
 

































































































































































































































































































































































































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  
ถ่ินมะม่วงนอกฤดู              แหล่งธรรมะคู่หลวงพ่อพระใหญ่  
เลื่องลือไกลไหมหมี่ขิด       ด่ังเนรมิตน้ าตกหินต้ัง  

 
 

 
คล้ายรูปตัว S  เป็นพ้ืนที่ 

สูงๆต่ าๆ มีท้ังพ้ืนท่ีราบและป่าไม้  
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 

ท่ีมา : HDC สสจ.อุดรธานี (วันท่ี 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) 

การดูแลติดตามทางศัลยกรรมอ่ืน 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 

การตรวจและการชันสูตรพิเศษอ่ืนในกลุ่มบุคคลทที่ไม่มี
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.ไขัไมท่ราบสาเหตุ 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. ไขไัม่ทราบสาเหตุ 161 5. ไตวายเรื้อรัง 172 
5. โรคปอดอดุกั้น
เรื้อรัง 45 



1.อุบัติเหตุทางถนน 
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 (60ป+ี)และผู้พิการ 

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

1.ไขเ้ลือดออก 
2.สุขภาพช่องปาก 

1. การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 
2. ยาเสพติด 

1. ติดบ้าน ติดเตียง 
2. Palliative Care 

            สิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ 

1.สิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ ODOP 1 

ODOP 2 

ODOP 3 

ODOP 4 

ODOP 5 

ODOP 6 

ODOP 7 

ODOP 8 
ที่มา : สรุปข้อมูลปี62 คปสอ.หนองวัวซอ/ข้อมูลประชาคมจาก อปท./ 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ในเวทีประชุม พชอ.นวซ.คร้ังท่ี1/63 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 2563 = 89.33 



บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอหนองวัวซอ 

บุคลากรสายวิชาชีพหลัก โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

ปี 2562 7 4 6 43 3 2 2 4 

ปี 2563 7 4 6 49 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 



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 



สถานการณ์การเงนิการคลัง รพ.หนองวัวซอ 

ทุนส ารองสุทธิ  Risk Score 
3 (กย.63) 

ปีงบประมาณ 2563 รพ. นองวัว อม สภาพค ่อง าง
การเงิน  ะม อัตราส่วน มุนเว ยน ม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมถึงม การบริ ารจัดการ  ่สามารถควบคุมค่า 
 ช จ่าย ม่เกิน  น  ่ก า นด 
 

ที่มา : การเงิน รพ.หนองวัวซอ 

 (วันที่ 30 กันยายน 2563) 



สถานการณ์การเงนิการคลัง รพ.สต. 

 -    

 100,000.00  

 200,000.00  

 300,000.00  

 400,000.00  

 500,000.00  

 600,000.00  

เงินบ ารุงคงเ  ือ รพ.สต.(บา ) 

ชุดข อม  1 ชุดข อม  2 ชุดข อม  3 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

5.48 

  ่มา: รายงานงบการเงิน รพ.สต. //รายงานอัตราคงค ัง รพ.สต.ณ 31  .ค.62 

อัตราคงค ัง ≥ 3 เดือน 
อัตราคงค ัง < 3 เดือน 
 

3.59 

3.69 

7.61 

3.23 



เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญ 
           
      เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูง 
           1.เครื่องมือกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
(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% 

                         แหล่งงบประมาณในการซ้ือ 
 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 



Project  
Manager 

1. RDU 

 

  

1. TB 

2. EOC/ECS 

3. Palliative care 

4. Fast Track (3S) 

5. Happy UDMOPH 

 

1. Green & Clean Hospital 

2. RTI 

3. LTC  

5. ยาเสพตดิ  

6. TO BE NUMBER ONE 

7. แพทยแ์ผนไทย 

8. ขอ้มลูคณุภาพ 

1. MCH 

2. NCD&DM/HT 

3. CKD 

4. การเงนิการคลัง 

ผชช
ว.2 

ผชช
ว.1 

ผชช
.ส 

Project Manager 

ผชช
ว.3 

1. สขุภาพจติ 

2. พชอ. 
3. PCC 

4. HA 

5. รพ.สต.ตดิดาว 

ผช.
นพ.
สสจ 

1. งานทันตสาธารณสขุ 

2. โครงการพระราชด าร ิ

ผชช
ว.3 

ผชช
ว.3 

1. CA/OV/CCA 

2. DHF 

สรุปผลการด าเนนิงาน คปสอ.หนองวัวซอ ตามตัวชี้วัดตามประเด็นที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2563  

1 

3 

2 

4 

มี 8 ตัวชี้วัด  ผ่าน 7 ตัวชี้วัด (87.50 %)  ไมผ่่าน 1 ตัวชี้วัด  
ได้แก่  รอ้ยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป ีได้รบัยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก) วัยเรียน วัยรุ่น 

มี 3 ตัวชี้วัด ผ่าน 1 ตัวช้ีวัด (66.66%)  ไมผ่่าน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1. จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ ได ้70.00 สุขภาพช่องปาก 

         มี 4 ตัวชี้วัด  ผา่น ทุกตัวช้ีวัด (100.00%)   
LTC 

มี 1 ตัวชี้วัด ผ่าน  1  ตัวชี้วัด    DHF 



Project  
Manager 

1. RDU 

 

  

1. TB 

2. EOC/ECS 

3. Palliative care 

4. Fast Track (3S) 

5. Happy UDMOPH 

 

1. Green & Clean Hospital 

2. RTI 

3. LTC  

5. ยาเสพตดิ  

6. TO BE NUMBER ONE 

7. แพทยแ์ผนไทย 

8. ขอ้มลูคณุภาพ 

1. MCH 

2. NCD&DM/HT 

3. CKD 

4. การเงนิการคลัง 

ผชช
ว.2 

ผชช
ว.1 

ผชช
.ส 

Project Manager 

ผชช
ว.3 

1. สขุภาพจติ 

2. พชอ. 
3. PCC 

4. HA 

5. รพ.สต.ตดิดาว 

ผช.
นพ.
สสจ 

1. งานทันตสาธารณสขุ 

2. โครงการพระราชด าร ิ

ผชช
ว.3 

ผชช
ว.3 

1. CA/OV/CCA 

2. DHF 

1 

3 

2 

4 

มี 5 ตัวชี้วัด ผ่าน ทุกตัวช้ีวัด (100.00%)   
Stroke 

มี 4 ตัวชี้วัด  ผ่านทุกตัวช้ีวัด (100%) 
Sepsis 

มี 2 ตัวชี้วัด (50.00%) ไม่ผ่าน  1  ตัวชี้วัด ได้แก่   
1.อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ได ้80.00 
 

TB 

มี 5 ตัวชี้วัด  ผ่าน  4  ตัวชี้วัด (80 %) ไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้าบ าบัดรูปแบบผู้ป่วยนอกโปรแกรมกายจิตสังคมบ าบัด (Matrix program) ได้ 40.00 

TO BE NUMBER ONE/ 
ยาเสพติด 

สรุปผลการด าเนนิงาน คปสอ.หนองวัวซอ ตามตัวชี้วัดตามประเด็นที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2563  
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3. Palliative care 

4. Fast Track (3S) 

5. Happy UDMOPH 

 

1. Green & Clean Hospital 

2. RTI 

3. LTC  

5. ยาเสพตดิ  

6. TO BE NUMBER ONE 

7. แพทยแ์ผนไทย 

8. ขอ้มลูคณุภาพ 

1. MCH 

2. NCD&DM/HT 

3. CKD 

4. การเงนิการคลัง 

ผชช
ว.2 

ผชช
ว.1 

ผชช
.ส 

Project Manager 

ผชช
ว.3 

1. สขุภาพจติ 

2. พชอ. 
3. PCC 

4. HA 

5. รพ.สต.ตดิดาว 

ผช.
นพ.
สสจ 

1. งานทันตสาธารณสขุ 

2. โครงการพระราชด าร ิ

ผชช
ว.3 

ผชช
ว.3 

1. CA/OV/CCA 

2. DHF 

5 

7 

6 
มี 3 ตัวชี้วัด  ไม่ผ่าน 31ตัวชี้วัด  (66.66%) ได้แก่ 1.ร้อยละคลนิิกการให้บริการกัญชา 
ทางการแพทย์ระดับดี ร้อยละ 100 ได้ร้อยละ 75 แพทย์แผนไทย 

มี 1 ตัวชี้วัด  ผ่าน  1  ตัวชี้วัด สาขาตา 

 มี 1 ตัวชี้วัด ผ่าน 1 ตัวชี้วัด สาขาไต 8 

มี 6 ตัวชี้วัด ผ่าน 6  ตัวช้ีวัด (100 %)    DM/ HT 

สรุปผลการด าเนนิงาน คปสอ.หนองวัวซอ ตามตัวชี้วัดตามประเด็นที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2563  



Project  
Manager 
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4. Fast Track (3S) 

5. Happy UDMOPH 

 

1. Green & Clean Hospital 

2. RTI 

3. LTC  

5. ยาเสพตดิ  

6. TO BE NUMBER ONE 

7. แพทยแ์ผนไทย 

8. ขอ้มลูคณุภาพ 

1. MCH 

2. NCD&DM/HT 

3. CKD 

4. การเงนิการคลัง 

ผชช
ว.2 

ผชช
ว.1 

ผชช
.ส 

Project Manager 

ผชช
ว.3 

1. สขุภาพจติ 

2. พชอ. 
3. PCC 

4. HA 

5. รพ.สต.ตดิดาว 

ผช.
นพ.
สสจ 

1. งานทันตสาธารณสขุ 

2. โครงการพระราชด าร ิ

ผชช
ว.3 

ผชช
ว.3 

1. CA/OV/CCA 

2. DHF 

1 

3 

2 

มี 2 ตัวชี้วัด  ผ่านทุกตัวช้ีวัด (100.00%)   
Digital  

Transformation 

มี 8 ตัวชี้วัด  ผ่าน  5  ตัวชี้วัด (75.0%) ไม่ผา่น 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  
1.หน่วยบริการไม่มีภาวะวิกฤติการเงิน ได้ 70, 2.ร้อยละของรายการครุภัณฑ์ 
ด าเนินการจัดซ้ือและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน30วัน ได้ 96.00,  
  

Financial 

มี 1 ตัวชี้วัด ไม่ผ่าน 1 ตัวชี้วัด (100%) ได้แก่  
หน่วยงานผ่านการประเมนิควบคุมภายใน ได้ 70.00 

ตรวจสอบ 

ภายใน 

สรุปผลการด าเนนิงาน คปสอ.หนองวัวซอ ตามตัวชี้วัดตามประเด็นที่ส าคัญ 
ปีงบประมาณ 2563  



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  
(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 

 



พัฒนาระบบปฐมภูม ิ4 
 PCC     ……>เครือข่ายทีมสหวชิาชีพ 

 รพ.สต.ติดดาว 
การจัดทีมพัฒนารพ.สต.ติดดาว ปี 2563 ของ คปสอ.หนองวัวซอ แบบ Buddy System 

ล าดับ 
หน่วยบริการที่ต้องรับการประเมิน 

  รพ.สต.ติดดาวปี 2562               
(พ่ีเลี้ยง Budder) 

หน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน 
   รพ.สต.ติดดาวปี 2561               

(พ่ีเลี้ยง Budder)  

หน่วยบริการที่ผ่านการประเมิน 
รพ.สต.ติดดาวปี 2560            

*Re-ac 2563  (เพ่ือน  Buddy ) 

1 รพ.สต.อ บมุง รพ.สต.น  าพ่น รพ.สต.โนนหวายใต้ 

2 รพ.สต. คก ัก อม รพ.สต.กุด มาก ฟ รพ.สต.หนองแวงจุมพล 

3 รพ.สต. นอง สง รพ.สต. นองบัวบาน รพ.สต.หนองเม็ก 

4 PCU รพ. นองวัว อ รพ.สต. นนสว่าง รพ.สต.หนองแซง 



ความส าเร็จการพัฒนาเมืองสมุนไพร 5 
ผ่านการอบรมหลักสูตร 
 - แพทย์ 2 คน 

 - ทันตแพทย ์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/ลดเหล่ือมล้ 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 ว่ิง ป่ัน TO BE NUMBER ONE  
  ะว่ิง 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 าเนินการต่อเน่ือง 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
ขับเคล่ือนกับคปสอ. 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   ม่ิงมิตรม   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  ม่ันวิชา 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............ 



 

 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 

วัน/เดือน/ป :  ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน  และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของหน่วยงาน 

  
Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                              ปกรณ์ จารักษ์ 
                            (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                       (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

                       วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓                                    วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                      (นายศุภชัย  รินทร์น้อย)                                  
                                                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                     วันที่ ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 


