินการได้ดี แต่เนื่องจากรายละเอียดเยอะ ถ้ามีประเด็นย่อยตัวใดตัวหนึ่งไม่ผ่าน ก็จะส่ งผลต่อการไม่
ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดการปัจจัยเสี่ยง หรือบางกรณีแม้จะผ่านเกณฑ์แต่เมื่อพิจารณาเชิงคุณภาพจะไม่ได้ประสิทธิภาพ อาทิ
เช่น การลงข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ ( National
Environmental Health Information System; NEHIS) ซึ่งผู้ลงข้อมูลได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง แม้จะ
ผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ในเชิงปริมาณ แต่ในเชิงคุณภาพจะพบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กี่แห่งที่ลงข้อมูลในบาง
ประเด็น ยังไม่สามารถครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ในการอบรมมีจากัด
และ บางแห่งมีระบบฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว หรือไม่ให้ความสาคัญ ดังนั้น ควรมีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายตั้งแต่ส่วนกลาง
ในการลงนามข้อตกลงร่วมกันในการใช้โปรแกรมข้อมูล และการนาไปใช้ในภาพรวมของประเทศ
2) ในตัวชี้วัดย่อย การขับเคลื่อนงานผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (คสจ.) มีการเปลี่ยนผู้ว่าราชการ
จังหวัด ทาให้นโยบายหรือมติการขับเคลื่อนไม่ต่อเนื่อง บางครั้งประธานหรือคณะกรรมการไม่เข้าใจประเด็นงาน ผลการ
ประชุ ม จะมอบให้ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวัด เป็ นแกนหลั ก ในการขั บ เคลื่ อ นงาน จึ ง ทาให้ เกิ ดปั ญ หาว่า ต้อ งเสี ย
งบประมาณเป็นค่าเบี้ยประชุมแล้วยังได้รับมอบหมายภาระงานเพิ่ม ดังนั้น ทีมงานเลขานุการคณะทางานควรเตรียมความ
พร้ อมในเรื่องความชัดเจนของประเด็นที่ต้องการขับเคลื่ อนและสร้างความเข้าใจกับประธานก่อนที่จะมีการประชุม
นอกจากนี้ หน่วยงานส่วนกลางควรเชิญประธานและทีมเลขานุการเข้าร่วมประชุมชี้แจงความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ
และอานาจของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข
3) ประเด็นพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่มีความหลากหลาย บุคลากรยังขาดองค์ความรู้ และบางกรณีไม่สามารถจัดการได้
ด้วยหน่วยงานภายในจังหวัด ดังนั้น ควรมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบการดาเนินงาน และจัดทาแนวทางการ
เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในแต่ละกรณีเพื่อใช้เป็นคู่มือการดาเนินงานสาหรับเจ้าหน้าที่
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒ นาการจั ด บริ การอาชี ว อนามั ย และการจั ด บริ ก ารเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มของ รพ.ทุก ระดับ ให้ ได้ ต าม
มาตรฐาน
2) พัฒนาระบบ คัดกรอง/วินิจฉัยโรค ที่อาจจะมีสาเหตุจากมลพิษสิ่งแวดล้อมใน รพ.ทุกระดับ
3) สื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
4) วิเคราะห์ความเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
5) ขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่านคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด (คสจ.) เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ควรมีการจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้ที่ครอบคลุมทุก
กิจการ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
-

 ตัวชี้วัด Monitor
M 1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด มาตรฐาน (กรมการแพทย์)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ A,S ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน (ร้อยละ 80)
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 100 (1/1)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M1,M2,F1,F2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การคลอดมาตรฐาน(ร้อยละ 40)
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 27.27 (3/11)
1. วิเคราะห์ สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์การตายของมารดาในจังหวัดมหาสารคาม ปี 2558-2560 พบว่า อัตราส่วนการตายของมารดาต่อ
การเกิดมีชีพแสนคน เป็น 15.31, 15.22 และ 0 ตามลาดับ (0-1รายต่อปี)และในไตรมาสแรกของปี 2561 มีมารดาตาย
1 ราย ได้มีการพัฒนาทบทวนแนวทางการดูแล มีแนวปฏิบัติในการ Admission for investigate มีการจัดทาคู่มือ
ประจาตัวหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง มีระบบส่งกลับข้อมูลไปยังชุมชนพื้นที่ให้เฝ้าระวังในระหว่างตั้งครรภ์
และ 6 สัปดาห์หลังคลอด มี MCH Board จัดเครือข่ายการดูแลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงโดยระบบ Zoning เพื่อให้หญิง
ตั้งครรภ์/ผู้คลอด สามารถเข้าถึงบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success)
1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์เกิดภาวะแทรกซ้อน (Near Miss) ร่วมประชุมกับ MCH borad และ
อภิปรายกรณีศึกษา เพื่อทบทวนแนวทางปฏิบัติและหาแนวทางการแก้ไข
2) มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแล และส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงทุกโรงพยาบาล
3) มีระบบให้คาปรึกษาการดูแลและส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ ผ่านช่องทางฉุกเฉิน (Fast tract) กลุ่มไลน์ด้วยระบบการ
บริหารจัดการเครือข่ายแบบพี่ดูแลน้อง (One Labor Rom One Province)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) พยาบาลห้องคลอดมีอัตราการย้ายเข้า-ออกสูง จากลักษณะงานที่มีความเครียดสูง
2) ขาดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสูติแพทย์และกุมารแพทย์ในโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่าย
3) โรงพยาบาลระดับ F ยังขาดระบบสารองเลือดที่เพียงพอ
4.ข้อเสนอแนะทางนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ขอการสนับสนุนบุคลากรที่เพียงพอในโรงพยาบาลที่เป็นแม่ข่ายทั้งสูติแพทย์และกุมารแพทย์
2) ผู้บริหารโรงพยาบาลทบทวนความเสี่ยงจากการรับเลือดล่าช้า ในระบบสารองเลือด
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบ Best Practice
1) ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายแบบพี่ดูแลน้อง (One Labor Rom One Province)
2) นวัตกรรมถุงตวงเลือด (Safety Bag)
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M 6 ร้อยละของตาบลจัดการสุขภาพในการ เฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิ ใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้าดี (กรมควบคุมโรค)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของตาบลต้นแบบจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี
ผลลัพธ์ : ผลการด าเนิน งานของตาบลจัดการสุขภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกั นแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใ บไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้าดี ของพื้นที่เป้าหมาย 5 ตาบล ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วยตาบลแก่งเลิงจาน
อาเภอเมืองมหาสารคาม ตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชัย ตาบลหนองเหล็ก อาเภอโกสุมพิสัย ตาบลเสือเฒ่า
อาเภอเชียงยืน และตาบลราษฎร์ อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย สามารถสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่สาคัญได้ดังนี้
(1) การคั ด กรองพยาธิ ใ บไม้ ตั บ ด้ ว ยอุ จ จาระในประชาชน 15 ปี ขึ้ น ไป พบว่ า จั ง หวั ด มหาสารคาม
ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการเสนอผู้ว่าราชการลงนามอนุมัติ และวางแผนการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
และงบประมาณสาหรับดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงาน ปี 2559-2561 (ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561)
(2) การจัดการเรียนการสอนความรู้ด้านการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี พบว่า โรงเรียน
เป้าหมายในพื้นที่ดาเนินงาน ปี 2561 จานวน 24 แห่ง ได้รับการชี้แจงแนวทางการนาหน่วยการเรียนรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้
ตับและมะเร็งท่อน้าดี เพื่อไปจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้นเรียน และได้รับการสนับสนุน
หน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวไปแล้ว จานวน 19 แห่ง จากสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น (ในวันที่ 8
มกราคม 2561) และจั งหวัดมหาสารคามอยู่ระหว่างการวางแผนการติดตามผลการนาหน่ว ยการเรียนรู้ไปใช้ โดย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามร่วมกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
(3) การจั ด การสิ่ ง แวดล้อ มและสิ่ ง ปฏิ กู ล พบว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ องถิ่ น ซึ่ง เป็ น พื้ นที่ เ ป้ า หมายการ
ดาเนินงาน ปี 2561 จานวน 5 แห่ง มีการออกข้อกาหนด/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล ครบทั้ง 5 แห่ง แต่ยัง
ขาดบังคับใช้กฎหมายและสถานที่สาหรับกาจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
(4) การสื่อสารสาธารณะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้าดี
พบว่า พื้นที่เป้าหมายการดาเนินงานทั้ง 5 ตาบล ปี 2561 ได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และหน่วยการเรียนรู้
เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี จากสานักงานป้องกันควบคุมโรค และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสื่อสารความเข้าใจและนาไปขยายผลต่อให้ครอบคลุมในระดับพื้นที่
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับจังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจอุจจาระในประชาชนอายุ
ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ในพื้นที่เป้าหมายการดาเนินงาน ใน ปี 2559 และ ปี 2560 พบว่า ในปี 2559 พบมีการติดเชื้อพยาธิ
ใบไม้ตับ ร้อยละ 4.77 และใน ปี 2560 ร้อยละ 5.95 ตามลาดับ ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้น และ
เกินค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ไม่ควรเกิน ร้อยละ 5 จึงนับว่าเป็นปัญหาที่มีความสาคัญที่ต้อง ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง
และมีความต่อเนื่องครอบคลุมในทุกพื้นที่ ภายใต้การดาเนินงานตามมาตรการที่กาหนด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การกาหนดเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการดาเนินงาน โดยมีการควบคุม ติดตาม กากับ อย่างต่อเนื่อง
3) การสนับสนุนงบประมาณ และกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่มีความชัดเจนจากหน่วยงานในทุกระดับ
4) ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทางานของบุคลากรในพื้นที่
5) เครือข่ายการดาเนินงานที่มีความเข้มแข็งทั้งภายในและภายนอก
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) งบประมาณสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานเฝ้ าระวั ง ป้ องกั นแก้ไขปั ญหาโรคพยาธิ ใบไม้ ตั บและมะเร็งท่ อน้ าดี
จากกรมควบคุมโรค โดยการโอนผ่านสานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความล่าช้าทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด
2) บุคลากรผู้รับผิดชอบงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม โรคหนอนพยาธิมีภารหน้าที่ความรับผิดชอบหลายงาน
และมีการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การกาหนดนโยบาย/แนวทางการดาเนินงานที่มีความชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่จะสามารถไปใช้
สื่อสารถ่ายทอดและเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การจัดสรรงบประมาณสาหรับการดาเนินงานในระดับพื้นที่ ที่มีความรวดเร็วทันเวลา และเพียงพอต่อการ
ดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้
3) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับพื้นที่เพื่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น แพทย์/
พยาบาล ในการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้าดี โดยใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์ เจ้าหน้าที่จุลทัศนากร ในการตรวจคัดกรองพยาธิ
ใบไม้ตับด้วยอุจจาระ เป็นต้น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
“คนยางสร้างสุขศิลป์ ” โดยการใช้บทกลอน/เพลงพื้นบ้าน ในการรณรงค์ให้ประชาชนของ ตาบลยางน้อย
อาเภอโกสุมพิสัย ลดละเลิกการบริโภคปลาดิบ

M 7 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (กรมอนามัย)
ผลลัพธ์ : ประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปีมีค่าดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 52.77 (เป้าหมาย 55)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ประชาชนวัยทางานอายุ 30-44 ปี ของจังหวัดมหาสารคาม ใน 13 อาเภอ ได้รับการน้าหนัก วัดส่วนสูง เพื่อหามี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ จานวน 66,477 คน พบว่ามีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติจานวน 35,082 คน คิดเป็นร้อยละ 52.77
ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่กาหนดร้อยละ 55 โดยประชาชนในพื้นที่อาเภอนาเชือก มีค่าBMIปกติ สูงกว่าทุกอาเภอ คิดเป็น
ร้อยละ 65.95 และยังมี 10 อาเภอ ที่ผลงาน BMI ยังต่ากว่าเป้าหมาย
2. ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดเห็นความสาคัญ
2) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น และประชาชน
3. ปัญหาอุปสรรคที่พบ
1) พื้นยังไม่เห็นความสาคัญ เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ยังไม่เป็น PA กระทรวง
2) ประชาชนวัยทางานให้ความสาคัญปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาสุขภาพ
3) ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชน
4) ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลของ HDC เป็นข้อมูลจากผู้ที่เข้ามารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข จึงทาให้
ขาดข้อมูลบางส่วนของประชากรอายุ 30-44 ปี ที่ไม่ได้เข้ารับบริการ ซึ่งส่งผลต่อการประเมินค่าดัชนีมวลกายปกติใน
ประชากรที่ต้องการประเมินจริง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ส่วนกลางควรเสริ มพลัง เช่น พชอ./อปท.ต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ และมีเวทีเชิดชูเกียรติมอบรางวัล
ระดับเขต ระดับชาติ เพื่อสร้างกระแสระดับที่กว้าง
2) ส่วนกลางควรผลักดันให้เป็น PA กระทรวง เพื่อให้พื้นที่เห็นถึงความสาคัญ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี)
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพประชาชนวัยทางาน อ.ชื่นชม
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 12–14 ก.พ. 2561

คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
2.1 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ประเด็นตรวจราชการ
13.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดาเนินการในพื้นที่
(Primary Care Cluster)
1) แผนการจัดตั้ง PCC
2) การพัฒนาและขึ้นทะเบียน PCC
3) การพัฒนาสถาบันผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training และ formal
training ในเขตสุขภาพ
4) การดาเนินงานของศูนย์เรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
ผลลัพธ์: ร้อยละ 33.33
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญ สภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มีการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิวางแผนการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว Primary Care
Cluster แผนระยะ 10 ปี 2560-2561 เปูาหมาย 36 PCC 96 ทีม ปีงบประมาณ 2561 วางแผนการเปิดดาเนินการ
9 ทีม ได้แก่ อาเภอเมือง 1 ทีม อาเภอแกดา 1 ทีม อาเภอโกสุมพิสัย 3 ทีม อาเภอบรบือ 3 ทีม อาเภอวาปีปทุม 1 ทีม
โดยในไตรมาสแรกสามารถเปิดดาเนินการได้ 3 ทีม ดังนี้ รพ.สต.โคกไร่ อ.แกดา รพ.สต.แพง อ.โกสุมพิสัย รพ.สต.
เหล่าตามา อ.บรบือ ผ่านเกณฑ์ประเมินแบบไม่มีเงื่อนไข
จังหวัดมหาสารคาม มีสถาบันการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หลักสูตร In-service training 3 แห่ง
ได้แก่ รพ.มหาสารคาม โกสุมพิสัย และโรงพยาบาลเชียงยืน
นโยบายสาคัญ มีการวางแผนการจัดอัตรากาลังการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหวิชาชีพ โดยเฉพาะแพทย์ที่
ผ่านการอบรมเวชศาสตร์ครอบครั ว และวิชาชีพอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงการดาเนินงานของ Primary กับ
Service Plan
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key success)
1) กาหนดเป็นนโยบายจังหวัดมีมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน ทั้งระดับจังหวัด อาเภอ
2) กาหนดเป็น KPI ประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับอาเภอ ตามแผนการจัดตั้งระยะ 10 ปี
3) มีการวางแผนพัฒนาศักยภาพกาลังคน รองรับการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว ทุกสหวิชาชีพ
4) มีการเชื่อมโยงกับ Service Plan ทุกสาขา
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ความชัดเจน และความเป็นไปได้ของนโยบาย และแนวทางปฏิบัติคลินิกหมอครอบครัว
2) งบประมาณ ในการสนับสนุนด้านการจัดบริการ การจัดบุคลากรให้ได้ตามเกณฑ์ และค่าตอบแทนบุคลากร
ค่อนข้างสูง
3) จานวนแพทย์ที่สนใจในด้านเวชศาสตร์ครอบครัว มีน้อย
4) อัตราการโยกย้ายของแพทย์ที่ผ่านการอบรมแล้วมีสูง หากมีการโยกย้าย คลินิกหมอครอบครัวนั้นก็ขาด
คุณสมบัติในการจัดตั้ง และมีความเสี่ยงในการที่จะหาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมาทดแทน
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การบรรจุบุคลากร ใน PCC และหน่วยปฐมภูมิ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างของ CUP
2) ทาสัญญาการใช้ทุนในแพทย์ odod หรือ cpert
3) สร้างขวัญกาลังใจ ให้คุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจ ความมีศักดิ์ศรีของ FM ให้ทัดเทียม
5. นวตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best practice (ถ้ามี)
1) PCC สามัคคีการจัดบริการทีมีคุณภาพ มีการเชื่อม Service plan สาขา NCD, STROK, CKD เกิด
นวัตกรรม SNCD (Specialist NCD) เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ปุวยเบาหวานแบบครบวงจร
2) PCC ราชภัฏ โดดเด่นด้านการฟื้นฟูสภาพ และศูนย์กายอุปกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้พิการแบบครบวงจร

2.2 การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ
14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3) ผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
Service Plan สาขาศัลยกรรม
ตัวชี้วัด 14. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ One Day Surgery (ร้อยละ 15)
 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดแบบ Minimal Invasive Surgery (ร้อยละ 10)
ผลลัพธ์: 100 % (3/3 ราย)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
รพ.มค เข้าร่วมโครงการเมื่อ ธ.ค.60 มีการผ่าตัดแบบ ODS ในกลุ่ม ผู้ปุวย Endoscopic Variceal Ligation
(EVL) และ Indirect Inguinal Hernia โดย รพ.บรบือ สามารถให้การบริการส่องกล้อง EGD ได้ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย
สามารถทาผ่าตัด Laparoscopic Cholecystectomy และส่องกล้อง EGD ได้ ในปี 2561 (ต.ค.-ธ.ค.60) ผู้ปุวยที่เข้า
รับการผ่าตัด ODS จานวน 3 ราย (100%) แต่ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วย ODS
การทาผ่าตัด Minimal invasive Surgery เริ่มทาการผ่าตัด laparascopic Cholecystectomy เป็นหลัก
ต่อมาเพิ่มขึ้น Laparoscopic Colectomy, LAR, APR, Laparoscopic Appendectomy, Laparoscopic
Hernioplaty และ Endoscopic Transoral Thyroidectomy ปัจจุบันมีทา MIS ในสาขา ศัลยกรรมทางเดิน
ปัสสาวะ สูตินรีเวชกรรม ศัลยกรรมระบบประสาทและศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตามลาดับ นอกจากนั้นโรงพยาบาล
พยัคฆภูมิพิสัยยังสามารถให้การบริการ Laparoscopic Cholecystectomy ได้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การจัดตั้ง Pre anesthetic Assessment Center (PAC)
2) จัดทา Standing order สาหรับ pre-post operative care
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน กับหน่วยงานสหวิชาชีพ ทาให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ
2) การเบิกจ่ายเงิน กับ สปสช
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การประเมินตนเองในการเข้าร่วมโครงการ One Day Surgery
2) การจัดตั้งหน่วยให้บริการ One Day Surgery
3) ประเมินผลลัพธ์ของการให้บริการ One Day Surgery
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

15. อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
1) การวิเคราะห์สถานการณ์ ขนาดและความรุนแรงของปัญหา กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเป้า หมาย และแผนงาน/
แผนปฏิบัติการเพื่อลดการเสียชีวิต การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อและติดตามผลการรักษา ผลการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดของมาตรการแผนงาน/แผนปฏิบัติ เพื่อการลดการตาย การขาดยา และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ตัวชี้วัด : อัตราความสาเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (≥ร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : ยังไม่ถึงรอบที่ประเมิน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สถานการณ์วัณโรคจังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2560 มีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้า (Incident cases) ขึ้นทะเบียนรักษา 1,164 ราย, 1,361 ราย และ 1,275 ราย ตามลาดับ อัตราความ
ครอบคลุมการรักษา (Treatment coverage) ร้อยละ 70.16, 82.13 และ 76.94 ตามลาดับ และอัตราความสาเร็จ
การรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ และกลับเป็นซ้าระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 ร้อยละ 85.57, 79.40 และ
82.76 ตามลาดับ ทั้งอัตราความครอบคลุมการรักษาและอัตราความสาเร็จการรักษายังไม่บรรลุเปูาหมาย (≥ร้อยละ
90) จึงยังไม่นาไปสู่การลดโรคได้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญกับนโยบายควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง
2) มีการประชุ มติ ดตามความก้ าวหน้า การดาเนิ นงานระดั บผู้ บ ริห ารเป็น ระยะ และประชุม ผ่ า น VDO
conference สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกเดือน
3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคามร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้ปุวย
วัณโรคที่เสียชีวิตระหว่างรักษา เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงรุกกรณีผู้ปุวยวัณโรคที่เสียชีวิต
4) ใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคแห่งชาติ (National Operation Center for TB : NOC-TB จังหวัด
มหาสารคาม ช่วยขับเคลื่อนการดาเนินงาน
5) วางระบบการคัดกรองค้นหา การดูแลรักษา กากับติดตาม โดยเชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ผู้ปุวย
วัณโรครายบุคคล (TBCM online)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
จากการติดตามการรักษาผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 มีผู้ปุวยขึ้นทะเบียน
รักษา 242 ราย ในจานวนนี้เสียชีวิต 17 ราย (ร้อยละ 7.02) และโอนออก 12 ราย (ร้อยละ 4.96)
4. ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและโอกาสพั ฒ นา
เร่งรัดแก้ไขการเสียชีวิต โดยเฉพาะโรงพยาบาลมหาสารคามซึ่งมีผู้ปุวยเสียชีวิต 11 ราย โดยนาข้อมูลวิเคราะห์
หาสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง สอบสวนการเสียชีวิต และ Death case conference กากับ ติดตามผู้ปุวยที่โอนออก
และใช้กลไกศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโรคจังหวัดมหาสารสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา
5. นวั ต กรรมที่ ส ามารถเป็ น แบบอย่ า ง Best Practice
-
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16. จานวนเมืองสมุนไพร
1) แผนบูรณาการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
2) การจัดตั้งคณะกรรมการโครงการเมืองสมุนไพรระดับจังหวัด
3) การคัดเลือกกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรในจังหวัด และขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสมุนไพร
4) การส่ ง เสริ ม การผลิ ต และแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรให้ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน GAP/
GACP/Organic
5) การพัฒนาคุณภาพโรงงานผลิตยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่มาตรฐาน GMP
6) การขยายช่องทางการตลาด
7) การกาหนดยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ทดแทนยาแผนปัจจุบันในสถานบริการทุกระดับ
ตัวชี้วัด : จานวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 จังหวัด (เป้าหมาย 13 จังหวัด)
ผลลัพธ์ : จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดส่วนขยาย ในเขตบริการสุขภาพที่ 7
Small success : รอบ 3 เดือน มีกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพรอย่างน้อย 1 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้านไร่สมุนไพร อ. นาดูน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 7 มีจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่จะพัฒนาเป็นเมืองสมุนไพร มีต้นทุนการปลูกสมุนไพร จาก
โครงการตลาดกลางวัตถุดิบสมุนไพร และเป็นต้ นแบบในการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2555 โดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สมุนไพรต้นแบบ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอนาดูน อาเภอยางสีสุราช และอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย และขยายพื้นที่ครอบคลุม
ทั้ง 13 อาเภอ รวมทั้งได้รับงบสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการจัดตั้งโรงงานผลิต
ยาสมุนไพรที่โรงงพยาบาลมหาสารคาม
เมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม มุ่งเน้นการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้น
ทาง กลางทาง และปลายทาง ตามแนวทางประชารัฐ โดยบูรณาการทางานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัด
มหาสารคาม โดยมีหน่วยงานดาเนินการหลัก ได้แก่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (สสจ.) โรงพยาบาลมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่
อุปทาน นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยเมืองสมุนไพรจังหวัดมหาสารคาม มีผลการดาเนินงาน 4 มาตรการ รายละเอียด ดังนี้
มาตรการ
1. สร้างความเข้มแข็ง
ของการบริหารและ
นโยบายของรัฐเพื่อการ
ขับเคลื่อนพื้นที่ฐานราก
อย่างยั่งยืน

ชื่อผลผลิตของโครงการ
1. มีกลุ่มแกนนาด้านสมุนไพร
อย่างน้อย 1 กลุม่
(small success รอบ 3 เดือน)
2. มีฐานข้อมูล ผู้ปลูก/ผู้จาหน่าย/
พื้นที่ปลูก/แปรรูป/ปริมาณวัตถุดิบ
สมุนไพรที่ได้มาตรฐานของจังหวัด
(small success รอบ 6 เดือน)
3. มีข้อมูลความต้องการวัตถุดิบสมุนไพร/
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดเมืองสมุนไพร
(Demand & Supply Matching)
(small success รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย
1 กลุ่ม

ผลผลิต
กลุ่มบ้านไร่สมุนไพร อ.นาดูน

1 ฐานข้อมูล

มีฐานข้อมูล ร่วมกับเกษตร
จังหวัด 500 ไร่

มีข้อมูล

มีฐานข้อมูลสมุนไพร 124
ชนิด ที่ รพ.มหาสารคาม
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มาตรการ
2. พัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพร
ยกระดับมูลค่าผลผลิต
ให้กับเกษตรกร

ชื่อผลผลิตของโครงการ
1. มีการจัด Zoning พื้นที่การปลูกพืช
สมุนไพร
2. มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน
จากแปลงปลูกมาตรฐาน
GAP/GACP/Organic จานวนรวม 1,000
ไร่/ปี
(small success รอบ 12 เดือน)
3. มีโรงงานแปรรูปและผลิตผลิตภัณฑ์
สมุนไพร GMP อย่างน้อย 1 แห่ง (ภาครัฐ
และเอกชน)
4. มีโรงงานแปรรูปและผลิตยา ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเตรียมการเข้าสู่มาตรฐาน GMP
อย่างน้อย 1 แห่ง (ภาครัฐและเอกชน)
(small success รอบ 12 เดือน)
3. ขยายช่องทางการใช้ 1. บุคลากรผู้เกี่ยวข้องด้านการจัดการ
ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า สมุนไพรได้รับการอบรมด้านแผนธุรกิจ
และการตลาด
(Business plan)
(Non-Therapeutics) 2. เพิ่มจานวน Shop/Outlet อย่างน้อย ปี
ละ 1 แห่ง
3. จัดตั้ง Shop/Outlet อย่างน้อย 1 แห่ง
(small success รอบ 6 เดือน
4. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้น
4.1 จานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Product Champion (ไพล กระชายดา
ขมิ้นชัน บัวบก) อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์
4.2 จานวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เด่นในจังหวัด อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์
4. ส่งเสริมการใช้
1. ร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการด้าน
สมุนไพรใน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ระบบบริการสุขภาพ ที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
(Therapeutics)
(small success รอบ 12 เดือน)
2. มูลค่าของการใช้สมุนไพรในสถานบริการ
สาธารณสุข เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
(small success รอบ 12 เดือน)
3. มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
3. มูลค่าการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพร
รวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
(small success รอบ 12 เดือน)

เป้าหมาย
มีการจัด
Zoning
1,000 ไร่/ปี

ผลผลิต
มีฐานข้อมูล ร่วมกับเกษตร
จังหวัด 500 ไร่

1 แห่ง

อยู่ระหว่างการพัฒนาและ
ขอ GMP
-แห่งเดิม 1 แห่ง
(ศ.จัมปาศรี รพ.มค.)
-แห่งใหม่ 1 แห่ง
(พื้นที่ 40 ไร่)

1 แห่ง

ผู้ประกอบการ
อย่างน้อย
3 - 5 ราย
เพิ่มขึ้น
1 แห่ง
1 แห่ง

มีในแผนพัฒนาบุคลากร ปี
2561

- Product
Champion
1 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเด่น
2 ผลิตภัณฑ์
ร้อยละ 20

อยู่ในระหว่างการวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ครีม
มันแกว น้าสมุนไพรผสมมัน
แก้ว และลูกประคบ
สมุนไพร

จัดตั้ง ร้านค้าจัมปาศรี เป็น
Shop/Outlet แห่งแรก
และขยายไปในทุกอาเภอ

ร้อยละ 15

28.44
(ฐานข้อมูล HDC จังหวัด
มหาสารคาม ณ วันที่ 11
ก.พ. 61)
32.64
(ฐานข้อมูล HDC จังหวัด
มหาสารคาม ณ วันที่ 18
ม.ค. 2561)
อยู่ในระยะเริ่มดาเนินการ

ร้อยละ 10

อยู่ในระยะเริ่มดาเนินการ

ร้อยละ 15
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2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การสนับสนุนจากผู้บริหาร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดาเนินงาน
2) มีแกนนากลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรและมีเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรในพื้นที่ต่างๆ อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก
เกษตรจังหวัดเพื่อพัฒนามาตรฐานการปลูกสมุนไพร
3) จัดตั้ง ร้านค้าจัมปาศรี เพื่อจาหน่ายยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของรพ.มหาสารคาม โดยมีแผนที่จะ
ขยายพื้นที่จาหน่ายในร้านค้าประชารัฐทั่วจังหวัด
4) มีแผนดาเนินการผลิตสมุนไพรที่ลดความซับซ้อนในการผลิตยาของโรงงานยาในพื้นที่ เขต 7
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP
2) การถ่ายทอดนโยบาย สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด/อาเภอ/ตาบล มีความล้าช้า
3) ขาดแนวทางจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการจัดทาแผนธุรกิจ (Business Plan)
4) การบู ร ณาการในการพัฒ นางานการแพทย์แผนไทยและการพัฒ นาเมืองสมุนไพร ภายใต้แผนพัฒ นา
จังหวัด/อาเภอ ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
5) การสารวจ Demand-Supply Chain ยังมีข้อจากัดหลายด้าน (ขาดข้อมูลภาคเอกชน)
6) ขาดความชัดเจนในการบูรณาการโครงการ Herbal City ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด (ภาพรวมจังหวัด)
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
การก่อตั้งสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสุขภาพเป็นมูลนิธิ เพื่อขยายผลทางการตลาดในอนาคต
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
–

2.3 การพัฒนาระบบบริการ : Health Outcome
17. อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
1) การจัดตั้ง Stroke Unit ใน รพ.ระดับ A , S
2) ปรับเพิ่มจานวนเตียง Stroke Unit ให้เหมาะสม
3) การจัดการและให้บริการกรณี Hemorrhage ใน Stroke Unit
4) การพัฒนาเครือข่ายการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 5.6
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ในปี 2560 ในภาพรวมทั้งประเทศ (12 เขตสุขภาพ) โรงพยาบาลระดับ A และ S มีบริการการให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา (Stroke Fast Track) ร้อยละ 100 และ 97.9 ตามลาดับ มีหออภิบาลผู้ปุวยโรคหลอด
เลือดสมอง (Stroke Unit) เพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลระดั บ A และ S มี Stroke Unit ร้อยละ 87.9 และ 58.3
ตามลาดับ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการมาตรฐานดังกล่าวเพิ่มขึ้น และอัตราตายของผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง
ร้อยละ 9.1
จังหวัดมหาสารคาม มีโรงพยาบาลระดับ S 1 แห่ง ซึ่งมีระบบบริการให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดา
(Stroke Fast Track) และมีหออภิบาลผู้ปุวยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Unit) 1 แห่ง จานวน 16 เตียง
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีการพัฒนาระบบส่งต่อ ลดขั้นตอนกระบวนการดูแลในโรงพยาบาล ขยายเวลาคัดกรองผู้ปุวย
2) การจัดทา refer back อย่างเป็นระบบ

36

3) มีการอบรมความรู้และปรับปรุง CPG, CNPG นามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
4) การพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง (COCR9) ครอบคลุมทุกอาเภอ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จาเป็นในการดูแลผู้ปุวยในโรงพยาบาลชุมชน
2) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

18. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
1) การคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
2) การรักษาผู้ป่วยที่เป็นภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอย่างรวดเร็ว โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือดและ
หรือการทาบอลลูน
3) Health Literacy: การควบคุมปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเองและการเข้าถึงบริการทั้งในภาวะฉุกเฉิน
และปกติ
4) การพัฒนาระบบข้อมูล
ผลลัพธ์ : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ≤ 27 ต่อแสนประชากร 2.29 (22/960,407)
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
ในผู้ป่วย STEMI ได้ ร้อยละ 100 100 (11/11)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
รพ.มหาสารคามมี Cardiologist 1 คน พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ 5 คน พยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ 5 คน
Echo 2 เครื่อง Exercise Stress Test 1 เครื่อง มีCCU 6 เตียง หัตถการที่ทาได้คือ IABP,TPM,Echo,Exercise
Stress Test มีบริการHeart Failure และ Warfarrin Clinic ส่วน รพ.M2-F2 มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 100%
โดยอายุรแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีการพัฒนาระบบSTEMI fast tract ร่วมกับรพ,ขอนแก่น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์
ในการส่งต่อผู้ปุวยที่เป็น Complicated MI หรือไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้สามารถส่งไปทา Cath lab การ
เข้าถึงบริการใช้ระยะเวลาได้ตามเกณฑ์ (Onset to Needle Time :จากเริ่มมีอาการถึงได้รับยา) ส่วนเรื่องระบบการ
บริหารจัดการยา Dual-anti platelet (Clopidogrel)/ Beta-blocker for CHF (Carvedilol, Metroprolol,
Bisoprolol) จาก รพ.ระดับ A-F2 ในจังหวัดได้ 100 % ซึ่งจะทาให้สามารถเพิ่มการ Refer back จาก รพ.จังหวัดไป
รพช.ได้ ผลลัพธ์ในการรักษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI มีแนวโน้มน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 10 และอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มลดลงจาก 18 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2557 ลงเหลือ 11.3 ต่อแสนประชากร ในปี2559 และ 8.81 ต่อแสนประชากร ในปี2560
- ระยะเวลาทีผู้ปุวย STEMI ตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับการเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle
time) 185 นาที (เกณฑ์ 360 นาที)
- ระยะเวลาที่ผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด DTN (door to needle time) 65 นาที (เกณฑ์
มาตรฐาน 30 นาที)
- warfarin clinic ใน รพ. M-F2 7/11 ดาเนินการได้เฉพาะ รพ. M2 F1 6 รพ. ได้แก่ พยัคฆภูมิพิสัย บรบือ
โกสุมพิสัย วาปีปทุม เชียงยืน กันทรวิชัย
ในปี2560 มีผู้ปุวย STEMI 74 คน ได้รับ sk 23 คน ส่งต่อเพื่อทา PCI 40 คน เสียชีวิต 3 คน
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2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
2) แนวทางการบริหารจัดการยา
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) Cardiologist มีเพียงคนเดียว
2) ขาดอายุรแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางใน รพ.พยัฆภูมิพิสัย
3) ขาดอุปกรณ์ที่จาเป็นในรถ refer เช่น EKG Real time
4) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนยังไม่ครอบคลุม
5) ยังไม่มีข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจาก NSTEMI
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ปุวย ACS ในระดับเขต
2) วางระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแล NSTEMI
3) บูรณาการกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานความดันโลหิตสูงที่มี CVD risk
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

19. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป
(ทั้งที่ ER และ Admit)
1) การลดภาวะห้องฉุกเฉินแออัด (Emergency Department Crowding)
2) การพัฒนาคุณภาพการรักษาโดยใช้ ER Safety Goals
3) การพัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตผู้เจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉินภายใน 24 ชั่วโมง ใน รพ.F2 ขึ้นไป เป้าหมาย <12%
ผลลัพธ์ : อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma PS Score > 0.75) น้อยกว่าร้อยละ 1 0.58 (7/1,198)
: อัตราการเสียชีวิตของผู้ปุวยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 1.78(162/9,090)
: ร้อยละของ ER คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 40 85.71% (54/63)
: ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไปในแต่ละจังหวัด ที่มีการพัฒนาคุณภาพ Emergency Care System
จนผ่านเกณฑ์การประเมิน 100% (63/63)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การกากับติดตามอย่างต่อเนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านกิจกรรม กินข้าวเล่าเรื่อง
2) การพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุและการนามาใช้ในด้านการปูองกันและพัฒนาด้านการรักษา
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
2) ผลการประเมินตนเอง ECS คุณภาพ พบว่าทุกรพ.ยังตกเกณฑ์ในด้านงานวิจัย
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรวิเคราะห์ผลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาของแต่ละรพ.ในองค์ประกอบที่ 4
2) ทบทวนแผนพัฒ นาบุ ค ลากรให้ ครอบคลุ มหลั ก สู ต รต่ างๆ ได้ แก่ ICS/HOPE/MERT/MiniMERT/CLS/
เครือข่าย ECS
3) พัฒนาระบบ Trauma nurse coordinator
4) พัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยและการดูแลขณะส่งต่อ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

การพัฒนาระบบบริการ : Service Outcome
20. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
1) กลไกขับเคลื่อนงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกระดับเขตสุขภาพ (Chief Thai
Traditional and alternative Medicine Officer: CTMO)
2) ประเมินการพัฒนาโรงพยาบาลเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
3) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ผสมผสานในรพ.สต.ทุกแห่ง
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย 20)
ผลลัพธ์ : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 28.44 (ฐานข้อมูล HDC
จังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 11 ก.พ. 61)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มีบุคลากรแพทย์แผนไทยทั้งหมด จานวน 53 คน มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทยและ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 81.39 ปฏิบัติงานใน รพ. จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9
ปฏิบัติงานใน รพ.สต. จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 ดาเนินการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพในจังหวัด โดยครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ พบว่าประชาชนมี
แนวโน้มในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มมากขึ้น โดยร้อยละผู้ปุวยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 คิดเป็นร้อย
ละ 22.64, 24.63 และ 26.71 ตามลาดับ และปีงบประมาณ 2561 (ฐานข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 11
ก.พ. 61) คิดเป็นร้อยละ 28.44 โดยมีรายละเอียดร้อยละของผู้ปุวยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 ดังนี้
ร้อยละของผู้ป่วยนอก ได้รับบริการการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในสถานบริการทุกระดับ
- ใน รพศ. รพท.
- ในรพช.
- ในรพ.สต.

จานวนผู้ป่วยนอกทีร่ ับบริการ (ครั้ง)
เป้าหมาย
ร้อยละ
(ร้อยละ)
ทั้งหมด
แพทย์แผนไทย
577,310
164,177
28.44
20
86,476
13,406
15.50
10
238,177
46,055
19.34
20
251,027
104,057
41.45
30
(ฐานข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม ณ วันที่ 11 ก.พ. 61)
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คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ดาเนินการ ร้อยละ 100 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2561 จัดบริการ
แพทย์ ทางเลือก (ฝั งเข็ม) โดยแพทย์แผนปัจจุบัน ใน รพ. จานวน 3 แห่ ง คือ รพ. มหาสารคาม รพ.พยัคฆภูมิพิสั ย
รพ.นาดูน ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการทุกระดับ โดยผลักดันให้ รพท. และรพช.ทุกแห่งมียาจากสมุนไพร
ใช้อย่างน้อย 30 รายการ และรพ.สต. มียาสมุนไพรใช้อย่างน้อย 10 รายการ โดยการให้ผู้บริหาร CUP ได้เห็น
ความสาคัญและความจาเป็นที่ต้องมีรายการยาสมุนไพรไว้ให้บริการในทุกสถานบริการ ผ่านที่ประชุมประจาเดือน การ
นิเทศงาน ผลักดันกรอบยาสมุนไพรผ่าน พบส. เภสัชกรรม และ PTC ยาระดับจังหวัด (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เป็นประธาน) เมื่อ 13 ตุลาคม 2559 ส่งผลให้ รพ.ทุกแห่งได้เร่งรัดการสนับสนุนให้มียาสมุนไพรมากกว่าหรือเท่ากับ
30 รายการ ในปี พ.ศ. 2560 – 2561 มี รพ.มหาสารคาม ซึ่งกาลังพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP
ผลิตยาสมุนไพร จานวน 33 รายการ และผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ 1 รายการ และสนับสนุนการส่งเสริมและคุ้มครองภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย และร่วมจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ระดับภาค ขับเคลื่อน
งานพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยเชิงนโยบาย เกิดผลงานวิจัยใหม่ เช่น
1) การศึ ก ษาภู มิ ปั ญ ญาสมุ น ไพรพื้ น บ้ า นเพื่ อ กระตุ้ น น้ านมมารดาหลั ง คลอด โรงพยาบาลยางสี สุ ร าช
2) ผลของยาต้มตารับหมอพื้นบ้านต่อปริมาณน้านมมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคามมีแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการ ในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. การอบรมเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทย (72 ชั่วโมง)
2. การอบรมหลักสูตรพยาบาลคัดกรอง (OPD คู่ขนาน)
3. การพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยทุกระดับ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) คลินิก OPD แพทย์แผนไทยคู่ขนาน ดาเนินการ ร้อยละ 100
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญและดาเนินการขับเคลื่อนเชิงนโยบายให้ รพท. และรพช.ทุกแห่ง มียาจากสมุนไพร
ใช้อย่างน้อย 30 รายการ และรพ.สต. มียาสมุนไพรใช้อย่างน้อย 10 รายการ รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ปุวยนอกได้รับ
บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และพัฒนางานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย
3) หน่วยงานให้ความสาคัญและมีแผนมีการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) รพ.มหาสารคาม อยู่ระหว่างพัฒนาโรงงานผลิตยาสมุนไพร เข้าสู่มาตรฐาน GMP ผลิตยาสมุนไพร
2) มีบุคลากรแพทย์ แผนไทยทั้งหมด จานวน 53 คน มีใบประกอบวิชาชีพ เวชกรรมไทยและแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 81.39 ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 18.61
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ค่าตอบแทน พตส.และขวัญกาลังใจความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
การพัฒนานวัตกรรมตะกร้ากักเก็บความร้อน โรงพยาบาลนาดูน
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21. ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
1) การคัดกรองโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
2) การจัดบริการคลินิกชะลอไตเสื่อม
3) การควบคุมมาตรฐานการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
4) การจัดบริการ palliative care สาหรับผู้ป่วย ESRD ที่ปฏิเสธการบาบัดทดแทนไต
ผลลัพธ์ : โรคไตร้อยละของผู้ป่วยCKDที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 /min/1.73 m2 /yr
(เป้าหมาย: ≥66% เมื่อสิ้นสุดปีงบฯ 2561) 61.76 (2,999/4,856)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มีอายุรแพทย์โรคไต 6 คน แพทย์ผ่านการอบรม 4 เดือน 1 คน มีHD มีเครื่องทั้งหมด 92
เครื่อง 549 คน, CAPD 310 คน , pc 367 คน ให้บริการครบทั้ง S M2 F1 คลินิกชะลอไตเสื่อมแบบบูรณาการครบ
ในโชนใต้ยังต้องมีการพัฒนาอีกมากในหลายๆด้าน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) บุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม ครู ก และ ครู ข
2) มีบริการ PD node และ HD node ครบ 100% ในโรงพยาบาลระดับ M2/F1
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) บุคลากรทางานหลายอย่างทาให้ผลของการทางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
2) ระบบ IT การรายงานผลที่ทาได้ไม่สัมพันธ์กับการลงข้อมูลในโปรแกรม
3) การเชื่อมโยงกับ DSH และตาบลจัดการสุขภาพยังมีน้อย
4) ขาดบุคลากรใน CKD Clinic ไม่ครบองค์ประกอบ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนากร กายภาพบาบัด
5) การคัดกรอง CKD ในผู้ปุวย DM HT ยังต่า
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
สนับสนุนให้มีการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองผู้ปุวยรายใหม่
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
–

22. อั ตราส่วนของจานวนผู้ยิ นยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่ วยสมองตาย ต่ อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิ ต
ในโรงพยาบาล
1) การขยาย organ donor center ใน รพ.ระดับ A,S และ eye donor center ให้ครอบคลุม รพ.
ระดับ A,S,M1
2) การบริหารจัดการระบบการรับบริจาคและดวงตาใน รพ.เป้าหมาย
3) ระบบการผ่าตัดนาอวัยวะผู้บริจาคออกเพื่อการนาไปปลูกถ่าย (organ harvesting) ทั้งการผ่าตัดโดย
ใช้ทีมจากกาชาดส่วนกลาง หรือ ทีมจากระดับเขต (regional harvesting team) และ ระบบการผ่าตัดจัดเก็บ
ดวงตาโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับใน รพ.เป้าหมาย หรือ โดยกาชาดจังหวัด
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ปลูกถ่ายอวัยวะ
1) จานวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ปุวยสมองตายในแต่ละโรงพยาบาล Donor เปูาหมาย มากกว่า 0.4 ราย ต่อ
100 hospital death ผลงาน 1
2) จานวนผู้บริจาคดวงตาจากผู้เสียชีวิตในแต่ละ รพ. A และ S > 5 ราย: 100 hospital death ผลงาน 3
3) จานวนผู้ยืนความจานงบริจาคดวงตาและอวัยวะ 31 คน
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม การดาเนินงานการปลูกถ่ายอวัยวะ แพทย์ระบบประสาท 2 ท่าน วิสัญญีแพทย์ 6 คน
วิสัญญีพยาบาล 27 คนเตียง ICU (sicu picu semi) 22 เตียง ห้องผ่าตัด 8 ห้อง พยาบาล 36 คน ผู้จัดเก็บดวงตา 1
คน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีศัลยแพทย์ระบบประสาท
2) พยาบาลอบรมเฉพาะทางรับบริจาค 4 เดือน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่นิยมบริจาคอวัยวะ
2) ขาดพยาบาลแบบ Full time และผู้จัดเก็บดวงตาไม่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรพัฒนาระบบการดาเนินงานขอบริจาคอวัยวะให้มีรูปแบบชัดเจน ตั้งแต่วินิจฉัยว่าเกิดการบาดเจ็บ
ศีรษะที่รุนแรง กระบวนการ Work instruction
2) สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าอบรม เรื่องการขอรับบริจาคอวัยวะจากแนวคิด
ของนักวิชาการและความคิดของคนในชุมชน กับการบริจาคอวัยวะ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
–

23. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่ได้รับการบาบัดรักษา และหยุดเสพต่อเนื่อง (remission)
1. จัดตั้งและดาเนินงานของคณะกรรมการบาบัดรักษา และคณะกรรมการลดอันตรายจากยาเสพติด (เฉพาะ
พื้นที่ 37 จังหวัด)
2. แผนพัฒนาระบบบริการ การรับส่งต่อ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ
ติดทุกระบบในพื้นที่
3. การคัดกรอง ประเมิน บาบัดรักษาตามเกณฑ์กาหนดและมีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจาหน่ายจากการ
บาบัดรักษา
4. การพัฒนาสถานพยาบาล สถานฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดทุกระบบตามมาตรฐาน HA
5. การพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
ตัวชี้วัด : 1) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดทุกระบบ (3
month remission rate) ร้อยละ 90
2) ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษาทุก
ระบบ (3 month remission rate) ร้อยละ 50
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ผลลัพธ์ : Leading Indicator ร้อยละ 97.78
Lagging Indicator ร้อยละ 56.57
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค มีสถานศึกษาหลายแห่ง ส่งผลให้มีจานวน
นักเรียน/นักศึกษาอยู่เป็นจานวนมาก สถานการณ์ด้านยาเสพติดในพื้นที่ไม่พบมีแหล่งผลิตยาเสพติดเป็นเพียงเส้นทาง
การลาเลียงผ่าน พื้นที่การแพร่ระบาด พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วพื้นที่ทั้ง 13 อาเภอ โดยพื้นที่ที่มีความ
รุนแรงมากได้แก่ อาเภอเมือง กันทรวิชัย และพยัคภูมิพิสัย ชนิดของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดคือ ยาบ้า
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีนโยบายที่ชัดเจน ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2) มีการพัฒนาคุณภาพสถานบาบัดรักษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3) มีระบบรายงานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
4) มีการบูรณาการการทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย การพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชน และอสม.ให้มีส่วนร่วม
ในการดูแล
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ผู้ที่ผ่านการบาบัดที่ไม่มีอาชีพ ไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ ส่งผลให้มีพฤติกรรมกลับไปเสพซ้า
2) มีสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้กลับไปเสพซ้า
3) ติดตามไม่ได้เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐาน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
–
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (Best Practice)
–

24. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ร้อยละของโรงพยาบาลมีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
1) การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน รพ. และ รพ.สต.
การพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (AMR)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
ผลลัพธ์ :
เป้าหมาย
เป้าหมาย
ไตรมาส 1
ภาพรวม
ผลการประเมิน
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ
(Small
จังหวัด
2561
success)
1
ร้อยละของโรงพยาบาล
≥ ร้อยละ 60
≥ ร้อยละ 80 ร้อยละ 84.62
ผ่าน small
ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(8 รพ.)
(11 รพ.)
(11 รพ.)
success
รพ.RDU ขั้นที่ 1
2
ร้อยละของโรงพยาบาล
≥ ร้อยละ 5
≥ ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ไม่ผ่าน small
ที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(1 รพ.)
(3 รพ.)
(0 รพ.)
success
รพ.RDU ขั้นที่ 2
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากการประเมินการดาเนินงานของทั้งโรงพยาบาล และ รพ.สต.ในเครือข่ายบริการ ผลการดาเนินงาน ไตร
มาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2560 พบว่า ร้อยละโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU ขั้นที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ
69.23
ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 โรงพยาบาล 11 แห่ง (ร้อยละ 84.62) ผ่านตัวชี้วัด RDU ขั้น 1 (เกณฑ์
Small success 60%) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลใน 11 อาเภอ ผ่านตัวชี้วัดการใช้ยาปฏิชีวนะใน 2 กลุ่มโรค
คือ การใช้ย าปฏิชีว นะในโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจช่วงบน และหลอดลมอักเสบเฉียบพลั น และการใช้ยา
ปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วมเฉียบพลัน ยังไม่มีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ RDU ขั้นที่ 2
มีโรงพยาบาลที่มีผลการดาเนินงานดี และมีโอกาสผ่านเกณฑ์การใช้ยาปฏิชีวนะของ RDU ขั้นที่ 2 ได้แก่
โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลวาปีปทุม ตัวชี้วัดที่มีโอกาสพัฒนา คือ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จาเป็นใน
4 กลุ่มโรค และดูแลการใช้ยาในผู้ปุวยกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคไต
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้นาให้ความสาคัญต่อนโยบาย การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
2) ได้รับงบประมาณสนับสนุนให้ดาเนินการนิเทศงานทั้งเชิงรุก และเชิงรับในการติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
3) ทีมวิชาการมีความมุ่งมั่น และดาเนินการให้คาปรึกษา สื่อสาร เผยแพร่วิชาการอย่างสม่าเสมอ
4) มีการกากับ ติดตาม หลายช่องทาง อย่างสม่าเสอมและรายงานต่อ กวป. คปสอ. และพบส.เภสัชกรรมเพื่อ
หาแนวทางจัดการเมื่อพบปัญหาการดาเนินงาน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ความตระหนักของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในการสั่งใช้ยาปฏิชีวนะใน 4 กลุ่มโรค และการสั่งใช้ยาในผู้ปุวย
กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ผู้ปุวยสูงอายุ และผู้ปุวยที่มีภาวะการทางานของไตบกพร่อง
2) ความเข้าใจของผู้สั่งใช้ยาในเครือข่ายระดับอาเภอ และความเข้าใจในการลงรหัสมาตรฐานโรค
3) ความตระหนักของประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้ประชาชนลดการเรียกหายาที่ไม่จาเป็น
ต่อบุคคลากรทางการแพทย์ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรคพยาบาล
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และโอกาสพัฒนา
- ทีม RDU ของจังหวัดติดตามรับฟังปัญหาการดาเนินงานของระดับอาเภอ เพื่อสื่อสารและทาความเข้าใจ
และเพิ่มความตระหนักการในการวินิจฉัยโรค และการลงข้อมูลรหัส ICD10 โดยมีแพทย์ หรือประธาน RDU จังหวัด
เป็นผู้นาทีม
- ควรตั้ง Core team ในลักษณะการตั้ง COP (Community of Practice) ที่จะจัดการความรู้และส่งเสริม
การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในกลุ่มโรคต่างๆ โดยต้องมีส่วนร่วมจากทีมแพทย์ และสหวิชาชีพ โดยอาจมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการองค์ความรู้ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
- ประสานเจ้าหน้าที่ฝุายสารสนเทศของโรงพยาบาลให้นาเข้าข้อมูล RDU สู่ระบบ HDC ให้เป็นปัจจุบัน โดย
ทีม RDU ของจังหวัดควรตรวจสอบข้อมูลในระบบ HDC อย่างต่อเนื่อง
- CUP Board กาหนดนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรใน รพ.สต.ในกลุ่มโรค URI และ AD และติดตาม
ข้อมูลผลการใช้ยาสมุนไพรของ รพ.สต. เพื่อนามาวางแผนและทบทวนกรอบบัญชียาสมุนไพรใน รพ.สต.
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ข้อเสนอแนะสาหรับส่วนกลาง (กระทรวงสาธารณสุข)
- ควรเร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากส่วนกลางให้สามารถบันทึกและประมวลผลโดยไม่มีการทางาน
ซ้าซ้อน ได้ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- Guideline การสั่งจ่ายยาควรมีมาตรฐานเดียวกันจากองค์กรแพทย์ เช่น ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
- ควรดาเนินการส่งเสริมนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมนโยบายเดียวกัน
ในสถานบริการสุขภาพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นดังกล่าว เติมเต็มการดาเนินงานของภาคสถานพยาบาล
อย่างเป็นระบบโดยพร้อมเพรียงกัน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

25.ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
1) คณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อ
2) ศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ
3) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบรายงานการส่งต่อผู้ป่วย
ผลลัพธ์ : มีการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดใน Template 3 ขั้นตอนแรก คือ
1. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการส่งต่อ (ศสต.) ระดับจังหวัด/เขตสุขภาพ มีบทบาทหน้าที่ในการประสานงาน
การรับส่งต่อผู้ปุวยตามแนวทางพัฒนาระบบส่งต่อของพื้นที่
2. มีการจัดทาแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยในระดับจังหวัดและระดับเขตสุขภาพ
3. มีการใช้ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการส่ งต่อผู้ ปุว ย การจัดทาระบบข้อมูลการส่ งต่อผู้ปุวยเพื่อใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล และ แก้ไขปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ปุวยที่ได้รับการส่งต่อ
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มีโรงพยาบาลในสังกัด จานวน 13 แห่ง ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง และ
โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง ได้มีการ set ระบบการ refer ภายในจังหวัด โดยกาหนดให้โรงพยาบาล ระดับ M2
จานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลบรบือ และโรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย และ โรงพยาบาล ระดับ F1 จานวน 2 แห่ง คือ
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย และ โรงพยาบาลวาปีปทุม เป็น node ในการรับ refer ในจังหวัด และการส่งต่อมายัง
โรงพยาบาลแม่ ข่ า ยของจั ง หวั ด คื อ โรงพยาบาลมหาสารคาม และ มี ก ารส่ ง ต่ อ ไปยั ง โรงพยาบาลแม่ ข่ า ย คื อ
โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ปี นี้ ไ ด้ มี ก ารก าหนดค าจ ากั ด ความใหม่ ว่ า การส งตอผู ป วยออกนอกเขตสุ ข ภาพ หมายถึ ง การส งตอ
ผูปวยใน 4 สาขา (สาขาโรคหัวใจ, สาขาโรคมะเร็ง,สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และสาขาทารกแรกเกิด) เพื่อไปรับการ
รักษาตอ ในสถานบริการระดับเดียวกันหรือสถานบริการที่มีศักยภาพสูงกวาที่ตั้งอยูนอกเขตสุขภาพ ของตนเอง ไดแก
กรณี 1) เพื่อการวินิจฉัย และการรักษา 2) เพื่อการวินิจฉัย 3) เพื่อการ รักษาตอเนื่อง และทาใหผูปวยไดรับการสงตอ
ไปยังสถานบริการปลายทางนั้นๆ (การสงตอรวมทั้งฉุกเฉินและไมฉุกเฉินและทุกสิทธิการรักษา) แต่ภาพรวมของ
จังหวัดมีการส่งต่อใน 4 สาขาน้อยมาก และในปี 2560 โรงพยาบาลขอนแก่นและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด มีศักยภาพใน
การรักษาผู้ปุวยมะเร็งมากขึ้น ส่งผลให้การส่งต่ อผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่ออกนอกเขตบริการสุขภาพลดลง หากใช้หน่วย
นับเป็นร้อยละ เมื่อเทียบกับจานวนในปีที่ผ่านมาจะมีผลกระทบต่อความสาเร็จของการดาเนินงาน คือ ใน ปี 60 มีการ
ส่งต่อออกนอกเขตจานวน 1 ราย แต่ ปี 61 ปัจจุบันมี 2 รายแล้ว
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ซึ่งสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม กาหนดให้มีการดาเนินงานตามขั้นตอน คือ
1) มีการจัดตั้งศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด คณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แผนก ER
ของทุกโรงพยาบาล มีการมีคู่มือ/แนวทางในการส่งต่อผู้ปุวยรายสาขาสาคัญ
2) มีการใชระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในการสงตอผู ป วย คือ ระบบ Refer online มีช่องทางการ
ประสานงาน ผ่านเบอร์โทรศัพท์สายตรงศูนย์ประสานงานส่งต่อ , เบอร์โทรศัพท์สายตรงแพทย์เวร, Line ER, Line
group รายสาขา, E-mail และมีการพัฒนาระบบตอบกลับข้อมูลการ Refer back จาก รพ.ต่างๆ
3) มีการจัดทาเครือขายผูเชี่ยวชาญ โดยจัดบุคลากรประจาตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบให้คาปรึกษาระหว่าง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา ในเวรเช้าและเวรบ่าย โรงพยาบาลชุมชนสามารถ Consult แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ประจา ER ประจาโรงพยาบาลมหาสารคามได้
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success Factors)
1) การจัดบุคลากรประจาตลอด 24 ชั่วโมง มีระบบ Consult แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรายสาขา
2) มีศูนยประสานการสงตอ (ศสต.) ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่แผนก ER ของ
ทุกโรงพยาบาล ทาให้การพัฒนางานเป็นไปได้สะดวก
3) มีการจัดคู่มือ/แนวทางในการส่งต่อผู้ปุวยรายสาขาสาคัญ เป็นหลักในการดาเนินการร่วมกัน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) มีการเปลี่ยนแปลง template ใหม่ มีฐานข้อมูลเพียงบางส่วน และยังดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดใน
template ไม่ครบ
2) ปัญหาการจัดการระบบข้อมูลการส่งต่อ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และครบถ้วน
เป็นปัจจุบันในภาพเขต
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การพั ฒ นาคุ ณภาพโปรแกรมฐานข้อมู ล ที่ส ามารถเชื่อ มโยงกันได้ อย่างครบถ้ ว นและเป็ นปัจจุ บันใน
ระดับประเทศ
2) ควรมีศูนย์เครื่องมือแพทย์ระดับเขต ที่สามารถบริหารทรัพยากรที่จาเป็นร่วมกันได้ เช่น กรณีเครื่องช่วย
หายใจหมด อาจไม่จาเป็นต้องRefer ผู้ปุวยไปหาอุปกรณ์ แต่ใช้ระบบ Logistic ในเครือข่ายเขตบริการแทน
3) มีแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถพยาบาลในมาตรการ Ambulance Safetyที่
ชัดเจน ในขณะที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
4) มีการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนางานระบบ Refer ในระยะต่อไป รวมทั้งการนาข้อมูลที่ได้มาเป็น
แนวในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลขณะส่งต่อกล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด STEMI
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26.ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug)
ในผู้ป่วย STEMI ได้
1) ความพร้อมของหน่วยงาน/ทีมงานแนวทางในการให้ยาละลายลิ่มเลือด
2) ระบบการบริหารยาละลายลิ่มเลือด
3) การให้ยาละลายลิ่มเลือด
4) ระบบการให้คาปรึกษาและระบบรับส่งต่อผู้ป่วย
ผลลัพธ์
อัตราตายในโรงพยาบาลของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI (เกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ10)
ผล ร้อยละ 4.05 (3/74)
อัตราของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Agents)
ภายใน 30 นาที(เกณฑ์มากกว่าร้อยละ50) 26.09 (6/23)
อัตราของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic Agents)
ภายใน 6 ชม.ตั้งแต่เริ่มมีอาการ(Onset to Needle time<6ชม.) (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ80) 95.65 (22/23)
ร้อยละจานวนครั้งของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้ยาWarfarine ได้ target INR
ตามเปูาหมาย (เกณฑ์มากกว่าร้อยละ50) 52.57 (921/1,752)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
รพ.มหาสารคามมี cardiologist 1 คน พยาบาลเฉพาะทางโรคหัวใจ 5 คน พยาบาลเฉพาะทางวิกฤติ 5 คน
Echo 2 เครื่อง Exercise Stress Test 1 เครื่อง มี CCU 6 เตียง หัตถการที่ทาได้คือ IABP, TPM,Echo, Exercise
Stress Test มีบริการ Heart Failure และ Warfarrin Clinic ส่วน รพ. M2-F2 มีการให้ยาละลายลิ่มเลือดได้ 100%
โดยอายุรแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป มีการพัฒนาระบบ STEMI fast tract ร่วมกับรพ,ขอนแก่น ศูนย์หัวใจ
สิริกิติ์ในการส่งต่อผู้ปุวยที่เป็น Complicated MI หรือไม่สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้สามารถส่งไปทา Cath lab
การเข้าถึงบริการใช้ระยะเวลาได้ตามเกณฑ์ (Onset to Needle Time : จากเริ่มมีอาการถึงได้รับยา) ส่วนเรื่องระบบ
การบริหารจัดการยา Dual-anti platelet (Clopidogrel)/ Beta-blocker for CHF (Carvedilol, Metroprolol,
Bisoprolol) จาก รพ.ระดับ A-F2 ในจังหวัดได้ 100 % ซึงจะทาให้สามารถเพิ่มการ Refer back จาก รพ.จังหวัดไป
รพช.ได้ ผลลัพธ์ในการรักษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลของผู้ปุวยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด
STEMI มีแนวโน้มน้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 10 และอัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มลดลงจาก 18 ต่อแสน
ประชากร ในปี 2557 ลงเหลือ 11.3 ต่อแสนประชากร ในปี2559 และ 8.81 ต่อแสนประชากร ในปี 2560
- ระยะเวลาทีผู้ปุวย STEMIตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับการเปิดเส้นเลือดหัวใจ OTN (onset to needle time)
185 นาที (เกณฑ์ 360 นาที)
- ระยะเวลาที่ผู้ปุวย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด DTN (door to needle time) 65 นาที (เกณฑ์
มาตรฐาน 30 นาที)
- Warfarin clinic ในรพ. M-F2 7/11 ดาเนินการได้เฉพาะ รพ. M2 F1 6 รพ. ได้แก่ พยัคฆภูมิพิสัย บรบือ
โกสุมพิสัย วาปีปทุม เชียงยืน กันทรวิชัย
ในปี 2560 มีผู้ปุวย STEMI 74 คน ได้รับ sk 23 คน ส่งต่อเพื่อทา PCI 40 คน เสียชีวิต 3 คน
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) นโยบายที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
2) แนวทางการบริหารจัดการยา
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) Cardiologist มีเพียงคนเดียว
2) ขาดอายุรแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางใน รพ.พยัฆภูมิพิสัย
3) ขาดอุปกรณ์ที่จาเป็นในรถ Refer เช่น EKG real time
4) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชนยังไม่ครอบคลุม
5) ยังไม่มีข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจาก NSTEMI
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ปุวยACSในระดับเขต
2) วางระบบจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบการดูแลNSTEMI
3) บูรณาการกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการดูแลผู้ปุวยเบาหวานความดันที่มีCVD risk
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

 ตัวชี้วัด Monitor
M 14 อัตราตายทารกแรกเกิด (กรมการแพทย์)
ตัวชี้วัด : อัตราตายทารกแรกเกิด < 3.4 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
ผลลัพธ์ : 2.36
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามมีกุมารแพทย์จานวน 9 คน ( รพ.มค. 6 คน รพ.บรบือ รพ.วาปีปทุม และ รพ.โกสุมพิสัย
โรงพยาบาลละ 1 คน) โรงพยาบาลมหาสารคามมีพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางจานวน 14 คน ได้สัดส่วนตาม
เกณฑ์ ตามศักยภาพ NB excellence center level 3 มีทารกเกิดประมาณ 7,000 ราย/ปี ปัจจุบันมีเตียง NICU ใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม จานวน 8 เตียง และ มี Semi NICU 12 เตียง (รพ.มค 6 เตียง รพ.บรบือ 6 เตียง) ซึ่ง
เพียงพอในการให้บริการทารกในจังหวัด เนื่องจากมีการดูแลโดยใช้ Noninvasive respirator ทาให้ลดการใส่ท่อช่วย
หายใจในทารก ลดระยะวันนอนใน NICU วันนอนเฉลี่ย 8.2 วัน อัตราครองเตียงเฉลี่ย 80.68
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การขาดแพทย์เฉพาะทาง Neonatologist กุมารแพทย์มีไม่ครบทุกโรงพยาบาล
2) พยาบาลในโรงพยาบาลชุ ม ชนยั ง ไม่ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รเฉพาะทาง ส่ ง ผลต่ อ ความมั่ น ใจในการ
ปฏิบัติงาน
3) ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) นโยบายให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถดูแลทารกระยะวิกฤต ถือเป็นความเสี่ยง เนื่องยังขาดความพร้อมทั้ง
ในด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ และสถานที่ที่เหมาะสม
2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชนให้ได้รับการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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M 15 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) (กรมการแพทย์)
ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 92.31
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ปี 2558 – 2560 จังหวัดมหาสารคาม มีผู้ปุวยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ส่วนใหญ่เป็นผู้ปุวยกลุ่ม
โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย มีจานวนร้อยละ 70.90, 66.36 และ 64.75 ตามลาดับ โรคไตวายระยะสุดท้าย มีจานวน
ร้อยละ 13.10, 5.59 และ 8.99 ตามลาดับ Stroke มีจานวนร้อยละ 9.57, 6.26 และ 10.14 ตามลาดับ และโรค
ระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด มีจานวนร้อยละ 19.53, 22.04 และ 17.97 ตามลาดับ
โรงพยาบาลมหาสารคามมีพยาบาลวิชาชีพผ่านการอบรมหลักสูตรระยะ 4 เดือน มีพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรม
หลักสูตร Palliative Care ระยะ 6 สัปดาห์ ในโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และมีการจัดอบรมหลักสูตร Basic
Palliative Care ระยะ 3 วัน แก่ผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.ทุกแห่ง รวม 175
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีคณะกรรมการเครือข่ายการดูแลผู้ปุวยระยะสุดท้าย เป็นหลักในการขับเคลื่อน
2) มีการพัฒนาการเข้าถึง Opioid ร่วมกับเครือข่ายเภสัชกรรม มีการจัดทามาตรฐานระบบยาที่จาเป็น
3) มีการกาหนดเกณฑ์ผู้ปุวย CKD ที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง
4) มีโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลเครือข่ายระดับอาเภอในการดูแลผู้ปุวยจนถึงระดับชุมชน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ฐานข้อมูลยังไม่ชัดเจนในการกาหนดกลุ่มเปูาหมาย
2) โปรแกรมที่ใช้ไม่เหมือนกัน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรมีการกาหนดรหัสโรคหรือหัตถการในการเก็บตัวชี้วัดของกระทรวง
2) ควรมีโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ร่วมกันได้
3) กาหนดกรอบโครงสร้างงานที่ชัดเจน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช
M 16 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต (กรมสุขภาพจิต)
M 17 อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ (กรมสุขภาพจิต)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุภาพจิต (ร้อยละ55) ผลงาน ร้อยละ 83.88
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการ(ร้อยละ70) ผลงาน ร้อยละ 71.01
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการ(เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0) ผลงาน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.26
อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ(ไม่เกิน6.3 ต่อแสนประชากร) ผลงาน 1.35 ต่อแสนประชากร
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทาร้ายตัวเองซ้าภายใน1 ปี(ร้อยละ80) ผลงาน ร้อยละ 96.97
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต(ร้อยละ9) ผลงาน ร้อยละ 3.51
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1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จากปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช พบว่า แนวโน้มการฆ่าตัวตายของจังหวัดมหาสารคาม มีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นและลดลงตามสถานการณ์และภาวะต่างๆ ที่สาคัญคือ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อ
สุขภาพจิต และภัยธรรมชาติต่างๆ มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 33 คน คิดเป็นอัตรา 3.33 ต่อประชากรแสนคน
(กาหนดอัตราไม่เกินค่าเปูาหมาย 6.3 ต่อประชากรแสนคน) และปีงบประมาณ 2560 มีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย
13 คน คิดเป็นอัตรา 1.35 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดมหาสารคาม ได้กาหนดเกณฑ์เปูาหมายเพื่อชี้วัดผลการ
ดาเนิ น งานให้ เ กิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิ ผ ลต่อการปูองกั นการฆ่ าตั ว ตายส าเร็ จในระยะยาว โดยมี กิจกรรม
ดาเนินการผ่าน พชอ. และ service plan สาขาสุขภาพจิต พร้อมมีส่วนร่วมกับสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น หน่วยงานด้านการศึกษา
และที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์และกระบวนการตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนปัญหาจิตเวชเด็กที่พบการเชื่อมโยงข้อมูล IQ EQ และการคัดกรอง 4 โรคสาคัญ (ADHD ASD ID LD)
ร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุม และยาทางจิตเวชเด็กไม่
เพียงพอใน รพ.ทุกระดับ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ ในด้านนโยบาย การเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาระบบการคัดกรอง
2) ผู้รับผิดชอบงานมีความกระตือรือร้น ติดตามกากับการดาเนินงานพยายามให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนด
3) มีการ สร้างเสริมทักษะ/องค์ความรู้ และความตระหนักในเรื่องงานสุขภาพจิตแก่ประชาชน ผ่านทาง
สื่อสารสาธารณะ ในทุกระดับ ทุกช่องทาง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ไม่มีหอผู้ปุวยจิตเวชในรพท. ที่รับไว้รักษา เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการตามมาตรฐานและระบบบริการ
จิตเวชเร่งด่วน (acute care) ในหน่วยบริการทุกระดับ
2) การส่งต่อข้อมูลข้ามเขตในการดูแล ไม่ต่อเนื่อง /ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตมีภาระงานมาก
3) บุคลากรขาดขวัญและกาลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการส่งต่อเชื่อมโยงเพื่อระบบการเฝูาระวังการฆ่าตัวตาย อย่างต่อเนื่อง
2) ควรมีการเชื่อมโยงข้อมูล IQ EQ และการคัดกรอง 4 โรคสาคัญ (ADHD ASD ID LD) ร่วมกับภาค
การศึกษาเพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือต่อไป
3) ควรมีนโยบายการจัดให้มียาทางจิตเวชเด็กให้เพียงพอใน รพ.ทุกระดับ
4) ควรมีผังโครงสร้างงานจิตเวชใน รพช. ให้ชัดเจนและให้มีความก้าวหน้าเหมือนโครงสร้างงานการดูแลผู้ปุวย
อื่นๆ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) การพัฒนารูปแบบติดตามเยี่ยมบ้านเพื่อลดภาวะอาการกาเริบทางจิตในชุมชน รพ. โกสุมพิสัย
2) เรื่องเล่า “อิสรภาพจากโซ่ตรวน” รพ.มหาสารคาม (รางวัลชนะเลิศประชุมวิชาการระดับเขต)
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M 18 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
(กรมการแพทย์)
ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired < ร้อยละ 30
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 45.27
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ภาวะติดเชื้อ (sepsis/septic shock) เป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 1 ใน 5 อันดับแรกของมหาสารคาม และ
เป็นสาเหตุร่วมอันดับ 1 ของสาเหตุการเสียชีวิตในแผนกอายุรกรรม โดยในปี 2558-2560 พบผู้ปุวยที่ได้รับการ
วินิจฉัยติดเชื้อจานวน 1,148, 864 และ 2,528 ราย/ปี ตามลาดับ พบอัตราการเสียชีวิตโดยรวมมีแนวโน้มลดลง คือ
24.22%, 21.64% และ 11.55% ตามลาดับ จากการทบทวนสาเหตุการเสียชีวิต แม้กระบวนการรั กษาจะได้ตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย การอัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ Antibiotic อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1
ชม. และอัตราการได้รับ IV 30 ml/kg (1.5 ลิตรสาหรับผู้ใหญ่)ใน 1 ชม.แรก ซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริงมากกว่า 95%
แต่ พ บว่ า ภาวะติด เชื้ อ ก่ อ ให้ เ กิด กลุ่ ม ภาวะการท างานของอวั ย วะล้ ม เหลวหลายต าแหน่ ง (multiple organ
dysfunction syndrome (MODS)) จนทาให้เสียชีวิต โดยจากข้อมูลของกลุ่มงานห้องแลป และงานควบคุมโรคติด
เชื้อของโรงพยาบาลมหาสารคาม พบว่า เชื้อที่เป็นสาเหตุของผู้ปุวยที่วินิจฉัย Pneumonia with sepsis ได้แก่
Burkhoderia Pseudomalei ,Streptoccus Pneumonia และ Klebsiella Pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตสูงสุด ทาให้เป็นโอกาสพัฒนาระบบการดูแลต่อไป
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ศักยภาพของแพทย์และพยาบาลในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ซับซ้อนยังไม่เพียงพอ
2) การเข้าถึงบริการทั้ง Pre hospital & In hospital ยังน้อย
3) กระบวนการดูแลรักษายังพบอัตราตายสูง เนื่องจากการไม่มีข้อมูลเชื้อที่เพียงพอ ไม่มีการเจาะเลือดส่ง
ตรวจเพาะเชื้อใน รพช. ทาให้ได้รับ Empiric Antibiotic ไม่เหมาะสม
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) เพิ่มจานวนและศักยภาพของแพทย์และพยาบาลที่มี ให้มีความเหมาะสมในการดูแลผู้ปุวย
2) ให้การสนับสนุนการจัดหา ยา LAB อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นในโรงพยาบาลแต่ละระดับ โดย
กาหนดเป็นนโยบายของผู้บริหาร เพื่อให้บุคลกรเห็นความสาคัญ
3) การพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลแต่ระดับให้มีศักยภาพในการดูแลผู้ปุ วย โดยกาหนดเป็นนโยบายของ
ผู้บริหาร เพื่อให้บุคลกรเห็นความสาคัญ
4) จัดระบบข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถเข้าถึงข้อมูลของทั้งจังหวัดได้เอง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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M 20 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กาหนด (กรมการแพทย์)
ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก
(มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก)
ได้รับการรักษาตามเกณฑ์ที่กาหนด มากกว่าร้อยละ 80
ตัวชี้วัด : ผลลัพธ์
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายหลังวินิจฉัยภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 100 (44/44)
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเคมีบาบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 84.44 (38/45)
 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ (ร้อยละ80) 100 (14/14)
 อัตราตายมะเร็ง ตับ 24.6 ต่อแสนประชากร
 อัตราตายมะเร็ง ปอด 19.8 ต่อแสนประชากร
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามมีผู้ปุวยมะเร็งรายใหม่เพิ่มมากขึ้นจากปีละ 1241 คน ในปี2558 เป็น 1395 คน
ในปี 2559 เป็น 1428 คน ในปี 2560 โดยพบมะเร็งตับและท่อน้าดีสูงที่สุด เสียชีวิตลดลง ในปี 2558 306 คนในปี
2559 290 คน และในปี 2560 = 281 คน แต่ รพ.มหาสารคามมีศักยภาพในการรักษาด้านการผ่าตัดและเคมีบาบัด
มีศัลยแพทย์11 คน (ในรพ.มหาสารคาม8 คน) พยาธิแพทย์ 1 คน ทาให้รักษาได้เฉพาะมะเร็งเต้านมและมะเร็งลาไส้
ใหญ่และทวารหนัก ส่วนมะเร็งอื่นๆ เช่น มะเร็งตับ และท่อน้าดี มะเร็งปอด ต้องส่งต่อ โดยปี 2560 ส่งต่อในเขต
1,258 คนและนอกเขต 69 คน มีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 ที่มีการส่งต่อในเขต 1270 คน และนอกเขต 102 คน
ด้านการคัดกรอง พบว่าสามารถคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมได้ดี ผลการคัดกรองมีดังนี้
- สัดส่วนมะเร็งระยะ 1,2 ของมะเร็งปากมดลูก
79.16
- สัดส่วนมะเร็งระยะ 1,2 ของมะเร็งเต้านม
100
- สตรี 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
41.47
- สตรี 30-70 ปี ได้รับการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
28.44
กาหนดให้มีการใช้ข้อมูล TCB ครบทุกพื้นที่
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
ผู้นามีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนลงไปในทุกพื้นที่
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ทะเบียนมะเร็ง Thai cancer base ครอบคลุมทั้งจังหวัด แต่ไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
จังหวัดอื่นๆ และการลงข้อมูลยังทาได้ไม่ค่อยดี
2) การ refer outในเขตยังสูง
3) การผ่าตัดมะเร็งและการให้เคมีบาบัดในโรงพยาบาลชุมชน ยังทาได้น้อย
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาการบันทึกข้อมูลมะเร็ง TCB และส่งขึ้น web site เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล Real time และทราบ
สถานการณ์ปัญหาที่แท้จริง และเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนมะเร็งในระดับเขต เพื่อให้สามารถติดตามผลการรักษา
ผู้ปุวยมะเร็งที่ส่งต่อ
2) พัฒนาศักยภาพในการรักษาด้านการผ่าตัด และเคมีบาบัดในมะเร็งตับและท่อน้าดี เพื่อลดอัตราการส่งต่อ
3) ควรพัฒนาระบบส่งต่อ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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M 21 ร้อยละผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(กรมการแพทย์)
ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
(มากกว่าร้อยละ 85) 97.67 (168/172)
ร้อยละผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองสายตา (มากกว่าร้อยละ 80) 23.15 (26,099/112,739)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
รพ.มหาสารคาม มีจักษุแพทย์ 5 คน(retina 2 คน cornea 1 คน) fundus camera 15 เครื่อง กระจายครบ
ทุกรพ. โดยมี Fundus camera mobile 2 เครื่อง สาหรับกรณีที่เครื่องชารุด พยาบาลเวชปฏิบัติด้านตา 17 คน ห้อง
ผ่าตัด 1 ห้อง มีศักยภาพเป็นศูนย์ Retina สามารถรับ Refer ทั้งใน/นอกเครือข่าย มีศูนย์ดวงตา/เปลี่ยนกระจกตา
มีการพัฒนา Node รพ.บรบือในการดูแลโรคตา ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาระบบสุขภาพสาขาตา มีดังนี้
 ผู้ปุวย Low Vision Cataract ได้รับการผ่าตัดภายใน 90 วัน ร้อยละ 100
 ผู้ปุวย High Risk DR ได้รับการรักษาภายใน 30 วัน 291 คน คิดเป็นร้อยละ100
 การตรวจคัดกรอง ROP ทาได้ร้อยละ100
Best practice : one stop service ROP/ retina center
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) จานวนห้องผ่าตัดไม่เพียงพอ
2) การลงข้อมูลการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุและการคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตาน้อยกว่าที่ปฏิบัติได้
จริง ทาให้ตัวเลขคัดกรองในระบบ ต่า
3) การเข้าถึงบริการและการคัดกรองต่ากว่าเปูาหมายมากทุกอาเภอ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ควรทบทวนแนวทางการลงข้อมูลในระบบ vision 2020 ให้ครบถ้วนทันเวลา
2) ควรร่วมกับสาขาโรคเรื้อรัง ในการวางแผนเร่งรัดการคัดกรองDR
3) เพิ่ม Node ผ่าตัดใน รพ.บรบือ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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M 22 ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (กรมการแพทย์)
ตัวชี้วัด : ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง (Intermediate
Care) ≥ ร้อยละ 10
ผลลัพธ์ : ร้อยละ 33.33
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
การดูแลผู้ปุวยที่ได้รับการจาหน่ายจากโรงพยาบาลแต่ยังคงต้องได้รับการดแลต่อเนื่องหรือรับการฟื้นฟูสภาพ
เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญ เนื่องจากระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการดูแลรักษา
ผู้ปุวยที่มีการเจ็บปุวยเฉียบพลัน และไม่ได้มีระบบการดูแลที่เป็นรอยต่อระหว่างโรงพยาบาลและบ้าน ชุมชน ส่งผลให้
ผู้ปุวยที่มีสภาวะการเจ็บปุวยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพา อาจไม่พร้อมและยังคงมีความต้องการการดูแลต่อเนื่องที่ไม่ได้รับ
การตอบสนอง กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดนโยบายให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง เป็น Intermediate care
ทางานร่วมกับ รพ.สต. หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ดูแลผู้ปุว ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สร้างเสริม
สุขภาพปูองกันโรค ลดความพิการ ลดความแออัดเป็นโรงพยาบาลประชารัฐ
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้ปุวยต่อเนื่อง
2) มีการอบรมเพิ่มความรู้ และทักษะ ให้กับแพทย์ พยาบาล ในการดูแลเฝูาระวังภาวะแทรกซ้อน
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดความพร้อมให้ด้านทรัพยากร(คน, เงิน, ของ)
2) บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจ
3) ระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลยังไม่แน่นอน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-

M 23 ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก (1 เดือน- 5 ปี) (กบรส.)
ตัวชี้วัด : ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็กไทยอายุ 1 เดือน – 5 ปีบริบูรณ์
ผลลัพธ์: อัตราป่วยตาย =0
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม มี Node สาขากุมาร 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลบรบือ, M1 (กุมารแพทย์ 1, เครื่อง HFNC
=5) วาปีปทุม F1 (กุมารแพทย์ 1, เครื่อง HFNC = 2) โกสุมพิสัย F1 (กุมารแพทย์1, เครื่อง HFNC = 1)
พิสัยเด็กปุวยตายปีละ2-3 ราย อัตราตายน้อยกว่า1% และมีแนวโน้มลดลง (ปี58-60 =0.44%,0.49%,0.1%)
ปี 61=0 ส่งต่อ จาก รพช.มา ที่ รพ.มค ก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน (ปี 58-60 8.42%,7.57%,3.31%)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) การพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยเด็กและระบบการให้คาปรึกษาไปสู่โรงพยาบาลชุมชน
2) การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด Non-invasive ในโรงพยาบาล Node
3) มีการแบ่งโซนเครือข่ายโรงพยาบาล Node ที่มีกุมารแพทย์
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3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) กุมารแพทย์ยังไม่ครบทุก Node ,ขาดพยาบาลเฉพาะทาง ใน รพช.
2) การคัดกรอง การวินิจฉัยโรค และการประเมินการรักษาเบื้องต้น ของ รพช
3) ประสบการณ์การใช้เครื่องออกซิเจน high flow
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) เพิ่มศักยภาพ M2 ให้สามารถดูแลเด็กใช้เครื่องช่วยหายใจได้
2) สนับสนุนให้มีเครื่องออกซิเจน High flow ใน รพช.มากขึ้น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
1) พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ปุวยเด็กในเขตจังหวัดมหาสารคาม
2) โรงพยาบาลบรบือ สร้างทีมดูแลผู้ปุวยเด็กกึ่งวิกฤตโดยใช้เครื่อง High flow O2 Nasal

Service Plan สาขาสูติกรรม (กบรส.)
M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด เท่ากับ 0
M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) ลงร้อยละ 10
จากปีงบประมาณก่อน
M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ.ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group
classification
ผลลัพธ์ : M 24 อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด เท่ากับ 0 ผลลัพธ์ =0
: M 25 ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์)
ลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณก่อน ผลลัพธ์ ไม่ลด (เพิ่ม 12.5%)
: M 28 การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดในรพ. ที่สูงขึ้นโดยใช้ Robson ten group
classification ผลลัพธ์ 100 %
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
มี Node คือ รพช.บรบือ และ รพช.พยัคฆ์ภูมิพิสัย ตั้งแต่ปี 2557-2560 ไม่พบมารดาตายจากตกเลือดหลัง
คลอด (PPH) อัตรา PPH ปี 2558-2560 เป็น 0.69, 0.55, 1.04 อัตราการคลอดก่อนกาหนด (Preterm labor)
ปี 2558-2560 พบร้อยละ 8.70, 5.46, 5.89 ส่วนใหญ่พบในอายุครรภ์ 35-36 สัปดาห์ รองลงมาคือ 33-34 และ 2832 สัปดาห์ ด้านสถานการณ์ผ่าตัดคลอด (C/S) ปี 2558-2560 พบร้อยละ 52.22, 33.95, 34.63 การใช้ Robson
ten group classification ในราย Elective C/S (group 2b พบ Elective 86.96 % (60ราย) ,มีข้อบ่งชี้ 13.04%
(9ราย) ใน group 4b คือ Elective 82.14 % (23ราย),มีข้อบ่งชี้ 17.86 % (5 ราย)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) เครือข่ายการดูแลสตรีตั้งครรภ์เสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง จัด zoning เพื่อให้เข้าถึงบริการที่รวดเร็วทันเวลา
2) ระบบการให้คาปรึกษาโดยผู้สูติแพทย์ รพ.มค 24 ชั่วโมง (One Labor Room One Province)
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คือ 1) สูติแพทย์ไม่เพียงพอ 2) ขาดกุมารแพทย์ทาให้การดูแลกลุ่ม High risk preterm
ไม่ครบวงจร
2) ขาดระบบสารองเลือด โรงพยาบาลระดับ F

55

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) กาหนดกรอบและแนวทางพัฒนาระบบ และจัดทาแผนพัฒนาระบบบริการ รพช.ระดับ M2 ขึ้นไปจาก
การศึกษารูปแบบของ Robson ten group classification
2) ระบบสารองเลือด ใน รพ.ระดับ F
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
One Labor Room One Province) , (Warning sign PPH) ,ใช้ถุงตวงเลือดทั้งจังหวัด

M 26 ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ60 (กบรส.)
M 27 อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 (กบรส.)
ผลลัพธ์ : ร้อยละของ รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพ ร้อยละ 1.12
: อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ 9.26
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
ในเวลา 2 ปีที่ผ่านมาจังหวัดมี รพ.สต./ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่องปาก ครอบคลุม 6 กลุ่มเปูาหมาย 14
กิจกรรมและให้บริการสุขภาพช่องปากครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ได้ตามเกณฑ์ ซึ่งมีผลงานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ทาให้ผลการดาเนินงาน รพ.สต./ศสม.ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์เปูาหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 แต่ในปี 2561 เพิ่มเกณฑ์เปูาหมายในกิจกรรมย่อยในกลุ่มเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน ได้รับการตรวจ
ฟัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลงาน 4 เดือน ร้อยละ 1.12 และอัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธิ์ของ
ประชาชนในพื้นที่จากเปูาหมายร้อยละ 35 ซึ่งผลงาน 4 เดือนได้ร้อยละ 9.26 อาเภอที่พบอัตราใช้บริการสุขภาพสูงสุด
3 อันดับ คือ อ.แกดา อ.พยัคฆภูมิพิสัย และ อ.บรบือ จังหวัดต้องวางแผนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการมากขึ้น รวมทั้ง
เตรียมจัดประชุมกาหนดบทบาท กรอบการทางานใน รพ.สต. และ PCC
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีการติดตาม นิเทศงานการจัดบริการสุขภาพช่องปากที่มีคุณภาพในรพ.สต.ร่วมกับกลุ่มงานอื่น
2) มีการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
3) มีโรงพยาบาลมหาสารคามเป็นพี่เลี้ยงทันตแพทย์ใน รพช. และรับส่งต่อผู้ปุวยเฉพาะทางให้ รพช.ได้ (มี
ทพ.เฉพาะทางหลายสาขา) และมีการแบ่ง Node เพื่อการส่งต่อใน รพช.ที่มีทันตแพทย์เฉพาะทาง
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ทันตแพทย์ในบางอาเภอมีการโยกย้ายทุกปี ทาให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอาเภอนั้นๆ
2) งานทันตสาธารณสุข ขาดงบประมาณในการใช้ดาเนินงานด้านทันตสาธารณสุข
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินการและงบลงทุนตามแผน Service Plan สาขาสุขภาพช่องปากอย่าง
เพียงพอ
2) ควรมีการสนับสนุนการจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต. ที่มีทันตาภิบาลปฏิบัติงานประจา เพื่อให้การ
ให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
มีการจ้างผู้ช่วยงานทันตกรรมใน รพ.สต./ศสม.ทุกแห่งที่มีทันตบุคลากร ของ รพ.มหาสารคาม และ รพ.วาปีปทุม
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รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 12–14 ก.พ. 2561
คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ สนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ
3.1 ระบบบริหารจัดการกาลังคนด้านสุขภาพ
27. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้ (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60)
น าผลการประเมินดั ชนีความสุ ขของคนทางาน (Happinometer) มาใช้พั ฒนาองค์กร บริ หารงาน เพื่ อ
ส่งเสริมความสุขในการทางาน ส่งผลให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานได้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนาดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) ไปใช้
ผลลัพธ์ : จังหวัดมหาสารคามมีการชี้แจงแนวทางการวัดดัชนีความสุขของคนทางาน และพบว่ามีหน่วยบริการที่
ประเมินดัชนีความสุขของคนทางาน (Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 จานวน 197 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 97.52 และหน่วยบริการ จานวน 202 แห่ง มีการนาข้อมูลจากการประเมินความสุขของคนทางานมา
วิเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 100
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม ได้มีการถ่ายทอดนโยบายและกาหนดกรอบการดาเนนนนงานองค์กรแห่งความสุข ไว้ใน
แผนพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งกาหนดค่านนยมองค์กรของสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดมหาสารคามที่สอดคล้องกับค่านนยม MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ MHSK Model (Mahasarakham
Model) นอกจากนี้ จังหวัดมหาสารคามได้พฒ
ั นานักสร้างสุขเนป็นแกนนาในการสร้างองค์กรแห่งความสุขอีกด้วย
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) นโยบายที่ชัดเจนผู้บริหาร
2) การกาหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของจังหวัด
3) มี ก ารชี้ แ จงท าความเข้ า ใจแนวทาง/สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ก ารน าดั ช นี วั ด ความสุ ข ของคนท างาน
(Happinometer) ไปใช้
4) การประสานงานระหว่ าง Admin หน่ว ยบริ การในเครือ ข่า ย ที่ ส ามารถปรึก ษา Admin จั งหวัด ได้
ตลอดเวลา โดยการโทรศัพท์สายตรง และ Application Line กลุ่ม Admin
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ความไม่ชัดเจนของการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติของตัวชี้วัด ส่งผลกระทบต่อการ ขับเคลื่อน
งานทั้งในระดับเขต และจังหวัด
2) ระบบรายงานที่ขาดการสื่อสารที่ถูกต้อง ทาให้การรายงานไม่สามารถนาไปบริหารจัดการได้
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) การสนับสนุนการแก้ปัญหาความสุข ควรมีโปรแกรมแก้ปัญหาความสุขต้นแบบจากส่วนกลาง เช่นเดียวกับ
โครงการ Happy Money Program เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความสุขในทุกมิติ
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2) การขับเคลื่อนนโยบายองค์กรแห่งความสุขสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารควรเป็นต้นแบบ และมี
การถ่ายทอดนโยบายองค์กรแห่งความสุข อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเวทีการประชุม กวป. เพื่อผลักดันให้มีการนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง
5.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
การดาเนินสร้างสุขแบบบูรณาการเชื่อมโยงทั้ง CUP ในพื้นที่อาเภอวาปีปทุม อาทิ เช่น โครงการเปลี่ยนพุงให้
เป็นเงิน และโครงการ Organization Development ทั้งเครือข่ายวาปีปทุม
28. อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
การบริ หารจั ด การข้ อมู ลก าลั งคนด้ า นสุ ขภาพที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และการก าหนดแผน/กิ จกรรม และ
ดาเนินการเสริมสร้างและธารงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในระบบ เช่น “HR Clinic” ตลอดจนติดตามผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
ผลลัพธ์ : จังหวัดมหาสารคาม มีอัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) ร้อยละ 99.27
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) บุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัดมหาสารคาม ได้รับการส่งเสริมให้มีระบบและสิ่งแวดล้อม ในการ
ทางานที่ดี ด้วยกระบวนการและผู้ปฏิบัติงานด้านกาลังคนที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลในทุกระดับที่มีอย่างจากัด เพราะจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรตาแหน่งข้าราชการ (พยาบาล
วิชาชีพ) ที่จะบรรจุน้อยกว่าจังหวัดอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที่ 7 แต่ยังสามารถบริหารจัดการบุคลากรด้านสาธารณสุขได้
2) มีการมอบหมายหน้าที่การรับผิดชอบการลงโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล HROPS ทั้ง 5 ประเภท
พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของคาสั่งที่ลงระบบ มีทะเบียนเก็บคาสั่งสามารถค้นหาแล้วตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
3) หน่วยงานเครือข่ายในสังกัดจัดตั้ง “HR Clinic” และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อประสานงาน
และดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
2.ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีคณะกรรมการบริหารกาลังคนในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
2) มีคู่มือในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นกระบวนการ
3.ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม พบว่า การลงข้อมูลโปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคล
(HROPS) ล่าช้าในคาสั่งพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ทาให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน
4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
โปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HROPS) เป็นโปรแกรมที่สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนา
เพื่อเป็นฐานข้อมูลสาหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดขั้นตอนการทางาน เห็นควร
ดาเนินการออกคาสั่งด้วยโปรแกรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (HROPS)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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3.2 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
29. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90)
กระบวนการปฏิบัติงานประเด็นความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based : EB 1 – EB 11)
ตัวชี้วัดที่ : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
ผลลัพธ์ : หน่วยรับประเมินมีผลการประเมินได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 90
เกณฑ์เป้าหมายรอบที่ 1 หน่วยงานผ่านการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ข้อ EB4 - EB6 ได้ระดับ 3(5)
การตรวจประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการตรวจ
กระบวนการปฏิบัติงานตามประเด็น ในด้านความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจาการทุจริตในการปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และคุณธรรมการดาเนินงานในหน่วยงาน ทั้งนี้เป็นการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) โดยข้อคาถาม 11 ข้อ : EB 1 – EB 11 และ
ในรอบที่1 นี้ ดาเนินการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ จานวน 3 ข้อคาถาม EB 4 – EB 6 โดยกาหนดเป้าหมาย
ให้หน่วยงานประเมินผ่านเกณฑ์ คะแนน ระดับ 3(5) และและเพื่อเตรียมหน่วยงานในการรับการตรวจประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ EB 1 – EB 11 ในไตรมาสที่ 2 จึงได้ดาเนินการตรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้ง 1 ข้อ (EB 1 – EB 11)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จั ง หวั ด มหาสารคามมี พื้ น ที่ เ ป้ า หมายรั บ การประเมิ น ประกอบด้ ว ย 1.ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
2.โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป 3.สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุกแห่ง 4.โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน
จังหวัด
สสจ.และสสอ.
รพ.
ทั้งหมด

เป้าหมาย
14
13
27
ร้อยละ

ผ่านเกณฑ์ประเมินITA ระดับ 3(5)
13
11
24
85.19

2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) มีผู้รับผิดชอบและประสานงานชัดเจน ขาดความรู้ความเข้าใจต่อเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่ง
ใส่ ( ITA )
2) ขาดการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรับการประเมิน
3) มีความต้องการให้ผู้บริหารให้การสนับสนุนและควบคุมกากับการดาเนิ นงานคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) มากกว่านี้
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ด้านหน่วยงาน (หน่วยรับตรวจ)
1.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อระเบียบแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผล
ให้การจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์ไม่ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง เช่น ใน EB 1 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตั้งแต่กระบวนการแรกจนสิ้นสุดกระบวนการสุดท้ายแต่ยังทาไม่ครบ ทั้งกระบวนการ ข้อ EB 4 ยังมีขาดความเข้าใจใน
การประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในทุกงบประมารที่หน่วยงานมีหรือได้รับจัดสรร ข้อ EB 11 การจัดตั้งกลุ่มเพื่อการ
ตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงานแต่ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการบริหารงาน
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2) ด้านคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด ควรให้คาปรึกษาหน่วยงานในจังหวัดเพิ่ม
มากขึ้นในการเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้ตรงประเด็นการตอบคาถาม
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ของหน่วยงานให้เข้าใจ
ถึงระเบียบ ปฏิบัติ เกณฑ์การประเมินและการจัดเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์คุณธรรมและความโปร่งใส
2) หน่วยงานเป้าหมายควรมีมาตรการ /แนวทางการควบคุมกากับและติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ITA
3) ทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ ระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานเป้าหมายให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่(ITA)
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
30. ร้ อยละของการจั ดซื้อร่ วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม (ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20)
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด/กรม และ
ระดั บเขต ของยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริ หารจัดการด้านยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
ตัวชี้วัด : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิท ยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุทันตกรรม คิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทั้งหมด
ผลลัพธ์ : ดาเนินการจัดซื้อร่วม รอบไตรมาส 1/61 เท่ากับร้อยละ 50.65
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
1) มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
2) มีการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2560
3) มีจัดทากรอบบัญชียาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาระดับโรงพยาบาลและระดับ รพ.สต.แต่ยังไม่ครอบคลุม
4) มีกาหนดราคาอ้างอิง ระดับเขตและจังหวัด และนามาใช้ในพื้นที่
5) จัดทาแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และรับอนุมัติภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success) ประกอบด้วย
1) ผู้นาให้ความสาคัญต่อนโยบาย
2) มีการกากับ ติดตาม หลายช่องทาง อย่างสม่าเสมอ
3) บูรณาการร่วมกับการตรวจสอบภายในในการควบคุมให้ดาเนินการจัดซื้อจัดหาตามจริยธรรม
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) การจัดซื้อร่วมวัสดุทันตแพทย์ จัดซื้อต่ากว่าร้อยละ 20 จานวน 3 แห่งได้แก่ รพ.เชียงยืน นาเชือก และ
พยัคฆภูมิพิสัย
2) คณะกรรมการจัดทากรอบรายการจัดซื้อร่วมทางานล่าช้า เนื่องจากภาระงานมากและขั้นตอนการ
ดาเนินการซับซ้อน ทาให้ไม่สามารถประกาศ
3) ยาองค์การเภสัชกรรมขาดโดยแจ้งล่าช้า ทาให้เกิดภาวะยาไม่เพียงพอในช่วงแรกก่อนที่องค์กรเภสัชกรรมจะ
ได้มีการประกาศรายการยาที่จะขายและไม่สามารถขายให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 7
4) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) ติดตามการดาเนินการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตแพทย์ทั้ง 3 แห่ง
2) จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
31. ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัด สป.สาธารณสุข มีกลไกการตรวจสอบภายในอย่าง
เป็นรูปธรรม คือ
- ดาเนินการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- ดาเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
- มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลเชิงผลผลิต ผลลัพธ์
- ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด จัดทาแผนการตรวจสอบภายในประจาปี พ.ศ.
2561= 4 ระดับ ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 12 แห่ง, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ 13
แห่ง และ รพ.สต. 26 แห่ง ในส่วน รพ.สต.ที่ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดไม่ได้ตรวจสอบได้มอบหมายคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับอาเภอดาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดทราบ โดยใช้การประเมินความเสี่ ย งตามบริบทของพื้นที่ การติดตามผลการแก้ไขข้อทักท้ว งอยู่ระหว่าง
ดาเนินการและจะรายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ ประจาปี พ.ศ.2560 ผลการประเมิน 5 มิติที่พบจุดอ่อน โรงพยาบาลเชียงยืน
โรงพยาบาลนาดูน และโรงพยาบาลชื่นชม ได้จัดทาแผนพัฒนาองค์กรเรียบร้อยแล้ว
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด มหาสารคาม และโรงพยาบาลนาเชื อ ก ด าเนิ น การจั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการใช้ค่าสาธารณูปโภค โรงพยาบาลมหาสารคาม อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาคาสั่งฯ
และรายงานสภาพการใช้ค่าสาธารณูปโภค มีหนี้ค้างชาระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 19,262.22 บาท
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารทุกหน่วยงานควรให้การสนับสนุนให้ คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด
และระดั บ อ าเภอ ขั บ เคลื่ อ นการตรวจสอบภายใน การควบคุ ม ภายในของจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี
2) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีกลุ่มงานตรวจสอบภายในในระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใน
ระดับจังหวัดและระดับเขตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลที่ดี
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และระดับอาเภอ มีบุคลากรไม่เพียงพอและมีภาระ
งานประจาทาให้ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
- ไม่มี 5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
-
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32. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ระดับ 5 ร้อยละ 60)
ส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดาเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award :
PMQA) ประกอบด้วย
1) ลักษณะสาคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด คือ
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด
4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวด
5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
โดยปี 2561 วัดผลการดาเนินการที่ หมวด 1 และหมวด 5
ตัวชี้วัดที่ 63.1 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสจ.ผ่าน PMQA ระดับ 5
ร้อยละ 60
ตัวชี้วัดที่ 63.2 : ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ.ผ่าน PMQA ระดับ 5
ร้อยละ 20
ผลลัพธ์ : 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีการดาเนนนนงานพัฒนาคุณภาพการบรนหารจัดการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี
2551 โดยผู้บรนหารมีนโยบายให้ความสาคัญ ทบทวนการบวนการดาเนนนนงานที่ผ่านมา และได้สนับสนุนงบประมาณใน
การขับเนคลื่อนการดาเนนนนงานการพัฒนาคุณภาพการบรนหารจัดการภาครัฐ ได้มีการตั้งทีมคณะทางาน โดยใช้ชื่อว่า
Dream Team เนพื่อขับเนคลื่อนการดาเนนนนงานพัฒนาคุณภาพการบรนหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในภาพทั้งจังหวัดและครอบคลุมทุกอาเนภอ ร้อยละ 100
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บรนหารให้ความสาคัญ การถ่ายทอดนโยบายชัดเนจน
2) มีทีมพี่เนลี้ยง (Dream team) ให้คาแนะนา เนรียนรู้ และพัฒนาร่วมกันกับสาธารณสุขอาเนภอ
3) มีการบูรณาการทางานร่วมกับการสร้างสุขในองค์กร เนน้นการสร้างความผูกพันในองค์กร บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการเนข้าร่วมกนจกรรม
4) ใช้กระบวนการนนเนทศงานให้ทุกอาเนภอมุ่งเนน้นการควบคุมกากับการดาเนนนนงานให้มีประสนทธนภาพ ผ่านการ
ประชุมประจาเนดือน และการดาเนนนนงานองค์กรสร้างสุของค์กร
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ในระดับอาเนภอในการดาเนนนนงานที่ต้องใช้งบประมาณ อาจเนกนดความล่าช้าในการพัฒนาตามแผนที่วางไว้โดย
ทุกอาเนภอ มีการบูรณาการตามแผน CUP ในการดาเนนนนงานตามแผนปรับปรุงองค์กร หมวด 1 และหมวด 5 ด้วยงบ
ดาเนนนนงานของสานักงานสาธารณสุขอาเนภอที่ได้รับจัดสรรจากจังหวัด
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4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ผู้บริหารให้ความสาคัญ มีระบบติดตามควบคุมกากับ ประเมินผลที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่าง
มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากรซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้แห่งองค์กร และจัดสรร
งบประมาณในกิจกรรมการการดาเนินงาน
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
33. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท.
ร้อยละ 100, รพช. ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80)
หน่วยบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลมีการพัฒนาคุณภาพองค์กร โดยมีวัฒนธรรมคุณภาพ มีการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน HA และพัฒนาอย่างเชื่อมโยงเป็นองค์กรเรียนรู้ / มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และมีการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน HA ได้ครบถ้วน ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ตัวชี้วัดที่ 64.1 : ร้อยละของรพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค/กรมสุขภาพจิต
มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 64.2 : ร้อยละของรพช. มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ : 1. โรงพยาบาลมหาสารคามผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 Re-accreditation ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างรอผลการ
ต่ออายุการรับรอง Re-accreditation ครั้งที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 จานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
จังหวัดมหาสารคามได้นายุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศใน 4
ด้าน (P&P, Service, People, Governance) นามาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 4 แผนยุทธศาสตร์
บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) ด้านการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
องค์กรคุณภาพระดับโรงพยาบาล ใช้มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ปัจจุบันมีโรงพยาบาลได้รับการรับรอง
HA ขั้น 3 จานวน 11 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 (ไม่รวม F3) แนวทางการดาเนินงานใช้เครือข่ายพี่เลี้ยงพัฒนาคุณภาพ
ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับผิ ดชอบงาน จากโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานที่สาคัญร่วมกัน โดยมีโรงพยาบาลบรบือเป็นผู้จัดการเครือข่าย ในปี 2561 มีโรงพยาบาล
เป้าหมายที่เครือข่ายต้องให้การสนับสนุนให้เข้าสู่กระบวนการขอต่ออายุการรับรองให้เป็นไปตามกาหนด จานวน 4 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลนาดูน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย โรงพยาบาลเชียงยืน และ โรงพยาบาลบรบือ ผลการดาเนินงานใน
เดือนตุลาคม 2560 - มกราคม 2561 ได้มีการประชุมเครือข่าย 1 ครั้ง มีแผนในการออกเยี่ยมเตรียมความพร้อม
โรงพยาบาลเป้าหมายร่วมกับที่ปรึกษาพื้นที่ มีการออกนิเทศติดตามงานนโยบายและตัวชี้วัด PA ทุกอาเภอและควบคุม
กากับโดยการรายงานผลการดาเนินงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน จากการการรายงานของโรงพยาบาลเป้าหมายทั้ง 4
แห่งอยู่ระหว่างการจัดทาเอกสารส่ง สรพ.ตามกระบวนการขอต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
อย่างไรก็ตามการสร้างแรงจูงใจให้ทีมเครือข่าย QLN ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหน่วยงานให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานมีส่วนผลักดันสู่เป้าหมายให้ระบบบริการสุขภาพเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันภายในจังหวัด เกิดผลลัพธ์ที่ดีทาให้เกิดการให้บริการที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ผู้รับบริการและ
ผู้ให้บริการปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดีขึ้น
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2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาและกาหนดเป็นตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของจังหวัด
2) มีคณะกรรมการเครือข่ายพี่เลี้ยง(QLN)ที่ครอบคลุมทุกสหวิชาชีพ
3) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ที่ต่อเนื่อง
4) มีการนิเทศ/ติดตามรายงานระดับความสาเร็จการดาเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับจังหวัด ระดับอาเภอ
รายเดือนและรายไตรมาส
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
โรงพยาบาลไม่ได้รับวันเข้าเยี่ยมจาก สรพ.ทันตามกาหนดการหมดอายุการรับรอง
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยง QLN
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)
34. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ที่กาหนดคือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย
1) บริหารดี 2) ประสานงานดี ภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี 4) บริการดี 5) ประชาชนมีสุขภาพดี
มีเกณฑ์ประเมิน 5 หมวด โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25)
ผลลัพธ์ ไตรมาสแรก อยู่ระหว่างดาเนินการ
1.วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. หมายถึง การพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลติดดาวที่กาหนด คือ 5 ดาว 5 ดี ประกอบด้วย 1) บริหารดี 2) ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม 3) บุคลากรดี
4) บริการดี และ 5) ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการแปลผลระดับดาว ดังนี้
ร้อยละ 60.00 - 69.99 เท่ากับ 3 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 70.00 - 79.99 เท่ากับ 4 ดาว (รายงาน เขต และจังหวัด เพื่อการพัฒนา)
ร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 ดาว
สถานการณ์ข องจั งหวั ดมหาสารคาม ผลการด าเนิ น งาน ปี 2560 จากจานวน รพ.สต.ทั้ งหมด 175 แห่ ง
ประเมินตนเองจานวน 175 แห่ง ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว จานวน 47 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.86 เป็นไปตาม
เป้าหมายของจั งหวัด ที่กาหนดไว้ที่ ร้ อยละ 25 เปรียบเทียบผลงานสูงกว่าเป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 7 และของ
ประเทศที่กาหนดไว้ที่ร้อยละ 10
ปัจจุบันปี 2561 จังหวัดมหาสารคามได้กาหนดให้เป็นนโยบายที่สาคัญ รพ.สต.ทุกแห่งต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและให้ผ่านการรับรองระดับ 5 ดาว โดยกาหนดเป้าหมายของจังหวัดที่ ร้อยละ 50 (สะสม) โดยมุ่งเน้นให้
รพ.สต. ที่ยังไม่ผ่านระดับ 5 ดาว จานวน 128 แห่ง ต้องส่งแบบประเมินตนเอง และพัฒนาให้ผ่านการรับรองระดับ 5
ดาว อย่างน้อย 48 แห่ง บูรณาการกับเป้าหมาย PCC ปี 2560-2563 เป็นเป้าหมายพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี 2561
รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ภายใต้เป้าหมาย “ประชาชนได้อะไร’ เน้นหมวด 2 กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่
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ชัดเจน ตาม พชอ./ODOP/OTOP ขับเคลื่อนการพัฒนาจนถึงหมวดผลลัพธ์ โดยมีแผนและแนวทางการดาเนินงานในปี
2561 รายละเอียด ดังนี้
1) มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน PA โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
2) จัดตั้งทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว เข้าร่วมเป็นทีมประเมินระดับเขต จานวน 1 ทีม ระดับจังหวัด จานวน 1 ทีม
และระดับอาเภอ จานวน 13 ทีม
3) เข้ารับการอบรมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขต ของกระทรวงสาธารณสุข และประชุมทีมพี่ เลี้ยงระดับ
จังหวัด และอาเภอ เพื่อชี้แจงคู่มือการประเมินรพ.สต.ติดดาว พร้อมจัดทา QR Code คู่มือ รพ.สต. ติดดาว ปี 2561
ให้กับผู้รับผิดชอบ
4) รายงานสถาณการณ์การรับรอง รพ.สต.ระดับ 5 ดาวปี 2560 แก่ทีมพี่เลี้ยงระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับ
อาเภอ และแจ้งเป้าหมายการพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ปี 2561 ที่ ร้อยละ 50 (สะสม)
5) กาหนดให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบหลักระดับอาเภอ
6) กาหนดให้อาเภอพิจารณา รพ.สต.เป้าหมายเปิด PCC ปี 2560-2563 เป็นเป้าหมายพัฒนารพ.สต.ติดดาว
ปี 2561
7) กาหนด Time line การดาเนินงาน ดังนี้
- ส่งรายงานแบบประเมินตนเอง ภายในวันที่ 31 ม.ค.2561 และส่งรายงานการรับรองผลระดับ
อาเภอภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
- แจ้งอาเภอทราบแนวทางการประเมินระดับจังหวัดจะออกประเมินระดับอาเภอทุกอาเภอ ใน
เดือนพฤษภาคม 2561 โดยใช้วิธีสุ่มประเมินจากการจับฉลากเป้าหมาย ปี 2561
8) มีการสื่อสารติดตามงานทางกลุ่มไลน์ รพ.สต.
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญ และมีนโยบายที่ชัดเจน และมีการกากับ
นิเทศติดตามงาน เป็นรายเดือนและรายไตรมาส
2) จัดทาเป็นคารับรองปฏิบัติราชการระหว่างนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้บริหารระดับอาเภอ และเป็น
ข้อกาหนดส่วนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ
3) กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนโดยให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับอาเภอ
4) กระทรวงสาธารณสุขมีการปรับปรุงคู่มือการพัฒนา รพ.สต. ติดดาว ปี 2561 ทั้งเกณฑ์และวิธีการประเมินที่
สามารถเข้าใจได้ง่ายแก่ผู้ปฏิบัติที่นาไปใช้ในพื้นที่
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
พื้นที่มีความเห็นในประเด็นเกณฑ์การประเมิน Green and clean บางข้อ ทาได้ยากที่จะผ่านตามเกณฑ์
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของ รพ.สต.
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) สรางกลไกขับเคลื่อนที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ กับ นโยบาย PCC & รพ.สต.ติดดาว
2) สรุปบทเรียนผลดาเนินงานพัฒนา/แกไขปญหาสาคัญ ตามบริบทในแต่ละพื้นที่
3) พัฒนาระบบกากับติดตาม ประเมินผล และเยี่ยมเสริมพลังใหมีประสิทธิภาพ
5. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง Best practice (ถ้ามี)
Best practice: กลยุทธ์ในการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ดังนี้
1) กาหนดการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) เป็นตัวชี้วัดระดับ
อาเภอ
2) สร้างขวัญและกาลังใจคนทางาน โดยใช้เป็นเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ
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35. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกิน ร้อยละ 6)
ระบบข้อมูลบัญชีของหน่วยบริการที่ดีมีคุณภาพ ทาให้ผลการประเมินสถานะทางเงินมีความถูกต้อง และ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
การขับเคลื่อนการเงินการคลังปี 2561
1. มีมาตรการในการขับเคลื่อนการเงินการคลัง
2. มีการบริหารและกากับแผนการเงิน (PlanFin)
3. เครื่องมือในการพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีระบบการกากับและรายงาน
ตัวชี้วัด ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6 )
ผลลัพธ์: การดาเนินงานในไตรมาสแรก หน่วยบริการในสังกัด สป.สธ ระดับ รพศ./รพท./รพช.ในจังหวัดมหาสารคาม
ไม่มีหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
มีการนานโยบายการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากากับติดตามทุกไตรมาส ทาให้
ภาวะวิกฤติด้านการเงินการคลังดีขึ้นเป็นลาดับ ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2561 พบว่า โรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม
ไม่มีภาวะวิกฤติทางการเงิน ระดับ 7 ผ่านตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (ระดับ 7 ไม่
เกินร้อยละ 6)
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ
2) การจัดระบบการตนดตามการดาเนนนนงานด้านการบรนหารการเนงนนการคลังด้วยตัวชี้วัดนนเนทศและประเนมนนผลการ
ปฏนบัตนราชการระดับจังหวัด โดยมุ่งเนน้นกระบวนการพัฒนาระบบการเนฝ้าระวังการเนงนนการคลังอย่างมีส่วนร่วมของ
โรงพยาบาลและเนครือข่ายบรนการ
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
หน่วยบริการบางแห่งมีข้อจากัดด้านการขยายการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และบางแห่งมีข้อจากัดด้านประชากรที่มี
จานวนน้อยกว่า 25,000 คน ตลอดจนการรับภาระเงินเดือนบุคลากรค่อนข้างมาก
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
ควรจัดระบบพี่เนลี้ยงในการให้คาปรึกษาการดาเนนนนงานด้านการเนงนนการคลัง
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice
พัฒนาการจัดเนก็บรายได้ของหน่วยบรนการ ทาโปรแกรมจัดเนก็บรายได้


66

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (Executive Summary) รอบที่ 1 ปี 2561 วันที่ 12–14 ก.พ. 2561
คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
4.1 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตัวชี้วัด : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ข้อมูล สป.)
ผลลัพธ์ : อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน
(ไตรมาส 1 เท่ากับ 7.06 ต่อประชากรแสนคน) (ข้อมูล 3 ฐาน)
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความสาคัญสภาพปัญหาของพื้นที่
อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2552-2559 มีค่าต่่ากว่า 18.00 ต่อ
ประชากรแสนคน ยกเว้นปี 2559 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 18.67 ต่อประชากรแสนคน แต่อย่างไรก็ตาม ค่า
เป้าหมายปี 2561 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ≤ 16 ต่อประชากรแสนคน (ฐานข้อมูลมรณบัตร สนย.) หรือ
ลดลงร้อยละ 21 จากค่าตั้งต้น (median 2553-2555) ภาพรวมไตรมาสที่ 1 เป้าเสียชีวิตภาพรวมจังหวัดไม่เกิน 24 ราย
(2.54 ต่อประชากรแสนคน) ผลเสียชีวิต 68 ราย (คิดเป็น 7.06 ต่อประชากรแสนคน) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561
(ข้อมูล 3 ฐาน Cockpit เขตสุขภาพที่ 7) อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนของแต่ละอ่า เภอไม่เกินค่าเป้าหมายหลัก แต่มี
อ่าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตเกินค่าเป้าหมายในไตรมาสแรก ยกเว้นแกด่า (ที่ไม่พบผู้เสียชีวิต) อ่าเภอที่พบว่ามีอัตราการ
เสี ย ชี วิต สู งสุ ดได้แ ก่ อ่ าเภอเมือ ง อ่ าเภอโกสุ มพิ สั ย และอ่ าเภอบรบื อ (คิด เป็ น 11.87, 9.16, 8.26 ต่ อแสนประชากร
ตามล่าดับ) คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อไป และเกินเป้าหมาย ในที่สุดถ้าไม่มีกลไกการขับเคลื่อนที่ดีและเหมาะสม
อาจท่าให้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนของจังหวัดมหาสารคามเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของสาเหตุ
การเสียชีวิตของประชาชนในจังหวัด
ประเด็นการตรวจราชการบูรณาการ
 ประเด็นเชิงระบบบริหารจัดการ
1) การดาเนินงานศูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ประชุม ศปถ.จังหวัดทุกเดือน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน มอบรองผู้ว่าสรุปประเด็นเพื่อน่าเสนอในเวทีความั่นคงของจังหวัดทุกเดือน ซึ่งมีการน่าเสนอข้อมูล
อุบัติเหตุ และการแก้ไขปัญหาโดยมี ปภ.จังหวัดเป็นเลขา
2) กลไกการดาเนินงานด้านข้อมูล ข้อมูล 3 ฐาน ปภ.จังหวัดรวบรวม ซึ่งข้อมูลในช่วงเดือนมกราคมยังไม่สมบูรณ์ มี
การใช้โปรแกรม IS Online ทั้ง 13 โรงพยาบาล มีเพียงร.พ.ของอ่าเภอบรบือ กุดรัง วาปีปทุม พยัคฆภูมิพิสัย และอ่าเภอแก
ด่า ที่สามารถ ส่งออกรายงานได้เพื่อให้จังหวัดใช้ในการติดตามข้อมูลต่อไป
3) การดาเนินงานตามมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ปี 2561 มีการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดให้แก่
หน่วยงานภาครัฐเข้าร่ว มด่าเนินการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน โดยปภ.จังหวัด มีหน่ว ยงานที่
ด่าเนินการจ่านวน 12 แห่ง (ปี 2560 เข้าร่วม 10 หน่วยงาน)
4) มาตรการชุมชน ด่านชุมชน ข้อมูลการด่าเนินงานด่านชุมชนช่วงที่กาลปีใหม่ 2561 ทุกอ่าเภอก่าหนดให้มีจุดหลัก
จุดบริการประชาชน อ่าเภอละ 2 แห่ง ซึ่งได้รับงบประมาณ จุดละ 2,000 บาท ประเด็นปัญหาที่พบคือ
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 หน่วยงานปฏิบัติ เช่น อ่าเภอ ท้องถิ่น ต่ารวจ มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 ความเหมาะสม ความคุ้มค่า ของการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการ ในบางจุดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
และการจราจร การปฏิบัติงานในจุดตรวจ/จุดบริการบางจุด ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 การดาเนินการในการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ
1) การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับ FR หน่วย FR
จังหวัดมหาสารคามมีจ่านวน 132 หน่วยปฏิบัติงานได้ 128 หน่วย (จ่านวน อบต.123แห่ง /เทศบาล 19 แห่ง) 4 หน่วย
ได้แก่ อบต.ดอนเงิน/อบต.กุดรัง/อบต.เมืองเสือ/เทศบาลต่าบล.นาเชือก ไม่พร้อมในการให้บริการเนื่องจากมีการเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่และรถไม่พร้อมใช้ออกปฏิบัติการ
2) การออกปฏิบัติการ ภายใน 10 นาที ทุกหน่วยที่ออกปฏิบัติการได้ สามารถด่าเนินการได้ภายใน10นาที
3) การเรียกใช้หน่วยปฏิบัติการ ผ่าน 1669 ทุกอ่าเภอสามารถเรียกใช้หน่วยปฏิบัติการ ผ่าน 1669 ได้ ยกเว้นบาง
พื้นที่ในอ่าเภอเชียงยืน และอ่าเภอชื่นชม ที่การเรียกใช้หน่วยปฏิบัติการจะไปติดที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์
2. ปัจจัยความสาเร็จ (Key Success)
1) ผู้บริหาร ผู้น่าในทุกระดับ ตระหนักและให้ความส่าคัญเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยทางถนน และมีความมุ่งมั่น
ในการแก้ไขปัญหา
2) ขับ เคลื่ อนการด่ าเนิ น งานป้ อ งกั น และลดอุบั ติเ หตุ ทางถนนผ่ าน “ศู นย์ อ่า นวยการความปลอดภั ยทางถนน
(ศปถ.)” ระดับจังหวัดและอ่าเภอ โดย สสอ.และ ร.พ. เป็นเลขานุการร่วมในคณะท่างาน ศปถ.อ่าเภอ
3) พัฒนาระบบข้อมูล 3 ฐาน ร่วมกับต่ารวจและบริษัทกลางฯ มีการประชุมร่วมเพื่อวางแผนและหาแนวทางในการ
ด่าเนินงาน พร้อมสะท้อนข้อมูลให้ ศปถ.ทุกอ่าเภอได้รับทราบสถานการณ์และร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา
4) ด่าเนินการครอบคลุม 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านข้อมูล มาตรการด้าน
การป้องกัน และมาตรการด้านการรักษาพยาบาล
3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) ขาดความเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้ม ในระดับจังหวัดและอ่าเภอที่เป็นปัจจุบัน (Real Time)
ฐานข้อมูลที่ใช้เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายและข้อมูลด่าเนินการ 3 ฐาน ไม่สอดคล้องกันและไม่เป็นปัจจุบัน
2) ความเข้มแข็งของด่านชุมชน ความครอบคลุมของจ่านวนด่านฯ และการบังคับใช้ พรบ.แอลกอฮอล์ในชุมชน
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูล IS และ 43 แฟ้มในระดับอ่าเภอให้มีความเชื่อมโยงกันและสามารถส่งออกรายงานได้ ใช้
ฐานข้อมูลเดียวกันในการวิเคราะห์และวางแผนการด่าเนินงาน
2) ประเมินผลการบาดเจ็บและเสียชีวิต ช่วงเทศกาล เน้นนโยบาย D-RTI และขับเคลื่อนผ่าน พชอ. ในอ่าเภอเสี่ยง
เพื่อให้ ทุกเครื อค่ายมีส่ ว นร่ว ม เน้ น การใช้มาตรการชุมชนการก่าหนดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน และการบังคับใช้ พรบ.
แอลกอฮอล์ในชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี)


วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.ยางสีสุราช/ รพสต.เหล่าหมากคา/ ศสมช.บ้านนาภู หมู่ที่ 1
นาทีมโดย : นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชม มีผลงานเรื่องวัณโรคมีการติดตามที่ดีเยี่ยม 100% การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมไม่มีเคสมา 2 ปีแล้ว
เนื่องจากมีการเข้าถึงในการรณรงค์ในโรงเรียน เรื่องการเงินการคลังสามารถบริหารจัดการได้ดี และการดาเนินงาน
สาคัญเรื่องต่างๆทางด้านสาธารณสุขสามารถทาได้อย่างเข้มแข็ง
ปัญหาที่พบ :
1. วัณโรคผู้ป่วยตายในพื้นที่จะค่อนข้างสูง และผู้ป่วยเสี่ยงจะมีจานวนค่อนข้างเยอะแต่การคัดกรองในส่วน
กลุ่มอื่นๆ อาจจะต้องมุ่งเน้นในกลุ่ม DM Uncontrol
2. การ Refer ไป Node จะทาให้ลดอัตราความเสี่ยงได้ดีขึ้นให้ดาเนินเรื่องการใช้ถุงตวงเลือดในทุกเคส
3. กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัยถ้ามีการติดตามในกลุ่มนี้ จะสามารถทาให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้
4. การลดการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมให้เร่งดาเนินการจัดหาเวชภัณฑ์ที่ป้องกันการตั้งครรภ์ให้เพียงพอและเฝ้า
ระวังในวัยรุ่นและให้สุขศึกษา เเละการรณรงค์จะช่วยป้องกันเรื่องการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรได้
5. เน้นเรื่อง Care plan ว่าสามารถดาเนินการได้ตาม care plan ตั้งไว้หรือไม่ และให้ดูแลในกลุ่มติดสังคม
เพิ่ม เพื่อลดผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียง
6. เน้นการเฝ้าระวังอุบัติการณ์ในการตกเลือดในมารดาหลังคลอดโดยใช้ CPG ร่วมกันกับโรงพยาบาลจังหวัด
ทาให้สามารถ Consult + Detect ได้ทันในการป้องกันมารดาตกเลือดหลังคลอด

วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ : คปสอ.บรบือ/ รพ.สต.เหล่าตามา/ ศสมช.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 3
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
การนาเสนอผลงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 Excellence และสรุปความก้าวหน้าผลการดาเนินงาน PA 12
ประเด็น ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่มีทิศทางที่ทาให้เกิดผลสาเร็จ เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากภาคีเครื อข่าย และขอชื่นชม
การดาเนินงานด้านการเงินการคลังมีการบริหารดีมาก ชื่นชมการดาเนินงานโครงการพระราชดาริ ต้นแบบอาเภอ
ไอโอดีนเชื่อมโยงกับงานพัฒนาการเด็กอย่างมีคุณภาพ และให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน
ปัญหาที่พบ :
1. การติดตามเรื่อง RDU ให้ผ่านขั้นที่ 2
2. งานด้านจิตเวชผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการได้ดีมาก ให้เตรียมพร้อมกับผู้ติดยาเสพติดที่จะมารั บบริการ
เพิ่มขึ้น
3. ติดตามเรื่องภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ การตั้งครรภ์ซ้าในวัยรุ่น
4. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง TB ควรมีการคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยการคัดกรองพัฒนาการล่าช้า การให้ความรู้ในการคัดกรองของครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตาบล
6. ประสานกับภาคีเครือข่าย อปท. ในการประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การจัดซื้อวัคซีน
7. LTC เน้นเรื่อง care plan ที่มีคุณภาพ และลงดูในทางปฏิบัติสามารถทาได้จริงหรือไม่

วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ทีมที่ 1 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร (คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : โรงพยาบาลนาเชือก บ่าย : โรงพยาบาลบรบือ
นาทีมโดย : นายเเพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7
โรงพยาบาลนาเชือก
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
- ขอชื่นชมและให้กาลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข
- ขอชื่นชมโรงพยาบาลนาเชือกที่มีผลงานเด่นทางด้านวิชาการในปีที่ผ่านมา เรื่องการบริหารจัดการขยะ
ติดเชื้อในโรงพยาบาล
- การบริหารจัดการบุคลากรทางด้านสาธารณสุขอย่างไร ให้เจ้าหน้าที่มีความสุขในการทางาน
- การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจะบริหารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
- RDU ใน รพ.สต. จะดาเนินการอย่างไรให้ลดการใช้ยาที่ไม่จาเป็นลง
- ปี 2561 จังหวัดมหาสารคามจะเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการนานาชาติ (International conference)
โรงพยาบาลบรบือ
ประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
- ขอฝากเรื่อง การบริหารจัดการ คน เงิน ของ การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การบริหาร
จัดการขยะในโรงพยาบาล ด้านการเงินการคลังทาเช่ นไรให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในโรงพยาบาล เเละพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ
- ขอชื่นชมในการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีในครั้งนี้และขอให้กาลังใจบุคลากรทุกท่าน ที่ปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทีมที่ 2 ตรวจเยี่ยมเชิงบริหาร(คน เงิน ของ) + อาหารปลอดภัย
เช้า : รพ.ทั่วไป..รพ.มหาสารคาม..บ่าย : รพ.ชุมชน..รพ.วาปีปทุม
นาทีมโดย : พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 7

รพ.มหาสารคาม
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมการดาเนินงานในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ขับเคลื่อน CUP เมืองไปกับแม่
ข่ายผ่าน คปสอ.เมือง และ DHB ส่งเสริมให้ผู้บริโภคปลูกผักสวนครัวเบื้องต้นเองทีบ้าน ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
จ าปาศรี ป ระชาชนรู้ จั ก เชื่อ มั่น ชอบ และใช้ การแพทย์แ ผนไทย การแพทย์พื้ นบ้ าน การแพทย์ ทางเลื อ ก และ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย การดาเนินงานด้าน ER คุณภาพได้ดี EMS ประสานกับภาคีเครือข่าย
ปัญหาที่พบ :
- ปัญหาเรื่องการเงินการคลัง
- ปัญหาการการคัดกรอง TB ในเขตเมือง การติดตามคนไข้ TB Mapping ที่อยู่ของผู้ป่วย

รพ.วาปีปทุม
ประเด็นสาคัญดังต่อไปนี้
ชื่นชมผลงานเด่น และการดาเนินงานของ รพ.วาปีปทุม บริหารจัดการได้ดีมาก การเงินการคลังดีมาก
การบริหารอัตรากาลังคนได้ดี การดาเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มี Happy MOPH กระบวนการพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยโดยการทางานเป็นทีม ภาคีเครือข่ายให้ความสาคัญ เกิดศูนย์อโรคยา บ้านปาบู่ ดูแลผู้สูงอายุด้วยสมุนไพร
ครบวงจร เช้นการปลูกพืชสมุนไพร แปรรูป ส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพรนวดและประคบ
ปัญหาที่พบ /ข้อเสนอแนะ
- การจัดการเกี่ยวกับ LTC เน้นเรื่อง care plan ที่มีคุณภาพ และลงดูในทางปฏิบัติสามารถทาได้จริงหรือ
ไม่ให้มีคุณภาพได้มีการดาเนินการจริงหรือไม่
- Dead Case conference ในเรื่อง TB การติดตามคนไข้ TB Mapping ที่อยู่ของผู้ป่วย
- การสั่งยาเพิ่มใน Item ยา



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

หน่วยงาน

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

เบอร์โทร

Email

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

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

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

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

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล
นพ.ไพรัตน์ สงคราม

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมฟื้นฟู)

กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
สสจ.กาฬสินธุ์

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

นพ.ชาญชัย ธงพานิช

ผู้อานวยการสานักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 7 รพ.ธัญญา
รักษ์
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการ
สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น

081 849 3359 chanchai_medicine@hotmail.com

สถาบันพัฒนานวัตกรรมด้าน
ระบบบริการสุขภาพภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักบริหาร

090 197 6186 wararutkij@yahoo.com

กรมสนับสนุนบริการ 22 นางวรารัตน์ กิจพจน์
สุขภาพ
23 นางลัดดา ปิยเศรษฐ์

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

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

081 733 1971 lad2501@hotmail.com

หน่วยงาน

No
ชื่อ – สกุล
24 นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา

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

ตาแหน่ง

Email

081 661 6220 hs4nq@hotmail.com

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

รักษาราชการแทน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต
7
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สานักงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพเขต 7
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เขต7
กองคุ้มครองฯ
กองคุ้มครองฯ
กองคุ้มครองฯ

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

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

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

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

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

น.ส.พัชรา เสถียรพักตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

นางณัฐกาญจน์ ศรีสาอางค์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

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

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
เภสัชกรชานาญการพิเศษ
นายแพทย์ชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

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

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

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

นางเลขา ปราสาททอง

ผู้อานวยการสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7

เบอร์โทร

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

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

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

No
54
55
กองบริหารทรัพยากร 56
บุคคล
57

หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านทุจริต
ITA ธรรมาภิบาล

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

ชื่อ – สกุล

เบอร์โทร

Email

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

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

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

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

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

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

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

72 นพ.ชวศักดิ์ กนกกันฑพงษ์

รองผู้อานวยการสานักงานบริหารโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.)

สานักงานบริหารโครงการ
ร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว
ชนบท (สบพช.)

O81 718 8546 chavasak@mail.com

73
74
75
76
77
78
79
80

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

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

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

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

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

ตาแหน่ง

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

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

สานักงานสนับสนุนระบบปฐม
ภูมิและคลินิกหมอครอบครัว

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

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

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

หน่วยงาน

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

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

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

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

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

1

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

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

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

13 MO 1.1 ร้อยละสถานบริการสุขภาพมีการคลอด
มาตรฐาน
14 MO 1.2 ร้อยละของเด็กที่มีความฉลาดทางสติปัญญาต่า
กว่าเกณฑ์ได้รับการพัฒนาและ ดูแลช่วยเหลืออย่าง

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
สคร.7

นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ

นางสาวมยุรา สีสาร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สคร.7

นางสาวมยุรา สีสาร

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

สคร.7

ดร.กรรณิการ์ ตฤณวุฒิพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สคร.7

ดร.จริยา อินทรรัศมี
ผู้ร่วม
1.นางสุภาภรณ์ ลมูลศิลย์

นวก.สธ.ชานาญการพิเศษ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ

2.น.ส.วาทินี จันทร์เจริญ

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

3.นายยุทธยา สุภาปัญญากุล

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

4.นางปิยนันท์ ชีคกี้

นวก.สาธารณสุขชานาญการ

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

ดร.ลักษณา สกุลทอง
ผู้นิเทศร่วม

นักจิตวิทยาคลินิกชานาญ
การ

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

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

3
ลา
ดับ

ตัวชี้วัด
ต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่า
กว่า 100

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

15 MO 1.3 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน

นางบังอร กล่าสุวรรณ์

16 MO 1.4 ร้อยละของเดีกไทยมีความฉลาดทางอารมณ์
(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป

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

17 MO 1.5 ร้อยละของ Healthy Ageing

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญ
การ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

2.น.ส.ยุวนา ไขว้พันธ์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญ
การ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญ
การ
นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

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

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ
นวก.สาธารณสุขชานาญการ

19 MO 1.7 ร้อยละของประชาชนวัยทางานอายุ30-44 ปี มี
ค่าดัชนีมวลกายปกติ

นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์

นวก.สาธารณสุขชานาญการ
พิเศษ

20 MO 1.8 ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการ
ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
21 MO 1.9 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปร
รูป มีความปลอดภัย

นส. ปิยธิดา ภูตาไชย

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการอาหารและยา
ชานาญการพิเศษ

เภสัชกร วิรชั ศรีชาติ

หน่วยงาน

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

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

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

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักวิชาการอาหารและยา
ชานาญการพิเศษ

นายสิรวิชญ์ วิชญธีรากุล

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

นายพิเชษฐ โฉมเฉลา

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

หน่วยงาน
สนง.
คณะกรรมการ
อาหารและยา
กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ

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

สคร.7

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

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

1
แบบฟอร์มแบบฟอร์มขอรายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ลาดับ

ตัวชี้วดั

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

ชื่อ-สกุล

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

1) นพ.อดุลย์ บารุง

นพ.เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ.ขอนแก่น

2) นพ.ไพรัตน์ สงคราม

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. กาฬสินธุ์

3) นพ.บุญมี โพธิ์สนาม

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. ร้อยเอ็ด

4) นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นพ.เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

สสจ. มหาสารคาม

5) นายพรสิทธิ์ ทวยนันท์

นวก.เชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

สสจ. มหาสารคาม

6) พญ.รุจิราลักษณ์ พรหมเมือง

นพ.เชี่ยวชาญ

รพศ.ขอนแก่น

7) พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญวัฒน์

นพ.ชานาญการพิเศษ

รพท. มหาสารคาม

8) พญ. วรารัตน์ ปาจารียานนท์

นพ.ชานาญการ

รพ.ยางตลาด

9) ดร.พชรวรรณ คูสกุลรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สสจ. มหาสารคาม

10) ดร.ดิษกรณ์ สิงห์ยะเมือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ

สสจ. ร้อยเอ็ด

11) นางสุภาพร กุณาศล

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. มหาสารคาม

12) นางบัวบุญ อุดมทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. ขอนแก่น

13) นายวรชาติ จาเริญพัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. กาฬสินธุ์

14) นางขนิษฐา นาสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สสจ. ร้อยเอ็ด

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

2
ลาดับ

๒

๓
๔
๕

๖

ตัวชี้วดั

INS ๒.๒ การพัฒนาประเด็นนโยบายสาคัญ :
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery

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

INS ๒.๖ อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ

ชื่อ-สกุล
15) นายไชยา เวียงนนท์

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
สาธารณสุขอาเภอร่องคา

หน่วยงาน
สสอ.ร่องคา

16) นางสาวชัญญรัชต์ นกศักดา

เภสัชกรชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

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

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลขอนแก่น

นายนันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สานักงานควบคุมโรคที่ ๗
จ.ขอนแก่น
เขตสุขภาพที๗่

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

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

3
ลาดับ

๗

ตัวชี้วดั

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

ชื่อ-สกุล
๔) นายวัชระ พอกพูนดี

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๘

INS ๒.๘ ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

๒.นายชินวัธ มิ่งทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย

๙

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

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑๐

๑๑

INS ๒.๑๐ อัตราส่วนของจานวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมอง
ตาย ต่อ จานวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล

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

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

4
ลาดับ

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕
๑๖

ชื่อ-สกุล
๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นางศศิธร เอื้ออนันต์

เภสัชกรชานาญการ

สสจ ขอนแก่น

๒.นางนิสรา ศรีสุระ

เภสัชกรชานาญการ

รพ ขอนแก่น

๓.น.ส.ปรีดานุช ไขแสง

เภสัชกรชานาญการ

รพ กาฬสินธุ์

๔.น.ส.กาญจนา ไชยประดิษฐ์

เภสัชกรปฏิบัติการ

สสจ มหาสารคาม

๕.น.ส.วิภาพร อุตมะ

เภสัชกรชานาญการ

รพ จตุรพักตร์พิมาน

๑) นางพัชรา เสถียรพักตร์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

กองบริหารการสาธารณสุข

๒) นางณัฐกานต์ ศรีสาอาง

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กองบริหารการสาธารณสุข

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

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ดร กรรณิการ์ ตฤณพฤติพงษ์

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

สานักงานควบคุมโรคที่ ๗

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

ตัวชี้วดั

INS ๒.๑๒ ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)/AMR

INS ๒.๑๓ ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง

MO ๒.๑ ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่
ควบคุมได้
MO ๒.๒ อัตราตายทารกแรกเกิด

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

5
ลาดับ

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

ตัวชี้วดั

MO ๒.๓ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง
(Palliative Care)

MO ๒.๔ ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต

MO ๒.๕ อัตราการฆ่าตัวตายสาเร็จ

MO ๒.๖ อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด
Community-acquired

MO ๒.๗ ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture

ชื่อ-สกุล

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

นพ.ณัฐกร จาปาทอง

ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

นพ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล

ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต

นพ.ณัฐกร จาปาทอง

ผอ.รพ จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

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

6
ลาดับ

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

ชื่อ-สกุล
๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

หน่วยงาน
รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

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

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๑) นพ.ชาญชัย ธงพานิช

นายแพทย์ชานาญการพิเศษ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๒) นางจันทร์เพ็ง มูลศรี

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๓) นางอาทิตยา สุปัญญา

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

๔) นายวัชระ พอกพูนดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น

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

นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ตัวชี้วดั

MO ๒.๘ ร้อยละผู้ปว่ ยมะเร็ง ๕ อันดับแรก ได้รับการรักษาภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

MO ๒.๑๐ ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแล
ระยะกลาง

MO ๒.๑๑ ลดอัตราป่วยตายโรคปอดบวมในเด็ก (๑ เดือน- ๕ ปี)

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์
โรงพยาบาลมหาสารคาม

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

๒๖

๒๗

๒๘

ตัวชี้วดั

MO ๒.๑๒ อัตราตายมารดาจากการตกเลือดหลังคลอด

MO ๒.๑๓ ลดอัตราการคลอดก่อนกาหนด (อายุครรภ์นอ้ ยกว่า ๓๗
สัปดาห์)

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

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

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

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

๒๙

๓๐

ตัวชี้วดั

MO ๒.๑๕ อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่

MO ๒.๑๖ การวิเคราะห์สถานการณ์การผ่าตัดคลอดใน รพ. ที่สูงขึ้นโดย
ใช้ Robson ten group classification

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

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

โทรศัพท์ : E-mail
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๔-๙๕๔-๕๕๕๓
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๗๖๘-๑๐๘๑
E-mail : siwapolman@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๖๑-๔๖๕๘
E-mail : dr.wee-sri@hotmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๔๑๒๔
E-mail : sekso๑๙๖๔@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐๘๖-๕๘๐-๒๘๕๙
E-mail : somkidlert@gmail.com
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หมายเหตุ
๑. รูปแบบการนิเทศ ไขว้จังหวัด ดังนี้
 จังหวัดขอนแก่น
 จังหวัดกาฬสินธุ์
 จังหวัดร้อยเอ็ด
 จังหวัดมหาสารคาม

ตรวจจังหวัดกาฬสินธุ์
ตรวจจังหวัดร้อยเอ็ด
ตรวจจังหวัดมหาสารคาม
ตรวจจังหวัดขอนแก่น

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

1

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

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ : E-mail

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

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

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ร้อยเอ็ด

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

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

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

3

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

หน่วยงาน
สสจ.ขอนแก่น

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

1.พญ.จรรยาภรณ์ รัตนโกศล

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

2.นพ.ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

3.นายนิพนธ์ วงษ์ตา

นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป
ชานาญการพิเศษ
นิติกรชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

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

เภสัชกรชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

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

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ

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

รพ.ขอนแก่น

เภสัชกรชานาญการพิเศษ สสจ.ร้อยเอ็ด

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

3
ลา
ดับ

ตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล
3.นายกฤช โชติการณ์

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
หน่วยงาน
เภสัชกรชานาญการพิเศษ สสจ.กาฬสินธุ์

4.นางแฉล้ม รัตนพันธุ์

เภสัชกรชานาญการ

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

5

INS 3.5 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ระดับความสาเร็จของหน่วยงานสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด

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

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

1.นางเกื้อกูล เพชรสันทัด

สสจ.ขอนแก่น

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

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

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

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

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

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

9

INS 3.9 ระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ :
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
(ระดับ 7 ไม่เกินร้อยละ 6)

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

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ

หน่วยงาน
สสจ.ขอนแก่น

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

นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

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

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ

สสจ.ขอนแก่น

โทรศัพท์ : 09-5364-3067
E-mail : sujanya05@yahoo.com
สสจ.มหาสารคาม โทรศัพท์ : 08-4517-4358
E-mail :Sopita_O.@hotmail.com
สสจ.ร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ : 08-5005-9938
E-mail : aproiet@yahoo.com
สสจ.กาฬสินธุ์
โทรศัพท์ : 08-1592-4299
E-mail : thomyanee@hotmail.com
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รายชื่อผู้นิเทศงานคณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรี
ลาดับ

ตัวชี้วัด

ชื่อ-สกุล

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

ชื่อผู้นิเทศงาน
ตาแหน่ง

หน่วยงาน

โทรศัพท์ : E-mail

ผู้อานวยการ สนง.ป้องกัน สคร 7
ควบคุมโรคที่ 7

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

พยาบาลวิชาชีพชานาญ
การ
รอยืนยัน

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

หมายเหตุ : คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสานักนายกรัฐมนตรีจะแจ้งภายหลังจากสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดประเด็นและรายละเอียดชัดเจนแล้ว

