
 
 

 
 

แบบรายงานการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ปีงบประมาณ  256๓ 
ด้านระบบสุขภาพระดับอ าเภอ (District Health System : DHS)  

คปสอ.หนองวัวซอ อ ำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 
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กำรร่วมกันแก้ไขปัญหำคณุภำพชีวิตของพื้นที่ตำมบรบิท  
3 เรื่อง/อ ำเภอ (ODOP)  

 

ระดับพัฒนำ UCARE ในภำพรวม (ระบุระดับ) 

1. Unity Team 
2. Customer 

Focus 
3.Community participation 4.Appreciation 

5. Resource 
sharing and 

human 
development 

6. Essential care 

ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ ระดับกำรพัฒนำ 

1 กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรจดักำรขยะ  
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๒ กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำอุบตัิเหตุทำงถนน 

๓ กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำโรคตดิต่อไข้เลือดออก 
  ๔ อำหำรปลอดภัยและกำรใช้สำรเคมีในเกษตรกร        

๕ กำรส่งเสริมสุขภำพป้องกันแก้ไขปญัหำเบำหวำน 
๖ กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุ่น 
๗ กำรส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำย ุ

 ๘_
๘___ 

ยำเสพตดิ 



 
 

จำกตำรำงดังกล่ำว พบว่ำประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับปัญหำคุณภำพชีวิตของอ ำเภอหนองวัวซอได้ทบทวน
และเลือกประเด็นให้สอดคล้อง ตรงตำมบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งประเด็นที่เลือกรวมทั้งหมด 8 ประเด็น โดยประเด็น
ที่เลือกพัฒนำแก้ไขมำกท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ  

1) กำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรขยะ 
2) กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำอบุัติเหตุทำงถนน 

 3) กำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำโรคติดต่อไข้เลือดออก 
 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ (Key Success) 

1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญในประเด็นปัญหำ  
2 ภำวะผู้น ำและทักษะกำรประสำนงำนของเลขำนุกำร  
3 หน่วยงำนคปสอ.หนองวัวซอ มีข้อมูลที่ดี 
4 อ ำเภอหนองวัวซอมีทีมงำนที่เข้มแข็ง (Teamwork) 

 

ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
               ปัญหำ/อุปสรรค/ปัจจยัที่ท ำให้กำรด ำเนนิงำนไมบ่รรลวุัตถุประสงค์ ขำดกำรบูรณำกำรงบประมำณจำก 
         ทุกภำคส่วน 
 
ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ผู้บริหาร 

1  สนับสนุนงบประมำณเพ่ิมเติมตำมควำมเหมำะสม  
2  เสริมพลัง สร้ำงแรงจูงใจแก่ระดับผู้ปฏิบัติงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

UCCARE 
1 เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริ่ม

ด าเนินการ 
2 ขยายการด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลมุ 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

unity team มีแนวทำงที่จะท ำงำนร่วมกันและ
ด ำเนินงำนตำมหน้ำท่ีในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

มีกำรท ำงำนร่วมกันเป็น
ทีมในบำงประเด็นและ/
หรือ มีภำคภีำคส่วนร่วม
ด้วย 

cross functionalเป็นteam 
ระหว่ำงฝ่ำยคิดวำงแผนและ
ด ำเนินกำรร่วมกัน โดยมภีำคี
ภำคส่วนร่วมด้วยบำงส่วน 

fully integrateเป็น
โครงข่ำยทีมเดียวกันท้ัง
แนวตั้งและแนวรำบ โดยมี
ภำคีภำคส่วนร่วมด้วย 

ชุมชน ภำคีภำคส่วน
ต่ำงๆร่วมเป็นทีมกับ 
เครือข่ำยสุขภำพในทุก
ประเด็นสุขภำพส ำคญั 

ทีมสุขภาพ (Health Team)
หมายถึงทีมภายในหน่วยงาน
เดียวกัน (ทีมรพ.กับรพ., ทีมรพ.
สต.กับทีมรพ.สต. , ทีมระหว่าง
หน่วยงาน (ทีมรพ.กับทีมรพ.สต.), 
ทีมแนวตั้งและทีมแนวราบและ/
หรือทีมข้ามสายงาน (ภาคีภาค
ส่วนต่างๆ) 

customer 
focus 

มีช่องทำงในกำรรับรู้และเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของประชำชน
และผูร้ับบริกำรเป็นแบบ 
reactive 

มีช่องทำงในกำรรับรู้และ
เข้ำใจควำมต้องกำรของ
ประชำชนและผู้รับบริกำร
ที่หลำกหลำยอย่ำงน้อยใน
กลุ่มที่มีปญัหำสูง 

มีช่องทำงกำรรับรู้และเข้ำ
ใจควำมต้องกำรของประชำชน
และผูร้ับบริกำรแตล่ะกลุ่ม 
ครอบคลมุประชำกรส่วนใหญ่
และน ำมำแก้ไขปรับปรุง
ระบบงำน 

มีกำรเรียนรู้และพัฒนำช่อง
ทำงกำรรับรู้ควำมต้องกำร
ของประชำชนแต่ละกลุ่ม ให้
สอดคล้องและมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

ควำมต้องกำรของ
ประชำชนและ
ผู้รับบริกำรถูกน ำมำ
บูรณำกำรกับระบบงำน
ต่ำงๆจนท ำให้ประชำชน 
เชื่อมั่น ศรัทธำ ผูกพัน 
และมสี่วนร่วมกับ
เครือข่ำยบริกำรปฐมภูม ิ

ความต้องการของประชาชนและ
ผู้รับบริการ(Health Need )
หมายถึงประเด็นปญัหาหรือ
ประเด็นพัฒนาที่ประชาชนและ
ผู้รับบริการจ าเป็นต้องได้รับโดย
หมายรวมทั้งในส่วนของ felt 
need (เช่น การรักษาฟ้ืนฟู)และ 
unfelt need (เช่น บริการ
ส่งเสริมป้องกัน) 

community 
participation 

มีแนวทำง หรือเริ่มให้ชุมชนและ
ภำคีเครือข่ำยมสี่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนสุขภำพ 

ด ำเนินกำรให้ชุมชน และ
ภำคีเครือข่ำยร่วมรับรูร้่วม
ด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพ ใน
งำนท่ีหลำกหลำยและ
ขยำยวงกว้ำงเพิ่มขึ้น 

ชุมชน และภำคีเครือข่ำยมี
ส่วนร่วมคดิร่วมด ำเนินกำร
ด้ำนสุขภำพอยำ่งเป็นระบบ
กับเครือข่ำยบริกำรปฐมภูมิ 
และมีกำรขยำยวงได้ค่อนข้ำง
ครอบคลมุ 

ชุมชน และภำคีเครือข่ำย
ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วม
ด ำเนินกำรด้ำนสุขภำพและ
มีกำรทบทวน เรียนรู้ 
ปรับปรุงกระบวนกำรมสี่วน
ร่วมให้เหมำะสมมำกขึ้น 

ชุมชน และภำคีเครือข่ำย
ร่วมด ำเนินกำรอย่ำงครบ
วงจรรวมทั้งกำร
ประเมินผล จนร่วมเป็น
เจ้ำของกำรด ำเนินงำน
เครือข่ำยบริกำรปฐมภูม ิ

ระดับของการมสี่วนร่วม: 

รับรู้ ร่วมคิด 

ร่วมด ำเนินกำร 

และร่วมประเมินผล 



 
 

UCCARE 
1 เริ่มมีแนวทางและ/หรือเริ่ม

ด าเนินการ 
2 ขยายการด าเนินการ 

3 ด าเนินการเป็นระบบ 
และ/หรือครอบคลมุ 

4 เรียนรู ้ 5 บูรณาการ ค าส าคัญและนิยามปฏิบัติการ 

appreciation มีแนวทำงหรือวิธีกำรที่ชัดเจน 
หรือเริม่ด ำเนินกำรในกำรดูแล
พัฒนำและสร้ำงควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร 

มีกำรขยำยกำรด ำเนินกำร
ตำมแนวทำงหรือวิธีกำรใน
กำรดูแล พัฒนำ และสร้ำง
ควำมพึงพอใจของ
บุคลำกรเพิ่มขึ้นในแต่ละ
หน่วยงำนหรือในแต่ละ
ระดับ 

ด ำเนินกำรตำมแนวทำงหรือ
วิธีกำรดูแลพัฒนำและสร้ำง
ควำมพึงพอใจและควำมผูกพัน
(engagement) ของบุคลำกร
ให้สอดคล้องกับภำรกิจท่ี
จ ำเป็นอย่ำงเป็นระบบ 

เครือข่ำยสุขภำพมีกำร
เรียนรู้ทบทวนกระบวนกำร
ดูแล พัฒนำ และสร้ำงควำม
ผูกพันของบุคลำกรให้
สอดคล้องกับบริบท 

สร้ำงวัฒนธรรมเครือข่ำย
ให้บุคลำกรมีควำมสุข
ภูมิใจรับรู้คุณค่ำและเกิด
ควำมผูกพันในงำนของ
เครือข่ำยบริกำรปฐมภูม ิ

ความผูกพัน (engagement) 
หมายถึงการที่บุคลากรมคีวาม
กระตือรือร้นในการปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีและในงานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่น
เพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กร 

Resource 
sharing and 
human 
development 

มีแนวทำง หรือเริ่มวำงแผนกำรใช้
ทรัพยำกรร่วมกันและ พัฒนำ
บุคลำกรร่วมกันเพื่อสนบัสนุนกำร
พัฒนำระบบสุขภำพชุมชน 

มีกำรด ำเนินกำรร่วมกันใน
กำรใช้ทรัพยำกร และ
พัฒนำบุคลำกร ในบำง
ประเด็นหรือบำงระบบ 

มีกำรจัดกำรทรัพยำกร และ
พัฒนำบุคลำกรร่วมกันอย่ำง
เป็นระบบและครอบคลมุตำม
บริบท และควำมจ ำเป็นของ
พื้นที่เพ่ือสนับสนุนให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำยของเครือข่ำย
สุขภำพ 

มีกำรทบทวนและปรับปรุง
กำรจัดกำรทรัพยำกรและ
พัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น 

มีกำรจัดกำรทรัพยำกร
ร่วมกันโดยยึดเป้ำหมำย
ของเครือข่ำยสุขภำพ (ไม่
มีก ำแพงกั้น)และมีกำรใช้
ทรัพยำกรจำกชุมชน
ส่งผลใหเ้กิดระบบ
สุขภำพชุมชนที่ยั่งยืน 

Resource หมายถึง คน เงิน 
ของ ความรู้รวมทั้งข้อมูล ซึ่งเป็น
ปัจจัยน าเข้า (input) ของการ
ท างาน 

Essential care  มีแนวทำงหรือเริ่มด ำเนินกำร
จัดระบบดูแลสุขภำพพ้ืนฐำนที่
จ ำเป็นในแต่ละกลุม่ตำมบริบทของ
ชุมชน 

มีกำรจัดระบบดูแลสุขภำพ
ตำมบริบท และตำมควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
ประชำชน และชุมชน
บำงส่วน โดยเฉพำะกลุม่ที่
มีปัญหำสูง 

มีกำรจัดระบบดูแลสุขภำพ
ตำมบริบท ตำมควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรประชำชนแต่
ละกลุม่ และชุมชนที่
ครอบคลมุ ประชำกรส่วนใหญ ่

มีกำรเรียนรู้ ทบทวน กำร
จัดระบบดูแลสุขภำพ และ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้
เกิดกำรดูแลสุขภำพท่ี
เหมำะสม สอดคล้องมำกขึ้น 

มีกำรจัดระบบดูแล
สุขภำพอย่ำงบูรณำกำร
ร่วมกับประชำชน ชุมชน
ภำคีภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้ประชำชนมี
สถำนะสุขภำพด ี

Essential Careหมายถึงบริการ
ด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นส าหรับ
ประชาชน โดยสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและเป็นไปตาม
ศักยภาพของเครือข่ายบริการ
ปฐมภูม ิ

 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  EBIT ๒๕ หน่วยงานมีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
Linkภายนอก : ไม่มี 

หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................................................................... ................................. 
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                       ผู้อนมุัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                              ปกรณ์ จารักษ์ 
                            (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                       (นายปกรณ์ จารักษ์) 
                ต าแหน่งเจ้าพนกังานสาธารณสุขอาวุโส                   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                      วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓                                วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                   (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                  วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
 


