
คปสอ.วานรนวิาส  ขอตอ้นรับ



ขอ้มลูท ัว่ไป

โรงพยาบาลชุมชน(ระดบั M1)  ขนาด 180 เตยีง   1 แหง่                  
(บรกิารเตยีงจรงิ  192 เตยีง)

รพ.สต. จ านวน  18 แหง่
อบต./เทศบาล จ านวน  15  แหง่
คลนิกิ จ านวน  14  แหง่
สถานทีข่ายยา/ผลติยา                               จ านวน    9 แหง่
สถานทีผ่ลติอาหารและน าเขา้                      จ านวน  43 แหง่

พืน้ทีร่บัผดิชอบ                                         14 ต าบล  182 หมูบ่า้น
ประชาชนจากทะเบยีนราษฎร ์                    จ านวน 125,284 คน  
อสม.                                                         จ านวน     2,473  คน
สมาชกิสภาสขุภาพอ าเภอ                           จ านวน          60 คน
คณะกรรมการ พชอ.                                  จ านวน          21 คน 
บคุลากรดา้นสาธารณสขุ                             จ านวน        649 คน



ล ำดับ OPD IPD Re-Admit Refer - in Refer - out Dead
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5  อนัดบัโรคทีเ่ป็นปญัหาสขุภาพของพืน้ที่

ทีม่า งานเวชสถติ ิรพวานรนวิาส ขอ้มลู ณ 30 ก.ย. 2562



แผนยทุธศาสตร ์ (พ.ศ. 2560 - 2564) คปสอ.วานรนวิาส

“วานรนวิาสนา่อยู ่ผูค้นสขุภาพด ีภาคเีขม้แข็ง  เมอืงแหง่พฤกษเวช”วสิยัทศัน์

ประชาชนสขุภาพด ี  เจา้หนา้ทีม่คีวามสขุ   ระบบสขุภาพย ัง่ยนื

ยทุธศาสตร์ นโยบาย นพ.สสจ สกลนคร

4 Excellence Strategies

น าสูก่ารปฏบิตั ิ
Agenda  
base

Function  
base
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base



Agenda  Base

1. โครงการราชทณัฑ ์ปนัสขุ 
ท าความดเีพือ่ ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์

2. กญัชาทางการแพทย ์และสมนุไพรเพือ่เศรษฐกจิ



โรงพยาบาลวานรนวิาส ด าเนนิการออกหนว่ยแพทยพ์ระราชทานฯ
ณ เรอืนจ าอ าเภอสวา่งแดนดนิ ในวนัที ่15 มกราคม 2563
รว่มกบัทาง รพร. สวา่งแดนดนิ 
ในการออกตรวจคดักรองผูต้อ้งหาในเรอืนจ า , 
ตรวจรกัษาโรคท ัว่ไป  , บรกิารทนัตสขุภาพ

แผนออกบรกิารรว่มกบั รพร.สวา่งแดนดนิ 5 คร ัง้ 
(ม.ค.,ม.ีค,พ.ค.,ก.ค,ก.ย. 2563)

โครงการราชทณัฑ ์ปนัสขุ ท าความดเีพือ่ ชาต ิศาสน ์กษตัรยิ ์



โครงการกญัชาทางการแพทย ์

โรงพยาบาลวานรนวิาส จดัต ัง้คลนิกิใหค้ าปรกึษากญัชาทางการแพทย ์
เป็นโรงพยาบาลน ารอ่งในโครงการวจิยัการใชน้ า้มนักญัชาทางการแพทยแ์ผนไทย 
เร ิม่ด าเนนิการ วนัที ่  6  พฤศจกิายน 2562
โดยเปิดบรกิาร ทกุวนัจนัทร-์พธุ เวลา 13.00 ถงึ 16.30 น.   ยกเวน้ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

บคุลากรทางการแพทยโ์รงพยาบาล ทีผ่า่นการอบรมการใชส้ารสกดัน า้มนักญัชา ไดแ้ก ่
- แพทย ์               3 คน 
- พยาบาล             2 คน   
- เภสชักร              2 คน 
- แพทยแ์ผนไทย   4 คน 
- นกัจติวทิยา         1 คน
- ทนัตแพทย์ 1 คน

จ านวนผูป่้วยทีม่ารบับรกิารในคลนิกิ178 คน /  501 คร ัง้  จา่ยน า้มนักญัชา 388 ขวด
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นอนไม่หลับ ภูมิแพ้ สันนิบาตลูกนก เบื่ออาหาร อาการปวด อื่นๆ

โรค/อาการของผู้ที่มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลวานรนิวาส

ปญัหา อปุสรรค และโอกาสพฒันา

ปจัจบุนัโรงพยาบาลยงัไมม่สีารสกดัจากน า้มนักญัชาทางการแพทยท์ีม่คีวาม เขม้ขน้ของปรมิาณสาร

ส าคญัหลากหลาย พรอ้มส าหรบัทกุขอ้บง่ใช ้ ขอ้เสนอแนะ  อยูร่ะหวา่งด าเนนิการจดัหายา 

กลุม่โรค/อาการผูม้ารบับรกิารคลนิกิกญัชาทางการแพทย ์                                            

(น า้มนักญัชา อาจารยเ์ดชา)  รพ.วานรนวิาส  ปีงบประมาณ 2563

ทีม่า งานแพทยแ์ผนไทย  รพวานรนวิาส ขอ้มลู ณ  15 ม.ค. 2563



Function  Base

1. การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 

2. ลดแออดั ลดการรอคอยใน รพ.



Zero  MMR in  Wanonniwas

ส่งเสริมสุขภาพหญงิวยัเจริญพนัธ์ุ (สาวไทยแก้มแดง)

Early  ANC  12 wks.

ค้นหาหญงิตั้งครรภ์ทีม่ีความเส่ียงสูง

พฒันารูปแบบการเช่ือมข้อมูลแม่และเด็ก /รายงานแม่และเด็ก 
(ผ่านระบบ LINE QR CODE),                                               

Data Own cloud  &  ANC  Dashboard

ANC คุณภาพ

LR คุณภาพ  / ป้องกนั PPH

พฒันาระบบการส่งต่อทีม่ีคุณภาพ / Fast track

วำงแผนแก้ไขปัญหำร่วมกันของสูตแิพทย ์ อำยุรแพทย ์กุมำรแพทย์

กำรออกให้บริกำรฝำกครรภใ์น รพ.ทีไ่ม่มีสูตแิพทย์
รพ.ค าตากล้า / รพ.อากาศอ านวย

กำรพัฒนำบุคลำกร

PNC MCH

กลุม่สตรแีละเด็ก

การพฒันาคณุภาพชวีติคนไทยทกุกลุม่วยั 



การพฒันาทกัษะบคุคลากร

MM  conferenceสอนทกัษะการดูแลวกิฤติมารดา-ทารก แก่แพทยใ์ชทุ้น

การพฒันาทกัษะบุคลากรของโรงพยาบาลลูก
ข่ายโดยสูตแิพทย์

ทบทวนการใช้ CPG แก่เครือข่าย รพ.สต.
ฟ้ืนฟทูกัษะ NCPR

ทดสอบความรู้ การอ่าน NST

PPH work shop

การพัฒนาแมข่า่ย รพ.วานรนวิาส การพัฒนารพช.ลกูขา่ย และ รพ.สต.



• Mobile service High risk 
ANCสูติแพทยอ์อกตรวจท่ีหน่วยทุกวนัจนัทร์และ
ศุกร์ ท่ี 1 ของเดือน (รพช.อากาศอ านวยและรพช.  
ค  าตากลา้)

• สูติแพทย์ตรวจเยีย่ม LRรพช.ลูกข่าย
ทางLine ของทุกวนัจนัทร์-ศุกร์            
( 09.00 น.และ15.00 น. )

• พัฒนาทักษะแกบ่คุลากร รพช.   
ลกูขา่ย

ระบบบรกิารและการสง่ตอ่ของ Node สตูกิรรม

ระบบบรกิาร Node ระบบ Fast track

Consult
สูตแิพทย ์รพ.วำนร

ทำงโทรศัพท์
พร้อมส่งข้อมูลผู้ป่วยผ่ำนLine 
เช่น เวชระเบียนและใบ refer

รพช.ลูกข่ำย 

ขณะน ำส่งมีอำกำร
เปลี่ยนแปลง 

consult ทำงโทรศัพท์

ห้องคลอด 
รพ.วำนรนิวำส 

คนืขอ้มลูการ
รกัษาผา่น
Google drive



กอ่นคลอด
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ฝากครรภ์ก่อน12Wks.(70%)

5 ครั้งคุณภาพ(60%)

Teenage preg. <20ปี
(40:1,000)

ทีม่า งานฝากครรภ ์รพวานรนวิาส ขอ้มลู ณ  31 ธ.ค. 2562
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แมต่าย(17:100,000)

ทารกตาย(9:1,000)

ขาดออกซเิจน(25:1,000)

น า้หนกันอ้ย(7%)

ขาดไอโอดนี(3%)

ผลการด าเนนิงาน ระยะคลอดและหลงัคลอด

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563

อตัราตาย
มารดา

151
(1/661)

- น า้คร า่อดุตนั  1 ราย

0
(0/631)

0
(0/634)

0
(0 / 647)

(near miss=ตดัมดลกู 1 ราย)

0
(0/150)

ทีม่า งานหอ้งคลอด รพวานรนวิาส ขอ้มลู ณ  31 ธ.ค. 2562



เด็กไทวานร พฒันาการด ีสมองด ีไอควิดี

รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี มพีฒันาการสมวยั ปี 2560-2563 (ไตรมาส 1)

IQ

การให้บริการ   
ช่วงหลงัคลอด
เยีย่มหลงัคลอดให้
ไอโอดีนจนถึงหลงั
คลอด 6 เดือน

การให้บริการ
ช่วงทารก-5 ปี
ดืม่นมถงึ 6 เดอืน
กิน-กอด-เล่น

เล่ำ-นอน-เฝ้ำดูฟัน วัคซีน

การให้บริการช่วงปฐมวยั
กนิ กระตุ้น  กระตุก 
ใน ศพด. รร.อนุบาล

วดัระดับ IQ 
ในเด็กนักเรียน ป.1

* พฒันาพืน้ทีต้่นแบบ

ทีม่า:  กลุม่งานจติเวช  รพ.วานรนวิาส 31 ธ.ค. 2562

เป้าหมาย : เด็กไทวานรฯ มพีฒันาการสมวยั   IQ ≥ 120 ภายในปี 2567

หลงัคลอด

96.2396.23 98.23

เขต 8

ประเทศ

จังหวัด

มาตรการ
คัดกรองตรวจพฒันาการ

เด็ก 0-5 ปี

94.58 98.23

93.74

97.65 96.44
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ระดบัประเทศ จงัหวดัสกลนคร อ าเภอวานรนวิาส
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ครอบคลุม(90)

สมวัย(85)

สงสัยล่าช้า(20)

ติดตาม(90)

สูงดีสมส่วน(60)



การดแูลสง่เสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ

อาย ุ45-59 ปี
เตรยีมความพรอ้มวยั

ท างานสูก่ารเป็นผูส้งูอายุ
สขุภาพด ี

Fresh food pharmacy
นคร 2ส.

กำรดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว
CM, CG, CP
ดูแลกลุ่มดี เส่ียง ป่วย

คลนิกิผูส้งูอายุ

“Elderly Home Clinic”

ตดิสงัคม =12976 คน (94.10%)

ไมล่มื ไมล่ม้ ไมเ่ศรา้ กนิขา้วแซบ่

ตดิบา้น =674 คน (4.89%)

ตดิเตยีง 139 คน (1.01%)

ไดร้บัการดแูลระยะยาว

485 คน (1.01%)

ฟ้ืนฟกูจิกรรมเพือ่นชว่ยเพือ่น

*** ต าบล LTC ผา่นเกณฑ ์พืน้ฐาน 71.4 % ด ี7.1% ดมีาก 7.1% ดเีดน่ 14.3%%   ** อปท.ตน้แบบ คอื ทต.วานรนวิาส** 

คลนิกิ Palliative

HHC ดแูลประคบั        

ประครองทีบ่า้น

สรา้งพืน้ทีส่ขุภาวะเพือ่สงัคม

ผูส้งูอาย ุระยะเร ิม่ตน้ประเด็นสว้ม

ทีม่า: กลุม่งานการพยาบาลชุมชน รพ.วานรนวิาส 31 ธ.ค. 63

***ผูส้งูอายคุดิเป็นรอ้ยละ 12.4  ไดร้บัการประเมนิ ADL : 89.51% ***  

จากการคดักรองพบสมองเสือ่ม AMT พบผดิปกต ิรอ้ยละ1.01 ,ภาวะพลดัตกหกลม้ พบรอ้ยละ 7.23

ชมรมผูส้งูอาย,ุ รร.ผูส้งูอายเุนน้ 
สมองด ีเคลือ่นไหวด ี มวีามสขุ,
โภชนาการด,ีสวล.ด ี,ฟนัดี
เชดิชูเกยีรตแิละสรา้งคณุคา่

พฒันา ศพอส.



ODS

-ขอด าเนนิการ 17 โรค
-ปี งบ 62 Pt 15 ราย เขา้เกณฑ ์      
ODS 14  ราย (93.3%)
-ปีงบ 63 Pt 11 ราย เขา้เกณฑ์
ODS 11  ราย (100%)

ระบบรบัยาทีร่า้นยา

-ยงัไมม่รีา้นยาผา่น
เกณฑค์ณุภาพ
-การกระจายผูป่้วยจติเวช
รบัยาทีร่า้นขายยา 

Fast Track

-STROKE : อตัราตาย  6.2 %
-STEMI : อตัราตาย  33 %
-Truma : อตัราตาย Severe  
traumatic  brain injury  
: 30.7%

IMC

-อตัราการครองเตยีง
-การบรหิารเตยีงวา่ง

Primary Care

-จดัท าแผนพฒันาเครอืขา่ย หนว่ยบรกิาร 
ปฐมภมู ิ ปีงบประมาณ 2562-2568

-PCC วานรนวิาส : 3 Cluster 3 ทมี
- พชอ. ดเีดน่
-รพ.สต.ตดิดาว 5 ดาว ผา่นเกณฑร์อ้ยละ 100
-OPD visit รพ.ลดลง ในกลุม่ Diarrhea  URI  
Dyspepsia -ผา่นเกณฑ ์ER คณุภาพ  : 63%

-Case ไมฉุ่กเฉนิลดลง > 5 %       
: 3.2 %

-ผูป่้วย triage Level 1,2 อยูใ่น
หอ้งER <2 ชม. : 65 %

ระบบการด าเนนิงาน
ของPCC

ในการดแูลสขุภาพจติและจติเวช

-อตัราการเขา้ถงึผูป่้วยซมึเศรา้ : 72.5%
-อตัราการฆา่ตวัตาย  1.66 : 100000 Pop
(2ราย) 

Smart Hospital

- Smart  Place
- Smart  Tool
- Smart  Service

ลดแออดั  ลดรอคอย

ER  คณุภาพ

อสม. หมอประจ าบา้น

SMC / คลนิกินอกเวลา

- จดับรกิารทนัตกรรม
- จดับรกิารตรวจโรคท ัว่ไปนอกเวลา

ประธาน อสม.และอสม.ดเีดน่
ผา่นอบรม  183 คน 97.9 %



ER คณุภาพ
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system

การปรกึษา
ผูเ้ช่ียวชาญ

ระบบสนบัสนนุ

Pre-hos

ระบบบรหิารจดัการ

Information
system

การพฒันาคณุภาพ

การศกึษาและวิจยั 

67.39%
ลดแออดั

ปี 60

OPD นอกเวลา 
ในวนัหยดุ

8-12

ปี 61

OPD นอก
เวลา ใน
วนัหยดุ

8-12,16-20

ปี 62

OPD นอก
เวลา ใน
วนัหยดุ

8-12,16-20

เปิดหอ้ง
หตัถการ
ผูป่้วยนอก

8-16

10.7%

3.2%

อตัราของผูป่้วย Trauma 
triage  level 1 สามารถเขา้
หอ้งผา่ตดัไดภ้ายใน 60 นาท ี
ไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 80

อตัราของผูป่้วย severe 
traumatic brain injury 
ทีเ่สยีชวีติ ไมเ่กนิรอ้ยละ 45

TEA Unit ผา่นเกณฑป์ระเมนิ 
ไมต่ า่กวา่ 20 คะแนน

100%

30.7%

17 
คะแนน



Area Based

1. STEMI 
2. ระบบสารสนเทศ  

(Front  office และ Back office)



ลดอตัราตายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจ

STEMI

ที่มา: SP โรคหัวใจ ณ 31 ธ.ค. 2562

รพศ.สกลนคร เปิดศูนยห์วัใจ ค้นหำผู้ป่วยเชิงรุก ที ่รพ.วำนร 
ร่วมกับ อำยุรแพทยห์ัวใจ รพ.สกล

เวทปีระชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกับ รพ.แม่ข่ำยสกลนคร

อตัราการไดร้บั
การใสส่ายสวน
หวัใจ รอ้ยละ 

100

พฒันา CPG

รบัประเมนิ 
PNC ACS

53.80 
10.5

72.70 

18.1

72.7

14.2 20

100

23 33

100

33

100

ร้อยละSTEMIได้รับยาละลายลิ่มเลือด≥ 80 อัตราเสียชีวิต STEMI  < 10% Door to needle <30นาที

2559 2560 2561 2562 2563(ตม.1)



ระบบสารสนเทศ  (Front  office และ Back office)

Front  office Back  office

- ระบบควิ
- Paperless
-ใบส ัง่ยาอเิล็กทรอนกิส์

- การบรหิารเตยีงวา่ง 
- Application ขอ้มลูดา้นยา
- รายงานผูป่้วยอบุตัเิหตุ
- นวตักรรม โปรแกรมการนเิทศทางการพยาบาล 
(Program NSO Wanonniwas)

- พฒันาระบบส านกังาน(Back Office)ผา่นระบบ
คลาวด์ ระบบสารบญั  ระบบวนัลา ระบบซอ่มบ ารงุ

- พฒันาระบบฐานขอ้มลูกลาง (Data Center)  
เชือ่มโยงขอ้มลูบรกิารของ รพ. และ รพ.สต. ผา่น
ระบบคลาวดโ์ดยใช ้Loobback

- พฒันาระบบส ารองขอ้มลู รพ.สต.ทกุแหง่                    
ใหส้ามารถส ารองขอ้มลูไวบ้นคลาวด์



Thank you
for your attention

ขอบคณุ..เครดติ ภาพเพจ.วานรซติี้


