


รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน 
 ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

Core Value : NWS  MOPH 



 
 

702.955 ตร.กม. 

ขนาดพื้นที ่

 
 

63,520 คน 

ประชากร 

 
 

8 ต าบล 9 อปท. 
(6 เทศบาล/ 3 อบต.) 

78 หมู่บ้าน 

การปกครอง 

 
 

อ.หนองวัวซอ ห่างจาก จ.อุดรธาน ี39 กม. 
ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 45 นาที 

การเดินทาง 

 
 

เกษตรกร,รับจ้างทั่วไป 

อาชีพหลัก 

 
 
 

รพช.(F2) 1 แห่ง  
ขนาด 30 เตียง, 

รพ.สต. 11 แห่ง(2L/9M) 
อสม. 1,255 คน 

 

ด้านสาธารณสุข 

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอหนองวัวซอ 

                  ค าขวัญอ าเภอหนองวัวซอ 
        เทือกเขาภูพานงาม  ต้นน้ าล าห้วยหลวง  
ถิ่นมะม่วงนอกฤดู              แหล่งธรรมะคู่หลวงพ่อพระใหญ่  
เลื่องลือไกลไหมหมี่ขิด       ดั่งเนรมิตน้ าตกหินตั้ง  

 
 
 

คล้ายรูปตัว S  เป็นพ้ืนที่ 
สูงๆต่ าๆ มีทั้งพ้ืนท่ีราบและป่าไม้  

พื้นที่ทั้งหมดอยู่กลางหุบเขา 
 
 

สภาพภูมิประเทศ 

ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2563 



ข้อมูลประชากรอ าเภอหนองวัวซอ 

ประชากรปี 2562 
Type1 = 50,234 
Type2 = 12,446 
Type3 = 2,356 
Type4 = 14,317 
Type1+3 = 52,590 
Type1+2 = 62,680 

ปี 2562  
  อัตราการเกดิ       ต่อประชากรพันคน 
   อัตราการตาย      ต่อประชากรพันคน 

ที่มา : HDC สสจ.อุดรธานี (วันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563) 



หน่วยบริการสาธารณสุขในอ าเภอหนองวัวซอ 

             รพ.หนองวัวซอ ห่างจาก รพศ.อุดรธานี (F2)  27  กม.   

       รพ.สต.หนองแวงจุมพลห่างจาก รพ.หนองวัวซอ(M)31 กม.   

       รพ.สต.น้ าพ่น ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)         16  กม.   

       รพ.สต.หนองบัวบาน ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ(M) 5.5  กม.   

       รพ.สต.หนองแซง ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)    6.1  กม.   

       รพ.สต.โคกผักหอม ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)   20  กม.   

       รพ.สต.อูบมุง ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)          19 กม.   

       รพ.สต.หนองเม็ก ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)     19  กม.   

       รพ.สต.โนนหวายใต้ ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (L)   14  กม.   

       รพ.สต.หนองแสง ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)     13  กม.   

       รพ.สต.กุดหมากไฟ ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (M)   28  กม.   

       รพ.สต.โนนสว่าง ห่างจาก รพ.หนองวัวซอ (L)      700 ม.   

ภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

         คลินิกแพทย์      2  แห่ง 
         คลินิกพยาบาล   9  แห่ง 
         ร้านยา   5  แห่ง 

พื้นที่ห่างไกลที่สดุ 
ห่างจาก  

รพ.หนองวัวซอ 31 กม. 

ข้อมูล ณ 31 ม.ค.63 



สถานการณ์สุขภาพอ าเภอหนองวัวซอ 

อัตราป่วยด้วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 
ต าบลหนองวัวซอ 152 ราย 1620.12 

ต าบลหมากหญ้า 143 ราย 1560.79 

ต าบลน้ าพ่น 99 ราย 1329.04 

ต าบลอูบมุง 104 ราย 1237.95 

ต าบลหนองบัวบาน 84 ราย 1220.75 

ต าบลหนองอ้อ 94 ราย 968.17 

ต าบลโนนหวาย 69 ราย 848.81 

ต าบลกุดหมากไฟ 46 ราย 524.46 

อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ 
ต าบลหนองวัวซอ 145 ราย 1545.51 

ต าบลน้ าพ่น 96 ราย 1288.76 

ต าบลหนองบัวบาน 86 ราย 1249.82 

ต าบลหมากหญ้า 111 ราย 1211.53 

ต าบลอูบมุง 93 ราย 1107.01 

ต าบลหนองอ้อ 103 ราย 1060.87 

ต าบลโนนหวาย 85 ราย 1045.64 

ต าบลกุดหมากไฟ 47 ราย 535.86 

ต าบลหมากหญ้า 21 ราย 229.21 

ต าบลหนองวัวซอ 23 ราย 245.15 

ต าบลอูบมุง 20 ราย 238.07 

ต าบลโนนหวาย 18 ราย 221.43 

ต าบลกุดหมากไฟ 16 ราย 182.42 

ต าบลหนองอ้อ 17 ราย 175.10 

ต าบลน้ าพ่น 10 ราย 134.25 

ต าบลหนองบัวบาน 9 ราย 130.79 

ต าบลน้ าพ่น 7 ราย 93.97 

ต าบลหนองวัวซอ 8 ราย 85.27 

ต าบลหมากหญ้า 7 ราย 76.40 

ต าบลหนองบัวบาน 4 ราย 58.13 

ต าบลอูบมุง 3 ราย 35.71 

ต าบลหนองอ้อ 3 ราย 30.90 

ต าบลโนนหวาย 2 ราย 24.60 

ต าบลกุดหมากไฟ 1 ราย 11.40 

อัตราป่วยด้วยปอดบวม อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

ต าบลหนองวัวซอ 26 ราย 277.13 

ต าบลน้ าพ่น 20 ราย 268.49 

ต าบลหนองอ้อ 26 ราย 267.79 

ต าบลหนองบัวบาน 18 ราย 261.59 

ต าบลหมากหญ้า 23 ราย 251.04 

ต าบลกุดหมากไฟ 16 ราย 182.42 

ต าบลอูบมุง 12 ราย 142.84 

ต าบลโนนหวาย 11 ราย 135.32 

ที่มา : ศูนย์ระบาดวิทยา อ.หนองวัวซอ 
 (7 ก.พ. 2563) 



สถิติกลุ่มโรคผู้ป่วยนอก 10 อันดับเปรียบเทียบ 3 ปี  

ข้อมูล ณ 30 ธ.ค..62 

กลุ่มโรค ปี 2560 จ านวน 
(คร้ัง) 

กลุ่มโรค ปี 2561 จ านวน 
(คร้ัง) 

กลุ่มโรค ปี 2562  จ านวน 
(คร้ัง) 

การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอื่น 8860 ความดันโลหิตสูง 13281 ความดันโลหิตสูง 11030 

Non-insulin-despendent diabetes mellitus 8383 เบาหวานชนิดท่ี 2 ไม่มีโรคแทรกซ้อน 9948 เบาหวานชนิดท่ี 2 ไม่มีโรคแทรกซ้อน 9305 

Essential (primary) hypertension 4996 ภาวะโคเลสเตอรอลในเลอืดสูง 4754 ภาวะโคเลสเตอรอลในเลอืดสูง 3504 

Acute nasopharyngitis (common cold) 2690 อาหารไม่ย่อย 3795 อาหารไม่ย่อย 3291 

Dyspepsia 2195 คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลนั(ไข้หวัด) 2947 เนื้อเยือ่ไขมนัใต้หนังอักเสบที่มีผลต่อ

บริเวณคอและหลัง 

2581 

การตรวจคัดกรองพิเศษส าหรับเนื้องอก 2100 โรคไตเร้ือรัง ระยะที่ 3  2722 3 โรคไตเร้ือรัง ระยะที่ 3 2006 

ความต้องการการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคติดเชือ้ไวรัสโรค

ใดโรคหนึ่ง 

1767 ความผิดปกติของโกลเมอรูลัสใน

โรคเบาหวาน 

2717 ความผิดปกติของโกลเมอรูลัสใน

โรคเบาหวาน 

1843 

การตรวจสอบสุขภาพทั่วไปตามปกติในประชากรกลุ่มเฉพาะ 1625 เบาหวานชนิดท่ี 2 ร่วมกับภาวะแทรกซ้อน

ทางไต 

2673 เบาหวานชนิดท่ี 2 ร่วมกับ

ภาวะแทรกซ้อนทางไต 

1822 

การตรวจและการชันสูตรพิเศษอืน่ในกลุ่มบุคคลทที่ไม่มี

อาการผิดปกติ 

1569 ภาวะไขมนัในเลือดสูง 2120 เนื้อเยือ่รอบปลายรากฟันอักเสบเร้ือรัง 1619 

Diseases of pulp and periapical tissues 1470 เนื้อเย่ือรอบปลายรากฟันอักเสบเร้ือรัง 1897 ภาวะไขมนัในเลือดสูง 1610 



5 อันดับโรคแผนกผู้ป่วยใน  

กลุ่มโรค ปี 2560 จ านวน 
(คร้ัง) กลุ่มโรค ปี 2561 จ านวน 

(คร้ัง) กลุ่มโรค ปี 2562 จ านวน 
(คร้ัง) กลุ่มโรค ปี 2563 จ านวน 

(คร้ัง) 

1.โรคปอดอักเสบ 263 
1.โรคหลอดลม
อักเสบในเด็ก 

228 1.  Thalassaemia 267 1.  โรคอจุจาระร่วง 117 

2.  Thalassaemia 188 2.โรคอจุจาระร่วง 203 2.ไขัไมท่ราบสาเหต ุ 198 2. Thalassaemia 113 

3. Cellulitis 161 3. Cellulitis 181 3. โรคอุจจาระร่วง 184 
3. โรคหลอดลม
อักเสบในเด็ก 

63 

4.โรคอจุจาระร่วง 155 4. Dyspepsia 166 4.  Dyspepsia 174 
4.  Abdominal and 
pelvic pain 

55 

5.โรคหลอดลม
อักเสบในเด็ก 

141 5. ไขไัม่ทราบสาเหต ุ 161 5. ไตวายเรื้อรัง 172 
5. โรคปอดอดุกั้น
เรื้อรัง 

45 



1.อุบัตเิหตุทางถนน 
2.โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/CKD 
3. โรค 3 S(STROK  /STEMI /Sepsis) 
4. อาหารปลอดภัยและการใช้สารเคมีในเกษตรกร 
5.TB 

สถานการณ์สุขภาพอ าเภอหนองวัวซอ  
(Hospital Based+Community Based) 

กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย(0-5ปี) 

      กลุ่มวัยเรียน (5-14ปี) 

     กลุ่มวัยรุ่น (15-21 ปี) 

       กลุ่มวัยท างาน (15-59 ปี) 

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ (60ปี+)และผู้พิการ 

1.ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม 
2.การเยี่ยมหลังคลอดไม่ครอบคลมุ 3 ครั้งคณุภาพ 
3.LR มีมารดา NO ANC และ Very High Risk มาคลอด 
4.ขาดสารไอโอดีน 
5.เด็ก 0-5 ป ีสูงด ีสมส่วน 
6.พัฒนาการล่าช้า 

1.ไขเ้ลือดออก 
2.สุขภาพช่องปาก 

1. การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
2. ยาเสพติด 

1. ติดบ้าน ติดเตียง 
2. Palliative Care 

            สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ 

1.สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ODOP 1 

ODOP 2 

ODOP 3 

ODOP 4 

ODOP 5 

ODOP 6 

ODOP 7 

ODOP 8 ที่มา : สรุปข้อมูลป6ี2 คปสอ.หนองวัวซอ/ข้อมูลประชาคมจาก อปท./ 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ในเวทีประชุม พชอ.นวซ.ครั้งท่ี1/63 วันที่ 21พ.ย.62 



วิเคราะห์ 4 M คปสอ.หนองวัวซอ 

MAN MONEY 

MATERIAL MANAGEMENT 

 Job analysis 
 FTE 
 HRM 

 รายงานการเงิน 
 Risk score 
 สถานะเงินบ ารุง 

 รายงานครุภัณฑ์ประจ าปี 
 รานงานเวชภัณฑ์/วชย. 
 การจัดสรรงบค่าเสื่อม 

 คปสอ. 
 รพช.F2 (HA) 
 รพ.สต. (ติดดาว) 
 เครือข่าย(พชอ.+

พชต.) 

คะแนนผลงาน คปสอ.หนองวัวซอ  
ปี 2562 = 84.72 



บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ 
บุคลากรสายวิชาชีพหลัก โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ปี 2562 7 4 6 43 3 2 2 4 

ปี 2563 7 4 6 43 3 2 2 4 

แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพ แพทย์แผนไทย นวก.สาธารณสุข 

1: 9,075 1: 15,880 1: 10,587 1: 1,477 1: 21,174 1: 31,760 1: 31,760 1: 15,880 

บุคลากรโรงพยาบาล 
ทั้งหมด 177 คน 

35.64 % 



บุคลากรสายวิชาชีพหลัก ในเครือขา่ย รพ.สต.อ.หนองววัซอ 

บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ 

ปี 2562 21 20 6 2 

ปี 2563 21 20 6 2 

พยาบาล แพทย์แผนไทย นวก.สาธารณสุข จพ.ทันตสาธารณสุข 

ล าดับ รพ.สต. 
พยาบาล
วิชาชีพ 

นวก จพ.ทันตะ 
แพทย์

แผนไทย 
1 รพ.สต.กุดหมากไฟ 2 1 1 0 
2 รพ.สต.หนองแวงจุมพล 1 3 0 0 
3 รพ.สต.อูบมุง 2 0 0 0 
4 รพ.สต.โคกผักหอม 2 0 0 0 
5 รพ.สต.หนองเม็ก 1 1 0 0 
6 รพ.สต.โนนหวายใต้ 2 3 1 1 
7 รพ.สต.หนองแสง 1 3 1 0 
8 รพ.สต.โนนสว่าง 2 3 1 0 
9 รพ.สต.น้ าพ่น 3 3 1 1 
10 รพ.สต.หนองแซง 2 1 0 0 
11 รพ.สต.หนองบัวบาน 3 2 1 0 

21 20 6 2 

1:3,025  1: 3,176 1: 31,760 1: 10,587 



โครงสร้าง คปสอ.หนองวัวซอ  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

นายปกรณ์  จารัก ์ 

   อ านวยการ รงพยาบา  นองวัว อ 

ประ าน คปสอ. นองวัว อ 

นายบุ   ม   ิว  าย 

สา ารณสุขอ าเภอ นองวัว อ 

รองประ าน คปสอ. นองวัว อ 

Q   นงาน  ะประเมิน   

- งาน  นงาน  ะ
ประเมิน   

- งานข อม  ข่าวสาร 

- งานเ ค น  ย สารสนเ   

Q ส่งเสริมสุขภาพ (HP) 

- งานส่งเสริมสุขภาพตาม
ก ุ่มวัยรุ่น 

- งานอนามัย ม่  ะเด ก 

- งาน HPH 

- งานออกก า ังกาย 

- งานอนามัย
สิ่ง วด  อม/  นย์เด ก 

- งานสุขภาพภาค
ประชาชน 

Q ควบคุม รค (EDC) 

- งานควบคุม รค 

- งานอา ารป อดภัย 

- งานคุ มครอง   บริ ภค 

- งานระบาดวิ ยา 

- งานสิ่ง วด  อม 

- งาน ันตสา ารณสุข 

- งาน พ ย์  น  ย 

 

Q พั นาบุค ากร 
(HRD) 

- งานพั นาบุค ากร 

- งานวิจัย  ะนวต 

กรรม 

- งานส่งเสริม
คุณ รรม จริย รรม 

 

 

 

Q ประกันสุขภาพ  

- งานประกันสุขภาพ 

- งานบริ าร 

- งานการเงิน 

- งานพั นาคุณภาพ 

- งานบริ ารเวชภัณฑ ์

 

 

 

Q คุณภาพ   

- งาน HA 

- รพ.สต.ติด
ดาว 

 

 

 

 

 

Q งาน
รัก าพยาบา    

- Fast Track   
ER  

- NCD 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Q งานบริ าร 

- งานการเงินการค ัง 

- งานตรวจสอบ
ภาย น 



เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญ 
           
      เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูง 
           1.เครื่องมือกระตกุหัวใจดว้ยไฟฟ้า
(Defibrillator)   

2.เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัต ิ
(Automated External Defibrillator; AED) 

3เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ  
(Electrocardiography  ; EKG) 

4.เครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจและ
สัญญาณชีพ (Portable Patient Monitor) 

5.ตู้เก็บเลือด (Blood Bank) 

6.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอด
เลือด (Infusion Pump) 

7.เครื่องจ้ีตัดด้วยไฟฟ้า (Electrosurgical 
Apparatus) 

8.ตู้อบเด็กทารกแรกเกดิ (Infant Incubator) 

9.เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 
(Pulse Oximeter) 

           
         เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงปานกลาง 
           1.เครื่องอัลตราซาวด์  

(Ultrasound) 

2.เครื่องเอกเรย์ทั่วไป 
(Gerneral X-ray) 

3.เครื่องเอกเรย์ฟัน 
(Dental X-ray) 

4.เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  
(Non-Strees Test ; NST) 

          สอบเทียบเครื่องมือ ทุก 1 ปี 
-        - เครือ่งมือความเสี่ยงสูง 
-        - เครือ่งมือเสี่ยงปานกลาง 

       - เครือ่งมือใน รพ.สต. ติดดาว 

ผ่าน 
100% 

                         แหล่งงบประมาณในการซื้อ 
 1.งบค่าเสื่อม 
 2.เงินบริจาค 



คปสอ.หนองวัวซอ  
จัดกระบวนการ/แนวทางการท างาน 

1. งานตามตัวชี้วัดประเด็นที่ส าคัญของ คปสอ.  ปี 2563 มี 151 ตัวชี้วัด 
2. งานตามนโยบาย นายแพทย์ สสจ.อุดรธานี มี  7 ประเด็น 
3. งานตามประเด็นส าคัญ ODOP ของพื้นที่อ าเภอหนองวัวซอ มี 8 ประเด็น 

งานตาม
นโยบาย 
สสจ. 

งานแก้ไขปัญหาพื้นที่ 
ODOP 

งานตาม KPI 



การบริหารทุกระดับ แบบธรรมมาภบิาล 1 

ลดเรื่องร้องเรียน 
        ม  นว าง   ะม การจัด  า  นปฏิบัติการ  ่เป็นการป องกัน  ะส่งเสริมการกระ  า
  ่ ม่เป็น ปตามระเบ ยบของ างราชการ   ะน า  นการปฏิบัติงาน ป ช   ะติดตาม
ประเมิน  อย่างชัดเจน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 100 % 

หน่วยงาน ปี 62 
(คะแนน) 

ปี 62 
(คะแนน) 

ปี 63 (ไตรมาส 3) 
(คะแนน) 

 รงพยาบา  นองวัว อ 100.00 100.00 100.00 

ส านักงานสา ารณสุขอ าเภอ 100.00 100.00 100.00 



พัฒนา IT 2 

 Dashboard  ***** 
 โปรแกรมลดความรุนแรงในเด็ก 
 Loopback  100%     
 Accouting on Cloud (รพ.บ้านผือ) 
 IT ส าหรับประชาชน 
 QOF  *****  ระดับอ าเภอ Moniter ทุกวันพฤหัสบดี 
 โปรแกรมคิวใน รพ. 
 E-Family Folder  ***** ด าเนินการทุกหน่วยบริการ 
 

 



ภาคีเข้มแข็ง 3 

 พชอ.เข้มแข็ง ผ่านการประเมิน DHSA 
 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อ าเภอละ 1 แห่ง 
 ขยาย GREEN&CLEAN HOSPITAL จนถึงระดับชุมชน 
 คลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสารเคมีในเกษตรกร (ทุก รพ.สต.) 
 ลดการใช้สารเคมีในเกษตรกร 
 การควบคุมโรคเข้มแข็ง  ไข้เลือดออก ซิการ์ (หมู่บ้านปลอดลูกน้ ายุงลาย) 
 วัคซีนในเด็ก 



ปัญหาอุปสรรค โอกาสพัฒนา 
• ประชาชนม มุมมองว่าการก าจัด  กน  ายุง ายเป็น น า  ่ของ อสม. รัฐ 

• การเดิน าง ปเร ยนต่างอ าเภอ ของเยาวชน  นเขตอ าเภอ นองวัว อ  

• เ คนิคการควบคุม รคกรณ ระบาด  ยัง ม่เป็น ปตามมาตรฐาน 

 



ความส าเร็จการพัฒนาเมืองสมุนไพร 5 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
 - แพทย์ 2 คน 
 - ทันตแพทย์ 1 คน 
 - เภสัชกร 2 คน 
 - แพทย์แผนไทย 4 คน (รพ.2 ,รพ.สต. 2) 
 

ค ินิก   ค าปรึก า
กั ชา างการ พ ย์
  ะระบบส่งต่อการ

รัก าด วยกั ชา 

อ าเภอหนองวัวซอเข้าร่วมโครงการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ (ที่เขตรพ.สต.หนองแซง) 



ลดความแออัด/ลดเหลื่อมล้ า/ลดรอคอย/ลดภาระค่าใชจ้่าย 6 

 One Province One Hospital 
 PCC Health Gateway 
 ER คุณภาพ 
 Application H4U 
 ระบบรับยาที่ร้านขายยา 



ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ 7 

ออกก าลังกาย (วิ่งทดสอบสมรรถภาพ) 
      1. คปสอ. นองวัว อ ม การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ป่ัน TO BE NUMBER ONE  
  ะวิ่ง ดสอบสมรรภาพ างกายของบุค ากร เดือน ะ 2 ครั ง  
      2. บุค ากรสา ารณสุข อสม.   ะประชาชน  นพื น  ่ ม การสมัครเข าร่วมกิจกรรม างกาย  
 ครงการ 10   านครอบครัว  ยออกก า ังกายเฉ ิมพระเก ยรติฯ   ะม การประยุกต์ ช  
 ่าค ตะมวย  ยมา ช  นการส่งเสริมสขุภาพ างกาย นชุมชน 
       3. บุค ากรสา ารณสุข เข าร่วมกิจกรรม “ก าว  า จ”  
VIRTUAL RUN SEASON 1 (60 วัน 60 กม.) ร อย ะ 100 

ลดอ้วนด้วยคโีตจีนิก 
     คปสอ. นองวัว อ ม การจัดอบรม ครงการ ดอ วนด วยค  ตจ นิก ก่บุค ากร 
ตั ง ต่ปี 2562   ะม การด าเนินการต่อเนื่อง นปี 2563 ม การตรวจคัดกรองสุขภาพ 
 ดสอบสมรรถภาพร่างกาย อบรมการ ดอ วนด วยค  ตจ นิก ปรับเป  ่ยนพฤติกรรม  
  ะม การติดตามประเมิน   



การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ 



แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ คปสอ.หนองวัวซอ ปี 2563 

PP&P 

36 โครงการ งบ=1,564,980 บาท 

Service 

32 โครงการ งบ=1,309,780 บาท 

People 

4 โครงการ งบ=140,350 บาท 

Governance 

13 โครงการ งบ=227,800 บาท 



การควบคุมก ากับ/ติดตามและประเมินผล การด าเนินงาน 

ประเด็นตัวชี้วัดตามประเด็น PA ปีงบประมาณ 2563 

PA  
ความ 
ส าคัญ 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นส าคัญ 
รายช่ือทีม Project Manager หน่วยบริการกับ

ประเด็น PAที่ต้องร่วม
ขับเคลื่อนกับคปสอ. 

โรงพยาบาล 
สสอ. รพ.สต. 

PA สสจ. Excellence Service 1 STEMI นางอั ชุ   นิตย์ค า าร 
น.ส.อร ยั ชนมาสุข 

นางสมบ รณ์ เนื่องชมพ  
นางมะ ิวั ย์ จ า บรัก ์
  ะ  ม รพ.สต. นน วาย ต      Service 2 Stroke 

    PP&P 3 Mother & Child Health นางนัยนันน์ ยิ่งยอด นางสมบ รณ์ เนื่องชมพ  

นายภานุพง ์  พังตุ ย/
นางสา ิน   มิ่งมิตรม   ะ
  ม PCUรพ. นองวัว อ 

    PP&P 4 DHF นายกรุง เย นวั นา นายปุริน ร์ จุน กเ   นายวุ ิ  ิริพัน ์  ะ  ม รพ.สต. นอง วงจุมพ  

  Strenght PP&P 5 RTI(pre-crash) นายกรุง เย นวั นา นายวุ ิ   ิริพัน ์ 
นาย อฉัน เก  สภา  ะ
  ม รพ.สต. นนสว่าง 

    Service 6 ECS(post crash) นางอั ชุ   นิตย์ค า าร นายวุ ิ   ิริพัน  ์
นาง  ิภา  ก ว สง ส
  ะ  ม รพ.สต. นนสว่าง 

    Service 7 Sepsis นางนงนภัส บุตรน อย นางสมบ รณ์ เนื่องชมพ  
นางสุจิณณา  นว  ร   ะ
  ม รพ.สต. นองบัวบาน 

    Service 8 TB นางรงรอง  มั่นวิชา นายวุ ิ   ิริพัน  ์

นายสรุสิ  ์ิ  รินชมภ /
นางสาวปร ยา  บัวกอ  ะ
  ม 

รพ.สต.น  าพ่น/PCUรพ.
 นองวัว อ/รพ.สต.กดุ

 มาก ฟ/รพ.สต. นนสว่าง 

    PP&P 9 
TO BE NUMBER ONE/ยา
เสพติด นางปราณ  ปุตุรงค ์

นางสาวอังคณา เ  ่า
สะพาน 

นางมะ ิวั ย์ จ า บรัก ์
  ะ  ม 

รพ.สต. นองเม ก/รพ.สต.
 นองบัวบาน/รพ.สต.กุด

 มาก ฟ/รพ.สต. นน วาย
 ต /รพ.สต.อ บมุง 

และ............ 



 ตวัชี้วัด

1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
1.00 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 1.00 100.00 0.80 80.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.40 80.00 0.25 100.00 0.50 100.00 0.45 90.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 1.00 100.00

ผลการด าเนินงาน คปสอ.หนองวัวซอ  ปีงบประมาณ  2563  18 สิงหาคม 2563

1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย
เท่ากับ 0 ต่อการเกิดมีชีพ แสนคน

2. อัตราตายปริก าเนิดไม่
เกิน 5.4 ต่อพันการเกิด
ทัง้หมด

3. อัตราตายปริก าเนิดจาก
สาเหตุภาวะการขาด
ออกซิเจน 
( Birth asphyxia ) 
น้ าหนักมากกว่า 2,000 
กรัม = 0

4. อัตราการเกิด Severe 
Birth Asphyxia ลดลง 
 ( ร้อยละ 50

5. ลดอัตราการคลอดก่อน
ก าหนดร้อยละ 20 
จากฐานข้อมูลเดิม

6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับ
การคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)

24. ร้อยละการต้ังครรภ์ซ้ า
ในหญิงอายุต  ากว่า 20 ปี 
(ไม่เกินร้อยละ 10 )

7.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ี
พฒันาการสมวยั (ร้อยละ 85)

8. ค้นพบเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า
 ได้อย่างน้อยร้อยละ 25

9. เด็กที มีพฒันาการสงสัย
ล่าช้าได้รับการติดตามภายใน 
 30 วนั (ร้อยละ 100)

10. เด็กที มพีฒันาการล่าช้าได้รับ
การกระตุ้นด้วย TEDA4I (ร้อยละ 
100)

11. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสม
ส่วน (ร้อยละ 60)

 13. เด็กแรกเกิดอายุ 2 
วันขึ้นไปมีปริมาณ TSH 
ในเลือด
มากกว่า 11.25 มล.ยู
นิต/ลิตร  (ไม่เกินร้อยละ 

15. ครัวเรือนได้บริโภค
เกลือเสริมไอโอดีนที มี
คุณภาพ 
(ร้อยละ 90)

16. ร้อยละของเด็กวัย
เรียน (6-14ป)ี สูงดีสมส่วน
  (ร้อยละ 70)

19. ร้อยละของเด็ก 6-12 ปี
ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
สัปดาห์ละคร้ัง ( ร้อยละ 100 )

21. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ
เพชร 1แห่งต่ออ าเภอ/อ าเภอที ผ่าน
แล้วขยาย 1 แห่งต่ออ าเภอ

22. อัตราการคลอดใน
วัยรุ่นอายุ 10-14 ปี 
(<1.3 ต่อประชากรหญิง
อายุ  10-14 ปี 1,000 คน)

23. อัตราการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15-19 ปี
(< 38 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน)

25.เด็กอายุ 0-12 ปี มีฟันดี
ไม่มีผุ (Cavity Free)
 ( ร้อยละ 70  )



1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.75 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.70 70.00 0.34 68.00 0.65 86.67 0.25 100.00 0.50 100.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 4.00 ร้อยละ
0.40 80.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.25 100.00 2.40 60.00

1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
1.00 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 1.20 80.00 0.50 100.00

38.ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชน
ได้รับการตรวจ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที กฎหมายก าหนดและเฝ้าระวัง
ตามกฎหมาย

39.จ านวนร้านยาที เข้า
ร่วมโครงการลดความ
แออัดของ
โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

40.ร้อยละของสถาน
ประกอบการด้านยาที 
ได้รับการตรวจสอบ
มาตรฐานตามเกณฑ์  ( 
ร้อยละ 100 )

41.ร้อยละโรงพยาบาลที 
พฒันาอนามัยสิ งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์   GREEN&CLEAN
 Hospital เปา้หมาย

 42.ความส าเร็จของการด าเนิน
พฒันาโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั

30.ร้อยละผู้สูงอายุที มีภาวะ
พึ งพิง ได้รับการดูแลตาม
แผนการดูแล Care plan 
(ร้อยละ 80)

26.รพ.สต./ศสม.จัดบริการสุขภาพ
ช่องปากที มีคุณภาพ  
( ร้อยละ 80 )

27. ประชาชนเข้าถึง
บริการสุขภาพช่องปากที 
มีคุณภาพ  
( ร้อยละ 45 )

28.ร้อยละของประชาชนวัย
ท างานอายุ 18-59 ป ี มค่ีาดัชนี
มวลกายปกติ (  ร้อยละ 49 )

29.จ านวนครอบครัวไทยที 
มีความรู้เรื องกิจกรรมทาง
กาย
( 20,824 ครอบครัว/ร้อย
ละ 5 )

31.ร้อยละของต าบลที มีระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Long Term Care) ผ่านเกณฑ์ระดับ
ดีเด่น (ร้อยละ50)

32.ร้อยละของผู้สูงอายุที 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้ในการท ากิจวัตร
ประจ าวันพืน้ฐาน 
(Healthy Ageing) (ด้าน

33.ร้อยละของผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพที พงึประสงค์ 
(ร้อยละ 60)

36. ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งาน
ได้ไม่น้อยกว่า  20 ซี  และ
ฟันหลัง (แท)้ ใช้งานไม่
น้อยกว่า 4 คู่สบ (ร้อยละ 
50)

37.อ าเภอมีผลส าเร็จของการ
ด าเนินงานหมู่บ้านปลอด
ลูกน้ ายุงลาย (มากกว่าร้อยละ
 50)



0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 4.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 4.50 100.00

0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ
0.50 100.00 1.00 100.00 0.30 60.00 0.50 100.00 0.20 80.00

0.25 ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.20 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ
0.20 80.00 1.14 76.00 1.00 100.00 1.20 100.00 0.60 100.00

48.ต าบลผ่านเกณฑ์ ต าบล ขับขี 
ปลอดภัย (ร้อยละ 50)

50.อตัราตายจากการจมน้ าของ
เด็กอายุนอ้ยกว่า 15 ป ี
≤ 4.1 ต่อแสนประชากรอายุ
นอ้ยกว่า 15 ปี

51. คปสอ.ด าเนินการทีม
ผู้ก่อการดี ผ่านเกณฑ์
ระดับทอง/เงิน 
 ( ทีมใหม่อ าเภอละ 1 ทีม 
 )

52.ร้อยละผู้ติดเชื้อเอชไอ
ว/ีผู้ป่วยเอดส์ได้รับการคัด
กรองวัณโรคและได้รับการ
รักษา (TB Screening) ( 
ร้อยละ 100 )

53.ร้อยละของผู้ติดเชื้อที 
ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ
และได้รับยาต้านไวรัส (ร้อย
ละ 90 ที ไตรมาส 2)

54. ร้อยละของผู้ติดเชื้อที ได้รับยา
ต้านไวรัสกดปริมาณไวรัสในกระแส
เลือดได้ (ร้อยละ 90 ที  ไตรมาส 3) 
VL<1,000 copies/ML

57.ร้อยละของการใหก้าร
รักษาผู้ปว่ยSTEMIได้ตาม
มาตรฐานเวลาที ก าหนด (ร้อย
ละ 50 )

58.อัตราเสียชีวติของผู้ปว่ย 
STEMI (I21-I21.3) ในรพ.
(≤ ร้อยละ9 )

55.ความครอบคลุมการได้รับ
วคัซีนของเด็กอายุ 0-5 ป ี
 (ร้อยละ 90) ยกเวน้ MMR 
ร้อยละ 95

56.อ าเภอมีศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) และทีมตระหนัก รู้
สถานการณ์ (SAT) ที 
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
( ร้อยละ 100 )

47.อัตราเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 20 
ต่อแสนประชากร

44. ร้อยละ 100 ของอ าเภอมี
ระบบแจ้งข่าว การใช้ / 
การปว่ยจากการสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตร  3  
ชนิด

  43. ร้อยละ 100  ของ คปสอ. มีการ
ขับเคลื อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที มีอันตรายสูงร่วมกับ
หน่วยงานที เกี ยวข้องในระดับอ าเภอ  
อย่างน้อย  1  เรื อง

45. ร้อยละ 100  ของ
หน่วยบริการสาธารณสุข
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและ
เวชกรรมสิ งแวดล้อม ใน
โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล

46.ร้อยละ 100 ของ คป
สอ. มีระบบการจัดการ
ปัจจัยเสี ยงด้าน
สิ งแวดล้อมที มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอย่างบูรณาการ
มีประสิทธิภาพและยั งยืน



0.60 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ
0.60 100.00 0.60 100.00 0.12 20.00 0.60 100.00 0.12 20.00

0.60 ร้อยละ 0.60 ร้อยละ 2.50 ร้อยละ 2.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
0.60 100.00 0.12 20.00 2.50 100.00 2.50 100.00 1.00 100.00

1.50 ร้อยละ 1.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
1.20 80.00 1.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.20 40.00

80.ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด
เข้ารับการบ าบดัรักษาครบ
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื อง 
1 ป ี(Retention Rate) 
(เปา้หมายกระทรวง ร้อยละ 
50)

81.ร้อยละของผู้ปว่ยยาเสพติด
กลุ่มเสี ยงก่อความรุนแรงได้รับ
การประเมิน  บ าบดัรักษาและ
ติดตาม ดูแลช่วยเหลือตาม
ระดับความรุนแรงอย่าง
ต่อเนื อง (3 Month 
Remission Rate) (เปา้หมาย
กระทรวงร้อยละ 60 จ.
อุดรธานี = ร้อยละ 100)

82. ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติด
เข้าบ าบัดรูปแบบผู้ป่วยนอก
โปรแกรมกายจิตสังคมบ าบัด 
(Matrix  program) ระบบ
สมัครใจ ครบตามเป้าหมายที 
ก าหนดร้อยละ 100

78.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วย
วัณโรคปอดรายใหม่ 
(≥ร้อยละ  85)

79. ความครอบคลุมของ
การค้นพบและขึ้น
ทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณ
โรคทุกประเภท (≥82.5)

69-72 sepsis 73.-77  5 สาขาหลัก64.อัตราการได้ยา rt-PA    (> ร้อย
ละ 6)

65. ลดความพิการถาวร
หลังจ าหน่ายใน 6 เดือน
   (< 5%)

66-68.ระบบ ECS

63. อัตราเข้าถึงระบบ 
Stroke Fast Track
   (> ร้อยละ50)

59.ร้อยละของผู้ปว่ย NSTEMI ที ได้รับ
การประเมิน GRACE Risk Score (≥ร้อย
ละ80)

60.ร้อยละการส่งต่อผู้ปว่ยใน
กลุ่ม Intermediate to High
 Risk NSTEMI เพื อท าการฉีด
สีหลอดเลือดหวัใจ
(CAG)ภายใน 72 ชั วโมง 
(≥ร้อยละ50)

 61.อัตราตายของผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง 
 (<ร้อยละ 7)

62 .อัตราป่วยโรคหลอด
เลือดสมองรายใหม่ (< 
ร้อยละ2.5)



0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.30 60.00 0.50 100.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.40 40.00 0.50 100.00 0.25 100.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
0.30 60.00 0.13 26.00 0.20 80.00 0.80 80.00 1.00 100.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.30 60.00 0.50 100.00 0.95 95.00 1.00 100.00 0.50 100.00

98.ระดับความส าเร็จการพฒันาภมูิ
ปญัญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
พื้นบา้นไทยในระบบสุขภาพ

99. ระดับความส าเร็จใน
การขับเคลื อนเมือง
สมุนไพร

100.ร้อยละของ รพ.ที ใช้
ยาอย่างสมเหตุสมผล(RDU)

101.ร้อยละ 100 ของ
จังหวัดมีการด าเนินการ 
RDU Community อย่าง
น้อยจังหวัดละ 1 อ าเภอ 
และผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

102. AMR ระดับ intermediate
 ร้อยละ 100 และ อัตราการติด
เชื้อด้ือยาในกระแสเลือดลดลง
ร้อยละ 10)

92. อัตราผู้ป่วยเบาหวานราย

93.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที 
ควบคุมได้
 (HbA1C<7 mg%) ≥ ร้อยละ 40

94.จ านวนของอ าเภอที ผู้ปว่ย
โรคเบาหวานสามารถควบคุม
ระดับน้ าตาลได้=10แหง่

95.จ านวนจนท.สธ.ต้นแน
นพฤติกรรมสุขภาพลดอ้วน
ด้วยคีโตจีนิก (5คน/อ าเภอ)

96.ประชาชนได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ที ได้
มาตรฐาน ( ร้อยละ 27 )

97.ปริมาณการจ่ายยา
สมุนไพร ร้อยละ 10

88.ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่ม 89.ร้อยละการตรวจ 90.ร้อยละของผู้ป่วย 91.ร้อยละผู้ป่วยความดัน

83. โรงพยาบาลทกุอ าเภอผ่านประเมิน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาลใหบ้ริการ
บ าบดัฟื้นฟยูาเสพติด  (ร้อยละ 100)

84.ผู้ป่วยทุกรายที รับ
บ าบัดได้บันทึกข้อมูล 
บสต. ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ต่อเนื องเป็น
ปัจจุบัน        (ร้อยละ 90)

 85.ผู้ป่วยทุกรายที รับ
บ าบัดได้บันทึก บสต.
ข้อมูลติดตามหลังผ่านการ
บ าบัด ครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา ต่อเนื องเป็น
ปัจจุบัน  (ร้อยละ 90)

86.ร้อยละของอ าเภอมี
ชมรมTO BE NUMBER 
ONE ด าเนินงาน  ศูนย์
เพื อนใจ TO BE NUMBER
 ONE 
ครบทัง้ 2 setting (ร้อย
ละ100)

87.ร้อยละของผู้ที มีอายุ 6 – 
24 ปี  เป็นสมาชิก TO BE 
NUMBER ONE (ร้อยละ 98)



0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.50 100.00 0.40 80.00

0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 1.15 57.50 0.50 100.00 0.50 100.00

0.40 ร้อยละ 0.40 ร้อยละ 0.40 ร้อยละ 0.40 ร้อยละ 0.40 ร้อยละ
0.08 20.00 0.08 20.00 0.40 100.00 0.40 100.00 0.40 100.00

120.ร้อยละของ
ประชากรสตรี อายุ 
40-70 ปี ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมโดย
เจ้าหน้าที สาธารณสุข 
(CBE)เป้าหมายจว.ร้อยละ
 80

121.ร้อยละของประชากร
สตรี อายุ 30-60 ปี ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปาดมดลูก (เป้าหมายปี 
2558-2562 เป็นผลงาน
สะสม 5 ปี ≥ ร้อยละ 80 
และเป้าหมายปี 

122. ร้อยละของต าบลจัดการ
สุขภาพในการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน
 แก้ไขปญัหาโรคพยาธใิบไม้
ตับและมะเร็งทอ่น้ าดี

123.ร้อยละของประชาชนกลุ่ม
เสี ยงโรคมะเร็งทอ่น้ าดี อายุ 40 ปี
 ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรอง
ด้วยวธิอีัลตราซาวด์ ( ทั้งจังหวดั 
2,000 คน  = ร้อยละ 100 )

111.ร้อยละของผู้ปว่ย CKD ที 
มีอัตราการลดลงของ eGFR<5
  ml/min/ 1.73m2/yr  ( >
ร้อยละ 66 )

114. ร้อยละของผู้ป่วยโรค
ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต  
( ร้อยละ 65 )

115.อัตราฆ่าตัวตายส าเร็จ ≤ 6.0
 ต่อประชากรแสนคน /ลดลงจาก
เดิม ( ปงีบ 2562 ) ร้อยละ 15

119. ร้อยละของประชากรสตรี อายุ
 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรอง
มะเร็งเต้านมด้วยตนเอง (BSE) 
เป้าหมายจว.ร้อยละ 80

105.ร้อยละของ
โรงพยาบาลที มีการดูแล
แบบ
ประคับประครอง ( 
Palliative care )  ( ร้อย
ละ 100 )

106.ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงาน Palliative 
Care ระดับ 4   ขึ้นไป ( 
ร้อยละ 100 )

107.ร้อยละของผู้ป่วยเตียง
 3 และเตียง 4 ทัง้หมด
ได้รับการเยี ยมบ้านตาม
เกณฑ์  ( ร้อยละ 97 )

108.ร้อยละของผู้ป่วย 5 กลุ่ม
โรค (Stroke, Traumatic 
Brain  Injury, Spinal Cord 
Injury, Stemi และ CAPD) 
มีคุณภาพ  ชีวิตดีขึ้นตามราย
โรค และไม่เกิด
ภาวะแทรกซ้อน ( ร้อยละ 70
 )

109.ร้อยละของผู้ปว่ยตาบอดจากต้อ
กระจก (Blinding Cataract)  ได้รับการ
ผ่าตัดภายใน 30 วนั ( ≥ร้อยละ 80 )
ร้อยละ 98

110.ผู้สูงอายุได้รับการคัด
กรองต้อกระจกเบื้องต้น
ร้อยละ 83

104. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆด้วยStrong
 Opioid Medication ในผู้ป่วย
ประคับประคองอย่างมีคุณภาพ ( 
ร้อยละ 40 )



0.50 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ
0.50 100.00 0.50 100.00 0.25 100.00 0.23 92.00 0.50 100.00

2.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
2.00 100.00 1.90 95.00 0.75 75.00 2.00 100.00 1.00 100.00

1.00 ร้อยละ 0.50 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ
1.00 100.00 0.33 66.00 0.80 80.00 0.40 40.00 1.40 70.00

124.ร้อยละ100ของโรงพยาบาลระดับ M
 และ F ในจังหวดัใหก้ารบริบาลฟื้นสภาพ
ระยะกลางแบบผู้ปว่ยใน (IMC bed/ward)

125..ร้อยละ 65ของ
กลุ่มเปา้หมาย ผู้ปว่ย stroke
 , Traumatic Brain Injury 
และ Spinal Cord Injury ที 
รอดชีวติ และมีคะแนน 
Barthel Index < 15 รวมทั้ง
คะแนน Barthel Index  ≥ 
15 with multiple 
impaiment ได้รับการ

132. คปสอ. มีองค์กรแหง่
ความสุขต้นแบบ (คปสอ.ละ 2
 แหง่  (จ านวน 40 แหง่ )

133.ร้อยละหน่วยบริการที เปน็ 
Smart Hospital ระดับ 1 และ
ระดับ 2 (รพศ./รพท./รพช)  ร้อย
ละ 100

134.ร้อยละของ รพ.สต./PCU/ศสม.
 ในการจัดท าข้อมูลคุณภาพตาม
เกณฑ์ของ โปรแกรม e-Family 
Folder  
ร้อยละ 70

126. ร้อยละ 50 ของผู้ปว่ย
Thalassemia เด็ก มี 
hemoglobin ≥9g/dl

 127.ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ย
Thalassemia เด็กมีน้ าหนัก/
ส่วนสูงตามเกณฑ์

128. ร้อยละ 80 ของผู้ปว่ย
Thalassemia เด็กมีค่า Ferritin 
≤2500mg

129.ร้อยละอ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินการพฒันาคุณภาพชีวติที มี
คุณภาพ  ( ร้อยละ 70  )ระดับ 4 จ านวน
 6 อ าเภอ     ( ร้อยละ 30  )
  ระดับ 5 จ านวน 14 อ าเภอ   ( ร้อยละ 
70  )

130.ร้อยละผู้ปว่ย
กลุ่มเปา้หมายที ได้รับการ
ดูแลจากอสม.หมอประจ า
บา้น มีคุณภาพชีวติที ดี  ( 
ร้อยละ 70  )

131.จ านวนคลินิกการ
ใหบ้ริการกัญชาทางการแพทย์
ระดับดี ร้อยละ 100
คลินิกกัญชาทางการแพทย์
จ านวน 2 แหง่รพ.อุดรธานี 
(ด้านแผนปจัจุบนัและแผน
ไทย)รพ.หว้ยเกิ้ง (ด้านแผนไทย)

135.ร้อยละของ
โรงพยาบาลมีการติดต้ัง 
Loop back web 
service และพร้อมใช้งาน
 ร้อยละ 100

136.ร้อยละของหน่วย
บริการที ผ่านเกณฑ์
คุณภาพข้อมูล ร้อยละ 80

137.อ าเภอมีผลส าเร็จใน
การด าเนินงานควบคุมโรค
ไข้เลือดและไข้ซิก้า  ระบบ
 R506 Dashboard  
ระหว่างเดือน ตุลาคม 
2562 – กรกฎาคม 2563  
( มากกว่าร้อยละ 95)

138.หน่วยบริการไม่มีภาวะ
วิกฤตการเงิน ( Risk Score  
7 ) ( ร้อยละ100 )



0.50 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ
0.50 100.00 0.24 96.00 0.25 100.00 ไม่ประเมิน  ไม่ประเมิน  

0.50 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 2.00 ร้อยละ 1.00 ร้อยละ
0.50 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00 2.00 100.00 1.00 100.00

รวมคะแนน ร้อยละ

1.00 ร้อยละ 100.00 100.00
0.70 70.00 88.18 88.62

หมายเหต ุไมป่ระเมนิขอ้12,14,17,18,20, 34,35,49,103,112,113,116,117,118,148

คปสอ.หนองวัวซอ  ไมป่ระเมนิ ข้อ (143) 0 .25 คะแนน ข้อ (14๔) 0 .25 คะแนน
รวม 0.50 คะแนน

144. ร้อยละของรายการ
ครุภัณฑ์และสิ งก่อสร้าง 
ด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายใน 5 วันท าการหลังจาก
ตรวจรับ 
( ร้อยละ 100 )

145.ร้อยละของการเบิกจ่ายค่า
ครุภัณฑ์ และสิ งก่อสร้าง งบ
ค่าบริการทางการแพทย์ที เบิกจ่าย
ในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 
2563 ภายในไตรมาสสาม (ภาพรวม) 
( ร้อยละ 100)

146. ร้อยละของ
โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขมี
คุณภาพ  มาตรฐานผ่าน
การรับรอง HA  ขั้น 3( 
ร้อยละ 100)

147.ระดับความส าเร็จ
ของสสจ./สสอ.ที 
ด าเนินการการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐผ่านเกณฑ์ที 
ก าหนดหมวด 3 และหมวด
 6 เป้าหมายสสจ. 1  แห่ง 

149.ร้อยละของหน่วยงาน
สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
 ผ่านเกณฑ์ประเมินITA  
ร้อยละ 90
 (เป้าหมาย : รพศ./รพท./
รพช./สสอ. ทุกแห่ง รวม 

150. หน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี  ลดข้อร้องเรียน
ลดลงร้อยละ 80

151.หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี   ผ่าน
เกณฑ์การประเมินระบบควบคุม
ภายใน ( ร้อยละ 100 )

140..ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ(งบด าเนินงาน) เป็นไป
ตามเป้าหมายที ส านักงบประมาณ
ก าหนด ( ร้อยละ 100)

141.ร้อยละของรายการ
ครุภัณฑ์ ด าเนินการจัดซ้ือ
 และเบิกจ่าย แล้วเสร็จ 
ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที ได้รับโอนงบประมาณ
 ( ร้อยละ 100 )

142.ร้อยละรายการ
สิ งก่อสร้าง  ด าเนินการจัด
จ้างและก่อหนี้ผูกพันเสร็จ
ภายใน 5 วันท าการ นับ
จากวันที ได้รับโอน
งบประมาณและด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 5
 วัน

143.ร้อยละของรายการ
ครุภัณฑ์และสิ งก่อสร้างที 
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
และก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จ
ภายใน 45 วันนับจากวันที 
ได้รับโอนงบประมาณ  ( 
ร้อยละ 100 )



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :      ๒๑  สิงหาคม  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 ๑๒ หน่วยงานมีการเผยแพร่การก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

 - รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                      ผู้อนุมัติรับรอง 
                               กรงุ  เย็นวัฒนา                                             ปกรณ์ จารักษ์ 
                            (นายกรุง  เย็นวัฒนา)                                      (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ                                   
                      วันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓                               วันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                           กมลรัตน์  ทองเพชร 
                                                       (นางสาวกมลรัตน์  ทองเพชร)                                  
                                                  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ           
                                                     วันที่ ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 
 


