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ค ำน ำ 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนิน คปสอ.วานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญด้านสุขภาพ  ประเด็นส าคัญตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ทรัพยากรสาธารณสุข และสถานะสุขภาพ 
         ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service  Excellence) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance  Excellence) 
ส่วนที่ 3 ผลงานความภาคภูมิใจ 
คปสอ.วานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน  และ

บุคลากรสาธารณสุขทุกกลุ่มสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ที่ให้ความร่ วมมือในการจัดท าเอกสารฉบับนี้  
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่มงาน  และ
หน่วยงานให้สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากขึ้น   
 

คปสอ.วานรนิวาส 
พฤศจิกายน  2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข 
 

สรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564  

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ทรัพยำกรสำธำรณสุข และสถำนะสุขภำพ 1 
ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำน  
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
(PP & P Excellence) 

 

   1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)  
       1.1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 15 
       1.1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน 25 
       1.1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 31 
       1.1.4 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 41 
       1.1.5 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้พิการ 49 
   1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 58 
   1.3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 64 
   1.4 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 77 
   1.5 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 87 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนบริกำรเป็นเลิศ  (Service  Excellence)  
   2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 96 
   2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
     2.2.1 สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง   111 
     2.2.2 สาขา COPD & Asthma  สาขา Stroke 117 
     2.2.3 สาขาไต   123 
     2.2.4 สาขาจักษุ    126 
     2.2.5 สาขาโรคหัวใจ     128 
     2.2.6 สาขา Stroke   131 
     2.2.7 สาขา อายุรกรรม/Sepsis    133 
     2.2.8 สาขามะเร็ง 136 
     2.2.9 สาขา Palliative Care  141 
     2.2.10 สาขาการบริบาลฟ้ืนฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care) 147 
     2.2.11 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช   150 
     2.2.12 สาขาการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 151 
     2.2.13 สาขาการพัฒนาระบบริการ One Day Surgery (ODS) 155 

 



ค 
 

สรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2564  

 
 
 
 

 

 

เรื่อง หน้ำ 
     2.2.14 สาขาศัลยกรรม 156 
     2.2.15 สาขาสูติกรรม    172 
     2.2.16 สาขาทารกแรกเกิด 174 
     2.2.17 สาขา ER คุณภาพ  176 
     2.2.18 สาขาส่งต่อ 178 
     2.2.19 สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 180 
     2.2.20 สาขาสุขภาพช่องปาก 181 
     2.2.21 สาขา RDU 183 
     2.2.22 สาขา AMR  189 
     2.2.23 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  194 
     2.2.24 สาขากัญชาทางการแพทย์ 196 
ยุทธศำสตร์ที่  3  ด้ำนบุคลำกรเป็นเลิศ (People Excellence)  
   3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 198 
ยุทธศำสตร์ที่   4  ด้ำนบริหำรเป็นเลิศด้วยธรรมำภิบำล (Governance  Excellence)  
   4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 201 
   4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 226 
   4.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ 229 
   4.4 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ 235 
ส่วนที่ 3 ผลงำนควำมภำคภมิูใจ 241 



1 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปและสถานะสุขภาพ 
 
1.ข้อมูลทั่วไป 
ค าขวัญอ าเภอวานรนิวาส     

“วานรเมืองธรรมะ วัดเสพระตะเคียนใหญ่ หินเหิบไหมมัดหมี่ คอนศรีข้าวเม่าหวาน หนองม่วงงาน
แข่งเรือ ม่วนเหลือบุญพระเวชสันดร  ออนซอนอ่างเก็บน ้าห้วยโทง” 
ที่ตั้งและอาณาเขต 
 อ้าเภอวานรนิวาสตั งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสกลนคร  มีจ้านวนพื นที่ 1 ,001 ตาราง
กิโลเมตร    มีความหนาแน่นของประชากร 126 คนต่อตารางกิโลเมตร ระยะห่างจากอ้าเภอถึงจังหวัดสกลนคร 
82 กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 780 กิโลเมตร  มีสภาพถนนลาดยางและคอนกรีต มี
ความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าจังหวัด 
อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือติดต่อกับอ้าเภอค้าตากล้า (รพ.สต.บ้านห้วยหิน ต้าบลหนองแวง ระยะทางห่างจาก                
รพ.วานรนิวาส 21 กม. ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที) 
 ทิศตะวันออกติดต่อกับอ้าเภออากาศอ้านวย  (รพ.สต.บ้านทุ่งโพธิ์ ต.หนองสนม ระยะทางห่างจาก       
รพ.วานรนิวาส  22 กม. ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที) 
 ทิศตะวันตกติดต่อกับอ้าเภอบ้านม่วง , เจริญศิลป์, สว่างแดนดิน  (รพ.สต.บ้านหนองฮาง ต.ธาตุ
ระยะทางห่างจาก รพ.วานรนิวาส 25 กม. ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที) 

ทิศใต้ติดต่อกับอ้าเภอพังโคน  (รพ.สต.บ้านปานเจริญ ต.เดื่อศรีคันไชย ระยะทางห่างจาก รพ.วานร
นิวาส  24  กม. ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน  30 นาที) 
แผนที่อ าเภอวานรนิวาส 
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2. สถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอวานรนิวาส  
2.1 โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1 จ้านวนเตียง 214 เตียง  
สมรรถนะหลักขององค์กร 

1. การดูแลผู้ป่วยกลุ่มกุมารเวชกรรม ดังนี  Delayed  development,  DHF , Thallassemia และดูแล
ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ (SNB และ NICU) 

2. การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมทั่วไป ได้แก่ Appendicitis,Hernia,TR,Hemorrhoid and mash 
graft,Fistulectomy,LAR,ERCP,LC, PTBD,Explor-lab and simple suture ,Explor -lab and 
gastrojejunostomy,Explor-lab and small bowel resection,Explor-lab and colon 
resection,Repair abdominal wall Hernia, OC, Explore CBD and bypass,Whipple  
operation, Hepatectomy  เป็นต้น  

3. การดูแลผู้ป่วยด้านศัลยกรรมกระดูก ได้แก่ Arthroplasty,Close Fx.,CR and K-wire, 
Debridement and repair tendon,CR and Slab,ORIF and plate & screw,TKA, 
Bipolarhemiarthroplasty,THR,CR and Nail  เป็นต้น  

4. งานทันตกรรม : ทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมบูรณะ 
5. การท้างานกับร่วมกับชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลและภาคีเครือข่าย  ด้านการส่งเสริม 

ป้องกันและควบคุมโรค 
2.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 18 แห่ง ได้แก่ 
- ขนาดใหญ่                                          จ้านวน     4    แห่ง 
- ขนาดกลาง                                         จ้านวน    14   แห่ง 

2.3 คลินิก  จ านวน 32  แห่ง  ได้แก่ 
- สาขาเวชกรรม                                    จ้านวน     7   แห่ง 
- สาขาเวชกรรมเฉพาะทาง                      จ้านวน     3   แห่ง 
- ทันตกรรม     จ้านวน     1    แห่ง 
- การพยาบาลและผดุงครรภ์                      จ้านวน    24   แห่ง 
- แพทย์แผนไทย                                จ้านวน     1   แห่ง 

2.4 สถานที่ขายยา/ผลิตยา   จ านวน  12  แห่ง   ได้แก่ 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            จ้านวน    5   แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ                จ้านวน     2   แห่ง 
- ร้านขายยาแผนโบราณ                             จ้านวน     4   แห่ง 
- ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จส้าหรับสัตว์   จ้านวน     -   แห่ง 
- สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ                          จ้านวน     1   แห่ง 

2.5 สถานที่ผลิตอาหารและน าเข้า  จ านวน  59  แห่ง  ได้แก่ 
- สถานที่ผลิตอาหารที่เข้าเกณฑ์ GMP          จ้านวน    59   แห่ง 
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- สถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าเกณฑ์ GMP          จ้านวน    -  แห่ง 
3. ข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข  

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1  ให้บริการประชากรในเขตอ้าเภอ
วานรนิวาสและอ้าเภอข้างเคียงได้แก่อ้าเภออากาศอ้านวย อ้าเภอค้าตากล้าและอ้าเภอบ้านม่วง  มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล 18 แห่ง  คลินิกหมอครอบครัว 1 แห่ง  เพ่ือจัดให้บริการทั งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ  ครบถ้วนส้าหรับประชาชนในเขตพื นที่รับผิดชอบ     มีส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ  1  แห่ง  ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  183 แห่ง  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน 2,473  คน 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลจ านวนบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2560 – 2564  

สาขาอาชีพ 
กรอบ 

(ขั้นสูง) 
กรอบ 

(ขั้นต่ า) 
จ านวนบุคลากร ปฏิบัติงานจริง สัดส่วน/

ประชากร 2560 2561 2562 2563 2564 

แพทย์    45 36 15 19 23 22 26 1 : 8,334 

ทันตแพทย์ 13 10 6 7 8 6 7 1 : 20,836 

เภสัชกร 17 14 13 12 12 10 16 1 : 9,616 

พยาบาลวิชาชีพ 135 110 147 144 152 168 200 1 : 850 

นักเทคนิคการแพทย์ 13 10 8 9 9 9 11  

นักรังสีการแพทย์ 5 4 1 1 1 1 1  

นักกายภาพบ้าบัด 10 8 7 7 7 6 8  

นักวิชาการสาธารณสุข 24 19 15 16 14 15 27  

นักจิตวิทยาคลินิก 4 3 2 2 1 1 3  

อ่ืน ๆ 346 346 259 275 272 288 310  

รวม 621 560 473 492 499 526 609  
แหล่งข้อมูล : กลุม่งานทรัพยากรบุคคล รพ.วานรนิวาส ณ 30  กันยายน 2564  

ตารางท่ี 2 ข้อมูลจ านวนแพทย์ที่ปฏิบัติงาน รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2558 – 2564 

ปีงบ 
ประมาณ 

 
ระดับ 

 
สาขาเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (SP) เวชศาสตร์

ครอบครัว 
รวม 

ทั้งหมด GP สูติ ศัลยฯ อายุฯ กุมารฯ Ortho วิสัญญี จักษุ รังสีวิทยา 
2558 M2 8 0 1 2 2 2 0 0 0 0 15 
2559 M2 8 0 1 2 2 2 0 0 0 0 15 
2560 M2 9 0 1 1 2 2 0 0 0 0 15 
2561 M1 11 1 1 0 2 2 0 0 0 2 19 
2562 M1 12 1 2 1 2 2 1 0 0 2 23 
2563 M1 13 1 2 0 1 2 1 0 0 2 22 
2564 M1 13 1 2 0 1 3 0 1 2 3 26 

แหล่งข้อมูล : กลุม่งานทรัพยากรบุคคล รพ.วานรนิวาส ณ ณ 30 กันยายน 2564 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนขอทุนแพทย์เฉพาะทาง  
ปี สาขา 

2560 1.จักษุวิทยา (พญ.รติมา โชคชัยธนสิน)   2.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (นพ.ชนินทร สุขประเสริฐ) 
3.รังสีวิทยาวินิจฉัย (พญ.สุทธาทิพย์ อินทชัย) 

2563 1.สูติศาตร์-นรีเวชวิทยา (พญ.พรศิริ ค้าภูแสน)  2.ศัลยศาสตร์ (นพ.ปฐวี สุวรรณราช)      
3.กุมารเวชศาสตร์ (นพ.ณัฐพล สีน้อยขาว)       4.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (นพ.วชิระ  ประทุมรัตน์)   
5.วิสัญญีวิทยา (พญ.ปวีณา  สุทธิเจริญ)           6.จักษุวิทยา (พญ.ศจีรัตน์  ชัยรัชต์ชูชัย 

2564 1.อายุรศาสตร์ (พญ.ณิชารีย เต็งวัฒนโชติ, พญ.อสมา สันติโรจนกุล, พญ.อุษาวดี อัฐประจง) 
2.รังสีวิทยาวินิจฉัย (นพ.วรัญญู เลขนะมงคล) 3.โสต ศอ นาสิกวิทยา(นพ.กิตติศักดิ์ เทพวงษา) 
4.สูติศาตร์-นรีเวชวิทยา (พญ.สาลินี พลโยธา)  5.กุมารเวชศาสตร์ (พญ.พิสมัย ดวงมาลา) 
6.ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ (นพ.ชัชชัย เดชภูมี)  7.วิสัญญีวิทยา (พญ.วิชุดา ผ่องศรี) 
8.พยาธิวิทยากายวิภาค (พญ.ปิยวรรณ บุญรัตน์) 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.วานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 
ตารางท่ี 4 จ านวนทุนเรียนพยาบาลจบ ปี 2564 – 2567  

ปี จ านวนคน 
2564 จ้านวน    15  คน 
2565 จ้านวน    5  คน 
2566 จ้านวน    1  คน 
2567 จ้านวน    1  คน 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
 
ตารางท่ี 5  ข้อมูลบุคลากร ที่ปฏิบัติงานในเครือข่าย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

ประเภทบุคลากร กรอบ FTE 
จ านวนบุคลากรปฏิบัติงาน สัดส่วน/    

ประชากร 2560 2561 2562 2563 2564 
พยาบาลวิชาชีพ 1: 2,500 30 30 32 29 33 1 : 4,199 
นวก.สาธารณสุข 1: 1,250 41 45 45 45 44 1 : 2,738 
จพ.สาธารณสุข 1 : 1,250 16 13 13 12 13 1 : 9,690 
จพ.ทันตสาธารณสุข 1:12,000 10 10 11 11 10 1 : 12,579 
แพทย์แผนไทย  12 18 18 17 18 1 : 6,999 
พกส./อื่นๆ  46 46 46 46 46  

รวม  155 162 165 160 164  
แหล่งข้อมูล :  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวานรนิวาส   
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ตารางท่ี 6 แสดงจ านวนบุคลากรแยกประเภทจ าแนกราย รพ.สต. และ สสอ. ในเขตอ าเภอวานรนิวาส  

ล าดับ รพ.สต. ขนาด 
จ านวนเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

พยา 
บาล 

นวก. จพ. 
จพ. 

ทันตะ 
จพ. 
เภสัช 

จพ.
โสต 

แผน
ไทย 

พกส.
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

1 ค้าหมูน M 1 3  0 0  0   0 1 2 7 
2 ปานเจรญิ L 2 2 2 1 0   0 1 3 11 
3 โนนอุดม L 2 1 2 1 0  0  1 3 10 
4 คอนสาย M 2 2 1  0 0  0  1 2 8 
5 โนนแต ้ M 2 3 0   0 0   0 1 2 8 
6 หนองฮาง L 2 3  0 1  0  0 1 3 10 
7 โคกแสง M 2 3  0 1 1  0 1 3 11 
8 จ้าปาดง M 2 4  0 1 0   0 1 4 12 
9 แสงเจรญิ M 2 2  0 0  0   0 1 2 7 
10 หนองแวง M 2 2 1 1 0  0  1 3 10 
11 วังเยี่ยม M 2 2  0  0 0   0 1 2 7 
12 ห้วยหิน M 1 2 1 0  0   0 1 2 7 
13 นาค้า M 2 2 0  0  0  0  1 2 7 
14 นาซอ M 2 3  0 1 0   0 1 3 10 
15 ขัวก่าย M 2 3 1 1 0   0 1 3 11 
16 ส้งเปือย M 1 2 1   0  0  1 2 7 
17 โพนแพง L 2 3 2 1  0  0 1 3 12 
18 ทุ่งโพธิ ์ M 2 2 1 1  0  0 1 2 9 
19 สสอ.  2 5 0   0  0 0    2 9 

 รวมทั งหมด  35 49 12 10 1  0 18 48 173 

แหล่งข้อมูล : รายงาน สสอ.วานรนิวาส  
 
4.ข้อมูลประชากรอ าเภอวานรนิวาส 

อ้าเภอวานรนิวาสแบ่งการปกครองเป็น 14 ต้าบล 183 หมู่บ้าน เทศบาล 6  แห่ง องค์การบริหารส่วน
ต้าบล  9  แห่ง  ประชากรอ้าเภอวานรนิวาสมีประชากรจ้านวน 126,263 คน  เป็นชาย 62,735 คน และหญิง 
63,528 คน   จ้าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ดังนี   
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวนประชากรอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ 

ช่วงอายุ 
จ านวน ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
0-4 ปี 3116 2968 6,084 2.47 2.35 4.82 
5-9 ปี 4054 3852 7,906 3.21 3.05 6.26 

10-14 ปี 4292 4066 8,358 3.40 3.22 6.62 
15-19 ปี 4327 4298 8,625 3.43 3.40 6.83 
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ช่วงอายุ 
จ านวน ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
20-24 ปี 4405 4518 8,923 3.49 3.58 7.07 
25-29 ปี 5006 4791 9,797 3.96 3.79 7.76 
30-34 ปี 4384 4105 8,489 3.47 3.25 6.72 
35-39 ปี 5090 4964 10,054 4.03 3.93 7.96 
40-44 ปี 5413 5324 10,737 4.29 4.22 8.50 
45-49 ปี 5835 5666 11,501 4.62 4.49 9.11 
50-54 ปี 5112 5284 10,396 4.05 4.18 8.23 
55-59 ปี 4031 4059 8,090 3.19 3.21 6.41 
60-64 ปี 2909 3331 6,240 2.30 2.64 4.94 
65-69 ปี 1988 2428 4,416 1.57 1.92 3.50 
70-74 ปี 1380 1767 3,147 1.09 1.40 2.49 
75-79 ปี 767 1055 1,822 0.61 0.84 1.44 

80 ปีขึ นไป 626 1052 1,678 0.50 0.83 1.33 
รวม 62,735 63,528 126,263 49.69 50.31 100.00 

แหล่งข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ประชากร ณ 1 มกราคม 2564 
 

แผนภูมิที่ 1 จ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ อ าเภอวานรนิวาส 

 
แหล่งข้อมูล : ส านักทะเบียนราษฎร์ กระทรวงมหาดไทย ประชากร ณ 1 มกราคม 2564 

ลักษณะปิรามิดประชากรของอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นรูประฆังคว่้า แสดงว่าประชากร
ในกลุ่มดังกล่าวมีโครงสร้างประชากรแบบปกติ กล่าวคือสัดส่วนเพศระหว่างเพศชายและเพศหญิง มีสัดส่วนที่
ใกล้เคียงกัน คือเพศชายต่อเพศหญิง  49.84 : 50.16  ของจ้านวนประชากรทั งหมดนอกจากสัดส่วนเพศแล้ว  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรจากปิรามิดประชากรในอ้าเภอวานรนิวาส  ในประเด็นต่างๆ ที่ส้าคัญ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข  มีดังนี  

2.47
3.21

3.40
3.43
3.49

3.96
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

1. สัดส่วนประชากรวัยพ่ึงพิง (0–14 ปี และ 60 ปีขึ นไป) ต่อสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) 
เท่ากับ 31.40 : 68.60  จากสัดส่วนดังกล่าวแสดงว่าประชากรในอ้าเภอวานรนิวาส  โดยภาพรวมไม่มีปัญหาใน
เรื่องการรับภาระการเลี ยงดูประชากรวัยพ่ึงพิง แต่หากค้านวณอัตราส่วนภาวะพ่ึงพิงของประชากรอ้าเภอวานร
นิวาสพบว่าประชากรวัยแรงงานของอ้าเภอวานรนิวาส 100 คน ต้องรับภาระดูแลเด็กและผู้สูงอายุประมาณ  
30  คน ทั งนี อาจเนื่องมาจากการประสบความส้าเร็จในการวางแผนครอบครัว ท้าให้ประชากรวัยแรงงานมี
จ้านวนน้อยลง 

2. วัยผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ นไป  เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังแล้ว  พบว่ามีจ้านวนเพ่ิมมากขึ นทุกปี จาก
การค้านวณพบว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ นไป  มีอัตราร้อยละ 13.70  แสดงให้เห็นว่าอ้าเภอวานรนิวาสก้าลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท้าแผนงานโครงการไว้รองรับปัญหาดังกล่าว    
 
5.สถานะสุขภาพของประชาชน อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
ตารางท่ี 8  แสดงจ านวน 10 อันดับโรค ตามกลุ่มสาเหตุของผู้ป่วยนอก ปีงบประมาณ 2560 – 2564  

ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
ESRD 

(15,677) 
ESRD 

(16,816) 
ESRD 

(21,251) 
ESRD 

(22,593) 
ESRD 

(25,165) 

2 
DM 

(13,536) 
HT 

(11,380) 
HT 

(15,709) 
HT 

(14,679) 
HT 

(16,445) 

3 
HT 

(11,086) 
DM 

(10,978) 
DM 

(12,423) 
DM 

(12,528) 
DM 

(14,348) 

4 
Dyspepsia 

(5,289) 
Dyspepsia 

(5,635) 
Dyspepsia 

(6,018) 
Dyspepsia 

(5,497) 
DM with Renal 

(4,784) 

5 
Myalgia 
(5,987) 

Myalgia 
(5,597) 

DM with Renal 
(4,678) 

Dental caries 
(4,909) 

Dyspepsia  
(4,694) 

6 
DM with Renal 

(3,847) 
DM with Renal 

(3,157) 
Myalgia 
(3,402) 

DM with Renal 
(4,856) 

Stroke 
(4,634) 

7 
HIV 

(3,162) 
HIV 

(3,094) 
Common cold 

(3,365) 
Fever 
(3,035) 

Dental caries 
(4,554) 

8 
Acute 

Pharyngitis 
(2,714) 

Asthma 
(2,987) 

HIV 
(3,311) 

HIV 
(2,960) 

HIV 
(3,087) 

9 
Asthma 
(2,615) 

Common cold 
(2,419) 

Asthma 
(3,080) 

Common cold 
(2,610) 

Common cold 
(2,133) 

10 
Common clod 

(2,293) 
Thyrotoxicosis 

(1,979) 
Fever 
(3,070) 

Myalgia  
(2,520) 

Asthma 
(1,883) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2564   
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ตารางท่ี 9  แสดงจ านวน 10 อันดับโรค สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2560 - 2564 
ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 Diarrhea 
(626) 

Diarrhea 
(647) 

ESRD 
(537) 

ESRD 
(562) 

Isolation  
(692) 

2 Pneumonia 
(523) 

Pneumonia 
(508) 

Diarrhea 
(443) 

Diarrhea 
(553) 

ESRD  
(529) 

3 ESRD 
(337) 

CA liver 
(285) 

Pneumonia 
(267) 

Dengue 
Haemorrhagic 

Fever 
(272) 

Acute Pharyngitis 
(518) 

4 CHCA 
(299) 

ESRD 
(277) 

Infectious 
Diarrhea 

(241) 

Thalassemia 
(232) 

Diarrhea  
(337) 

5 
Infectious 
Diarrhea 

(235) 

DM 
(239) 

Cholelithiasis 
(236) 

CA breast 
(227) 

Viral  
Pneumonia  

(246) 

6 DM 
(226) 

Cholelithiasis 
(222) 

Viral intestinal 
infections 

(229) 

Neonatal  jx 
(221) 

Beta 
Thalassemia 

(235) 

7 
Acute 

Appendecitis 
(225) 

CA breast 
(200) 

DHF 
(202) 

Cholelithiasis 
(212) 

Intracranial 
Injury  
(214) 

8 CA breast 
(206) 

Viral intestinal 
infection(193) 

CHCA 
(183) 

Infectious 
Diarrhea(199) 

Infectious Diarrhea 
(186) 

9 Acute  pharyngitis 
(192) 

Senile Cataract 
(193) 

CA breast 
(178) 

CHCA 
(179) 

CHCA 
(175) 

10 Acute bronchitis 
(173) 

Anaemias 
(182) 

DM 
(161) 

Acute 
Appendecitis 

(175) 

Neonatal  jx 
(172) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ข้อมลู ณ ณ 30 กันยายน  2564   
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 10  แสดงจ านวน 10 อันดับโรค Refer out ปีงบประมาณ 2560 - 2564 
ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
Calculus  of  

kidney 
(102) 

ESRD 
(385) 

ESRD 
(273) 

ESRD 
(208) 

ESRD 
(163) 

2 ESRD 
(85) 

Calculus 
of  kidney 

(174) 

Calculus 
of  kidney 

(156) 

Calculus 
of  kidney 

(144) 

Cataract 
(83) 

3 Schizophrenia 
(80) 

CA Breast 
(87) 

CA Breast 
(108) 

AF 
(83) 

Calculus  of  
kidney  
(73) 

4 Cataract 
(66) 

Thyrotoxicosis 
(63) 

Schizophrenia 
(75) 

CA Breast 
(74) 

CA Breast  
(59) 

5 IHD 
(58) 

Schizophrenia 
(62) 

AF 
(71) 

Cataract 
(55) 

AF 
(58) 

6 CA  breast 
(56) 

Glaucoma 
(58) 

Glaucoma 
(70) 

Glaucoma 
(51) 

Pneumonia  
(48) 

7 Glaucoma 
(49) 

Atrial Fibrillation 
and Failure 

(54) 

Thyrotoxicosis 
(56) 

Thyrotoxicosis 
(50) 

Congestive  
heart failure  

(44) 

8 Thyrotoxicosis 
(48) 

Congestive heart 
failure 
(53) 

Calculus of 
ureter 
(47) 

Nontoxic single 
thyroid nodule 

(49) 

Septicemia  
(43) 

9 MI 
(45) 

DM with 
ophthalmic 

complications 
(49) 

Corneal ulcer 
(45) 

SLE 
(45) 

HT  
(41) 

10 
Atrial   

fibrillation 
(42) 

Pneumonia 
(49) 

Nontoxic single 
thyroid nodule 

(44) 

HT 
(44) 

Respiratory  
Failure (40) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน  2564    
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 11  แสดง 10 อันดับโรค Refer-in  ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 ESRD 
(384) 

ESRD 
(209) 

Dyspepsia 
(107) 

Acute 
appendicitis 

(105) 

Acute 
appendicitis 

(90) 

2 appendicitis 
(117) 

Stroke 
(49) 

Calculus of 
gallbladder 

(96) 

ESRD 
(80) 

Injury of head 
(83) 

3 Stroke 
(59) 

injury of head 
(26) 

ESRD 
(76) 

Unspecified 
appendicitis 

(52) 

Stroke 
(47) 

4 Head injury 
(45) 

appendicitis 
(23) 

Stroke 
(61) 

injury of head 
(35) 

Unspecified 
appendicitis 

(38) 

5 

Calculus of 
gallbladder 

without 
Cholecytitis  

(31) 

Pneumonia 
(9) 

injury of head 
(48) 

Stroke 
(30) 

ESRD  
(32) 

6 Hypertension 
(28) 

HT 
(9) 

Gastrointestinal 
hemorrhage 

(40) 

Peptic ulcer 
with 

perforation 
(22) 

Bacterial 
infection 

(31) 

7 
Gastrointestinal 
haemorrhage 

(23) 

Cerebral 
Infarction 

(8) 

Acute 
Appendicitis 

(37) 

Cerebral 
infarction 

(21) 

Cerebral 
infarction 

(30) 

8 
Peptic ulcer with 

Perforate 
(20) 

Dizziness 
(6) 

Unspecified 
Inguinal Hernia 

(23) 

Impaired fasting 
glucose 

(20) 

Peptic ulcer 
With 

Perforation (23) 

9 DM 
(18) 

Calculus of 
gallbladder 

(5) 

CHCA 
(21) 

Bacterial 
infection 

(19) 

Pneumonia 
(21) 

10 
Bacterial 
Infection 

(18) 

Bacterial 
Infection 

(5) 

Unspecified 
Appendicitis 

(19) 

Dyspepsia 
(19) 

Gastrointestinal 
Hemorrhage  

(19) 
แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน   2564   
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 12 แสดง 10 อันดับโรค Re-Admit ภายใน 28 วัน ปีงบประมาณ 2560 – 2564 
ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 CA  breast 
(175) 

CA breast 
(159) 

ESRD 
(151) 

CA breast 
(168) 

ESRD  
(171) 

2 CHCA 
(138) 

CA rectum 
(134) 

CA breast 
(138) 

ESRD 
(153) 

CA breast  
(114) 

3 ESRD 
(97) 

CHCA 
(98) 

CA Colon 
(117) 

CA Colon 
(118) 

Acute 
Pharyngitis 

(110) 

4 CA rectum 
(90) 

CA colon 
Unspecified 

(96) 

CHCA 
(84) 

CA stomach 
(108) 

CA Sigmoid 
colon 
(104) 

5 
Neonatal jx 
from breast 

milk (76) 

ESRD 
(91) 

Beta 
Thalassemia 

(68) 

CA rectum 
(107) 

Beta 
Thalassemia 

(86) 

6 Pneumonia 
(73) 

Thalassemia 
(88) 

Neonatal 
jaundice 

(63) 

Beta 
Thalassemia 

(84) 

CA colon 
(85) 

7 Thalassemia 
(50) 

Pneumonia 
(86) 

CA rectum 
(61) 

CHCA 
(76) 

CHCA 
(81) 

8 Beta Thalassemia 
(49) 

Diarrhea 
(59) 

CA Stomach 
(52) 

Neonatal 
Jaundice 

(75) 

CA rectum  
(72) 

9 Diarrhea 
(44) 

CA Sigmoid colon 
(53) 

Pneumonia 
(37) 

Diarrhea 
(42) 

CA stomach 
(71) 

10 DM 
(41) 

DM 
(40) 

Diarrhea 
(35) 

Thalassemia 
unspecified 

(37) 

Neonatal 
Jaundice 

(68) 
แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ข้อมูล ณ 30 กันยายน   2564   
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 13  แสดง 5 อันดับโรคตาย  ปีงบประมาณ 2560 – 2564  
ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

1 
MI  
(9) 

ESRD 
(3) 

Heart  disease(8) 
MI2/IHD2/ 

sudden arrest1/ 
Heartfail1/ 
ventricular  

tachycardia1/ 
cardia arrhythmia1 

CA (9) 
CA Colon(1), 

Multiple myeloma(1) 
CA Head,face 
andneck(1), 

CHCA(4), 
CA Liver(2) 

CA(9) 
Malignant 

neoplasm(1), 
primary site 

unspecified(1) 
CCA (3),CA Breast (4), 

CA Colon (1) 

2 

CA (7) 
(bladder1,pancreas
1,Rectum1,liver1 

CHCA2,Lymnode1) 

CA (2) 
Thyroid1/ 

CHCA1 

CA (8) 
 Lung 2/ 

muitiple myeloma1 
CHCA2/liver1/ 

mouth1/lymphoma 
(1) 

Heart   disease(6) 
Aortic aneurysm and 

dissection (1), 
NSTEMI (2), 

Rheumatic heart 
diseases(1) 

Acute myocardial 
infarction (2) 

UGIH (3) 

3 
Pneumonia  

(4) 
Pneumonia  

(2) 
Stroke  

(5) 

Pneumonitis due to 
solids and liquids (2), 

Bacterial pneumonia(1) 
Cholangitis (2) 

4 Cirrhosis (2)  
Hydrocephalus 

(2) 
Sepsis 

(3) 
UGIH  
(3) 

Intracerebral 
hemorrhage (2) 

5 
AIDs  
(1) 

MI / TB  
(1) 

ESRD 
(3) 

ESRD  
(2) 

Heart   disease  (2) 
Acute myocardial 

infarction (2) 

แหล่งข้อมูล : รง. 20 อันดับการเสียชีวิต ผู้ป่วย HOSXP  ณ 30 กันยายน  2564   
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 14 อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี 2560 - 2564                
(อัตราป่วย : แสนประชากร) 

ล้าดับ 2560 2561 2562 2563 2564 
1 Diarrhea 

1008.7 
Diarrhea 
1007.13 

Diarrhea 
1091.12 

Diarrhea 
809.54 

Diarrhea 
481.56 

2 Pneumonia 
740.0 

Pneumonia 
519.96 

Pneumonia 
449.57 

Pneumonia 
281.58 

Pneumonia 
119.19 

3 Pyrexia 
464.0 

Pyrexia 
109.59 

Pyrexia 
213,58 

H.conjunctivitis 
131.19 

H.conjunctivitis 
39.20 

4 H.conjunctivitis 
135.2 

Influenza 
65.50 

Influenza 
158.39 

Pyrexia 
131.19 

Pyrexia 
32.00 

5 
Influenza 

135.2 
H.conjunctivitis 

63.20 

Hand foot 
mouth 
100.79 

S.T.D. 
45.60 

DHF 
29.74 

6 S.T.D. 
76.0 

S.T.D. 
55.20 

H.conjunctivitis 
83.99 

Influenza 
41.60 

Chickenpox 
18.40 

7 Hand foot 
mouth 
66.4 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ

32.80 

S.T.D. 
65.60 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อื่นๆ 

24.80 

Hand foot 
mouth 
14.40 

8 โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

50.4 

Chickenpox 
29.60 

 

DHF 
47.20 

DHF 
20.80 

Gonorrhea 
11.20 

9 
Chickenpox 

46.4 

Hand foot 
mouth 
29.60 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ

32.80 

Gonorrhea 
16.80 

โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์อ่ืนๆ

7.20 

10 DHF 
44.4 

Gonorrhea 
8.80 

Chickenpox 
30.40 

Hand foot 
mouth 
14.40 

Influenza 
6.40 

แหล่งข้อมูล : งานระบาดวิทยาและควบคุมป้องกันโรค โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564  
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

6. ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ (Vision) :  เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดี 
พันธกิจ (Mission) :  พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน 
ค่านิยม (Core value) :   

M = Mastery      คือ เป็นนายตัวเอง 
O = Originality    คือ เร่งสร้างสิ่งใหม่ 
P = People Centered Approach คือ ใส่ใจประชาชน 
H = Humility     คือ ถ่อมตน อ่อนน้อม 

เป้าหมาย (Ultimate Goal) :  ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน  

1. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention 
& Prevention Excellence) 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service Excellence) 
3. ยุทธศาสตร์ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  (People  Excellence) 
4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

 
6.2 ยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) : ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนบริการตั งแต่ระดับปฐมภูมิถึงศูนย์ความเป็นเลิศ มีคุณภาพไร้รอยต่อ 
 
6.3 ยุทธศาสตร์ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วิสัยทัศน์ (Vision)  : “คนสกลนครอยู่ดีกินดี ภาคีเข้มแข็ง มหานครแห่งพฤกษเวช” 
พันธกิจ (Mission)  : 

1. M1 ท้าให้สกลนครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี ลดเสี่ยงลดป่วย ลดตาย 
2. M2 ส่งเสริมให้คนสกลนครฉลาด สูงดี สมส่วน ด้วยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ถูกต้อง และ

ปลอดภัย 
3. M3 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง 
4. M4 ส่งเสริมให้คนสกลนครมีใช้ และจ้าหน่ายสมุนไพรสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 

 
6.4 ยุทธศาสตร์ คปสอ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วิสัยทัศน์ :    “วานรนิวาสน่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง  เมืองแห่งพฤกษเวช” 
พันธกิจ   :     พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพ  อย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
เป้าหมาย :    ประชาชนสุขภาพดี   เจ้าหน้าที่มีความสุข   ระบบสุขภาพยั่งยืน 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 
1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
1.1.1 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 
ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน  
สถานการณ์ / สภาพปัญหา / มาตรการด าเนินงาน 

สถานการณ์อนามัยแม่และเด็ก  ผลการด้าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี พ.ศ.2562 – 2564 (ตุลาคม 2563 -
30 กันยายน 2564) ของอ้าเภอวานรนิวาส  อัตราส่วนมารดาตายเท่ากับ 0 แต่ยังพบปัญหาทารกตายปริ
ก้าเนิด มีแนวโน้มลดลง พบร้อยละ 1.18, 3.21 และ 2.13 ตามล้าดับ สาเหตุที่ทารกตายปริก้าเนิด ในปี 2564 
จ้านวน 2 ราย เกิดจาก ทารกขาดอาการหายใจ 1 ราย มารดามีภาวะรกเกาะต่้า และอีก 1ราย มารดาติดเชื อ
โควิด-19 ทารกคลอดท่าก้น , การฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)  ร้อยละ 90.06 , 
94.40 และ 93.32 ตามล้าดับ , การฝากครรภ์ครบ 5 ครั งตามเกณฑ์คุณภาพ (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) 
ร้อยละ 82.03 , 88.61 และ 87.22 ตามล้าดับ แต่ยังต่้ากว่าเกณฑ์จังหวัดสกลนคร(เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90)  ภาวะซีดในหญิงตั งครรภ์ (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 18 ) ร้อยละ 10.3 , 13.04 และ 17.31 ตามล้าดับ ,    
หญิงตั งครรภ์ได้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน (เกณฑ์ร้อยละ 100) 74.15 , 89.64 และ 35.53  , อัตราการคลอดก่อน
ก้าหนด (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 10) ร้อยละ 5.99 , 6.79 และ 6.23 , ร้อยละทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยกว่า 
2,500 กรัม (เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ 7) ร้อยละ 5.59 , 4.76 และ 3.57 , การคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 ช่วงอายุ 
ได้แก่ อายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน เป็นร้อยละ 82.39 , 77.87 และ 63.53 ตามล้าดับ และจากข้อมูลการคัด
กรองภาวะโภชนาการ พบว่า เด็กอายุ 0-5 ปี มีรูปร่างสูงดีสมส่วน ร้อยละ 56.88 , 61 .52 และ 60.95  

ในการด้าเนินงานในปี 2564 นั น  เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื อโควิด-19 อ้าเภอวานรนิวาส พบ
หญิงตั งครรภ์ติดเชื อโควิด-19 ทั งหมด 5 ราย คลอดแล้ว 3 ราย และพบเด็กอายุ 0-5 ปี ติดเชื อโควิด-19 
จ้านวน 58 ราย ท้าให้ปรับรูปแบบการด้าเนินงาน แบบวิถีใหม่ โดยอาศัยความร่วมมือภาคีเครือข่ายของ
ท้องถิ่น ชุมชน บุคลากรในพื นที่ทั งภาครัฐและภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพแม่และเด็กได้
อย่างครอบคลุม  
แผนภูมิที่ 2 อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน (เกณฑ์ ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
ที่มา : ข้อมูลห้องคลอด รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สกลนคร 27.02 28 10.29 33.56 0
วานรนิวาส 0 0 0 0 0

0

20

40

อัตรามารดาตาย จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอวานรนิวาส ย้อนหลัง 5 ปี
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

 จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปี 2560 – 2564 อัตรามารดาตายเป็น 0 อ้าเภอวานรนิวาส ซึ่งมีการ
พัฒนาเครือข่ายแม่และเด็กแบบไร้รอยต่อแม่และเด็ก PNC และMCH มีการทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อมี
อุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการตั งครรภ์และการคลอด รวมถึงการวางแผนส้ารองยาและเวชภัณฑ์และคลังเลือด
พร้อมใช้   
 

แผนภูมิที ่3 แสดงอัตราตกเลือดหลังคลอด อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ย้อนหลัง 5 ปี 

 
ที่มา : ข้อมูลห้องคลอด รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
  จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปี2560 – 2564 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการตกเลือดหลังคลอดนั นคงที่ 
แต่การตกเลือดรุนแรงลดลงเนื่องจากพัฒนาการคัดกรองหญิงที่มีความเสี่ยง พัฒนาเครือข่ายในการร่วมดูแล
หญิงตั งครรภ์ 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงร้อยละทารกตายปริก าเนิด  อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ย้อนหลัง 5 ปี

 
ที่มา : ข้อมูลห้องคลอด รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
 จากแผนภูมิข้างต้น จะเห็นได้ว่า ปี2560 – 2564 จะเห็นได้ว่า ร้อยละทารกตายปริก้าเนิดยังคงมี
อุบัติการณ์ ซึ่งต้องเพ่ิมการดูแลการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั งครรภ์ การให้ความรู้ผ่านโรงเรียนพ่อแม่ 
อาการผิดปกติที่ต้องรีบมาพบแพทย์ และการพัฒนาเครือข่ายในการร่วมดูแลหญิงตั งครรภ์ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สกลนคร 0.9 1.24 1.31 1.58 1.13
วานรนิวาส 0.95 1.26 1.19 0.83 0.75

0

0.5

1

1.5

2

อัตราตกเลือดหลังคลอด จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอวานรนิวาส ย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สกลนคร 11.69 5.18 5.58 4.21
วานรนิวาส 1.51 6.3 1.18 3.21 2.13

(103ราย)

(39ราย) (32ราย)
(9ราย)

(1 ราย)

(4ราย)

(1ราย) (3ราย)
0
2
4
6
8

10
12
14

ร้อยละทารกตายปริก้าเนิด จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอวานรนิวาส ย้อนหลัง 5 ปี
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 15  แสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด อ าเภอวานรนิวาส 3 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562-2564  

ล้า
ดับ 

ตัวชี วัด 
เกณฑ/์
ร้อยละ 

แหล่ง 
ข้อมูล 

ผลการด้าเนินงาน ปี 2562 ผลการด้าเนินงาน ปี 2563 ผลการด้าเนินงาน ปี 2564  
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1 ร้อยละของหญิงตั งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์
ครั งแรกเมื่ออายคุรรภ์< 12สัปดาห์ 

≥60.00 HDC 615 557 90.57 493 465 94.32 494 461 93.32 

2 ร้อยละหญิงตั งครรภ์ทีไ่ด้รับการดแูลก่อน
คลอด 5 ครั ง ตามเกณฑ์คณุภาพ 

≥60.00 HDC 614 509 82.90 490 432 88.16 493 430 87.22 

3 ร้อยละของหญิงหลังคลอดไดร้ับการดูแลครบ 
3 ครั งตามเกณฑ ์

≥65.00 HDC 659 518 78.60 552 441 79.89 522 354 67.82 

4 ร้อยละของหญิงตั งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริม
ไอโอดีน 

100 HDC 1903 1411 74.15 1,532 1,370 89.43 1500 1433 95.53 

5 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั งครรภ์ (Hct.<33%) <18 HDC 617 67 10.86 530 71 13.40 543 94 17.31 
6 ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนก้าหนด  

( <37Wks.) 
< 10.00 HDC 499 45 9.02 421 35 8.31 2917 238 8.16 

7 ร้อยละทารกแรกเกิดที่มีน ้าหนักนอ้ยกว่า
2,500กรัม 

< 7.00 HDC 854 48 5.62 719 34 4.73 645 23 3.57 

8 ร้อยละความผดิปกติของ TSH ในทารกแรก
เกิด**** 

<3.00 กรมวิทย์ฯ 98 546 17.95 647 102 15.77 521 62 11.90 

แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมลู HDC  และกรมวิทยาศาสตรฯ์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ ตัวชี วัดที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาตลอด คือ ร้อยละความผิดปกติของ TSH ในทารกแรกเกิด เกณฑ์ไม่เกินร้อยละ3 แต่มีแนวโน้มลดลง    
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 16   แสดงผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แยกรายสถานบริการ ปีงบประมาณ 2564  
ล้า 
ดับ 

ตัวชี วัด 
เกณฑ์/
ร้อยละ 

ปาน
เจริญ 

ค้า
หมูน 

ขัว
ก่าย 

โพน
แพง 

ทุ่ง
โพธ์ิ 

โคก
แสง 

โนน
แต้ 

หนอง
ฮาง 

ห้วย
หิน 

โนน
อุดม 

นา
ซอ 

แสง
เจริญ 

นา
ค้า 

คอน
สาย 

จ้าปา
ดง 

หนอง
แวง 

PCC 
ส้ง

เปือย 
วัง

เยี่ยม 
1 ร้อยละของหญิงตั งครรภ์

ได้รับการฝากครรภ์ครั งแรก
เมื่ออายุครรภ์< 12 W 

≥60.00 97.4 100 100 97.4 96.6 89.3 88.9 89.5 86.7 100 95.8 81.0 100 92.3 87.0 96.4 88.0 94.7 97.4 

2 ร้อยละหญิงตั งครรภ์ท่ีได้รับ
การดูแลก่อนคลอด 5 ครั ง 
ตามเกณฑ์คุณภาพ 

≥60.00 94.7 90.9 87.0 97.4 93.1 82.1 88.9 87.7 73.3 100 91.7 61.9 86.4 92.3 73.9 89.3 78.0 89.5 100 

3 ร้อยละของหญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลครบ 3 ครั ง
ตามเกณฑ์ 

≥65.00 81.1 100 82.6 97.4 81.3 74.2 54.6 79.6 37.5 94.7 82.1 52.0 57.7 73.3 70.8 42.9 16.4 54.6 100 

4 ร้อยละของหญิงตั งครรภ์
ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั งครรภ์ (Hct.<33%) 

<18 20.0 26.7 33.3 24.4 21.1 24.1 0.0 6.8 21.7 0.0 17.4 31.6 7.7 13.6 17.7 42.3 10.0 9.1 42.9 

6 ร้อยละทารกแรกเกิดท่ีมี
น ้าหนักน้อยกว่า2,500
กรัม*** 

< 7.00 8.9 9.1 11.1 3.6 6.9 3.3 0.0 5.6 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 1.5 8.0 0.0 

7 ร้อยละความผิดปกติของ 
TSH ในทารกแรกเกิด 

<3.00 11.11 6.67 7.69 12.1 18.8 0 33.3 30.6 21.4 10.3 6.67 7.14 7.7 5.6 17.9 9.5 11.7 0 0 

แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมลู HDC  ณ 30 กันยายน 2564 
            จากตารางข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ตัวชี วัดที่เป็นปญัหามากท่ีสุด คือ ร้อยละความผิดปกติของTSH  ในทารกแรกเกิด องค์การอนามัยโลก ปี 2007 แบ่งระดับความรุนแรงของการขาดสาร
การขาดสารไอโอดีนไว้  4 ระดับ ได้แก่ ระดับรุนแรง  ค่า TSH>11.25 ตั งแต่ร้อยละ 40 ขึ นไป , ระดบัปานกลาง  ค่า TSH>11.25  ระหว่างร้อยละ  20-39 ,ระดับเล็กนอ้ย ค่าTSH > 11.25  
ระหว่างร้อยละ 3 - 19.9 และ ไมข่าดสารไอโอดีน คา่ TSH>11.25  น้อยกว่าร้อยละ  3  เป็นเรื่องท้าท้ายท่ีจะต้องขับเคลื่อนการด้าเนินงาน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน สถานศึกษา วัด ได้ตระหนัก
และเห็นความสา้คัญในบรโิภคผลติภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไอโอดีนตอ่ไป 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

การด าเนินงานการดแูลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 
 อ้าเภอวานรนิวาส มีสูติแพทย์ 1 คน ดูแลเครือข่าย โรงพยาบาลบ้านม่วง ค้าตากล้า อากาศอ้านวย มี
ระบบให้ค้าปรึกษาโดยสูติแพทย์ทั งโดยการโทรศัพท์ส่งภาพทางไลน์กลุ่มได้ตลอด ระบบการบริหารจัดการ
เครือข่ายแบบพ่ีดูแลน้อง   (One Labor Room One Province)   ตามนโยบายของจังหวัดสกลนครและมี
การมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้คลอดในภาวะปกติและภาวะวิกฤติสามารถค้นหา วางระบบ
ป้องกัน ดูแล และส่งต่อหญิงตั งครรภ์/ผู้คลอดกลุ่ม High risk ที่วิกฤติฉุกเฉินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทันเวลา  
แผนภูมิที่ 5 จ านวนหญิงตั้งครรภ์แยกตามระดับความเสี่ยง 4 ระดับตามสกลโมเดล อ าเภอวานรนิวาส 
ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

 
แหล่งที่มา : รายงานครรภเ์สีย่ง อ าเภอวานรนิวาส   ณ 30 กันยายน 2564 

ตารางท่ี 17   แสดง  5 อันดับโรคที่พบในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
(Low risk บางราย , High risk ,Very high risk) 

ล า 
ดับ 

ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

ความเสี่ยง 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ความเสี่ยง 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

ความเสี่ยง 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

1 GDM 76 36.0
2 

ซีด (Hct.<33) 103 14.0
5 

GDM 98 54.00 

2 ซีด 
(Hct.<33) 

52 27.9
6 

GDM 73 9.95 ความเครยีดสูง
ระหว่างตั งครรภ ์

2 22.22 

3 HBsAg+ 9 4.27 ความเครยีด
ระหว่างตั งครรภ ์

12 1.63 ไทรอยด ์ 12 6.62 

4 CHT,GHT 6 2.84 BMI <18 9 1.22 ประวัติคลอดก่อน
ก้าหนด 

10 5.52 

5 Thyroid 6 2.84 Twin 9 1.22    
แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมลู คลินิกครรภ์เสี่ยง รพ.วานรนิวาส  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 

66.75

60.57

45.1

16.67

29.46

33.42

15.68

9.14

20.4

0.89

0.81

1.07

0 20 40 60 80 100 120

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

จ้านวนหญิงตั งครรภ์แยกตามระดับความเสี่ยง 4 ระดับ ตามแนวทางสกลโมเดล 

Very Low Risk Low Risk High Risk Very High Risk
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

แผนภูมิที่ 6 refer in - refer out ของอ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2562 - 2564 

 
แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมูล refer in - refer out รพ.วานรนิวาส  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี  18  แสดงสาเหตุโรค refer out ของอ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2561 - 2564 
ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 

สาเหตุ 
จ านวน
(ราย) 

สาเหตุ 
จ านวน
(ราย) 

สาเหตุ 
จ านวน
(ราย) 

สาเหตุ 
จ านวน
(ราย) 

PND 48 PND 16 PND 23 PND 47 
Previous 
C/S 

44 Heart 3 ทารกพิการ 5 ทารกพิการ 5 

GDMA1 10 Previous 
C/S 

2 Heart 4 Heart 6 

Overt DM 8 Thyroid 1 พบก้อนที่เต้านม 2 Twin/IUGR 
Overt  DM 

จ้านวนละ 
2ราย 

Thyroid 6 CHT 1 Molar 
pregnancy,   
Old CVA, 
Uterine 
sarcoma 

จ้านวน
ละ1ราย 

Previous 
ฉ/S 

1 

รวม 116 รวม 23 รวม 31 รวม 23 
แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมูล refer in - refer out รพ.วานรนิวาส  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ปัญหาอุปสรรคที่พบและการแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรค การแก้ไข 

เบาหวานขณะตั งครรภ์ 1.การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเบาหวานขณะตั งครรภ์ตามเกณฑ์๑๐๐% 
2.วางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน 
3.ติดตามระดับน ้าตาลในเลือด๖สัปดาห์หลังคลอดเพ่ือการรักษาต่อเนื่อง 

ภาวะซีดในหญิงตั งครรภ์ 1.การเตรียมพร้อมก่อนตั งครรภ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการวิวาห์สร้างชาติ
สภาสุขภาพ/โรงเรียน อสม. 
2.ให้วิตามินFolic acid/ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์วันละ1
เม็ดก่อนตั งครรภ์อย่างน้อย6สัปดาห์ถึง3เดือน 
3.พื นที่รับผิดชอบ จัดท้าทะเบียนหญิงวัยเจริญพันธ์เพ่ือให้ค้าแนะน้าเข้า
โครงการวิวาห์สร้างชาติ 

คลอดก่อนก้าหนด/ทารกแรก
เกิดน ้าหนักน้อยกว่า2500กรัม 

1.ฝากครรภ์เร็วก่อน12สัปดาห์/ครบ5ครั งคุณภาพ/ผ่านโครงการส่งเสริม
สุขภาพทารกในครรภ์ กินนม กินไข่ โดยการมีส่วนร่วมของ อปท. 
2.ส่งเสริมฝากครรภ์คุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของหญิงตั งครรภ์/
ครอบครัวเฝ้าระวังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนก้าหนด 

ทารกแรกเกิดมีภาวะพร่อง
ไทรอยด์ (TSH)เกิน11.25
มากกว่าร้อยละ3 

1.ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน/ อปท.มีส่วนร่วม
รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนของพื นที่ 
2.ควบคุมติดตามการรับประทานยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิงตั งครรภ์/
ครอบครัวมีส่วนร่วม 
3.ให้ความรู้หญิงตั งครรภ์ /ครอบครัวในการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ไอโอดีน 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 
สถานการณ์ การเฝ้าระวังพัฒนาการ 0-5 ปี และการช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 

โรงพยาบาลวานรนิวาสได้มีการจัดตั งคลินิกคัดกรอง/กระตุ้นพัฒนาการซึ่งมีการให้ความรู้  และการ
ฝึกทักษะเรื่องพัฒนาการเด็กตามวัยและการส่งเสริมการเลี ยงดูเด็กปฐมวัยตามกระบวนการ  กิน  กอด เล่น 
เล่า (2ก2ล) นอน เฝ้า ดู ฟัน ให้กับบิดามารดาเด็กหรือผู้ดูแลเด็ก และในปีงบประมาณ 2562  ได้ร่วมกัน
ขับเคลื่อน นโยบาย 3ก (กิน กระตุ้น กระตุก) เพ่ือยกระดับไอคิว และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวานรนิวาส โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในพื นที่อ้าเภอวานรนิวาสได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและดูแลอย่างเหมาะสม 
เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมจินตคณิต ตามช่วงวัย เพ่ือพัฒนากล้ามเนื อมัดเล็ก สมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
และฝึกจินตนาการ และปีงบประมาณ 2563-2564 มีการอบรมเพ่ิมพูนทักษะครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัยตาม แนวทางการขับเคลื่อน “ เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก Model” ใช้Concept 3F (Family,Free,Fun) 
รวมถึงเด็กปฐมวัยที่สงสัยพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการทุกราย ด้วยเครื่องมือTEDA 4I รวมถึง
การเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ  (Developmental Surveillance and Promotion 
Manual : DSPM )  ในเด็กคลอดปกติ  และในเด็กกลุ่มเสี่ยงคือเด็ก  (Birth Asphyxia และ Low Birth 
Weight)  โดยใช้คู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (Developmental Assessment For 
Intervention Manual : DAIM )  โดยมีการด้าเนินงานร่วมกับทีมเครือข่ายแม่และเด็กในอ้าเภอวานรนิวาส 
ผ่านโครงการเด็กไทยวานร พัฒนาการดี อารมณ์ดี สติปัญญาดีควบคู่กับการด้าเนินงานโครงการ พัฒนาการ
เด็กสมวัย  ไทวานร ซึ่งเป็นโอดอป ระดับอ้าเภอวานรนิวาส 
 

ตารางท่ี 19 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด เมื่อเทียบระดับประเทศ ,เขตสุขภาพที่8 และจังหวัดสกลนคร 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานฐาน HDC ณ 30 กันยายน 2564  
 

 
 

ความครอบคลุม พัฒนาการสมวัย สงสัยล่าช้า กระตุ้นด้วยTEDA4I
ประเทศ 80.75 77.75 28.61 69.99
เขตสุขภาพท่ี8 75.42 67.52 26.85 59.61
สกลนคร 55.64 51.62 27.48 52.04
วานรนิวาส 61.33 58.56 23.94 12.5
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แสดงผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด ปีงบประมาณ  2564
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ตารางท่ี 20  แสดงผลการด าเนินงานการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp  
(เด็กอายุ9,18,30,42,60 เดือน ) ปีงบประมาณ 2562-2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์/
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562-2564 
2562 2563 2564 

1. ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ได้รับการคัดกรอง 90.00 82.39  78.18 61.33 
2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย 85.00 96.03  95.55 58.56 
3. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปีที่รับการคัดกรอง

พบสงสัยล่าช้า 
20.00 35.80  22.18 

 
23.94 

4. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปีที่ได้รับการคัดกรอง
พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามใน30วัน 

100 89.41  80.90 
 

78.63 

5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5ปี พบล่าช้าได้รับการ
กระตุ้นด้วยTEDA4I 

60.00 31.82  34.78 
 

12.50 

แหล่งที่มา : รายงานฐานข้อมูล HDC  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปี 2564 
1. ออกชุมชนเยี่ยมติดตาม (ในช่วงสถานการณ์เฝ้าระวังโรคไวรัส โควิด 19 )ส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเด็ก (ครู ก)  
2. พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กในการใช้แบบประเมิน DSPM  และให้ความรู้ ทักษะของการเล่นอิสระ        

ที่เรียกว่า”การเล่นเปลี่ยนโลก”ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรณรงค์ตรวจพัฒนาการทุก 3 เดือน           
(ตามสถานการณ์มาตรการการป้องกันช่วงโควิด -19) ตามความเหมาะสม 

3. ผู้น้าชุมชน ประชาสัมพันธ์ การกิน (ไข่,นม,ไอโอดีน เพ่ือเพ่ิม IQ 3วัน/สัปดาห์) 
4. ติดตามการด้าเนินงานปฏิบัติการจินตคณิตส้าหรับครูที่ปฏิบัติงานเกี่ ยวข้องกับเด็ก 2-6 ปี (ตาม

มาตรการทางโรงเรียน) 
5. ให้ความรู้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กตามโครงการที่สนับสนุนจากอปท.จัดโดยพื นที่ รพสต.และการ

คัดกรอง 4 โรคหลักในวัยเรียนส้าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1 
6. ออกนิเทศเยี่ยมเสริมพลังเพ่ือประเมินและเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมาตรการ 3ก และ

ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ไอคิวดี ทั งในระดับ ศพด. ระดับอนุบาล และหน่วยบริการ
ปฐมภูมิ (ระดับโซน)/อ้าเภอ) 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. การคีย์ข้อมูลพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ในโปรแกรม HDC ไม่สมบูรณ์ ท้าให้ยอดไม่สัมพันธ์กับการคัดกรอง

จริง (ระยะเวลาของช่วงอายุเด็ก ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาของการส่งออกข้อมูล) 
2. ทัศนคติ ของผู้ปกครองของเด็ก delay speech  มักมีความเชื่อว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ท้าให้เด็กเข้ารับสู่ 

บริการล่าช้า และผู้ปกครองเห็นว่าปัญหาส้าคัญน้อยกว่าการท้ามาหาเลี ยงชีพ(เศรษฐกิจครอบครัว) 
ส่งผลให้เด็กขาดนัดติดตามการกระตุ้นพัฒนาการ 
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3. ครูผู้ดูแลเด็กช่วงอายุ 2-5 ปี มีการโยกย้ายเปลี่ยนงานบ่อย ท้าให้เกิดความไม่ต่อเนื่องในการตรวจ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งผลประเมินล่าช้า 

4. ข้อมูลการให้บริการในคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยTEDA4I ส่วนใหญ่จะมาไม่ตรงช่วงอายุตาม
HDCก้าหนดจึงท้าให้ผลงานไม่ตรงกัน 

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
สถานการณ์ /สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

อ้าเภอวานรนิวาส ปัญหาภาวะโภชนาการ 0-5 ปี คือเด็กมีภาวะ เตี ย+ค่อนข้างเตี ย และผอม+
ค่อนข้างผอม ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานโดยส่งเสริมตั งแต่ก่อนตั งครรภ์ ตั งครรภ์ หลังคลอด ผ่าน 3 
ก. กินกระตุ้นกระตุก โดยมีภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมร่วมกัน  
ตารางที่ 21   แสดงผลการด าเนินงาน ตามตัวช้ีวัด ย้อนหลัง 3 ปี  ปีงบ 2562-2564   

ปีงบ 
ประมาณ 

ความครอบคลุมเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ส่วนสูงเฉลี่ย 
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ ผลงาน ร้อยละ เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี 

2562 8,192 4,698 57.35 2,672 56.88 107.40 105.86 
2563 6,708 2,674 39.86 1,645 61.52 108.82 106.86 
2564 6,273 2,854 45.50 1,566 54.87 108.01 107.07 

ที่มา : รายงานฐานข้อมูล HDC 30  กันยายน 2564   

 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครอบคลุมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี อ าเภอวานรนิวาส 
สถานการณ์ /สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

การสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนเป็นกลวิธีในการป้องกันโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่ามากที่สุด 
ประเทศต่างๆ จึงใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่
เป็นปัญหาส้าคัญและมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
แผนภูมิที่ 7  ร้อยละความครอบคลุมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มอายุ 0-5 ปี อ าเภอวานรนิวาส 

 
ที่มา : รายงานฐานข้อมูล HDC 30 กันยายน 2564 

 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ความครอบคลุม 1 ปี 97.32 79.2 93.77
ความครอบคลุม 2 ปี 96.18 84.53 87.94
ความครอบคลุม 3 ปี 94 74.68 80.43
ความครอบคลุม 5 ปี 93.99 66.66 69.83
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ความครอบคลุมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มอายุ 0 - 5 ปี
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1.1.2 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน 
สถานการณ์ /สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับประถมศึกษา (อายุ 6– 14 ปี)  ในโรงเรียนทุกสังกัด ปี
2562-2564 พบว่าร้อยละของเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในปี2564 จะมีการขับเคลื่อนสุขภาพ
นักเรียนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ขับเคลื่อนผ่านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

การด้าเนินงานปีงบประมาณ 2564 นั น โรงเรียนปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ 
เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื อโควิด 2019 อ้าเภอวานรนิวาส พบเด็กวัยเรียนติดเชื อโควิด -19 จ้านวน 
189 ราย เป็นนักเรียน ช่วงอายุ 6-14 ปี จ้านวน 84 ราย และ นักเรียน ช่วงอายุ 15-19 ปี จ้านวน 105 ราย 
โดยทั งหมดเป็นการติดเชื อจากการเดินทางไปพื นที่เสี่ยง และติดจากผู้ปกครองที่เดินทางมาจากพื นที่เสี่ยง ซึ่ง
อ้าเภอวานรนิวาส ไม่พบการระบาดของโรคติดเชื อโควิด-19 ในสถานศึกษาในพื นที่ 
ตารางท่ี 22 แสดงภาวะโภชนาการเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ป)ี  ปีงบประมาณ 2562-2564 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 
เกณฑ ์ ผลงาน เกณฑ ์ ผลงาน เกณฑ ์ ผลงาน 

1. ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  
สูงดีสมส่วน 

66 62.27 66 61.98 66 56.32 

2. ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  
ภาวะผอม+ค่อนข้างผอม 

5 4.71 5 14.49 5 11.46 

3. ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  
ภาวะอ้วน+ค่อนข้างอ้วน 

10 9.29 10 3.48 10 10.11 

4. ร้อยละเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี  
เตี ย+ค่อนข้างเตี ย 

10 10.64 10 10.55 10 19.92 

4.1 ส่วนสูงเฉลี่ยชาย 155 147 155 145.69 155 148.38 
4.2 ส่วนสูงเฉลี่ยหญิง 154 148 154 147.66 154 150.39 

ที่มา : รายงานฐานข้อมูล HDC 30 กันยายน   2564 

แผนภูมิที่ 8  แสดงผลการประเมิน ระดับสติปัญญา (IQ) อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564 

 
ที่มา : รายงานผลการประเมินIQอ าเภอวานรนิวาส กลุ่มงานการพยาบาล  ณ 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ ปี 2564 งดกิจกรรมประเมินเชาวน์ปญัญาเนื่องจากสถาการณโ์รคระบาด โควิด-19 

94.58 98.2393.74 93.75
96.44 99.24 99.7 99.2293.22 94.07 96.07 97.3 96.98
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IQ เฉลี่ย ปี 54 IQ เฉลี่ย ปี 59 IQ เฉลี่ย ปี 60 IQ เฉลี่ย ปี 61 IQ เฉลี่ย ปี 62 IQ เฉลี่ย ปี 63

ผลการประเมิน ระดับสติปัญญา (IQ)

ระดับประเทศ จังหวัดสกลนคร อ้าเภอวานรนิวาส
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ตารางท่ี 23  แสดง ระดับ IQ  เด็กไทวานรนิวาส แยกรายต าบล  ปีงบประมาณ 2560 - 2563 
สถานบริการ ผลการประเมินระดับ IQ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี2563 
รพ.สต.หนองฮาง  94.55 94.78 98.40 96.5 
รพ.สต.จ้าปาดง 94.17 92.32 98.20 99.1 
รพ.สต.โพนแพง  96.26 97.88 97.30 99.2 
รพ.สต.นาค้า  99.24 100.24 96.70 96.4 
รพ.สต.แสงเจริญ  93.44 94.58 97.50 97.3 
รพ.สต.ขัวก่าย  96.05 99.29 98.00 99.5 
รพ.สต.คอนสาย  88.11 92.25 94.60 93.5 
รพ.สต.หนองแวง  91.22 97.75 96.00 95.2 
รพ.สต.วังเยี่ยม  93.65 96.17 96.20 97.7 
รพ.สต.โนนแต้  96.57 95.09 100.3 93.8 
รพ.สต.โนนอุดม   91.9 93.57 96.20 96.8 
รพ.สต.ค้าหมูน  95.28 94.69 98.10 99.7 
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์  95.22 97.05 95.60 97.1 
รพ.สต.ปานเจริญ 91.83 96.7 96.30 96.9 
รพ.สต.นาซอ  95.93 95.37 97.00 96.8 
คลินิกหมอครอบครัว  93.81 95.71 95.10 95.1 
รพ.สต.ส้งเปือย  93.55 101.00 99.40 100.1 
รพ.สต.ห้วยหิน  96.23 99.13 96.30 99.8 
สอน.โคกแสง 89.98 99.04 95.6 97.1 
ภาพรวมอ้าเภอ 94.07 96.07 97.30 96.98 

ที่มา : รายงานผลการประเมินIQอ าเภอวานรนิวาส กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช  ณ กันยายน 2564  
 

ตารางท่ี 24 สรุปผลการด าเนินงานคัดกรอง 4โรคหลักในวัยเรียน (7 -12 ปี) 
ล าดับ กิจกรรม/โรค ปี 2562 ปี 2563 ปี2564 

1 ตรวจIQ ทั งหมด 256 39 27 
2 ออทิสติก (Autistic) 0 0 0 
3 สติปัญญาบกพร่อง(ID) 71 11 6 
4 บกพร่องทางการเรียนรู้(LD) 13 2 0 
5 สมาธิสั น(ADHD) 1 3 5 
6 สติปัญญาบกพร่องร่วมสมาธิสั น - - 1 

หมายเหตุ ปี 2563 และปี 2564  จัดบริการ คัดกรอง 4 โรคหลัก โดยจัดตรวจ อาทิตย์ละ 3 คน และเนื่องจาก
สถานการณ์โควิด ท าให้การเข้าถึงบริการน้อยลง เพ่ือลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด-19 
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ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี  
สถานการณ์ /สภาพปัญหาของพ้ืนที่  
 จากผลการด้าเนินงาน ย้อนหลัง 3 ปี พบว่าอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10 -14 ปี 
(เกณฑ์<1.3 ประชากรหญิงอายุ10-14ปีต่อ1,000ประชากร) อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
(เกณฑ์<34.0 ประชากรหญิงอายุ15-19ปีต่อ1,000ประชากร) ไม่เกณฑ์เกิน และมีแนวโน้มลดลง  แต่ที่ยังคง
เป็นปัญหาคือร้อยละตั งครรภ์ซ ้าในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี (เกณฑ์<14.5)  
ตารางท่ี 17  แสดงอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ปีงบประมาณ 2562-2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 

1. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 
อายุ 10-14 ปี 

<1.3 0.26 0.56 0.26 

2. อัตราการคลอดมีชีพในหญิง 
อายุ 15-19 ปี 

<40.00 26.51 21.55 20.76 

3. ร้อยละตั งครรภ์ซ ้าในหญิง 
อายุน้อยกว่า 20 ปี 

<14.5 20.59 21.52 20.24 

4. ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับ
บริการคุมก้าเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern 
Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง* 

≥80.00 85.35 
(99/116) 

88.61 
(70/79) 

94.12 
(80/85) 

 
5. ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า20 ปี หลัง

คลอดหรือหลังแท้งที่คุมก้าเนิดได้รับการ
คุมก้าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมก้าเนิด/
ห่วงอนามัย)* 

≥80.00 72.42 
(84/116) 

67.09 
(53/79) 

89.26 
(75/84) 

ที่มา : รายงานคลินิกดาวเรือง โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน  2564 
 
การด าเนินงานคลนิิกวัยรุ่น (เชิงรุก) 
  ด้าเนินงานเป็นผู้ให้ค้าปรึกษาในโปรแกรม HERO Consultant โดยมีโรงเรียนน้าร่อง 1 โรงเรียน   
คือ โรงเรียนบ้านวังบง  นอกจากนี ยังมีช่องทางการติดต่อFacebook “คลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่นอ้าเภอวานรนิวาส” 
ซึ่งให้ค้าปรึกษาตลอด 24 ชม. 
ตารางที่  25  แสดงผลการบริการให้ค าปรึกษาวัยรุ่นตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปีงบประมาณ 2561-2564 

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

ปี 
จ านวน
ทั้งหมด 

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยุติการตั้งครรภ์ อยู่ในวัย
เรียน 10-14ปี 15-19ปี ≥20ปี 10-14ปี 15-19ปี ≥20ปี 

2561 42 2 20 20 1 10 8 7 
2562 16 2 9 5 0 5 3 3 
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ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

ปี 
จ านวน
ทั้งหมด 

ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ยุติการตั้งครรภ์ อยู่ในวัย
เรียน 10-14ปี 15-19ปี ≥20ปี 10-14ปี 15-19ปี ≥20ปี 

2563 25 3 12 10 1 3 6 11 
2564 43 0 23 9 0 4 7 12 

ที่มา : รายงานให้ค าปรึกษาศูนย์พึง่ได้ (OSCC) กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช ณ 30 กันยายน 2564   
 

ตารางท่ี 26 แสดง สาเหตุการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของวัยรุ่นที่รับค าปรึกษาคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น  

ที่มา : รายงานให้ค าปรึกษาคลินิกเพ่ือนใจวัยรุ่น กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช ณ 30  กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี 27 ข้อมูลการให้ค าปรึกษาในคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น รพ.วานรนิวาส (วัยรุ่น อายุ 10-19 ปี) (คน) 
ประเภทการให้ค าปรึกษา ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.พยายามฆ่าตัวตาย (คน) 1 4 1 2 

2.ภาวะซึมเศร้า (คน) รายใหม ่ 11 14 9 3 

3.ภาวะเครียดสูง (คน) 6 11 7 0 

4.โรคจิตเภทรายใหม่ (คน) 1 0 1 0 

5.ถูกข่มขืน 4 4 10 2 

6.ปัญหาทางโภชนาการ,ผิวพรรณ,ทันตกรรม 2 6 1 0 

7 ปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ 54 67 139 32 

8.โรคทางเพศสัมพันธ์ 0 0 3 2 

9.วัยรุ่นที่รับบริการออนไลน์ 48 ราย 69 ราย 79 ราย 26 ราย 
แหล่งข้อมูล : คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น กลุ่มงานการพยาบาลจติเวช ณ 30 กันยายน 2564 

สาเหตุที่
ตั้งครรภ์ 

ปีงบประมาน  
สาเหตุที่ยุติการตั้งครรภ์ 

ปีงบประมาณ 
61 62 63 64 61 62 63 64 

1.รับประทานยา
เม็ดคุมก้าเนิด 

6 5 8 6 1.ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ 5 1 4 4 

2.ไม่คุมก้าเนิด 9 4 12 19 2.ยุติตามกฎหมาย(ถูกข่มขืน) 0 0 0 0 
3.ใช้วิธีหลั่งนอก 1 0 1 1 3.มีโรคประจ้าตัว/ติดเชื อHIV 0 2 0 4 
4.ใส่ยาฝัง
คุมก้าเนิด 

1 0 0 0 4.ครอบครัวไม่ยอมรับ 1 0 0 0 

5.ถูกข่มขืน
กระท้าช้าเรา 

1 0 1 0 5.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 1 4 1 7 

6.อื่นๆ 0 0 2 9 6.เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 1 0 2 2 
     7.อุปสรรคต่อการท้างาน 0 0 1 0 
     8.ปัญหาการเลี ยงดูบุตร 0 0 2 1 
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การด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้ 
 ศูนย์พ่ึงได้ จัดตั งขึ นเพ่ือ เป็นศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีที่ถูกกระท้ารุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศ 
การที่เด็กและสตรีถูกกระท้าด้วยความรุนแรงย่อมท้าให้เกิดบาดแผลทั งทางร่างกาย สภาพจิตใจ สังคม อารมณ์ 
และ สติปัญญา  
วัตถุประสงค ์

1. ให้บริการช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ได้รับความรุนแรงทั งด้านร่างกาย จิตใจ ทาง
เพศ และการปล่อยปละละเลย 

2. รับแจ้งเหตุเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระท้าความรุนแรง รวบรวมและให้ข้อมูลเบื องต้น 
3. ประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั งภาครัฐและเอกชนในการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี 

และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระท้ารุนแรง 
4. สร้างเครือข่ายการด้าเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระท้ารุนแรง 

ตารางท่ี 28  แสดงผลการด าเนินงานศูนย์พ่ึงได้ โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2561-2564 
ศูนย์พ่ึงได้ รพ.วานรนิวาส 

ปี 
จ านวน

ผู้รับบริการ 

ความรุนแรง   

ทางเพศ ร่างกาย ทางจิตใจ 
ละเลย
,ทอดทิ้ง 

มากกว่า 
1ด้าน 

ตั้งครรภ์ไม่
พึงประสงค์ 

2561 6 5 1 0 0 0 28 
2562 25 12 12 1 0 4 31 
2563 28 14 13 0 1 5 25 
2564 34 6 27 1 0 2 12 

ที่มา : รายงานให้ค าปรึกษาศูนย์พึง่ได้ กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวช ณ 30 กันยายน   2564 

 
ภาพด าเนินกิจกรรม 

ภาพที่ 1 บรรยากาศประชุมทีมสหวิชาชีพ
ผู้ถูกกระท้าความรุนแรง ณ สภ.วานรนิวาส 

ภาพที่ 2   บรรยากาศประชุมทีมสหวิชาชีพ
ผู้ถูกกระท้าความรุนแรง ณ สภ.วานรนิวาส 
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ภาพที่ 3 ส่งต่อผู้ถูกกระท้าความรุนแรงในครอบครัว
ไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัว จ. สกลนคร 

ภาพที่ 4 ส่งคืนผู้ถูกกระท้าความรุนแรงกลับสู่
ครอบครัวและชุมชน 

ภาพที่ 5 ลงเยี่ยมติดตามผู้ถูกกระท้าความรุนแรงใน
ครอบครัวหลังส่งกลับคืนสู่ครอบครัวร่วมกับ

ส้านักงานเขตประถมศึกษา เขต3 

 ภาพที่ 6 บรรยากาศพูดคุยติดตามผลหลังส่ง
ผู้ถูกกระท้าความรุนแรงกลับสู่ครอบครัว 
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1.1.3 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยท างาน 
ตัวช้ีวัด :  

1. ร้อยละ 50 ของประชาชนอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ปกติ 
2. ร้อยละ 55 ของประชาชนวัยท างานอายุ 18-59 ปี มีรอบเอวปกต ิ
3. อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องกิจกรรมทางกายของประชาชนคนไทย : จ านวนครอบครัวมี

ความรอบรู้สุขภาพ 
3.1  10 ล้านครอบครัวไทยออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและก้าวท้าใจ Season 3 (เป้าหมาย           

ปี 2564 = 114,040 ครอบครัว) 
สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  

กลุ่มวัยท้างาน ซึ่งเป้าหมายยุทธศาสตร์ ปี 2564 ได้ก้าหนดเป้าประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน
โรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) เน้นหนักประเด็นประชาชนอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนี
มวลกาย  (BMI) ปกตแิละประชาชนวัยท้างานอายุ 18-59 ปี มีรอบเอวปกติ  
กระบวนการด าเนินงาน 

คปสอ.วานรนิวาส  ด้าเนินการส่งเสริมและสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่าน
ช่องทาง www:wanorn.com , Facebook,Line , ผลิตสื่อ รณรงค์สร้างกระแสสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ด้านสุขภาพ ข้อมูลบริการต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้ให้เข้าถึงประชาชน , ประชาสัมพันธ์ผ่าน อสม. และเครือข่าย
หน่วยบริการ , ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื นที่และประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื นที่ ร่วมกิจกรรม
การออกก้าลังกาย , หน่วยบริการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผ่านกิจกรรมวิ่งเจ้าสนาม วิ่งปิงปองจราจร 7 สี  
ในทุก รพ.สต. และโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพ "วิ่งจ้าวสนามวานรนิวาสปี 11" คปสอ.วานรนิวาส  จังหวัด
สกลนคร และโครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพ วิ่งครอบครัววิ่งเพ่ือสุขภาพ วิ่งจ้าวสนามจังหวัดสกลนครและปั่น
จักรยานปีที่ 18 คปสอ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ตารางท่ี 29 ผลการด าเนินงานร้อยละของวัยท างานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

2563 2564 
1. ร้อยละของประชากรวัยท้างานอายุ  18-59 ปี  

มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 
50 49.68 48.09 

2. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนต้น อายุ  
18-29 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

55 57.73 59.04 

3. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนกลาง  
อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

55 55.57 54.41 

4. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนปลาย  
อายุ 45-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ 

55 47.99 46.55 

5. ร้อยละของประชากรวัยท้างาน อายุ 18 - 59 ปี   
มีเส้นรอบเอวปกติ 

55 50.43 42.69 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
ผลการด าเนินงาน 

2563 2564 
6. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนต้น  

อายุ 18-29 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 
55 64.35 22.89 

7. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนกลาง  
อายุ 30-44 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 

55 53.29 47.75 

8. ร้อยละของประชากรวัยท้างานตอนปลาย  
อายุ   45-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ 

55 48.95 42.20 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

การด าเนินงานคัดกรองมะเร็ง                  ‘ 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบ พัฒนาศักยภาพ และติดตาม 
ประเมินผล การให้บริการด้านมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก อ้าเภอวานรนิวาส เริ่มจากการคัดกรองค้นหา
กลุ่มเป้าหมาย การส่งตรวจวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การส่งต่อ  และการติดตามดูแลต่อเนื่อ งและระบบ
ฐานข้อมูล  
1.การด าเนินงานมะเร็งเต้านม 

1. จัดกิจกรรม  โครงการรณรงค์ให้ความรู้และสอนทักษะในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับ 
อสม.และประชาชนทุกพื นที่  และเทคนิคการสอน การตรวจเต้านมด้วยตนเองโดยใช้เพลง
ภาษาอีสานเป็นสื่อในการสอน “เพลงตรวจเต้านม” 

2. ประสานงานให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวน์และเมมโมแกรมจาก
รถบริการเคลื่อนที่ ในมูลนิธิกาญจนบารมี ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการมากขึ น  

3. การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะบุคลากรและเครือข่ายการท้างานคัดกรองมะเร็งให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้ Application BSE (Breast self-examination) ในงานคัดกรองมะเร็ง
เต้านม  

2. การด าเนินงานมะเร็งปากมดลูก 
 การประชุมชี แจงแนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ที่ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  มีแนวทางการปฏิบัติงานโดยจะมีการคัดกรองประชาชน สตรีที่มีอายุ 
30-60 ปี ด้วยวิธี HPV DNA TESTING แทนการตรวจด้วยวิธี PAP SMEAR  และรับการจัดจัดสรรอุปกรณ์การ
ตรวจ HPV DNA-TESTING จ้านวน 360 ชุด แบ่งให้ ทุกพื นที่กัน 19 หน่วยบริการ   โดยผู้ประสานงานมะเร็ง
โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นผู้น้าส่งหน่วยตรวจคือโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี (โดยช่องทางFLASH EXPRESS)  
ส่วนการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ตรวจ PAP SMEAR จะตรวจในกรณีที่ตรวจหลังคลอดและตรวจซ ้าหลังจากมีผล 
ASCUS ปีละ 1 ครั ง โดยหน่วยบริการที่ส่งตรวจ PAP SMEAR คือ  รพร.สว่างแดนดิน ( วันที่ 30 มีนาคมเป็น
ต้นไปการตรวจใน รพ.สต.จะเป็น HPV DNA-TESTING เท่านั น ส่วนวิธี  PAP SMEAR จะท้าเฉพาะใน
โรงพยาบาลเท่านั น) 
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ตารางท่ี 30  ผลการด าเนินงานคัดกรอง มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA-TESTING ปี 2564 

ล าดับ หน่วยบริการ 
จ านวน
ตรวจ
(คน) 

HPV DNA 
ผลผิดปกติ ตรวจ(คน) 

PAP SMEAR 
หมาย
เหตุ 

รอผล
การ
ตรวจ 

บางส่วน 

ปกต ิ orther 16,18 ascus รวม 
Low 
sill 

CIN 
/ 

CIN 
// 

CIN 
/// 

CA 

1. รพ.สต.ปานเจริญ  53 47 2 2 2 6       
2. รพ.สต.ค้าหมูน 45 45    0       
3. รพ.สต.ขัวก่าย  33 26 2 3 2 7 2 1  1   

4. รพ.สต.โพนแพง 13 13    0       
5. รพ.สต.ทุ่งโพธิ ์ 33 32 1   1       
6. สอน.โคกแสง 52 48 2 1 1 4       
7. รพ.สต.โนนแต ้ 73 70 3   3       
8. รพ.สต.หนองฮาง 55 55    0       
9. รพ.สต.ห้วยหิน 45 45    0       
10. รพ.สต.โนนอุดม 323 323    0       
11. รพ.สต.นาซอ 81 81    0       
12. รพ.สต.แสงเจริญ 51 49 2   2    1   
13. รพ.สต.นาค้า 94 92 2   2       
14. รพ.สต.คอนสาย 71 68 1 2  3       
15. รพ.สต.จ้าปาดง 60 58 2   2       
16. รพ.สต.หนองแวง 23 23    0  2   1  
17. รพ.สต.ส้งเปือย 77 77    0       
18. รพ.สต.วังเยี่ยม 31 31    0       
19. PCU วานรนิวาส 29 27 2   2 2 1   1  
รวม รวม 1,242 1210 17 8 5 30 4 4 0 2 2   

แหล่งข้อมูล : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ 30 กันยายน 2564  
ผลการด าเนินงาน  

1. แสดงจ้านวนหน่วยบริการทั งหมด 19 แห่ง ตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA-TESTING จ้านวน 
19 แห่งคิดเป็น ร้อยละ 100  ตรวจทั งสิ น 1,242 ราย พบว่า TYPE 16-18 จ้านวน 8 รายคิด
เป็นร้อยละ 0.64  

2. ผล PAP SMEAR พบว่าวินิจฉัยเป็น carcinoma จ้านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 
3. ผลงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย  HPV DNA-TESTING  ได้รับชุดตรวจ จ้านวน 

1,372 ชุด  จ้านวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจ  1 ,242  ราย  คิดเป็นร้อยละ 90.52  
คงเหลือชุดตรวจ  130 ชุด   

 



34 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 31 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ข้อมูลตัวชี้วัด เป้าหมาย ปี 2563 ปี 2564 

1 มะเร็งปากมดลูก    
 1.1 สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ระยะที่1และ

ระยะที่2  (รายใหม่) 
ไม่น้อยกว่า 

70 % 
0% 75%  

(3/4) 
 1.2 สตรี 30-60 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก 
ไม่น้อยกว่า 

80 % 
18.76% 
(20%) 

31% 
(40%) 

2 มะเร็งเต้านม    
 2.1 สัดส่วนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ระยะที่1และ

ระยะที่2 (รายใหม่) 
ไม่น้อยกว่า 

70 % 
52% 

(13/25) 
45.5% 
(10/22) 

 2.2 สตรี 30-70 ปี ได้รับการตรวจคัดกรองเต้านม
ด้วยตนเอง 

ไม่น้อยกว่า 
80 % 

73.74 81.66 

แหล่งข้อมูล : ผลการรักษาจากงานเคมีบ าบัด รพ.วานรนิวาส ,งานคัดกรองจาก HDC ณ 30 กันยายน 2564 
หมายเหตุ : breast self examination (BSE)  และโดยบุคลากรสุขภาพ Clinical Breast Examination  (CBE) 
*การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป้าหมายสะสม5 ปี( เริ่มปี63-68)  ปีละ 20 % 
 

ปัญหา อุปสรรค 
 เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากการคัดกรองโดยวิธี PAP SMEAR มาใช้ เป็นวิธีตรวจจาก HPV DNA 
TESTING ท้าให้มีข้อจ้ากัดเรื่องการเบิกวัสดุอุปกรณ์ ในการตรวจ รวมถึงเทคนิคในการใช้โปรแกรมในการหา
กลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นกลุ่มนอกเกณฑ์ อันอาจเกิดจากการล้าดับในการท้างาน โดยไม่มีการตรวจสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ในโปรแกรมของสถาบันมะเร็งก่อนการให้บริการ เมื่อให้บริการไปแล้วมาลงข้อมูลที่หลังพบว่า
อายุไม่เข้าเกณฑ์ หรือเกิดความซ ้าซ้อนของข้อมูลได้  ส่วนปัญหาในการขนส่ง SPECIMEN รวมถึงการ
ประสานงานกับหน่วยตรวจคือโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีซึ่งอยู่นอกเขตจังหวัดต้องเพ่ิมเวลาและขั นตอนใน
การขนส่ง ที่ผ่านมาใช้บริการขนส่ง SPECIMEN แบบ FLASH EXPRESS  ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 จะมีการ
ปรับเปลี่ยนมารับบริการที่โรงพยาบาลสกลนครแทนที่โรงพยาลมะเร็งอุดรธานี ซึ่งจะสามารถลดขั นตอนการ
ขนส่งและการประสานงานลง บางพื นที่มีการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้าให้การ
ท้างานเลื่อนออกไป 
 ส่วนการคักรองมะเร็งเต้านมโดยใช้ Application ประชาชนส่วนใหญ่ยังเข้าไม่ถึงกลุ่มที่ใช้งานได้จึง
เป็นกลุ่มบุคคลากรทางสาธารณสุขและ อสม. ที่ได้รับการอบรมการใช้งานและขยายผลในชุมชนได้ส่วนหนึ่ง 
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3.การด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในพื้นที่
เสี่ยง 

อ้าเภอวานรนิวาสได้มีการรงค์การป้องกันควบคุมโรคมะเร็ งท่อน ้าดี   โดยได้ร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงพยาบาลศรีนครินทร์  ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน ้าดี
ร่วมกับมูลนิธิมะเร็งท่อน ้าดีสัญจร  เพ่ือเน้นให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจอัลตร้าซาวด์เพ่ือค้นหาโรค
ตั งแต่เริ่มแรกและพัฒนาความรู้เรื่องการป้องกันโรค  ปีงบประมาณ 2560  มีการด้าเนินการต้าบลต้นแบบใน
การจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ ตับ
และมะเร็งท่อน ้าดี  โดยเลือกให้ต้าบลเดื่อศรีคันไชย, ต้าบลขัวก่าย  และต้าบลคูสะคาม  เป็นต้าบลเป้าหมาย 
ปีงบประมาณ  2561  ขยายในต้าบลศรีวิชัย  เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนและพัฒนาเพ่ือป้องกันโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี  และด้าเนินกิจกรรมบ้านดอนแดงให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดี  ปีงบประมาณ  2562  ด้าเนินการในต้าบลต้นแบบคือต้าบลนาซอ และในปีงบประมาณ 2563 
ด้าเนินการในต้าบลหนองสนม, ต้าบลธาตุ และต้าบลนาค้า 
ด าเนินงานตาม 5 มาตรการ ได้แก ่
มาตรการที่ 1  การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง ต้าบลมีการด้าเนินการออกและบังคับใช้ข้อบังคับเทศบัญญัติ/
หรือมาตรการ  ทางสังคม  ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  สิ่งปฏิกูล  เพ่ือลดการแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม คน 
ปลา สุนัข  ต้าบลมีการสนับสนุนให้จัดการ  เรียนการสอนตามหลักสูตรพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีใน
โรงเรียนโดยบูรณาการกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  
มาตรการที่ 2  การควบคุมป้องกัน หมายถึง  มีกิจกรรมการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ  ในประชาชนอายุ 15 ปี
ขึ นไป  โดยการตรวจอุจจาระ รักษา และด้าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรายที่ติดเชื อ  
มาตรการที่ 3  การรักษาพยาบาล หมายถึง  มีการคัดกรองมะเร็งท่อนน ้าดี  ในประชาชนอายุ 40 ปีขึ นไป ด้วย
วิธีอัลตร้าซาวด์หากสงสัยมะเร็งท่อน ้าดีด้าเนินการส่งต่อเพ่ือการรักษา ตรวจ CT หรือ MRI ต่อไป  
มาตรการที่ 4  การดูแลรักษา หมายถึง การผ่าตัดหรือรักษาแบบประคับประคองผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย
มะเร็งท่อน ้าดี  และให้การดูแล  Palliative care ในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
มาตรการที่ 5  การสื่อสารสาธารณะ หมายถึง  ต้าบลมีการด้าเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์  และสร้างกระแส
สังคมในการลด  เลิก  การบริโภคปลาดิบ  
ตารางท่ี 32 ผลการด าเนินคดักรองงานมะเร็งท่อน้ าดีด้วยวิธีอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2559-2564  

ล าดับ สถานบริการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (ปงีบประมาณ) 
ผลงาน
สะสม 

ปี 59-63 

คงเหลือ
ประชากร 
40 ป ีที่ยัง
ไม่ได้รับการ

คัดกรอง 

2559 2560 2561 2562 2563 

 
2564 

1 รพ.สต. ปานเจริญ 2,965 116 24 104 240 78 0 562 2,403 
2 รพ.สต. ค้าหมูน 1,090 146 79 88 275 42 0 630 460 
3 รพ.สต. ขัวก่าย 1,592 149 1 90 90 33 0 363 1,229 
4 รพ.สต. โพนแพง 3,423 212 35 88 186 89 0 610 2,813 
5 รพ.สต. ทุ่งโพธิ ์ 2,229 70 25 76 195 31 0 397 1,832 
6 สอน. โคกแสง 2,700 37 78 73 218 1 0 407 2,293 
7 รพ.สต. โนนแต้ 2,218 38 3 134 181 30 0 386 1,832 
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ล าดับ สถานบริการ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน (ปงีบประมาณ) 
ผลงาน
สะสม 

ปี 59-63 

คงเหลือ
ประชากร 
40 ป ีที่ยัง
ไม่ได้รับการ

คัดกรอง 

2559 2560 2561 2562 2563 

 
2564 

8 รพ.สต. หนองฮาง 3,142 37 1 105 234 34 0 411 2,731 
9 รพ.สต. ห้วยหิน 2,140 85 56 24 221 0 0 386 1,754 
10 รพ.สต. โนนอุดม 4,486 146 184 280 195 0 0 805 3,681 
11 รพ.สต. นาซอ 3,019 35 40 88 266 0 0 429 2,590 
12 รพ.สต. แสงเจริญ 1,912 72 99 138 30 0 0 339 1,573 
13 รพ.สต. นาค้า 1,932 90 32 167 152 40 0 481 1,451 
14 รพ.สต. คอนสาย 2,140 113 36 7 190 0 0 346 1,794 
15 รพ.สต. จ้าปาดง 1,239 34 2 132 161 29 0 358 881 
16 รพ.สต. หนองแวง 2,799 101 181 23 81 27 0 413 2,386 
18 รพ.สต. สังเปลือย 1,250 48 4 122 65 0 0 239 1,011 
19 รพ.สต. วังเยี่ยม 1,525 88 39 33 105 0 0 265 1,260 
20 PCC วานรนวิาส 6,004 74 3 139 168 0 0 384 5,620 

รวม 47,805 1,691 922 1,911 3,253 434 0 8,211 39,594 
แหล่งข้อมูล : รายงานการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564  
 

ตารางท่ี 33  ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2559 

Parenchymal Echo   - ราย Normal      -  ราย Abnormal 641              -  ราย 
- Fatty liver 47--              ราย 
- PDF 15         4              ราย 
- Cirrhosis 4                    ราย 
- Parenchymal change 4   ราย 

Suspected case       - ราย (คิดเป็น 1.06 % หรือ 1,064/แสน ประชากร) Dilated bile duct 14         ราย 
Liver mass 6                   ราย 
Both                2         ราย 

Parenchymal Echo    -18  ราย Normal 1-  -   ราย Abnormal 4                    ราย 
- Fatty Liver 2                 ราย 
- PDF 2                          ราย 
- Parenchymal change 1  ราย 

Refer case 58 ราย ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected CCA 18 ราย 
ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 40                    ราย 

 
ตารางท่ี 34 ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2560 

Parenchymal Echo 922 ราย Normal 612 ราย Abnormal               310 ราย 
- Fatty liver 23             4 ราย 
- PDF 60                        ราย 
- Cirrhosis 1                    ราย 
- Parenchymal change 19 ราย 

Suspected case 1         ราย (คิดเป็น 0.11 % หรือ 108/แสนประชากร) Liver mass                 1 ราย 
Parenchymal Echo 1    ราย Normal 1                       ราย 
Refer case 17              ราย - ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected cca 1      ราย 

- ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 16                      ราย 
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ตารางท่ี 35  ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2561 
Parenchymal Echo  1,911 ราย Normal   1,539  ราย Abnormal 372      ราย 

- Fatty liver 285    ราย 
- PDF 6            2 ราย 
- Cirrhosis        2 ราย 
- Parenchymal change 29     ราย 

Suspected case 18     ราย (คิดเป็น 0.94 % หรือ 943/แสนประชากร) - Dilated bile duct            9 ราย 
- Liver mass 9                     ราย 
- Both 1                             ราย 

Parenchymal Echo 1   ราย Normal 17     ราย Abnormal                         1 ราย 
- PDF 1                              ราย 

Refer case 4            3 ราย - ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected cca 18   ราย 
- ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 25                     ราย 

 

ตารางท่ี 36  ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2562 
Parenchymal Echo  3,253 ราย Normal   2,119 ราย Abnormal                  1,134 ราย 

- Fatty liver                  647 ราย 
- PDF                          558 ราย 
- Cirrhosis 14                      ราย 
- Parenchymal change 1    8 ราย 

Suspected case 26 ราย (คิดเปน็ 0.81 % หรือ 809/แสนประชากร) - Dilated bile duct 1         3 ราย 
- Liver mass 1                    ราย 
- Both 1                            ราย 

Parenchymal Echo 26 ราย Normal 20 ราย Abnormal 6                       ราย 
- Fatty liver                    2  ราย 
- PDF                            1  ราย 
- Cirrhosis 1                       ราย 
- Parenchymal change 2     ราย 

Refer case 102 ราย - ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected cca 26 ราย 
- ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 76                  ราย 

 

ตารางท่ี 37  ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2563 
Parenchymal Echo 434 ราย Normal 409 ราย Abnormal                     25  ราย 

- Fatty liver                   20  ราย 
- PDF                             5  ราย 
- Cirrhosis 0                        ราย 
- Parenchymal change 0       ราย 

Suspected case 0 ราย (คิดเป็น 0 % หรือ 0/แสนประชากร) - Dilated bile duct          0   ราย 
- Liver mass                       0   ราย 
- Both 0                             ราย 

Parenchymal Echo 0 ราย Normal 0 ราย Abnormal                          0   ราย 
- Fatty liver                      0 ราย 
- PDF                              0 ราย 
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- Cirrhosis 0                              ราย 
- Parenchymal change               0       ราย 

Refer case 0              ราย - ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected CCA 0 ราย 
- ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 0                    ราย 

 

ตารางท่ี 38  ผลการอัลตร้าซาวด์ ปีงบประมาณ 2564 
Parenchymal Echo  0 ราย Normal       0 ราย Abnormal                              0 ราย 

- Fatty liver                            0 ราย 
- PDF                                    0 ราย 
- Cirrhosis 0                              ราย 
- Parenchymal change               0       ราย 

Suspected case 0     ราย (คิดเป็น 0 % หรือ 0/แสนประชากร) - Dilated bile duct 0                  ราย 
- Liver mass 0                           ราย 
- Both 0                                                                     ราย 

Parenchymal Echo 0    ราย Normal  0 ราย Abnormal 0                             ราย 
- Fatty liver                           0 ราย 
- PDF                                   0 ราย 
- Cirrhosis 0                             ราย 
- Parenchymal change 0            ราย 

Refer case 0 ราย - ส่งต่อด้วยสาเหตุ Suspected CCA   ราย 
- ส่งต่อด้วยสาเหตุอื่น 0                  ราย 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล Isan Cohort ณ 30 กันยายน 2564 
*ในกรณีรายทีต่รวจพบ PDF นั้น  มีการอัลตร้าซาวด์ติดตาม ทุกราย ทุก 6 เดือน   
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงยังไม่มีการด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีด้วยวิธี          
อัลตร้าซาวด ์
 

ตารางท่ี 39 การตรวจอุจจาระในต าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2560 

ปี 2560 

รพ.สต. 
ตรวจ
OV 

พบพยาธิ ชนิดของหนอนพยาธิที่ตรวจพบ (คน) 
(คน) % OV % ตืด % ss % 

ปานเจริญ 446 37 8.3 18 49 4 11 15 40.5 
ค้าหมูน 255 24 9.4 14 58 1 4.2 8 33.3 
ขัวก่าย 246 16 6.5 10 63 1 6.3 5 31.3 
ส้งเปือย 224 22 9.8 5 23 2 9.1 17 77.3 
โคกแสง 649 45 6.9 13 29 11 24 22 48.9 

รวม 1820 144 7.9 60 42 19 13 67 46.5 
จากตารางในปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้ารับการตรวจพยาธิทั งหมด 1,820 ราย พบพยาธิ 144 ราย        

คิดเป็นร้อยละ 7.9 พบการติดเชื อพยาธิสตรองจีรอยด์ ร้อยละ 63 , พยาธิใบไม้ในตับ ร้อยละ 42 และพยาธิ
ตัวตืด ร้อยละ 19 ตามล้าดับ 
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ตารางท่ี 40 การตรวจอุจจาระในต าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2561 

ปี 2561 

รพ.สต. 
ตรวจ
OV 

พบพยาธิ ชนิดของหนอนพยาธิที่ตรวจพบ (คน) 
(คน) % OV % ตืด % ss % 

โนนอุดม 418 15 3.6 4 26 3 20 8 53.33 
จากตารางในปีงบประมาณ 2561 มีผู้เข้ารับการตรวจพยาธิทั งหมด 418 ราย พบพยาธิ 15 ราย            

คิดเป็นร้อยละ 3.6 พบการติดเชื อพยาธิสตรองจีรอยด์ ร้อยละ 53.33 , พยาธิใบไม้ในตับ ร้อยละ 26 และพยาธิ
ตัวตืด ร้อยละ 20 ตามล้าดับ  
 

ตารางท่ี 41 การตรวจอุจจาระในต าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2562 

ปี 2562 
รพ.
สต. 

ตรวจ
OV 

พบพยาธิ ชนิดของหนอนพยาธิที่ตรวจพบ (คน) 
(คน) % OV % ตืด % Hook warm % 

นาซอ 917 6 0.65 4 66.66 1 16.67 1 16.67 
จากตารางในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ารับการตรวจพยาธิทั งหมด 917 ราย พบพยาธิ 6 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 0.65 พบการติดเชื อพยาธิใบไม้ในตับ จ้านวน 4 ราย ร้อยละ 66.66 (ในอายุ 46 ,47,47,69 ปี)  Hook 
warm จ้านวน 1 ราย ร้อยละ 16.67 (ในอายุ59ปี) และ Taenia saginata  จ้านวน 1 ราย ร้อยละ 16.67 (ใน
อายุ 67 ปี) 
 

ตารางท่ี 42 การตรวจอุจจาระในต าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2563 

ปี 2563 

ต าบล รพ.สต ตรวจ OV 
พบพยาธิ ชนิดของหนอนพยาธิที่ตรวจพบ (คน) 

(คน) % OV % ตืด % Hook warm % 
นาค้า นาค้า 105 1 0.95 0 0 1 100 0 0 
ธาตุ หนอง

ฮาง 
51 0 0 0 0 0 0 0 0 

โนนแต้ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 
หนอง
สนม 

ทุ่งโพธิ์ 55 0 0 0 0 0 0 0 0 
โพนแพง 45 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ปีงบประมาณ 2563 มีการด้าเนินการต้าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี  โดยเลือกให้ต้าบล
หนองสนม , ต้าบลธาตุ และต้าบลนาค้า และเริ่มด้าเนินการในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2563 มีผู้เข้า
รับการตรวจพยาธิทั งหมด 305 ราย พบผู้ติดเชื อพยาธิตืดพื นที่ต้าบลนาค้า จ้านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.02 
(ในอายุ 37 ปี) 
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  และในปีงบประมาณ 2563 ติดตามผู้ติดเชื อพยาธิใบไม้ตับในปี 2562 พื นที่ต้าบลนาซอ ให้เข้าการ
ตรวจซ ้า จ้านวน 4 ราย ผลตรวจไม่พบการติดเชื อพยาธิใบไม้ตับจ้านวน 4 ราย 
 

ตารางท่ี 43 การตรวจอุจจาระในต าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การจัดการ สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ปีงบประมาณ 2564 

ปี 2564 

ต าบล รพ.สต 
ตรวจ
OV 

  

(คน) % OV % Tenia % 
Hook 
warm 

% 
Strongy 
loides 

% 

วานร
นิวาส 

PCU 71 4 5.63 3 75 1 25 0 0 0 0 

คอน
สวรรค ์

คอน
สาย 

115 1 0.86 0 0 1 100 0 0 0 0 

กุดเรือค้า จ้าปาดง 92 4 4.34 1 25 0 0 0 0 3 75 
หนอง
แวง 

ห้วย
หิน 

78 8 10.25 0 0 1 12.5 0 0 7 87.5 

อินทร์
แปลง 

แสง
เจริญ 

43 2 4.65 2 100 0 0 0 0 0 0 

หนอง
แวงใต ้

วัง
เยี่ยม 

54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

หนอง
แวง 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม  491 19 3.86 6 31.75 3 15.78 0 0 10 52.65 
ปีงบประมาณ 2564 มีการด้าเนินการต้าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี  โดยเลือกให้ต้าบล
วานรนิวาส , ต้าบลคอนสวรรค์ ต้าบลกุดเรือค้า ต้าบลหนองแวงใต้ ต้าบลหนองแวง และต้าบลอินทร์แปลง 
และเริ่มด้าเนินการในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - 7 กันยายน 2564 มีผู้เข้ารับการตรวจพยาธิทั งหมด 491 
ราย พบผู้ติดเชื อพยาธิจ้านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.86 โดยแบ่งเป็น พยาธิสตรองจิลอยด์ จ้านวน 10 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 52.65 พยาธิพยาธิใบไม้ตับ จ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.57 และพยาธิตืด จ้านวน 3 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 15.78 ตามล้าดับ ในพื นที่ต้าบลที่พบมากที่สุดดังนี  ต้าบลหนองแวง จ้านวน 8 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 10.25 ต้าบลวานรนิวาส จ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.63  ต้าบลอินทร์แปลง จ้านวน 2 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 4.65 ต้าบลกุดเรือค้า จ้านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.34 และต้าบลคอนสวรรค์ จ้านวน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 0.86 และในพื นที่ต้าบลหนองแวงใต้ยังไม่พบผู้ติดเชื อพยาธิ 
การน าหลักสูตรโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีส าหรับนักเรียน 

อ้าเภอวานรนิวาสมีโรงเรียนทั งหมด 85 แห่ง ได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียน ครบทุกแห่ง ในปี 2561 
อ้าเภอวานรนิวาส ได้เข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อ
น ้าดี และชุมชนต้นแบบการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับฯ  ซึ่งโรงเรียนบ้านโนนอุดมได้รับรางวัล รองอันดับ 1 ใน
ระดับจังหวัด 
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ตารางท่ี 44  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ล้าดับ ตัวชี วัด เป้าหมาย 
ผลการด้าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของต้าบลจัดการสุขภาพ

ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไข
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน ้าดี 

80 (3/3) 
100 

(1/1) 
100 

(1/1) 
100 

(1/1) 
100 

(1/1) 
100 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HDC  ณ 30 กันยายน 2564 

 
1.1.4 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ 

สถานการณ์ผู้สูงอายุอ้าเภอวานรนิวาส  ในปี 2564  มีทั งหมด 14  ต้าบล มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ทั งหมด 15  แห่ง  แบ่งเป็น อบต. 9 แห่ง เทศบาล 6 แห่ง  มีประชากร 126 ,289 คน(ประชากรตาม
ทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)  มีผู้สูงอายุ จ้านวน 15 ,891 คน คิดเป็นร้อยละ12.58  โดย
แบ่งเป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม จ้านวน  15,365 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.69 กลุ่มติดบ้าน จ้านวน 426 คน  คิด
เป็นร้อยละ 2.68  และกลุ่มติดเตียง จ้านวน 100 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.63   มีชมรมผู้สูงอายุ จ้านวน 19  
ชมรม    การดูแลต่อเนื่องในผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  อ้าเภอวานรนิวาส มีทีมหมอครอบครัว  (Family Care 
Team - FCT) ที่เข้มแข็ง มีท่านนายอ้าเภอเป็นประธานคณะท้างาน และเป็นผู้น้าในการออกเยี่ยมบ้านร่วมกับ
ทีมงานเป็นประจ้า และ มี Flow Chart  และขั นตอนบริการ แนวทางการปฏิบัติงานดูแล HHC  ผู้สูงอายุที่มี  
Complicate เจ็บป่วยเรื อรังต้องการความช่วยเหลือ ส้าหรับบุคลากรสาธารณสุข/ผู้ดูแลในครอบครัว/อผส./
อสม. จิตอาสา, มีระบบไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  และมีการประชุมผ่านสภาสุขภาพ
อ้าเภอ/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ(พชอ.)เป็นประจ้าทุก 2 เดือน/ครั งและมีโครงการ
ขับเคลื่อนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดย อปท.จ่ายค่าตอบแทนให้
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง( อสบ.) แต่ละต้าบลๆละ 2 คน โดยมี
คณะท้างานจัดท้าแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงและติดตามประเมินผล 

นอกจากนี กิ่งกาชาดอ้าเภอวานรนิวาส ได้จัดท้า “โครงการมอบรัก มอบความห่วงใย แก่ผู้สูงวัย และ
ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง” ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน โดยกิจกรรมจะประกอบด้วยการออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตลอดจนช่วยเหลือและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ประสบภัยต่าง ๆ ซึ่งในการออก
เยี่ยมจะไปร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเจ้าหน้าที่ในพื นที่รับผิดชอบเสมอ หากมีความจ้าเป็นต้องช่วยเหลือ
เพ่ิมเติม ก็สามารถด้าเนินการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี ยังได้สร้างระบบการสื่อสารออนไลน์ คือ กรุ๊ปไลน์ 
“หมอครอบครัว” ขึ น เพ่ือใช้ในการให้ค้าปรึกษาและสั่งการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย และ ทาง
โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นศูนย์ฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิ ง
(อสบ.) 
  ที่มาการจัดอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเครือข่าย 3 อ้าเภอ 
ได้แก่ อ้าเภอวานรนิวาส อ้าเภอค้าตากล้า อ้าเภอบ้านม่วง อบรมหลักสูตรอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ปี 2563 (โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในครั งนี  ครม.อนุมัติภายใต้พรก.
เงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ จากปัญหา Covid-19) กระทรวงมหาดไทยได้เสนอโครงการอาสาสมัครบริบาล
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ท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงภายใต้แผนงาน/โครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563ไปยังสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือพิจารณากลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการเพ่ือขอใช้จ่ายเงินกู้
ภายใต้แผนดังกล่าว โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีภาวะ
พ่ึงพิงจ้านวน 2 กิจกรรมได้แก่ 
 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้แก่ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 2. จัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุน
ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
 ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้รับการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีให้ด้าเนินโครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครบริบาลท้องถ่ินเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อ
ไวรัส   โคโรนา 2019 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการจ้านวน 2 กิจกรรม คือ 1. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงให้แก่ส้านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบในการจัดการฝึกอบรม และ 2. การจัดสรร
งบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต้าบล  เพ่ือเป็นค่าตอบแทนโดย
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี แล้ว  ต้องปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัด วันละไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง  และไม่น้อยกว่าเดือนละ 20 วัน ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 
บาท เข้ารับการอบรมในครั งนี   เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 2 คน รวม
ทั งสิ น 60 คน  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ้านวน 30 แห่ง ในอ้าเภอบ้านม่วง  อ้าเภอค้าตากล้า  และ
อ้าเภอวานรนิวาส  ในการอบรมใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั นกลาง จ้านวน 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย  ซึ่ง
มีรูปแบบการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ  รวมทั งสิ น 10 วัน  ผู้ที่ผ่านการอบรมและมี
สิทธิได้รับประกาศนียบัตร  จะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  และมีผลการทดสอบความรู้หลังการ
อบรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80   ทีมวิทยากรผู้บรรยายและทีมพ่ีเลี ยง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน คปสอ.
วานรนิวาส คปสอ.บ้านม่วง และ คป.สอ.ค้าตากล้า รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้ านการท้างานกับ
เครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย   
ตารางท่ี 45 จ านวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan แยกรายหน่วยบริการ ปี 2564  

ล าดับ หน่วยบริการ 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
พ่ึงพิง 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
(จัดบริการ) 

จ านวน 
Care 
Giver 
(คน) 

จ านวน 
Care 

Manager 
(คน) 

จ านวน 
Care 
Plan 

ร้อยละ
การ

จัดท า 
Care 
plan 

จ านวน 
อสบ. 
(ราย 
อปท.) 

1 รพ.สต.ปานเจริญ 1,235 19 6 4 1 6 100 2 (เดื่อฯ) 
2 รพ.สต.ค้าหมูน 400 23 2 4 1 2 100  
3 รพ.สต.ขัวก่าย 705 11 16 3  9 56.25 2 

(ขัวก่าย) 
4 รพ.สต.โพนแพง 1,119 37 23 10 0 23 100 2 (หนอง

สนม) 
5 รพ.สต.ทุ่งโพธิ ์ 724 15 28 10 1 28 100  
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ล าดับ หน่วยบริการ 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
พ่ึงพิง 
(คน) 

จ านวน
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง 
(จัดบริการ) 

จ านวน 
Care 
Giver 
(คน) 

จ านวน 
Care 

Manager 
(คน) 

จ านวน 
Care 
Plan 

ร้อยละ
การ

จัดท า 
Care 
plan 

จ านวน 
อสบ. 
(ราย 
อปท.) 

6 สอน.โคกแสง 806 43 51 7 1 50 98.04 2 (คูสะ
คาม) 

7 รพ.สต.โนนแต ้ 608 33 22 7 1 22 100  
8 รพ.สต.หนองฮาง 1,141 21 22 6 0 22 100 2 (ธาตุ) 
9 รพ.สต.ห้วยหิน 648 55 0 4 1 0 0 2 (หนอง

แวง) 
10 รพ.สต.โนนอุดม 1,064 58 46 6 1 46 100 2 

(ศรีวิชัย) 
11 รพ.สต.นาซอ 879 33 20 5 1 12 60 2 (นาซอ) 
12 รพ.สต.แสงเจริญ 515 21 0 5 1 0 0 2 (อินทร์

แปลง) 
13 รพ.สต.นาค้า 619 36 41 4 1 41 100 2 (นาค้า) 
14 รพ.สต.คอนสาย 696 12 0 2 1 0 0 2 (คอน

สวรรค์) 
15 รพ.สต.จ้าปาดง 951 31 0 6 1 0 0 2 (กุดเรือ

ค้า) 
16 รพ.สต.หนองแวง 586 24 22 4 1 21 95.45 2 (หนอง

แวงใต้) 
17 รพ.สต.ส้งเปือย 455 10 0 2 1 0 0 1 คน 
18 รพ.สต.วังเยี่ยม 424 16 0 4 1 0 0 1 คน 
19 PCU วานรนิวาส 2315 29 70 27 1 70 100 4 (ทต/

อบต.
วานร) 

รวม 15,891 526 369 14 17 352 95.39 15 / 30 
แหล่งข้อมูล : โปรแกรม LTC 19 ตุลาคม 2564   

ผู้สูงอายุพึ่งพิงทั งหมด 526 คนได้รับการจัดบริการ Care Plan จ้านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 70.15  
การจัดท้า Care Plan จาก 369 คน จัดท้าได้สมบูรณ์ 352 คน คิดเป็น ร้อยละ 95.39 
  
ตารางท่ี 46  ข้อมูล จ านวน Care Manager/ Care Giver ปี 2564 

 
ล าดับ 

 
ชื่อสถานบริการ 

 
ต าบล 

CM
(คน) 

ความไม่
เพียงพอ 

CM 

CG 
(คน) 

ความไม่
เพียงพอ 

(คน) 

 
อัตราส่วน  

หมู่บ้าน 
เดิม ขอเพ่ิม (คน) (ขอเพ่ิม) CM: CG 

1 รพ.สต.บา้นปานเจริญ เดื่อฯ   1 0 4 4 1: 4 12 
2 รพ.สต.บา้นค้าหมูน เดื่อฯ   1 0 4 1 1: 4 5 
3 รพ.สต.บา้นขัวก่าย ขัวก่าย   1 0 6 0 1: 6 7 
4 รพ.สต.บา้นส้งเปือย ขัวก่าย   1 0 3 0 1: 3 6 
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ล าดับ 

 
ชื่อสถานบริการ 

 
ต าบล 

CM
(คน) 

ความไม่
เพียงพอ 

CM 

CG 
(คน) 

ความไม่
เพียงพอ 

(คน) 

 
อัตราส่วน  

หมู่บ้าน 
เดิม ขอเพ่ิม (คน) (ขอเพ่ิม) CM: CG 

5 รพ.สต.บา้นทุ่งโพธิ์ หนองสนม   1 0 4 5  1: 15 9 
6 รพ.สต.บา้นโพนแพง หนองสนม   0 1 11 0 0 13 
7 สอน.บ้านโคกแสง คูสะคาม   1 0 6 0 1: 7 8 
8 รพ.สต.บา้นโนนแต ้ ธาตุ   1 0 7 0 1: 13 7 
9 รพ.สต.บา้นหนองฮาง ธาตุ   0 1 4 5 0 15 
10 รพ.สต.บา้นห้วยหิน หนองแวง   1 0 4 2 1: 4 6 
11 รพ.สต.บา้นโนนอุดม ศรีวิชัย   1 0 6 3 1: 6 16 
12 รพ.สต.บา้นนาซอ นาซอ   1 0 5 6 1: 7 11 
13 รพ.สต.บา้นแสงเจริญ อินทร์แปลง   1 0 5 3 1: 5 9 
14 รพ.สต.บา้นนาค้า นาค้า   1 0 4 6 1: 4 9 
15 รพ.สต.บา้นคอนสาย คอนสวรรค ์   1 0 3 2 1: 3 9 
16 รพ.สต.บา้นจ้าปาดง กุดเรือค้า   1 0 6 3 1: 6 9 
17 รพ.สต.บา้นหนองแวง หนองแวงใต้   1 0 5 2 1: 5 9 
18 รพ.สต.บา้นวังเยี่ยม หนองแวงใต้   1 1 4 2 1: 4 6 
19 PCU วานรนิวาส วานรนิวาส   1 2 27 0 1: 27 17 
รวม     19 แห่ง    17 5 91     44  183 

จ้านวน CM ทั งหมด 17 คน ต่อสถานบริการ 19 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 89.47  มีความต้องการ CM 
เพ่ิมจ้านวน 5 คน   มีความต้องการเพิ่ม CG จ้านวน 44 คน 
 
ตารางท่ี 47 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2560 -2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มี

ภาวะพ่ึงพิงได้รับการ
ดูแลตาม care plan 

ร้อยละ 
85 

N/A ผส.พ่ึงพิง 
=156 

CP=116 
74.36% 

ผส.พ่ึงพิง 
=238 

CP=215 
90.34% 

ผส.พ่ึงพิง 
=720 

CP=668 
92.77% 

ผส.พ่ึงพิง 
=369 

CP=352 
95.39% 

แหล่งข้อมูล : โปรแกรม LTC ณ 30 กันยายน  2564  
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ตารางท่ี 48  แสดงผลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ คัดกรอง เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 

ผลการคัดกรอง 

ปกติ/
ต่ า 

เสี่ยง/
ปาน
กลาง 

เสี่ยงสูง 
เสี่ยงสูง
มาก 

สูง
อันตราย 

ด้านความเสี่ยงโรคNCD 
1 ความดันโลหิตสูง 15939 9072 56.92 8480 343 249 0 0 
2 เบาหวาน 15939 10815 67.85 10209 535 71 0 0 
3 CVD 15939 3570 22.40 739 1388 725 337 381 

ล าดับ คัดกรอง เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง 

ผอม สมส่วน 
เร่ิม
อ้วน 

อ้วน 
อ้วน

อันตราย 
4 BMI 15939 13380 83.95 1272 8705 2731 639 33 

ด้านสุขภาพอืน่ 

ล าดับ คัดกรอง เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง 

ปกต ิ ผิดปกต ิ ไม่ระบุ 
5 สุขภาพช่องปาก 15939 6268 39.32 6268 0 0 

ล าดับ คัดกรอง เป้าหมาย คัดกรอง ร้อยละ 
ผลการคัดกรอง 

ปกต ิ ผิดปกต ิ ไม่ระบุ 
6 สมองเสื่อม AMT 15939 6162 38.66 6154 8 0 
7 ซึมเศรา้ 2Q 15939 6269 39.33 6268 1 0 
8 ข้อเข่า 15939 6182 38.79 6139 43 0 
9 ภาวะหกล้ม 15939 5851 36.71 5832 19 0 

  แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล HDC  ณ 30 กันยายน 2564      
 
ตารางท่ี 49  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ปีงบประมาณ 2560 -2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของ

ประชากรสูงอายุ
ที่มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ 
50 

ประเมิน
14,345 

ผ่าน 4,392 
30.62% 

N/A ประเมิน
14,072 

ผ่าน 6,418 
45.61% 

N/A N/A 

แหล่งข้อมูล : งานผู้สูงอายุ อ าเภอวานรนิวาส   ณ 30 กันยายน  2564 
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การส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละ 95 ของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)      
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

อ้าเภอวานรนิวาส มีการปกครองแบ่งออกเป็น 14 ต้าบล ด้าเนินการประเมินต้าบลส่งเสริมสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) เริ่มตั งแต่ปี 2555 ซึ่งผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับขั นพื นฐาน 1 
ต้าบล ได้แก่ ต้าบลนาซอ , ปี 2556 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ระดับพื นฐาน 2 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลศรีวิชัย และ
ต้าบล หนองสนม  ผ่านเกณฑ์ระดับดี 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลคูสะคาม , ปี 2557 ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 1 ต้าบล 
ได้แก่ ต้าบลกุดเรือค้า , ปี 2558 ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลกุดเรือค้า , ปี 2559 ผ่านเกณฑ์
ระดับดีมาก 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลวานรนิวาส , ปี 2560 ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 1 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลวานร
นิวาส , ปี 2561 ผ่านเกณฑ์ระดับพื นฐาน 8 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลเดื่อศรีคันไชย, ต้าบลธาตุ , ต้าบลอินทร์แปลง , 
ต้าบลหนองแวงใต้ , ต้าบลขัวก่าย , ต้าบลคอนสาย , ต้าบลหนองแวง และต้าบลนาค้า  หากพิจารณาตาม
องค์ประกอบการขับเคลื่อนระบบ Long Term Care 4 ข้อ โดยสรุปมีการด้าเนินงานต้าบลมีระบบการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ทุกต้าบล คิดเป็นร้อยละ 100 

ด้านการด้าเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ มีการด้าเนินงานส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี ใน
ปีงบประมาณ 2564โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณรและแม่ชี  ผู้ถวายอาหารโยม
อุปัฏฐากและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Literacy) ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื อรังเพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ 
ตารางท่ี 50 ผลการด าเนินงานร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)     
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 ร้อยละของต้าบลที่มีระบบการ

ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาว (Long Term Care) ในชุมชน
ผ่านเกณฑ์ 

> 
95.00 

(12/6) 
50.00 

(14/14) 
100 

(14/14) 
100 

(14/14) 
100 

(14/14) 
100% 

แหล่งข้อมูล : รายงานผู้สูงอายุ อ าเภอวานรนิวาส   ณ 30 กันยายน 2564  
 
การด าเนินงานคลนิิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ตัวช้ีวัด :  1.ร้อยละของโรงพยาบาล ขนาด M1 ขึ้นไป ที่มีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 

1.1 ร้อยละ 30 ของ รพ.ขนาด M2 ขึ้นไปท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพ 
1.2 ร้อยละ 100 ของ รพ.ขนาด M2 ขึ้นไปท่ีมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระดับพื้นฐาน 

การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 การด้าเนินงานงานผู้สูงอายุส่วนมากเป็นงานเชิงรุกที่มีองค์ประกอบของงานหลากหลาย ต้องอาศัย
ทักษะหลายๆอย่าง ทั งความรู้ ประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั งใจ รวมทั งความพยายาม ความอดทน  เพ่ือให้งาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์  เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆภาคส่วน ทั งบุคลากรสาธารณสุข องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น้าชุมชน เครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงในส่วนของวัด พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี       
โยม-อุปัฏฐาก และผู้ประกอบอาหารอีกด้วย 
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การจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ 
เป็นคลินิกให้บริการสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ให้บริการการคัดกรอง หรือ รับส่งต่อจากระบบการคัด

กรองสุขภาพผู้สูงอายุระดับชุมชน (community screening) ให้บริการประเมิน วินิจฉัย กลุ่มอาการหรือ
ปัญหาสุขภาพส้าคัญของสูงอายุ ให้บริการดูแลรักษา กลุ่มอาการหรือปัญหาสุขภาพส้าคัญของสูงอายุ และ
ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยและติดตามผู้ป่วยสูงอายุ อย่างเหมาะสม คลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลวานรนิวาส เปิด
ให้บริการครั งแรก วันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการทุกวันศุกร์  ในสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของ
เดือน เวลา 08.30-12.00 น. ณ คลินิกผู้สูงอายุ อาคาร 40 ปี ชั น 2 โรงพยาบาลวานรนิวาส ส่วนสัปดาห์ที่ 2 
และ4 ของเดือน ให้บริการในชุมชนจะเป็นการลงพื นที่เพ่ือติดตามประเมินสภาพแวดล้อม ครอบครัวและผู้ดูแล
จัดให้มีกิจกรรมการให้บริการ 4 กิจกรรม แบ่งการบริการเป็น 4 ฐานคือ  ฐานที่ 1  ทรงตัวดีไม่มีล้ม ฐานที่ 2  
สุขดี ไม่มีเศร้า ฐานที่ 3  อาหารดี  โภชนาการดี ชีวีมีสุข ฐานที่ 4  ยาดี ชีวีปลอดภัย ไกลห่างเชื อดื อยา   ต่อมา
เดือนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มีการขับเคลื่อนนโยบายโครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ (คลินิกผู้สูงอายุ
วันหยุดราชการ)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายบริการให้ผู้สูงอายุ และญาติสามารถเข้าถึงบริการได้ครอบคลุม ทาง
โรงพยาบาลวานรนิวาสจึงได้จัดกิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุขึ น เป็น วันศุกร์และวันเสาร์ 
ผลการประเมินตนเองในการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ  3 ด้าน ดังนี  

ด้านที1่ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม     ได้ 7 คะแนน 
ด้านที่ 2 บุคลากร         ได้ 8 คะแนน                
ด้านที่ 3 ด้านการจัดบริการสุขภาพผู้สูงอายุ    ได้ 14 คะแนน   รวม 29 คะแนน 
ผ่านเกณฑ์ การประเมินตนเองคลินิกผู้สูงอายุระดับคุณภาพหมายถึงมีการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุขึ น

เป็นการเฉพาะโดยผ่านเกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ของกรมการแพทย์ในระดับ 20 คะแนนขึ นไป 
ตารางท่ี 51  ผลการด าเนินงานคลินิกสูงอายุคุณภาพและคลินิกสูงอายุวันหยุดราชการ  
(ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ) ช่วงที่ 1 (ระหว่าง วันที่ 13 มกราคม 2564 - 10 เมษายน 2564) 

ล าดับ เดือน 
จ านวน

ผู้รับบริการ 
(คน) 

รวมค่าใช้จ่าย
ของผู้รับริการ 

(บาท) 

โรค/อาการ/3ล าดับแรก 

ICD 10 ชื่อโรค/อาการ 

1 กุมภาพันธ์ 2564 40 3,800 I10 1.ความดันโลหิตสูง 
2 มีนาคม 2564 54 28,821 E119,E 2.เบาหวาน 
3 เมษายน 2564 23 18,902 M171/F3200 3.ข้อเข่าเสื่อม/ซึมเศร้า 

รวม  117 51,523   
แหล่งข้อมูล :  งานผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน  2564หมายเหตุ   ปิดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 
(COVID-19)  (11 เมษายน-20 สิงหาคม 2564) 
 
การด าเนินงานคลนิิกสูงอายุวันหยุดราชการ(ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ) 

จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ตั งแต่ กลางเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา คลินิกผู้สูงอายุ
ทั งคลินิกวันศุกร์ และคลินิกวันเสาร์ ได้ปิดให้การบริการชั่วคราวไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ น ต่อมาเมื่อวัน
ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564  นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ
ที่ 8 ได้มาติดตามผลการด้าเนินการขับเคลื่อนโครงการญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอวันหยุด (คลินิกผู้สูงอายุ -
วันหยุดราชการ)และได้ให้นโยบายในการด้าเนินงานเพิ่มเติมโดยให้ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ้าตัวมาปรับยาในคลินิก
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ผู้สูงอายุรับริการตรวจ สุขภาพและฉีดวัคซีนโรคติดเชื อจากไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพ่ือบูรณาการการ
ท้างานโครงการฯกับงานควบคุมป้องกันการติดเชื อจากไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) นั น โดยขอความ
ร่วมมือด้าเนินการโดยเปิดบริการ ตั งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ดังนี  

1. บริการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ้าตัวปรับยาในคลินิกพร้อมทั งให้วัคซีนป้องกัน
COVID-19 

2. รายงานการท้างานและภาพกิจกรรม ให้ส้านักงานสาธารณสุขสกลนครในรูปแบบอิเลคโทร
นิกส์ไฟล์จากนโยบายดังกล่าวทางคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลวานรนิวาสได้วางแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าวในการเปิดให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ
วันหยุดราชการ (ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ) 

3. Smart Living with Covid-19 in Aging Clinic    
การให้ความส้าคัญในการยกระดับมาตรการ DMHT (อยู่ห่าง-ใส่แมสก์-ล้างมือ-วัดอุณหภูมิ) เป็น

มาตรการ Universal Prevention (การป้องกันแบบครอบจักรวาล) คือการระมัดระวังตัวเองอย่างสูงสุด โดย
คิดเสมือนว่าทุกคนที่พบปะนั นมีโอกาสเป็นผู้ติดเชื อทั งสิ น  มีการจัดสภาพแวดล้อมของกิจการที่มีความเสี่ยง
แบบปราศจากโรคโควิด-19 (COVID-Free Setting) 
แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลวานรนิวาส 

1. มาตรการ 3 c คือ“ลดแออัด-ลดใกล้ชิด- ลดการอยู่ในที่ปิดอับ” (Crowded Places Close-
Contact Setting, Confined & Enclosed Spaces) 

2. จัดตั งจุดคัดกรอง สวมหน้ากาก วัดไข้ ล้างมือ การคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK เมื่อมีความ
จ้าเป็น 

3. การจัดสภาพการท้างาน  โต๊ะให้บริการ  จุดคัดกรองสัญญาณชีพ ปลอดภัยไม่แออัด ได้รับการ
ดูแล spray ฆ่าเชื อโรค ทุกจุดทุกอุปกรณ์หลังใช้งาน 

4. จัดสภาพแวดล้อมปราศจากโควิด เช่นระบบระบายอากาศ การจัดสถานที่ให้ไม่แออัด 
5. บุคคลากรปราศจากโควิด เช่น บุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนครบ dose และตรวจ ATK เมื่อ

จ้าเป็น 
6. ผู้รับบริการปราศจากโควิด เช่น ผู้รับบริการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม  มีแสดงผลฉีดวัคซีนหรือมี

ผลการตรวจ ATKก่อนรับบริการ (ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยเร่งด่วน) แม้ได้รับวัคซีนไม่ครบก็ต้อง
ให้บริการทุกราย 

7. การเดินทางมารับบริการที่ปลอดภัย ไม่แออัด รวมถึงการจัดการเยี่ยมบ้านเพ่ือให้ เข้าถึงกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในพื นที่เพ่ือจ้ากัดจ้านวนผู้รับบริการ /นัดหมายล่วงหน้าและประเมิน 

สถานการณ์ก่อนการนัดหมายให้บริการ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการอย่างปลอดภัย ช่วงเดือน
ตุลาคม 2564 ยังคงมีการระบาดของโรคCOVID-19 ท้าให้การให้บริการลดลง เพ่ือลดแออัด ด้วยเหตุผล
ดังกล่าวกลุ่มเป้าหมายจึงเน้นไปที่ผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนป้องกันCOVID-19 แล้วและที่เป็น อสม. ผู้สูงอายุที่มี
โรคประจ้าตัวซึ่งเป็นแกนน้าแต่ละต้าบลซึ่งได้วัคซีนป้องกันCOVID-19 ครบ2 เข็มแล้ว เพ่ือมารับบริการและ
เป็นการประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคลดความรุนแรง
ลง เป็นรูปแบบการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึ่ง 
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ตารางท่ี 52  ผลการด าเนินงานคลินิกสูงอายุวันหยุดราชการ (ญาติพาผู้สูงอายุไปหาหมอ) 
ช่วงที่ 2ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม -29 กันยายน 2564 

เดือน 

จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ได้รับการ

ตรวจ
สุขภาพ 
(คน) 

จ านวน
สูงอายุ 

ได้รับการ
ปรับยาใน

คลินิก (คน) 

จ านวน
สูงอายุ 

ได้รับการฉีด
วัคซีน

COVID-19 
(คน) 

ค่าใช้จ่าย
ของ 

ผู้รับบริการ
(บาท) 

รพ.ได้รับ
ค่าธรรมเนียม 

ทางการแพทย์/
ค่าบริการ 

จากผู้รับบริการ
(บาท) 

3 ล าดับโรค 

สิงหาคม 24 7 18 5,302 0 1.Hypertension 
2.dyspepsia  
3.counselling 

กันยายน 27 15 14 7,970 0 1.Dyspesia  
2.Orther primary 
Gonarthrosis  
3.Muscle Strain 

รวม 51 22 32 13,272 0  
แหล่งข้อมูล : รายงานผู้สูงอายุ ณ 30 กันยายน 2564  
 
1.1.5 การพัฒนาสุขภาพกลุ่มผู้พิการ 

คปสอ.วานรนิวาส ปี 2564 มีผู้พิการ จ้านวน 4,461 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6  ต่อแสนประชากร แยก
ตามประเภทความพิการ ดังนี พิการทางกายและการเคลื่อนไหว จ้านวน 2,484  ราย คิดเป็นร้อยละ 55.68, 
พิการทางสายตาและการมองเห็น จ้านวน 660  คน คิดเป็นร้อยละ 14.79, พิการทางการได้ยินและสื่อ
ความหมาย จ้านวน 479  คน คิดเป็นร้อยละ 10.74 , พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จ้านวน 394 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.83, พิการทางสติปัญญา จ้านวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 7.04, พิการทางการเรียนรู้ จ้านวน 17  
ราย คิดเป็นร้อยละ 0.38, พิการออทิสติกจ้านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.14 และมีความพิการมากกว่าหนึ่ง
ประเภทจ้านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 
             แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทั งในส่วนของวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ จิตใจ 
ครอบครัวชุมชน  วัฒนาธรรม  สิ่งแวดล้อม  ท้าให้การดูแลสุขภาพจึงต้องมีความแตกต่างตามสภาพปัญหา
ความต้องการทางด้านสุขภาพ และบริบทของชุมชน การดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของผู้ป่วยเพียงอย่างเดียว  แต่
จ้าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของครอบครัว  ชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  คปสอ.วานรนิวาส ได้จัดท้า
โครงการส่งเสริมมิตรภาพบ้าบัด ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ป่วยระยะสุดท้ายปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
เครือข่ายผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ  เกิดการพัฒนาระบบอาสาสมัครผู้ดูแลที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  มีการจัดกิจกรรม
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน อันจะก่อให้เกิดความรัก  ความสามัคคี  และมีการช่วยเหลือแบ่งปันด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์ ผลการด้าเนินงานพบว่ามีกลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้ พิการเกิดขึ น รวมมีอาสาสมัคร 761 คน  ผู้พิการ
ได้รับการเยี่ยมให้ก้าลังใจ มีกิจกรรมเสริมสร้างก้าลังใจ  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท้างานที่ผ่านมาทั ง
ของเครือข่าย อาสาสมัคร ญาติ ผู้พิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  นอกจากนี ยังเป็นการสร้างเครือข่ายเพ่ือน
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ช่วยเพ่ือน  เพ่ือให้คนพิการสามารถดูแลและสร้างเสริมก้าลังใจซึ่งกันและกันได้  ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าใน
ตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ให้ความส้าคัญด้านการพัฒนาระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ โดยเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายชัดเจน  คือ ผู้ป่วยเฝ้าระวัง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผลการ
ส้ารวจความพิการในเขตอ้าเภอวานรนิวาส  พบว่าคนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวมีจ้านวนเพ่ิมมากขึ นทุกปี  
ซึ่งคนพิการเหล่านี ส่วนหนึ่งจ้าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านร่างกายการเคลื่อนไหวในเบื องต้น  
เพ่ือที่จะสามารถช่วยเหลือตนเองในหารท้ากิจวัตรประจ้าวันต่างๆ  ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
และเป็นอิสระ ท้าให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทั ง 4 ด้าน  โดยเน้นให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วม คปสอ.วานรนิวาส  จึงได้จัดท้าโครงการอบรมอาสาสมัคร
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพเครือข่าย เถารางจืดรุ่นที่ 4 อ้าเภอวานรนิวาส  ประจ้าปี 2560  ผลการด้าเนินงานพบว่า 
เป้าหมายทั ง 182 ราย  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางกายภาพบ้าบัดและการแพทย์
แผนไทยในผู้ป่วยติดเตียง  ติดบ้าน  ติดสังคมในเบื องต้นที่ดีขึ น มีความกล้าที่จะท้าการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
เบื องต้น มีความพึงพอใจ  และเห็นพ้องว่าตนเองคือหนึ่งพลังที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนงานผู้พิการและการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วยในชุมชน  ผู้พิการตระหนักถึงคุณค่าในตนเอง  และสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและ
ชุมชนได้อย่างมีความสุข 
 ผลจากการด้าเนินงาน ได้รับคัดเลือกน้าเสนอการด้าเนินโครงการ ในมหกรรมวิชาการ CBR Forum 
2018 “Ways Toward Disability Inclusive Development:  ก้ าวข้ามความต่าง ในรูปแบบ Poster 
presentationและได้รับเกียรติบัตรชมเชยประเภทผลงานประเภทโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา จาก“โครงการ
อบรมอาสาสมัครฟื้นฟูสมรรถภาพเครือข่ายเถารางจืด” 

โครงการพัฒนานวัตกรรมเบาะลมป้องกันแผลกดทับจากถุงน ้ายาล้างไต ส้าหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ
กลุ่มติดเตียง โดยการน้าถุงน ้ายาล้างไตที่ใช้แล้ว มาจัดท้าเป็นเบาะลมป้องกันแผลกดทับ ผลิตโดยกลุ่ ม อสม. 
ต้าบลขัวก่าย  สนับสนุนให้เกิดการจัดท้าอุปกรณ์เครื่องช่วยด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ที่มีในบ้าน 
โดยชุมชนมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพผู้พิการ  เพ่ือให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้รับบริการอย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
เป้าหมายผู้พิการและผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง จ้านวน 30 ราย  ผลการด้าเนินงานพบว่าเบาะลมป้องกันแผลกด
ทับจากถุงน ้ายาล้างไตสามารถป้องกันแผลกดทับได้  และผู้พิการ ผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง และญาติ  มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 100 ปี 2561 ขยายผลการจัดท้าเบาะลมป้องกันแผลกดทับไปยังต้าบลอ่ืน ๆ เช่น ต้าบลเดื่อศรี
คันไชย , ต้าบลนาซอ เป็นต้น ผลคือ อสม.แต่ละพื นที่สามารถผลิตเบาะลมป้องกันแผลกดทับให้กับผู้ป่วยใน
พื นที่ของตนเองได้ โดยมี อสม. ต้าบลขัวก่ายเป็นพ่ีเลี ยง 
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การจัดท้า “ช้างน้อยจับมือ” เพ่ือน้ามาใช้ในผู้ป่วยติดเตียง เพ่ือป้องกันข้อติดและลดอาการเกร็งของ

นิ วมือ ในผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเวลานาน 

 
 

ในปี 2564 มีการจัดการให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง ( Intermediate care) ใน
ผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคหลักคือ Stroke, Traumatic brain injury และ Spinal cord injury ให้บริการฟ้ืนฟูอย่าง
เข้มข้นตั งแต่ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล มีการวางแผนการฟ้ืนฟูร่วมกันแบบสหวิชาชีพ นัดมาฝึก
กายภาพบ้าบัดต่อเนื่องหลังผู้ป่วยจ้าหน่วยออกจากโรงพยาบาล และตลอดจนติดตามเยี่ยมบ้านฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวัน (ADL) ดีขึ นจนถึง 20 คะแนน เริ่มด้าเนินการตั งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี ยังได้ด้าเนินงานขาเทียมพระราชทาน โดยได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิขาเทียมให้สร้าง
โรงงานผลิตขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรก
ในจังหวัดสกลนครที่สามารถผลิตขาเทียมได้และช่างกายอุปกรณ์ยังสามารถซ่อมแซม ดัดแปลงกายอุปกรณ์ที่
ช้ารุด เช่น รถเข็น รถโยก ไม้ค ้ายัน เป็นต้น  เพื่อน้ากลับมาใช้งานได้ใหม่ ลดต้นทุน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
คนไข้เริ่มให้บริการครั งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ให้บริการท้าขาเทียมทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 
08.00 – 16.00 น. มีขั นตอนการให้บริการท้าขาเทียม และผลงานการให้บริการดังนี  
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แผนภูมิที่ 9 การบริการท าขาเทียม ปี 2554 – 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
 

แผนภูมิที่ 10 ผลการให้บริการขาเทียมแยกประเภท ปี 2554-2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

สรุปจ้านวนผู้ป่วยท้าขาเทียมใหม่ ทั งหมด 409 ราย ผู้มารับบริการซ่อมขาเทียม 181 ราย ผู้มารับ
บริการเบิกอุปกรณ์ขาเทียม 91 ราย รวมยอดผู้มารับบริการแล้วทั งสิ น 681 ราย 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงการเบิกจ่ายกายอุปกรณ์ประเภทต่างๆให้ผู้พิการและผู้ป่วยปีงบประมาณ 2564 

แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน 
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน ทั งหมดจ้านวน 175 ราย (รายใหม่

ปี 2564 (1ต.ค.63–30 มิ.ย.64)  จ้านวน 124 ราย) มีระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน (ADL)  
ดีขึ นหรือสามารถจ้าหน่ายออกได้ทั งหมด 108 ราย (ร้อยละ 61.71), คงเดิมและต้องดูแลต่อเนื่อง 46 ราย 
(ร้อยละ 26.29) และเสียชีวิตด้วยภาวะอ่ืน ๆ จ้านวน 21 ราย (ร้อยละ 12)  นอกจากนี ในผู้ป่วยกลุ่ม Stroke 
ทั ง 175 ราย พบว่าแรกรับไม่สามารถเดินได้ถึง 124 ราย  ได้รับบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชนจนสามารถ
กลับมาเดินได้และช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ จ้านวน 51 ราย (ร้อยละ 41.13), ดีขึ น
สามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ แต่ยังไม่สามารถเดินได้ จ้านวน 16 ราย (ร้อย
ละ 12.9), คงเดิมคือสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้เพียงบางส่วน และไม่สามารถ
เดินได้ จ้านวน 37 ราย  (ร้อยละ 29.84)  และเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนอ่ืน ๆ จ้านวน 20 ราย  (ร้อยละ 
16.13)  

ในปี 2564 มีการบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate care) ในผู้ป่วย 3 กลุ่ม
โรคหลักคือ Stroke, Traumatic brain injury และ Spinal cord injury ให้บริการฟ้ืนฟูอย่างเข้มข้นตั งแต่
ผู้ป่วยนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ตลอดจนนัดมาฝึกกายภาพบ้าบัดต่อเนื่อง และติดตามเยี่ยมบ้านฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในชุมชนอย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน หรือจนกว่าผู้ป่วยจะมีระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ้าวัน (ADL) ดีขึ นจนถึง 20 คะแนน ผลการด้าเนินการเดือนตุลาคม 63- กันยายน 64 มีผู้ป่วย
ระยะกลาง (Intermediate care) ที่ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจ้านวน 47 ราย ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
อย่างเข้มข้น จนมีระดับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวัน (ADL) ดีขึ นถึง 20 คะแนน จ้านวน 9 ราย 
(ร้อยละ 19.15) ADL ดีขึ นและยังต้องฟ้ืนฟูสมรรถภาพต่อเนื่อง 30 ราย (ร้อยละ 63.83) คงเดิม จ้านวน 7 ราย 
(ร้อยละ 14.89) และเสียชีวิต จ้านวน 1 ราย (ร้อยละ 2.13) 

รถเข็น Walker ไม้ค ้ายัน
ไม้เท้า 3/4

ปุ่ม
ไม้เท้า 1 ปุ่ม ไม้เท้าขาว

เบิกจ่าย/ซ่อมแซม 16 167 250 83 146 4
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แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองท่ีได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ปี 2564 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

แผนภูมิที่ 13 แสดงร้อยละผู้ป่วยฟื้นฟูระยะกลาง (IMC) ที่ได้รับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ปี 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
แผนภูมิที่ 14 สถิติการให้บริการผู้ป่วยมารับบริการ กลุ่มงานกายภาพบ าบัด ปีงบประมาณ 2561-2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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ผลงานการให้บริการคลินิกพิเศษปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค. 63 –30ก.ย.64) 
1. ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน  2,002 ราย 
2. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรังและหอบหืด 223 ครั ง 
3. จดทะเบียน/ ต่ออายุบัตรผู้พิการ 212 ราย 

ผลงานการให้บริการ 3 อันดับแรกสูงสุดปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค. 63 –30 ก.ย.64) 
1. Hot pack (11,565 ครั ง) 
2. Therapeutic exercise (8,298 ครั ง) 
3. Electrical Stimulation (4,223 ครั ง) 

แผนภูมิที่ 15 ผลการด าเนินงานฟื้นฟูสมรรถภาพฯในชุมชน ปีงบประมาณ 2564 (1ต.ค. 63 –30 ก.ย.64) 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
แผนภูมิที่ 16 ผลงานการจัดสรรงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จาก สปสช.ปีงบประมาณ 2560- 2564 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

จ้าหน่าย ดีขึ น ดูแลต่อเนื่อง
เตียงเดิม ดูแล

ต่อเนื่อง
เสียชีวิต

ผู้ป่วยดูแลต่อเนื่อง 199 43 112 56
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ผลงานการจัดสรรงบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จาก สปสช. 
1. ปี 2560 ได้รับจัดสรรจ้านวน 1,514,374 บาท  
2. ปี 2561 ได้รับจัดสรรจ้านวน 2,719,171 บาท  
3. ปี 2562 ได้รับจัดสรรจ้านวน 2,264,262.86 บาท  
4. ปี 2563 ได้รับจัดสรรจ้านวน 1,185,837.50 บาท 
5. ปี 2564 ได้รับจัดสรรจ้านวน 1,842,484.24 (สปสช 1,480,852.57 และ อบจ. 361,631.67 บาท) 

 
ผลงานวิชาการ/ผลงานที่ภาคภูมิใจ 
 

 
โรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกในจังหวัดสกลนครที่สามารถผลิตขาเทียมได้ 

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ จากผลการด้าเนินงานฟ้ืนฟูสมรรถภาพในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้พิการ 
ผู้สู งอายุ  และผู้ป่วยระยะ sub acute โดยออกเยี่ยมบ้านให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทุกวัน ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ จึงได้ก่อเกิดเรื่องเล่าการท้างานในชุมชน และจัดท้าเป็นวิดีโอเรื่องเล่า และได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ ในงานมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข จังหวัดสกลนครและรางวัลการส่งผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรม
วิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ปี 2561 รวมทั งสิ น 2 ผลงาน  
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รางวัลผลงานวิชาการ มหกรรมวิชาการ CBR Forum 2018 “Ways Toward Disability Inclusive 
Development: ก้าวข้ามความต่าง   สู่เส้นทางพัฒนา”  มีผลงานรวมทั งสิ น 3 ผลงาน และได้รับรางวัลผลงาน
ประเภทภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับ 1 “ฮักแพง แบ่งปัน” และผลงาน
ประเภทโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาเกียรติบัตรชมเชย “โครงการอบรมอาสาสมัครฟ้ืนฟูสมรรถภาพเครือข่าย
เถารางจืด”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ปี 2562 ส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ทั งสิ น 
7 ผลงาน ได้รับรางวัลประเภท เรื่องเล่าคุณภาพจากประสบการณ์การให้บริการ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง 
“บักขี เมาแห่งท่าศรีไคล” โดยนางสาวค้าภู โถแก้วเขียว และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ความสุขของ
ทวีสุข” โดยนายอรรถพล ชูศรีทองและรางวัลชื่นชม ประเภทภาพถ่าย “แลรักนิรันดร์กาล” โดยนายอรรถพล 
ชูศรีทอง 
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           ปีงบประมาณ 2564 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดท้าโครงการ
มหกรรมท้าขาเทียมพระราชทานเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันสวรรคต 2 มกราคม 2564 เพ่ือท้าขาเทียมให้
คนพิการทั่วประเทศ จ้านวน 320 ขา โดยโรงงานท้าขาเทียมพระราชทานโรงพยาบาลวานรนิวาสมีการจัดท้า
ขาเทียมให้คนพิการขาขาดในอ้าเภอวานรนิวาสและอ้าเภอใกล้เคียง จ้านวน 10 ขา และมีการท้าพิธีมอบขา
เทียมพระราชทานโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของอ าเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีมีคุณภาพ (ร้อยละ 75) 
สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  

จากนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และ
สุขภาพของประชาชน  โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ  เป็นผู้ขับเคลื่อนไปในทิศทางและ
เป้าหมายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของภาครัฐเอกชน
และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวมอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในแต่ละอ้าเภอ  โดยใช้พื นที่เป็นฐานและ
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เชื่อมโยงการน้านโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งในระดับอ้าเภอการท้างานมีระบบ
ความสัมพันธ์ที่น้าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี  (Working relationship)  โดยก้าหนดบทบาทภารกิจทีมที่ชัดเจนมีการ
บริหารจัดการที่ดี  การบูรณาการ  การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  จะส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
และชุมชนไม่ทอดทิ งกัน  การด้าเนินงาน พชอ.  มีแนวทางการด้าเนินงานตามเกณฑ์เป้าหมาย  ในปี  2564 
โดยต้องมีการด้าเนินงาน พชอ. ทุกอ้าเภอและผ่านเกณฑ์การประเมิน พชอ.ที่มีคุณภาพ ร้อยละ 75  
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  

1. การแต่งตั งคณะกรรมการ พชอ.ประกอบด้วยภาครัฐ 6 คน เอกชน 6 คน ประชาชน 7 คน และมี
นายอ้าเภอวานรนิวาสเป็นประธาน  สาธารณสุขอ้าเภอเป็นเลขานุการ รวมคณะกรรมการ ทั งหมด 
จ้านวน 21  คน   

2. ก้าหนดปัญหาของพื นที่และจัดท้าแผนร่วมกัน  
3. การขับเคลื่อนงานการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  ด้าเนินการจัดระบบบริการ

ตามประเด็นสุขภาพ 
4. ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ นในพื นท่ีและปัจจัยความส้าเร็จ 
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5. เรียนรู้พัฒนาต่อยอดผ่านการเยี่ยมเสริมพลังในพื นที่ และเวทีการประชุมคณะกรรมการสภาสุขภาพ
อ้าเภอวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 

6. ยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้น้า หน่วยงาน และบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอ้าเภอ      
ผ่านเวที “คนดี ศรีวานรนิวาส” 

ตารางท่ี 53 ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอวานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
ปีงบประมาณ ประเด็นสุขภาพ 

2562 1. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
2. พัฒนาการสมวัย เด็กไทวานร 

2563 1. คนวานรไม่ทอดทิ งกัน  ดูแลสัมพันธ์ต่อเนื่องโดยหมอครอบครัว 
2. พัฒนาการสมวัย  เด็กไทวานรฯ 

2564 1. การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
2. การจัดการสิ่งแวดล้อม  

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ท้าให้การด้าเนินงานแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต ตาม
ประเด็นปญัหาของแต่ละอ้าเภอเกิดการชะงัก เนื่องจากต้องให้ความส้าคัญกับโรคโควิด -19 ก่อน เนื่องจากเป็น
โรคอุบัติใหม่และมีการกระจายอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้การประเมินผลเกิดความล่าช้า และบางอ้าเภอมีความ
ประสงค์จะปรับแก้ประเด็นปัญหาของการด้าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ในปีงบประมาณ 2564  อ้าเภอวานรนิวาส  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส้าหรับการด้าเนินงาน 
พชอ.จากส้านักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านส้านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน  40,000 บาท โดยส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส  ได้จัด
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต(พชอ.)        
จ.สกลนคร และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือการขับเคลื่อนสุขภาวะระดับพื นที่แก่คณะกรรมการ พัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.) อ้าเภอวานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร ปี 2564 ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จ้านวน  10,000 บาท จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร  เพ่ือใช้ในการประชุมชี แจงแนวทางการด้าเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินงาน ของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

กลไกการขับเคลื่อนอ้าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  ได้ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพผ่าน  
“สภาสุขภาพอ้าเภอวานรนิวาสและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)” เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมการจัดบริการสุขภาพ                 
              กระบวนการขับเคลื่อนได้เร่งรัดการด้าเนินงานภายใต้การน้าของนายอ้าเภอวานรนิวาส 
ประธานสภาสุขภาพอ้าเภอและ พชอ. ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  และสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส  
พร้อมด้วยคณะกรรมการ  มีการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมด้านสุขภาพ  ผ่านสภาสุขภาพอ้าเภอและ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.) ซึ่งประกอบไปด้วย  นายอ้าเภอเป็นประธาน  มีส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้น้าชุมชน อสม.  ตัวแทนภาคประชาชน  นายกกิ่งกาชาด  ประธานชมรมในพื นที่
ตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมเป็นกรรมการ  และมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพในพื นที่         
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การวางแผน การจัดสรรงบประมาณ การด้าเนินการและการรับผลประโยชน์ร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน    
มีการท้าบันทึกความร่วมมือ  MOU ร่วมกัน ก้าหนดประเด็นการพัฒนาร่วมกัน  
การติดตามประเมินผล                                                                                              
การประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ น ผ่านเวทีการประชุมระดับอ้าเภอ ดังนี  
- การประชุมก้านัน  ผู้ใหญ่บ้าน                                                ทุกเดือน 
- ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                             ทุกวันที่   6  ของเดือน 
- ผู้รับผิดชอบงานสาธารณสุขใน  อปท./เจ้าหน้าที่สาธารณสุข            ทุกเดือน 
- สภาสุขภาพอ้าเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ.)       ประชุม   2  เดือนต่อครั ง  

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่ 
สปสช. เขต 8 อุดรธานี ร่วมกับ โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะระดับพื นที่ 

ภายใต้ การสนับสนุนจากสถาบันการจัดระบบสุขภาพ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.)  และ
ส้านักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เพ่ือด้าเนินการสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนงานสร้างเสริม
สุขภาวะในระดับพื นที่  และจัดท้าประเด็นเพ่ือการจัดระบบสุขภาพ  และปัญหาสุขภาพที่ส้าคัญของอ้าเภอ 
คัดเลือก พื นที่อ้าเภอวานรนิวาส เป็นตัวแทนจังหวัดสกลนคร โดยใช้ พชอ.วานรนิวาส เป็นตัวขับเคลื่อนการ
ด้าเนินงาน เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลหรือประเด็นแผนงานในการแก้ไขปัญหาจากกองทุนสุขภาพต้าบล 15 
กองทุน ผ่านแพลตฟอร์มแผนงาน และโครงการกองทุน https://localfund.happynetwork.org/  
กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพระดับพื้นที่  (77 จังหวัด)  อ าเภอวานรนิวาส 
การประชุมเชิงปฏิบัติการลงบันทึกแผนงาน/โครงการในเว็ปไซด์  

 
 โดย กองทุนสุขภาพต้าบลจ้านวน 15 กองทุน ลงข้อมูลแผนงาน และโครงการที่ใช้กองทุนฯ
ปีงบประมาณ 2563-64 โดยเป้าหมาย แต่ละกองทุนมีการลงข้อมูล อย่างน้อยร้อยละ 80 ผลงานทุกกองทุนลง
ข้อมูล ร้อยละ 100 

https://localfund.happynetwork.org/
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การประเมินผล : ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ  
สรุปการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE งาน พชอ. ป ี2564 รอบท่ี 1  

คะแนนรวมเฉลี่ย ภาพรวมอ้าเภอ เท่ากับ 3 

 
สรุปการประเมินตนเองตามแนวทาง UCCARE งาน พชอ. ปี 2564 รอบท่ี 2  

คะแนนรวมเฉลี่ย ภาพรวมอ้าเภอ เท่ากับ 4 
   2.สรุปการด้าเนินงาน ผ่านเว็ปไซด ์สรุปผลการด้าเนินงาน พชอ. (udpho.org) 

https://cl-app.devteam.udpho.org/thlp-b/index?district_id=489
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ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  

1. อ้าเภอวานรนิวาสมีจ้านวนหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ค่อนข้างมากท้าให้ต้องใช้เวลาในการคัดเลือก
ผู้แทนเพื่อแต่งตั งเป็นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)  

2. การระบาดของโรคโควิด -19  
 
แผนงาน/โครงการพัฒนางานในปีงบประมาณ ปี 2564  
1.การขับเคลื่อนงานการป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา 
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ ศปถ. อ.
วานรนิวาสในการป้องกัน 
และลดการบาดเจบ็เสยีชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 

1.คณะกรรมการ ศปถ.อ.
วานรนิวาสมคีวามรู้ และ
เข้าใจในการด้าเนินงาน
ป้องกันการอุบัติเหตุทาง
ถนน และมีเวทีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 

1.ประชุมคณะกรรมการ 
ศปถ.อ.วานรนิวาส ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย อ้าเภอวานร
นิวาส ในการประชุมชี แจง 
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนใน
อ้าเภอวานรนิวาสตาม
สถานการณ์ ตามประเด็น
ดังนี  
-สร้างแผน รวมทั งก้าหนด
มาตรการ ด่านครอบครัว รั ว
ชุมชน เฝ้าระวังและป้องกัน
อุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง 
-ก้าหนดจุดเสี่ยง/คนเสีย่ง/
รถเสี่ยง 
-ก้าหนดต้าบลต้นแบบ ต.
วานรนิวาส โดย ทต.วานร
นิวาส  ถนนตัวอย่าง เดื่อ

ครั งท่ี 1 ธันวาคม 2563 
ครั งท่ี 2 มีนาคม 2564 
ครั งท่ี 3 เมษายน 2564 
ครั งท่ี 4 มิถุนายน 2564 
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วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา 
เจริญ ชุมชนตัวอย่าง ถนน
ต้นแบบ โรงเรียนต้นแบบ 

2.เพื่อลดการเสียชีวิตของ
ผู้บาดเจ็บจากอุบัตเิหตุทาง
ถนน 

2.มีผู้เสียชีวิตไม่เกิน 20 ต่อ
แสนประชากร 

2.การเฝ้าระวังอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล และ
ช่วงปกต-ิส้ารวจปัจจัยเสี่ยง
โดย อสม. จนท สาธารณสุข 
ออกพื นท่ีให้ค้าแนะน้า-ตั ง
จุดตรวจ แจกแผ่นพับ ศูนย์
สร่างเมา และ ตรวจระดับ
แอลกอฮอลเ์ชิงรับ –เชิงรุก 
6 ทีม -ตั งด่านชุมชน มี จิต
อาสา ประจา้ด่าน เฝ้าระวัง
คนเมาแล้วขับในช่วง
เทศกาล-ตั งป้ายเตือนในจุด
เสี่ยง ถนนเสีย่งในแต่ละ
ต้าบล และทุกส่วนราชการ 

เทศกาลปีใหม่ และ
สงกรานต์ 2564 และช่วง
ปกติ 

 
2.การขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด กิจกรรม ระยะเวลา 
1.พัฒนาคณะอนุกรรมการ 
พชอ.งานสิ่งแวดล้อม 

1.คณะอนุกรรมการ พชอ.
งานสิ่งแวดล้อม ทุกคน มี
ความรู้และเข้าใจ 

1.ประชุมคณะอนุกรรมการ 
พชอ.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
และการจัดการขยะ  

ครั งท่ี 1 ธันวาคม 2563 
ครั งท่ี 2 มีนาคม 2564 
ครั งท่ี 3 เมษายน 2564 
ครั งท่ี 4 มิถุนายน 2564 

2.อปท.เข้าร่วมสมัคร EHA  2.อปท.เข้าร่วมสมัคร EHA 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

2.กิจกรรมการเพิ่มความรู้
ความเข้าใจกระบวนการรบั
การประเมิน EHA  

ม.ค.-64 

3.ซ้อมแผนอุบัตภิัยทาง
สิ่งแวดล้อม  

3.เจ้าหน้าท่ี ประชาชน มี
ทักษะในการป้องกันภัยทาง
สิ่งแวดล้อม 

3.กิจกรรมซ้อมแผน
ปั๊มน ้ามันระเบิด ถังแก้สรั่ว 

ม.ค - ต.ค 64 

4.ครัวเรือนเข้าร่วมธนาคาร
ขยะ 

4.ครัวเรือนเข้าร่วมธนาคาร
ขยะ อย่างน้อยร้อยละ 50 

4.กิจกรรมธนาคารขยะ ต.ค. - ก.ย. 64 

 
 
 
 
 
 
 



64 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

1.3 การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
13.1  การป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
ตัวช้ีวัด : อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  
สถานการณ์และการด าเนินงานในพื้นที่ 

ข้อมูลตั งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 อ้าเภอวานรนิวาสพบเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
เสียชีวิตจากการจมน ้าจ้านวน 3 ราย คิดเป็นอัตราตาย 14.37 ต่อแสนประชากร เป็นเพศชาย 2 ราย เพศหญิง 
1 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 0-4 ปี จ้านวน 2 ราย และกลุ่มอายุอายุ 5-9 ปี จ้านวน 1 ราย สถานที่เกิดเหตุเป็น
แหล่งน ้าสาธารณะที่อยู่ในชุมชน  คือ บ่อขุดเพ่ือการเกษตร อ่างเก็บน ้า เป็นต้น จ้านวน 2 ราย และถังน ้าใน
บ้านจ้านวน 1 ราย สาเหตุหลักเกิดจากการชวนกันไปเล่นน ้าเป็นกลุ่มตามแหล่งน ้าธรรมชาติ เด็กขาดทักษะเอา
ชีวิตรอดในน ้า การช่วยเหลือที่ถูกต้อง ขาดการจัดการแหล่งน ้าเสี่ยง และการขาดความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 

ในปี 2564 อ้าเภอวานรนิวาสมีการด้าเนินงานการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุน้อย
กว่า 15 ปี โดยเน้นการด้าเนินการเชิงรุกในพื นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษา ซึ่งมีการด้าเนินการใน
หลายพื นที่โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย การเผยแพร่
ข้อมูล และการเฝ้าระวังในชุมชน  พร้อมทั งจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื นท่ี 

การด้าเนินงานที่ผ่านมา พบว่าการจัดตั งทีมผู้ก่อการดีในระดับต้าบลยังไม่ครอบคลุมและด้าเนินการไม่
ต่อเนื่อง  การจัดการจุดเสี่ยงยังไม่ครอบคลุม  (เช่น ป้ายเตือน อุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื องต้น)  ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทุกส่วน  และการประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงให้กับผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองให้
ทั่วถึงมากขึ น ซึ่งต้องด้าเนินการพัฒนาและแก้ไขการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. ส้ารวจแหล่งน ้าเสี่ยงในชุมชน และจัดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในพื นท่ี  
2. ด้าเนินการต้าบลต้นแบบป้องกันเสียชีวิตจากการจมน ้าของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี  
3. สอบสวนการจมน ้า/เสียชีวิตทุกราย 
4. ให้ความรู้/การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน ้าเพื่อเอาชีวิตรอด/ CPR/ ประชาสัมพันธ์ แก่ผู้ปกครอง ครู  

ประชาชนทั่วไปและเด็กตามความเหมาะสมของช่วงวัย ร่วมกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ด้าเนินงานผ่านการขับเคลื่อนของสภาสุขภาพอ้าเภอ มีการแต่งตั งและด้าเนินการทีมผู้ก่อการดีใน

ระดับต้าบลให้ครอบคลุมทุกต้าบล 
6. พัฒนาทีมครู ก. ผู้ก่อการดีป้องกันเสียชีวิตจากการจมน ้าในเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี  
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แผนภูมิที่ 17 อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากรจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี ปี 2559-2564

 
แหล่งข้อมูล : งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาการด้าเนินงานทีมผู้ก่อการดี  ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และอยู่ในระดับที่สูงขึ น  
2. การเรียนการสอนการเอาชีวิตรอดการช่วยชีวิต ในสถานศึกษา 
3. การเพ่ิมความตระหนัก/สื่อสารความเสี่ยงในกลุ่มผู้ดูแลเด็ก/ผู้ปกครอง  (เนื่องจากมักเกิดในแหล่งน ้า

ส่วนบุคคล) 
4. เน้นการด้าเนินการเชิงรุกในพื นที่ ศพด. และสถานศึกษา 

ภาพกิจกรรมที่ด้าเนินการ 

 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
เป้าหมาย (ต่อแสน ปชก) 6.5 5 4.5 6.9 4.2 4.2
ผลลัพธ์ (ต่อแสน ปชก) 8.5 0 0 0 0 14.37
จมน ้า (คน) 3 0 0 0 0 3
เสียชีวิต (คน) 2 0 0 0 0 3
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1.3.2 การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ตัวช้ีวัด : อัตราป่วยไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสซิกา   
สถานการณ์ / สภาพปัญหาของพื้นที่ 

ข้อมูลตั งแต่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 43 ราย คิดเป็น
อัตราป่วย 41.26 ต่อแสนประชากร และไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต โดยพบว่าปี 2564 มีจ้านวนผู้ป่วยสูงกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในช่วงเดือนมีนาคมและกรกฎาคม พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เพศหญิง 23 
ราย เพศชาย 20 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1.15 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 10-14 
ปี อัตราป่วย 210.37 ต่อแสนประชากร รองลงมาคือกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5 - 9 ปี, 15-24 ปี, 25 - 34 ปี, 65 ปีขึ น
ไป และ 45-54 ปี ตามล้าดับ อัตราป่วย 110.91, 94.85, 43.72, 31.01, 9.71 และ 5.92 ต่อแสนประชากร 
ตามล้าดับ  

ต้าบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือต้าบลหนองแวง อัตราป่วยเท่ากับ 288.69  ต่อแสน
ประชากร รองลงมาคือ ต้าบลอินทร์แปลง และต้าบลนาค้า อัตราป่วยเท่ากับ 223.81 และ 117.32 ต่อแสน
ประชากรตามล้าดับ  เมื่อวิเคราะห์รายหมู่บ้านพบว่าหมู่บ้านที่จ้านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด คือ บ้าน
ห้วย ต้าบลหนองแวง และไม่พบผู้ป่วยโรคติดเชื อไวรัสซิกาในพื นที่อ้าเภอวานรนิวาส 

จากสถานการณ์ดังกล่าวอ้าเภอวานรนิวาสมีการด้าเนินการการควบคุมโรคให้ทันเวลาตามมาตรการ 
3-1-2+7-14-21 และท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน ้ายุงลายอย่างเข้มข้นในทุกพื นที่ โดยด้าเนินการตามข้อตกลง
ความร่วมมือประกาศสงครามต้านภัยไข้เลือดออก และโรคติดเชื อไวรัสซิกา อ้าเภอวานรนิวาส เพ่ือร่วมแก้ไข
ปัญหาไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะในพื นที่ ส้าหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด้าเนินการที่ผ่านมา
คือ  ความต่อเนื่องในการด้าเนินการควบคุมโรคและป้องกันโรค  และความตระหนักของประชาชน  ซึ่งต้อง
ด้าเนินการรณรงค์ให้ความรู้และความเข้าใจถึงความรุนแรงของโรค 

 

 
แผนภูมิที่ 18 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อ าเภอวานรนิวาส ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

 
แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Median 1 0 5 1 2 2 11 3 2 0 0 0
2564 0 0 2 0 7 23 11 0 0 0 0 0
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จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรค  ไข้เลือดออกรวม (26,27,66)  จ้าแนกรายเดือน  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เปรียบเทียบข้อมูลปี  2563  กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภูมิที่ 19 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก   
ปี 2558-2564 

แผนภูมิที่ 20 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก   
ปี 2558-2564 

  
แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
 

แผนภูมิที่ 21 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกอ าเภอวานรนิวาส ปี 2564 จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
แหล่งข้อมูล :  รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
 

ภาพที่ 1  จ านวน อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก และค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย อ าเภอวานรนิวาส ปี 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
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มาตรการควบคุมป้องกันโรค 

พื้นที่ที่ยังไม่พบผู้ป่วย พื้นที่ที่พบผู้ป่วย พื้นที่ที่มีการระบาด 

ป้องกันโรคล่วงหน้า โดยการ
ควบคุมดัชนีลูกน ้ายุงลาย และ
ท้าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน มาตรการ  
- พ่นหมอกควันในหมู่บ้าน 
โรงเรียน สถานที่ราชการ  ก่อน
ฤดูระบาด 
 - ก้ากับ ติดตาม 

- การควบคุมโรคให้ทันเวลาตาม
มาตรการ 3-3-1 (Index case) 
และมาตรการ 3-1-2+7-14-21 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผู้ป่วย 2 nd 
generation 
- ก้าจัดลูกน ้ายุงลายในบ้านผู้ป่วย
และบริเวณรอบรัศมี 100 เมตร 
(HI=0) วันที่ 1,7 ,14, 21 
- พ่นสารเคมีในบ้านผู้บ้านและ
บริเวณรอบรัศมี 100 เมตร วันที่ 
1, 3, 7 ,14 ,21 
- ประชาคมหมู่บ้าน 
- war room 
- มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค 
- ก้ากับ ติดตาม 
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

- ก้าจัดลูกน ้ายุงลายบ้านใน
ผู้ป่วยและทั งหมู่บ้าน วันที่ 1,7, 
14, 21 
- พ่นสารเคมีในบ้านผู้บ้านและ
ทั งหมู่บ้าน วันที่ 1, 3, 7 ,14 , 
21 
- จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ท้า 5 
ส. ทั งหมู่บ้าน 
- ประชาคมหมู่บ้าน 
- war room 
- เฝ้าระวังการเกิดโรค 
- ส้ารวจ ก้ากับ ติดตาม การ
ควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่อง 
- ระดม SRRT ด้าเนินการ
ควบคุมโรคในพื นที่ 
- เปิด EOC 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา  
1. กระตุ้นและให้ข้อมูล ความรู้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรค 
2. ด้าเนินกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น 

ผู้ใหญ่บ้าน, ก้านัน,นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล และโรงเรียน 
3. ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลรายต้าบล  โดยเฉพาะรายหมู่บ้าน  อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้สามารถแก้ไขและเพ่ิมความเข้มข้นในพื นที่เสี่ยงหรือมีปัญหามาก 
4. เน้นการรายงานโรคให้รวดเร็ว  และการติดตามด้าเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เช่น มี

การพ่นหมอกควันซ ้าเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิด 2 generation 
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1.3.3 การป้องกันโรคอุจจาระร่วง  
สถานการณ์และสภาพปัญหาในปัจจุบัน 
 สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง  ตั งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2564 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรค
อุจจาระร่วง 602 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 481.56 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วย
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 367 ราย เพศชาย 235 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 
1.56 : 1 กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปีขึ นไป จ้านวนผู้ป่วยเท่ากับ  132 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ   
0-4 ป,ี 55-64 ปี, 45–54 ปี, 15-24 ปี, 35-44 ปี, 25-34 ปี, 5–9 ปี และ 10–14 ปี จ้านวนผู้ป่วยเท่ากับ 115, 
89, 64, 52, 48, 43, 32 และ 27 ราย ตามล้าดับ โดยพบว่าผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคเรื อรัง เช่น 
โรคเบาหวาน จึงมีภูมิต้านทางต่้า เกิดโรคได้ง่าย ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี มักมีอาการอุจจาระร่วงแบบเป็นๆหายๆ และ
บ่อยครั ง ส่วนกลุ่มวัยเด็ก (อายุ 0-4 ปี)  มีอัตราป่วยสูงนั นส่วนใหญ่ได้รับการเลี ยงดูโดยบุคคลที่มิใช่พ่อแม่  เช่น 
ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ ต้าบลที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ ต้าบลหนองแวงใต้ อัตราป่วยเท่ากับ 
2,520.82  ต่อแสนประชากร รองลงมาคือต้าบลคอนสวรรค์ และต้าบลนาค้า อัตราป่วยเท่ากับ 1309.66  และ 
1178.1 ต่อแสนประชากร  
 จากการเปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร พบว่าปี 2564 
มีจ้านวนผู้ป่วยน้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรการในการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 คือ กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีขึ น จึงส่งผลให้อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงรวมถึงโรคที่มีอาหารและน ้าเป็นสื่อลดจ้านวนลง 
อย่างไรก็ตาม 

โรคอุจจาระร่วงยังเป็นโรคที่เป็นปัญหาส้าคัญของอ้าเภอวานรนิวาส ปัญหาและอุปสรรคจากการ
ด้าเนินงานที่ผ่านมา คือ การป้องกันโรคก่อนการเกิดโรค  โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอัตราการป่วยสูง  และการ
ด้าเนินงานในชุมชนที่ยังไม่เข้มแข็ง  อ้าเภอวานรนิวาสจัดท้าโครงการแก้ไขปัญหาโรคอุจจาระร่วงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
แผนภูมิที่ 22 จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อ าเภอวานรนิวาส ปี 2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 

แหล่งข้อมูล :  รายงาน 506 ณ รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2563 
 

 
 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Median 153 107 135 95 136 134 128 126 93 87 139 143
2564 138 103 93 50 53 71 68 73 60 0 0 0
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จ้านวนผู้ป่วย(ราย)

จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรค  Diarrhoea  จ้าแนกรายเดือน    อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
เปรียบเทียบข้อมูลปี  2564 กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภูมิที่ 23 จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปี 2564 จ าแนกตามอายุ  

 
แหล่งข้อมูล :  รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
 

แผนภูมิที่ 24 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วง อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปี 2564 จ าแนกตามพื้นที่ 

 
แหล่งข้อมูล :  รายงาน 506 ณ 30 กันยายน 2564 
 

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
1. รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์สถานการณ์ 
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น ความรู้เกี่ยวกับโรค ,กินร้อนช้อนกลางล้างมือ, การ

ล้างมือ 7 ขั นตอน เป็นต้น 
3. เฝ้าระวัง รายงานผู้ป่วยและด้าเนินการสอบสวนโรคให้ทันเวลา 
4. การด้าเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น ตรวจร้านอาการแผงลอย ,ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร

ทะเล ,การส้ารวจปลาร้าต้มสุกในร้านส้มต้า เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะและโอกาสพัฒนา 

1. ด้าเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่และประชาชนในทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และ
ครอบคลุม โดยมุ่งเน้น 
- กลุม่วัยเด็ก โดยให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครูในโรงเรียนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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- กลุ่มผู้สูงอายุ โดยให้ความรู้แก่ตัวผู้สูงอายุ และผู้ดูแล 
- กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรัง โดยให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง 

2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงสถานศึกษา
ต่างๆ  

3. การท้างานร่วมกับเครือข่าย โดยผลักดันให้มีคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินโครงการร่วมกับ อปท. เพ่ือ
สนับสนุนให้มีการจัดท้าข้อตกลง และแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ในระดับพื นที่ ติดตาม
ความก้าวหน้าและสรุปผลการด้าเนินงานประกาศในระดับพื นที่ มีการด้าเนินการรณรงค์แก้ไขปัญหา
ร่วมกัน  

4. เน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื อต่อการเกิดโรค 
5. การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด้าเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ระบบการประสานงาน

เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น โดยด้าเนินการเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมทีมเฉพาะกิจในการ
สอบสวนควบคุมโรคให้พร้อมปฏิบัติงาน 

 
1.3.4 การด าเนินงาน โครงการการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิง
รุกการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ในกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เชิงรุก 
มาตรการด าเนินการ 

มีการเขียนโครงการเพ่ือท้ากิจกรรมรณรงค์การเข้าถึงบริการตรวจเลือดเอชไอวีในกลุ่มประชากรที่
เข้าถึงยาก เช่นกลุ่มชายรักชาย  กลุ่มสาวประเภทสองและในกลุ่มหญิงบริการ  โดยการให้บริการในเชิงรุก 
กลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลความรู้การป้องกันเอชไอวี  ได้รับถุงยางอนามัยป้องกันการติดเชื อ  แจกสารหล่อลื่น  
รวมทั งได้รับการตรวจเลือดเอชไอวี  โดยมีรูปแบบการจัดบริการเชิงรุก เครือข่ายเพ่ือน และให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยได้งบประมาณในการจัดกิจกรรมจากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
           ในการด้าเนินงานปี 2561-2564 นั นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการการป้องกันเอชไอวีได้มาก
ยิ่งขึ น จึงได้เน้นการสร้างเครือข่ายแกนน้า เชิงรุกเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการคลอบคลุมมากยิ่งขึ น มี
แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเอง รวมทั งการท้าVCT และ 
RRTTR ให้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมรณรงค์ในวันเอดส์โลก ,วันแห่งความรักและการส้ารวจสถานบริการใน
ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ 

หมายเหตุ :   VCT (Voluntory Counceling Teasting)  หมายถึง การรับค้าปรึกษาและรับการตรวจ
เลือดanti HIV โดยสมัครใจ     RRTTR ( Reach , Recruit , Test ,Treat ,Retain) หมายถึง กิจกรรมควบคุม
ป้องกันเชื อเอชไอวีในกลุ่มชายรักชาย โดยการเข้าถึงการตรวจเลือดเอชไอวี ได้รับการตรวจเลือดโดยสมัครใจ 
เข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและคงอยู่ในระบบการรักษาต่อไป 
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ตารางท่ี 54 ผลการด าเนินงานในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่กลุ่มชายรักชาย ปีงบประมาณ 2561-2564 

ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน  

2561 2562 2563 2564 
1. ผู้ติดเชื อเอชไอวีรายใหม่ในปีทั งหมด (ราย) 50 59 39 30 
2. กลุ่มชายรักชายที่พบว่าติดเชื อเอชไอวี (ราย) 15 20 15 17 
3. กลุ่มชายรักชายคิดเป็นร้อยละ ของผู้ติดเชื อเอชไอวี 
ในปีทั งหมดในปี (ร้อยละ) 

30 33.9 38.46 56.67 

4. ร้อยละการเข้าถึงการรักษาของกลุ่มชายรักชาย  
หลังพบผลเลือดเปลี่ยน (ร้อยละ) 

100 100 100 100 

แหล่งข้อมูล : รายงาน กลุ่มสุขศึกษา ณ 30 กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี 55 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรม RRTTR ครั้งที่ /12564  MSM/TG และFSW  
(กลุ่มชายรักชาย/สาวประเภทสองและหญิงขายบริการ) 

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้ไม่สามารถด้าเนินกิจกรรมในโครงการ 
ที่เป็นกิจกรรมรณรงค์การป้องกันเอชไอวีให้แล้วเสร็จได้ ข้อมูลจะเป็นส่วนที่ สปสช. ได้สรุปผลการด้าเนินงาน
เรียบร้อยแล้ว 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

1.  จ้านวนกลุ่มประชากรชายรักชายกลุ่ม
ประชากรหญิงบริการเข้าถึงบริการป้องกัน ใน
ปีงบประมาณ 2564  (Reach& Recruit) 

55 ราย 
(ร้อยละ 100 

ของกลุ่มเป้าหมาย) 

50 ร้อยละ  
91.00 

2. จ้านวนกลุ่มประชากรชายรักชายกลุ่มประชากร
หญิงบริการที่เข้าสู่ระบบบริการ ใน
ปีงบประมาณ 2564  (Test) 

55 ราย 
 

50 ร้อยละ  
91.00 

3. จ้านวนกลุ่มประชากรชายรักชายกลุ่มประชากร
หญิงบริการที่เข้าสู่ระบบบริการ ใน
ปีงบประมาณ 2564  (Retain) 

55 ราย 11 ร้อยละ  
20.00 

แหล่งข้อมูล : รายงาน งานสุขศึกษา ณ 30 กันยายน 2564 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ 
1.กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกและวันแห่งความรัก 

ด้าเนินกิจกรรมในโรงพยาบาล , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง กลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนทั่วไป นักเรียนในพื นท่ี  กิจกรรมด้าเนินการ 

- ให้ความรู้เรื่องการป้องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
- แจกถุงยางอนามัย 

2.กิจกรรมส ารวจสถานบริการโรงแรม รีสอร์ท คาราโอเกะ 
ด้าเนินกิจกรรมส้ารวจจ้านวนพนักงานในสถานบริการรีสอร์ท คาราโอเกะ  ,ส้ารวจการให้บริการ

ถุงยางอนามัยในสถานประกอบการ 
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ปัญหาและอุปสรรค 
ในปี 2560-2563 นั นการเข้าถึงการรับบริการป้องกันเอชไอวี ยังน้อยอยู่  การสร้างเครือข่ายแกนน้า

ในโรงเรียน ,ชุมชนยังไม่ชัดเจน ส้าหรับในปี 2564 เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท้าให้การจัด
กิจกรรมไม่สามารถด้าเนินการได้จนเสร็จสิ น 
ข้อเสนอแนะ 

ในการด้าเนินงานปี 2563-2564 นั นเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการการป้องกันเอชไอวีได้มาก
ยิ่งขึ น จึงได้เน้นการสร้างเครือข่ายแกนน้า เชิงรุกเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการคลอบคลุมมากยิ่งขึ น มี
แผนการจัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียนและชุมชนให้กลุ่มเป้าหมายประเมินตนเอง รวมทั งการท้า  VCT และ 
RRTTR  ให้ต่อเนื่อง และการเขียนโครงการเพื่อด้าเนินงานต่อเนื่องในปีงบ 2565 ต่อไป 
ตารางที่ 56  ผลการด าเนินงานการป้องกันเอชไอวี (HIV) ในกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มชายรักชายและหญิง
บริการ ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : รายงาน งานสุขศึกษา ณ 30 กันยายน 2564 
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1.3.5 การด าเนินงานการป้องกันและควบคุมโรควัณโรค  
ตัวช้ีวัด : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่    
สถานการณ์ 

เมื่อเปรียบเทียบจ้านวนผู้ป่วยวัณโรคใน ปีงบประมาณ 2560 - 2563 พบว่าค้นพบผู้ป่วยวัณโรค  เพ่ิม
มากขึ น  เนื่องจากมีการค้นหาเชิงรุกโดยการเอกซเรย์ปอด  ในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรค ผู้ป่วยHIV และ
ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วมเสี่ยงต่อวัณโรค (DM CKD COPD Asthma) 
  ปี 2564 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ท้าให้การค้นหา
ผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกได้น้อยลง เนื่องจากต้องเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื นที่เสี่ยงและระดมอัตราก้าลังของบุคลากร
สาธารณสุขเพ่ือเผชิญกับ COVID-19 
แผนภูมิที ่25 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท ปี 2557 – 2564 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) 
 
 
 
แผนภูมิที่ 28 แสดงจ านวนผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทแยกรายหน่วยบริการ ปี 2562 
 
 

 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : งานวัณโรค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

แผนภูมิที่ 26 รายงานการคัดกรองโดยการเอกซเรย์ ในบุคลากรสาธารณสุข ผู้ป่วย HIV และผู้สัมผัสวัณโรค  
(เป้าหมาย 100%) ปี 2564 

 
แหล่งข้อมูล : งานวัณโรค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนผังที่ 2 แสดงจ านวนของผู้ป่วยวัณโรค อ าเภอวานรนิวาสปีงบประมาณ 2564 จ าแนกรายสถานบริการ 

 
แผนผังที่ 2 แสดงจ้านวนของผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภท อ้าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564  

จ้าแนกรายสถานบริการ ดังนี  ผู้ป่วยวัณโรคในต้าบลวานรนิวาสพื นที่คลินิกหมอครอบครัวมากที่สุดจ้านวน    
19 ราย รองลงมาคือ รพ.สต.โพนแพง, รพ.สต.หนองฮาง, รพ.สต.โนนอุดม, รพ.สต.ปานเจริญ, รพ.สต.โนนแต้, 
รพ.สต.นาซอ, รพ.สต.ขัวก่าย, รพ.สต.คอนสาย, รพ.สต.นาค้า, รพ.สต.หนองแวง, รพ.สต.ส้งเปือย, รพ.สต.ทุ่ง
โพธิ์, สอน.โคกแสง, รพ.สต.ห้วยหิน, รพ.สต.จ้าปาดง, รพ.สต.ค้าหมูน และรพ.สต.แสงเจริญ  จ้านวน 19, 8, 6, 
5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 และ 1 ราย ตามล้าดับ นอกจากนี มีผู้ป่วยจากอ้าเภอข้างเคียงมารับการ
รักษาที่โรงพยาบาลวานรนิวาส จ้านวน 6 ราย ดังนี  อ.ค้าตากล้า, อ้าเภอเจริญศิลป์, อ้าเภออากาศอ้านวย และ
อ้าเภอบ้านม่วง จ้านวน 2, 2, และ 2 ราย ตามล้าดับ รวมผู้ป่วยวัณโรคทุกประเภทที่ขึ นทะเบียนรักษาที่
โรงพยาบาลวานรนิวาส ปี 2564 จ้านวนทั งสิ น 88 ราย 
 

แผนภูมิที่  27  ร้อยละการคัดกรองโดยเอกซเรย์ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อวัณโรค อายุมากกว่า 65 ปี มีโรคร่วม  
                   (DM CKD COPD Asthma) 

 
แหล่งข้อมูล : งานวัณโรค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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ตารางท่ี 57  ผลการคัดกรอง 3 กลุ่มเสี่ยง 100% (X-RAY) ปี 2564 (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ล าดับ ประเภทกลุ่มเสี่ยง verbal ร้อยละ CXR ร้อยละ 
พบผู้ป่วย 

TB 
ร้อยละ 

1 บุคลากรสาธารณสุข 676 100 676 100 0 0 

2 ผู้ป่วย HIV 483 100 483 100 11 2.27 

3 ผู้สัมผัสวัณโรค 205 100 205 100 2 0.97 

แหล่งข้อมูล : งานวัณโรค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
ตารางท่ี 58 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (ข้อมูล วันที่ 30 กันยายน 2564) 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1. อัตราผลส้าเร็จใน
การรักษาวัณโรคปอด 
(Success rate)   

≥ 85 % 87.2 87.75 
ไตรมาส 

1-ไตรมาส
ที่ 2  

(1/10/59 
-

30/3/60) 

95.50  
 

90 
 

88.46 
จ้านวนผู้ป่วย
วัณโรคราย

ใหม่ Cohort 
1/2563 = 26 

ราย 
ก้าลังรักษา  

1 ราย 
เสียชีวิต 2 

ราย 

78.9 

2. อัตราขาดยา   
(Default rate) 

< 3 % 1.16 % 3.57 1.28 
 

0.82 
 

0 0 

3. อัตราการตาย 
(Dead) 

 ≤ 5 % 9.30 % 5.95 2.56 
cohort 

1-
4/2561  

4.13 
(5 ราย)  

11.42 
(16 ราย) 

5.3 

แหล่งข้อมูล : งานวัณโรค ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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1.4 การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 
ตัวช้ีวัดหลัก  

1. รอ้ยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑทีก่้าหนด 
2. จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการปรับปรุง

ผ่านเกณฑมาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 
3. ระดับความส้าเร็จในการเตรียมพร อมและตอบโตการระบาดโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019       

(COVID-19) ระลอกใหม่ 
4. รอ้ยละของโรงพยาบาลที่ใชยาอยา่งสมเหตุผล (RDU)  
5. ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 

การก ากับติดตามการด าเนินกิจการของสถานพยาบาลและร้านขายยา 
การควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง 
ตัวช้ีวัด ; ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑที่ก าหนด 
ค านิยาม  

ผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง หมายถึง 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง 
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ที่ขออนุญาตไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และอาหารกลุ่มเป้าหมาย ได้แก อาหารกลุ่มกาแฟ หรือเครื่องดื่มในภาชนะ บรรจุที่ปิด
สนิทที่ผลการตรวจวิเคราะห์ในป 2561-2563 พบการปลอมปนสารที่มีฤทธิ์ใน การลดน ้าหนักหรือเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางเพศ (Blacklist) และผลิต น้าเขา หรือจัด จ้าหน่าย โดยสถานประกอบการ หรือ ผู้ด้าเนิน
กิจการของสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมาย 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางกลุมเสี่ยง หมายถึง เครื่องส้าอางที่จด
แจงวัตถุประสงคในการใชเป็นผลิตภัณฑ์ในประเภทแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยส้าหรับมือ 
เกณฑเป้าหมาย: 

ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 
- - 80 80 80 

วัตถุประสงค  
เพ่ือผู้บริโภคได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศ 

จ้าแนกเป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ด้าเนินการโดยสวนกลางและ สวนภูมิภาค วิธีการจัดเก็บ
ข้อมูล อย.น้าผลการตรวจสอบทั งสวนกลางและสวนภูมิภาคเขาระบบ Dashboard ของกระทรวงสาธารณสุข 
โดยรายงานทุกไตรมาส แหล่งข้อมูล ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
รายการข้อมูล 1 A = จ้านวนผลิตภัณฑ์ สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารหรืออาหาร 
กลุ่มเป้าหมาย  ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องส้าอาง      
(แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยส้าหรับมือ) ที่ได้รับการตรวจสอบทาง หองปฏิบัติการมีมาตรฐานตามเกณฑที่
ก้าหนด รายการข้อมูล 2 B = จ้านวนผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง ได้แก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหาร 
กลุ่มเป้าหมาย ที่พบสารที่มีฤทธิ์ในการลดน ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ และ เครื่องส้าอาง 
(แอลกอฮอล์เพ่ือสุขอนามัยส้าหรับมือ) ที่ได้รับผลวิเคราะห์จาก หองปฏิบัติการทั งหมด สูตรค้านวณตัวชี วัด 
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(A/B) x 100 ระยะเวลาประเมินผล 4 ครั ง/ป รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนธันวาคม, มีนาคม, มิถุนายน, 
กันยายน 
เกณฑการประเมิน : ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงท่ีได้บการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑที่
ก าหนด  
ตารางที่ 59 แสดงผลการปฏิบัติงานระดับกระทรวง ป 2564 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยง 

ผลตามตัวชี วัด 
 - รอผล กิจกรรม  
- เก็บตัวอย่างตามแผน
เก็บ ตัวอย่าง ประเภท 
Risk-based จ้านวน 80 
ตัวอย่าง 

ผลตามตัวชี วัด 
 - รอ้ยละ 80 กิจกรรม  
- เก็บตัวอย่างตามแผน
เก็บ ตัวอย่างฯ ประเภท 
Riskbased จ้านวน 387 
ตัวอย่าง (ไม่สะสม) 

ผลตามตัวชี วัด  
- รอ้ยละ 80 กิจกรรม 
เก็บตัวอย่างตามแผน
เก็บ ตัวอย่างฯ ประเภท 
Riskbased จ้านวน 384 
ตัวอย่าง) 

ผลตามตัวชี วัด 
 - รอ้ยละ 80 

 
สถานการณ์และปัญหาในอ าเภอวานรนิวาส 
 การใช้เครื่องส้าอางในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีทั งผู้ที่มีความรู้ในการเลือกซื อและมีทั งผู้ที่ไม่มีความรู้ในการ
เลือกซื อเครื่องส้าอาง ปัจจุบันมีผู้ผลิตหรือน้าเข้าเครื่องส้าอางที่เอาเปรียบผู้บริโภค เช่น การใส่สารต้องห้ามใน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือผลในการท้าให้ผิวขาวด้วยแอบใส่สารกรดวิตามิน เอ เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค 
นอกจากนี ยังมีการเอาเปรียบผู้บริโภคด้วยการไม่ใส่ฉลากข้างกล่องให้ครบถ้วน เช่น การระบุสถานที่ผลิตไม่ตรง
กับเลขที่จดแจ้ง การระบุเลขท่ีจดแจ้งไม่เป็นความจริง เป็นต้น 
 งานคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานเภสัชกรรม จึงได้ออกส้ารวจผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่อาจะเสี่ยงต่อสาร
ปนเปื้อน เพ่ือตรวจสอบผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางให้มีความถูกต้องปลอดภัย ในครั งนี ได้มีการผนึกก้าลังกับ สภ .
วานรนิวาส ร่วมออกตรวจและมีการเปรียบเทียบปรับ ในกรณีที่ผู้ประกอบการท้าผิด 
ตารางที่ 60 แสดงร้านค้าเครื่องส าอางในเขตอ าเภอวานรนิวาส 

ร้านค้าเครื่องส าอางในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 
เขตต้าบลวานรนิวาส 4 
เขตต้าบลกุดเรือค้า 2 

รวม 6 
การด าเนินการใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในบริบทอ าเภอวานรนิวาส 

งานคุ้มครองผู้บริโภคโรงพยาบาลวานรนิวาสออกตรวจร่วมกับสถานีต้ารวจอ้าเภอวานรนิวาส ในครั งนี 
ได้ออกตรวจร่วมกับต้ารวจในเครื่องแบบจากสภ.วานรนิวาส และสสอ.วานรนิวาส ในการตรวจครั งนี ได้ออก
ตรวจทั งหมด 6 ร้านค้า ได้ท้าการออกตรวจผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง และได้ต่อยอดจากปีที่แล้วที่มีการปรับ
ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติติตามกฎหมาย ในปีนี จึงได้ปรับผู้ประกอบการที่ยังท้าผิดกฎหมายเครื่องส้าอาง โดย
ครั งนี ทั ง 4 ร้านได้ตรวจพบผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางที่ผิดกฎหมาย ทางต้ารวจจึงบอกว่าไม่ควรปล่อยไป ในปีนี จึง
ได้เรียกตัวปรับทุกราย เพ่ือเป็นการลงโทษที่ปล่อยปละละเลยไม่คุ้มครองผู้บริโภค 
 



79 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางที่ 61 แสดงร้านค้าเครื่องส าอางในเขตอ าเภอวานรนิวาส 
ร้านค้าเครื่องส าอางในเขตอ าเภอวานรนิวาส จ านวน 

เขตต้าบลวานรนิวาส 4 
เขตต้าบลกุดเรือค้า 2 

รวม 6 
 
ตารางที่ 62 แสดงจ านวนชนิดผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่อาจจะเสี่ยงต่อการปนเปื้อน 

ไตรมาตที่ 
จ านวนผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางที่สุ่มตรวจ 
ปลอดภัย ไม่ปลอดภัย 

ร้อยละ 
ความปลอดภัย 

1 29 28 1 96.55 
2 36 35 1 97.22 
3 56 54 2 96.43 
4 47 45 2 95.74 

รวม/เฉลี่ย 168 162 6 96.43 
หมายเหตุ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยรวมถึง เครื่องส าอางไม่มีเลขท่ีจดแจ้ง หมดอายุ เสื่อม หรือเคยมีรายการพบสารปนเปื้อน  
รูปแสดงการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านเครื่องส าอาง 
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ตัวช้ีวัด : จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ (สถานประกอบการ
ปรับปรุงผ่านเกณฑมาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร) 

- ตลาดนัด นาซื อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง  
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง 

ค านิยาม 
อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารที่ได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอย่างถูกตองตาม วิธีการและ

วัตถุประสงคของอาหารนั น ๆ แลวไม่กอใหเกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สวนอาหาร ที่ไม่ปลอดภัย และกอใหเกิด
อันตรายเมื่อบริโภคเขาไปคืออาหารที่มีสารปนเปื้อน อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) 
หมายถึง อาหารที่จ้าหน่ายในแผงลอย จ้าหนยอาหารที่ตั งริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเป็นแคร แท่น 
โตะ แผง รถเข็น หรือพาหนะอ่ืนใดที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม น ้าแข็ง โดยตั งประจ้าที่ในบริเวณที่ทางราชการ 
อนุญาต อันไดแ้ก ที่ทางสาธารณะ ที่เอกชน ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน บริเวณวัด หรือที่ริมน ้า ซึ่งอาจจะ
มีการจัดตั งแบบถาวร หรือเคลื่อนย้ายได้ตามชวงเวลาที่ก้าหนดซึ่ง ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก 1) มิติสุขภาพ    
2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติสังคม 4) มิติวัฒนธรรม  

ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 ซึ่ง
หมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร ตลาดนัด นาซื อ (Healthy Market) หมายถึง เกณฑมาตรฐานตลาดนัด     
นาซื อ ก้าหนดไว 3 ด้าน ได้แก ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental Health) ดานความปลอดภัย 
ของอาหาร (Food Safety) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection) โดย แบงการรับรองเป็น 
3 ระดับ ได้แก ระดับพื นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
ระดับพื้นฐาน 

1. มีสถานการณ์ด้านอาหารปลอดภัยในระดับพื นที่ และสามารถบ่งชี ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
2. มีแผนภาพรวมหรือแผนการด้าเนินงานอาหารปลอดภัยเฉพาะประเด็นในพื นที่ ตาม Setting ที่

ก้าหนด ได้แก่  
- ตลาดนัด น่าซื อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง  
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 

ระดับดี 
1. มีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคณะท้างานอ่ืนๆ ระดับ

จังหวัด ตามแผนที่ก้าหนด 
2. มีการด้าเนินงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน/ข้อก้าหนดของในแต่ละ Setting 
3. มีการจัดการปัญหาด้านอาหารปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

หรือ ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยเอื อ ด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือสุขภาพ อย่างน้อย 1 ประเด็น 
- ตลาดนัด น่าซื อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 
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ระดับดีมาก 
1. จังหวัดมีการด้าเนินงานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานครบทั ง 2 Setting ได้แก่ 

- ตลาดนัด น่าซื อ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แห่ง 
- อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แห่ง 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการด้าเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ตาม

นโยบายส้าคัญของกระทรวงสาธารณสุ 
เกณฑเป้าหมาย : 
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 
ไม่เปน็ตัวชี วัด ไม่เปน็ตัวชี วัด ไม่เปน็ตัวชี วัด ไม่เปน็ตัวชี วัด สถานประกอบการ

ปรับปรุง ผ่านเกณฑ
มาตรฐาน จ้านวน 
76 จังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร 
โดย 1) ตลาดนัด  
นาซื อ (Healthy 
Market) จังหวัดละ 
1 แหง 2) อาหารริม
บาทวิถี (Street 
Food Good 
Health) จังหวัดละ 
1 แหง 

 
ตารางท่ี 63 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของงานอาหารปลอดภัยจังหวัดสกลนคร 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ร้อยละ 

1 ร้อยละของผักและผลไม้สดมีความปลอดภัยจากสารเคมีกาจัดศัตรูพืช (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มเป้าหมายมีความปลอดภัยจากสารที่มี

ฤทธิ์ในการลดน ้าหนักหรือเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

3 ร้อยละของผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอางกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมี
ความถูกต้องปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 

(เป้าหมาย ร้อยละ 80) 

4 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรกลุ่มเสี่ยงไม่พบการปลอมปน สเตียรอยด์ (เป้าหมาย ร้อยละ 80) 
5 ร้อยละของผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน ณ สถานที่ผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน

ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
(เป้าหมาย ร้อยละ 80)  
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สถานการณ์และปัญหา 
 การด้าเนินงานของงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารปลอดภัย จึงได้จัดให้มีโครงการร่วมกับ องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และต้ารวจ ในการด้าเนินเฝ้าระวังและจัดการปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่นการออกตรวจ
ร้านค้า ร้านช้า ร้านเครื่องส้าอาง เพ่ือให้ค้าแนะน้าและด้าเนินการตามกฏหมายหากพบความผิด มีโครงการ
อาหารปลอดภัย ออกตรวจร้านอาหาร แผงลอยจ้านวนอาหาร ตลาดสด ตลาดนัดประเภทที่1 และประเภทที่2 
การตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร รวมถึงการส่งตัวอย่างอาหารตรวจกับหน่วยตรวจสอบสารปนเปื้อน
เคลื่อนที่ ตามแผนการเฝ้าระวังอาหาร โดย Mobile Unit อุดรธานี ปี 2563 
 จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานอาชีวอนามัย ส้านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอวานรนิวาสได้ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยผ่านสภาสุขภาพอ้าเภอโดยมีเครือข่าย
ในพื นที่เช่น เทศบาลอ้าเภอวานรนิวาส ฝ่ายเภสัชกรรม งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลวานรนิวาส ต้ารวจ 
นักเรียน อย.น้อยหลายโรงเรียน วัด โรงเรียน เครือข่ายปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายที่เข้าร่วมกับสภาสุขภาพ 
โดยภาคีเครือข่ายดังกล่าวได้ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง  
 อ้าเภอวานรนิวาสได้คัดเลือกตลาด 2 แห่งเข้าประกวดประกอบด้วยตลาดสดอ้าเภอวานรนิวาส และ
ตลาดโต้รุ่งอ้าเภอวานรนิวาส(ตลาดประเภทริมฟุตบาท) 
 ล่าสุดอ้าเภอวานรนิวาสได้ส่งร้านใกล้บ้านคาเฟ่ เข้ารับการประเมินร้านอาหารปลอดภัยพลัส มีผลการ
ด้าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการออกสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารจากตลาดสด ร้านค้าจ้าหน่ายตามพื นที่ของสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ทั ง 18 แห่ง  และงานโภชนาการของโรงพยาบาล ซึ่งสิ่งส่งตรวจจะ
ได้รับการตรวจจากหน่วยตรวจสารปนเปื้อนเคลื่อนที่จากจังหวัดอุดรธานี  และที่จากผลการตรวจสอบหาสาร
ปนเปื้อน ด้วยชุดทดสอบเบื องต้น รายละเอียดดังนี  

 
ตารางท่ี 64 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารจังหวัดสกลนคร รอบท่ี 1/2564 

หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 8  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 
วันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 1/2564 
รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละที่

ตก 
ร้อยละที่

ผ่าน ยาฆ่าแมลง บอแรกซ ์ ฟอร์มาลิน กันรา ค่าโพล่าร์ 
สารเร่งเนื้อ

แดง 
ค่าไอโอดีน 

ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ รวม พบ มาตรฐาน มาตรฐาน 
58 0 7 0 11 0 5 0 1 0 0 0 1 0 83 0 0.00 100.00 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 65 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารจังหวัดสกลนคร รอบท่ี 2/2564 
หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 8  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

วันที่ 2 – 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

สรุปอาหารที่น้าส่งตรวจที่หน่วยตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโมบายยูนิตจังหวัดอุดรธานี ในหัวข้อยา
ฆ่าแมลง บอแรกซ ์ฟอร์มาลิน สารกันรา ค่าโพล่าร์ สารเร่งเนื อแดง ค่าไอโอดีน ผลไม่พบสารปนเปื้อนในอาหาร 
ส่งผลให้ผ่านตัวชี วัดสารปนเปื้อนในอาหารผ่านร้อยละ 100 

 
ตารางที่ 66 แสดงเป้าหมายการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาพ ประจ าปี 2564 (งบ.อย.)  

เป้าหมาย จ านวน(ตัวอย่าง) หน่วยตรวจวิเคราะห์ 
ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 1 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 

น ้า / น ้าแข็ง 48 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 
ผัก / ผลไม้ 78 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 

สิ่งส่งตรวจอาหาร 38 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / อาหาร 4 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 

เครื่องส้าอาง 5 ศวก.ที่ 8 อุดรธานี 
รวม 210  

 
การควบคุมคุณภาพน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน้ าแข็ง 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 
 การตรวจมาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน ้าแข็งเป็นภารกิจของงาน
คุ้มครองผู้บริโภค อ้าเภอวานรนิวาสมีสถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและน ้าแข็งที่ได้รับ
อนุญาต จ้านวน 48 แห่ง จ้าแนกได้ดังนี   สถานที่ผลิตน ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทจ้านวน 48 แห่ง และ
สถานที่ผลิตน ้าแข็งบริโภค 2 แห่ง  
  โดยจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือชี แจงแนวทางในการ
ด้าเนินการผลิตอาหารประเภทต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน ปีละ 1 ครั ง และมีแผนการออกตรวจเฝ้าระวังตาม
มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง หรือมีเหตุร้องเรียน 

 
 
 
 
 
 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 2/2564 
รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละที่

ตก 
ร้อยละที่

ผ่าน ยาฆ่าแมลง บอแรกซ ์ ฟอร์มาลิน กันรา ค่าโพล่าร์ 
สารเร่งเนื้อ

แดง 
ค่าไอโอดีน 

ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ ตรวจ พบ รวม พบ มาตรฐาน มาตรฐาน 
20 0 2 0 6 0 2 0 2 0 2 0 1 0 35 0 0.00 100.00 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ/งบประมาณ น้ าดื่มบริโภค โรงน้ าแข็ง 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด้าเนินงาน 

ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค 
1. ประชุมผู้ประกอบการโดย ส้านัก
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

           

2. ประชุมผู้ประกอบการโดย กลุ่มงาน
เภสัชกรรม รพ วานรนิวาส 

           

3. โรงน ้าดื่ม-น ้าแข็ง ส่งตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์  

           

4.ตรวจเยี่ยมโรงน ้าดื่มและโรงน ้าแข็ง
บริโภคทุกแห่ง 

           

5.เฝ้าระวัง โรงน ้าดื่มบริโภค            
หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2564 
 
การบริหารจัดการ และก ากับติดตามและประเมินผล 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมชี แจงแนวทางในการด้าเนินงาน และแนวทางการส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร 
2. กระตุ้นความรับผิดชอบในการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ 
3. แนะน้าให้ความรู้หรือประสานงานด้านต่างๆ กับผู้ประกอบการ 
4. รายงานผลตรวจและออกติดตามสถานที่ผลิต หากพบว่าตัวอย่างอาหารไม่ผ่านตามมาตรฐานที่ก้าหนด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ/งบประมาณ 
 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่จาก อปท. และเจ้าหน้าที่ระดับอ้าเภอ ร่วมด้าเนินการตรวจมาตรฐาน
สถานที่ผลิตอาหารประเภทต่างๆ จัดท้าบันทึกข้อมูลผลการตรวจ ร่วมให้ค้าแนะน้า หากพบสิ่งที่เป็นโอกาส
พัฒนาในสถานที่ผลิตอาหารต่างๆ จากนั นส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดต่อไป 
การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

1. ประสานให้เภสัชกรเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่จาก อปท. และเจ้าหน้าที่ระดับอ้าเภอ ร่วมตรวจ
มาตรฐานสถานที่ผลิตอาหาร 

2. ประสานผู้ประกอบการ ในการเก็บตัวอย่างอาหาร หรือให้ผู้ประกอบการน้าส่งตัวอย่างอาหาร 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

การประกวด บวร. และรูปรับเกียรติบัตร งานบวร. ส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ภาพประกอบการตรวจตลาดโต้รุ่ง อ าเภอวานรนิวาสเพื่อหาสารปนเปื้อนในอาหาร 
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

1.5 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.5.1 การด าเนินงานตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital อ าเภอวานรนิวาส   
ปีงบประมาณ 2564 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล อ้าเภอวานรนิวาส มีด้าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้
โครงการ GREEN & CLEAN Hospital ปี 2564  
สถานการณ์/ความเป็นมาของปัญหา 
ล าดับ ชื่อโรงพยาบาล ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก PLUS 

1 รพ.วานรนิวาส   / 

2 รพ.สต.ค้าหมูน /   

3 รพ.สต.ปานเจริญ /   

4 รพ.สต.โนนอุดม /   

5 รพ.สต.คอนสาย  /  

6 รพ.สต.โนนแต้ /   

7 รพ.สต.หนองฮาง /   

8 สอน.โคกแสง  /  

9 รพ.สต.แสงเจริญ /   

10 รพ.สต.จ้าปาดง /   

11 รพ.สต.หนองแวง /   

12 รพ.สต.ห้วยหิน /   

13 รพ.สต.วังเยี่ยม  /  

14 รพ.สต.นาค้า /   

15 รพ.สต.นาซอ  /  

16 รพ.สต.ขัวก่าย /   

17 รพ.สต.ส้งเปือย /   

18 รพ.สต.โพนแพง /   

19 รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ /   

20 PCU.วานรนิวาส  /  

แหล่งข้อมูล : รายงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมข้อมูล ณ  30 มิถุนายน  2564  
 ในการด้าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ในปี 2563 โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ้านวน 19  แห่ง มีผลการด้าเนินงานดังนี  
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

แผนการด้าเนินงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์มาตรฐาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2563  

 โรงพยาบาล 
1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ นไป ร้อยละ 100         

 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 100 
  ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีมาก PLUS จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับดี ร้อยละ 100 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ นไป ร้อยละ 100        

  ผ่านมาตรฐานระดับดี          จ้านวน   14  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ  73.68  
ผ่านมาตรฐานระดับ ดีมาก    จ้านวน   5  แห่ง     คิดเป็นร้อยละ  26.32 

 แผนการด้าเนินงานโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์มาตรฐาน GREEN  &  CLEAN  Hospital ปีงบประมาณ 2564  
 2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus ร้อยละ 100  
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับดี ร้อยละ 100 

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ นไป ร้อยละ 100 
ผลการด าเนินงาน 
 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมาก Plus  โรงพยาบาลวานรนิวาสผ่านการประเมินตามมาตรฐาน 
Green Clean Hospital ระดับดีมาก Plus ในปีงบประมาณ 2564 ร้อยละ 100  

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลผ่านเกณฑ์ ระดับดีมากขึ นไป ร้อยละ 100 
3. สภาพปัญหา 
 การด้าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2564 มีประเด็นปัญหาดังต่อไปนี  
 3.1. ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย โครงสร้างที่พักขยะติดเชื อ และโครงสร้างห้องน ้า
ห้องส้วม ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ้ารุงระบบ 
 3.2. ปัญหางบประมาณที่ใช้ในการจัดซื อวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงและประกอบอาหารในโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ซึ่งต้องมีแหล่งซื อวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานและมีการการใช้งบประมาณในการซื อสูง รวบทั งการ
ตรวจยาฆ่าแมลง เพ่ือควบคุมคุณภาพ และในการด้าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะต้องมีรายงานการ
เก็บข้อมูลรายการวัตถุดิบจึงได้มีการพัฒนาจัดท้าระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านเว็ปไซต์  เพ่ืออ้านวยความสะดวก
และประหยัดเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3. การบริหารจัดการการจัดเก็บขยะติดเชื อในชุมชุนและสถานพยาบาลเอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางแห่งยังไม่สามารถเข้ามาด้าเนินการจัดเก็บให้ได้ ต้องใช้งบประมาณในการจัดการที่สูง และต้อง
มีการติดตามรอยการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื อจากบริษัทรับเก็บขนและก้าจัด รวมทั งสถานการณ์โรคติดเชื อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่มีปริมาณขยะติดเชื อเพ่ือสูงขึ น รวมทั งการจัดการขยะติดเชื อในชุมชน 
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1.5.2 สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
อาหารริมบาทวิถี  (Street  Food  Good  Health )  จังหวัดละ  1  แห่ง 
สถานการณ์ปัจจุบัน   อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครเป็นอ้าเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา ( COVID- 19)  การพัฒนาตลาดและร้านอาหารที่สะอาด  
ปลอดภัย  จึงเป็นประเด็นหนึ่ง ในการพัฒนาเพ่ือสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจใน
สถานการณ์การระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา (COVID- 19)  ในปีงบประมาณ  2564  มีผู้ประกอบการสมัครเข้า
ร่วมพัฒนาตลาดน่าซื อ  และอาหารริมบาทวิถีดังนี       

          1. ตลาดริมบาทวิถี  จ้านวน  1  แห่ง      
2. ตลาดนัดโต้รุ่งวานรนิวาส  เทศบาลต้าบลวานรนิวาส  อ้าเภอวานรนิวาส 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมาก 

1.1 มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก  
1.2 มีการขับเคลื่อนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมตาม
กฎหมายและปัญหาส้าคัญในพื นที่ 

2.การพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)       
เป็นการด้าเนินงานคุณภาพระบบบริการ เป็นการส่งเสริมท้องถิ่น ชุมชนในการจัดการอนามัย

สิ่งแวดล้อมผ่านการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายระดับอ้าเภอ ท้องถิ่น และชุมชน โดยมีการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ในการด้าเนินงาน เรื่อง EHA 
อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั งหมด 15 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งใน
ปี 2563 ได้มีการสมัครเข้าร่วมพัฒนา จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67   
มีการเข้าร่วมสมัครพัฒนามาก  ได้แก่ 

1. EHA 1000 การจัดการมูลฝอยทั่วไป  จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67  
2. EHA 2001 การจัดการคุณภาพน ้าประปา  จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67 
3. EHA 4000  การจัดการมูลฝอย          จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.67 

 2.1 การด าเนินงานอาชีวอนามัยในพื้นที่เสี่ยง ได้มีการด้าเนินการจัดท้าข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม  ดังนี  

2.1.1  ปี 2560-2561  ได้มีการจัดท้าแบบส้ารวจข้อมูลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Medicine Survey Form : ENV-Med)  

2.1.2  ปี 2562  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการท้าระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม (Occupational & Environmental Health Profile :  OEHP)   ส้าหรับหน่วยบริการ
สาธารณสุขในพื นที่อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุข  ในการจัดท้าระบบฐานข้อมูลสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational  
Environmental Health Profile : OEHP) เพ่ือให้แต่ละพื นที่น้าข้อมูล OEHP มาวิเคราะห์ และคัดเลือก
ประเด็นปัญหาทาง  ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือน้าไปวางแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 
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ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนดูแลสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งมีการพัฒนาข้อมูล   

2.1.3 ปี 2563  ได้มีการจัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational & 
Environmental Health Profile : OEHP)   
   2.2.1. พื นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 

1. ข้าว (นาปี+นาปรัง)  
2. ยางพารา  
3. มันส้าปะหลัง  
4. ปาล์มน ้ามัน  
5. อ่ืนๆ (พริก/ฟักทอง/มะเขือเทศ)   

 2.2.2 อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครมีสถานประกอบการโรงงานที่เป็นแหล่งก่อมลพิษ 
 1.  โรงงานพลังงานทางเลือก (อ้าเภอวานรนิวาส) 
 2.  โรงงานผลิตน ้ามันปาล์ม (อ้าเภอวานรนิวาส) 

2.2.3  การเฝ้าระวังโรคพิษจากสารก้าจัดศัตรูพืชในกลุ่มอาชีพเกษตรกร  ได้มีการตรวจคัด 
กรองเพ่ือหาความเสี่ยงจากสารก้าจัดศัตรูพืชในเลือดเกษตรกรและประชาชนทั่วไปตั งแต่ ปี 2554 – 2563  
พบว่า  กลุ่มเสี่ยง (กลุ่มที่มีผลการตรวจเลือดอยู่ในระดับมีความเสี่ยง  และไม่ปลอดภัย)  มีแนวโน้มลดลง  
 2.2.4  มีการด้าเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
สิ่งแวดล้อม มีการแต่งตั งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  

2.2.5 อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครมีการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม  ปี 2560-2563  (รพ./รพ.สต./PCU 19 แห่ง) เพ่ือดูแล เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ  แก่ของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  และ
โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ นไปบูรณาการกับงาน  Green & Clean Hospital PLUS  
จ้านวน 1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  100  
หน่วยบริการสาธารณสุขในพื นที่อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครสามารถพัฒนายกระดับ  ดังนี    

ระดับดีเด่น   จ้านวน  14   แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 73.68 
ระดับดีมาก   จ้านวน  2   แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 10.53 
Re-accreditation จ้านวน  2  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 10.53 
ไม่ผ่าน    จ้านวน   1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 5.26 
(ข้อมูล ณ วันที่  7 กรกฎาคม 2564) 
2.2.6  ปี 2564  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  มีนโยบายให้

ด้าเนินงานตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New 
Normal (COVID-19 PLUS) ส้าหรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ 3 กลุ่ม 

1. บุคลากรของหน่วยบริการสุขภาพ 
2. สถานที่ท้างาน หรือ สถานประกอบการ 
3. แรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระที่ไม่มีสถานที่ท้างานร่วมกัน 
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 2.3 การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5   ปี  2562  อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ได้รับการสนับสนุนเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศระบบเซ็นเซอร์ (Dust Boy) เพ่ือเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของ 
โรงพยาบาลวานรนิวาส  
 สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ตั งแต่เดือน มิถุนายน 
2563 – กันยายน 2564 การวัดคุณภาพอากาศในพื นที่จังหวัดสกลนคร พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน (PM 2.5)   มีค่าไม่เกิน 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์ปานกลางและเริ่มมีผล
ต่อสุขภาพ 

 
 (ข้อมูลปริมาณฝุ่น PM2.5 ตั งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2564) 

ข้อแนะน าด้านสุขภาพ 
 ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื องต้น เช่น ไอ หายใจล้าบาก ระคายเคืองตา 
ควรลดระยะเวลาท้ากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจ้าเป็น 
 กลุ่มเสี่ยง :  ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาท้ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
หากมีความจ้าเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล้าบาก ตาอับแสบ แน่นหน้าอก ปวดศี รษะ หัว
ใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 
 * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็กเล็ก หญิงตั งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจ้าตัวในกลุ่มโรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด  จะมีความไวต่ออนุภาคขนาดเล็กมากกว่าในคนทั่วไป 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CCDC 
แผนการด าเนินการ 

1. มีการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
2. การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- ส้านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นการประสานเตรียมเครื่องมือกรณีฉุกเฉิน 
- ส้านักงานเกษตรอ้าเภอ เป็นการขอความร่วมมือเกษตรกรลดการเผาในที่โล่ง 
- การจราจรโดยก้ากับดูแลยานพาหนะ  และประชาสัมพันธ์การใช้น ้ามันเติมรถยนต์ที่
เหมาะสมเพื่อลด ควัน เขม่าท่อไอเสีย 
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- ส้านักงานวัฒนธรรมอ้าเภอ ขอความร่วมมือใช้ดอกไม้เคารพศพแทนการจุดธูป 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ก้ากับดูแลกิจการ (ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

2.4 การจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล  
2.4.1 การจัดการขยะ สถานการณ์ขยะมูลฝอยอ้าเภอวานรนิวาส และผลการด้าเนินงานการจัดการ

ธนาคารขยะในชุมชนมีการจัดการขยะ 183 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งเป็นการจัดการเองในครัวเรือน 
จากการลงพื นที่ส้ารวจสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย พบว่าอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนครมีสถานที่ก้าจัดขยะ
มูลฝอย 3 แห่ง อยู่ ในพื นที่ของ อปท. จ้านวน 3  อปท. ซึ่ งสรุปได้ดั งนี  (ข้อมูลจาก :  ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) 
บ่อขยะท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จ านวน  3 บ่อ คือ  

1) เทศบาลต้าบลกุดเรือค้า อ้าเภอวานรนิวาส  
2) เทศบาลต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส  
3) องค์การบริหารส่วนต้าบลธาตุ อ้าเภอวานรนิวาส  

สภาพปัญหาโดยท่ัวไป 
 1. มีการเผาขยะในพื นที่ และพบขยะอินทรีย์ ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณและพบแมลงวัน 
 2. ไม่มีการทิ งขยะลงในบ่อขยะ ท้าให้มีขยะสะสมบริเวณขอบบ่อขยะ และไม่มีการฝังกลบขยะ 
 3. พบปริมาณขยะเก่าสะสม ขยะมีการปลิวไปทั่วบริเวณ 
 4. พบบ่อขยะอยู่ใกล้แหล่งน ้า ท้าให้เกิดปัญหาน ้าใต้ดินซึมขึ นมาในบ่อ เกิดปัญหาน ้าขัง 
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหา 

1. กรณีเป็นที่สาธารณประโยชน์ควรด้าเนินการขอใช้ที่ดินให้ถูกต้องและเพียงพอส้าหรับการจัดการ
ขยะ 
2. ควรมีการฝังกลบบ่อขยะอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดท้าท่อระบายแก๊สมีเทนในบ่อขยะและติดป้ายบ่งชี 
ระบุ วันเดือนปี ที่มีการฝังกลบขยะและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง 
3. ควรส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างต่อเนื่อง 
4. ควรมีการปลูกต้นไม้เพ่ือเป็นแนวกันชนและกันบัง 
การจัดการสิ่งปฏิกูลจากบ้านพักอาศัยและที่ท้าการส่วนใหญ่ใช้ระบบถังเกรอะ เมื่อถังเกรอะเต็ม จะใช้

บริการรถสูบสิ่งปฏิกูลโดยเทศบาล หรือของเอกชนรับสัมปทาน / ประมูล  ซึ่งอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัด
สกลนครได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างระบบบ้าบัดสิ่งปฏิกูล ให้ครอบคลุม 1 แห่ง /1 อ้าเภอ โดยมีการ
ด้าเนินตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและขับเคลื่อนผ่าน
คณะกรรมการประสานงานอ้าเภอวานรนิวาส (คปสอ.)  และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 
(พชอ.) ในการด้าเนินงาน ปี 2563 อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีบ่อบ้าบัดสิ่งปฏิกูล  ทั งหมด 1 แห่ง  
ดังนี  

มีบ่อบ้าบัดสิ่งปฏิกูลทั งหมด  1       แห่ง 
บ่อท่ีสามารถใช้งานได้จริง    1   แห่ง 
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2.5 ตรวจประเมินสถานประกอบการ  Thai Stop COVID Plus อ าเภอวานรนิวาส 
  ด้าเนินการประเมินความเสี่ยง  ส้าหรับ  สถานที่ท้างาน ร้านอาหาร ปั้มน ้ามัน และสถานที่

ราชการ ในการพัฒนาตามมาตรการการด้าเนินงาน  เฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019  “สถานที่ท้างาน  ต้านโควิด 19  ในฐานวิถีชีวิตใหม่ : New Normal” 

สรุปรายงานการตรวจประเมินสถานประกอบการ  Thai Stop COVID Plus  ระดับอ้าเภอ 
ให้กับสถานประกอบการ ร้านอาหาร หน่วยงานราชการ  
ตารางที่ 67 แบบสรุปรายงานการตรวจประเมินสถานประกอบการ  Thai Stop COVID Plus   
ระดับอ าเภอ 

ล าดับ สถานประกอบการ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ประเมิน Thai Stop COVID Plus 
(ประเมินโดยทีมอ าเภอ) 

*หมายเหตุ  
ให้ระบุข้อที่
ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

จ านวนที่
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

1 ตลาด           
  1.1  ตลาดประเภท 1 3 2 2 0  
  1.2  ตลาดประเภท 2 1 1 1 0  
2 ร้านอาหาร 8 8 6 2  
  2.1  ร้านอาหารพื นที่มากกว่า 200ตรม. 3 3 3 0  
  2.2  ร้านอาหารพื นที่น้อยกว่า 200ตรม. 181 103 94 3  
3 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง 0 0 0 0  
  3.1  มินิมาร์ท/ร้านสะดวกซื อ 6 4 4 0  
  3.2  ซุปเปอร์มาร์เกต็   0 0 0 0  
  3.3  ร้านขายของช้า    615 481 300 112  
  3.4  ร้านค้าส่ง  19 14 14 0  
4 ห้างสรรพสินค้า 1 1 1 0  

5 
ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานท่ี
จัดนิทรรศการ 

0 0 0 0 
 

6 ส้วมสาธารณะ  0 0 0 0  
  6.1 ส้วมในสถานีขนส่งทางบก   0 0 0 0  
  6.2 สนามบิน 0 0 0 0  
  6.3 สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง   8 3 3 0  
  6.4 สถานท่ีท่องเที่ยว 0 0 0 0  
7 โรงภาพยนต ์ 0 0 0 0  
8 ผับ บาร์ คาราโอเกะ 5 5 4 1  
9 โรงแรม/รสีอร์ท/สถานท่ีพักช่ัวคราว 6 6 5 1  
10 หอพัก  แฟลต  อพาร์ทเมนท์ 0 0 0 0  
11 คอนโดมิเนยีม  อาคารชุด 0 0 0 0  
12 ร้านเสริมสวย แต่งผม 9 9 4 0  
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ล าดับ สถานประกอบการ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ประเมิน Thai Stop COVID Plus 
(ประเมินโดยทีมอ าเภอ) 

*หมายเหตุ  
ให้ระบุข้อที่
ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

จ านวนที่
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

  12.1  ร้านเสริมสวย   28 22 20 5  
  12.2  ร้านตัด/แต่งผม   28 12 10 2  

13 สปา/นวดเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0  
14 อาบน ้า  อาบ  อบ  นวด 0 0 0 0  
15 แหล่งท่องเที่ยว 0 0 0 0  
16 ขนส่งสาธารณะ 0 0 0 0  
  16.1 สถานีขนส่งรถโดยสาร   1 1 1 0  
  16.2 สนามบิน  0 0 0 0  

17 ศาสนสถาน 147 83 49 34  

18 
ร้านเกมส์  ร้านอินเตอร์เน็ต   
ร้านคอมพิวเตอร ์

2 0 0 0 
 

19 ส้านักงาน/สถานท่ีท้างาน 39 19 14 2  
20 ฟิตเนส/และยิม 1 0 0 0  
21 ศูนย์บริการ/จ้าหนา่ยรถ/โชว์รูม 0 0 0 0  
  21.1 ศูนย์จ้าหน่ายรถยนต ์ 3 0 0 0  
  21.2 ศูนย์จ้าหน่ายรถจักยานยนต ์ 5 1 1 0  
  21.3 ร้านซ่อมรถจักรยานยนต ์ 34 26 21 3  
  21.4 ร้านซ่อมรถยนต ์ 21 12 11 1  

22 รถเร่จ้าหน่ายอาหาร 0 0 0 0  
23 เดลเิวอรี ่ 7 4 4 0  
24 สถานีบริการน ้ามันเชื อเพลิง   16 10 10 0 ให้ตรวจ

ประเมินตาม
แบบเอกสาร

เท่านั น 
25 สวนสนุก/สวนน ้า 0 0 0 0  
26 โรงเรียนสอนลลีาศ  เต้นร้า 0 0 0 0  
27 คาราเต้  เทควันโด  ยูโด  มวยปล า้ 0 0 0 0  

28 
ออกก้าลังกาย  ฝึกซ้อมกีฬาประเภท
ต่อสู ้

0 0 0 0 
 

29 ออกก้าลังกาย การเล่นกีฬาในอาคารปิด 0 0 0 0  
30 สถานดูแลผูสู้งอาย ุ 0 0 0 0  

31 
ดูแลรักษาสัตว์  สปา  อาบน ้า  ตัดขน  
รับเลี ยง/ฝากสัตว ์

2 0 0 0 
 

32 สถานศึกษา 81 55 37 0  
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ล าดับ สถานประกอบการ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(แห่ง) 

ประเมิน Thai Stop COVID Plus 
(ประเมินโดยทีมอ าเภอ) 

*หมายเหตุ  
ให้ระบุข้อที่
ไม่ผ่านการ
ประเมิน 

จ านวนที่
ประเมิน 
(แห่ง) 

ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

ไม่ผ่านการ
ประเมิน 
(แห่ง) 

33 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  49 32 22 0  

34 
ส้านักงาน  องค์กร  สถานประกอบ
กิจการหรือโรงงาน      

  
กรณีไม่พบผู้ป่วยยืนยันโรคตดิเชื อไวรัส
โคโรนา 2019      

  
34.1 สถานประกอบการ  ขนาดเล็ก (มี
พนักงาน 1-50 คน)      

  
34.2 สถานประกอบการ  ขนาดกลาง 
(มีพนักงาน 51-199 คน)      

  
34.3 สถานประกอบการ  ขนาดใหญ่ (มี
พนักงาน 200 คน ขึ นไป)      

35 
ส้านักงาน  องค์กร  สถานประกอบ
กิจการหรือโรงงาน      

  
กรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคตดิเชื อไวรัสโค
โรนา 2019      

  
35.1 สถานประกอบการ  ขนาดเล็ก (มี
พนักงาน 1-50 คน)      

  
35.2 สถานประกอบการ  ขนาดกลาง 
(มีพนักงาน 51-199 คน)      

  
35.3 สถานประกอบการ  ขนาดใหญ่ (มี
พนักงาน 200 คน ขึ นไป)      

36 
กิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน(งานแตง่งาน, 
งานเลี ยงปีใหม่, งานบวช      

  
งานประเพณีท้องถิ่น, งานบุญ, งานศพ, 
รถแห่ ฯลฯ)      

  รวม      
แหล่งข้อมูล : รายงานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมข้อมูล ณ  30 กันยายน  2564  
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2.ด้านบริการเป็นเลิศ  (Service Excellence) 
2.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
2.1.1 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 
ตัวช้ีวัด :  

1. จ านวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติ
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 

2. จ านวนประชาชนที่มีรายช่ือในหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่มีแพทย์
เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิเกณฑ์
เป้าหมายปี 2564  

- ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 40 เขตชนบท 
- ครอบคลุมประชากร ร้อยละ 50 เขตเมือง 

1.สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  
ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 43 ภายใน 10 ปี นับ

แต่วันที่พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ส้านักงานจัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ้านวนผู้รับบริการในพื นที่ หากหน่วยบริการที่จะขึ นทะเบียนเพ่ือเป็นหน่วยบริการ
ปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ไม่มีหรือมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวไม่เพียงพอกับจ้านวน
ผู้รับบริการ ให้หน่วยบริการดังกล่าวจัดให้มีแพทย์อ่ืนซึ่งผ่านการอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ทั งนี  ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก้าหนด เพ่ือท้าหน้าที่ดูแลผู้รับบริการซึ่งมีรายชื่อใน
เขตพื นที่ของหน่วยบริการปฐมภูมินั น ตามมาตรา 22 รวมทั งการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรา 21 ให้ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ตามมาตรา 5 
คณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ มาตรา 17 ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่
จะขึ นทะเบียน การขึ นทะเบียนและการแบ่งเขตพื นที่ นับตั งแต่พระราชบัญญัตินี  บังคับใช้เมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2562 เพ่ือสนองนโยบายตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 อ้าเภอวานรนิวาส มี
การด้าเนินการบริหารจัดการ ดังนี  
การด าเนินงานของเครือข่ายโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 อ้าเภอวานรนิวาส มี 14 ต้าบล 183 หมู่บ้าน 23,282 หลังคาเรือน ประชากร Type 1,3 จ้านวน 
105,875 คน มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 18 แห่ง ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง มีการวางแผนจัดตั ง
หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ จ้านวน 4 Cluster ลักษณะการจัดกลุ่มเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ แบบหน่วยบริการเดียว (Primary Care Unit = PCU) ปี 2560 จ้านวน 1 ทีม คือ ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน โรงพยาบาลวานรนิวาส มีประชากร Type 1,3 (ประชากรที่มีในทะเบียนบ้านและอยู่จริง และประชากร
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตแต่ตัวอยู่ในพื นที่จริง) จ้านวน 12,237คน และ ปี 2562  จัดแบบการจัดแบบรวม
หน่วยบริการ (Network Primary Care Unit = NPCU)  อีก 2 ทีม คือ กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ต้าบล
คอนสวรรค์ ต้าบลนาค้า (รพ.สต.บ้านคอนสาย และ รพ.สต.บ้านนาค้า) ประชากร จ้านวน 11,601 คน และ
กลุ่มเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ต้าบลธาตุ (รพ.สต.บ้านหนองฮาง และ รพ.สต.บ้านโนนแต้) ประชากร จ้านวน 
12,744 คน  รวมเป็น 1 Cluster ประชากรรวม  Cluster จ้านวน 36,591 คน ปี 2563 จัดตั งเพ่ิมอีก 2 ทีม  
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จัดแบบการจัดแบบรวมหน่วยบริการ (Network Primary Care Unit = NPCU) ได้แก่ ทีมต้าบลคูสะคาม และ
ต้าบลอินทร์แปลง (สอน.บ้านโคกแสง และรพ.สต.บ้านแสงเจริญ) ประชากรรวม จ้านวน 11,478 คน และทีม
ต้าบลกุดเรือค้า และต้าบลหนองแวง (รพ.สต.บ้านจ้าปาดง และ รพ.สต.บ้านห้วยหิน) ประชากรรวม 13 ,494 
คน  มีการด้าเนินการ PCU และ NPCU เต็มรูปแบบ 5 ทีม จ้านวนประชากรรวม จ้านวน 61,563 คน คิดเป็น
ประชากรที่ได้รับการดูแลครอบคลุม ร้อยละ 58.14  ดังนี  
 ทีมที่ 1 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลวานรนิวาส รับผิดชอบ ต้าบลวานร
นิวาส ประชากร Type 1 และ 3 จ้านวน 12,237 คน (ข้อมูล ณ  8 ก.ค.64 )  มีการบริหารจัดการ ดังนี  
1.Staff 

- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  (วว.)    1 คน  สัดส่วน  1 : 12,237 
- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ    6 คน    สัดส่วน   1 : 2,039 
- นักวิชาการสาธารณสุข     5 คน     สัดส่วน  1: 2,447 

บุคลากรสนับสนุนจากแม่ข่ายโรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นบริการร่วมกับโรงพยาบาล โดย มีค้าสั่งมอบหมาย
งานรับผิดชอบบริการประชาชน คลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชน ต้าบลวานรนิวาส ได้แก่ 

- ทันตแพทย์    1  คน 
- ทันตาภิบาล    1  คน 
- เภสัชกร         1  คน 
- เจ้าพนักงานเภสัชกรรรม   1  คน 
- แพทย์แผนไทย     1   คน 
- นักกายภาพบ้าบัด     1   คน 
- นักเทคนิคการแพทย์   1  คน 
- เจ้าหน้าที่การเงิน     1   คน 

2.System 
2.1.ระบบบริการ 

- มีการจัดระบบบริการ Service package รายกลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท้างาน 
และวัยสูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระบบบริการตรวจรักษาพยาบาลและดูแลครอบครัว โดยแพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว โดยใช้หลักเวชศาสตร์ครอบครัวในการด้าเนินงาน ทั งภาวะฉุกเฉิน ทั่วไป และเรื อรัง  มีระบบ
บริการร่วมกับ อสม. อสค.  Care giver และ ภาคีเครือข่ายในชุมชน ในเรื่อง การค้นหาปัญหา การวางแผน
และการด้าเนินการร่วมกัน ได้แก่ การคัดกรองสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ การดูแลต่อเนื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพ 

- มีระบบการรักษาพยาบาลทั งบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ได้แก่ การดูแลหญิงตั งครรภ์เสี่ยง เด็กที่มี
พัฒนาการล่าช้า การตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab & Investigation) การวินิจฉัยโรค และการดูแลผู้ป่วยที่มี
ภาวะซับซ้อนและแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื อรัง 
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- มีระบบการให้ค้าปรึกษา โดยมี ทีมหมอครอบครัว ประจ้าครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว เจ้าหน้าที่ PCU อสม. ผู้น้าชุมชน Care giver มีการติดต่อทางโทรศัพท์  Line group อสม. 
ทีมหมอครอบครัวและ Care giver เป็นต้น 

- มีระบบ Continuity care โดย การเยี่ยมบ้าน ของทีม สหวิชาชีพ ทุกบ่ายวันพุธ หรือช่วงบ่ายของ
วันจันทร์ – ศุกร์ กรณีเคสที่จ้าเป็นต้องเยี่ยมด่วน และเคสที่ต้องท้าหัตถการ เยี่ยมโดยทีมคลินิกPCU วันเสาร์ – 
อาทิตย์ และLong term care กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยติดเตียงและ 
Palliative care 

- มีระบบบริการ Gate keeper เป็นศูนย์กลางการให้บริการผู้ป่วยนอก แก่ประชากรในเครือข่าย 
Cluster ที่มารับบริการ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลแม่ข่าย 
2.2.ระบบส่งต่อ  

มีระบบส่งต่อ และรับกลับ เพ่ือดูแลต่อเนื่องของคลินิกหมอครอบครัว โดยมีระบบช่องทาง (Green 
channel) การประสานงานศูนย์ส่งต่อของโรงพยาบาลวานรนิวาส ก่อนส่ง และรับผู้ป่วยกลับ โดยมีรถ 
Ambulance ของโรงพยาบาลวานรนิวาส ให้บริการ 
2.3.ระบบบัญชี 

เจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายการเงินการคลังของPCUวานรนิวาส ได้จัดท้า บัญชี Virtual 
Account แผนการเงิน (Planfin) แผนเงินบ้ารุง  ของ PCU วานรนิวาส  ตั งแต่เดือน ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา 
มีการเปิดบัญชีเงินฝากของคลินิกหมอครอบครัว ศูนย์สุขภาพชุมชน ส้าหรับการเบิก -จ่าย โรงพยาบาลวานร
นิวาส เป็นผู้ด้าเนินการ 
2.4.ระบบข้อมูล 

ศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาส มี Computer ตั งโต๊ะ จ้านวน  10 เครื่อง Note book 1 เครื่อง 
ส้าหรับใช้งาน มีโปรแกรม HOsXP  ส้าหรับบันทึกการให้บริการ เหมือนของโรงพยาบาลวานรนิวาส  สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากโรงพยาบาลแม่ข่าย โปรแกรมในการให้บริการทั งปฐมภูมิและทุติยภูมิ มีระบบการรายงาน
ผลการด้าเนินการประจ้าเดือนและรายไตรมาศ 
2.5.ระบบบริหารจัดการ 

มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการ PCUและ NPCU ระดับอ้าเภอ โดยมีสาธารณสุขอ้าเภอ
วานรนิวาส เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอ  ประธานคณะกรรมการบริหารภายในแต่ละ Cluster ที่ 1 – 4  และมีหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนวานร
นิวาส เป็นกรรมการและเลขานุการ จ้านวน 19 คน มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารภายใน PCU วานร
นิวาส ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นประธาน  ผอ.รพ.สต.คอนสาย ,ผอ.รพ.สต.นาค้า,       ผอ.
รพ.สต.หนองฮาง และผอ.รพ.สต.โนนแต้  เจ้าหน้าที่จาก ทั ง 5 แห่ง ได้แก่ PCU ต้าบลวานรนิวาส NPCU 
ต้าบลคอนสวรรค์ ต้าบลนาค้า  NPCU ต้าบลธาตุ จ้านวน 15 คน  มีผู้ประสานงาน ระดับ CUP คือ หัวหน้า 
PCU วานรนิวาสและผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอ 
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3.Structure 
อาคารส้านักงาน PCU วานรนิวาส เป็นอาคารตึกผู้ป่วยนอกหลังเก่าของโรงพยาบาลวานรนิวาส ตั งอยู่

เขตต้าบลคอนสวรรค์ ประชาชนต้าบลวานรนิวาสเข้ารับบริการสะดวก ระยะทางหมู่บ้านที่ไกลสุดเข้ารับบริการ 
8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 15 นาที 

มีเครื่องมือ / เครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการให้บริการเช่น EKG 1 เครื่อง เครื่อง U/S 1 เครื่อง รถกระบะ 1 
คัน Unit ท้าฟัน 1 Unit 
 ทีมที่ 2 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านคอนสาย ต้าบลคอน
สวรรค์ รับผิดชอบประชากร Type 1,3 จ้านวน 6,466 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านนาค้า ต้าบล
นาค้า รับผิดชอบประชากร จ้านวน 5,135 คน (ข้อมูล ณ  8 ก.ค.64 ) มีการบริหารจัดการ ดังนี  
1.Staff 

- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่านการอบรมระยะสั น (อว.) 1 คน  สัดส่วน  1 : 11,601 
- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ  รพ.สต.คอนสาย   2 คน    สัดส่วน  1 : 3,233 

รพ.สต.นาค้า       2 คน  สัดส่วน  1 : 2,567 
- นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.คอนสาย    2 คน   สัดส่วน  1 : 3,233 

รพ.สต.นาค้า       2 คน  สัดส่วน  1 : 2,567 
บุคลากรสนับสนุนจากแม่ข่ายโรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน
วานรนิวาส โดย มีค้าสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบบริการประชาชน 4 ต้าบล ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
ได้แก่ 

- ทันตแพทย์    1  คน 
- ทันตาภิบาล    1  คน 
- เภสัชกร         1  คน 
- แพทย์แผนไทย     1   คน 
- นักกายภาพบ้าบัด  1   คน 
- นักเทคนิคการแพทย์   1  คน 

2.System 
2.1.ระบบบริการ 

- รพ.สต.ทั ง 2 แห่ง มีการจัดระบบบริการ Service package รายกลุ่มวัย ได้แก่ แม่และเด็ก วัยเรียน 
วัยรุ่น วัยท้างาน และวัยสูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ระบบบริการตรวจรักษาพยาบาลเบื องต้นและดูแล
ครอบครัว รายที่มีปัญหาซับซ้อน ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  มีระบบบริการร่วมกับ อสม. อสค.  และ 
ภาคีเครือข่ายในชุมชน ในเรื่อง การค้นหาปัญหา การวางแผนและด้าเนินการร่วมกัน ได้แก่ การคัดกรอง
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การฟ้ืนฟูสภาพ การ
ดูแลต่อเนื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค และการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านสุขภาพ แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัวจะออกตรวจผู้ป่วยโรคเรื อรังคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูงทั ง 2 แห่งและเยี่ยมบ้าน 
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- มีระบบการให้ค้าปรึกษา โดยมี ทีมหมอครอบครัว ประจ้าครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย แพทย์เวช
ศาสตร์ครอบครัว เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม. ผู้น้าชุมชน Care giver มีการติดต่อทางโทรศัพท์  Line group อสม. 
ทีมหมอครอบครัว Care giver เป็นต้น 

-มีระบบ Continuity care โดยการเยี่ยมบ้าน ของทีม สหวิชาชีพ ตอนบ่ายของวันที่มีคลินิกโรคเรื อรัง 
2.2.ระบบส่งต่อ  

มีระบบส่งต่อ และรับกลับ เพ่ือดูแลต่อเนื่องของรพ.สต. โดยมีระบบช่องทาง (Green channel) การ
ประสานงานศูนย์ส่งต่อของศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาส และโรงพยาบาลวานรนิวาส ก่อนส่ง และรับผู้ป่วย
กลับ โดยมีรถ Ambulance ของโรงพยาบาลวานรนิวาสหรือรถมูลนิธิกู้ภัย ให้บริการ 
2.3.ระบบบัญชี 

- เจ้าหน้าที่รพ.สต.จัดท้าบัญชีการเงิน 
2.4.ระบบข้อมูล 

- รพ.สต.แต่ละแห่ง มี Computer ส้าหรับใช้งาน ใช้โปรแกรม HCIS ส้าหรับบันทึกการให้บริการ ส่วน
ของโรงพยาบาลวานรนิวาส ใช้ โปรแกรม HOsXP รพ. ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
และศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาสได้ ใช้ระบบเอกสารในการเชื่อมโยงข้อมูล 
2.5.ระบบบริหารจัดการ 

- มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารจัดการ PCUและ NPCU ระดับอ้าเภอ โดยมีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล ส้านักงานสาธารณสุข
อ้าเภอ ประธานคณะกรรมการบริหารภายในแต่ละ Cluster ที่ 1 – 4  และมีหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนวานร
นิวาส เป็นกรรมการและเลขานุการ จ้านวน 17 คน มีการแต่งตั งคณะกรรมการบริหารภายใน NPCU  
ประกอบด้วย แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นประธาน ผอ.รพ.สต.คอนสาย ,นาค้า เจ้าหน้าที่จาก ทั ง 3 แห่ง 
ได้แก่ PCU ต้าบลวานรนิวาส ต้าบลคอนสวรรค์ ต้าบลนาค้า จ้านวน 14 คน  มีผู้ประสานงาน PCU และ 
NPCU ระดับ CUP คือ หัวหน้า PCU วานรนิวาส และผู้ช่วยสาธารณสุขอ้าเภอ 
3.Structure 

- ใช้ รพ.สต.ทั ง 2 แห่ง เป็นสถานที่ให้บริการ 
- มีเครื่องมือ / เครื่องใช้ที่จ้าเป็นต่อการให้บริการร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาส 

ทีมที่ 3 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านหนองฮาง ต้าบลธาตุ รับผิดชอบ
ประชากร Type 1,3 จ้านวน 9,591 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านโนนแต้ ต้าบลธาตุ รบัผิดชอบ
ประชากร จ้านวน 3,153 คน คน (ข้อมูล ณ  8 ก.ค.64 ) มีการบริหารจัดการ ดังนี  
 1.Staff 

- แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่านการอบรมระยะสั น (อว.) 1 คน  สัดส่วน  1 : 12,744  
- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ  รพ.สต.บ้านหนองฮาง 2 คน สัดส่วน  1 : 4,795 

รพ.สต.บ้านโนนแต้      2 คน  สัดส่วน  1 : 1,576 
- นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านหนองฮาง   4 คน    สัดส่วน  1 : 2,397  

รพ.สต.บ้านโนนแต้      3 คน  สัดส่วน  1 : 1,051 
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บุคลากรสนับสนุนจากแม่ข่ายโรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นบริการร่วมกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพชุมชน
วานรนิวาส โดย มีค้าสั่งมอบหมายงานรับผิดชอบบริการประชาชน 4 ต้าบล ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริการ
ได้แก่ 

- ทันตแพทย์    1  คน 
- ทันตาภิบาล    1  คน 
- เภสัชกร         1  คน 
- แพทย์แผนไทย     1   คน 
- นักกายภาพบ้าบัด     1   คน 
- นักเทคนิคการแพทย์   1  คน 

2.System และ Structure ระบบบริการและโครงสร้าง บริการตามมาตรฐานเหมือนทีมที่ 2 
 ทีมท่ี 4 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯบ้านโคกแสง ต้าบลคูสะคาม รับผิดชอบ
ประกร Type 1,3 จ้านวน 6,577 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านแสงเจริญ ต้าบลอินทร์แปลง 
รับผิดชอบประชากร จ้านวน 4,901 คน (ข้อมูล ณ  8 ก.ค.64 ) มีการบริหารจัดการ ดังนี  
 1.Staff 

- แพทย์ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Course of Family Medicine Care Doctor   
1 คน สัดส่วน  1 : 11,478 

- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ  สอน.บ้านโคกแสง  2 คน    สัดส่วน   1 : 3,288 
รพ.สต.บ้านแสงเจริญ      2 คน  สัดส่วน   1 : 2,450 

- นักวิชาการสาธารณสุข  สอน.บ้านโคกแสง    3 คน    สัดส่วน   1 : 3,288 
รพ.สต.บ้านแสงเจริญ      2 คน  สัดส่วน   1 : 2,450 

2.System และ Structure ระบบบริการและโครงสร้าง บริการตามมาตรฐานเหมือนทีมที่ 2,3 
ทีมที่ 5 เครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านจ้าปาดง ต้าบลกุดเรือค้า รับผิดชอบ
ประกร Type 1,3 จ้านวน 8,269 คน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยหิน ต้าบลหนองแวง รับผิดชอบ
ประชากร จ้านวน 5,225 คน (ข้อมูล ณ  8 ก.ค.64 ) มีการบริหารจัดการ ดังนี  
 1.Staff 

- แพทย์ทั่วไป ยังไม่ผ่านการอบรม       1 คน  สัดส่วน  1 : 13,494  
- พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเวชปฏิบัติ  รพ.สต.บ้านจ้าปาดง  2 คน   สัดส่วน   1 : 4,134 

รพ.สต.บ้านห้วยหิน       1 คน สัดส่วน   1 : 5,225 
- นักวิชาการสาธารณสุข  รพ.สต.บ้านจ้าปาดง   3 คน  สัดส่วน   1 : 2,756  
- รพ.สต.บ้านห้วยหิน       3 คน  สัดส่วน   1 : 1,741 

2.System และ Structure ระบบบริการและโครงสร้าง บริการตามมาตรฐานเหมือนทีมที่ 2,3,4 
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สรุปผลการประเมินการจัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว 3S 
 ผ่าน ทั ง 4 ทีม (ต้องมีทุกข้อ)                ไม่ผ่าน 1 ทีม ในส่วน Staff แพทย์ยังไม่ผ่านการอบรม 
แนวทางพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข  ก้าลังด้าเนินการเชื่อมต่อระบบข้อมูลบริการระหว่างเครือข่าย 
ตารางท่ี 68 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (Service outcome) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย อ าเภอเป้าหมาย ผลด าเนินการ ร้อยละ 
1.จ้านวนเครือข่ายบริการปฐม
ภูมิ (Primary Care Cluster) ที่
เปิดด้าเนินการให้บริการปฐม
ภูมิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย ก้าหนดให้พื นที่ รพศ. 
/ รพท. มีคลินิกหมอครอบครัว 
3 ทีม หรือ 1 Cluster และ
พื นที่ รพช.เป้าหมาย มีคลินิก
หมอครอบครัว 1 ทีมครอบคลุม
ประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

พื นที่ รพท. 
เป้าหมาย มีคลินิก

หมอครอบครัว 
บริการครอบคลุม
ประชากรไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 

วานรนิวาส จ้านวน 5 ทีม 
เป็น 

1 Cluster 
กับอีก 2 ทีม 
ครอบคลุม
ประชากร 

55,294 คน 

52.26 
 

2.จ้านวนแพทย์ที่มีความรู้ด้าน
เวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการ
ในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 
(Primary Care Cluster) ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
เป้าหมาย 

มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

วานรนิวาส 4 คน/5ทีม 80.00 

 

1.ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงในการด าเนินงานที่ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จ 
1. นโยบายในการบริหารจัดการและการด้าเนินงานของส่วนกลางไม่ชัดเจน 
2. ระดับผู้ปฏิบัติไม่ได้รับการถ่ายทอดเรื่องการบริหารจัดการและการด้าเนินงานที่ชัดเจน 

2.ปัญหาอุปสรรค 
1. งบประมาณเรื่องการซื อครุภัณฑ์ แยกไม่ชัดเจน เพราะ รวม PCU ทีมที่ 1 ไปเป็น 1 หน่วยงานใน

โรงพยาบาล การจัดสรรต้องจัดล้าดับตามความจ้าเป็นเนื่องจากงบประมาณมีน้อย เมื่อเทียบกับ
โรงพยาบาล ความจ้าเป็นเรื่องครุภัณฑ์ของ PCU จึงอยู่อันดับท้ายๆ หรือจะได้ครุภัณฑ์ที่เก่า คุณภาพ
การใช้งานไม่ดี 

2. งบประมาณในการบริหารจัดการ PCU ทีมท่ี1ยังแยกไม่ชัดเจน ต้องใช้รวมในหน่วยของโรงพยาบาล 
3. การพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ ควรด้าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเวชศาสตร์ครอบครัว 
4. ระบบข้อมูลของ PCU วานรนิวาส ไม่สามารถแยกออกชัดเจนได้ เนื่องจากกลับมาใช้โปรแกรมรวม

ของโรงพยาบาล 
5. ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย PCU และ NPCU ทั ง 5 ทีม ยังไม่สามารถ

เชื่อมโยงกันได้ 



103 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

3.ข้อเสนอแนะ 
1. จัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการของ PCU และ NPCU ชัดเจน 
2. จัดสรรวัสดุ ครุภัณฑ์ ของ PCU และ NPCU แยกออกมาชัดเจน  

4. ตารางที่ 69 ผลการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาส ปี 2563  
 

ผู้มารับ
บริการ
ทั งหมด 
(คน) 

 
คัดกรอง
สุขภาพ 

แบ่งตามประเภทคลินิกบริการ 

เยี่ยม
บ้าน 

DM ANC 
คลินิก 
สุขภาพ
เด็กดี 

คลินิก
วางแผน

ครอบครัว 
HT 

ตรวจ
โรค

ทั่วไป 

 
ER 

นา
ค้า 

คอน
สวรรค ์

ธาตุ 
แผน
ไทย 

กาย 
ภาพ 
บ้าบัด 

ทันต 
กรรม 

46,860 22,764 879 2,018 566 1,069 40 2,704 2,827 2,856 627 884 86 1,240 1,399 6,901 
แหล่งข้อมูล : รายงานศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.วานรนิวาส ณ 30 กนัยายน 2564 
 

5. ตารางที่ 63 ผลการให้บริการของศูนย์สุขภาพชุมชนวานรนิวาส ปี 2564 
 

ผู้มารับ
บริการ
ทั งหมด 
(คน) 

 
คัดกรอง
สุขภาพ 

แบ่งตามประเภทคลินิกบริการ 

เยี่ยม
บ้าน 

DM ANC 
คลินิก 
สุขภาพ
เด็กดี 

คลินิก
วางแผน

ครอบครัว 
HT 

ตรวจ
โรค

ทั่วไป 

 
ER 

นา
ค้า 

คอน
สวรรค ์

ธาตุ 
แผน
ไทย 

กาย 
ภาพ 
บ้าบัด 

ทันต 
กรรม 

29,115 10,958 602 2,440 282 710 25 2,383 2,182 1,992 321 529 108 965 949 4,669 

แหล่งข้อมูล : รายงานศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.วานรนิวาส ณ 30 มิถนุายน 2564 

 
2.1.2 การพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ และ อสม. 
ตัวช้ีวัด : จ านวนประชาชนคนไทย มีหมอประจ าตัว 3 คน (เป้าหมาย 25 ล้านคน)  
1.สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขให้มีการขับเคลื่อนนโยบาย“คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ้าตัว 3 คน”
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ด้วยหลักการ “เข้าถึง
ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งครอบคลุมด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา ฟ้ืนฟูสภาพ ที่เชื่อมโยง
ฐานข้อมูลในระบบบริการและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจ้าปี พ.ศ.2564  ให้แก่ประชาชนในพื นท่ีรับผิดชอบ  

จังหวัดสกลนครได้ด้าเนินการ  Kick off มอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ้าตัว 3 
คน”  ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563  ซึ่งจัดขึ นเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส้าคัญ
กับการยกระดับสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่าง
ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่ง หมอคนที่ 1 หมอประจ้าบ้าน หมายถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) หมอ
คนที่ 2 หมอสาธารณสุข หมายถึง บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล หมอคนที่ 3 หมอครอบครัว 
ได้แก่ แพทย์ของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลประชากรในพื นที่ 
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2.ตารางท่ี 70 ผลการด าเนินงาน คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจ าตัว 3 คน อ.วานรนิวาส  
(1 ต.ค.63-31 ธ.ค.63) 

ต าบล 

เป้า 
หมาย
หลังคา
เรือน 

สรุปรายงานข้อมูล 3 หมอ จ านวนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง 
ร้อยละ
การ

บันทึก
ข้อมูล

ในระบบ 
3 หมอ 

หมอคน 
ที่1 

อสม.  
หมอ

ประจ า
บ้าน 

หมอคนที่ 2 
หมอ

สาธารณสุข 

หมอคนที่ 3 
หมอ

ครอบครัว/
MD 

จ านวน
ครอบครัว 

จ านวน
ผู้ป่วย 

ติดสังคม 

จ านวน
ผู้ป่วย
บ้าน 

จ านวน
ผู้ป่วย

ติดเตียง 

กุดเรือค้า 1,624 14 8 2 1,759 2,997 39 9 108.31 
คอนสวรรค ์ 1,361 116 6 1 1,416 1,090 69 17 104.04 
นาซอ 1,648 173 7 1 2,182 1,529 176 11 132.40 
นาค้า 1,145 86 5 1 1,248 731 30 9 109.00 
หนองแวงใต้ 2,263 201 12 2 2,304 691 89 17 168.79 
ธาตุ 3,198 303 13 2 2,973 1,799 52 6 93.00 
ขัวก่าย 3,216 185 13 13 2,087 1,294 35 9 107.00 
เดื่อศรีคันไชย 2,975 224 14 3 2,975 1,735 47 10 100.00 
ศรีวิชัย 2,235 119 8 2 2,606 1,966 11 18 116.60 
หนองสนม 3,216 128 16 2 3,463 2,361 48 41 108.00 
คูสะคาม 1,340 113 8 1 1,350 832 22 2 100.75 
อินทร์แปลง 851 111 5 1 1,616 480 39 18 189.89 
ห้วยหิน 1,031 91 6 1 1,031 637 51 10 101.48 
PCC 4,352 567 13 2 4,527 3,039 89 38 104.02 

รวม 29,183 2,431 134 34 31,537 21,181 797 215 108.75 
แหล่งข้อมูล : สรุปผลการบันทึกข้อมูลในระบบ 3 หมอ http://phc8.hss.moph.go.th:1080/ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
 

3.การด าเนินงาน  
กลยุทธ์ แผนงาน 

3.1. พัฒนาหมอประจ้าตัว 3 คน ให้
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องบทบาท
หน้าที่และการให้บริการ 

1. จัดท้าฐานข้อมูลหมอประจ้าตัว 3 คน ให้ 
ครอบคลุมประชากรทุกครอบครัว ในอ้าเภอวานรนิวาส 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักการท้างานของ 
ทีมหมอครอบครัวประจ้าตัว 3 คน 
3. แนะน้าแต่ละครอบครัวให้รู้จักและเข้าถึงหมอ 
ประจ้าตัวทั ง 3 คน เมื่อมีการเจ็บป่วยหรือจ้าเป็น 
ต้องได้รับบริการด้านสุขภาพ ด้วยบัตรแนะน้าตัวหมอประจ้าตัว 3 
คน ของแต่ละครอบครัว 

3.2. พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ประชาชน 

1.จัดท้าแผนการให้บริการ และติดตามเยี่ยมบ้าน 
พร้อมประเมินผลการให้บริการตามกลุ่มเป้าหมาย 

3.3. ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอ
ประจ้าบ้าน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจ้าบ้าน  อ้าเภอวานรนิวาส 
วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 
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กลยุทธ์ แผนงาน 
1. ฝึกอบรมพัฒนายกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอ 
ประจ้าบ้าน 
2. ติดตามประเมินผลการด้าเนินงานของ อสม. 
หมอประจ้าบ้าน 
3. เยี่ยมเสริมพลัง สร้างขวัญก้าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ 
4. รายงานผลการฝึกอบรมยกระดับ อสม.เป็นอสม.หมอประจ้าบ้าน 

 
4.ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 อสม.ส่วนหนึ่งยังมีข้อจ้ากัดเรื่องการใช้แอพลิเคชั่น  หรือทักษะการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ท้าให้
การด้าเนินงานที่ต้องอาศัยการสื่อสารดังกล่าว เกิดปัญหาไม่ทันตามเวลาที่ก้าหนด เช่น การรายงานเฝ้าระวัง
โรคโควิด-19 
 
ตัวช้ีวัด : 1.จ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

  2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอประจ าบ้านมีคุณภาพชีวิตท่ีดี       
   (ร้อยละ70) 

1.สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  
 ตามที่ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส  ได้รับเงินสนับสนุนจัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อสม.เป็น อสม.หมอประจ้าบ้าน เขตสุขภาพที่ 8 ภายใต้โครงการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพ
ประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม ประจ้าปีงบประมาณ 2563  โดยใช้หลักสูตร   
อสม.หมอประจ้าบ้าน ปี 2562 เพ่ือพัฒนายกระดับความรู้ อสม. ให้เป็นหมอประจ้าบ้านควบคู่กับการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์  เร่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงและครอบคลุม
ประชากรทุกภาคส่วน  ผ่านการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทของ อสม. เพ่ือลด
โรค และปัญหาสุขภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งตนเอง และลดความแออัดของโรงพยาบาล  
 ปีงบประมาณ 2563 อ้าเภอวานรนิวาส  ได้ด้าเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม. หมอ
ประจ้าบ้าน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมคือ ประธาน อสม. ระดับหมู่บ้าน และ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
ขึ นไป  

ปีงบประมาณ 2564 อ้าเภอวานรนิวาส ได้จัดก้าหนดการอบรมพัฒนาศักยภาพ  อสม.หมอประจ้า
บ้าน  เขตสุขภาพที่ 8ภายใต้โครงการส่งเสริม  พัฒนา  และเพ่ิมศักยภาพประชาชน  และภาคีเครือข่ายในการ
จัดการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ้านวน 
185 คน ระหว่างวันที่  17  -  19  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2564 ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลวานรนิวาส  
อ้าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
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ภาพกิจกรรมด าเนินงาน 

 
 

ภาพที่ 1 นางจิราภรณ์  เบิกบานดี  
นายอ้าเภอวานรนิวาส เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ 

ภาพที่ 2 นายชวน  โทอิ ง สาธารณสุขอ้าเภอ    
วานรนิวาส  เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ 

  
ภาพที่ 3 กิจกรรม เลือกประธานรุ่น ภาพที่ 4 ตัวแทน คณะวิทยากรการอบรม 

  
ภาพที่ 5 นางนลินภัสร์ เอกสุภาพันธ์ เป็นวิทยากร ภาพที่ 6 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร 
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ตารางท่ี 71  ผลการด าเนินงานจ านวน อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจ าบ้าน 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินงาน 

2563 2564 
1. อสม.ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร  อสม.หมอประจ้าบ้าน  (185/187) 

98.93 
(185/183) 

100 
2. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม.หมอ

ประจ้าบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี   (ร้อยละ70) 
NA 100 

แหล่งข้อมูล : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (moph.go.th) ณ 10 มีนาคม  2564  
 
การด าเนินงานจากสถานการณ์โควิด 19 ระลอกใหม่  โดย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ้าหมู่บ้าน จ้านวน 2,500 คน  มีบทบาทในการเคาะประตูบ้านในหลังคาเรือนที่รับผิดชอบ รวมถึงการเชิญ
ชวนประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน และ อสม.ได้รับวัคซีน อย่างน้อยเข็มที่ 1 จ้านวน  261 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.44 

 
แหล่งข้อมูล : งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สสอ.วานรนิวาส 12 กรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://osmreport.hss.moph.go.th/
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การด าเนินงาน อสม.หมอประจ าบ้านในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี(ร้อยละ 70) 

 

ที่มา : แบบรายงานผลการปฏิบัติงานส าหรับ อสม. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (moph.go.th) 19 ต.ค.64 
 

ผลการด าเนินงาน รายงานการด าเนินงานผ่านแอพลิชั่น Smart อสม. 

 
ที่มา : Dashboard Smart Osm (smart-osm.com) 

http://osmreport.hss.moph.go.th/frame.php
https://smart-osm.com/dashboard/#/main-menu
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การด าเนินงานต าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
 ในปี 2564 ต้าบลคูสะคาม เป็นต้าบลต้นแบบระดับอ้าเภอ เพ่ือเป็นต้นแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่
พื นที่ที่มีการพัฒนาจนเป็นพื นที่ต้นแบบ  รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้าเนินงานต้าบลจัดการคุณภาพชีวิต 
“ต้าบลวิถีชีวิตใหม่  ปลอดภัยโควิด 19”และได้ผ่านการคัดเลือกต้าบลจัดการคุณภาพชีวิตดีเด่น ระดับจังหวัด ได้
รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ระดับจังหวัด  

 
 
พัฒนาศักยภาพ อสม.ในการแนะน ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง 
 อ้าเภอวานรนิวาส ได้พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้มีความสามารถแนะน้ากลุ่มเสี่ยงตรวจ ATK ด้วยตนเอง ได้
ผ่านการอบรม จ้านวน 4 คน (คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับจังหวัด) ในวันที่ 27 กันยายน 2564  ณ ห้อง
ประชุมราชพฤกษ์ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และประสานให้ทุก รพ.สต. และ อสม. รับ ATK  เพ่ือแจก
ชุดทดสอบ ATK ให้แก่ประชาชนที่ผ่านการประเมินเป็นกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอพลิเคชั่นเป๋าตัง 
 
อสม.เชิญชวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในหมู่บ้านท้าทาย จ้านวน 35 แห่ง  (เป้าหมาย ร้อยละ 50) 
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ตารางท่ี 72  ข้อมูลการรณรงค์การฉีดวัคซีนในพื้นที่ต้นแบบ  อ าเภอวานรนิวาส  

 
 

แผนภูมิที่ 28   ร้อยละของการฉีดวัคซีนโควิด-19  ในหมู่บ้านท้าทาย  อ าเภอวานรนิวาส  

 
แหล่งข้อมูล : รายงาน สสอ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
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2.2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
2.2.1  สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา  
 สถานการณ์โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง อ้าเภอวานรนิวาส พบอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ปี 2561–2563  ร้อยละ  0.8 ,1.3และ1.57 ตามล้าดับ , อัตราความดันโลหิตสูงรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง ปี 2561 – 2563  ร้อยละ 2.98 , 2.89และ1.50 ตามล้าดับ  จากการด้าเนินงาน
พบว่าอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวานมีแนวโน้มลดลงเนื่องจาก จากการขับเคลื่อนการท้างาน
ผ่านสภาสุขภาพอ้าเภอและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ (พชอ.)  ชุมชนเครือข่ายเกิดการร่วมคิด 
ร่วมท้า ร่วมแก้ไขปัญหา อปท.สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ/ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในชุมชน  มีระบบติดตามโดย อสม. และ รพ.สต. อย่างเข้มข้น  ใช้การวิ่งจ้าวสนามในการสร้างกระแส
การออกก้าลังกาย  ส่งผลให้กลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นรายใหม่ลดลง   
Action Plan งาน NCD อ าเภอวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2564   

มาตรการ กิจกรรมหลัก 

มาตรการที่ 1 : สร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน/ท้องถิ่นและ
ภาคีเครือข่ายในการ
ป้องกันการเกิดโรค 

1. ขับเคลื่อนการด้าเนินงานผ่าน DHB  อ้าเภอ (พชอ.) 
2. พัฒนาหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ / ต้าบลจัดการ 
3. อบรม อสม เชี่ยวชาญในการคัดกรองโรคเบาหวานและ 
ความดันโลหิตสูงจนท.  
4.รพ.สต.ร่วมออกคัดกรองเจาะน ้าตาลและเครื่องวัด ความดันโลหิตในหมู่บ้าน 
5.ตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง ผู้น้าชุมชนเพ่ือการเป็นผู้น้าด้านสุภาพ 
6.อสม.มีส่วนร่วมในการให้ข่าวสารด้านสุขภาพผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน 
1ครั ง/เดือน 
7.ทุกรพ.สต.จัดกิจกรรม/โครงการ สร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มปกติและ  
กลุ่มเสี่ยง ของบประมาณกองทุนต้าบล 

มาตรการที่ 2 : พัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
และการจัดบริการเพื่อ
ลดเสี่ยงและลดโรคให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคและ
บริบทพ้ืนที่ 

1.พัฒนาคลินิก NCD Clinic คุณภาพ ใน รพ. และ รพ.สต. อย่างต่อเนื่อง 
2.คัดกรองประชาชนอายุ 35ปี ขึ นไปให้เสร็จภายในไตรมาสแรก 
3.พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรม“นคร 
2 ส.” มีระบบพี่เลี ยงจาก รพ. สนับสนุน ,ขึ นทะเบียน ก้ากับติดตามทุก 1,2,3 และ 
6 เดือน  กลุ่มป่วย: แบ่งกลุ่ม ในการดูแลโดยพยาบาลผู้จัดการรายกรณี ร่วมกับ 
ทีมสหวิชาชีพ ครอบครัว ชุมชน  มีส่วนร่วม ทบทวน Case conference ในพื นที่ 
รวมกับเครือข่าย 
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มาตรการ กิจกรรมหลัก 

4.ประเมินและค้นหาภาวะแทรกซ้อนตา ไต เท้า ช่องปาก หัวใจ หลอดเลือดสมอง 
ซึมเศร้า−แบ่งกลุ่มผู้ป่วยตามภาวะแทรกซ้อนที่พบ ให้ความรู้ในการดูแลตนเอง 
แจกเอกสารแผ่นพับในการดูแลดูแลตัวเองตามภาวะแทรกซ้อน 
−ขึ นทะเบียนติดตามซ ้าตามภาวะเสี่ยงที่พบ 
5.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้รับผิดชอบงานในการด้าเนินงาน 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพใช้หลัก MI, HBPM,Diet forNCDs,  
Thai DPP 1 ครั ง/ปี8.พัฒนาศักยภาพบุคลากร Case Manager, ผู้จัดการรายกรณี 
ประจ้าโซน 

มาตรการที่ 3 : พัฒนา
ระบบเฝ้าระวังและการ
จัดการข้อมูลให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมชี แจงการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล งาน NCD  
ไตเรื อรังตามเกณฑ์ QOF ปี 2564(9 ข้อ) 
2.พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล2. พัฒนาศักยภาพการ
จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 
ตารางท่ี 73 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโรคเบาหวาน (DM) ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปที่ได้รับ

การคัดกรองเบาหวาน 
> 90.00 92.06 94.04 92.64 91.38 

2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค 
เบาหวาน (ควรติดตามภายใน3-6 เดือน) 

> 60.00 NA NA 66.01 24.07 

3. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
เบาหวาน   

≤ 1.85 1.46 1.86 1.57 1.94 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน ้าตาล
ได้ดี (HbA1C < 7%)    

≥ 40.00 26.97 21.24 11.88 14.43 

แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 29 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปท่ีได้รับการคัดกรองเบาหวาน (เกณฑ์> 90%)   
                แยกราย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  
 
แผนภูมิที่ 30 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน   (เกณฑ์> 60%)   
                แยกราย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

ยังไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากขาดการก้ากับติดติดตามกับพื นที่  และ สถานการณ์การแพร่ระบาด             
ของโควิด-19 เป็นอุปสรรคในการติดตาม  
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แผนภูมิที่ 31 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เกณฑ์< 1.85%)  
                 แยกราย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากผลการด้าเนินงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (เกณฑ์< 1.85%) ผลงาน
ภาพรวมของอ้าเภอวานรนิวาส ร้อยละ 1.81 ยังไม่เกินเกณฑ์ มี 6 รพ.สต. ที่เกินเกณฑ์ ประสานพื นที่เพ่ือ
ด้าเนินการจัดกิจกรรม 3อ2ส ให้กับกลุ่มเป้าหมายและวางแผนในปี 2565 
 
ตารางท่ี 74  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์% 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ นไปที่

ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง 
> 90 90.75 93.36 90.29 89.57 

2. ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง  ปี2563  

> 60 NA NA 79.34 22.74 

3. อัตราผู้ป่วยความดันรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง
ความดัน 

≤ 5 1.5 3.72 1.50 2.26 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี (BP < 140/90)  

≥ 50 45.53 44.28 42.61 50.99 

5. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
ที่ขึ นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยง
ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

≥ 90 86.72 93.25 87.99 72.16 

แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ  30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิที่ 32 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ข้ึนไปท่ีได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (เกณฑ์> 90%) 
                 แยกราย รพ.สต. ปีงบประมาณ 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ  30 กันยายน 2564 

ผลการด้าเนินงานผ่านเกณฑ์ 15 รพ.สต. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4 รพ.สต. แจ้งพื นที่ เร่งรัดการตรวจสอบและ
บันทึกข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง 
 
แผนภูมิที่ 33 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (BP < 140/90)  
                (เกณฑ์> 50 %)  แยกราย รพ.สต.  ปีงบประมาณ 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ วันที่  30 กันยายน 2564 

จากผลการด้าเนินงานร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี (BP < 140/90)  
(เกณฑ์> 60 %)  ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า บางพื นที่บันทึกข้อมูลบริการผู้ป่วยเรื อรัง ไม่
ถูกต้อง และ ยังไม่น้าเข้าผู้ป่วยรายใหม่เข้าในระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื อรัง เป็นโอกาสพัฒนาในปีต่อไป  

90.5597.9392.4696.9590.95

72.72

96.9798.51

79.84

93.6898.5693.1397.64 99.7

52.64

77.65

92.0996.4890.3189.58 95.1
85.31

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

54.51

33.86

53.6355.5752.9749.2451.91
57.95

45.1242.13

65.09
54.72

35.02

59.82
50.8

36.07

54.5556.9253.06 52

66.51
58.7459.6856.38

0
10
20
30
40
50
60
70
80

รพ
.ส

ต.
บ้า

นป
าน

เจ
ริญ

 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นค
้าห

มูน
 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นขั
วก

่าย
 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นโ
พน

แพ
ง 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นท
ุ่งโ

พธ
ิ์ 

รพ
.ส

ต.
สอ

น.
โค

กแ
สง

รพ
.ส

ต.
บ้า

นโ
นน

แต
้ 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นห
นอ

งฮ
าง

 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นห้
วย

หิน
 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นโ
นน

อุด
ม

รพ
.ส

ต.
บ้า

นน
าซ

อ 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นแ
สง

เจ
ริญ

 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นน
าค

้า 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นค
อน

สา
ย 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นจ
า้ป

าด
ง 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นห
นอ

งแ
วง

 

PC
C 

วา
นร

นิว
าส

รพ
.ส

ต.
บ้า

นส้
งเปื

อย
 

รพ
.ส

ต.
บ้า

นวั
งเยี่

ยม
 

ภา
พร

วม
วา

นร
ฯ

รพ
ร.ส

ว่า
ง

ภา
พร

วม
สก

ลฯ

เข
ต8

ปร
ะเ

ทศ



116 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

แผนภูมิที่ 34 ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD (เกณฑ์> 87.5 %)  
                 แยกราย รพ.สต. ปีงบประมาณ  2564 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน HDC ณ  วันที่ 30 กันยายน 2564 

จากการด้าเนินงานร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงได้รับการประเมิน CVD (เกณฑ์>87.5%) 
ยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด เนื่องจากมีอุปสรรคเรื่องการตรวจสุขภาพในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19  
 
ตารางท่ี  75 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสาขาโรคไม่ติดต่อ (NCD) ปี 2561 - 2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน  (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานราย

ใหม่ลดลง 
≥5.00 -4.41 -51.17 -9.47 28.79 

2. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ไม่เกิน 
ร้อยละ 1.85 

2.00 1.46 1.86 1.57 1.70 

3. อัตราตายโรคเบาหวานลดลง 
ร้อยละ 2.5 

3.00 1.64 
(116) 

2.03 
(155) 

1.51 
(125) 

0.10 
(33) 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับ
การตรวจค้นหาภาวะแทรกซ้อน
ทางเท้า 

≥65.00 85.91 77.81 87.85 53.53 

5. ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่
ได้รับการตัดนิ วเท้า เท้า หรือขา 

<0.5 0.24 
(14) 

0.29 
(18) 

0.22 
(14) 

0.18 
(12) 

6. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื อรังที่สูบบุหรี่
ได้รับค้าปรึกษาแนะน้าเพ่ือเลิก

≥50.00 72.58 78.56 85.69 4.36 

90.6698.3594.09
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน  (ร้อยละ) 

2561 2562 2563 2564 
สูบบุหรี่ (มากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50) 

7. ร้อยละผู้ป่วยโรคเรื อรังเลิกสูบ
บุหรี่ (มากกว่าหรือเท่ากับ 
ร้อยละ 10) 

≥10.00 10.82 10.54 18.95 50 

8. ร้อยละ ของประชาชนวัยท้างาน 
อายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกาย
ปกติ(18.5-22.9 กก./ตรม.) 

≥56.00 53.8 52.89 55.61 54.42 

แหล่งข้อมูล : รายงานข้อมูลฐาน COCKPIT 63  ณ วันที่  30 กันยายน 2564 
 
 
2.2.2 สาขา COPD & Asthma 
ตัวช้ีวัด : อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (อายุ 40 ปีขึ้นไป) 
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ค านิยาม 
โรคหืด เป็นโรคที่มีการอักเสบเรื อรังของหลอดลม ที่มีผลท้าให้หลอดลม ของผู้ป่วย มีปฏิกิริยาตอบสนอง

ต่อสารก่อภูมิแพ้และสิ่งแวดล้อมมากกว่า คนปกติ ผู้ป่วยมักมีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจมีเสียงหวีดหรือหอบ
เหนื่อยเกิดขึ น เมื่อได้รับสารก่อโรค หรือสิ่งกระตุ้น และอาการเหล่านี อาจหายไปได้เอง หรือหายไปเมื่อได้รับยา 
ขยายหลอดลม 
            โรคปอดอุดกั นเรื อรัง มีลักษณะส้าคัญคือ ทางเดินลมหายใจมีการอุดกั นอย่างถาวร เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงภายในหลอดลม หรือในเนื อปอด ท้าให้หลอดลมตีบแคบลงการด้าเนินของโรคค่อยๆ เลวลงโดยไม่
กลับคืนสู่สภาพปกติ ความจุ ของปอดจะเพ่ิมขึ นและอัตราการไหลของอากาศขณะหายใจออกจะช้าลงและล้าบาก
กว่าหายใจเข้า 
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลในคลินิก Asthma COPD 

1. ลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ คัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการ 
2. ซักประวัติอาการ ปัจจัยกระตุ้นที่ท้าให้ผู้ป่วยมีอาการหายใจหอบ ระยะเวลาที่มีอาการ 
3. วัดสมรรถภาพปอด (PEFR) 
4. ประเมินสัญญาณชีพ ชั่งน ้าหนัก วัดส่วนสูง 
5. คัดกรองผู้ป่วยที่สูบบุหรี่เพื่อส่งเข้าคลินิกเลิกบุหรี่ 100% 
6. ส่งพบนักกายภาพบ้าบัดในผู้ป่วย COPD ทุกราย เพื่อทดสอบการท้างานของร่างกายพร้อมท้า mMRC 

และ CAT score และสอนวิธีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพปอดอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
7. ประเมินการใช้ยาพ่นของผู้ป่วย Asthma COPD เบื องต้น ส่งพบเภสัชกร เพื่อประเมินการใช้ยาที่ถูกต้อง 
8. ให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัวก่อนกลับบ้านทุกราย 
9. บันทึกข้อมูลผู้ป่วย COPD ในโปรแกรม COPD Quality 
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ตารางท่ี 76 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ KPI service Plan 
เป้า 

หมาย 
แหล่งที่มา

ข้อมูล 
ผลงาน 

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
1. อัตราการก้าเริบเฉียบพลันใน

ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง 
(อายุ 40 ปีขึ นไป) 

<100% HDC 536 268 200 

2. อัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั น
เรื อรังท่ีได้รับการรักษาครบ
วงจรและได้มาตรฐาน 

>80% Program 
COPD Quality 
of care /self 
assessment 

0 498 0 

3. ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคหืด
ได้รับยา inhaled steroid 

 

>80% HDC 721 810 89.01 

4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดอายุ 
15 ปีขึ นไป ที่ขึ นทะเบียนใน
คลินิกได้รับวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี  

 

>80% Self-
assessment 

report / 
Cockpit 

 

32 1,401 2.28 

5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืดเด็ก 
อายุ <15 ปีที่ขึ นทะเบียนใน
คลินิกได้รับวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ 

>80% Self-
assessment 

report / 
Cockpit 

 

6 766 0.78 

6. อัตราการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค
หืดอาย ุ15 ปีขึ นไป 

 

<4% Cockpit 60 1,401 4.28 

7. อัตราการรับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลของผู้ป่วยโรค
หืดเด็ก อายุ <15 ปี 

 

<3% Cockpit 24 766 3.13 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 แสดงข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564 
 
ตัวช้ีวัด : อัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (อายุ 40 ปีขึ้นไป)  
แผนพัฒนาต่อเนื่อง                                              

1. ท้าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือความเพียงพอต่อจ้านวนผู้ป่วยที่ต้องได้รับการตรวจ spirometry 
2. จัดโปรแกรม Breath Exercise โดยนักกายภาพบ้าบัด 
3. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรค เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเองและดูแลสุขภาพที่

บ้านได ้
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4. พัฒนาเครือข่ายบริการ และระบบส่งต่อให้ดียิ่งขึ น 
5. เข้มข้นในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในชุมชนให้มากขึ น 
6. ติดตามประสิทธิภาพและทบทวนการพ่นยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกร 
7. ให้ค้าแนะน้าในการปฏิบัติตัว และตระหนักถึงความส้าคัญในการรักษาต่อเนื่อง เพ่ือลดอัตราการก้าเริบ

เฉียบพลัน 
แผนภูมิที่ 35 แสดงอัตราการก าเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง อายุ 40 ปีขึ้นไป (ครั้ง)  
ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 แสดงข้อมูล  ณ 30 กันยายน  2564 
 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคหืดได้รับยา inhaled steroid 
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ติดตามประสิทธิภาพและทบทวนการพ่นยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกร 
2. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรค วิธีการใช้ยาพ่น เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถจัดการ

ตนเองและดูแลสุขภาพท่ีบ้านได้ 
แผนภูมิที่ 36  ร้อยละผู้ป่วยนอกโรคหืดได้รับยา inhaled steroid 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564  ณ 30 กันยายน 2564  
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืด ท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ 
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ติดตามจ้านวนผู้ป่วยที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับวัคซีน >80%  
2. พัฒนาเครือข่ายบริการ และระบบการติดตามให้ดียิ่งขึ นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ 

แผนภูมิที่ 37 ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืด ท่ีขึ้นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี้ 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 แสดงข้อมูล  ณ 30 กันยายน  2564 
 

ตัวช้ีวัด : อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีขึ้นไป 
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ติดตามประสิทธิภาพและทบทวนการพ่นยาของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกร 
2. นัดติดตามอาการหลังจ้าหน่ายผู้ป่วยออกจาก รพ. เพ่ือติดตามอาการอย่างต่อเนื่อง 

แผนภูมิที่ 38 อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดอายุ 15 ปีข้ึนไป 

 
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2564 ณ 30 กันยายน  2564 
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ร้อยละของผู้ป่วยโรคหืด ที่ขึ นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี 
อ้าเภอวานรนิวาส

15 ปีขึ นไป <15ปี

เป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป <4%
อายุน้อยกว่า 15 ปี  <3%

1.44

3.56
4.37 4.28

1.48

2.69 2.51
3.13

0

2

4

6

2561 2562 2563 2564

อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคหืดอาย ุ<15 ปี และ 15 ปีขึ นไป
อ้าเภอวานรนิวาส

15 ปีขึ นไป <15ปี

เป้าหมาย อายุ 15 ปีขึ้นไป <4%
อายุน้อยกว่า 15 ปี  <3%



122 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

สรุปรายงานจากตัวช้ีวัด COPD และAsthma  ปีงบประมาณ 2564 
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงท้าให้มีอัตราผู้ป่วยโรคปอดอุดกั น

เรื อรังที่ได้รับการรักษาครบวงจรและได้มาตรฐาน ได้แก่ การวินิจฉัยโรคด้วย Spirometry การติดตามการรักษา
เช่น MMRC, CAT score , 6MWT ,การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท้าได้ไม่ครบถ้วน ผู้ป่วยหอบหืดงดวัดสมรรถภาพ
ปอดอย่างง่าย ( PEFR )  แต่ยังคงมีอาการติดตามอาการผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ดังนี  อัตราการก้าเริบเฉียบพลันใน
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั นเรื อรัง (อายุ 40 ปีขึ นไป) มากกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 200 ผู้ป่วยนอกโรคหืดได้รับยา 
inhaled steroid มากกว่าเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 89.01ซึ่งมีการติดตามประสิทธิภาพและทบทวนการพ่นยาโดย
เภสัชกร ผู้ป่วยโรคหืด ที่ขึ นทะเบียนในคลินิกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามข้อบ่งชี  อายุมากกว่า 15 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 2.28 อายุน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.78  อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาลของผู้ ป่วยโรค
หืดอายุ 15 ปีขึ นไป คิดเป็นร้อยละ 3.28 และอายุน้อยกว่า 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 3.13 
สรุปแผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1. ติดตามประสิทธิภาพและมีการทบทวนการใช้ยาพ่นควบคุมของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกร 
2. จัดโปรแกรม Breath Exercise โดยนักกายภาพบ้าบัด  
3. มีระบบติดตามนัดอย่างต่อเนื่องเพ่ือลดจ้านวนผู้ป่วยขาดนัด 
4. ส่งต่อและติดตามอย่างต่อเนื่อง ในผู้ป่วยที่ยังสูบบุหรี่และแนะน้าการช่วยเลิกบุหรี่ในผู้ที่ยังสูบ 
5. เข้มข้นในการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยในชุมชนมากยิ่งขึ นเพ่ือได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว 
6. จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรค เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถจัดการตนเองและดูแลสุขภาพที่

บ้านได ้
7. พัฒนาเครือข่ายบริการ และระบบติดตามนัด และส่งต่อผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ น 
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2.2.3  สาขาไต 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e GFR < 5 ml/min/1.73m2/yr  
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรัง  โรงพยาบาลวานรนิวาส  เริ่มด้าเนินการในปี 
2554 -ปัจจุบัน  มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล  ในการขยาย
บริการบ้าบัดทดแทนไต  มีศัลยแพทย์ 2 คน ผ่านการอบรมการผ่าตัดวางสายล้างไตทางช่องท้อง 1 คน  พยาบาล
วิชาชีพผ่านการอบรมเฉพาะทางโรคไต 3 คน  (การล้างไตทางช่องท้อง 2 คน , การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 1 
คน)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยที่เพ่ิมมากขึ นและสอดคล้องกับบริบทชุมชน  เพ่ิมการเข้าถึง  เข้ารั บ
บริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วและใกล้บ้าน มีแนวทางจัดระบบบริการสุขภาพ CKD Clinic  เพ่ือชะลอไตเสื่อมใน
ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะที่ 3b–5  แยกจากคลินิกเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  แบ่งผู้ป่วยตามระยะการเสื่อมของไต
และแยกผู้ป่วยรายต้าบล  เพื่อสะดวกในการเดินทางเข้ารับบริการ สนับสนุนการจัดบริการ CKD Clinic ในรพ.สต.  
เพ่ิมการเข้าถึงการบ้าบัดทดแทนไตและการรักษาแบบประคับประคอง ส้าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้าย โดย
เปิดให้บริการบ้าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555 – ปัจจุบัน และร่วมมือกับ
องค์กรเอกชนในการเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องเทียม เมื่อ 25 ธันวาคม 2556 – ปัจจุบัน จ้านวน 15 เตียง 
จ้านวน 3รอบต่อวัน  

ปี 2561 – ปัจจุบัน ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ด้านอายุรกรรม  ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
แบบต่อเนื่องส่งต่อเข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่รพศ.สกลนคร ผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระยะสุดท้ายที่ตัดสินใจเลือกวิธีการ
บ้าบัดทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้อง ส่งปรึกษาอายุรแพทย์โรคไต รพศ.สกลนคร เพ่ือประเมินสภาพผู้ป่วย
ก่อนการบ้าบัดทดแทนไต และรับผู้ป่วยกลับเพื่อส่งปรึกษาศัลยแพทย์ผ่าตัดวางสายล้างไตทางช่องท้อง ประสานขอ
ความร่วมมือจากอายุรแพทย์โรคไต รพร.สว่างแดนดิน เป็นแพทย์ที่ปรึกษาหลักในการจัดการระบบดูแลสุขภาพ
ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในหน่วยเอกชน เพ่ือให้ระบบบริการสุขภาพการบ้าบัดทดแทนไตได้มาตรฐาน  
แผนภูมิที่ 39 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ e GFR < 5 ml/min/1.73m2/yr  
 

 
แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HDC  ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 

2559 2560 2561 2562 2563 2564

อ.วานรนิวาส 58.77 59.59 51.79 64.67 69.25 58.6

จ.สกลนคร 60.9 58.39 55.12 58.58 63.63 64

เขตสุขภาพที่ 8 63.79 61.21 53.48 57.94 62.62 64.44

ทั่วประเทศ 63.64 63 56.6 60.63 65.36 65.91
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ตารางท่ี 77 ฐานข้อมูลการคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง อ.วานรนิวาส แยกรายต าบล  

ล าดับ ต าบล รพ.สต. 
ระยะ 

1 
ระยะ  

2 
ระยะ 
3a 

ระยะ  
3b 

ระยะ  
4 

ระยะ  
5 

ล้างไต ฟอกเลือด 
รวม

ระยะ5 
รวม

ทั้งหมด 
1 กุดเรือค้า จ้าปาดง 163 149 55 35 18 3 10 3 16 436 
2 ขัวก่าย ขัวก่าย 135 131 47 33 13 10 5 2 17 376 
3 ขัวก่าย ส้งเปือย 87 70 29 17 6 1 4 1 6 215 
4 คอนสวรรค ์ คอนสาย 106 104 31 18 21 5 6 4 15 295 
5 คูสะคาม โคกแสง 113 132 33 33 16 7 2 3 12 339 
6 เดื่อ ค้าหมูน 87 75 36 32 12 3 0 3 6 248 
7 เดื่อ ปานเจรญิ  146 141 58 32 32 11 2 7 20 429 
8 ธาตุ โนนแต ้ 115 118 47 31 20 4 3 2 9 340 
9 ธาตุ หนองฮาง 223 191 61 68 21 7 5 7 19 583 
10 นาค้า นาค้า 127 118 35 35 11 4 4 4 12 338 
11 นาซอ นาซอ 157 158 61 40 22 10 9 3 22 460 
12 วานร วานร 314 372 122 83 72 11 10 11 32 995 
13 ศรีวิชัย โนนอุดม 198 191 58 48 45 6 8 3 17 557 
14 หนองแวงใต้ หนองแวง 114 91 38 24 19 6 4 1 11 297 
15 หนองแวงใต้ วังเยี่ยม 95 63 36 14 9 3 3 1 7 224 
16 หนองแวง ห้วยหิน 124 103 37 12 14 4 6 1 11 301 
17 หนองสนม โพนแพง 89 118 59 40 21 9 6 0 15 342 
18 หนองสนม ทุ่งโพธิ ์ 212 174 54 33 43 23 6 5 34 550 
19 อินทร์แปลง แสงเจรญิ 69 74 26 25 15 1 5 1 7 216 

รวมทั งหมด 2,674 2,573 923 653 430 129 98 61 288 7,541 
แหล่งข้อมูล : ข้อมูลคลินิกชะลอไต โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที ่30 กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี  78 ผลการด าเนินงานการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามตัวชี้วัด   

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1 ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ e GFR <5 ml / 

min/  1.73 m2/yr 
66% 58.77 59.59 51.79 65.29 69.25 58.6 

2  ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่ได้รบัการค้นหา
และ    คัดกรองโรคไตเรื อรัง 

90% 31.88 27.69 52.46 70.33 55.75 60.52 

3 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ที่รอการยืนยันว่า
เป็นผู้ป่วยโรคไตเรื อรังรายใหม่  

 NA NA NA NA 37.29 36.39 

4 ร้อยละของผู้ป่วย DM, HT ทีเ่ป็นผู้ป่วยโรคไต
เรื อรังรายใหม่  

เพิ่มขึ น 
ไม่เกิน 10% 

17.98 80.07 62.37 48.55 2.7 5.61 

5 ผู้ป่วย CKD ทีม่ารับบริการ BP < 140/90 
mmHg 

>80% 65.66 74.08 73.38 69.04 71.43 65.24 

http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd1.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=d843f25a088253c22344d771113cf409
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=0f6df79c2f8887f50d7879b5fe91c080
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd2.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=dbec55e36330055a8cf0b6d05c2c354a
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=776b34ed2b824e1dcd2dc245e61ad169
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
6 ผู้ป่วยที่มารบับริการโรงพยาบาลได้รับ ACEi / 

ARB 
>60% 66.61 65.07 58.71 62.79 59.38 58.12 

7  ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลได้รับการ
ตรวจ Hb และมีค่าผลการตรวจ > 10 gm/dl 

>60% 12.16 11.64 7.54 31.95 33.66 30.13 

8  ผู้ป่วย (เฉพาะที่มเีบาหวานร่วม) ท่ีมารับ
บริการโรงพยาบาลไดร้ับการตรวจ HbA1c 
และมีคา่ผลการตรวจตั งแต่ 6.5% ถึง 7.5% 

>40% 3.3 14.71 16.70 9.8 7.35 11.34 

9 ผู้ป่วยกลุม่เสีย่งต่อโรคหลอดเลือดและหัวใจ
ได้รับยากลุม่ Statin 

>60% 64.75 71.02 74.71 77.36 79.81 76.92 

10 ผู้ป่วยได้รับการตรวจ serum K และมีคา่ผล
การตรวจ < 5.5 mEq/L 

>80% 96.92 98.06 97.85 98.62 98.85 98.43 

11  ผู้ป่วยไดร้ับการตรวจ serum HCO3 และมีค่า
ผลตรวจ > 22 mEq/L 

>80% 0 0 86.18 88.08 90.59 86.85 

12 การชะลอความเสื่อมของไต ผู้ป่วยไดร้ับการ
ตรวจ urine protein 

>80% 3.57 2.99 5.97 66.47 46.61 48.34 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HDC  ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

กระบวนการด าเนินงาน CKD Clinic 
สภาพปัญหา กระบวนการท างาน โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีอายุรแพทย/์อายรุแพทย์โรคไต 
- ผู้ป่วยขาดนัด/ ขาดยา 
- ผู้ป่วยส่วนใหญสู่งอายุ ขาดผูดู้แล    
มีข้อจ้ากัดด้านการรับรู้ การได้ยิน 
ความจ้า การเคลื่อนไหว  
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมตนเองได้น้อย 
- สถานการณโ์รคCovid-19 ส่งผล
กระทบต่อรูปแบบบริการในคลินิก   
ในชุมชมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เป็นอุปสรรค
ต่อการให้ข้อมูลเพื่อเสริมพลัง การตรวจ
ตามนัด ขาดการดูแลต่อเนื่องและการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน 

- มี CKD clinic แยกจาก NCD 
- ทุก รพ.สต. มี CKD corner 
- มีเครือข่าย/ชมรมรักษ์ไต ไทวานร 
ร่วมให้ค้าปรึกษา 
- ปรึกษาทางโทรศัพท ์24 ชม. 
- Empowerment รายครอบครัวที่
ชะลอไตไดไ้ม่ด ี
- R2R การจัดการสุขภาพตนเองเพื่อ
ชะลอไตเสื่อมใน CKD ระยะที่ 3 , 4 
- เฝ้าระวัง ตดิตาม สถานการณ์ 
Covid-19 ประชาสมัพันธ์ จัดสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม ยดึหลัก DMHTT  
- มีระบบตรวจส่งยาถึงบ้านโดย อสม. 

- การจัดการระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศ 
- การก้ากับติดตามผลการด้าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
- การเสรมิสร้างแรงจูงใจเพื่อ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของผู้ป่วย CKD 
ที่ชะลอไตไดไ้ม่ดี อาศัยความร่วมมือ
ของผู้ป่วย ครอบครัว เครือข่ายรักษ์ไต
และชุมชน 
- สง่เสริมผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธ
การบ้าบัดทดแทนไตเข้าถึงการรักษา
แบบประคับประคอง 

ปัญหาอุปสรรค 
1. มีปัญหาการสื่อสาร/ประสานระหว่าง รพ.กับศูนย์ HD เอกชน 
2. มีปัญหาการสื่อสาร/ศูนย์ประสานงาน/ส่งต่อด้านการบริจาค/ปลูกถ่ายอวัยวะในระดับจังหวัดและเขต  
3. ไม่มีอายุรแพทย์/อายุรแพทย์โรคไต ประจ้าโรงพยาบาลวานรนิวาส 

http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=7606d7f8e30d0fffcf0c2c3cffe2cd2b
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=e21ba0dbaac9b640cc6262f9b21dc399
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1734d4c14d93275a9b1ddc53d7591600
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=cc417db46c6b7f713a205b27fec159bd
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=a69f1a50b9ee7ae49a44d425269c1d20
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=1875e72cb83e331d141127ee68e3d0f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=3da103fdb473e0c80bccfac0b6f679f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=3da103fdb473e0c80bccfac0b6f679f8
http://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=kpi/kpi_ckd.php&cat_id=e71a73a77b1474e63b71bccf727009ce&id=3da103fdb473e0c80bccfac0b6f679f8
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เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

โอกาสพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ประจ าปี 2565 
1. การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้มีความถูกต้อง แม่นย้า น่าเชื่อถือ สามารถน้าใช้อ้างอิงได้จริง  
2. ขอเสนออนุมัติเพ่ิมกรอบอัตราก้าลังบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ อายุรแพทย์/ อายุรแพทย์โรคไต  
3. พัฒนาระบบการส่งต่อและ มีระบบ Consult อายุรแพทย์โรคไต รพศ. สกลนคร ที่ชัดเจน 
4. การเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย CKD ที่ชะลอไตได้ไม่ดี โดยอาศัยความ

ร่วมมือของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และเครือข่ายชมรมรักษ์ไตไทวานร 
5. ส่งเสริมผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ปฏิเสธการบ้าบัดทดแทนไตเข้าถึงการรักษาแบบประคับประคอง 
6. ก้ากับติดตามระบบการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื อรังให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ 

 
 
2.2.4 สาขาจักษุ   
ตัวช้ีวัด : 1. อัตราผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา            

โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M1  มีจ้านวน 214 เตียง มีแพทย์ศัลยกรรมกระดูก  
2 คน  ศัลยกรรมทั่วไป 2 คน  สูตินรีแพทย์ 1 คน กุมารแพทย์ 1 คน แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุ 1คน (ก.ค.64)  มี
พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา 2 คน   ปัจจุบันมีประชากรในพื นที่รับผิดชอบประมาณ 120,000 ราย  มีกลุ่มผู้สูงอายุ
ประมาณ 16,000 ราย  ในกลุ่มผู้สูงอายุจะพบปัญหาทางสายตาคือโรคตาต้อกระจก     เป็นส่วนใหญ่  โรงพยาบาล
วานรนิวาสได้เปิดให้บริการคัดกรองและสลายต้อกระจก โดยได้รับการสนับสนุนจักษุแพทย์พร้อมเครื่องมือจาก รพ
ศ.สกลนคร  และเครื่องมือผ่าตัดบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณลงทุนและเงินบริจาคเพ่ือซื ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่จ้าเป็นในการคัดกรอง และผ่าตัดต้อกระจก ทั งยังได้มีการพัฒนาทีมผ่าตัดให้มีความสามารถ
เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอกด้านจักษุ  ทุกจันทร์ที่ 1 , 3 ของทุกเดือน สามารถด้าเนินการผ่าตัด 1-2 
เดือน/ครั ง  สามารถลดปัญหาการเข้าถึงและระยะรอคอยนาน รวมถึงค่าใช้จ่ายสูง และท้าให้ลดโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากาการไม่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกในระยะเวลาที่เหมาะสม แต่เนื่องจากต้นปี 2563 ประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดเชื อไวรัสโควิดท้าไห้การด้าเนินการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกไม่สามารถด้าเนินการได้  
และมีปัญหาเรื่องความไม่พร้อมในด้านทีมและจ้านวนห้องผ่าตัดที่จ้ากัดอยู่ในช่วงปรับปรุงขยายเพ่ิมจ้านวนห้อง
ผ่าตัด  ทางคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล จึงมติระงับการบริการตรวจผู้ป่วยนอกด้านจักษุและการบริการ
ผ่าตัดต้อกระจก วางแผนเปิดให้บริการใหม่อีกครั งในปีงบประมาณ 2564 ที่จะมีจักษุแพทย์เรียนจบมาประจ้าการที่
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
การพัฒนาด้านบุคลากร  

1. ก่อน ปี 2556 ผู้รับผิดชอบงานผ่าต้อกระจกผ่านการอบรม –ดูงาน จาก โรงพยาบาลแม่ข่ายและมีทีมจักษุ
แพทย์ และทีมงานห้องผ่าตัดพร้อมเครื่องมือจาก  รพศ.อุดรธานี 

2. ปี 2556 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  จ้านวน 1 คน 
3. ปี 2561 มีพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาเพ่ิม  จ้านวน  1  คน 
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4. ได้รับการสนับสนุนจักษุแพทย์จาก รพศ.สกลนครออกตรวจ  OPD ด้านจักษุ 2 ครั ง/สัปดาห์ และผ่าตัดต้อ
กระจก 1-2 ครั ง/สัปดาห์ 

5. ปีงบประมาณ2563 ให้ทุนเรียนจักษุแพทย์ (ทุน  รพ.วานรนิวาส) 
6. ปีงบประมาณ 2564 มีจักษุแพทย์ประจ้าการเดือน ก.ค.64 (แพทย์ใช้ทุนเขต 8)  

การพัฒนาด้านการบริการและเครื่องมือ 
1. เปิดบริการ OPD จักษุ ทุกจันทร์ที่ 1, 3 ของทุกเดือน  (หยุดการให้บริการ ตั งแต่ เม.ย. 63 –ก.ค.64 เนื่อง

สถานการณ์โรคระบาด Covid -19) 
2. เปิดผ่าตัดต้อกระจก ทุก วันอังคารที่ 1, 3 ของทุกเดือน  (หยุดการให้บริการ ตั งแต่ เม.ย. 63 –ก.ค.64 

เนื่องสถานการณ์โรคระบาด Covid -19) 
3. จัดซื อเครื่องมือถ่ายจอประสาทตา 2 เครื่อง เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัส 1 เครื่อง  
4. ปีงบประมาณ 2562 ได้งบจัดซื อกล้องผ่าตัดตาใหม่ 1 เครื่อง , Slit lamp 1 เครื่อง 
5. ปีงบประมาณ 2563 วางแผนซื อเครื่อง Phacoemulsification แทนเครื่องที่ช้ารุด (ระงับรอปี 2564) 
6. ปีงบประมาณ 2564 เสนองานแผนจัดซื อเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ้าเป็นในงานบริการด้านจักษุ 
7. ปีงบประมาณ  2564 เปิดบริการงานผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในอย่างเป็นรูปแบบ โดยมีจักษุแพทย์ใช้ทุนเขต 

8 พญ.รติมา โชคชัยธนสิน เริ่มมาปฏิบัติงานเดือน กรกฎาคม 2564  
ตารางท่ี 79 ผลลัพธ์การด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสาขาตา ปีงบประมาณ 2561 - 2564 

ล าดับ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 
2561 2562 2563 2564 

1. อัตราการคดักรองวัดสายตา
ในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ นไป  
(ร้อยละ 75) 

ร้อยละ 77.01 
(15,724/ 
12,109) 

ร้อยละ 83.36 
(15,669/ 
13,062) 

ร้อยละ 88.64 
(16,401/ 
14,543) 

ร้อยละ 18.09 
(3,101/ 
17,138) 

2. ผู้ป่วย Blinding Cataract 
ได้รับการผา่ตัดต้อกระจกใน 
30 วัน (ร้อยละ 85) 

ร้อยละ 100 
192 ราย 

ร้อยละ 100 
107 ราย 

ร้อยละ 100 
102 ราย 

ร้อยละ 100 
8 ราย 

3. Diabetic  Retinopathy 
ความครอบคลุมการคัดกรอง 
DR (ร้อยละ 80) 

ร้อยละ 85.72 
(4,786/ 
5,583) 

ร้อยละ 68.98 
(4,036/ 
5,967) 

ร้อยละ 79.88 
(6,557/ 
5,238) 

ร้อยละ 41.58 
(2,803/ 
6,742) 

4. ผู้ป่วยHigh risk DR ได้รับการ
รักษาภายใน 30 วัน  
(ร้อยละ 100) 

ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 100 
(6/6) 

ร้อยละ100 
(10/10) 

ร้อยละ100 
(17/17) 

5. ผลงานให้บริการ  (ราย) 
- ตรวจรักษาท่ัวไป 
- ผ่าต้อกระจก  
- ลอกต้อเนื อ           

NA NA NA  
132 
14 
5 

แหล่งข้อมูล : รายงาน service plan สาขา จักษุ ณ 30 กันยายน 2564  
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แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาจักษุ 
การพัฒนาระบบบริการ กระบวนการด าเนินงาน 
บุคลากรทางการแพทย์ 1. ได้รับการสนับสนุนจักษุแพทย์จากนอกหน่วยงาน รพศ.สกลนคร 

2. ปีงบประมาณ 2563 ให้ทุนเรียนจักษุแพทย์ (ทุนโรงพยาบาลวานรนิวาส)   
จบปี 2566 
3. ปีงบประมาณ 2564 มีจักษุแพทย์ประจ้าการ ก.ค.64 (แพทย์ใช้ทุนเขต 8)  

บริการเชิงรับ 1. OPD ตา วันอังคาร 08.00-16.00 น./วันพฤหัสบดี 08.00-16.00 น.         
OR เปิดบริการ  วันจันทร์ – พุธ – พฤหัสบดี  (บ่าย) 
2. Node ดูแล อ.วานรนิวาส อ.บ้านม่วง อ.ค้าตากล้า 

กลุ่มบุคคลทั่วไป 1. ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา   สุขภาพดวงตา 
2.  คัดกรองสายตาเด็ก  ป.1 ทุกโรงเรียน 

กลุ่มสูงอายุ 1. คัดกรองค้นหาเชิงรุกในชุมชนให้ครอบคลุม เน้นเพิ่มความเข้มแข็งเครือข่าย 
2. กลุ่ม VA<20/400 ( Blinding cataract) Fast Track ภายใน 30 วัน ส่งต่อ
แบบไร้รอยต่อเขตบริการสุขภาพเขต 8 

กลุ่มเบาหวาน 1. เพิ่มการคัดกรองตามกลุ่มเป้าหมาย ติดตามรับการรักษา 
 
 
2.2.5 สาขาโรคหัวใจ 
ตัวช้ีวัด : 

1. ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล ≤ ร้อยละ 9  
2. อัตราผู้ป่วย STEMI ที่มีข้อบ่งชี  ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 30นาที (DTN) >80% (เขต8 >50%)   
3. อัตราการส่งต่อผู้ป่วย STEMI ให้ได้รับการท้า PPCI ภายใน 120 นาที (DTB)  >80%  (เขต8 >50%) 
4. อัตราการส่งต่อผู้ป่วย STEMI เพ่ือท้า PPCI ภายใน 30 นาที (DIDO) > 80% 
5. อัตราการเข้าถึงบริการภายใน150นาที (OTH) >80% 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นโรงพยาบาลระดับ  M1  ห่างจาก รพศ.สกลนคร 80 กม. จากการพัฒนา

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ จังหวัดสกลนคร โดย รพศ.สกลนครเป็นแม่ข่าย ได้จัดตั งศูนย์หัวใจ
เพ่ือแผ่นดิน  ช่วยเตรียมความพร้อมในเรื่องการพัฒนาศักยภาพ ด้านความรู้และทักษะในการดุแลผู้ป่วย ระบบให้
ค้าปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง  โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลลูกข่ายที่มีการปรับ
รูปแบบการดูแลผู้ป่วย STEMI ให้เข้าถึงการเปิดหลอดเลือดให้เร็วที่สุด โดยการให้ยาละลายลิ่มเลือด  และการส่ง
ต่อเพ่ือท้า PPCI ภายใน 120 นาที   ไม่มีอายุรแพทย์  ผู้ป่วยส่วนใหญ่ถูกส่งต่อเพ่ือท้า PPCI  แต่ยังมีผู้ป่วยบางราย
ที่ยังมีการให้ SK เพ่ือเปิดหลอดเลือดก่อนส่งต่อตามข้อบ่งชี     ผลการด้าเนินงาน ปี 2564 อัตราตาย STEMI ลดลง  
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ร้อยละ 5.26 , อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือด (SK) ภายใน 30 นาทีตามข้อบ่งชี  (DTN) ร้อยละ 50  , 
DIDO in 30 min ร้อยละ 15.7 , อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการท้า PPCI ภายใน 120 นาที (DTB1 : EKG to wire) 
ร้อยละ 45 ซึ่งความทันเวลาน้อยเนื่องจาก การส่งต่อล่าช้า เป็นผลการงานที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและความปลอดภัยในกลุ่มผู้ป่วยโรค STEMI ดังนั น PCT จึงต้องพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย STEMI อย่าง
สม่้าเสมอและต่อเนื่องและคาดหวังว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรจะลดลงเรื่อยๆ 
ตารางท่ี 80 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สาขาโรคหัวใจ  ปีงบประมาณ 2559–2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละผู้ป่วย STEMI เสียชีวิต <10% 10.5% 18.1% 14.2% 23% 12.5% 5.26% 
2. ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลาย

ลิ่มเลือดภายใน 30 นาที 
> 

50% 
42.8% 0 20% 33% 0 50% 

3. ผู้ป่วย STEMI ได้รับการท้า 
PPCI ภายใน 120 นาที 

>80% 30.7% 27.2% 28.5% 88% 81% 45% 

4. อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับการ
ส่งต่อเพ่ือท้า PPCI ภายใน 
30 นาที 

>80% NA NA NA 20% 25% 15.7% 

5. อัตราผู้ป่วย STEMI เข้าถึง
บริการภายใน 150 นาที 

> 
80% 

NA NA NA 70.5% 56% 89% 

6. อัตราการท้า EKG in 10 min 100% NA NA NA 94% 100% 63% 
7. อัตราการเรียกใช้ 1669  >80% NA NA NA 7% 25% 15.7% 

แหล่งข้อมูล : รายงาน SP สาขา STEMI รพ.วานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 
Seamless ACS Care   

Pre hospital In hos Post hospital 
เป้าหมาย : เข้าถึงบริการรวดเร็ว
ทันเวลาการป้องกัน 
กระบวนการ : Pre hospital  
การประชาสัมพันธ์อาการ/1669 
การสร้างเครือข่าย 
- พัฒนาการใช้ Application การ
คัดกรองอาการเบื องต้น  ; App  
ACS  Alert  
- เครือข่าย พชอ./สภาสุขภาพ 

เป้าหมาย : การวินิจฉัยถูกต้อง  
ส่งต่อทันเวลา  
กระบวนการดูแลผู้ป่วย : In hos  
- Fast Tract  
- พัฒนาแนวปฏิบัติ (CPG) 
การประเมิน การคัดกรอง, การ
เข้าถึง,การวินิจฉัย, การให้ยา SK, 
ระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  

เป้าหมาย : ดูแลต่อเนื่อง 
การป้องกัน คุณภาพชีวิตที่ดี 
กระบวนการ : Post hospital 
- การดูแลโดย สหสาขาวิชาชีพ
และเครือข่าย,แนวทางการดูแล
ต่อเนื่อง 
- ทะเบียนรายชื่อผู้ป่วย แยก
พื นที่ 



130 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

Pre hospital In hos Post hospital 
- เครือข่าย รพ.สต ,อสม. ทุก
พื นที.่ 
- เครือข่าย ส่วนราชการ/อปท. 
- เครอืข่าย ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
- Primary Prevention , 
Seamless NCD 

- บุคลากร มีความรู้ จัดวิชาการ
และการใช้แนวทางปฏิบัติ 
- การทบทวนการดูแลผู้ป่วย/
ทบทวน ตัวชี วัด 
- Register ระบบงานสารสนเทศ / 
Cloud   

- ติดตามดูแลต่อเนื่อง ป้องกัน ,
การเฝ้าระวัง  
- Secondary prevention 

 
แผนพัฒนาต่อเนื่อง 

1. การเข้าถึงบริการ 
- ให้ความรู้ทีมน้าสร้างเครือข่ายในชุมชน เสริมพลัง รพ.สต. 
- ครอบคลุม ทุกช่องทางให้ความรู้  ประชาชนทุกกลุ่ม 
- พัฒนาการใช้ Application การคัดกรองอาการเบื องต้น  ; App  ACS  Alert  

2. ระบบการดูแลผู้ป่วย (fast tract ) 
- การคัดกรอง การวินิจฉัยเร็ว  การขอค้าปรึกษาอายุรแพทย์โรคหัวใจ 
- การส่งต่อเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
- การทบทวนการดูแลผู้ป่วย ของทีมสหสาขาวิชาชีพ 

3. การดูแลต่อเนื่อง  
- การพัฒนาและเสริมพลังเครือข่าย ทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

2.2.6  สาขา Stroke 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองไม่เกินร้อยละ 7  
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา 

โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้ผ่านการประเมินรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัดด้านโรคหลอด
เลือดสมอง (PNC Stroke) เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561- 14 กุมภาพันธ์ 2564 มีก้าหนดอายุ 3 ปี ผลการด้าเนินงานในปี 
2563,2564 ที่ผ่านมา อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 0.63 ,1.43 ตามล้าดับ ร้อยละผู้ป่วยโรค
หลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน (I63)   ที่มีอาการไม่เกิน 4.5   ชั่วโมง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 60 นาที 
ร้อยละ 50,76.9  ตามล้าดับ 
ตารางท่ี 81  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สาขา Stroke ปี 2560 – 2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อัตราการเสียชีวิตโรคหลอดเลือดสมอง 

I60-I69 
<7% 0.76 1.06 3.25 0.63 

 
1.27 

2 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
แตก (Hemorrhagic Stroke: I60-I62) 

25% N/A N/A 14.29 4.76 9.52 

3 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke: I63) 

5% N/A N/A 2.78 0 0 

2. ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะ Stroke ให้การ
รักษาทันภายใน 180 นาที 

>70% 38.96 47.5 28.7 75.6 50.2 

3. ร้อยละผู้ป่วย Ischemic strokeได้รับยา 
rt-PA 

3 % 6.78 14.6 7.8 16.2 11.3 

4. ร้อยละผู้ป่วย stroke ได้รับการให้ยา rt-P
ภายใน 60 นาที 

50% 75 33.3 50 50 62.5 

5. ร้อยละผู้ป่วย Stroke fast track ที่ได้รับ
การตรวจ CT Brain ภายใน 30 นาที 

≥80% 100 84.5 83 85.7 97.8 

6. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใน
สมองแบบมีอาการ (Symtomatic 
Intracerebral Hemorrhage :SICH) 
หลังได้รับยา rt-PA 

< 6% 0 0 0 0 0 

7. ร้อยละของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกใน
สมองแบบไม่มีอาการ(Asymtomatic 
Intracerebral Hemorrhage :AICH) 
หลังได้รับยา rt-PA 

< 6% 0 0 0 0 0 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เป้า 

หมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
8. ระยะเวลาเฉลี่ยในการให้การรักษาด้วยยา

ละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด้า  
(Door to Needle Time)  

>50 0 76 50 76.5 55 

9. ระยะเวลาเฉลี่ยตั งแต่ผู้ป่วยมีอาการ จนถึง
ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 
(Onset to Needle)  (นาที) 

 165 101 145 146.5 126 

แหล่งข้อมูล : รายงาน SP สาขา STROKE  ณ 30 กันยายน  2564  
 
ปัญหาและแนวทางพัฒนา 

ปัญหา แนวทางพัฒนา 

1 การเข้าถึง 1. 1. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆเช่นหอกระจายข่าว ทุกสัปดาห์อย่าง
ต่อเนื่อง , โดย ก้านัน,ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

2. 2. สื่อสารที่โรงเรียน อสม  ทุกรพ.สต. ,สร้าง อสม.เชี่ยวชาญ 
3. ประชาสัมพันธ์ ระบบEMS , โทร 1669 ให้ทั่วถึง 

4. 4. พัฒนาการน้าส่ง เครือข่าย FR ,จิตอาสา, กู้ชีพ , กู้ภัย ให้รวดเร็วปลอดภัย 

2.การคัดกรองผู้ป่วยในกลุ่ม
เสี่ยง 

1. เพ่ิมความเข้มข้นและครอบคลุมการคัดกรอง DM /HT รายใหม่ 
2. กระต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย มีแบบอย่าง อสม. 
3. คัดกรอง THAI CV RISK ในประชากรอายุมากกว่า 35 ปี  
4. รณรงค์ใช้มาตรการ นคร 2 ส 

3. การฟ้ืนฟูสภาพ 1. ประสานงานศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ติดตามการเยี่ยมบ้าน โดย สหวิชาชีพ  
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2.2.7 สาขา อายุรกรรม/Sepsis   
ตัวช้ีวัด : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired  
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

Sepsis เป็นปัญหาระดับประเทศ ส่งผลให้มีอัตราการเสียชีวิตสูงติด 1 ใน 5 ของอัตราเสียชีวิตทั่วโลก และ
ทุก 1 ชม.จะมีผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื อในกระแสเลือดจ้านวน 1,000 คน หรือ 24,000 คนต่อวัน ประเทศ
ไทยพบอัตราการเสียชีวิตปี พ.ศ. 2557 – 2559 จ้านวน 65.3, 66.4 และ 68.2 ต่อแสนประชากร อัตราตาย
ภาพรวมของประเทศเขตบริการสุขภาพ 8  ปี พ.ศ. 2560 – 2562 ร้อยละ 25.9, 27, 27.47 สาเหตุการติดเชื อ
ส้าคัญ ได้แก่ปอดอักเสบ ส้าหรับอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลวานรนิวาส ปี พ.ศ. 2560 – 2562ร้อยละ 17.8, 
6.7 และ 9.9 สาเหตุการติดเชื อส่วนใหญ่พบระบบทางเดินอาหาร และทางเดินปัสสาวะ การลด Severe sepsis ได้ 
ต้องเริมการรักษาโดยกระบวนการ Early detection, Early diagnosis, Monitor ด้วยบุคลากรที่ช้านาญ โดย 
admit ICU, การเชื่อมโยงกับเครือข่าย  และการส่งต่อที่มีคุณภาพ  refer เหมาะสม การ Prevent ลงสู่ชุมชน    
(อสม., ประชาชน, นสค., PCC) ในกลุ่มเสี่ยง, ผู้สูงอายุ ลดการ Refer in ไป รพศ./รพท. จาก รพ. node  
กระบวนการพัฒนา  

1. primary prevention : ป้องกัน/ลด การป่วย โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน มีการดูแลตนเอง 
ให้ความรู้การดูแลผู้ป่วย Sepsis ใน ร.ร.ผู้สูงอายุ  ร.ร.อสม.แต่ละ  รพ.สต. ก้าหนดแนวทางระบบการดูแล
ผู้ป่วยให้กับ จนท. รพ.สต. จัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่และด้าเนินการฉีดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และ
รณรงค์ให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มโรคเรื อรัง ตามที่ได้รับการจัดสรร
วัคซีน 

2. Secondary to tertiary :  
- Early detection : ก้าหนดให้ OPD ใช้ qSOFA score, IPD ใช้ SOS ในการประเมินผู้ป่วย, เจาะ 

ABG ผลออกภายใน 30 นาที และเจาะซ ้า ทุก 2 ชม. 
- Early resuscitation : การรักษาตาม 6 bundle หลังวินิจฉัยว่าเป็น Sepsis การใช้ Standing order 

sepsis, ทบทวนการดูแลผู้ป่วย Sepsis, การใช้แบบฟอร์มติดตามเฝ้าระวังผู้ป่วย sepsis ในทุก IPD 
- Referral system : ผู้ป่วย Septic shock ได้รับ Fast track เข้า ICU, การสื่อสารกับทีมดูแลรักษาที่

มีประสิทธิภาพ, ผู้ป่วยได้รับการ refer ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด และรวดเร็ว ปลอดภัย 
3. Knowledge : ร่วมประชุม Service plan ที่อุดรธานี, จัดประชุมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาล, รับ

การนิเทศงานระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis จากเขตบริการสุขภาพที 8 ที่สกลนคร, ประชุม คกก. Sepsis 
ของ รพ. เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและน้ามาปรับแก้ไขระบบการดูแลผู้ป่วยให้ดีขึ น 

4. Information and data : ICT ของโรงพยาบาลท้าโปรแกรมเพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลของผู้ป่วยตามรหัส
โรคผู้ป่วย Sepsis ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรม Hos XP ของโรงพยาบาล, ตั งกลุ่มไลน์ผู้รับผิดชอบการ
ดูแลผู้ป่วย Sepsis ของแต่ละหน่วยงานเพื่อสื่อสาร แก้ไขปัญหาระบบการดูแลผู้ป่วย Sepsis ร่วมกัน 

 



134 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

ตารางท่ี 82 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สาขาอายุรกรรม/Sepsis  ปี 2561 -2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1. อัตราตายผู้ป่วยติดเชื อในกระแส

เลือดแบบรุนแรงชนิด community-
acquired 

< 
28.00 

6.67 9.93 7.97 14.85 

2. อัตราการได้รับ Antibiotic ภายใน 1 
ชั่วโมง (นับจากเวลาที่ได้รับการ
วินิจฉัย)  

≥90.00 85.52 85.38 89.67 90.15 

3. อัตราการเจาะ H/C ก่อนให้ 
Antibiotic ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

≥90.00 85.58 91.04 90.2 93.19 

4. อัตราการได้รับ IV 30 ml/kg ใน 1 
ชั่วโมงแรก (ในกรณีไม่มีข้อห้าม)  

≥90.00 100 99.67 98.73 96.19 

5. อัตราผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบภาวะ
วิกฤติ (ระดับ 2-3) ภายใน 3 ชั่วโมง  

>30.00 84.57 93.83 87.90 87.46 

6. จ้านวนผู้ป่วยติดเชื อในกระแสเลือด
แบบรุนแรงที่ส่งต่อ (เฉลี่ยต่อเดือน) 

 8.08 5.50 9.42 10.17 

แหล่งข้อมูล : รายงานผู้ป่วย sepsis Hos xp  รพ.วานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ทีมบุคลากรทางการแพทย์ยังไม่สามารถปฏิบัติตาม 6 bundle ในบางตัวได้ เช่น การท้า H/C หลังให้ ATB 

หลังวินิจฉัยเกิน 1 ชม.  
2. ทีมบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนยังไม่ทราบแนวทางการดูแลผู้ป่วย septic shock ตาม Guideline 

ของโรงพยาบาล ( การใช้ Standing order ) 
3. ผู้ป่วย septic shock มา FU ที่คลินิกโรคเรื อรัง และผู้ป่วย ที่ Refer กลับมาฉีดยาต่อที่โรงพยาบาลใกล้

บ้านได้รับการวินิจฉัย Septic shock  
4. การลงข้อมูลของผู้ป่วย septic shock ยังไม่อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน 
5. ผู้ป่วยปฏิเสธการรักษา ให้การรักษาแบบ palliative ไม่ลงการวินิฉัย  palliative 
6. ความเข้าใจการให้คะแนน SOS score ของทีมดูแลรักษา   
7. การลงรหัส ICD 10 ในกลุ่มผู้ป่วย refer ที่ได้รับการวินิจฉัย Septic shock ลงรหัสเป็น A419 ท้าให้อัตรา

การ Refer มีจ้านวนมากขึ นเมื่อเทียบกับจ้านวนผู้ป่วยที่ Dx sever sepsis septic shock  
8. ประชาชนยังไม่ค่อยตระหนักในความรุนแรงของโรคติดเชื อในกระแสโลหิต และยังไม่เข้าใจในเรื่องโรคติด

เชื อในกระแสโลหิต 
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โอกาสพัฒนา 
1. ทบทวน CPG Sepsis ปรับให้เข้ากับบริบทของอ้าเภอวานรนิวาส  ใช้แบบประเมิน qSOFA score และ 

SOS score  
2. สื่อสารแนวทางการดูแลผู้ป่วยตาม CPG Sepsis การปฏิบัติตามแนวทาง การใช้ Standing order แจ้ง

เป้าหมายและตัวชี วัด พร้อมทั งรายงานผลการปฏิบัติงาน และทบทวนกระบวนการเป็นระยะ 
3. ประชุมเพ่ือท้าความเข้าใจร่วมกันในการวินิจฉัยและการ Dx. โรค ตาม ICD 10 รวมทั งการลงรหัส 

Palliative (Z51.5) 
4. ทบทวน จัดตั งคณะกรรมการท้างานและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั งรายงานผลการปฏิบัติงาน ทบทวน

ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ น เพ่ือร่วมหาแนวทางแก้ไข 
5. ร่วมประชุม Best Practice Model Sepsis, Word sepsis day 
6. การเข้าถึงบริการ ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 1669, การประเมินผู้ป่วยของ จนท. รพ.สต. ใช้ qSOFA 

score, การดูแลผู้ป่วยในการ Fast track มาท่ี รพ., ออกให้ความรู้เรื่อง sepsis ใน ร.ร.อสม. ทุก รพ.สต. 
7. เตรียมความพร้อมของญาติและผู้ป่วยถึงอาการ alert sepsis 
8. จัดท้าคู่มือ Sepsis ฉบับประชาชนโดยอิงของเขตบริการสุขภาพ 8 
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2.2.8 สาขามะเร็ง 
ตัวช้ีวัด  

1. ร้อยละของการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่มีอัตราป่วยสูงสุด                           
3 อันดับแรกในพื นที่เขตสุขภาพ 

2. ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 
3. ร้อยละของประชากรสตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
4. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่และไส้ตรง 
5. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน ้าดี 
6. ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย ทางพยาธิวิทยา ภายใน 2 สัปดาห์ 
7. ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
8. โรงพยาบาลมีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 
9. โรงพยาบาลมีการรายงานข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาล (Hospital based) 
10. โรงพยาบาลมีการส่งข้อมูลทะเบียนมะเร็ง ขึ น Website 

ผู้รับผิดชอบ  
1. นายพิชัย    พลจิตต์  นายแพทย์ช้านาญการ 
2. นางอ้อยทิพย์   อโนมา  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
3. นางพชรพร   ค้าภูษา  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
4. นางนันทะนิษฐ์   สุขรักษา  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
5. นางรัตนา   ธรรมทาทอง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
6. นางศศิธร   จันทร์ตื อ  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
7. นางสาวสุดารัตน์  อาแพงพันธ์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
8. นางสาวสุรีรัตน์   พลศรีดา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
9. นางสาวชรัณดา   สูญยะราช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
10. นางสาวธราญา   พันธุ์คุ้มเก่า เภสัชกรช้านาญการ  

 
สถานการณ์และสภาพปัญหา 

 รายงานการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 

 
แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล Long term care  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 

ปี 2558 

55 ราย

ปี 2559 

70 ราย

ปี 2560

107 ราย

ปี 2561    

37 ราย

ปี 2562

175 ราย

ปี 2563

153 ราย

ปี 2564

58 ราย                                                             
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สถานการณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับ แยกตามเพศ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งข้อมูล : โปรแกรม ThaiCancerBased Version 6.2  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

ตารางท่ี 83 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ระดับยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 - 2564  

ยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน 

เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2561 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2562 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2563 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2564 
(ร้อยละ) 

1. Primary Prevention 
1.1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้
ประชาชนเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่มีอัตรา
ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก   ในพื นท่ีเขต
สุขภาพ 

≥ ร้อยละ 
80 

มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้

ประชาชน
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง 

มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้

ประชาชน
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง 

มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้

ประชาชน
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง 

มีการจัด
กิจกรรม
รณรงค์ให้
ความรู้

ประชาชน
เกี่ยวกับ
โรคมะเร็ง 

2.Screening and Early Detection 
2.1 ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-70 ปี) ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ดว้ย 
BSE 

≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 86.16 
 

ร้อยละ 82.26 
(23,475 
/27,860) 

 

ร้อยละ 73.49 
(2,0415/ 
27,781)  

(จากฐานข้อมูล
HDC 30 ก.ย. 

63) 

ร้อยละ 94.28 
(3,096/ 
3,284)  

(จากฐานข้อมูล
HDC 30 ก.ย. 

64) 

เพศชาย 176 ราย เพศหญิง 190 ราย 
Liver cancer & CCA___82 ราย (46.59%) 
Colorectal cancer___ 25 ราย (14.20%) 

Lung cancer___ 21 ราย (11.93%) 
Gastric cancer___ 12 ราย (6.82%) 
Prostate cancer___ 5 ราย (2.84%) 

Head and neck cancer___ 3 ราย (1.70%) 
Soft tissue sarcoma___ 3 ราย (1.70%) 

Brain cancer___ 2 ราย (1.14%) 
Esophageal cancer___ 2 ราย (1.1%) 

Other___ 9 ราย (5.11%) 

60 ราย (31.58%)___Liver cancer & CCA 
34 ราย (17.89%)___ Breast cancer 
26 ราย (13.68%)___ Colorectal cancer 
9 ราย (4.74%)___ Ovary cancer 
9 ราย (4.74%)___ Cervical cancer 
6 ราย (3.16%)___ Gastric cancer 
6 ราย (3.16%)___ Lung cancer 
5 ราย (2.63%)___ Thyroid cancer 
4 ราย (2.11%)___ Gallbladder cancer 
10 ราย (5.26%)___ Other 
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ยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน 

เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2561 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2562 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2563 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2564 
(ร้อยละ) 

2.2 ร้อยละของประชากรสตรี
กลุ่มเป้าหมาย (อายุ 30-60 ปี) ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกู 
ด้วยวิธี Pap smear หรือ VIA 

≥ ร้อยละ 
64.75 

ร้อยละ  
64.82 

 

ร้อยละ 68.22 
(15,673/ 
22,973) 

 

ร้อยละ 17.95 
(4,079/ 
22,721) 

(จากฐานข้อมูล  
HDC 30 ก.ย. 

63) 

ร้อยละ 13.30 
(338 /2,541) 
(จากฐานข้อมูล  
HDC 30 ก.ย. 

64) 

2.3 ร้อยละของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย (อายุ 50-70 ปี) ได้รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่
และไส้ตรง 

 ร้อยละ 71.17 
(3,871 
/5,439) 

- ร้อยละ 96.32 
(2,204 
/2,288) 

- 

2.4 ร้อยละประชากรกลุม่เป้าหมาย  
(อายุ 50-70 ปี)  ท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่และไสต้รง   
มีผลตรวจเป็นบวก 

 ร้อยละ 12.08 
(468/3,871) 

- ร้อยละ 21.32  
(470/ 2,204) 

- 

2.5 ร้อยละประชากรกลุม่เป้าหมาย  
(อายุ 50-70 ปี)  ท่ีได้รับการตรวจคัด
กรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่และไสต้รง  มี
ผลตรวจเป็นบวกและไดร้ับการส่อง
กล้องดูล้าไส้ (Colonoscope) 

 ร้อยละ 6.41 
(30/468) 
พบ CA 

Rectum 1 
ราย  

HN 52602 
อายุ 56 ปี 

หมู่ 6 ต.หนอง
สนม 

ร้อยละ 10.73 
(47/438)  

พบ CA 1 ราย 
HN 84836  
อายุ 58 ปี 

หมู่ 1 ต.หนอง
แวง 

ร้อยละ 15.34 
(60/391) 

พบ CA 3 ราย 
1. HN 

110481 
CA colon  

อายุ 63 ปี หมู่ 
3 ต.กุดเรือค้า 
2. HN 34512 
CA rectum  

อายุ 70 ปี หมู่ 
3 ต.หนองแวง 
3. HN 54927 

อายุ 58 ปี  
หมู่ 7ต.วานร

นิวาส 

- 

2.6 ร้อยละประชากรกลุม่เป้าหมาย  
(อายุ 40 ปีขึ นไป)  ที่ได้รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งท่อน ้าดี มีความเสีย่ง
ตอ่การเป็นมะเร็งท่อน ้าดี ไดร้ับการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์       
  

≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 65.30 
(3,698/5,663) 

ร้อยละ 
106.51 
(3,253 / 
3,054) 

ร้อยละ 13.51 
(434 / 
3,212) 

- 
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ยุทธศาสตร์ การด าเนินงาน 

เป้าหมาย
การ

ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2561 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2562 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2563 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

2564 
(ร้อยละ) 

3.Screening and Early Detection 
3.1 ร้อยละของผู้ป่วยได้รับการ
วินิจฉัย ทางพยาธิวิทยา ภายใน 2 
สัปดาห ์

≥ ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 94 
(90/96) 

ร้อยละ 97 
(61/63) 

ร้อยละ 96 
(88/92) 

ร้อยละ 94 
(15/16) 

4.Cancer Treatment 
4.1 ร้อยละผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วยการผ่าตดั ภายในระยะ 4 สัปดาห ์

≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 77 
(72/93) 

ร้อยละ 73 
(56/77) 

ร้อยละ 71 
(81/114) 

ร้อยละ 86 
(113/131) 

4.2 ร้อยละผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วยเคมีบา้บัด ภายในระยะ 6 
สัปดาห ์

≥ ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 80 
(55/69) 

ร้อยละ 71 
(37/52) 

ร้อยละ 81 
(70/86) 

ร้อยละ 77 
(55/71) 

4.3 ร้อยละผู้ป่วยที่ไดร้ับการรักษา
ด้วยรังสรีักษา  ภายในระยะ 6 
สัปดาห ์

≥ ร้อยละ 
80 

ส่งต่อหน่วยรังสี
รักษา รพ.
สกลนคร 
14 ราย 

ส่งต่อหน่วย
รังสีรักษา รพ.

สกลนคร 
10 ราย 

ส่งต่อหน่วย
รังสีรักษา รพ.

สกลนคร 
21 ราย 

ส่งต่อหน่วย
รังสีรักษา รพ.

สกลนคร 
23 ราย 

5.Palliative Care 
5.1 โรงพยาบาลมีการดูแลผู้ป่วยแบบ
ประคับประคอง 

 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 
เริ่มปีงบประมาณ 2558 

6.Cancer Information 
6.1 โรงพยาบาลมีการรายงานข้อมูล
ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล    
(Hospital based) 

 ทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (Hospital based) เริม่
ปีงบประมาณ 2560 

6.2 โรงพยาบาลมีการส่งข้อมลู
ทะเบียนมะเร็ง  ขึ น Website 

 การบันทึกและส่งข้อมูล                                              
โปรแกรม ThaiCancerBased 

เริ่มปีงบประมาณ 2560 
7.Cancer Research 
รวมทั งเขตบริการสุขภาพ อย่างน้อย 
1 เรื่อง 

 - - - - 
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แผนพัฒนางาน Service Plan สาขามะเร็ง ปีงบประมาณ 2565 

1. ทบทวนวิธีปฏิบัติ/ชี แจงตัวชี วัดและระยะเวลาของการประเมินผล แก่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละแผน
ยุทธศาสตร์ 

2. การคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่และไส้ตรง ในประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีผลตรวจเป็นบวก (Positive)              
จัดตารางการส่องกล้องดูล้าไส้ (Colonoscopy) สัปดาห์ละ 2 วัน (วันพฤหัสบดีและวันศุกร์) เป้าหมาย
การส่องกล้องดูล้าไส้ 14 ราย/สัปดาห์  

3. การคัดกรองมะเร็งล้าไส้ใหญ่และล้าไส้ตรงในประชากรสิทธิ์ UC อ้าเภอวานรนิวาสอายุ 50-70 ปี จ้านวน 
2,069 คน (ด้าเนินการเดือน มีนาคม-เมษายน 2564) 

4. โครงการการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (OV) และมะเร็งท่อน ้าดี (CCA) ในพื นที่ต้าบลต้นแบบโครงการ
การตรวจอุจจาระในต้าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดีให้ได้ครบ จ้านวน 600 ราย ในกลุ่มประชากร
อายุ 15 ปีขึ นไป (ปี 2564 พื นที่ต้าบลต้นแบบ มี 6 ต้าบล ได้แก่ วานรนิวาส คอนสวรรค์ กุดเรือค้า อินทร์
แปลง หนองแวง และหนองแวงใต้ ต้าบล ละ 100 ราย ถ้าต้าบลไหน พบOV≥5% ต้องได้รับการตรวจคัด
กรองเพ่ิมอีก 805 ราย : ต้าบล  

5. โครงการโรคพยาธิใบไม้ตับ (OV) และมะเร็งท่อน ้าดี (CCA) ในพื นที่ต้าบลต้นแบบโครงการการตรวจ
อุจจาระ ในต้าบลต้นแบบในการจัดการสุขภาพด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการ สิ่งแวดล้อม 
เพ่ือป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน ้าดี (ปี 2564 พื นที่ต้าบลต้นแบบ มี 6 ต้าบล ได้แก่ วานร
นิวาส คอนสวรรค์ กุดเรือค้า อินทร์แปลง หนองแวง และหนองแวงใต้) และการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อ
น ้าดี โดยวิธีอัลตร้าซาวด์ ให้ได้ครบ   ตามยอดจัดสรร ปี 2564 จ้านวน 150 ราย โดยด้าเนินการตรวจอัลต
ร้าซาวด์ที่โรงพยาบาลวานรนิวาสในวันราชการ จ้านวน 10 ราย วันหยุดราชการจ้านวน 30 ราย ท้าการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ โดยแพทย์จ้านวน 4 ท่าน  และพยาบาล 1 ท่าน  
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2.2.9  สาขา Palliative care 
ตัวช้ีวัด  

1. ระดับความส้าเร็จในการด้าเนินงานการดูแลระยะยาว (เป้าหมายระดับ 3) 
1.1 ร้อยละหน่วยบริการที่มีศูนย์ดูแลต่อเนื่องคุณภาพ 
1.2 ร้อยละหน่วยบริการที่มีระบบข้อมูลการดูแลระยะยาว 
1.3 ร้อยละผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3 และ เตียงประเภทที่ 4 (Palliative care) ได้รับการดูแลต่อเนื่องอย่าง
มีคุณภาพ 

2. โรงพยาบาลระดับ M1 – M2 ที่มีการจัดตั ง Palliative care unit อย่างน้อยร้อยละ 80 
3. ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงทั งหมด/เกือบทั งหมด ได้รับการเยี่ยมบ้าน อย่างน้อย ร้อยละ 80 
4. คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 3 (ตามมาตรฐาน Barthel ADL Index) ดีขึ นหรือดูจากการย้าย

เตียงเป็นเตียง 2 หรือ 1 อย่างน้อยร้อยละ 20 
5. ผู้ป่วยเตียงประเภทที่ 4 (Palliative care) ได้รับการจัดการกับอาการรบกวน อย่างน้อยร้อยละ 80 
6. การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ เช่น แผลกดทับ,ข้อติด,ปอดบวม, แผลติดเชื อไม่เกินร้อยละ 

20 
7. ผู้ป่วย Long Term Care มีอัตราการ Re-admission ไม่เกินร้อยละ 5 

สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  
ปัจจุบันมีจ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคเรื อรังเพ่ิมขึ นเป็นจ้านวนมากที่มีปัญหาซับซ้อนจ้าเป็นต้องได้รับการดูแล

รักษาในโรงพยาบาล  ในบางรายมีภาวะแทรกซ้อนจ้าเป็นต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ นในขณะที่ผู้ป่วยบางรายต้อง
กลับมานอนโรงพยาบาลซ ้าท้าให้ภาระงานของเจ้าหน้าที่เพ่ิมมากขึ นจ้านวนเตียงไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย
เกิดความแออัดในโรงพยาบาลและยังเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล  นอกจากนี ตัวผู้ป่วย/ผู้ดูแลครอบครัว
ยังเกิดความรู้สึกเครียดเบื่อหน่ายท้อแท้และเกิดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ นด้วย 

จากปัญหานี ท้าให้โรงพยาบาลวานรนิวาส  ต้องทบทวนปัญหาของผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลนานๆและ
จ้านวนผู้ป่วยที่กลับมานอนโรงพยาบาลซ ้า  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคเรื อรังที่มีภาวะแทรกซ้อนและผู้ป่วยระยะ
สุดท้ายที่ไม่สามารถจัดการอาการรบกวนได้  ดังนั นเพ่ือพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ
บริการที่ได้มาตรฐานจึงจ้าเป็นต้องมีการพัฒนาการดูแลแบบองค์รวมพัฒนาการสร้างสุขภาพและพัฒนาระบบการ
ดูแลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายมากขึ น 

โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้จัดบริการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยมุ่งการจัดบริการสุขภาพให้ผู้ป่วย
ครอบครัวและชุมชนสามารถเรียนรู้การดูแลสุขภาพของตนในเบื องต้นได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื อรังที่ต้อง
จ้าหน่ายออกจากโรงพยาบาล  เมื่ออาการของโรคอยู่ในระยะพ้นจากภาวะวิกฤตมีอาการคงที่หรืออยู่ในระยะ
สุดท้ายของโรค  ในปี 2563 ได้ทบทวนการท้างานที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มโรคท่ีเป็นเป้าหมายในการดูแลต่อเนื่อง เดิมมี
ทั งหมด 11 กลุ่มโรคนั น มีกลุ่มที่ได้รับการดูแลเต็มที่ ได้แก่ ผู้ป่วยเตียงประเภทเตียง 3 ,ผู้ป่วยเตียงประเภทเตียง 4 
(Palliative Care) และกลุ่มผู้ป่วย CAPD และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่อนข้างสับสนในการแบ่งประเภทผู้ป่วย  
นอกจากนั นผู้ป่วยกลุ่มอ่ืน เช่น เบาหวาน ความดันสูง และผู้สูงอายุ ที่ช่วยตัวเองได้แต่มีปัญหาซับซ้อนยังให้บริการ
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ได้ไม่ทั่วถึง จึงไดพั้ฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยตามล้าดับความส้าคัญ โดยการใช้ตารางส่องกายส่องใจ (แบ่งกลุ่ม 9 
กลุ่ม) เพ่ือให้ครอบคลุมผู้ป่วยทุกประเภท  
 
 ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน 
ดูแลแบบปกติ A B C 
ทีม รพ.+/- ทีม รพ.สต. D E F 
ทีมสหวิชาชีพ+ทีม รพ.สต. G H I 

หมายเหตุ :  ส่วนสีขาว คือ ดูแลแบบธรรมดา คิดเป็นภาระงาน X1 (A) 
ส่วนสีฟ้าอ่อน คือ ดูแลยากและใช้เวลาในการดูแล คิดเป็นภาระงาน X2 (B,D,E) 
ส่วนสีฟ้าเขม้ คือ ดูแลยากมากและใช้เวลามาก คิดเป็นภาระงาน X3 (C,F,I,G,H) 

ส าหรับประเด็นการวางแผนจ าหน่ายมีแนวทางดังนี้ 
1. discharge plan เมื่อ admit วันแรก 
2. ประสาน COC ก่อน D/C 3 วัน 

แต่ในการปฏิบัติงานจริง มีอุปสรรค ดังนี้ 
1. พยาบาลที่ตึก ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ป่วยจะได้จ้าหน่ายเมื่อไหร่ เนื่องจาก plan ผ่าตัดไม่ได้ หรือ off 

case หรือการผ่าตัดทีหลัง และการเปลี่ยนแผนการรักษา 
2. แจ้ง COC แล้วแต่ทีมไม่มา 
3. พยาบาลที่ตึกไม่ทราบประเด็นการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยแต่ละราย 

ในส่วนของแบบฟอร์ม การส่งต่อดูแลต่อเนื่อง อันใหม่ที่ปรับให้สอดคล้องกับการดูแลผู้ป่วย IMCCOC 
ขอให้พยาบาลลงข้อมูลให้ครบในใบส่งต่อ และที่อยากหารือเพ่ือปรับรูปแบบการจัดกลุ่มผู้ป่วยใหม่ตามตาราง 
9 ช่อง คือ case เตียง 1,2,3 อยากให้ IPD ประเมินให้ด้วย รวมถึง case MCH ก็ให้ระบุ เตียง 1,2,3 

การด าเนินการจัดบริการต่อเนื่องท่ีบ้าน 
1. ก้าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านพัฒนารูปแบบระบบการดูแล

ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของทีมสหสาขาวิชาชีพเครือข่ายบริการ 
2. ในชุมชนผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนและระบบการดูแลผู้ป่วยเรื อรังที่มีปัญหาซับซ้อนและการดูแลผู้ป่วย

แบบประคับประคอง 
3. สื่อสารระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบในเวทีต่างๆ เช่น การประชุมของหอ

ผู้ป่วยการประชุมพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านการประชุมทีมน้าทางคลินิกการประชุม
คณะกรรมการประสานงานระดับอ้าเภอ  เพื่อให้เกิดรับรู้และสร้างความเข้าใจในกลุ่มคนที่เก่ียวข้อง 

4. พัฒนาทักษะบุคลากรสาธารณสุขด้านการปฏิบัติการดูแลสุขภาพที่บ้านควบคู่กับการพัฒนา นวัตกรรมการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ส้าหรับการดูแลสุขภาพที่บ้าน  เพ่ือเป็นข้อมูลองค์ความรู้ที่จะน้าไปถ่ายทอดต่อกับ
กลุ่มเป้าหมาย  โดยได้มีการจัดกิจกรรมการเสริมพลังอ้านาจเพ่ิมพูนศักยภาพการดูแลตนเองและพ่ึงพากัน
ด้านสุขภาพในครอบครัวให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยเรื อรัง 

5. จัดช่องทางประสานงานการบริการระหว่างโรงพยาบาลและชุมชน 
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6. ประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารระบบและแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการท้างานอย่างต่อเนื่องทุก
เดือน 

7. ก้าหนดให้ทีมงานศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้านท้าหน้าที่ติดตามรวบรวมและสรุปข้อมูลในภาพรวมของอ้าเภอ 
 
รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง รพ.วานรนิวาส ระยะเวลาการดูแลต่อเนื่องจ าแนกตามทีมที่เกี่ยวข้อง 

 
 

รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง 
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การพัฒนาพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องท่ีบ้าน 
โรงพยาบาลวานรนิวาสได้จัดตั งศูนย์ดูแลต่อเนื่องที่บ้านขึ นในปี 2557 ซึ่งแต่ก่อนจะให้งานประกันเป็น

ผู้ดูแล  ท้าให้การเชื่อมโยงระบบการดูแลเกิดความไม่คล่องตัวโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนที่เพ่ิงจะ
จ้าหน่ายออกจากโรงพยาบาลยังคงมีปัญหาเรื่องการปรับตัวและทักษะที่จ้าเป็นต่างๆ  ทั งของผู้ป่วยและผู้ดูแลโดย
ให้มีบทบาทหน้าที่ก้าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน วางแผนพัฒนาระบบ
การดูแลต่อเนื่องที่บ้านสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่บ้านพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการดูแล
สุขภาพที่บ้านประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอื อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพที่บ้านวิเคราะห์และ
ประเมินผลการด้าเนินงานรวมทั งหาแนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมหลักของการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องท่ีบ้าน 
- มีการประชุมกันทุก 3 เดือน 
- มีการสื่อสารระบบการท้างานต่างๆ ที่ตอบสนองต่อทิศทางนโยบายระดับอ้าเภอจังหวัดเช่นโครงการลด

ความแออัด 
- มีการสะท้อนข้อมูลการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน 
- มีการร่วมกันวิเคราะห์ระบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านและการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเช่นการส่งต่อข้อมูลและ

ผู้ป่วยร่วมกันฯลฯ 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและพูดคุยปัญหาความต้องการการสนับสนุนการท้างานร่วมกันของทีม

ท้างานทั งหมด 
- มีการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านในโปรแกรม Long  Term  Care , Hos xp , JHCIS 
- พัฒนาศักยภาพ Care giver  ในการดูแลระยะยาวโดยการเรียนรู้จากผู้ป่วยจริงในพื นที่ 
- ทบทวนการดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีม PCT เพ่ือพัฒนาระบบการวางแผนจ้าหน่าย การดูแลต่อเนื่อง  

การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการปฏิบัติการดูแลสุขภาพที่บ้าน 
ได้มีการจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมและทบทวนความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความรู้

ความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยแต่ปัญหาคือผู้ป่วยโรคเรื อรัง  มีจ้านวนมากขึ นทุกปีท้าให้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการ
ติดตามดูแลจึงได้พัฒนาศักยภาพผู้ดูแล (Care  giver) ผู้ป่วยระยะยาว  เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และติดตามเยี่ยม
ผู้ป่วยที่บ้านโดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี  
การด าเนินงานจัดการความรู้ Knowledge Management 
- การเจาะน ้าตาล 
- การฉีดยาเบาหวาน 
- การเตรียมอุปกรณ์ท้าแผล 
- การท้าแผลเจาะคอ 
- การให้ออกซิเจนและการพ่นยาที่บ้าน 
- การเตรียมและการให้อาหารทางสายยาง 
- การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
- การดูแลสายสวนปัสสาวะ 
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- การใช้ Syringe driver 
- การใช้เครื่องSuction และการดูดเสมหะ 
- การอาบน ้าบนเตียง 
- การท้ากายภาพบ้าบัดที่บ้าน 
- การล้างสายPTBD เพ่ือไม่ให้อุดตัน 

นอกจากนี ในปี  2558 ถึงปัจจุบัน  ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านโดยอาศัยการขับเคลื่อน
ด้วยระบบสภาสุขภาพอ้าเภอและทีมหมอครอบครัว  ท้าให้การเชื่อมโยงกับเครือข่ายเป็นรูปธรรมมากขึ น  การ
ประสานกับองค์กรเอกชน  เช่น  กิ่งกาชาดอ้าเภอในการเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส  และการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณ  และการจัดตั งศูนย์ส้ารองอุปกรณ์การแพทย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้าน  ท้า
ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ น 
ตารางท่ี 84  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  

ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3 ไดร้ับการ

เยี่ยมบ้านตามเกณฑ์ (ภายใน 2 
สัปดาห์หลังจ้าหน่ายและเยี่ยม
ต่อเนื่องเดือนละครั ง) 

ร้อยละ 
97 

91.91 
(250/272) 

 
 

99.73 
(371/372) 

 

100 
(372/372) 

 

99.57 
(472/474) 

99.34 
(299/301) 

2. ร้อยละการเกดิภาวะแทรกซ้อนท่ี
สามารถป้องกันได้ของผู้ป่วยเตียง 
3 (UTI,ข้อติด,Bed sore, Fall, ) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 

10 

4.41 
(12/272) 

 

3.22 
(12/372) 

 

7.25 
27/372 

 

9.07 
(43/474) 

6.31 
(19/301) 

3. ร้อยละการ Re-Admission ของ
ผู้ป่วยเตยีง 3 

น้อยกว่า 
ร้อยละ 5 

4.41 
(12/272) 

3.22 
(12/372) 

7.25 
27/372 

9.07 
(43/474) 

10.29 
(31/301) 

4. ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง(Stroke) ได้รับการฟื้นฟู
สภาพมีอาการดีขึ นเปลี่ยนจาก
เตียง 3 เป็นเตียงประเภทที่ 2
และเตียง1 (ประเมินในระยะ 6 
เดือน) 

ร้อยละ 
20 

21.27 
(10/47) 

 
 
 

42.59 
(54/23) 

 

35.65 
(41/115) 

45.45 
(25/55) 

15 
(3/20) 

5. ร้อยละผู้ป่วยเตียง 3 ไดร้ับการ
ฟื้นฟูสภาพมีอาการดีขึ นเปลี่ยน
จากเตียง 3เป็นเตียง2 และเตียง1 

20 21.01 
(58/272) 

 

29.11 
(108/371) 

22.01 
(72/327) 

 

24.89 
(118/474) 

 

7.97 
(24/301) 

6. อัตราความพึงพอใจต่อการให้การ
ดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

≥85 91.3 98.3 96 93.23 89.8 

7. อัตราความพึงพอใจต่อการเยี่ยม
บ้านของผู้ป่วยระยะสดุท้าย 

≥85 92.3 95.2 94.3 97.30 89.8 

8. ร้อยละมีการด้าเนินงานสร้าง
เสรมิ  ป้องกัน และเฝ้าระวัง การ 

 NA NA 100 
15/15 

100 
15/15 

19.65 
(23/117) 
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ล าดับ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2560 2561 2562 2563 2564 
พลัดตกหกล้มของผูสู้งอายุ ใน
ชุมชน(กองการพยาบาล)  

9. ร้อยละมีการจดับริการพยาบาล 
แผลกดทับผู้สูงอายุท่ีบ้านตาม
เกณฑ์(กองการพยาบาล) 

 30 50 
(5/10) 

46.66 
(7/15) 

53.84 
(7/13) 

65.51 
(19/29) 

10. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง
ระยะท้ายอย่างมีคณุภาพ 

≥40% 51.76 
(147/284) 

51.76 
(147/284) 

61.52 
(526/855) 

 

41.32 
(238/576) 

 
 

47.9 
(263/549) 

11. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง 
และได้รับการเยีย่มบ้าน 

≥40% 100 100 100 67.88 
(391/576) 

33.69 
(185/549) 

12. ร้อยละการบรรเทาอาการปวด
และจัดการอาการต่างๆ ด้วย 
Opioid ในผู้ป่วยประคับประคอง
อย่างมีคุณภาพในโรงพยาบาล 
(Work Load) 

≥40% NA NA NA 41.32 
(238/576) 

 

54.64 
(300/549) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน service plan สาขา Palliative care ณ 30 กันยายน 2564  
หมายเหตุ  

ตัวชี วัดที่ 12 – 14 ในปี2569-2562 ใช้ข้อมูลจากรายงานของหน่วยงาน แต่ในปี 2563 เป็นปีแรกที่ก้าหนดให้ใช้
ฐานข้อมูลจาก HDC ตามแผนตรวจราชการของกระทรวง ซึ่งตัวเลขแตกต่างกันโดยเฉพาะตัวชี วัดที่ 14 ข้อมูลให้ พญ.สุกัญญา 
หังสพฤกษ์ (15/4/63) ข้อมูลตามเกณฑ์เฉพาะส้าหรับการเป็นสถานท่ีฝึกอบรม 

ปี 
จ้านวนครอบครัวที่

รับผิดชอบ(ครอบครัว) 
จ้านวนครอบครัวที่เยี่ยม

(ครอบครัว/ปี) 
จ้านวนผู้ป่วยท่ี
รับผิดชอบ(คน) 

จ้านวนผู้ป่วยท่ี
เยี่ยม (คน/ปี) 

2560 32,013 1,412 1,441 1,412 
2561 32,592 1,814 1,921 1,814 
2562 33,246 2,077 1,832 1,787 

เฉลี่ย3ป ี 32,617 1,787 1,832 1,787 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การคีย์ข้อมูลการเข้าถึงมอร์ฟีนในผู้ป่วยประคับประคอง (ปี2563ดึงข้อมูลจาก HDC) 
2. การเก็บข้อมูลรายงานจากแต่ละแหล่งข้อมูลจะไม่ตรงกัน 
3. อุปกรณ์การแพทย์การดูแลต่อเนื่องที่บ้านไม่เพียง เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม

ป้องกันแผลกดทับ 
4. ในระบบข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการเก็บรวบรวมผลงานของการดูแลต่อเนื่อง  มีการลงซ ้าซ้อน เช่น       

รพ.สต. ลงในโปรแกรม JHCIS โรงพยาบาลลงในโปรแกรม Hos XP แล้วยังลงในโปรแกรม LTC  Link อีก  
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5. การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม LTC Link ใช้เวลานานในแต่ละ Case  
6. มีระบบงานที่ซ ้าซ้อน กรณีส่งต่อเพ่ือรับการดูแลรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ  ทุติยภูมิ  

ปฐมภูมิ  การประสานข้อมูลเพื่อส่งต่อกลับมารักษาต่อเนื่องระหว่างศูนย์ดูแลต่อเนื่องและระบบส่งต่อ   
7. มีปัญหาเรื่องการถ่ายโอน / การมอบหมายงานบุคลากรให้ท้างานอย่างต่อเนื่องกรณีที่มีการปรับเปลี่ยน

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 
8. บุคลากรสุขภาพมีไม่เพียงพอต่อการดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  จ้าเป็นต้องมีการพัฒนา

เครือข่ายอาสาสมัครที่ช่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้านโดยอาสาสมัครในชุมชนเพ่ือท้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยที่ไม่มี
ปัญหาซับซ้อนพร้อมทั งช่วยเฝ้าระวังสุขภาพและช่วยคัดกรองสุขภาพเบื องต้น 

โอกาสพัฒนา 
1. พัฒนาการคีย์ข้อมูล 43 แฟ้มให้สมบูรณ์  
2. พัฒนาการด้าเนินงานเพ่ือหารายได้จากกองทุนผู้ป่วยระยะท้ายให้ครอบคลุมทุกราย 
3. พัฒนาระบบการวางแผนจ้าหน่ายให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 
2.2.10 สาขาการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ในจังหวัดที่ให้การบริบาลฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน 
(intermediate bed/ward) ร้อยละ 75 
ตัวชี้วัดรอง : เป้าหมาย ผู้ป่วย Stroke(I60-I64), Traumatic Brain injury (S060-S069) และ Spinal Cord 
Injury ( S140,S141,S240,S241,S340,S343) ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมทั งคะแนน 
Barthel index ≥ 15 with multiple impairment ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 
เดือน หรือจน Barthel index = 20 ร้อยละ 70 
สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่  

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดระบบสุขภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั งการรับผู้ป่วยที่อยู่ใน
ระยะเปลี่ยนผ่าน หรือระยะกลาง ที่มีอาการทางพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่ ( Intermediate care) กลับมา
ดูแลต่อที่โรงพยาบาลชุมชน เพราะนอกจากช่วยลดการนอนรักษาที่โรงพยาบาลใหญ่แล้ว ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมผู้ป่วย ซึ่งบางรายอาจมีความผิดปกติของร่างกาย ท้าให้มีข้อจ้ากัดในการใช้ชีวิตประจ้าวัน ให้ได้รับการดูแล
ฟ้ืนฟูจากทีมหมอครอบครัว สหวิชาชีพต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงบ้าน ทั งด้านการท้ากายภาพบ้าบัด 
การแพทย์แผนไทย งานโภชนาการ สอนญาติในการดูแลผู้ป่วย เพ่ือช่วยลดความพิการ หรือบางรายหายเป็นปกติ
กลับไปท้างานเป็นพลังของสังคมได้ เน้น 3 โรคส้าคัญ คือ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บที่สมอง และการ
บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง โดยโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งต้องมีเตียงเพ่ือรองรับผู้ป่วย Intermediate care แห่งละ 
2 เตียง  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการดูแลระยะกลาง (Intermediate care) กระทรวงสาธารณสุข  คปสอ. วานร
นิวาส ได้ด้าเนินการแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินงานและพัฒนาระบบบริการระยะกลางภายในโรงพยาบาลและ
เชื่อมโยงสู่ชุมชน 
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ผลการด าเนินงาน การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care)   
1.ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2564)  
         ผู้ป่วย 3 กลุ่มโรค  ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ปีงบประมาณ 2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563- 30 กันยายน 2564) 
จ้านวน 392 ราย  มีคะแนน ADL<20  จะต้องได้รับการฟ้ืนฟูทั งในรูปแบบ IPD  OPD  และดูแลต่อเนื่องในชุมชน 
จ้านวน 134 ราย  ติดตามครบ 6 เดือน จ้านวน 104 ราย ผลการฟ้ืนฟูมีค่าคะแนน ADL เพ่ิมขึ น อาการดีขึ น และ
เดินได้ จ้านวน 86 ราย  ADL คงเดิม เดินไม่ได้ ส่งต่อการดูแลระยะยาว (LTC) จ้านวน 34 ราย  
2. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดงาน IMC ตามประเด็นการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2563 
ประเด็นการตรวจราชการ รอบท่ี 1   
1.มีการการจัดตั้งและทบทวนคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อขับเคลื่อนงาน IMC 
 ผลงาน :  มีการแต่งแต่งตั งคณะกรรมการประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพ  ประชุมวางแผนงานและน้า

กรณีศึกษามาประชุมหารือวางแผนการดูแล 
           :  มีการเข้าร่วมประชุมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดบริการ  IMC-TTM ของ

ส้านักงานหลักประกันสุขภาพเขต 8  
                   :  มีการวางแผนบริการให้เชื่อมโยงระหว่างบริการ COC LTC และรวมทีมสหวิชาชีพในการดูแล

เพ่ือความต่อเนื่องในการดูแลผู้รับบริการ 
2.มีแผนพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงานด้าน IMC  
ผลงาน :ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1. แพทย์แผนไทย จ้านวน 1 คน ผ่านการอบรรมเรื่อง การนวดเพ่ือกระตุ้นการกลืนของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 
อัมพาตระยะกลาง ระหว่าวันที่ 17-18 มีนาคม 2564  

2. นักกายภาพบ้าบัดจ้านวน 6 คนและพยาบาลวิชาชีพจ้านวน 2 คน ได้รับการประชุมวิชการเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาการดูแลและการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง IMC จัดโดยเครือข่ายจังหวัดสกลนคร 
ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 

3. นักโภชนาการ จ้านวน 1 คน เข้าร่วมประชุมวิชการเกี่ยวกับการจัดอาหารส้าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะกลืน
ล้าบาก ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2564 

 แผนพัฒนาด้านบุคลากร 
1. มีแผนพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางโรคหลอดเลือดสมอง 4 เดือน เพิ่ม1 คน (เดิมมี 1 คน)       
2. มีแผนพัฒนาพยาบาลให้มีความรู้เกี่ยวกับ Basic stroke ,Advance stroke จ้านวน 4 คน           
3. มีแผนพัฒนาพยาบาลเฉพาะทางการฟื้นฟู ระยะสั น 4 คน (ผ่านการอบรม 3 วัน)  การพยาบาลฟ้ืนฟูระยะ

ยาว 4 เดือน  
4. มีแผนสรรหานักกายภาพบ้าบัด หรือนักกิจกรรมบ้าบัดเพิ่ม จ้านวน 1 อัตรา  
5. มีแผนสรรหาแพทย์เวชปฏิบัติฟื้นฟู จ้านวน 1 คน  

 
3.มีแนวทางการคัดกรอง และrefer back ผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์กลับไปรับบริการ IMC ward/bed 
ผลงาน : 1. มีแบบประเมินคัดกรองเข้าระบบ IMC ปรับพัฒนามาจากต้นแบบ รพร.สว่างแดนดิน 

   2. มีระบบรับ refer back ทางกลุ่ม่ไลน์ 
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ตารางท่ี  79 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด IMC ปีงบประมาณ 2564 
ล าดับ ตัวช้ีวัด ผลงาน ปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย..64) 

1. ร้อยละของโรงพยาบาลระดับ M และ F ใน
จังหวัดที่ให้การบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลาง
แบบผู้ป่วยใน  ( Intermediate bed/ward)  
(ตัวชี วัดระดับจังหวัด) 

รพ.วานรนิวาส จัดบริการ Intermediate bed  
จ้านวน 4 ตึก จ้านวน 8 เตียง  (ตึกอินทนิล 2 
เตียง , ตึกต้นคูณ 2 เตียง , ตึกศัลยกรรม 1 
จ้านวน 2 เตียง , ตึกศัลกรรม 2  จ้านวน 2 เตียง) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน SP สาขา IMC รพ.วานรนิวาส ณ วันท่ี  30 กันยายน 2564 
 

ประเด็นการตรวจราชการ รอบท่ี 2   
1.โรงพยาบาลระดับ M และ F มีการให้บริการ IMC bed/ward ตาม care protocol อย่างเป็นรูปธรรม และ
มีการส ารองเตียงอย่างเหมาะสม 

ผลงาน : รพ. วานรนิวาส จัดบริการ Intermediate bed  จ้านวน 4 ตึก จ้านวน 8 เตียง (ตึกอินทนิล2 
เตียง ตึกต้นคูณ 2 เตียง ตึกศัลยกรรม 1 จ้านวน 2 เตียง ตึกศัลกรรม 2  จ้านวน 2 เตียง) 

2.จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการและติดตาม ตามแผนการให้บริการผู้ป่วยเป็นรายบุคคลต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน 
หรือ BI= 20 

ผลงาน  : จ้านวนผู้ป่วยที่ขึ นทะเบียนและรับบริการ ติดตามครบ 6 เดือน  จ้านวน  104 ราย 
(ยังไม่ครบ6 เดือนและBI <20 จ้านวน 30 ราย) 

ตารางท่ี 85 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด IMC ปีงบประมาณ 2563-2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน 
2563 2564 

1. เป้าหมาย ผู้ป่วย stroke, Traumatic Brain Injury และ 
Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน BI < 15 
รวมทั งคะแนน BI ≥15 with multiple impairment 
ได้รับการบริบาลฟ้ืนสภาพระยะกลางและติดตามครบ 6 
เดือน หรือจน BI =20 รอบ  12 เดือน ร้อยละ 70 

70 67.05 
(57/85) 

82.69 
(86/104) 

แหล่งข้อมูล : รายงาน SP สาขา IMC รพ.วานรนิวาส ณ วันท่ี   30 กันยายน  2564 
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2.2.11 สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช   
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต≥ ร้อยละ 68 
            2. อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จไม่เกิน 8.0ต่อประชากรแสนคน 
            3. ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าซ้ าอีกในระยะเวลา1ปี ร้อยละ90 
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา 

โรคทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช  ที่ได้รับการวินิจฉัยและรับบริการในโรงพยาบาลวานรนิวาสใน          
ปี 2564 มีทั งหมด 1,598 ราย, ผู้ป่วยโรคจิตเภท 916 ราย ,ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 489 ราย ,ผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั ว 
87 ราย,ผู้ป่วยโรควิตกกังวล 106 ราย  สืบเนื่องจากในพื นที่ อ้าเภอวานรนิวาสมีเครือข่าย อสม และ รพ.สต.
เครือข่ายนาคาพิทักษ์ ในพื นที่ติดตามเรื่องการกินยาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและหากผู้ป่วยมีความยากล้าบากในการ
เข้ารับบริการด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะขอรับยาแทน ซึ่งท้าให้ผู้ป่วยจิตเวชในพื นที่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
และลดอาการก้าเริบจากการขาดยาได้มาก     
ตารางท่ี 86 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562-2564   

ล าดับ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

2562 2563 2564 
1. อัตราการฆ่าตัวตายส้าเร็จ ไม่เกิน8.0 

ต่อแสน ปชก. 
3.33 

(4ราย) 
5.83 

(7ราย) 
6.66 

(8ราย) 
2. ร้อยละผู้ป่วยซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

สุขภาพจิต 
≥ ร้อยละ 74 63.45 79.41 85.52 

3. ร้อยละผู้ป่วยโรคจิตเข้าถึงบริการ
สุขภาพจิต 

≥ ร้อยละ 70 68.75 75.42 80.44 

4. ร้อยละของผู้ยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมา
ท้าร้ายตัวเองซ ้าในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 90 100 100 100 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล  Cockpit  ณ 30 กันยายน 2564 
ปัญหาและอุปสรรค 

1. ครอบครัวยังขาดความเข้าใจ  ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ นจะไม่ติดตาม
การกินยาของผู้ป่วย   

2. คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับเจ้าหน้าที่ในการใช้งาน 
แผนพัฒนางานสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2564 

1. พัฒนาระบบการให้ยาจิตเวช ที่จ้าเป็น พอเพียงส้าหรับผู้ป่วยโรคจิตเวชในพื นที่ 
2. พัฒนาศักยภาพแพทย์/เจ้าหน้าที่รพ.สต./อสม. เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิต ในการคัดกรองภาวะซึมเศร้า/

โรคจิตเวชเบื องต้นและเฝ้าระวังการตัวตายในชุมชน โดยจิตแพทย์จากรพศ.สกลนคร เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึง
บริการโรคจิตเภทและโรคซึมเศร้าได้ตามเป้าหมาย 
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3. การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีปัญหาเรื อรังและกลุ่มเสี่ยงฆ่าตัวตาย ไม่ให้ฆ่าตัวตายซ ้า ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และญาติ ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยภาคีเครือข่ายนาคาพิทักษ์ 

4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคจิตเวชให้ครอบคลุม มีเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลงานสุขภาพจิตโดยเฉพาะของ 
สปสช. ค่าบ้าบัดรักษาในแต่ละวัน 

5. ท้าแผนขอเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับลงข้อมูล 1 เครื่อง 
 
 
2.2.12 สาขาการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการรักษา และติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี  
(Retention Rate 1 year)                   
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดของอ าเภอวานรนิวาส 
             สถานการณ์ยาเสพติดอ้าเภอวานรนิวาส ปัจจุบันยังไม่พบแหล่งผลิตยาเสพติดทั งยาบ้า เฮโรอีน   แหล่ง
อัดเม็ด หรือแม้แต่แหล่งผลิตหัวเชื อ  ส่วนใหญ่จะเป็นทางผ่านขนถ่ายยาเสพติดเข้าไปยังกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใหญ่ในภาคอีสาน ไม่มีผู้ค้ารายใหญ่  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักค้ารายย่อยในพื นที่ที่รับยามาจากจังหวัด
ใกล้เคียงติดเขตประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือมาจ่ายในกลุ่มผู้เสพด้วยกัน ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในอ้าเภอ  คือ  ยาบ้า  
ไอซ์ กัญชา สารระเหย กลุ่มท่ีต้องเฝ้าระวังคือกลุ่มเยาวชน  และกลุ่มวัยท้างาน โดยในปี 2564 จ้านวนผู้เข้ารับการ
บ้าบัดที่โรงพยาบาลวานรนิวาส  242 ราย พบว่า ผู้ใช้ยาเสพติด พบร้อยละ 6.78 ผู้เสพยาเสพติด พบร้อยละ 
58.19 และผู้ติดยาเสพติดพบร้อยละ 35.03 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 18-24 ปี พบร้อยละ 38.42 
รองลงมาคือ  กลุ่มอายุ>39 พบร้อยละ 16.95,กลุ่มอายุ 25-29ปี  พบร้อยละ 15.58, กลุ่มอายุ 12-17 ปี พบร้อย
ละ 12.99 , กลุ่มอายุ 35-39 ปี พบร้อยละ 8.47,กลุ่มอายุ 30-3 4ปี  พบร้อยละ 7.34 ตามล้าดับ  
ตารางท่ี 87 การด าเนินงานของศูนย์คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระดับอ าเภอและการบ าบัดรักษา  

 
ระบบ 

การบ้าบัด 

ผลการด้าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย
(คน) 

ผลงาน 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลงาน 
(คน) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผลงาน 
(คน) 

เป้าหมาย 
(คน) 

ผลงาน 
(คน) 

ระบบสมัครใจ  
   -ในสถานพยาบาล 
  - ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ในชุมชน/CBTx    

 
60 
NA 

 
100 
NA 

 
60 
50 

 
129 
22 

 
100 
NA 

 
133 
5 

 
100 
NA 

 
70 
22 

ระบบบังคับบ าบัด 30 32 35 47 70 80 70 108 
แหล่งข้อมูล : จากระบบ บสต. ณ  30 กันยายน 2564 
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เป้าหมายการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   จังหวัดสกลนคร                                                                       
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ตารางท่ี 88 จ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าการบ าบัดรักษาศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จังหวัดสกลนคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมาย(คน) ผลงาน ร้อยละ 
2561 50 50 100 
2562 50 75 150 
2563 45 66 146 
2564 21 26 123 

แหล่งข้อมูล : จากระบบ บสต. ณ 30 กันยายน 2564 
 
ตารางท่ี 89 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร์ 20 ปี Service Excellence  

 
ตัวช้ีวัด 

ระบบสมัครใจ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

1.อัตราคงอยู่
ในระบบการ
ติดตามการ
รักษา 
(Retention 
Rate) 

20 50 50 56.25 50 66.33 55 71.13 

2.การหยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 
เดือน ของผู้ใช้
และผู้เสพ 
(Remission 
rate) 

50 100 50 51.22 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 

3.อัตราคงอยู่
ในการ
บ้าบัดรักษา 
(Retention 
Rate) 

60 61 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 
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ตัวช้ีวัด 

ระบบสมัครใจ 

ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 2564 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

เป้าหมาย 
ผลงาน 
(ร้อยละ) 

4.ร้อยละของผู้
เสพรายใหม่ 

<17 15 ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก ยกเลิก 

5.ร้อยละ  
ของผู้ป่วยยา
เสพติดกลุ่ม
เสี่ยงก่อความ
รุนแรงได้รับ
การประเมิน
บ้าบัดรักษา
และติดตาม
ดูแลช่วยเหลือ
ตามล้าดับ
ความรุนแรง
อย่างต่อเนื่อง 

NA NA NA NA 60 ไม่มีกลุ่ม
เสี่ยง 

ยกเลิก ยกเลิก 

แหล่งข้อมูล : รายงาน service plan สาขายาเสพติด ณ 30 กันยายน 2564 
การวิเคราะห์อุปสรรคปัญหาหรือกระบวนการด าเนินงานที่ผ่านมา (พบอุปสรรคปัญหา)  
ระดับพื้นที ่

1. ผู้ผ่านการบ้าบัด ส่วนมากเป็นวัยรุ่นและวัยท้างาน บางรายต้องไปท้างานต่างจังหวัด ท้าให้การบ้าบัดและ
การติดตามไม่ต่อเนื่อง และบทลงโทษในด้านกฎหมายในกลุ่มที่อายุต่้ากว่า 18 ปี  ยังใช้แบบเยาวชนทั่วไป
ท้าให้การระบาดในกลุ่มนี สูง 

2. ราคาของยาเสพติดราคาถูกลงท้าให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าถึงยาเสพติดง่าย  
ระดับจังหวัด (ให้พื นที่วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคจากสนับสนุนจัดการบริหารของจังหวัด) 

1. ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดได้อย่างเหมาะสม 
เสนอแนวทางการพัฒนา/การแก้ไขในด้านกระบวนการ/การสนับสนุนในระดับอ าเภอและจังหวัด 

1. มีระบบการติดตามหลังการบ้าบัดใช้รูปแบบการติดตามระบบรายงาน บสต. 7 ครั ง /1ปี 
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม.และผู้นาชุมชนในหมู่บ้านติดตามหลังการบ้าบัด  โดยเน้นให้ผู้ผ่านการ

บ้าบัด รายงานตัวในช่วย3เดือนแรก หรือให้อยู่ในพื นที่ก่อนเพ่ือป้องกันการไปเสพซ ้า  วิธีการติดตามหลัง
การบ้าบัด เช่น โดยการให้รายงานตัวที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  การเยี่ยมบ้าน  และการ
โทรศัพท์  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับ อสม. ผู้นาชุมชนในหมู่บ้าน ญาติ หรือผู้ปกครองในการ
ติดตามหลังการบ้าบัด เพ่ือผู้ป่วยจะได้รับการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและสังคม เมื่อผู้ป่วยต้องกลับสู่ชุมชนของ
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ตนจะมีการติดตามให้ความช่วยเหลือให้ค้าแนะน้าและเสริมก้าลังใจ และท่ีส้าคัญคือป้องกันไม่ให้ไปเสพซ ้า 
เป็นการปฏิบัติทุกวิถีทางที่จะให้ผู้ผ่านการบ้าบัดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั่วไปได้ตามปกติ โดยไม่ต้อง
พ่ึงพายาเสพติดอีกต่อไป 

กระบวนการด าเนินงาน  
1. ขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการฯระดับจังหวัด/คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ้าเภอ (พชอ.) ด้าเนินงาน

ภายใต้ 4 มาตรการหลักเน้นบังคับใช้กฎหมาย  
2. รณรงค์สร้างกระแสงานบุญประเพณีปลอดเหล้า-บุหรี่ 
3. พัฒนาศักยภาพเยาวชน TO BE NUMBER ONE /รณรงค,์ให้ความรู้ ประชาชนทั่วไป 
4. จดัระเบียบสถานศึกษาโรงเรียนปลอดบุหรี่/สุราครอบคลุม 
5. บูรณาการร่วมกับงานคุ้มครองผู้บริโภค ในการสุ่มตรวจร้านค้าว่าท้าตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และยาสูบ 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

1. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในการบ้าบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด 
2. มีกระบวนการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องทั งในสถานและนอกสถานบ้าบัดรักษา 
3. เพ่ิมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบ้าบัด ทั งในโรงพยาบาลวานรนิวาส  และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพทุกแห่ง ในการคัดกรองและบ้าบัดเบื องต้นและการส่งต่อเพ่ือการดูแลต่อเนื่อง 
4. ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม  ในการด้าเนินงานควบคุมการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชน 
5. เน้นประชาสัมพันธ์กฎหมายฯให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ 
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2.2.13  สาขาการพัฒนาระบบริการ One Day Surgery (ODS) 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้ป่วยท่ีเข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

โรงพยาบาลวานรนิวาส (M1) ได้ผ่านการประเมินศักยภาพโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพัฒนา
ระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ตั งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 โดยได้ เข้าร่วมพิจารณาการด้าเนิน
ครอบคลุมโรค จ้านวน 4 โรค ได้แก่ Hemorrhoid, Vagina Bleeding, Esophagogastric varices, Colorectal 
polyp  ปี2562 พิจารณาการด้าเนินครอบคลุมโรคเพ่ิมอีก จ้านวน 5 โรค คือ Pterygium แผนปี 2563 ได้เข้า
พิจารณาเข้าร่ วมทั งหมด 17 โรค ได้แก่  Inguinal Hernia ,Vagina Bleeding, Esophagogastric varices, 
Colorectal polyp, Pterygium, Esophageal stricture ,Obstructive Esophageal cancer/tumor, Bile duct 
stone ,Pancreatic duct stone, Bile duct stricture, Pancreatic duct   stricture, Foreign body of upper 
Gastrointestinal Tract Perirectal , Perianal abscess, Breast abscess ,Vesicle stone ,Urethral stone, 
Hydrocele,tongue tie 
ตารางท่ี 90 ผลลัพธ์การด าเนินงาน One Day Surgery ปีงบประมาณ 2561-2564  

ล าดับ กลุ่มโรค ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1.ผลงานการให้บริการ  

1. Vagina Bleeding 2   7 1 36 

2. Esophagogastric varices 0 1 7 3 

3. Colorectal polyp 1   4 13 13 

4. Pterygium 0 3 10 3 

5. Tongue tie 0 0 14 13 

 รวม 4   15 45 68 

2.ผลงานตามตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ 
ODS 

100 
(4/4) 

93.33 
(14/15) 

100 
(45/45) 

100 
(68/68) 

แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานห้องผ่าตัด รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 
 

ปัญหาอุปสรรค    
1. กล้องส่องกระเพาะอาหารและล้าไส้ส่วนต้นช้ารุด 
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โอกาสพัฒนา 
1. ปี2562 พิจารณาการด้าเนินครอบคลุมโรคเพ่ิมอีกรวมทั งหมด จ้านวน 5 โรค ได้แก่ Esophagogastric 

varices, Colorectal polyp, Vagina Bleeding,Hemorrhoid, Pterygium, 
2. ปี  2563  ได้ เข้ า พิจารณาเข้ ารวมทั งหมด 17 โ รค ได้ แก่  Inguinal Hernia ,Vagina Bleeding, 

Esophagogastric varices, Colorectal polyp, Pterygium, Esophageal stricture ,Obstructive 
Esophageal cancer/ tumor, Bile duct stone ,Pancreatic duct stone, Bile duct stricture, 
Pancreatic duct stricture, Foreign body of upper Gastrointestinal Tract Perirectal , Perianal 
abscess, Breast abscess ,Vesicle stone ,Urethral stone, Hydrocele, tongue tie 

 
2.2.14 สาขาศัลยกรรม 

โรงพยาบาลวานรนิวาส ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M๑) ขนาด 214 เตียง มีประวัติ
ให้บริการด้านศัลยกรรม ตั งแต่ ปี2530 ถึง ปี 2558 มีห้องผ่าตัด 1 ห้อง  โดยให้บริการท้าผ่าตัดเล็ก และท้า
หัตถการต่างๆ ได้แก่  จี ไฟฟ้า การผ่าตัดก้อนเนื อ/ไฝ  การท้าความสะอาดแผลไฟไหม้  แผลสะอาด ,  Resuture, 
Circumcission,  TR และ  Appendectomy    จนกระทั่งปี 2554-2556 มีโครงการผ่าตัดสัญจร โดยทีม
ศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลสกลนคร ออกบริการผ่ าตัดเดือนละ 1 ครั งมีการผ่าตัดใหญ่ เช่น  LC OC 
Herniorrhaphy MRM  ปัจจุบัน มีศัลยแพทย์ 2 ท่าน มีช้านาญการผ่าตัดตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี ปฏิบัติงาน
ประจ้า 1 ท่าน โดยให้บริการผ่าตัด ด้านศัลยกรรมทั่วไป,ศัลยกรรมตับ ตับอ่อนและทางเดินน ้าดี ,ศัลยกรรมระบบ
ปัสสาวะ,มีสูติ นรีแพทย์ 1 ท่าน, มีแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ จ้านวน 3 ท่าน มีแพทย์ช้านาญการด้านเปลี่ยน
ข้อเข่า และข้อสะโพก พร้อมให้บริการผ่าตัดระบบกระดูกและข้อ และจักษุแพทย์ โดย  ได้เปิดบริการห้องผ่าตัด 
จ้านวน  5 ห้อง แบ่งเป็นห้องผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและผ่าตัดตับ ตับอ่อนและ ทางเดินน ้าดี  ห้องผ่าตัดศัลยกรรม
กระดูก   ห้องผ่าตัดสูติ นรีเวช ห้องผ่าตัดจักษุกรรม และห้องส่องกล้อง ระบบทางเดินอาหาร   
แผนภูมิที่ 40 ผลการผ่าตัด 4 ปี ย้อนหลัง 
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แผนภูมิที่ 41 แสดง 10 อันดับการผ่าตัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 

 

แผนภูมิที่ 42 แสดง 10 อันดับการผ่าตัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 

 

แผนภูมิที่  43 แสดง 10 อันดับการผ่าตัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 
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แผนภูมิที่ 44 แสดง 10 อันดับการผ่าตัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 

 

แผนภูมิที่ 45 รับ Refer ผ่าตัดจากต่างอ าเภอ ปีงบประมาณ  2562-2564 

 
 

แผนภูมิที่ 46  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ GI ปี 2561 – 2564  
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แผนภูมิที่ 47 ผลงานการให้บริการ APPENDECTOMY  ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 
 

แผนภูมิที่ 48  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ HPB ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 49 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ HPB ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
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แผนภูมิที่ 50 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Colo-rectal ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 

แผนภูมิที่ 51 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Breast ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 52 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Skin ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
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แผนภูมิที่ 53 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Skin ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 

แผนภูมิที่ 54  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Vascular ปีงบประมาณ  2561 – 2564  

 
 

แผนภูมิที่  55 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Herniorrhaphy c mash graft ปีงบประมาณ 2561–2564 
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แผนภูมิที่ 56  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Eye ปีงบประมาณ   2561 – 2564   

 
 

แผนภูมิที่ 57 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Ob-Gyn ปีงบประมาณ 2561 – 2564  

 

แผนภูมิที่ 58 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Ob-Gyn ปี 2561 – 2564  
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แผนภูมิที่ 59 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Uro ปีงบประมาณ   2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 60 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Uro ปีงบประมาณ   2561 – 2564  

 
 

แผนภูมิที่ 61 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ ENT ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
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แผนภูมิที่ 62  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ CAPD ปีงบประมาณ  2558 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่  63 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Otho ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 64 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Otho ปีงบประมาณ  2561 – 2564 
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แผนภูมิที่ 65 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Otho ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 66 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Otho ปีงบประมาณ  2561 – 2564 

 
 

แผนภูมิที่ 67 แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Othro ปีงบประมาณ  2561 – 2564  
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แผนภูมิที่ 68  แสดงผลงานการผ่าตัดระบบ Endoscope ปีงบประมาณ  2564  

 
 

ตารางท่ี 91   สรุปผลงานการผ่าตัด 5 ปีย้อนหลัง แยกตามชนิดการผ่าตัด  
ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

1 GI       

  Appendectomy 275 275 176 181 308 301 

  Explor-lap c simple suture 13 41 15 16 38 54 

  Explor-lap c gastrojejunostomy 4 4 7 6 9 1 

  Repaie abdominal wall hernia 4 18 1 4 9 5 

  
Explor-lab c small bowel 
resection 

4 8 7 12 6 15 

  
Explor-lap c repair diapham c 
repair stomarch c repair liver 

2 2 0 0 5 2 

  Explor-lap c lysis adhesion 5 12 11 19 26 26 

  Explor-lap c gastrectomy  2 5 2 5 12 13 

  Revise gastrostomy 2 2 0 0 0 2 

  Explor-lap c repair small bowel 4 8 4 1 1 1 

  
Explor-lap c abdominal wall 
tumer resection 

3 3 2 2 2 3 

  Percutaneuse Drainage 0 8 8 6 19 23 

  Explor lab c splenectomy 0 0 0 3 2 0 
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ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  Whipple operation 5 3 3 6 6 5 

  Explore CBD c bypass 15 27 5 3 11 4 

   liver cyst resection 1 1 1 1 4 2 

  Pancreaticocystojejunostomy 1 1 0 0 0 1 

  
ERCP(Endoscopic retrograde 
cholangio pancreatography) 

0 25 78 91 123 84 

  
PTBD (percutaneous transhepatic 
biliary drainage) 

21 47 72 44 52 34 

  Revise PTBD 9 2 5 3 1 1 

  LC 79 162 213 275 236 180 

  OC 21 12 12 19 26 13 

  Liver biopsy 13 18 15 10 11 11 

  Explor-lab c liver biopsy 4 3 8 9 2 3 

  Hepatectomy 7 20 5 8 10 13 

  Lap  Diagnosis/ U/S for Diagnosis 1 4 2/0 3/0 3/0 0/1 

3 Colo rectal       

  Explor-lab c colon resection 19 15 17 24 36 40 

  Hemorrhoid 29 30 25 37 33 48 

  Excision of Rectal prolapse 3 0 0 1 0 1 

  Fasciotomy of perianal abscess 3 10 0 0 0 0 

  Fistulectomy 8 7 7 3 5 9 

  LAR 9 10 11 11 18 9 

  APR 0 2 0 2 2 1 

  Take down colostomy 2 2 1 6 3 2 

   colostomy 4 6 3 9 11 9 
  Ceacectomy c appendectomy 5 1 0 0 2 0 
4 Breast        

  Mass resecsion 16 2 14 4 2 2 

  MRM 10 15 14 9 20 16 
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ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  
Excision of breast 
mass/Lumpectomy 

16 0 0 0/11 7/19 2/6 

  Mastectomy/MasstectomycSLNB 38/0 0/0 5/0 1/11 6/10 4/6 

  Fine Needle Aspirate 29 58 58 54 94 87 

5 skin subcutaneouse tissue       

  Excision 159 178 187 179 176 219 

  Fasciotomy 60 83 98 93 186 164 

  Debridement 127 107 68 36 124 140 

  Scrub Burn 4 33 0 0 1 7 

  Amputation 47 21 10 10 34 50 

  Remove FB 9 6 8 15 11 12 

  BKA/ AKA 0 8 5/0 0/0 9/1 9/0 

  Skin graft 5 6 4 5 18 17 

  I+D 31 25 4 12 29 16 

  Mass resecsion 12 20 19 26 22 12 

  Stop bleed 4 1 0 0 5 1 

  Suture wound 58 104 22 51 170 177 

  tapping 4 0 2 1 0 0 

  Tracheostomy 1 0 0 0 5 0 

  Frenotomy 0 0 74 3 0 0 

6 Vascular       

  AVF 32 20 1 0 0 0 

  Repair Vessle 4 1 0 3 0 3 

  AVGF 0 6 0 0 0 0 

  Venous Stripping 1 1 1 0 0 0 

  Triple lumen/Double lumen 2 8 4 5 2/0 2/0 

7 Herniorrhaphy ,Herniotomy 46 77 59 87 71 77 

8 EYE       

  Pterigium 19 11 38 14 13 5 
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ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  Phaco c IOL  265 156 178 102 100 17 

  Suture cornea 1 0 0 0 0 3 

9 Ob-Gyn       

  C/S 1 1 29 279 409 453 

  TR 81 65 58 88 67 63 

  Salphingo oophorectomy 4 9 3 33 21 35 

  Vg hysterectomy /Repair Vagina 0/2 0/0 0/1 10/12 13/4 7/5 

  TAH c BSO 9 15 35 81 45 49 

  Marsupialization 1 0 0 0 0 0 

  D&C 1 0 0 0 3 1 

  ICD 6 8 4 3 3 1 

10 URO       

  Suprapelviclitothomy/cystoscope 8 7 3/3 12/8 7/4 4/1 

  Suprapubic cystostomy 2 1 4 0 2 1 

  Ureterolithotomy 0 6 2 9 2 8 

  Circumcision 10 7 11 9 20 14 

  Paraphenoma 3 2 1 1 1 0 

  Hydrocelectomy 3 0 1 1 2 0 

  Vasectomy 0 0 0 0 0 0 

  Orchidectomy 0 0 2 1 2 0 

  Nephrectomy 4 2 0 1 9 2 

  Nephrolithotomy 9 10 6 9 4 0 

  Nephrostomy 0 5 3 0 0 0 

  PCN (Percutaneuse Nephrostomy) 3 10 4 3 5 1 

  
Explor-lap c off packing c 
abdominal toilet 

1 1 0 0 0 0 

11 ENT       

  Thyroidectomy 6 6 6 8 1 1 

  Biopsy Tonque, Explor Neck 0 1 2 0 0 0 
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ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

12 CAPD       

  TK insertion 27 40 19 0 7 36 

  Remove TK 17 9 13 3 1 4 

13 Othro       

  
CR c k-wire fixation /ORIF c k-wire 
fixation 

124 102/7 72/9 66/20 100/11 69/47 

  Open Arthrotomy   20 23 5 17 18 19 
  TKA/Revise TKA 14/3 23/0 13/0 14/0 15/0 17/0 

  
Radical debridement   c ABT  
bread /Remove ABT 

0 2/1 0 2/0 0/0 5/4 

  Bipolar hemiarthroplasty 6 9 7 1 10 3 

  Revise hip c bone graft 0 5 0 1 0 0 

  Aspirate 0 2 0 0 2 0 

  Total Hip Replacement(THR) 6 22 4 4 4 8 

  DHS 0 0 7 2 1 2 

  Revise DHS 0 2 0 1 0 0 

  CR c Nail/Off nail 4 3/1 5/2 13/1 14/1 15/2 

  ACL Reconstruction c Artroscope 2 3 2 0 4 0 

  PCL Reconstruction c Artroscope  1 4 0 0 0 0 

  
AAACL Reconstruction c 
Artroscope 

4 3 3 4 4 8 

  MCL Reconstruction c Artroscope 1 2 0 0 0 0 

  DCL c PDS /Revise PDS 3/2 14/1 12/2 7/2 14/0 9/0 

  Tension Band Wiring (TBW) 15 4 6 4 3 9 

  OFF TBW 6 1 1 1 2 2 

  Debridement c repair nail bed 50 12 10 5 1 5 

  CR c slab 98 46 33 53 37 43 

  
Remove plate c screw/Remove K 
wire 

25 30/1 19/3 23/3 25/3 9/2 

  ORIF c plate & screw 133 210 186 162 163 206 
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ล าดับ ชนิดการผ่าตัด 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

  Excision/ Bone biopsy 17 7/1 1/0 3/0 1/0 5/2 

  Repair tendon 35 67 53 68 65 80 

  
Eeternal fixation/Remove external 
fix 

0 5 3 3/2 6/3 10/10 

  Mass resection 7 4 6 4 4 5 

  Fasciotomy 8 2 10 9 2 12 

  CR c ILN 10 16 2 6 0 1 

  CR c skin traction 2 3 0 0 0 0 

  CR c skeleton traction 17 23 11 16 17 21 

  CTR /A1 pulley 49 52 76 110 93/14 73/19 

  I&D / De Quervain 6 1 1 0 0/4 0/11 

  Closed stump 8 9 13 8 16 12 

  Suture wound 225 30 7 12 4 14 

  Hip spica 0 2 2 0 0 1 

  Amputation 0 0 8 25 10 19 

  Arthroscope c debridement 0 6 14 2 1 7 

  Systematic debridement 0 0 39 27 30 39 

  
Epidural steroid 
injection/suprasyn injection 

0 12 1 0 2/5 12/0 

  CC ligament Reconstruction 0 0 0 0 0 1 
 Compression lt hip 0 0 0 0 0 2 
 Manibulation 0 0 0 0 0 1 
 รวมผลงานผ่าตัดทั้งหมด 2,473 2,723 2,449 2,824 3507 3497 

14 Gastroduodenoscope   141 206 374 486 577 376 

  Colonoscope 76 138 199 295 527 343 

  รวมผลงาน Endoscope 217 344 573 781 1104 719 

15 รวมการผ่าตัดทั้งหมด (ผ่าตัด + 
endoscope) 

2,690 3,067 3,022 3,605 4611 4216 

แหล่งข้อมูล : รานงานห้องผ่าตัด รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564  
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2.2.15 สาขาสูติกรรม 
ตัวช้ีวัดหลัก :  

1. อัตราส่วนมารดาตาย  ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 
2. อัตราตายทารกปริก าเนิด ไม่เกิน 6 ต่อพันการเกิด 
3. อัตราตายมารดาจากตกเลือดหลังคลอด เท่ากับ 0 

สถานการณ์/ ปัญหา 
จากระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของสตรีและเด็กปฐมวัยอ้าเภอวานนิวาส ปี 2560-2563  พบหญิง

ตั งครรภ์ฝากครรภ์ครั งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 83.85, 92.86, และ  92.76 อัตราส่วนมารดาตาย
เท่ากับ 0 อัตราตกเลือดหลังคลอดร้อยละ 0.95, 1.21, 1.19, 0.83 สาเหตุจากมดลูกหดรัดตัวไม่ดีร้อยละ 50 ของ
การตกเลือดหลังคลอด   รองลงมาได้แก่ รกค้าง ร้อยละ 20 และการฉีกขาดของช่องทางร้อยละ 20 คลอดและพบ
มารดาตกเลือดหลังคลอดรุนแรงช็อค จ้านวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ20 ของการตกเลือดหลังคลอด ตัดมดลูกจ้านวน 
1 รายจากการประเมินและส่งต่อล่าช้าของโรงพยาบาลลูกข่าย 

สถานการณ์ด้านทารก ปี 2560-2563 พบว่า อัตราการคลอดก่อนก้าหนด พบร้อยละ 4.59,4.73, 5.95, 
และ 5.68 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน (Birth Asphyxia) ที่ 1 นาที พบอัตรา 22.11, 36.27, 15.47, และ 
11.75 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนรุนแรง (Severe Birth Asphyxia) ที่ 1 นาที พบ
อัตรา 1.51,7.88 ,2.38,  และ 2.13 ต่อพันการเกิดมีชีพ อัตราทารกตายปริก้าเนิด พบ 1.58, 6.30, 1.19และ 3.19 
(เกณฑ์ไม่เกิน 6 ต่อพันการเกิดทั งหมด) อัตราทารกตายปริก้าเนิดจากสาเหตุ Birth Asphyxia พบร้อยละ 0, 4.73, 
1.18, และ 0 สาเหตุที่ส้าคัญของการ เสียชีวิตใน 0-7 วัน ได้แก่ การตายเปื่อยยุ่ยในกลุ่มมารดาเป็น GDM  ขาด
ออกซิเจนรุนแรงเมื่อแรกเกิดทั งจากคลอดท่าปกติระหว่างน้าส่ง และทารกพิการแต่ก้าเนิดที่ประเมินได้หลังคลอด 
 ในปี 2562 มีสูติแพทย์ 1 คน ขยายบริการผ่าตัดคลอด และได้ขยายบริการดูแลเครือข่ายสตรีตั งครรภ์
เสี่ยง  และผู้คลอด ให้กับ โรงพยาบาลบ้านม่วง ค้าตากล้า อากาศอ้านวย สูติแพทย์ออกตรวจคลินิกครรภ์เสี่ยง
รพช.ลูกข่ายเดือนละครั งและให้ค้าปรึกษาโดยทั งโดยการโทรศัพท์ส่งภาพทางไลน์กลุ่มได้ตลอด ระบบการบริหาร
จัดการเครือข่ายแบบพี่ดูแลน้อง (One Labor Room One Province) ตรวจเยี่ยมห้องคลอดทางกรุ๊ปไลน์วันละ 2 
ครั ง  ตามนโยบายของจังหวัดสกลนครและมีการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้คลอดในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤติสามารถค้นหา วางระบบป้องกัน ดูแล และส่งต่อหญิงตั งครรภ์/ผู้คลอดกลุ่ม High risk ที่วิกฤติ
ฉุกเฉินต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา  
การพัฒนาและแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. จัดระบบบริหารและจัดการความเสี่ยงรายบุคคล   
- มีมาตรการลดการตายของมารดาจากการตกเลือดหลังคลอดโดยจัดท้าแนวทางร่วมกันทั งเครือข่ายและ 

Node รพ.วานรนิวาส รับผิดชอบลูกข่ายโรงพยาบาลอากาศอ้านวย ค้าตากล้าและบ้านม่วง 
- มีการคัดกรองหญิงตั งครรภ์ที่มีความเสี่ยงตกเลือดหลังคลอดในกรณีPlacenta acreta  และ Uterine 

atony 
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- มีแนวทางป้องกัน Uterine atony ในห้องคลอด  เฝ้าระวังในหญิงตั งครรภ์ที่มีความเสี่ยงทุกระยะมีการ
สื่อสารทีม Early detection มียา เวชภัณฑ์และคลังเลือดพร้อมใช้  เกณฑ์รายงานแพทย์และสูติแพทย์  

- บุคลกรมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุก 3 เดือน 
- Early detection ในราย placenta adherens  โดยในกลุ่มเสี่ยงส่งพบผู้ เชี่ยวชาญที่อายุครรภ์ 20 

สัปดาห์ และวางแผนผ่าคลอดในรพ.ตติยภูมิหรือโรงเรียนแพทย์ 
2.  มีระบบเฝ้าระวังทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุเมื่อมีอุบัติการณ์ความเสี่ยงจากการตั งครรภ์และการคลอดระดับ 
E-I และออกแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ ้า MM conference 
- มีมาตรการลดการตายมารดาที่เป็นปัญหาเฉพาะพื นที่  ใช้ทรัพยากรได้แก่สูติแพทย์ร่วมกันใน Node โดย

สูติแพทย์ออก ANC high risk เดือนละ 1 ครั ง พร้อมทบทวนวิชาการและอุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ น 
- มีระบบติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการก้าหนดนโยบาย/มาตรการ เพ่ือลดมารดาตายจากสาเหตุ

ที่ป้องกันได ้
3. มีการด้าเนินงานเครือข่ายแม่และเด็กแบบไร้รอยต่อแม่และเด็กจังหวัดสกลนคร จัดประชุมทุก 2 เดือน 
- จัดบริการส่งต่อ Fast track 
- ส่งเสริมการเข้าถึงบริการคุมก้าเนิดก่ึงถาวรส้าหรับวัยรุ่นและเยาวชนรวมถึงการยุติการตั งครรภ์ที่ปลอดภัย 
- จัดประชุมทุก 2 เดือน 
- ขึ นทะเบียนเครือข่ายอาสายุติการตั งครรภ์ที่ปลอดภัย  (RSA : Referal System for Safe Abortion) 

ตารางท่ี 92 ผลลัพธ์การด าเนินงาน 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.อัตราส่วนการตายมารดา
ไทย 

ไม่เกิน 17 ต่อแสน
การเกิดมีชีพ 

0 0 0 0 0 

2.อัตราตกเลือดหลังคลอด ร้อยละ 2 0.95 1.21 1.19 0.83 0.75 
3.อัตราทารกตายปริก้าเนิด ไม่เกิน 6 ต่อพันการ

เกิด 
1.58 6.30 1.19 3.19 2.13 

4.อัตราทารกตายจากสาเหตุ 
Birth asphyxia  

ไม่เกิน 6ต่อพันการ
เกิดลดลงจาก

ฐานข้อมูลเดิม 50% 

0 4.73 
 

1.18 
 

0 1.06 

5.การคลอดก่อนก้าหนด ไม่เกินร้อยละ10หรือ
ลดลงจากฐานข้อมูล

เดิม 10% 

6.34 
 

5.52 
 

5.83 
 

5.68 
 

5.03 
 

6.อัตราการเกิด Severe 
Birth asphyxia 

ไม่เกิน10ต่อพันการ
เกิดลดลงจาก

ฐานข้อมูลเดิม 50% 

1.58 
 

7.88 
 

2.39 
 

2.14 
 

3.19 
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ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

7.ร้อยละมารดาไทยตายจาก
สาเหตุPPH 

เท่ากับ 0 0 0 0 0 0 

8.ร้อยละมารดาไทยตายจาก
สาเหตุPIH 

เท่ากับ 0 0 0 0 0 0 

แหล่งข้อมูล : รายงาน service plan สาขาสูติกรรม ณ 30 กันยายน 2564  
 

ปัญหาอุปสรรค  
ยังพบว่าอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการคลอดส่งผลให้ทารกมีภาวะขาดออกซิเจนและตายปริก้าเนิดยัง

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ สาเหตุ 
1. จากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  ท้าให้หญิงตั งครรภ์ไม่ไปฝากครรภ์ตามนัด ท้าให้ไม่ถูกวางแผน

เรื่องการคลอดเม่ือย้ายกลับภูมิล้าเนา 
2. สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019  ท้าให้สูติแพทย์ไม่ได้ออกhigh risk ANC รพช.ลูกข่าย 
3. การประเมินผู้ป่วยจากรพช.ลูกข่าย  ล่าช้าและมีภาวะฉุกเฉิน 

 
2.2.16  สาขาทารกแรกเกิด 
ตัวช้ีวัด : อัตราตายทารกแรกเกิด 
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา 
          จากการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาทารกแรกเกิด  ปีงบประมาณ 2560 พบว่าผลการด้าเนินงานของ
โรงพยาบาลวานรนิวาสมีอัตราการตายของทารกอายุ ≤28 วัน (เป้าหมาย 3.4 :1,000 ทารกเกิดมีชีพ) ปี 2561 พบ
จ้านวน 1 ราย  ผลงานคิดเป็นร้อยละ 1.58 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน และ ปี 2562 พบจ้านวน 1 ราย  ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ 1.65 ต่อทารกเกิดมีชีพ 1,000 คน ในปี 2563 ไม่พบการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดในโรงพยาบาล 
และได้ด้าเนินการขยายเตียง NICU 4 เตียง ในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้เพียงพอต่อทารกเกิดมีชีพใน Node 
2,000 ราย อีกทั งมีสูติแพทย์มาให้บริการ และมีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเฉพาะทางทารกแรก
เกิดวิกฤต  คณะกรรมการทีมน้าทางคลินิกสาขากุมารเวชกรรมจึงพัฒนาระบบบริการทารกแรกเกิดวิกฤตอย่าง
ต่อเนื่อง และพัฒนาทักษะบุคลากรใน NICU  รวมทั งทักษะทีมการส่งต่ออย่างต่อเนื่อง  
กระบวนการด าเนินงาน  

1. เตียง NICU ได้ตามเกณฑ์ 1:500 LB 
2. อัตราตายของทารกแรกเกิดในปี 2563 ถึงปัจจุบันลดลง 
3. แนวทางการป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกเกิดก่อนก้าหนด โดยมีการคัดกรองการได้ยิน 

(OAE) ในทารกกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 100 
4. คัดกรองโรคหัวใจพิการแต่ก้าเนิดทุกราย ร้อยละ 100 
5. ระบบส่งต่อผู้ป่วยมีคุณภาพ ทั งบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นให้ได้ตามมาตรฐาน 
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6. พยาบาลวิชาชีพ NNP ให้สอดคล้องกับจ้านวนเตียง NICU (NNP 1 : PT 2) 
7. พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการดูแลทารกวิกฤต/การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

และเพียงพอ 
ตารางท่ี 93 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด   ปีงบประมาณ 2560-2564 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

    2560 2561 2562 2563 2564 
อัตราตายของทารกแรกเกิด 
อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน 

<3.4 : 1,000 
การเกิดมีชีพ 

1.58 
(1/631) 

1.57 
(1/635) 

1.18 
(1/843) 

0 
(0/935) 

2.14 
(2/936) 

จ้านวนเตียง NICU (1: 500 
การเกิดมีชีพ) 

2 2 4 4 4 

จ้านวน cooling system 1 - - - - - 
ลดอัตราการเสียชีวิตจากการส่ง
ต่อ 

0 0 0 0 0 0 

ลดการส่งต่อนอกเขต ร้อยละ 20 3คน 0 0 1 0 
สถิติการดคลอด รพ. วานรนิวาส 631       635     843 935 936 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HOSxP โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ 30 กันยายน  2564 
 

ปัญหาอุปสรรค 
1. เครื่องมือ/อุปกรณ์ ไม่เพียงพอ (ช้ารุดและมีการทดแทนล่าช้า) 
2. โครงสร้าง/สถานที่ของ NICU คับแคบและยังไม่มีห้องแยกโรคที่ขัดเจน 
3. กุมารแพทย์ไม่เพียงพอต่อการขยายบริการ (ควรมีอย่างน้อย 3 คน) 

โอกาสพัฒนา  
6 Building Box Service Plan 

Service Delivery  - แยกตึก NICU และ SNB เพ่ือลดการแออัด และลดภาวะเสี่ยงการติดเชื อ 
Health Workforce  - มีแผนอบรมพยาบาลเฉพาะทางวิกฤติทารก (4 เดือน เพ่ือให้มี NNP 1คน/เวร) 

 - กุมารแพทย์เพียงพอ 
Drug  - ผลิต TPN ใช้เอง  
Equipment  - อุปกรณ์ทางการแพทย์เพียงพอ และมีทดแทนเมื่อช้ารุด ได้แก่ Incubator, Infusion 

pump, Syringe pump, NIBP เป็นต้น 
Governance  - รับนิเทศและออกเยี่ยม รพ.ชุมชนใน NODE ร่วมกับงานอนามัยแม่และเด็ก 
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2.2.17 สาขา ER คุณภาพ 
ตัวชี้ วัดหลัก :อัตราการเสียชีวิตของผู้ เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ( triage level 1) ภายใน 24 ชั่วโมงใน
โรงพยาบาลระดับA ,S,M1(ทั้งทีE่R และAdmit) ไม่เกินร้อยละ12 (trauma<12%,Non-trauma< 12%) 
ตัวชี วัดรอง ตัวที่ 1 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการเข้าถึงบริการ Definite care 

1.1 อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี ในการผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ A,S, M1 
สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 

1.2 อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน <2 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 60 

ตัวชี วัดรอง ตัวที่ 2 ลดอัตราการเสียชีวิตของโรคท่ีเกิดจากอุบัติเหตุที่ส้าคัญและมีความรุนแรง 
2.1 อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงต่อสมอง (Mortality rate of severe traumatic brain injury)  

(GCS ≤8) ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ไม่เกินร้อยละ 45 
ตัวชี วัดรอง ตัวที่ 3 พัฒนาข้อมูลและระบบสารสนเทศห้องฉุกเฉิน 

3.1 อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A, S, M1 ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ (ไม่ต่้ากว่า 20 คะแนน) 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 

3.2 อัตราของโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ (ไม่ต่้ากว่า ร้อยละ 50) ไม่ต่้า
กว่าร้อยละ 80 

สถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ 
โรงพยาบาลวานรนิวาสเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ระดับ M1 ให้บริการประชาชนในเขตอ้าเภอวานร

นิวาสและอ้าเภอข้างเคียง ได้แก่อ้าเภออากาศอ้านวย , อ้าเภอค้าตากล้า และอ้าเภอบ้านม่วง และเขตรอยต่อ
จังหวัดบึงกาฬ ในด้าเนินงานที่ผ่านมาการดูแลรักษาผู้ป่วย 4  สาขา ได้แก่ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน และทารกแรกเกิด จะต้องรับการพัฒนาศักยภาพ โครงสร้างพื นฐานที่จ้าเป็น และการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า พัฒนาความร่วมมือในการดูแลสุขภาพอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึ งบริการได้อย่างทั่วถึง ภายใน
เครือข่ายเพ่ือลดความแอดอัดในโรงพยาบาล และพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการตามบริบท และการใช้อุปกรณ์วัสดุ 
และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ้าเป็นที่สามารถใช้งานร่วมกัน รวมถึงการจัดบริการดูแลรักษาพยาบาลและการส่ง
ต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
มาตรการด าเนินการ  
1. จัดระบบบริการที่มีมาตรฐาน 

1.1 ลดผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการห้องฉุกเฉิน 
1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน โดยการจัดบริการเครือข่ายห้องฉุกเฉินที่มีมาตรฐานและ   
1.3 ER Target time 2-4 ชม. 
1.4 2P safety 
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2. จัดระบบสนับสนุน 
2.1 พัฒนาอาคารสถานที่  โดยจัดให้มี  Double door with access control, ห้องรอตรวจ (Waiting 

area/room) และ ห้องแยกโรค (Isolation room))  
2.2 จัดท้าเกณฑ์ ER คุณภาพ 

3. การพัฒนาและธ ารงรักษาก าลังคน 
3.1 วางแผนและเพ่ิมอัตราการแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EP) พยาบาล เวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) และนัก

ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ (Paramedic)  
3.2 ธ้ารงรักษา พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (ENP) พยาบาลวิชาชีพห้องฉุกเฉิน (RN) และนักปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ทางการแพทย์ (Paramedic)  
3.3 อบรมหลักสูตร ER คุณภาพ 

ตารางท่ี  94 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ห้องฉุกเฉินคุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 – 2564  
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2563 ปี 2564 

1. อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (Triage level 1) 
ภายใน 24 ชั่วโมงในโรงพยาบาลระดับ A , S , M1 (ทั งที่ ER และ 
Admit) ไม่เกินร้อยละ 12 (Trauma < 12% , Non – Trauma 
< 12%) 

<12.00 1.8 3.86 

2. อัตราของผู้ป่วย trauma triage level 1 และมีข้อบ่งชี ในการ
ผ่าตัดในโรงพยาบาลระดับ A , S, M1 สามารถเข้าห้องผ่าตัดได้
ภายใน 60 นาที ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 

>80.00 44.4 66 

3. อัตราของผู้ป่วย triage level 1, 2 อยู่ในห้องฉุกเฉิน < 2 ชม. ใน
โรงพยาบาลระดับ A , S ,M1 ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60 

>60.00 63.2 63.5 

4. ร้อยละของผู้ป่วย PS score >0.75 ในโรงพยาบาลทุกระดับ 
ได้รับการท้า root cause analysis ร้อยละ 100 

100 100 100 

5. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe traumatic brain injury ที่
เสียชีวิตในโรงพยาบาลระดับ A , S , M1 ไม่เกินร้อยละ 45 

< 45.00 37.5 34.7 

6. อัตราของ TEA unit ในโรงพยาบาลระดับ A , S , M1 ที่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 

>80.00 KPI เขต/
จังหวัด 

KPI เขต/
จังหวัด 

7. โรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS คุณภาพ 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 

>50.00 KPI เขต/
จังหวัด 

KPI เขต/
จังหวัด 

8. อัตราโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ นไปที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน ECS 
คุณภาพ   ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 

>80.00 KPI เขต/
จังหวัด 

KPI เขต/
จังหวัด 

9. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ต่้ากว่า
ร้อยละ 24 

>24.00 23.2 28 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ ปี 2563 ปี 2564 
10. จ้านวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non 

trauma) ลดลง  
- ระดับ 4+5 ลดลงจากปี 2562 
- ระดับ 5 ลดลงจากปี 2562 

>3.00  
 

8.1 
10.2 

 
 
7 

11.5 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
2.2.18 สาขาส่งต่อ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง 
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา 

การส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ ใน 4 สาขา ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ อุบัติเหตุ&ฉุกเฉิน และทารก
แรกเกิด ตั งแต่ปี 2559 - 2564  มีดังนี  
ตารางท่ี 95 ผลการด าเนินงานร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง  

ปีงบประมาณ มะเร็ง หัวใจ 
ทารก (น้อยกว่าหรือ 

เท่ากับ28วัน) 
อุบัติเหตุ รวม 

เพิ่ม/ลด
(%) 

2559 64 125 9 9 207 20.99 
2560 64 135 5 6 210 - 5.79 
2561 58 35 1 11 105 50 
2562 38 24 2 4 68 35 
2563 52 23 0 4 79 -16 
2564 41 11 0 2 54 10.65 

** ปีงบประมาณ 2561 มีการปรับรหัส ICD 10 ในการดึงข้อมูล 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ.วานรนิวาส  
 จากข้อมูล พบว่า ทุกสาขามีแนวโน้มการส่งต่อนอกเขตลดลง  เนื่องจากโรงพยาบาลวานรนิวาสมีการเพ่ิม
ศักยภาพการดูแลผู้ป่วยใน 4 สาขาที่จ้าเป็น คือสูติกรรม  ศัลยกรรม  ศัลยกรรมกระดูก กุมารเวชกรรม ทั งยัง
สามารถให้เคมีบ้าบัดในผู้ป่วยมะเร็งได้  รวมถึงแม่ข่าย คือ โรงพยาบาลสกลนครก็เพ่ิมศักยภาพสามารถให้การ
รักษาที่ซับซ้อนมากขึ น เช่น ในกลุ่มโรคหัวใจสามารถท้า PCI ได้ เป็นต้น  ยังมีส่งออกนอกเขต เนื่องจากเป็นราย
เก่าและรายใหม่ที่เกินศักยภาพของแม่ข่าย และเป็นความต้องการของผู้ป่วย 
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ตารางท่ี 96 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยส่งต่อ NON-Traumatic  ปีงบประมาณ 2559 -2564 
ล าดับ  2559  2560  2561  2562 2563 2564 

1. ICH STROKE Appendicitis ESRD ESRD 2019 nCoV 
virus disease 

2. Stroke Appendicitis Stroke RC RC ESRD 
3. Pneumonia ACS Pneumonia CA breast AF Cataract 
4. STEMI Arrhythmia CHF Schizophrenia CA 

Breast 
RC 

5. CHF จิตเวช ACS/ 
Arrhythmia 

Glaucoma Cataract CA Breast 

แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 
 เนื่องจากสถานการณ์ Virus Covid 2019 มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง   ท้าให้มีการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับ
การวินิจฉัยว่าเป็น  Severe Covid-19 pneumonia ขึ นมาเป็นอันดับ1 
 

ตารางท่ี 97 แสดง 5 อันดับโรคผู้ป่วยส่งต่อ  Traumatic ปีงบประมาณ 2559 -2564  
ล าดับ  2559 2560  2561  2562 2563 2564 

1. HI HI Fracture HI HI HI 
2. Fracture Fracture HI/Open 

wound 
Closed/open 

 Fx limb 
Fx skull and 
facial bone 

Closed/open 
 Fx limb 

3. Eye injury Eye injury Eye injury Fx skull and 
facial bone 

Eye injury Spine injury 

4. Open 
wound 

Open 
wound 

Chest 
injury 

Eye injury Abdominal 
injury 

Eye injury 

5. Spinal 
injury 

Spinal 
injury 

Spinal 
injury 

Spine injury  Closed/open 
 Fx limb 

Fx skull and 
facial bone 

แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 
กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บ Head injury ,fracture of bone ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน  

กลุ่มท่ีมีปัญหากระดูกหัก ส่งต่อเนื่องจากมีการบาดเจ็บหลายระบบร่วมด้วย และการแตกของกระดูกบริเวณใบหน้า
ส่งต่อเพ่ือพบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ refer ของสหสาขาวิชาชีพยังมีน้อย 
2. จ้านวนบุคลากรกับภาระงานด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่สัมพันธ์กัน  ท้าให้การพัฒนาศักยภาพไม่เต็มที่ 

(รับผิดชอบหลายงาน) โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชน บางครั งต้องใช้พยาบาลที่อยู่ในเวรเกิดความเสี่ยง 
โอกาสการพัฒนา 

1. ติดตามความก้าวหน้า/การพัฒนาบุคลากรใน รพ./ทบทวนการจัดท้าแนวทางการดูแลผู้ป่วย/ระบบส่งต่อ 
เชื่อมโยงกันภายในจังหวัดและเขตสุขภาพ 

2. การพัฒนาข้อมูลระบบส่งต่อให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
2.2.19  สาขาอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ตัวช้ีวัด : อัตราเสียชีวิตจากการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน  
สถานการณ์/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

การด้าเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในบทบาทของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นอกจาก
การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บแล้ว ยังมีการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการบาดเจ็บ มีการคืนข้อมูลสู่พื นที่ด้วยน้าเสนอ
ข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่ประชุมผู้น้าในระดับอ้าเภอ การประชุมสภาสุขภาพ และมีการขับเคลื่อน ด้วย 
ศปถ.อ้าเภอ ในปี 2561 ได้รับการสนับสนุน เสริมพลังจาก คณะท้างาน ศปถ.ระดับจังหวัดโดยการสนับสนุน
งบประมาณในการด้าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและพัฒนาศักยภาพชุมชน มีการประสานงานเพ่ือสอบสวนกรณี
อุบัติเหตุเสียชีวิต ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี การบาดเจ็บและเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง  
แผนภูมิที่ 69 จ านวนผู้บาดเจ็บและอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอวานรนิวาส  
ปีงบประมาณ 2560–2564

 
แหล่งข้อมูล : รายงาน HOS XP จาก โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของอ้าเภอวานรนิวาส  โดยจากข้อมูล 3 ฐาน ปี 2564 มีอัตราการ
เสียชีวิตต่อแสนประชากร เป็น 21.3 ต่อแสนประชากร (125,009) การเสียชีวิตทางถนนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นจาก      
ปี 2563 แม้จ้านวนครั งการเกิดเหตุลดลง ซึ่งสะท้อนถึงระดับความรุนแรงในการเกิดเหตุแต่ละครั ง 

1,576

1,097
1,293 1199 1205

36 29 23 23 27
0

500

1,000

1,500

2,000

2560 2561 2562 2563 2564

จ านวนผู้บาดเจ็บและอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2559-2563

บาดเจ็บทั งหมด เสียชีวิต

23.1 ต่อแสน
18.3 ต่อแสน

28.8 ต่อแสน
18.2 ต่อแสน

21.3 ต่อแสน
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2.2.20  สาขาสุขภาพช่องปาก 
ตัวช้ีวัด :  

1. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปากของประชาชนในพื้นที่ ≥ ร้อยละ 60.00 
2. เด็กปฐมวัย (3ปี) มีปัญหาฟันน้ านมผุ  ไม่เกินร้อยละ 46 
3. เด็ก 12 ปี มีปัญหาฟันแท้ผุ ไม่เกินร้อยละ 47 
4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ≥ ร้อยละ 60.00 
5. ร้อยละอ าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่องปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ภายใต้การ

สนับสนุนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ หรือ District Health Broad ≥ ร้อยละ 60 
สถานการณ์และสภาพปัญหา  

จากผลการด้าเนินงานทันตสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส ปี 2563 ในโปรแกรม HDC 63 ตามตัวชี วัด 
ได้แก่ ร้อยละหญิงตั งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ผลงานร้อยละ 79.5, ร้อยละหญิงตั งครรภ์ได้รับการฝึก
แปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control ผลงานร้อยละ
80.84, ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ผลงานร้อยละ 64.06 , ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ ผลงานร้อยละ  70.55 , ร้อย
ละเด็ก 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ผลงานร้อยละ 65.3 , ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก 
ผลงานร้อยละ 71.75 , ร้อยละเด็ก 3-5 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ ผลงานร้อยละ 77.21, ร้อยละเด็ก 3-5 ปี 
ได้รับบริการทันตกรรม ผลงานร้อยละ 88.06 , ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก ผลงานร้อยละ75.11, 
ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม ผลงานร้อยละ 87, ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่อง
ปาก ผลงานร้อยละ 63.05 , ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก ผลงานร้อยละ 50.66 

รพ.สต.ที่มี unit และทันตภิบาล จ้านวน 12 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.ปานเจริญ, รพ.สต.ขัวก่าย, รพ.สต.นาซอ, 
รพ.สต.หนองแวง, รพ.สต.จ้าปาดง, สอน.โคกแสง, รพ.สต.หนองฮาง, รพ.สต.โนนอุดม, รพ.สต.โพนแพง, รพ.สต.ทุ่ง
โพธิ์, PCU วานรนิวาส และ รพ.สต.คอนสาย, รพ.สต.ที่มี unit ไม่มีทันตาภิบาล 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.นาค้า  
 ความท้าทายที่เป็นจุดเน้นในการพัฒนา ได้แก่ การลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคฟันผุ  ลดความแออัด 
เข้าถึงบริการ  การพัฒนาระบบการให้บริการ  และส่งเสริมทันตสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันการเกิดโรค 
ตอบสนองความต้องการรับบริการอย่างทั่วถึง  โดยในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา ได้ขยายบริการในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลในเขต  นาค้า  เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวยังเป็นพื นที่ห่างไกลจากจุดให้บริการทางทันตกรรมเป็นพื นที่ที่
มียูนิตท้าฟันแต่ไม่มีทันตภิบาล  จึงได้จัดสรรให้มีทันตภิบาลออกไปหมุนเวียนให้บริการอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั ง  
เพ่ือลดความแออัดและเพ่ิมการเข้าถึงบริการและมีกิจกกรมท่ีส่งเสริมทุกกลุ่มวัย ได้แก่ 
แม่และเด็ก   : ตรวจฟันและให้บริการท้าฟันในหญิงตั งครรภ์,ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ในเด็ก 0-2 ปี  
ปฐมวัย        : ตรวจและทาฟลูออไรด์ ในเด็ก 3-5 ปี 
ประถมศึกษา : ตรวจและให้การรักษาแก้ไขในเด็กประถม (อุด ขูด ถอน) 
วัยรุ่น          : ตรวจและให้การแนะน้าวิธีการแปรงฟัน 
ผู้สูงอายุ       : ตรวจและให้การรักษาใส่ฟันเทียม 
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 ในด้านการพัฒนาด้านงานเฉพาะทางสาขาทันตกรรม ปัจจุบันปี 2564  ได้ท้าการขยายการให้บริการด้าน
งานเฉพาะทาง ได้แก่ งานศัลยกรรมช่องปาก , งานทันตกรรมประดิษฐ์ , งานทันตกรรมบูรณะ , งานรักษาคลอง
รากฟัน , งานทันตกรรมรากเทียม  
 
ตารางท่ี 98  ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสาขาสุขภาพช่องปาก  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน 

2561 2562 2563 2564 
1. อัตราการใช้บริการสุขภาพช่องปาก

ของประชาชนในพื นที่ 
≥40.00 52.93 52.20 46.66 39.9 

2. เด็กปฐมวัย (3ปี) มีปัญหาฟันน ้านมผุ   < 46.00 12.47 13.89 21.30 24.95 
3. เด็ก 12 ปี มีปัญหาฟันแท้ผุ  < 47.00 21.28 21.69 21.76 23.87 
4. ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 

(cavity free)  
≥60.00 97.98 99.28 97.70 97.45 

5. ร้อยละอ้าเภอที่จัดบริการสุขภาพช่อง
ปากใน รพ.สต./ศสม. ที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อ้าเภอ หรือ District Health Broad 

≥60.00 89.47 72.2 83.33 22.22 

6. เด็กอายุ 6 เดือน – 1 ปี ได้รับการแจก
และฝึกการใช้ถุงนิ วเช็ดเหงือกและฟัน 

≥70.00 86.17 95.02 57.12 61.27 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล HDC 64 ณ วันที่ 30 กันยายน  2564 
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2.2.21 สาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล Rational Drug Use (RDU)  
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย  : ในปี 2564 มีเป้าหมายผ่าน RDU ขั นที่ 3 และมีการด้าเนินงาน RDU Community   ผ่าน
เกณฑ์ระดับ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี  

 RDU ขั้นที่ 1 หมายถึงการด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. อัตราการสั่งใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติผ่าน
เกณฑ์ที่ก้าหนด 

2. การด้าเนินงานของPTC ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
3. รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ 

ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของ
โรงพยาบาลไม่เกิน 1 รายการ 

4. จัดท้าฉลากยามาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
5. การส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื อจัดหายา

และการส่งเสริมการขายยา ผ่านระดับ 3 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ    รพ.
สต.ทั งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอที่มีอัตราการใช้
ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื อทางเดินหายใจ
ส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั ง 2 โรค 

 
 RDU ขั้นที่ 2 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการด้าเนินงานของตัวชี วัด จ้านวน 5 
ตัวชี วัดตาม RDU ขั นที่ 1 

2. อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื อ
ทางเดินหายใจส่วนบน โรคอุจาระร่วง
เฉียบพลัน แผลสดอุบัติเหตุ และสตรีคลอด
ปกติครบก้าหนดคลอดทางช่องคลอด ไม่
เกินค่าเฉลี่ยของประเทศ ทั ง 4 ตัวชี วัด      
(ปี 2562 เกณฑ์ RI รพศ./รพท. ≤ 30 % 
และ รพช.≤ 20 %, AD ≤ 20 %, FTW ≤ 
50 %, APL≤ 15 %) 

3. การใช้ยา NSAIDsผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระดับ 
3 ขึ นไป ไม่เกินร้อยละ10 

4. การใช้ยา glibenclamide ในผู้ป่วยสูงอายุ 
หรือไตท้างานบกพร่อง ไม่เกินร้อยละ 5 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ   รพ.สต.
ทั งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอ ที่มีอัตราการใช้ยา
ปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื อทางเดินหายใจส่วนบนและ
โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
ผ่านเกณฑ์เป้าหมายทั ง 2 โรค 
(เกณฑ์ RI ≤ 20 %, AD ≤ 20 %) 
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RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

5. การไม่ใช้ยาที่ห้ามใช้ในสตรีตั งครรภ์ ได้แก่ 
Warfarin*, Statins, Ergots (* ยกเว้นกรณี
ใส่ mechanical heart valve) 

 
 RDU ขั้นที่ 3 หมายถึง การด าเนินการผ่านเงื่อนไขต่อไปนี้ 

RDU Hospital (R1) RDU PCU (R2) 

1. ผลการด้าเนินงานผ่านตามเกณฑ์ในคู่มือ 
RDU Service plan ครบทั ง 18 ตัวชี วัด 
(หมายเหตุ เกณฑ์ในคู่มือ RI ≤ 20 %, AD 
≤ 20 %, FTW ≤ 40 %, APL ≤ 10 %) 

จ านวน รพ.สต.ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ   
รพ.สต.ทั งหมดในเครือข่ายระดับอ้าเภอ ที่มีอัตรา
การใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มโรคติดเชื อทางเดิน
หายใจส่วนบนและโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันผ่าน
เกณฑ์เป้าหมายทั ง 2 โรค 

 
การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน (RDU Community) 
เกณฑ์ผ่านตัวช้ีวัด: ระดับความส้าเร็จการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยวัด
ระดับจังหวัด) 

1. การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ด้าเนินการ 5 กิจกรรมหลัก ดังนี  
การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาในหน่วยบริการสุขภาพ (Proactive Hospital based surveillance) 

2. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Community 
Participation) 

3. การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาเชิงรุกในชุมชน  (Active Community based Surveillance)การ
ส่งเสริม 

4. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาคเอกชน (Good Private Sector) เช่น ร้านช้า ร้านยา คลินิก โรงพยาบาล
เอกชน 

5. การสร้างความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของประชาชน (RDU Literacy) 
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ผลการด าเนินงาน RDU ระดับโรงพยาบาลและ รพ.สต. 
          จากผลการด้าเนินงาน DRU ขั นที่1 พบว่าโรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่าน RDU ขั นที่ 1 แล้วทุกตัวชี วัด 
ตารางท่ี 99 ผลการด าเนินงาน RDU ปีงบประมาณ 2562-2564 โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ตัวช้ีวัด เป้าหมายขั้น3 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 ร้อยละการสั่งยาในบัญชีหลักแห่งชาติ  ≥85 % 96.62 95.99 95.35 
2 ประสิทธิผลการด้าเนินงานของคณะกรรมการ 

PTC ในการชี น้าสื่อสารและส่งเสริมเพ่ือน้าไปสู่
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

3 การด้าเนินงานในการจัดท้าฉลากยามาตรฐาน 
ฉลากยาเสริม และเอกสารข้อมูลยาใน 13 กลุ่ม 

ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

4 รายการยาที่ควรพิจารณาตัดออก 8 รายการ                 
ซึ่งยังคงมีอยู่ในบัญชีรายการยาของโรงพยาบาล 

≤1 รายการ 0 
รายการ 

0 
รายการ 

0 
รายการ 

5 การด้าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจริยธรรมในการจัดซื อ
และส่งเสริมการขายยา 

ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 ระดับ 4 

6 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื อที่ระบบการ
หายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน                  
ในผู้ป่วยนอก  

≤20% 18.55 18.76 20.55 

7 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วง
เฉียบพลัน  

≤20% 18.36 18.07 19.81 

8 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ 

≤40% 42.20 40.44 41.82 

9 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ                
ครบก้าหนดทางช่องคลอด 

≤10% 2.71 6.79 0 

10 ร้อยละของผู้ป่วยความดันเลือดสูงที่ใช้ RAS 
blockage (ACEIs/ARBs/Renin inhibitor)                     
2 ชนิดร่วมกันในการรักษาโรคความดันเลือดสูง 

0% 0 0.01 0 

11 ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamideในผู้ป่วยที่              
มีอายุมากกว่า 65 ปี 

≤5 0 0 0 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้ Glibenclamideในผู้ป่วยที่
มีอายุมากกว่า 65 ปี และ มี e GFR<60 มล./
นาที/1.73 ตารางเมตร 

≤5% 0 0 0 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมายขั้น3 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
12 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้ยา metformin 

เป็นยาชนิดเดียวหรือร่วมกับยาอ่ืนเพื่อควบคุม
ระดับน ้าตาลโดยไม่มีข้อห้ามใช้ 

≥80% 89.35 88.75 90.42 

13 ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการใช้ยากลุ่ม NSAIDs 
ซ ้าซ้อน 

≤5% 0.05 0.06 0.16 

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคไตเรื อรังระดับ 3 ขึ นไปที่ได้รับ 
NSAIDs 

≤10% 1.76 1.44 1.41 

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคหืดที่ได้รับยา inhaled 
corticosteroid  

≥80% 90.6 89.30 89.01 

16 ร้อยละผู้ป่วยนอกสูงอายุ(มากกว่า 65 ปี) ที่ใช้ยา     
กลุ่ม long-acting benzodiazepine ได้แก่ 
chlordiazepoxide, diazepam, dipotassium 
chlorazepate 

≤5% 0.28 0.24 0.15 

17 จ้านวนสตรีตั งครรภ์ที่ได้รับยาที่ห้ามใช้ ได้แก่ยา 
Warfarin,Statinsหรือ Ergots เมื่อรู้ว่าตั งครรภ์
แล้ว *ยกเว้นกรณีใส่ mechanical heart valve   

0% 0 0 0 

18 ร้อยละการได้รับยาต้านฮิสตามีนชนิด                         
non-sedating  ในเด็กท่ีได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค
ติดเชื อของทางเดินหายใจ (ครอบคลุมโรคตาม
รหัส ICD-10 ของโครงการ Antibiotic Smart 
Use, ASU)   

≤20% 3.12 4.05 9.69 
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ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(AD) 
ระดับ รพ.สต. – PCU

แผนภูมิที่ 70 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยนอก ระดับ รพ.สต. (น้อยกว่าร้อยละ 20) 

           ผลการด้าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์ทุก รพ.สต. 
 
แผนภูมิที่ 71  ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอกระดับ รพ.สต. 
(น้อยกว่าร้อยละ20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
แหล่งข้อมูล : รายงานฐาน HDC ปีงบประมาณ 2564 ณ 1 ตุลาคม 2564 

ผลการด้าเนินงาน : ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง แต่พบ รพ.สต. 1 แห่ง ที่อยู่ในช่วง Cut point ร้อยละ 20 คือ   
รพ.สต.บ้านปานเจริญ ทั งนี  ผู้รับผิดชอบงาน RDU ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่และออกให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน
และการสั่งใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. แห่งนั นแล้ว 
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ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน
ในผู้ป่วยนอก(RI) ระดับ รพ.สต. - PCU

ผ่านเกณฑ์ทุกแห่ง 
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ตารางท่ี 100 ร้อยละของรพ.สต.ที่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค Respiratory Infection และ                      
Acute Diarrhea ≤ ร้อยละ20 ทั้ง 2 กลุ่มโรค 

ปีงบประมาณ 2564 
 

RI 
ผลการ

ด าเนินงาน 
จ านวน
รพ.สต. 
ที่ผ่าน 

 
AD 

ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวน
รพ.สต. 
ที่ผ่าน 

รพ.สต.ที่
ผ่านRI&AD
ทั้ง2กลุ่มโรค 

ผลการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย
≤20% 

ร้อยละ 
0.91 

 

18/18 
คิดเป็น
ร้อยละ
100 

เป้าหมาย
≤20% 

3.96 18/18 
คิดเป็น
ร้อยละ 
100 

เป้าหมาย
≥80% 

18/18 
คิดเป็น 

ร้อยละ100 
ผ่านเกณฑ์ 
 

 
 สรุป :  ปีงบประมาณ 2564 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รพ. วานรนิวาส สามารถผ่านตัวชี วัดทุกตัวของ 
RDU  ขั น 2  แต่ไม่สามารถผ่าน RDU ขั น3 ได้ เนื่องจากไม่ผ่าน 2 ตัวชี วัด ได้แก่ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรค
ติดเชื อทางเดินหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก ร้อยละ 20.55 และบาดแผลสดจาก
อุบัติเหตุ ร้อยละ 41.82  
ปัญหาและอุปสรรค 

1. การด้าเนินงาน ยังขาดการสื่อสารกับแพทย์ใช้ทุนชุดใหม่ เรื่องเป้าหมายและข้อก้าหนดในการสั่งใช้ยา เพ่ือ
ตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ท้าให้แนวโน้ม เกือบทุกตัวชี วัด มีอุบัติการณ์สูงขึ นจากปีก่อนๆ 

แนวทางพัฒนาในปีงบประมาณ 2564 
1. จัดประชุม พูดคุย หาแนวทางร่วมกัน ในตัวชี วัดที่ยังมีปัญหาในปี 64 โดยเฉพาะ เป้าหมายเพื่อบรรลุ RDU

ขั น 3 จะต้องได้ร้อยละการสั่งใช้ ATB ในกลุ่มโรค Fresh Trauma Wound≤ร้อยละ 40 ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้า
ทายมาก เนื่องจาก รพ.M1 ในจังหวัดสกลนครยังไม่มี รพ.ใดท้าได้ ดังนั นการติดตามและก้ากับการสั่งใช้ยา
ATB จึงต้องท้าอย่างสม่้าเสมอ 

2. จัดอบรมวิชาการ ในเรื่องการใช้ ATB อย่างเหมาะสม ใน 4 กลุ่มโรค แก่บุคลากรใน รพ.ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการสั่งใช้ยา และจัดกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

3. ประสานทีม ICT ให้มีการตรวจสอบและ Correct ข้อมูลทุกครั งก่อนส่งขอ้มูล 43 แฟ้ม ไปยัง HDC 
4. สื่อสารแนวทางการด้าเนินงาน RDU community แก่เครือข่ายระดับอ้าเภอ เพ่ือให้มีแนวทางการ

ด้าเนินงานร่วมกัน และติดตามการด้าเนินงานอย่างสม่้าเสมอ 
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 2.2.22 สาขา AMR 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา  

การพัฒนาระบบการจัดการ AMR ของโรงพยาบาลให้มีความเชื่อมโยงของทั งระบบเฝ้าระวังเชื อดื อยาทาง
ห้องปฏิบัติการ ระบบยา และระบบป้องกันควบคุมการติดเชื อในโรงพยาบาล ภายใต้กลไกการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงมีการประเมินเป็น 5 กิจกรรมส้าคัญ และแบบประเมินนี จะใช้ในการประเมินต่อเนื่องทุกปี เพ่ือวัด
ระดับการด้าเนินงานทั งในภาพรวมของโรงพยาบาล และระดับการด้าเนินงานของแต่ละกิจกรรมส้าคัญ 
รายละเอียดดังนี  
ตาราง 101  ผลการประเมินการพัฒนาระบบบริการให้มีการจัดการ AMR อย่างบูรณาการ  

กิจกรรมด าเนินการ 
คะแนน

เต็ม 

2563 2564 
ครั้งที่ 1 
(ธ.ค.62) 

ครั้งที่ 2 
(มิ.ย.63) 

ครั้งที่ 1 
(ธ.ค.63) 

ครั้งที่ 2 
(มิ.ย.64) 

1. กลไกการจัดการเชื อดื อยาอย่างบูรณาการ 100   75   75 80 80 
2. การเฝ้าระวังเชื อดื อยาทางห้องปฏิบัติการ 100 56 59 59 59 
3. การควบคุม ก้ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ 100 56 58 58 58 
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื อใน

โรงพยาบาล 
100 71 78 78 78 

5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ 100 40 50 50 50 
รวม 500 298 320 325 325 

แหล่งข้อมูล : โปรมแกรม RUD-AMR โดยกองบริหารการสาธารณสุข  
การด้าเนินงานของโรงพยาบาลด้านการจัดการการดื อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) โรงพยาบาลวานรนิวาส    

ผ่านการด้าเนินกิจกรรมทั ง 5 กิจกรรมส้าคัญ ได้แก่  
1. กลไกการจัดการเชื อดื อยาอย่างบูรณาการ   
2. การเฝ้าระวังเชื อดื อยาทางห้องปฏิบัติการ   
3. การควบคุม ก้ากับ ดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพ   
4. การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื อในโรงพยาบาล   
5. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลอย่างบูรณาการ  

อัตราการติดเชื อดื อยาในกระแสเลือด หมายถึงอัตราส่วนผู้ป่วยพบเชื อแบคทีเรียดื อยาในกระแสเลือดต่อ
ผู้ป่วยที่พบเชื อแบคทีเรีย 8 ชนิดในกระแสเลือด  รายละเอียดการดื อยา ดังนี  

1. Acinetobacter baumannii ดื อต่อยา Carbapenem หรือ Colistin 
2. Pseudomonas aeruginosa ดื อต่อยา Antipseudomonal penicillin (Piperacillin + 

Tazobactam) หรือ Carbapenem หรือ Colistin 
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3. Klebsiella pneumonia ดื อต่อยา Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or 
Cefotaxime) หรือ Carbapenem (CRE) หรือ Colistin 

4. Staphylococcus aureus ทีด่ื อต่อยา Methicillin (MRSA) หรือ Vancomycin (VISA and VRSA) 
5. Escherichia coli ดื อต่อยา Colistin หรือ Carbapenem(CRE) หรือFluoroquinolone 

(Ciprofloxacin) หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
6. Salmonella spp. ดื อต่อยา Colistin หรือ Fluoroquinolone (Ciprofloxacin) หรือExtended-

Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
7. Enterococcus faecium ดื อต่อยา Vancomycin (VRE) 
8. Streptococcus pneumonia  ดื อต่อยา Penicillin (Ampicillin) หรือ Macrolide (Erythromycin) 

หรือ Extended-Spectrum Cephalosporin (Ceftriaxone or Cefotaxime) 
ตาราง 102 ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์

เป้าหมาย 

2561 
Base 
line 

2562 2563 2564 

เป้าหมายหลัก 
1. ลดป่วย/ลด
ตาย 

1. อัตราการติดเชื อดื อ
ยาในกระแสเลือด (ปี
ปฏิทิน)* 

ไม่เพ่ิมขึ น
จากปี

ปฏิทิน 61 

18.38 17.78 
 

14.96 
 

16.13 
(-12.24%) 

(ม.ค.- 
มิ.ย.64) 

 2. อัตราการตายจากเชื อ
ดื อยา 

ลดลง 1.60 
(2/125) 

0.90 
(1/115) 

1.50 
(2/135) 

0.83 
(1/121) 

เป้าหมายรอง 
2. Lab 
surveillance 

1. อัตราการติดเชื อ CRE 
(รวม) 

ลดลง 0 1.85 2.70 0 

  CRE-KP ลดลง 0 8 8.33 0 
  CRE-EC ลดลง 0 0 0 0 
3. 
Antimicrobial 
stewardship 

1. ปริมาณการใช้ยา
ปฏิชีวนะกลุ่มที่ออกฤทธิ์
กว้าง (DDDs/100 วัน
นอน)  

 
 
 
 

    

  Vancomycin ลดลง 0.75 0.98 0.69 0.82 
  Carbapenem 

(Meropenem) 
ลดลง 

 
5.05 6.43 5.57 5.11 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์

เป้าหมาย 

2561 
Base 
line 

2562 2563 2564 

  Colistin ลดลง 0.28 0.39 0.49 0.61 
4. Infection 
control 

1. อัตราการเกิด HAI ลดลง 2.40 
(3/125) 

6.09 
(7/115) 

11.85 
(16/135) 

4.13 
(5/121) 

หมายเหตุ *อัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ใช้ข้อมูล 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 
 

แผนภูมิที ่72 แสดงผลอัตราการติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด 8 ชนิด ปี 2561 – 2564 

 
ผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายหลักและเป้าหมายรอง (ตารางที่ 2) พบว่าอัตราการติดเชื อดื อยาใน

กระแสเลือด มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ.2561 (base line) จากร้อยละ 18.38 เป็นร้อยละ 16.13 คิดเป็นอัตรา
การติดเชื อดื อยาในกระแสเลือดลดลง ร้อยละ 12.24  (แผนภูมิ 1)  ไม่พบอัตราการติดเชื อ CRE ในปี 2564  
แผนภูมิที ่73 แสดงปริมาณการใช้ยา ATB กลุ่มควบคุม (DDDs/100 วันนอน) ปี 2561 - 2564 
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(-12.24) 



192 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

การวิเคราะห์ปริมาณการใช้ยาเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2561 - 2564 (DDDs ต่อ 100 วันนอน) 
พบว่า ปีงบประมาณ 2564  มีแนวโน้มสูงขึ นเล็กน้อย  ปริมาณและมูลค่าการสั่งใช้ยากลุ่มก็เช่นเดียวกัน 
 
แผนภูมิ 74  แสดงปริมาณและมูลค่าการสั่งใช้ยากลุ่มควบคุม 

 
 

แผนภูมิที่ 75  แสดงมูลค่าการใช้ยา ATB ในกลุ่มควบคุม ปี 2562 -2564  
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1. ยังขาดการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือน้าไปสู่มาตรการในการแก้ปัญหา AMR อย่างบูรณาการ 
2. จากการศึกษาการการประเมินการใช้ยา Meropenem ในโรงพยาบาลวานรนิวาส ยังมีข้อจากัดเรื่องการ

ติดตามแบบติดตามการใช้ยาที่ควบคุม (drug use evaluation; DUE)  จากผลของการสั่ งใช้ยา 
meropenem ตามข้อบ่งใช้นั นไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุยาที่ได้รับมาก่อนหน้านี  ไม่ระบุ
เหตุผลในการสั่งใช้ยาและเหตุผลในการสั่งใช้ยาไม่สัมพันธ์กับเชื อ ท้าให้ข้อมูลในการประเมินไม่เพียงพอ 
จึงต้องมีการพัฒนาระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการประเมินการสั่งใช้ยาในอนาคต 

3. ยังไม่มีการน้าข้อมูลความไวของเชื อต่อยา ตาม Antibiogram ปีล่าสุด เพ่ือแพทย์จะมีทางเลือกใช้ยาอย่าง
เหมาะสมและมีความ มั่นใจมากขึ น 

4. ยังขาดแนวทางการรักษาโรคติดเชื อ ร่วมกันของโรงพยาบาล 
แนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณ 2565 

1. พัฒนา ระบบการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE) ให้เป็นแบบ concurrent  และประเมินได้
ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก้าหนด 

2. พัฒนาคู่มือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล 
3. ส่งเสริมการท้า CQI, R2R  
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากระบบ Lab alert  
5. การน้าข้อมูลแต่ละหน่วยงานมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อน้าไปสู่มาตรการแก้ปัญหาเชื อดื อยา 
6. การประชุมน้าเสนอผลการด้าเนินงาน ทุกรายไตรมาส เพ่ือน้ามาปรับปรุงแก้ไขแนวทางการด้าเนินงาน 
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2.2.23 สาขาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน 
ตัวช้ีวัด : 1.ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 
               ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
            2. ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
การวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์และสภาพปัญหา 
 การด้าเนินงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลวานร
นิวาส มีการด้าเนินงานทั งในระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล โดยในโรงพยาบาลวานร
นิวาส มีการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิกการแพทย์แผนไทยคู่ขนาน มีการตรวจวินิจฉัย สั่งจ่ายยาสมุนไพร บริการ
นวดรักษา ประคบสมุนไพรเพ่ือการรักษา อบสมุนไพรเพ่ือการรักษา ทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด ในระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล มี 18 แห่ง ที่เปิดให้บริการแพทย์แผนไทย มีการสั่งใช้ยาสมุนไพรจ้านวน 45 
รายการ มีการเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ มีการส่งเสริมปลูกและใช้สมุนไพรในครัวเรือน มีศูนย์เรียนรู้
แพทย์แผนไทยส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้ในการใช้สมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเพ่ือบรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื องต้น  โดยชุมชนพ่ึงตนเอง มีการร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจในการจัดท้าโครงการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชน์
ทางการแพทย ์
ตารางท่ี 103 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด สาขาแพทย์แผนไทย ปี 2562 – 2564  

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 
2562 2563 2564 

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ไม่
รวมส่งเสริมป้องกัน) 

≥ 20.00 34.31 32.94 28.40 

2.ร้อยละของมูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในสถาน
บริการสาธารณสุข   

≥ 30.00 6.00 5.58 2.85 

3. OPD-การบริการการแพทย์แผนไทยแม่หลัง
คลอด  

จ้านวนครั ง 4,121 3,723 2,525 

4. OPD-การบริการนวด ประคบ อบ  
(ในและนอกสถานบริการ) 
- นวดแผนไทย (ครั ง) 
- อบสมุนไพร (ครั ง) 
- ประคบสมุนไพร (ครั ง) 

จ้านวนครั ง  
 

52,937 
39,050 
51,209 

 
 

45,907 
34,166 
49,790 

 
 

26,773 
18,145 
27,338 

แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล  HDC  ณ 30 กันยายน 2564 
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ตารางท่ี 104  สรุปผลงานบริการแพทย์แผนไทย  ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

หน่วยบริการ 
นวด 
(ครั้ง) 

อบสมุนไพร 
(ครั้ง) 

ประคบ 
(ครั้ง) 

ทับหม้อเกลือ 
(ครั้ง) 

จ่ายยาสมุนไพร 
(ร้อยละ) 

รพ.สต.ปานเจริญ 1,088 171 1,126 68 6.41 
รพ.สต.ค้าหมูน 1,938 650 1,473 55 32.40 
รพ.สต.ขัวก่าย 996 763 1,039 89 14.38 
รพ.สต.โพนแพง 2,329 1,470 1,684 125 34.82 
รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ 1,295 1,138 1,781 102 49.89 
รพ.สต.โคกแสง 1,345 492 1,311 50 14.64 
รพ.สต.โนนแต้ 1,435 1,611 2,007 15 29.95 
รพ.สต.หนองฮาง 1,312 1,534 1,418 115 20.26 
รพ.สต.ห้วยหิน 1,348 1,090 1,432 25 23.49 
รพ.สต.โนนอุดม 1,681 1,518 1,539 54 52.57 
รพ.สต.นาซอ 1,641 1,648 1,651 124 21.90 
รพ.สต.แสงเจริญ 1,291 454 792 68 16.33 
รพ.สต.นาค้า 958 848 1,149 33 28.63 
รพ.สต.คอนสาย 1130 632 961 26 12.71 
รพ.สต.จ้าปาดง 422 590 1,910 96 16.44 
รพ.สต.หนองแวง 850 604 875 105 20.74 
รพ.สต.ส้งเปือย 806 667 829 117 27.94 
รพ.สต.วังเยี่ยม 920 526 926 58 19.15 
รพ.วานรนิวาส 3,988 1,729 3,435 1300 0.66 

รวม 26773 18145 27338 2525 2.85 
แหล่งข้อมูล : รายงานฐานข้อมูล  HDC  ณ 30 กันยายน 2564 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ด้านสถานที่ การขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด 
2. การส่งออกข้อมูล HDC ข้อมูลให้บริการหายไป 
3. การจัดบริการใน รพ.สต. หลายแห่งมีการจัดบริการที่ชั น 2 การเข้าถึงของผู้รับบริการในกลุ่มผู้สูงอายุ  

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ค่อนข้างยากล้าบาก 
4. ผู้ให้บริการนวด ที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รับบทบาทหน้าที่ เป็นทั งผู้ช่วยเหลือคนไข้และผู้ช่วยแพทย์

แผนไทย หลายภาระงาน ท้าให้การจัดกิจกรรมบริการไม่ต่อเนื่อง  
โอกาสพัฒนา 

1. น้าเข้าแผนพัฒนาขยายอาคารแพทย์แผนไทยใน รพ.สต 
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2. ให้ผู้ปฏิบัติแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เข้ารับฟังการบันทึกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล
ความถูกต้องของข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ 

3. ทบทวนแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการขอรับค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย   
4. การจัดบริการใน รพ.สต. ควรจัดบริการที่ชั นล่างเพ่ือความสะดวกของผู้รับบริการ ควรจะมีอาคารแพทย์

แผนไทยที่ชัดเจน 
5. ผู้ให้บริการนวด ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ควรจะแยกกันจากผู้ช่วยเหลือคนไข้ ควรจะมีงบประมาณจาก

ส่วนกลางในการจ้างผู้ช่วยแพทย์แผนไทยเพ่ิม 
 
 
2.2.24  สาขาการให้บริการกัญชาทางการแพทย์ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขท่ีมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 
การด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลวานรนิวาส 

สืบเนื่องจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข  ได้ท้าโครงการติดตาม
ลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น ้ามันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือศึกษา
ว่า การใช้น ้ามันกัญชาส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครอย่างไรบ้าง หากผลการวิจัยมีความเป็นไปได้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่สามารถเข้ารับการดูแลรักษาด้วยน ้า มันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยได้ ท้าให้ผู้ป่วยมี
ทางเลือกในการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได้ดีขึ น ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะทางจิตใจ
และสังคม ท้าให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในด้านการลดค่าใช้จ่าย
ด้านยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ รวมถึงสร้างมูลค่ายาไทยสู่นานาชาติต่อไปในอนาคตโรงพยาบาลวานรนิวาส 
จึงได้จัดตั งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 30 แห่งน้าร่องที่เข้าร่วมวิจัยการติดตามลักษณะการใช้และ
คุณภาพชีวิตของผู้ใช้น ้ามันกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เพ่ือติดตามคุณภาพชีวิตของ
อาสาสมัคร พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ  ตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ  ได้รับบริการที่มี
มาตรฐาน  ปลอดภัย   

โรงพยาบาลวานรนิวาส  เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ทุกวัน เริ่มเปิดให้บริการตั งแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ตั งแต่เวลา 08.30 น. จนถึง 16.30 น.  

โรค/อาการที่มารับบริการในโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น ้ามันกัญชาในทาง
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีดังนี  อาการภาวะเคลื่อนไส้อาเจียนจากเคมีบ้าบัด จ้านวน 2 ครั ง ,
โรคพาร์กินสัน จ้านวน 21 ครั ง ,ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง จ้านวน 66 ครั ง ,ผู้ป่วยมะเร็งระยะ
สุดท้าย 20 ครั ง ,นอนไม่หลับ 989 ครั ง , เบื่ออาหาร 104 ครั ง 
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แผนภูมิที่  76 โรค/อาการของผู้ที่มารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์  

แหล่งข้อมูล : โปรแกรม C-MOPH ณ 30 กันยายน 2564  
 

ตาราง  105  สรุปยอดผู้มารับบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2564 
(น้ ามันกัญชา  หมอเดชา) โรงพยาบาลวานรนิวาส 

ล าดับ รายการยาที่สั่งจ่าย จ านวนยาที่สั่งจ่าย จ านวนยาที่สั่งจ่ายสะสม 
1 น ้ามันกัญชา  หมอเดชา 1127 ขวด - 
2 ศุขไสยาสน์ 289  ซอง - 
3 ท้าลายพระสุเมรุ   3070  แคปซูล - 
4 ไพสาลี 299 ซอง - 
5 อัคคีนิวคณะ 150 ซอง - 
6 ทัพยาธิคุณ 674 ซอง - 
7 แก้ลมแก้เส้น 1772   แคปซูล - 

แหล่งข้อมูล : รายงาน service plan สาขากัญชาทางการแพทย์ ณ 30 กันยายน 2564 
ปัญหา อุปสรรค และโอกาสพัฒนา 

1. ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการรับน ้ามันกัญชาต้ารับหมอเดชา ระบุผู้ที่มารับบริการจะต้องเป็นผู้ที่
มีการวินิจฉัยโรค 3 โรคหลัก คือโรคมะเร็ง โรคพาร์กินสัน โรคไมเกรน  ท้าให้ประชาชนที่มาร่วม
โครงการวิจัย ฯ ไม่ได้รับการรักษาในโรคอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง  ประชาชนเข้าถึงยากขึ นกว่าเดิม  
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3.ด้านบุคลากรเป็นเลิศ  (People Excellence) 
3.1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้ตาม
เกณฑ์ 
สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที่ 

ข้อมูลกรอบอัตราก้าลังบุคลากรนับรวมทุกประเภทการจ้างเพียงพอ จ้านวน 600 คน ร้อยละความเพียงพอ 
90.41 (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) แต่ในสายอาชีพที่ยังขาดแคลน ไม่เพียงพอ ได้แก่ แพทย์(5) 2.15% ,  
ทันตแพทย์(3) 1.29 %, เภสัชกร(1) 0.43%, พยาบาลวิชาชีพ(2) 0.86 ,นักสังคมสงเคราะห์ (1) 0.43% ,  
จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) (1) 0.43% , กลุ่มสายงานสนับสนุน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป 
พนักงานบริการ(30) 69.76%  (มีข้าราชการ โยกย้าย  ราย, เกษียณ, ลาออก9 ราย) 

 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน จ้านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 23 
หลักสูตร และผู้ที่ผ่านการพัฒนา 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนบุคลากร
ทั งหมดครอบคลุมสายวิชาชีพ 8 สายวิชาชีพ เป็นที่น่ าสั งเกตว่ าบุคลากรที่ ได้ รับการพัฒนาตามแผน 
มีเพียง ร้อยละ 40 เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ท้าให้บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ตามแผนที่ก้าหนดไว้ และไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก้าหนด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผนการผลิต
และพัฒนาก้าลังคน  2) การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาคน  3) การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนา     
4) การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคน  5) การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการการผลิต
และการพัฒนาก้าลังคน  
ยุทธศาสตร์/มาตรการ ด าเนินการ ปีงบประมาณ 2564 
1. พัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานก าลังคนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ (HRP) 

1.1 จัดท้าแผนความต้องการก้าลังคนด้านสุขภาพตาม FTE 5 ปี ครอบคลุมทุกกลุ่ม และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ และการบริการ (Blueprint HRP) 

1.2 พัฒนาฐานข้อมูล/สารสนเทศด้านก้าลังคนให้มีประสิทธิภาพ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ (HRD) 

2.1 จัดท้าแผนพัฒนาก้าลังคนด้านสุขภาพและการด้าเนินการพัฒนาตามแผนให้ครอบคลุม 5 กลุ่ม              
กลุ่มวิชาชีพ, กลุ่มสหวิชาชีพ, กลุ่มสนับสนุน,กลุ่มสายงานสนับสนุน และกลุ่มบริหาร ให้เชื่อมโยงตาม
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาตาม Service plan และการเตรียมผู้บริหารในระดับต่าง ๆ 

2.2 พัฒนาโปรแกรมบุคลากรเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรให้เป็นระบบ และง่ายต่อการจัดการข้อมู ล  เพ่ือ
น้าไปพัฒนาก้าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการพัฒนาก้าลังคน ติดตามการใช้งบประมาณการพัฒนาก้าลังคน 
เพ่ือการบริหารให้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดึงดูดและธ ารงรักษาก าลังคนคุณภาพ (HRM) 
3.1 ท้าแบบประเมิน Happinometer และ HPI  วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากร จัดท้า

แผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข ด้าเนินงานตามแผน และประเมินความก้าวหน้าของการขับเคลื่อน 
3.2 วิเคราะห์การสูญเสียและทดแทนบุคลากรด้านสุขภาพ 



199 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

3.3 พัฒนาระบบประเมินความก้าวหน้า : PMS 
3.4 จัดตั งทีมขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 

 
ตัวช้ีวัด : อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate) (เป้าหมาย ร้อยละ 85) 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา  

การบริหารอัตราก้าลังที่มีอยู่โดยเฉพาะในสายบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมีการทดแทน
บุคลากรที่มีการไหลเวียนของบุคลากรสูง ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีอัตราการสูญเสียของบุคลากร 43 ราย เท่ากับ 
8.63 % แพทย์(5) 2.15% , ทันตแพทย์(3) 1.29 %, เภสัชกร(1) 0.43%, พยาบาลวิชาชีพ(2) 0.86 ,นักสังคม
สงเคราะห์ (1) 0.43% , จพ.สาธารณสุข(เวชกิจฉุกเกิน) (1) 0.43% , กลุ่มสายงานสนับสนุน พนักงานช่วยเหลือ
คนไข้ พนักงานทั่วไป พนักงานบริการ (30) 69.76%  (มีข้าราชการ โยกย้าย  ราย, เกษียณ, ลาออก 
 9 ราย)  บุคลากรให้เหตุผลในการลาออก คือได้งานใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า งานบุคลากรได้วางแผนในการ
สรรหา ทดแทนอัตราก้าลังที่ขาดและมีการจัดอัตราก้าลังส้ารองไว้ในกรณีที่หน่วยงานอ่ืนขาด สามารถเรียก
อัตราก้าลังไปเสริมในส่วนที่ขาดได้ 
ตารางท่ี 106 อัตราการสูญเสียของบุคลากรสาธารณสุข แยกประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

*หมายเหตุ : ในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน จาก พกส.และลูกจ้างช่ัวคราว เป็นข้าราชการ จ านวน 8 คน     
บุคลากรใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 จ านวน 17 คน  
: ในปี 2563 การปรับเปลีย่นสภาพการจ้างงาน จากพนักงานราชการ, พกส.และลูกจา้งช่ัวคราว เป็นข้าราชการ จ านวน 86 คน   
บุคลากรใหม่ ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 – 31 ธ.ค. 63 จ านวน 70+ คน 
 
 
 
 

ประเภท 
ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนที่ 
มีอยู่เดิม 

อัตราการ
สูญเสีย 

อัตราการ
คงอยู่ 

จ านวนที่มี
อยู่จริง 

จ านวนที่ 
มีอยู่เดิม 

อัตราการ
สูญเสีย 

อัตราการ
คงอยู่ 

จ านวนที่
เพิ่ม 

จ านวนที่มี
อยู่จริง 

ข้าราชการ 255 15 (5.88) 96.00 241 241 9  
(4.56) 

95.4 14 246 

พนักงานราชการ 5 1 
(บรรจุ) 

100 4 4 - 100 2  6 

พกส. 234 11 (5.24) 
34(บรรจุ) 

94.76 189 188 17 
(18.08) 

92.3 34  205 

ลูกจ้างประจา้ 6 2(เกษียณ)
33.33 

66.67 4 4 - 100 - 4 

ลูกจ้างชั่วคราว 52 9 (17.30) 
51(บรรจุ) 

82.70 43 45 2  
(4.40) 

95.5 - 43 

ลูกจ้างรายวัน 50 4  
(20.0) 

80.00 46 39 15 
(38.46) 

86.4 72  96 

ภาพรวม 602 41 (6.81) 93.19 526 521 43 (8.25) 94.93 122 600 
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ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพและการด าเนินการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาบุคลากร  

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผน จ้านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.98 หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
 23 หลักสูตร และผู้ที่ผ่านการพัฒนา 16 คน คิดเป็นร้อยละ 69.56 โดยบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตามแผนบุคลากร
ทั งหมดครอบคลุมสายวิชาชีพ 8 สายวิชาชีพ เป็นที่น่ าสั งเกตว่ าบุคลากรที่ ได้ รับการพัฒนาตามแผน 
มีเพียง ร้อยละ 38.98 เนื่องจาสถาณการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ท้าให้บุคลากรไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม
ตามแผนที่ก้าหนดไว้ได้ จึงท้าให้ไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก้าหนด 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การวางแผน
การผลิตและพัฒนาก้าลังคน  2) การสร้างความร่วมมือด้านการผลิตและพัฒนาคน  3) การบริหารงบประมาณด้านการ
พัฒนา  4) การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคน  5) การประเมินผลกระทบระบบการบริหารจัดการ
การผลิตและการพัฒนาก้าลังคน  
ตาราง 107 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพและการด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

ประเภท 
2564 

จ านวนบุคลากรตาม
แผนพัฒนาบุคลากร (คน) 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
ตามแผนพัฒนาบุคลากร (คน) 

ร้อยละ  

แพทย ์ 7 5 71.42 
ทันตแพทย ์ 1 1 100.00 
เภสัชกร 7 3 42.85 
นักเทคนิคการแพทย ์ 2 1 50.00 
พยาบาลวิชาชีพ 37 11 29.72 
นักจิตวิทยา 1 1 100 
นักกายภาพบ้าบัด 2 1 50.00 
จพ.สาธารณสุข  2 - 0 
รวม  59  23 38.98 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยงานที่มีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happinometer) ไปใช้  
แผนภูมิที่ 77 ผลการวัดดัชนีความสุขของบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2560 - 2562  

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 

ผลการวัดดัชนีความสุขของบุคลากร รพ.วานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2562 
        ผลการส้ารวจ Happinometer จ้านวน 380 คน (คิดเป็นร้อยละ 78.13%) ค่าดัชนีความสุขเฉลี่ย ร้อยละ 
62.24% ต่้าสุด 2 อันดับผ่อนคลายดี (Happy Relax) 54.30% และการเงินดี (Happy Money) ร้อย 49.45% 
แผนภูมิที่ 78 ผลการประเมินความสุข Happinometer บุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2562 

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 

 โรงพยาบาลวานรนิวาสมีการด้าเนินการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขตามกระบวนการ ขับเคลื่อน 5 ขั น 
ได้แก่ 1) การประเมินความสุขบุคลากร  2) การวิเคราะห์และแปลผลการประเมินความสุขบุคลากรและสุขภาวะ

61.46 61.54
54.3

69.17 70.58 64.7 63.72 65.2
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การงานดี สุขภาพกายดี ผ่อนคลายดี น ้าใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี สุขภาพเงินดี ค่าเฉลี่ย

ผลการวัดดัชนีความสุขของบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปี 2560-2562

2560 2561 2562 เกณฑ์
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องค์กร  3) การจัดท้าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข  4) การด้าเนินงานตามแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 5) 
มีความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุขที่เป็นรูปธรรม  ซึ่งก้าลังด้าเนินการถึงขั นตอนที่ 3 โดยการน้า
ข้อมูล Happinometor ที่ได้จากการส้ารวจเมื่อต้นปี 2562 พบว่า ดัชนีความสุขโดยรวม 62.24 ด้านที่มีคะแนน
สูงสุด คือ จิตวิญญาณดี 70.56% และน ้าใจดี 69.17%  ในด้านที่ต่้าสุด 2 อันดับสุดท้าย ได้แก่ มิติด้านผ่อนคลายดี 
(Happy Relax) 54.30% และด้านการเงินดี (Happy Money) 49.45% แยกตามสภาพการจ้างงาน  ตามแผนภูมิ
ด้านล่าง แสดงแยกตามรายข้อในแต่ละมิติ เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ในการจัดท้าโครงการสร้างสุขในหน่วยงานในมิติด้าน
การเงินดี ซึ่งอยู่ในช่วงการจัดท้าแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข 
  

แผนภูมิที่ 79  ร้อยละความสุขด้านสุขภาพการเงินดี ของบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2562 

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
 

แผนภูมิที่ 80 ร้อยละความสุขด้านผ่อนคลายดี ของบุคลากร รพ.วานรนิวาส ปีงบประมาณ 2562 

 
แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวานรนิวาส  ณ 30 กันยายน 2564 
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แนวทาง/แผน และการเตรียมการตามกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรโรงพยาบาล   
1. จัดท้าโครงการ วางแผนการเงิน แค่คิดชีวิตก็เปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  คือ  

1.1 บุคลากรโรงพยาบาลร้อยละ 50 มีการวางแผนการออมอย่างเป็นระบบ  
1.2 บุคลากรโรงพยาบาลวานรนิวาสมีการวางแผนการเงินที่ดีในด้าน ประหยัดรายจ่ายจากภาษี เตรียมการ
รองรับสิ่งที่ไม่คาดฝัน และมีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณ  

2. น้าเสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงพยาบาลวานรนิวาส และส่งพิจารณาอนุมัติโครงการในระดับจังหวัด 
โอกาสในการพัฒนา  

1. โอกาสพัฒนาในด้านการท้าฐานข้อมูลโปรแกรมบุคลากร (ก้าลังด้าเนินการพัฒนาโปรแกรม) 
2. มีการวางแผนในการจัดท้า Career Model และเกณฑ์ความก้าวหน้า (2561:สายวิชาชีพ 25 สายงาน) 
3. มีการวางแผนในการท้าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน HR และน้าสู่บุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง 
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4.ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  (Governance Excellence) 
4.1 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ 
4.1.1 การปะเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ITA) 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (MOPH Integrity and 
Transparency Assessment : MOPH ITA)  เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่ส้าคัญและจ้าเป็นในการประเมิน  การประเมิน ITA  จ้าแนก
องค์ประกอบหลัก  องค์ประกอบย่อย  ประเด็นการประเมิน  และแปลงไปสู่ค้าถามที่ใช้ในการสอบถามความ
คิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน  แบ่งเป็น  9  ตัวชี วัด  ดังนี  

1) ตัวชี วัดการเปิดเผยข้อมูล 
2) ตัวชี วัดการจัดซื อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ 
3) ตัวชี วัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
4) ตัวชี วัดการส่งเสริมความโปร่งใส 
5) ตัวชี วัดการรับสินบน  
6) ตัวชี วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ  
7) ตัวชี วัดการด้าเนินงานเพ่ือป้องกันการทุจริต 
8) ตัวชี วัดการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
9) ตัวชี วัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ซึ่งทั งหมดนี ประเมินจากข้อมูลเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based) บนพื นฐานของข้อเท็จจริงใน

การด้าเนินงานของหน่วยงาน 
มาตรการ 

หน่วยงานมีกระบวนการปฏิบัติงานตาม EB 1 – EB 24 มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นประเด็น
ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการด้าเนินงานในหน่วยงาน ตามแบบประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EB 1- EB 24) 
เป้าหมาย  

ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ปีงบประมาณ 2564 ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 92) 
คะแนนระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน เกณฑ์การให้คะแนน  
ไตรมาสที่ 1 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ข้อ EB 1 2 ข้อ (EB) 3 ข้อ (EB) 4 ข้อ (EB) 5 ข้อ (EB) 
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ไตรมาสที่ 2 – 4 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

- - 82 87 92 
Small success 

รอบ 3 เดือน  รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ประเด็นการ
จัดซื อจัดจ้างเท่านั น (EB 
1- EB 5) 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมิน
หลักฐานเชิงประจักษ์  
ทุกข้อ(EB 1- EB 24) 
 

หน่วยงานประเมินตนเอง
ตามแบบประเมินหลักฐาน
เชิงประจักษ์  
ทุกข้อ (EB 1- EB 24) 
 

หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามแบบ
ประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ทุกข้อ 
(EB 1- EB 24) 

 
ตารางท่ี 108  ผลการด าเนินงานผ่านการประเมิน ITA ปีงบประมาณ  2561 – 2564  

ปีงบประมาณ หน่วยงาน ไตรมาส 1 – 2 (ร้อยละ) ไตรมาส 3-4 (ร้อยละ) 

2561 รพ.วานรนิวาส 96.97 100 
สสอ.วานรนิวาส 90 100 

2562 รพ.วานรนิวาส 92.31 100 
สสอ.วานรนิวาส 92.31 100 

2563 รพ.วานรนิวาส 88.46 100 
สสอ.วานรนิวาส 92.31 100 

2564 รพ.วานรนิวาส 83.33 100 
สสอ.วานรนิวาส 100 100 

แหล่งข้อมูล : รายงานการประเมนิ ITA ปีงบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่มงานพัสดุ ภารกจิอ านวยการ
โรงพยาบาลวานรนิวาส    
 
ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของหน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 

การมีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง เป็นการประเมินเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ น ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้และ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก้ากับดูแลของส่วนราชการเพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมให้การด้าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ นในอันที่จะช่วยเพ่ิม
คุณค่าให้กับส่วนราชการ  โดยในปีที่ผ่านมาพบว่า ในภาพรวมของเขตสุขภาพทั งหมดมีการแก้ไขข้อทักท้วงที่เกิด
จากการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 2563 นี   กลุ่มตรวจสอบภายในได้ก้าหนดตัวชี วัดและให้มีผู้นิเทศเพ่ือให้
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ค้าปรึกษาในเขตสุขภาพ  โดยจัดให้มี ผู้ตรวจสอบภายในประจ้าเขตสุขภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนงานตรวจสอบภายใน
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับเขต  ที่ได้รับแต่งตั งตามค้าสั่งส้านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน 5 ด้าน ดังนี   

1) ด้านระบบการควบคุมภายใน 
2) ด้านการเงิน 
3) ด้านบัญชีเกณฑ์คงค้างและระบบ GFMIS 
4) ด้านพัสดุ 
5) ยาเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

มาตรการ : มีระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายในระดับจังหวัด  โดยมีกลไกการ
ตรวจสอบภายในอย่างเป็นรูปธรรม  

การตรวจติดตาม ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด 

ระดับเขตจัดท้าแผนการตรวจสอบภายในตามนโยบายและ
ตัวชี วัดของส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

มีแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

2. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขตด้าเนินการการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตาม
แผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ด้าเนินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามแผนการตรวจสอบประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

3. คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ระดับอ้าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับเขตมีการก้ากับ ติดตาม สอดคล้องกับนโยบาย
ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก้าหนด 

มีรายงานผลการตรวจสอบภายใน 

4. การติดตามการแก้ไขข้อทักท้วงด้วยและการด้าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบภายในของหน่วยรับ
ตรวจ 

มีการก้ากับ ติดตาม และรายงานผลเชิง
ผลผลิต ผลลัพธ ์

5. หลักฐานเชิงประจักษ์การด้าเนินการแก้ไข ข้อเสนอแนะตามรายงานการตรวจสอบ
ภายในได้รับการแก้ไขทุกประเด็น 
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การด าเนินงานตามขั้นตอนที่ก าหนดโดยแบ่งระดับความส าเร็จเป็น 5 ระดับ  ดังนี้ 
ระดับ 1 สรุปผลการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เฉพาะประเด็นส้าคัญ) และมี

ระบบการติดตามการด้าเนินการแก้ไขข้อทักท้วงตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ พร้อมการ
รายงานการแก้ไขข้อทักท้วงฯ ของหน่วยรับตรวจครบทุกหน่วยงานตามแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระดับ 2 จัดท้าแผนการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามความเสี่ยงสอดคล้อง
นโยบายส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และความเสี่ยงเพ่ิมเติมระดับจังหวัด 

- ก้าหนดหน่วยรับตรวจตามล้าดับความเสี่ยงของหน่วยงาน 
- แผนการตรวจสอบได้รับอนุมัติจากนายแพทย์ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดและแจ้ง

แผนการตรวจสอบภายในประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้หน่วยรับตรวจทราบ 
ระดับ 3 หน่วยบริการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน 5 มิติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง

พร้อมวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในและจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร 5 มิติกรณีท่ีพบ
จุดอ่อน 

ระดับ 4 ติดตามการด้าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี ค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระตามนโยบาย
ส้าคัญของรัฐบาลของหน่วยงาน 

ระดับ 5 ติดตามการตรวจสอบภายในภาพรวมของจังหวัด (เชิงผลผลิต ผลลัพธ์)  ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด พร้อมข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพ่ือเสนอ
ผู้ตรวจราชการ ณ วันปิดตรวจราชการ รอบที่ 1  และรอบที่ 2 

 

ผลการด้าเนินงาน : ปีงบประมาณ 2564 เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอวานรนิวาส ได้ด้าเนินการ
ตรวจสอบภายใน ดังนี  
มาตรการในพื้นที่  

1. มีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการ/คณะท้างาน ประเมินระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
2. ประเมิน 5 มิติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Internal Audit : EIA) ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 90 
3. ประเมินงบการเงินทุกเดือนเกณฑ์ รพ. 100 คะแนน และ รพ.สต. 50 คะแนน ทุก รพ.สต. 
4. ประเมินการตรวจสอบภายในด้านการเงินการคลัง รพ.สต. เกณฑ์ร้อยละ 80 

ระบบควบคุมภายใน 5 มิติ 
 ผลคะแนน (ร้อยละ) ของระบบควบคุมภายในทั ง 5 มิติ ดังนี  

1. แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านการเงิน) ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ 97.37 
(ผ่านเกณฑ์) แต่ยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ คือ ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วย
บริการอ้างอิงระเบียบไม่เป็นปัจจุบัน มีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (เงินบ้ารุง) เกินกว่าที่หนังสือสั่งการ
ก้าหนดแต่ไม่น้าเข้าฝากคลัง จัดท้ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากคลังไม่ถูกต้องครบถ้วน และไม่มีการจ่าย
ช้าระหนี ภายใน 5 วันท้าการ นับจากวันที่ตรวจรับตามท่ีระเบียบก้าหนด 
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2. แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านจัดเก็บรายได้ค่ารักษาพยาบาล) ได้รับผลการ
ประเมิน ร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์) 

3. แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านงบการเงิน) ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ 96.15 
(ผ่านเกณฑ์) แต่ยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบ คือ หน่วยบริการแนบรายงานทรัพย์สินมาไม่ครบทุก
รายการ และรายงานทรัพย์สินจากงานพัสดุไม่ถูกต้องตรงกับงบทดลองของงานบัญชี เนื่องจากไม่มีการ
สอบทานข้อมูลด้านสินทรัพย์ระหว่างกัน 

4. แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านบริหารพัสดุ) ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ 100 
(ผ่านเกณฑ์) 

5. แบบประเมินเพ่ิมประสิทธิภาพการเงินการคลัง (มิติด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง) ได้รับผลการประเมิน ร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์) 
สรุปผลคะแนนประเมินโดยรวม ร้อยละ 98.39 อยู่ในระดับดีมาก แต่ยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ตรวจพบใน

มิติด้านการเงิน และงบการเงิน  (อ้างอิงหนังสือ สธ. 0214/21014 ลว. 21 ก.ย. 64) 
งบการเงิน 

งบเงินโรงพยาบาลได้ 100 คะแนนเต็ม และงบการเงิน รพ.สต.ได้ 50 คะแนนเต็ม ทั งปีงบประมาณ 2564 
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การตรวจสอบภายใน รพ.สต.ทั้ง 18 แห่ง 
ในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ทางเครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอวานรนิวาส ได้ท้าการด้าเนินการตรวจสอบภายใน รพ.สต. ทั ง 18 แห่ง ซึ่ง

ได้ผลประเมินผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ดังตารางนี  
ตารางท่ี 109 รายงานการตรวจสอบภายใน คปสอ.วานรนิวาส  ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1  

 
 จากการตรวจสอบภายในทั ง 18 รพ.สต. แล้วพบว่ามี รพ.สต. 3 ที่ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คือ รพ.สต.บ้านปานเจริญ บ้านค้าหมูน บ้านโนนอุดม และบ้านคอน
สาย อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 11 รพ.สต. อยู่ในเกณฑ์ดี อีก 3 รพ.สต. และควรปรับปรุง 1 รพ.สต. คือ รพ.สต.บ้านห้วยหิน

ล ำดบั เรื่องทีต่รวจสอบ / คะแนน / รพ.สต. ปำนเจริญ ค ำหมูน โนนอุดม คอนสำย หนองฮำง โนนแต้ นำค ำ นำซอ ขัวก่ำย สง้เปอืย โพนแพง ทุง่โพธิ์ หนองแวง วังเยีย่ม หว้ยหนิ จ ำปำดง แสงเจริญ โคกแสง
1 กำรตรวจนับเงินสดและกำรเก็บรักษำเงิน (3 คะแนน) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.5 2.5 2 2.5

1.1 การตรวจนับเงินสดคงเหลือประจ าวนั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.2 คณะกรรมการเกบ็รักษาเงิน / คณะกรรมการ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
     เปิด - ปิดตู้นิรภัย
1.3 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบการรับ - จ่ายเงินประจ าวนั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0.5 1

2 ระบบบญัชี (8 คะแนน) 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
2.1 สมดุเงินสด 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.2 รายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3 ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.4 ทะเบียนคุมรับ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.5 ทะเบียนคุมจ่ายเงินบ ารุง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.6 ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.7 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.8 ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน / รายงานการใช้ฯ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

3 กำรจำ่ยเงิน (2 คะแนน) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3.1 ทะเบียนการจ่ายเงิน 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.2 ทะเบียนการจ่ายเช็ค 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 งำนพัสด ุ(6 คะแนน) 6 6 6 6 5.5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4.1 หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน (ชุดอนุมติัจัดซ้ือจัดจ้าง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.2 ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.3 ทะเบียนคุมวสัดุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.4 ใบเบิกวสัดุ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.5 สุ่มตรวจวสัดุ  5  รายการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.6 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์) 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 รถของทำงรำชกำร (6 คะแนน) 5.5 5.5 5.5 5.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5.1 ทะเบียนคุมการใช้รถของทางราชการ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.2 การขออนุมติัการใช้รถยนต์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5.3 รายงานการใช้รถ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.4 ทะเบียนการคุมซ่อมบ ารุง 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
5.5 รายงานการใช้น้ ามนัเชื้อเพลิง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.6 ทะเบียนควบคุมการจัดซ้ือน้ ามนัเชื้อเพลิง 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23.5 23.5 23.5 23.5 22.5 23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 22.5 23รวม (25 คะแนน)

รำยงำนกำรตรวจสอบภำยใน  คปสอ.วำนรนิวำส  ป ี2564  ครั้งที่ 1
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
สถานการณ์ 

การด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการเน้นย ้าให้
มีการจัดซื อร่วมระดับเขตให้มากขึ น  โดยมีเป้าหมายการจัดซื อร่วมระดับเขต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 รวมถึงการ
จัดซื อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
พ.ศ. 2557   

ข้อมูลผลการจัดซื อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของหน่วยงาน แยกตามประเภทของเวชภัณฑ์ (ยา วัสดุ
การแพทย์ วัสดุทันตกรรม วัสดุเอกซเรย์ วัสดุวิทยาศาสตร์) ประเภทการจัดซื อ (จัดซื อเอง และจัดซื อร่วม) และ
วิธีการจัดซื อร่วม (สืบราคาร่วม/ราคาอ้างอิง และสอบราคา/e-market/e-bidding) ผ่านระบบรายงานข้อมูล
บริหารเวชภัณฑ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข/กองบริหารการสาธารณสุข) 
ตารางท่ี 110 ต้นทุนค่ายาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2560 – 2564 

รายการ 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ต้นทุนค่ายา 52,425,192.14 46,739,158.10 39,959,778.70 43,353,690.45 50,876,594.44 

ต้นทุนค่าวัสดุทันตกรรม 2,784,014.88 1,828,726.81 1,157,770.24 1,543,961.84 692,848.14 

ต้นทุนค่าวัสดเุอ็กซเรย ์ 10,000.00 0 18,690.00 29,070.00 19,380.00 
ต้นทุนค่าวัสดุการแพทย์
ทั่วไป 

11,459,499.97 12,064,065.11 8,094,796.90 12,983,691.65 15,534,254.15 

ต้นทุนค่าวัสด ุ
Instrument ใน OR  
ที่ราคาแพง 

1,645,000.25 1,068,282.05 1,510,899.19 2,451,434.28 8,481,800.76 

ต้นทุนค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Lab) 

14,973,290.21 13,101,664.53 13,236,733.22 14,297,586.30 19,755,795.28 

แหล่งข้อมูล : คลัง โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ  30  กันยายน 2564 (ต้นทุนค่ายารวมยาชาทางทันตกรรม) 
 
ตารางท่ี 111  ร้อยละการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปีงบประมาณ 2560-2564 

 
รายการ 

 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละการจัดซื อร่วมยา 32.02 33.81 35.20 26.46 21.83 
ร้อยละการจัดซื อร่วมวัสดุทันตกรรม 18.48 16.46 27.15 33.45 56.92 
ร้อยละการจัดซื อร่วมวัสดุเอ็กซเรย์ 0 0 0 0 0 
ร้อยละการจัดซื อร่วมวัสดุการแพทย์ทั่วไป 38.68 38.40 48.84 26.90 36.84 
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รายการ 

 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ร้อยละการจัดซื อร่วมวัสดุ Instrument ใน OR ที่
ราคาแพง 

31.27 9.54 1.35 0 0 

ร้อยละการจัดซื อร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(Lab) 

59.52 52.49 40.82 10.61 0 

แหล่งข้อมูล : คลัง โรงพยาบาลวานรนิวาส ณ  30  กันยายน 2564 (ต้นทุนค่ายารวมยาชาทางทันตกรรม) 
 
4.1.2 การพัฒนาองค์กรคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา  

ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้น้าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการคุณภาพการบริหารจัดการองค์การเพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลมา
ตั งแต่ปี 2550 ผ่านการตรวจรับรอง Certified Fundamental Level Version 1 เมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2555 
และได้ต่อยอดส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด มาตั งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด จ้านวน  4 หมวด คือ ปี 2558 
ได้รับรางวัลฯ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน้าไปปฏิบัติ ปี 2559 ได้รับรางวัลฯ หมวด 
1 ด้านการน้าองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม และปี 2560 ได้รับรางวัลฯ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการ
ด้าเนินงานขององค์การและการจัดการความรู้ หมวด 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม  

ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส  ด้าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2558 (Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) ประกอบด้วย 1) ลักษณะส้าคัญขององค์กร 2) เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 หมวด โดย
จัดท้าแผนพัฒนาดังนี   
แผนการด าเนินด าเนินงาน   

1. ประสานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้ แนวทางการจัดท้า  PMQA  สสอ.วานรนิวาส 
3. จัดตั งคณะกรรมการพัฒนา PMQA 
4. รวบรวมรายงาน และด้าเนินการตาม  

หมวด P คุณลักษณะทั่วไป 
หมวดที่  1  การน้าองค์กร 
หมวดที่  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
หมวดที่  3  การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดที่  4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
หมวดที่  5  การมุ่งเน้นทรัพยากร    
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หมวดที่  6  การจัดการกระบวนการ 
หมวดที่  7  ผลลัพธ์การด้าเนินการ 

5. จัดส่งเอกสาร การประเมินตนเอง ฟอร์ม 3 (หมวด 1 – 6)  Self-Assessment Questionnaire 
6. จัดส่งเอกสารผลการด้าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน 

https://opdc.moph.go.th ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนด ตามแบบฟอร์ม 4 (หมวด 7) 
และ ฟอร์ม 5 
- รอบ 6 เดือน  
- รอบ 9 เดือน   
- รอบ 12 เดือน 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 
 ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส ด้าเนินการส่งเอกสารและรายงานผ่านเว็ปไซด์ รอบ 9 เดือนตาม  
หมวด 2 หมวด 4 และหมวด 7 ปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลา และครบถ้วน เรียบร้อยแล้ว   

 

 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  
 ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส ด้าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ 1.หมวด P, 2.หมวด 3 
, 3.หมวด 6 , 4.แผนพัฒนาองค์กร , 5.หมวดผลลัพธ์ 
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
 ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส ด้าเนินการบันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ 1.หมวด P, 2.หมวด 3 
, 3.หมวด 6 , 4.แผนพัฒนาองค์กร , 5.หมวดผลลัพธ์ ไดลงผลงานรอบ 3  เดือน 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 
การวิเคราะห์สถาการณ์และสภาพปัญหา 
1.  บริบท  (Context) 
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 

1. สนับสนุน ส่งเสริม และฝึกอบรม ให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับความ
ต้องการและภาระงาน 

2. กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและมีความสุข 

3. สนับสนุน ประสานงานให้มีการน้ามาตรฐานโรงพยาบาลไปใช้และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กร
ภายนอก 

4. รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ และส่งเสริมการน้าไปใช้ข้อมูลด้านคุณภาพขององค์กรให้เกิดประโยชน์ 
5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

ข. ขอบเขตบริการ ศักยภาพ  
    เป็นศูนย์กลางความรู้และเทคนิคด้านการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพส้าหรับทุก
หน่วยงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลวานรนิวาส โดยค้านึงถึงความต้องการของ
ลูกค้าเป็นส้าคัญ และทุกคนมีความปลอดภัย 
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ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
1. พัฒนางาน เช่น HA, KM, R2R, SHA 
2. พัฒนาคน ให้คิดเป็น ท้าเป็น สร้างสรรค์ เรียนรู้จากความผิดพลาด ร่วมมือคร่อมสายงาน ข้ามหน่วยงาน 

พัฒนาจิตใจ มีใจ มีไฟ มีฝัน 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality Issues ) 
    การน้าพาโรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่านการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล ครั งที่ 4 
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงท่ีส าคัญ 

1. การประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ครั งที่ 4 และการขับเคลื่อนนโยบาย 2P safety 
2. การส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพด้วยองค์ความรู้และความร่วมมือกับ

เครือข่าย (DHSA) 
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. การขับเคลื่อนโรงพยาบาลให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และผ่านการประเมินรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาลครั งที่ 4 

ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
 งานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน  มีภารกิจกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบงานภายในของ
โรงพยาบาลอย่างเป็นระบบทั งองค์กร ท้าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ มีการประเมิน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์
ทางการพยาบาลเพื่อให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย  
    บุคลากรประจ้าหน่วยงาน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 1 คน พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน รวม 3 คน 
2. กระบวนการด าเนินงาน 

1. การบริหารจัดการระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  

2. สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพ ให้ ฝ่าย/หน่วยงาน/กรรมการทีมน้าระบบต่าง ๆ 
3. จัดท้าระบบการเยี่ยมส้ารวจภายใน (Internal Survey) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
4. รวบรวม และจัดท้ารายงานเครื่องชี วัดคุณภาพของโรงพยาบาลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
5. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร  
6. สนับสนุนการท้าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Research for Quality) และการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม 
7. สนับสนุนการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาลวานรนิวาส เช่น Lean, CQI, 5ส 
8. จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ทั งภายในและนอกโรงพยาบาล 
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3. ผลการด าเนินงาน (Performance) 
ตารางท่ี 112 การประเมินรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

ครั้งที ่ สถาบันที่รับรอง ระยะเวลาการรับรอง 
1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 28 ธันวาคม 2555 - 27 ธันวาคม 2558  (3 ปี) 
2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 14 มิถุนายน 2559 – 13 มิถุนายน 2562  (3 ปี) 
3 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 21 มกราคม 2563 – 20 มกราคม 2566  (3 ปี) 

 

ตารางท่ี 113 การประเมินรับรองเครือข่ายสุขภาพอ าเภอ 
ครั้งที ่ สถาบันที่รับรอง ระยะเวลาการรับรอง 

1 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช) 
กระทรวงสาธารณสุข 

11 มีนาคม  2559 

2 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 24 กรกฎาคม 2561-23 กรกฎาคม 2564 
 
ผลด้านการดูแลสุขภาพ 
ตารางท่ี 114 ตัวชี้วัดส าคัญด้านการดูแลผู้ป่วย  

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
สาขาสูติกรรม      
1. อัตราตายมารดาจากการตั งครรภ์
และการคลอด 

0 0 0 0 0 

2. อัตราตายทารกปริก้าเนิด <9:1000 TL NA 2.37 3.19 2.13 
3. อัตราการเกิด BA < 

25:1000LB 
36.3 15.47 11.75 12.79 

สาขาอายุรกรรม      
4. อัตราผู้ป่วยที่มีภาวะ Stroke ให้
การรักษาทัน Golden period 180 
นาท ี

>80% 47.5 28.75 77.7 50.2 

5. อัตราของผู้ป่วย Ischemic Stroke 
ได้รับยา rt – PA (Door to needle 
time)ภายใน 60 นาที 

50% 76 50 12.5 62.5 

6. อัตราของผู้ป่วย STEMI ได้รับการ
ท้า PPCI ภายใน 120 นาที 

≥80% 28.5 88 60 45 

7. อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลาย
ลิ่มเลือด ใน 30 นาที 

>50% 20 33 33 15.7 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
8. อัตราผู้ป่วย septic shock ได้รับ
การรักษาใน ICU ภายใน 3 ชั่วโมง 

>30% 84.59 93.83 87.9 87.46 

9. อัตราการลดลงของ e GFR <4 
ml/min/1.73 m2 

≥66% 51.48 64.67 64.67 69.21 

10. อัตราที่ผู้ป่วยเบาหวานควบคุม
ระดับเบาหวานได้ดี HbA1C < 7 

≥40% 27 21.3 11.47 14.29 

สาขาศัลยกรรม      
11. อัตราการเข้าถึงห้องผ่าตัดได้
ทันเวลาในกรณีฉุกเฉิน   
  - acute appendicitis ภายใน 6 
ชั่วโมง 
  - blunt abdominal injury ภายใน 
30 นาที 
  - อัตราผู้ป่วย Fast track blunt 
abdominal Level 1 สามารถเข้า
ผ่าตัดได้ภายใน 60 นาที 

 
 

≥80% 
 

≥70% 
 

> 80% 

 
 

97.7 
 

100 
 
0 

 
 

98.3 
 

100 
 

83 

 
 

97 
 

100 
 

44.44 

 
 

98 
 

100 
 

57.14 

12. อัตราผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก
ได้รับการรักษาโดยการให้เคมีบ้าบัด
ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 6 สัปดาห์ 
  - Liver and bile duct 
  - Breast 
  - Colon and rectum   

 
 
 

> 80% 
> 80% 
> 80% 

 
 
 

75% 
90% 
55 

 
 
 

100 
78 
62 

 
 
 

65 
77 
89 

 
 
 

64 
87 
76 

สาขาออร์โธปิดิกส์      
13. อัตรากลับมาเดินได้ภายใน 4 
เดือน ของผู้ป่วย arthroplasty 
 

100% 100 100 100 100 

14. อัตราการติดเชื อที่แผลผ่าตัดใน
ผู้ป่วย Open fracture long bone 
 

<10% 12.5 14.7 0 1.6 

สาขากุมารเวชกรรม      
15. อัตราการเสียชีวิตด้วยโรค
ไข้เลือดออก 

0 0 0 0 0 

16.อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวม 0% 0 0 0 0 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
17. อัตราการตายของทารกแรกเกิด < 3.7 :1000 

LB 
1.57 1.18 0 2.14 

18. อัตราการเกิดภาวะ Shock ใน
ผู้ป่วย DHF 

<10% 13.6 8.7 2.38 6.67 

สาขาจักษุ      
19. อัตราการคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ 
60 ปีขึ นไป 

 77.01 66.53 52.93 65.47 

20. ระยะเวลารอคอยผ่าตัดในผู้ป่วย
ต้อกระจก 
   1.1  Low  vision (< 90 วัน) 
   1.2  Blinding (< 30 วัน) 

 
 

80% 
80% 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
 

100 
100 

 
ตารางท่ี 115 ตัวช้ีวัดด้านความต่อเนื่องในการดูแล 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
1. อัตราการเกิด ภาวะแทรกซ้อนที่
สามารถป้องกันได้ของผู้ป่วยเตียง 3 
(UTI,ข้อติด,Bed sore, Fall) 

< 5% 3.22 7.25 9.07 6.31 

2. อัตราการ Re-Admissionของ
ผู้ป่วยเตียง 3 

< 5% 3.22 7.25 9.07 10.29 

3. อัตราผู้ป่วยเตียง 3 ได้รับ การเยี่ยม
บ้านตามเกณฑ์ (ภายใน 2 สัปดาห์
หลังจ้าหน่ายและเยี่ยมต่อเนื่องเดือน
ละครั ง 

> 80% 99.73 100 99.57 99.34 

4. อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพในชุมชนมีอาการ
ดีขึ นจากระดับเตียงเดิม 

20% 51 65.2 65 60 

5. อัตราการขาดนัด ของผู้ป่วย รับยา 
Wafarin 

< 2% 0.89 0.98 1 1.2 

6. อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรค < 5% 1.28 0 0 5 
7.อัตราการดื อยา ของผู้ป่วย HIV <10% 3.17 1.5 2.09 1.18 
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ตารางท่ี 116 ตัวช้ีวัดด้านความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย  (2P safety) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 

1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิด
ต้าแหน่ง ผิดหัตถการ 

0 0 0 1 1 

2. การติดเชื อที่ส้าคัญใน
สถานพยาบาลตามบริบทขององค์กร
ในกลุ่ม  
  - SSI 
   
  - VAP 
   
 
  - CAUTI 
  
 
  
  - CABSI 

 
 
 

< 0.5% 
 

3:1000วัน 
0n Vent 

 
<1 ครั ง: 
1,000วัน

ใส่สายสวน 

 
 
 

0.18 
 
0 
 
 

 
 
 

0.15 
 

1.1 
 
 

0.20 
 
 
 
0 

 
 
 
0 
 

14.40 
 
 

0.10 
 
 
 
0 

 
 
 

0.19 
 

6.47 
 
 

0.2 
 
 
 

25.32 
3. บุคลากรติดเชื อจากการปฏิบัติ
หน้าที่ (TB) 

0%  0.60 0.19 0 

4. การเกิด  Medication error และ 
adverse drug event 

 - - - - 

5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 0 0 0 0 1 
6. การระบุผู้ป่วยผิดพลาด 0     
7. ความคลาดเคลื่อนในการ
วินิจฉัยโรค 

 - - - - 

8. การรายงานผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยา
คลาดเคลื่อน   

0 0.0011 0.001 
 

  

9. การคัดกรองที่ห้องฉุกเฉิน
คลาดเคลื่อน  
  - under triage 
  - over triage 

 
 
< 5% 
< 15% 

 
 

NA 
NA 

 
 

NA 
NA 

 
 

0.02 
0 

 
 

0.01 
0 
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ตารางท่ี 117 ตัวช้ีวัดด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 

1. จ้านวนวันนอนผู้ป่วยผ่าตัด LC 2 
วัน 

100% 100 100 100 100 

2. จ้านวนวันนอนผู้ป่วยหลังผา่ตัดตับ                       
6 – 9 วัน 

100% 80 100 - - 

3. อัตราผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดแบบ 
One day surgery 

ปี61= 
15% 
ปี62= 
20% 

100 94.4 100 100 

4. ต้นทุนบริการผู้ป่วยนอก รพ.วานร
นิวาสต่อ OP Visit เปรียบเทียบกับ
ระดับบริการโรงพยาบาล 

รพ.วานร 
 

ค่าเฉลี่ย 

817.46 
 

(813.74) 

698.91 
 

(957.80) 

- 655.35 
 

(1141.09) 
5. ต้นทุนบริการผู้ป่วยใน รพ.วานร
นิวาส ต่อ RW เปรียบเทียบกับระดับ
บริการโรงพยาบาล 

รพ.วานร 
ค่าเฉลี่ย 

12,770.41 
 

(15,343.22) 

12,552.40 
 

(14,869.71) 

- 17507.88 
 

(22367.63) 
 
ตารางท่ี 118 ตัวช้ีวัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพของผู้รับบริการ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
1. อัตราหญิงตั งครรภ์ได้รับการฝาก
ครรภ์ครั งแรกก่อน หรือเท่ากับ 12 
สัปดาห์ 

90% 92.5 90.36 94 93.88 

2. อัตราหญิงตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์
ได้รับการดูแลที่ปลอดภัย 

100% 100 100 100 100 

3. อัตราของเด็กอายุ 0 – 5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย 

85% 96.51 93.04 95.55 50.8 

4. IQ เด็ก ป.1 ของอ้าเภอวานรนิวาส
มีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 100 

เท่ากับ  
100 จุด 

96.07 97.3 96.98 งดจาก
สถานการณ์
โควิด-19 

5. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ใน
กลุ่มเสี่ยง 

< 1.85% 1.46 1.86 1.57 1.94 

6. อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงราย
ใหม่ในกลุ่มเสี่ยง 

< 5% 1.5 3.72 1.5 2.26 
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ตารางท่ี 119 ตัวช้ีวัดด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 

1. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 50:100,000 
ปชก. 

8.80 47.20 20.80 29.74 

2. อัตราป่วยด้วยอุจจาระร่วง 1500 
:100,000 

ปชก. 

1321.50 1066.40 809.64 481.56 

3. อัตราการคัดกรองสุขภาพประชาชน 
35 ปีขึ นไปได้รับการคัดกรอง DM/HT  

>90 % 89.27 94.22 92.39 91.38 

4. โรงเรียนในอ้าเภอผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 100 100 100 100 

5. อัตราของหมู่บ้านมีชมรมสร้าง
สุขภาพต้นแบบมีกิจกรรมต่อเนื่องทุก
หมู่บ้าน 

 100 100 100 100 

 
ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอ่ืน (มิติคนเป็นศูนย์กลาง)  
ตารางท่ี 120 ตัวชี้วัดด้านความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ/ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงานอื่น/ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 

1. อัตราความพึงพอใจห้องคลอด  > 85% 86.3 87 86.25 82.28 
2. อัตราความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้าน
ของผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

> 80% 95.3 94.3 93.23 89.8 

3. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก > 80% 86.14 80.23 80.1 83.18 
4. อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน  > 85% 89.25 88.09 88.86 91.86 
5. อัตราของหน่วยงานภาครัฐ/เอกฃน/
ภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินงานด้านสุขภาพ 

≥80 100 100 100 100 

 
ตารางท่ี 121 ตัวช้ีวัดด้านก าลังคน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
1. ร้อยละความเพียงพอของบุคลากร รพ.
ทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 

71% 79.22 80.52 80.52 90.47 

2. อัตราการสูญเสีย/(≥ลดลงจากอัตรา
สูญเสียเดิมในระดับที่ ≥5%) 

≥5%) 7.5/.93 8.67 
/1.17 

7.63 8.63 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
3. อัตราการคงอยู่ ≥85% 92.49 91.33 93.19 94.93 
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม
ตามแผนพัฒนา 

60% 24.3 41.7 28.57 40 

5. อัตราบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ้าปี 

100% 95.28 88.62 - 92.68 

6. บุคลากรมีค่า BMI มากกว่า 22.9  44.23 45.34 - 48.79 
7. ร้อยละความผูกพันและความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

60% 56.77 68.25 62.24 - 

8. ร้อยละความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศ
การท้างาน 

60% 62.86 65.6 63.72 - 

9. Happinometor/ร้อยละบุคลากรที่
ตอบแบบประเมิน 

50% 
/60% 

65.66 
/18.13 

62.24 
/78.13 

 
78.14 

- 

 
ตารางท่ี 122 ตัวช้ีวัดด้านการน า 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) 

≥90% 100 100 100 100 

2. การตรวจสอบภายในด้านการเงิน การ
คลัง 

≥90% 90.84% 88.77% 91.18% 98.39% 

3. ร้อยละการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติ
การของ รพ. 

≥ 80 % 60.61 71.79% 79.49 82.05 

 
ตารางท่ี 123 ตัวช้ีวัดด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคัญ (IM, BCM, Supply chain,RM, ENV) 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
RM      
จ้านวนการรายงานความเสี่ยง 
  - จ้านวนความเสี่ยงที่ได้รับรายงาน 
  - ความเสี่ยงด้านคลินิก 
  - ความเสี่ยงทั่วไป 

 
 

 
5073 
4750 
319 

 
4950 
4780 
170 

 
- 

 
- 

ร้อยละความเสี่ยงระดับ G-H-I ได้รับ
การทบทวนท้า RCA ภายใน 7-14
วัน  

> 80 % 68.92 86.28 - - 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
IC      
ประสิทธิภาพการท้าให้ปราศจากเชื อ 100% 99.9 100 100 99.80 
ประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังการ
ติดเชื อในโรงพยาบาล 

>90% 
 

87.5 100 75 80 

ENV      
ผลการตรวจคุณภาพน ้าทิ งทุก
พารามิเตอร์ 

ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ์ 

ไม่ผ่านเกณฑ์ 

IM      
อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
นอก 

>80% 80.04 77.01 - 80.9 

อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ใน 

>80% 85.72 87.32 - 90.55 

อัตราความถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันของข้อมูล  (43 แฟ้ม) 

>90% 98 99.98 - 99.98 

BCM      
ผลงาน CMI รพ.ทั่วไป 120 เตียง ≥ 1 0.90 0.97  1.04 
Unit cost OPD (บาท) รพ. 

(ค่าเฉลี่ย) 
817.46 
(801.82) 

698.91 
(957.80) 

- 655.35 
(1141.09) 

Unit cost IPD (บาท) รพ. 
(ค่าเฉลี่ย) 

12,770.42 
(18,967.05) 

12,552.41 
(22,731.66) 

- 17507.88 
(22367.63) 

ระบบยา      
ผลการประเมินการจัดการการเชื อ
ดื อยา (AMR) 

ไม่เพ่ิมขึ น
จากปี

ปฏิทิน 61 

18.38 17.78 14.96 16.13 

ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยนอก 
- Prescribing error 
- Pre-dispensing error 
- Dispensing error 
- Administration error 

 
 

≤ 1:1000 
ใบสั่งยา 

 
8.89 
3.78 
0.04 
0.005 

 
7.09 
7.85 
0.06 
0.004 

 
0.178 
0.48 
0.015 
0.011 

 
0.15 
0.59 
0.021 

0 
ความคลาดเคลื่อนทางยาผู้ป่วยใน 
- Prescribing error 
-Transcription error 
- Pre-dispensing error 

 
 

≤ 1:1000 
วันนอน 

 
3.47 
2.41 
24.96 

 
0.93 
0.46 
12.08 

 
1.4 
1.07 
8.27 

 
1.36 
0.20 
8.35 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
- Dispensing error 
- Administration error 

4.53 
1.60 

1.32 
0.41 

0.98 
0.55 

0.94 
0.48 

ร้อยละของรายการยาที่พบความ
แตกต่างโดยไม่ได้ตั งใจของแพทย์ 
 

< 5% 9.36 4.66 4.00 3.64 

Supply chain      
- อัตราการค้างจ่ายชุดท้าแผล 0% 0.2 0  -  - 
- อัตราความพร้อมใช้ชุดท้าแผลมี
เจ้าของ 

100% 100 100 - - 

 
ตารางท่ี 124 ตัวช้ีวัดด้านการเงิน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 
เกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข      
1. วิกฤติทางการเงิน (Risk  score) 1-4 4 2 0 1 
2. I/E ratio 1 0.98 1.05 1.06 1.39 
3. Current ratio ≥1.5 1.10 1.36 1.71 3.49 
4. Quick ratio ≥1 0.88 1.04 1.39 3.14 
5. Cash ratio ≥0.8  0.43 0.42 0.85 0.62 

 
ตารางท่ี 125 การพัฒนาบุคลากร ปี 2564 

หลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรม 
หลักสูตร E-learning    
  1. EL002 : ความรู้พื นฐานส้าหรับ
บุคลากร 

เม.ย. 64 
 

1,399 21 

  2. EL003 : มาตรฐานส้าคัญจ้าเป็น
ต่อความปลอดภัย 

14 มิ.ย. -14 ก.ค. 
 

1,399 25 

  3. EL004 : Hospital profile ก.ย. 64 1,399 4 
  4. EL005 : ทบทวนเวชระเบียน ก.ย. 64 1,399 4 
  5. EL006 : HA part 1-3  
(ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน 

ก.ย. 64 1,399 4 

6. EL007 : HA part 1-5 
(ก้าลังคน) 
 

ก.ย. 64 1,399 4 
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หลักสูตร วันที่อบรม ค่าลงทะเบียน ผู้เข้าอบรม 
On Line (ZOOM)    
 1. HA Forum 17-19 มี.ค. 64 Free 45 
 2. HA 305 : การพัฒนาคุณภาพ
ส้าหรับงานสนับสนุน 

24-26 มี.ค. 64 
 

2,000 12 

 3. มาตรฐาน HA ฉบับที่ 5 7 เม.ย. 64 Free 24 
 4. COPs Medication & Blood 
safety 

20 พ.ค. 64 Free 1 

 5. HA 602 : คุณภาพและความ
ปลอดภัย 

9 – 11 มิ.ย. 64 15,000/3 13 

 6. วิเคราะห์ข้อมูลกับการใช้
ประโยชน์จาก 2P safety 

30 มิ.ย. – 2 ก.ค. Free 8 

 7. HA 601 : ระบบบริหารความ
เสี่ยงในโรงพยาบาลคุณภาพ 

14 – 16 กค. 64 2,000 12 

 8. HA วันแห่งความปลอดภัย 16 – 17 ก.ย. 64 Free 3 
รวมเงินทั้งหมด 27,394  

หมายเหตุ : บางหลักสูตรมีจ้านวนผู้เข้ารับฟังน้อย เนื่องจากติดภาระงานเรื่อง Covid-19 และออก 
     ให้บริการฉีดวัคซีน ได้อัด VDO และส้าเนาเอกสารหลักสูตรต่างๆไว้ให้ทีมน้าคุณภาพศึกษา 

4. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
1. Timeline การพัฒนางานคุณภาพ 

 
2. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการเรียนรู้งาน HA โดยการอบรม online & ZOOM 
3. การก้าหนดจุดเน้นการพัฒนางานคุณภาพให้สอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
4. นโยบาย 2P safety 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว 
สถานการณ์/สภาพปัญหาในพื้นที ่

คปสอ.วานรนิวาส  ได้ด้าเนินงานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ  โดยมีเป้าหมายยกระดับด้านการให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันโรค  รักษา  และฟ้ืนฟูสภาพ  รวมถึงงานคุ้มครองผู้บริโภค  เพ่ือให้ประชาชนในอ้าเภอ
วานรนิวาสและอ้าเภอข้างเคียงได้รับบริการสุขภาพที่จ้าเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน  ได้รับบริการ
สุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)  การด้าเนินงานได้มีการแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว  และระบบสุขภาพระดับอ้าเภอ 
(District Health System ; DHS)  พร้อมทั งมีคณะกรรมการประเมินติดตามผลการด้าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบลติดดาว ในระดับอ้าเภอและกลุ่มอ้าเภอ เพ่ือความต่อเนื่องและยกระดับคุณภาพสถานบริการ
เครือข่ายสุขภาพอ้าเภอวานรนิวาส  ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพทั งภาคสาธารณสุข  ภาคีเครือข่ายส่วนอ่ืนๆและภาคประชาชน  ในการจัดการกับปัญหาสุขภาพที่
ส้าคัญด้วยความเข้าใจและตามบริบทพื นที่ 
กระบวนการด าเนินงาน  
1.พัฒนาคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับอ าเภอ 

1.1  ทบทวนและจัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับอ้าเภอวานรนิวาส 
1.2  คณะกรรมการฯ และทีมพ่ีเลี ยงระดับอ้าเภอ  เข้าร่วมประชุมอบรมชี แจงนโยบาย แนวทางการ
ด้าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต.ติดดาว 

2.สื่อสาร ชี้แจง แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
2.1 ประชุมชี แจงเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  แก่ทีมพ่ีเลี ยงระดับอ้าเภอ เจ้าหน้าที่ใน      
รพ.สต. , PCC และภาคีเครือข่ายในพื นที่ 

3. พัฒนาระบบบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ 
3.1 รพ.สต.และ PCC ประเมินตนเองและบันทึกข้อมูล ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว และ 
ส่งผลการประเมินผ่านโปรแกรม 
3.2 รพ.สต. และ PCC ด้าเนินการจัดระบบบริการตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว  
3.3 คณะกรรมการฯ และทีมพ่ีเลี ยงระดับอ้าเภอ ลงเยี่ยมเสริมพลัง ให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษา ในการ
จัดระบบบริการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ  รพ.สต. ติดดาว 

4.นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
4.1 ทีมพ่ีเลี ยงระดับอ้าเภอ ติดตาม นิเทศงาน ทุก 6 เดือน 
4.2 ทีมพ่ีเลี ยงระดับอ้าเภอ , ทีมพ่ีเลี ยงระดับไขว้อ้าเภอ , ทีมพ่ีเลี ยงระดับจังหวัด และทีมพ่ีเลี ยงระดับเขต
สุขภาพ ลงเยี่ยมเสริมพลังและเสริมทักษะความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ,PCCและภาคีเครือข่ายตามเกณฑ์
การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว  
4.3 รับการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ในระดับจังหวัด และเขตสุขภาพ 
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ตารางท่ี 126 ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 - 2564  

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
เกณฑ์/
ร้อยละ 

ผลการด าเนินงาน 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. รพ.สต.ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
ระดับ 5 ดาว  

75 77.7 100 100 เนื่องด้วยการ
ระบาดของโรค
โควิด-19 ท้าให้

เลื่อนการ
ประเมินไป 
ในปี 2564  

เนื่องด้วยการ
ระบาดของ 
โรคโควิด-19 

ท้าให้หน่วยบริการ 
ประเมินตนเอง

ผ่านระบบ
โปรแกรม 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย ณ 30 กันยายน 2564  
 
4.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่เป็น Smart Hospital 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

มีการพัฒนาระบบข้อมูล ส้าหรับการบริหารจัดการหน่วยบริการ ในความรับผิดชอบของสาธารณสุข

อ้าเภอวานรนิวาส โรงพยาบาลวานรนิวาส เพ่ือการบูรณาการการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์และการใช้ประโยชน์

จากฐานข้อมูล ร่วมกันระหว่างหน่วยบริการสาธารณสุข ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

และส่วนกลาง ซึ่งมีหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส ประกอบด้วย

โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 18 แห่ง มีการใช้โปรแกรมส้าหรับจัดเก็บฐานข้อมูล

ด้านการแพทย์และสุขภาพ ได้แก ่โรงพยาบาลวานรนิวาส ใช้โปรแกรมHosXp  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต้าบลใช้โปรแกรม JHCIS ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารกระทรวงสาธารณสุข จ้านวน 18 แห่ง ร้อย

ละ 100 ซึ่งทุกหน่วยบริการสามารถส่งออกข้อมูลตามมาตรฐาน   43 แฟ้ม และสามารถรวมเป็นคลังข้อมูลสุขภาพ

ของอ้าเภอวานรนิวาส Health Data Center on Cloud และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง สามารถ

เชื่อมโยงระบบผ่าน Smart Health ID Login ด้วยเครื่องอ่าน SmartCard Reader ด้วยบัตรประชาชน ซึ่ง

จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร  ไ ด้ มี แ น ว ท า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ข้ อ มู ล  ส้ า ห รั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ทั ง

ระบบ Hardware Software Peopleware และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ

ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี  
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แนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการ 

1. ระบบการพัฒนา ในรูปแบบแฟ้มข้อมูลมาตรฐาน  43 แฟ้ม เป็นระบบที่สามารถเชื่อมโยงรับ -ส่ง

ฐานข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน ของทุกหน่วยบริการทั งใน โรงพยาบาล และ รพ.สต. ระบบสามารถ

ตอบสนองการใช้งานและส่งต่อข้อมูล ดังนี  
1.1 การรับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานไปยังส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย รพ.สต.ทุกแห่ง

ส่งข้อมูลไปยังHDC ส่วนโรงพยาบาลจะด้าเนินการส่งข้อมูลไปยัง สปสช. โดยตรง 
1.2 การรับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐานผ่านระบบ HDC on Cloud กระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกหน่วย

บริการส่งข้อมูลผ่านระบบนี  เพ่ือให้กระทรวงสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ประเมินผล
การด้าเนินงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1.3 การเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย และ รพสต. สามารถดูประวัติผู้มา
รับบริการ การรับยา การวินิจฉัย โดยสามารถดูได้จากโปรแกรม JHCIS หรือสามารถดูข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ในระบบ 43 แฟ้มและอยู่ในการด้าเนินการ ให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบ 43 แฟ้ม
บน HDC on Cloud 

2. การพัฒนาระบบ Health & Medical record data ในรูปแบบ 43 แฟ้ม อ้าเภอวานรนิวาส ใช้ระบบ 
HDC(Health Data Center) ในการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ ฐานข้อมูลโดยหน่วยบริการทุกแห่ง
สามารถส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม โดยรพสต.ส่งออกข้อมูล 43 จากโปรแกรม JHCIS โรงพยาบาลทั่วไป
สามารถส่งออกข้อมูลโดยใช้โปรแกรม HosXP 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลทุกแห่ง สามารถเข้ าถึ ง อิน เตอร์ เน็ ต ได้ ร้ อยละ 100โดยแบ่ ง
ความสามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้ดี โดยการใช้ Fiber Optic จ้านวน 18 แห่งร้อยละ 100.00 
สามารถการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ได้   

4. การพัฒนาคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ 
4.1 ได้ด้าเนินการทบทวนระบบการรับส่งข้อมูล 43 แฟ้ม โดยขอหน่วยบริการทุกแห่ง (โรงพยาบาลและรพ

สต.) จะต้องส่งข้อมูลภายใน วันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนส่งและ
ส่งข้อมูลทุกวัน ในโครงการ รพ.สต.ติดดาว โดยส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ไปยัง  สปสช. การส่งไปยังกระทรวง
สาธารณสุขมี การส่งข้อมูล 43 แฟ้มผ่านระบบ HDC on Cloud โดยตรง ของกระทรวงสาธารณสุข 

4.2 ได้ก้าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบข้อมูล จัดท้าแผนงานโครงการในการพัฒนา Hardware 
Software People ware และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4.3 มีนโยบายให้ผู้บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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4.4 ก้าหนดให้ส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภอ เป็นผู้ดูแลก้ากับคุณภาพข้อมูลของหน่วยบริการ ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้งานโปรแกรม JHCIS กลุ่มผู้ใช้งานใน รพสต.ที่สามารถตอบปัญหา 
แก้ไขปัญหาการใช้งาน การออกรายงาน เป็นต้นและส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถให้เป็นวิทยากรระดับ
จังหวัดตอบปัญหาการใช้งานบน Application Line กลุ่ม 43 แฟ้ม 

ระบบ การวิเคราะห์ รวบรวม ออกรายงาน ผ่าน ระบบ HDC on Cloud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 
ตารางท่ี 127 ผลการด าเนินงานส่งข้อมูลข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้ม รายอ าเภอวานรนิวาส  

อ้าเภอ 
รพท.(แห่ง) รพสต.(แห่ง) 

จ้านวน ส่ง43แฟ้ม ได้ ร้อยละ จ้านวน ส่ง43แฟ้ม ได้ ร้อยละ 
วานรนิวาส 1 1 100 18 18 100 

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน  2564  
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4.3 การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน  (ระดับ 7  ไม่เกินร้อยละ 6) 
สถานการณ์ด้านความเสี่ยงทางการเงิน (Risk score) 

จากข้อมูลการรายงานทางการเงินของหน่วยบริการ และน้าข้อมูลที่ได้มาประเมินภาวะเสี่ยงการเงินการ
คลังในปีงบประมาณ 2564 ณ เดือน กันยายน 2564 ตามดัชนีเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข 7 ระดับ (Risk 
Score 7 ระดับ)  โรงพยาบาลวานรนิวาสอยู่ระดับ 1 โดยตัวชี วัดทั งหมดผ่านเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข เงินฝาก
ธนาคารคงเหลือ (ไม่รวมเงินที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ) จ้านวน 44 ,575,720.27 บาท มีหนี สินหมุนเวียน จ้านวน 
71,994,276.14 บาท และทุนส้ารองสุทธิคงเหลือ 179,345,181.20 บาท 
ผลการติดตาม Planfin 

ด้านรายได้ (-19.61%) 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ±5% จากแผนประมาณการ ดังนี  
- รายได้ UC (-49.27%) 
- รายได้จาก EMS (26.06%) 
- รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด (19.09%) 
- รายได้ค่ารักษา อปท. (16.07%) 
- รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง (11.96%) 
- รายได้ประกันสังคม (818.84%) 
- รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ (98.45%) 
- รายได้อ่ืน (120.86%) 

ด้านรายจ่าย (8.87%) 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ±5% จากแผนประมาณการ ดังนี  
- ต้นทุนยา (13.60%) 
- ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ (-5.09%) 
- ต้นทุนวิทยาศาสตร์ (12.90%)  
- ค่าตอบแทน (13.96%) 
- ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน (13.21%) 
- ค่าใช้สอย (16.70%)  
- วัสดุใช้ไป (36.69%)  
- หนี สูญและสงสัยจะสูญ (-73.31%) 
- ค่าใช้จ่ายอื่น (17.29%) 

ปีงบประมาณ 2564 แผน Planfin ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ±5% จากแผนประมาณการ เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตโรคโคโรน่า (COVID-19) ที่คงแพร่ระบาดอย่างหนักในเดือน กรกฎาคม 2564 แต่การปรับแผน
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ประมาณการครึ่งปีหลังสิ นสุดในเดือน เมษายน 2564 ซึงไม่ได้ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายส้าหรับเหตุการณ์นี 
ไว้ จึงส่งผลแผนประมาณการทั งรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดความคลาดเคลื่อนจากแผนประมาณการไปมาก  
Benchmarking data  

ด้านรายได้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในไตรมาส 3/2564(หลังปรับเงินเพ่ิม UC IP GB) ของโรงพยาบาลใน
กลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 12) พบว่ารายได้ของโรงพยาบาลวานรนิวาสที่ทุกกองสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มสะท้อนให้เห็นการ
เรียกเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

ด้านรายจ่าย เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลในไตรมาส 3/2564 (หลังปรับเงินเพิ่ม UC IP GB) ของโรงพยาบาลใน
กลุ่มเดียวกัน (กลุ่ม 12) พบว่ามี 3 ส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มโรงพยาบาลในระดับเดียวกัน คือ ค่าฝึกอบรม 84 
(ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 80) ค่าวัสดุการแพทย์ 1,180 (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 1,098) ค่าวัสดุอ่ืน 830 (ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 751) เนื่องจาก
เป็นการเตรียมความพร้อมทั งทางด้านบุคลากร ด้านเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุทั่วไป เพ่ือรองรับ
วิกฤตโรคโคโรน่า (COVID-19) ที่แพร่ระบาด 
Unit Cost  

ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 655.35 บาท ไตรมาสที่ 3/2564 (Mean+1SD = 1,141.09) และใน
ส่วนของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน Adj/RW มีค่าเท่ากับ 17,507.88 บาท ไตรมาสที่ 3/2564 (Mean+1SD = 
22,367.63)  ถือได้ว่าโรงพยาบาลวานรนิวาสมีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อ visit (ครั ง) และผู้ป่วยในต่อ 
Adj/RW อยู่ในเกณฑ์ของ รพ.กลุ่มเดียวกัน 
ผลคุณภาพบัญชี จากอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมวิเคราะห์ 

คะแนนเต็มตามเกณฑ์การให้คะแนนทั งในด้านความครบถ้วน/ทันเวลา ถูกต้องตามหลักบัญชี และการ
ปรับปรุงตามนโยบายบัญชี โดยแม่ข่ายมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และลูกข่ายมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน 

ผลวิเคราะห์คะแนนคุณภาพงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564 แม่ข่าย 100 คะแนน / ลูกข่าย 50 คะแนน 
การพยากรณ์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังล่วงหน้า (forecast)  

การประเมินสถานการณ์ด้านการเงินการคลังของ รพ.วานรนิวาส ณ 30 กันยายน 2564 พบว่า ทุนส้ารอง
สุทธิของโรงพยาบาลมีเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ส่งผลให้การพยากรณ์สถานการณ์ด้านการเงินการคลังล่วงหน้าของ 
โรงพยาบาลอยู่ในกลุ่มที่ยังคงไม่มีความเสี่ยงด้านปัญหาการเงินการคลัง 
การประเมิน 7 Efficiency ทางการเงินของโรงพยาบาลวานรนิวาส ตามดัชนีเฝ้าระวังของกระทรวงสาธารณสุข 
 การประเมินใช้ค่า 7 Plus Efficiency Score ไตรมาสที่ 4/2564 โดยใช้ค่ากลางกลุ่ม 7 Plus Efficiency 
Score ไตรมาสที่ 3/2564 ในการเปรียบเทียบ ซึ่งผลการประเมินของโรงพยาบาลวานรนิวาสอยู่ในเกณฑ์ 1B- (ไม่
ผ่านเกณฑ์) โดยมีตัวชีวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 ใน 7 ของดัชนีชี วัด และไม่ผ่านเกณ์การประเมิน 3 ใน 7 ของ
ดัชนีชี วัด ดังนี  

ผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ คือ 1.ก้าไรจากการด้าเนินงาน 34.15% (เกณฑ์มากกว่า 15.36%) 2.ผลตอบแทนจาก
การลงทุน 29.07% (เกณฑ์มากกว่าเท่ากับ 8.58%) 3.การจ่ายหนี  62 วัน (เกณฑ์ cash > 0.8 >90 วัน)                
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4.ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี ค่ารักษาพยาบาลสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 38 วัน (เกณฑ์ระยะเวลาเรียกเก็บ
ลูกหนี ค่ารักษาต้องไม่เกิน 60 วัน)  

ไม่ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ คือ 1.ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี สิทธิ UC 75 วัน (เกณฑ์ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี ค่า
รักษาต้องไม่เกิน 60 วัน) 2.ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประกันสังคม 110 วัน (เกณฑ์
ระยะเวลาเรียกเก็บลูกหนี ค่ารักษาต้องไม่เกิน 90 วัน) และ 3.การบริหารจัดการคงคลัง 62 วัน (เกณฑ์การ
หมุนเวียนคงคลังต้องไม่เกิน 60 วัน) ควรทบทวนการเรียกเก็บลูกหนี สิทธิ UC การเรียกเก็บค่ารักษาสิทธิ
ประกันสังคม และการบริหารจัดการคงคลังให้มีการหมุนเวียนไม่เกินเกณฑ์ที่ก้าหนด 
ตารางที่  128  สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2564 

สรุปสถานการณ์การเงินการคลัง   เดือน กันยายน 2564 
1. สรุปสถานะทางการเงิน   

 รวมสินทรัพย์ (บาท)             532,116,866.18  
 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน (บาท)             254,136,622.68  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (บาท):              47,372,885.61  
 เงินงบลงทุนคงเหลือ                4,708,596.34  
 ลูกหนี้:             174,340,601.80  
        ลูกหนี ค่ารักษาพยาบาลฯ (บาท)             173,648,175.74  
        ลูกหนี อื่น (บาท)                   692,426.06  
รายได้ค้างรับ                7,425,690.76  
 มูลค่าคงคลัง:               24,997,444.51  
        ยาคงเหลือ (บาท)               12,644,944.12  
        เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์คงเหลือ (บาท)                 7,333,764.67  
        วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์คงเหลือ (บาท)                 2,001,508.62  
        วัสดุคงเหลือ (บาท)                 3,017,227.10  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน หักงบลงทุน (บาท)              71,994,276.14  
        เจ้าหนี คงเหลือ               53,226,302.08  
        หนี ตามจ่ายและสิ่งส่งตรวจ                 5,915,808.38  
        หนี สินหมุนเวียนอื่น               12,852,165.68  
 ทุนส ารองสุทธิ (บาท)             182,142,346.54  

2. สรุปการด าเนินงาน   
 รายได้ทั งหมดรวมงบลงทุน (บาท)             598,860,126.28  
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 ค่าใช้จ่ายทั งหมดรวมค่าเสื่อมราคา (บาท)             444,175,164.26  
3. สัดส่วนรายได้ต่อค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเสื่อมราคา) –ต่อ-   

 ก้าไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา (บาท)             154,684,962.02  
 รายได้/ค่าใช้จ่าย (เท่า)  1.35 
 ก้าไรขั นต้น (%)  30.83 
 ก้าไรจากการด้าเนินงาน (%)  25.24 
 ก้าไรสุทธิ (%)  32.14 

4. คะแนนความเสี่ยงทางการเงิน Risk Score   
 ระดับค่าวิกฤต (ตามเกณฑ์กระทรวงฯ) 1 
 Current Ratio (≥1.50) 3.49 
 Quick Ratio (≥1.00) 3.14 
 Cash Ratio (≥0.80) 0.62 
 ระดับค่าวิกฤต (ตามเกณฑ์เขตฯ8)   
 Current Ratio (≥1.50) 3.49  
 Quick Ratio (≥1.00) 3.14  
 Cash Ratio (≥0.80) 0.62  
 NWC R8WAY 154,684,962.02  
 ระดับค่าวิกฤต (ตามเกณฑ์เขตฯ8 สูตร NI) 1 
 NI+Depleciation R8WAY 157,342,319.23  
 ระดับค่าวิกฤต (ตามเกณฑ์เขตฯ8 สูตร EBITDA) 1 
 EBITDA RWAY 187,230,901.51  

5. Unit Cost   
 OPD cost             179,878,647.56  
 จ้านวน OP visit (ครั ง)                   274,476.00  
 Cost OP /visit                         655.35  
 IPDCost             249,532,115.04  
 จ้านวนวันนอน                    65,980.00  
 จ้านวน AdjRw                    14,252.56  
 Cost IP /วันนอน                      3,781.94  
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 Cost IP /AdjRw                     17,507.88  
  
  

6. Planfin   
รายได้ (ร้อยละจากแผน)   

รายได้ UC -49.27 Not OK 
รายได้จาก  EMS 26.06 OK 
รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 19.09 OK 
รายได้ค่ารักษา อปท. 16.07 Not OK 
รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 11.96 OK 
รายได้ประกันสังคม 818.84 OK 
รายได้แรงงานต่างด้าว -4.01 Not OK 
รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ 98.45 OK 
รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร 2.69 Not OK 
รายได้อ่ืน 120.86 OK 
รายได้งบลงทุน -87.05 Not OK 

รวมรายได้ -19.61   
ค่าใช้จ่าย (ร้อยละจากแผน)   

ต้นทุนยา 13.60 Not OK 
ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ -5.09 OK 
ต้นทุนวัสดุทันตกรรม -0.63 OK 
ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12.90 Not OK 
เงินเดือนและค่าจ้างประจ้า 2.78 OK 
ค่าจ้างชั่วคราว 3.66 OK 
ค่าตอบแทน 13.96 Not OK 
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน  -3.17 OK 
ค่าใช้สอย 16.70 Not OK 
ค่าสาธารณูปโภค  9.07 Not OK 
วัสดุใช้ไป  36.69 Not OK 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ้าหน่าย 4.55 Not OK 
หนี สูญและสงสัยจะสูญ -73.31 OK 
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ค่าใช้จ่ายอื่น 17.29 Not OK 
รวมค่าใช้จ่าย 8.87   

แหล่งข้อมูล : รายงานวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 4/2564 เดือน กันยายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 
2564)  กลุ่มงานบัญชี ภารกิจด้านอ านวยการ โรงพยาบาลวานรนิวาส    
 
การบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 
1.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
      1. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  10 รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร  7,970,000  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน) 
      2. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  30  รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,831,200 บาท (สองล้านแปดแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) 
      3. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  1  รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  
      4. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ  ให้เร่งรัดด้าเนินการก่อหนี ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 
นับจากทีได้รับการอนุมัติแผน   
2.  ผลการด าเนินงาน 
       1. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  10 รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร  7,970,000  บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเจ็ด
หมื่นบาทถ้วน)  ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว                         
       2. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  30  รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,831,200 บาท (สองล้านแปดแสนสาม
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
       3. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 20% ปีงบประมาณ 2564  
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ้านวน  1  รายการ  วงเงินที่ได้รับจัดสรร 175,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
3.  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
3.1 ตารางที่ 129 การเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการและเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ 70%  

   รายการ งบประมาณ ผลการด้าเนินงาน 
ครุภัณฑ์การแพทย์ 7,970,000   100% 
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3.2 ตารางที่ 130 การเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการและเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด 20%  
รายการ งบประมาณ ผลการด้าเนินงาน 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 2,831,200 100 % 
 

3.3 ตารางที่ 131 การเบิกจ่ายงบค่าบริการทางการและเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับจังหวัด 10%  
รายการ งบประมาณ ผลการด้าเนินงาน 

ครุภัณฑ์การแพทย์ 175,000 100 % 
แหล่งข้อมูล : รายงานงบค่าเสื่อม ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2564  กลุ่มงานพัสดุ ภารกิจอ านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส 
 

4.4 การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  
ตัวช้ีวัด : 1.จ านวนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพที่คิดค้นใหม่หรือที่พัฒนาต่อยอด 
            2.ร้อยละเขตสุขภาพที่มีนวัตกรรมการจัดบริการสุขภาพ 
การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพปัญหา 
1.  บริบท  (Context) 
 ก. หน้าที่และเป้าหมาย 
    วางระบบเพ่ือพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้
องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาลเพ่ือให้การดูแลสุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมี
ประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้าทันสมัย 
    ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ น้าไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพ เกิดการสร้างสิ่งใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งของปัจจัยตัวบุคคล (กรรมพันธุ์  ความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพ จิตวิญญาณ) หรือ
ปัจจัยแวดล้อม (เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม) หรือปัจจัยระบบบริการสุขภาพทั งระบบ 
ข. ขอบเขตบริการ ศักยภาพ และข้อจ ากัด 

ตามข้อก าหนดของกระทรวง ๒๕๕๙ วางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั้งด้านส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาล
เพื่อให้การดูแลสุขภาพการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ งานด้านการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 
         ขอบเขต บุคลากรทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงานของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลวานรนิวาส 
         ศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างสรรค์เทคโนโลยี นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยการ 
วิเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านสุขภาพในบทบาทวิชาชีพ
แห่งตน รวมทั งพัฒนารูปแบบการให้บริการตามบริบทของสถานบริการสาธารณสุขแต่ละระดับ สนับสนุนให้น้า
ผลการวิจัยใช้ ในการให้บริการพยาบาลตั งแต่การคัดกรองประเมินความผิดปกติ ให้การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติงาน และให้ค้าปรึกษาแก่บุคลากร พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เช่น HA QA หรืออ่ืน ๆ โดยปฏิบัติ
ร่วมกับทีมพยาบาล สหวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานด้านวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับและนอกองค์กร 
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โครงสร้างการบริหารกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

นายแพทย์สมชาย  พรหมจักร 

นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
นางสาววงจันทร์   เดชทองทิพย์ 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 

พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการ 

นางสาวนริศรา   ศรีกุลวงศ์ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาคณุภาพบริการ
โรงพยาบาล 

คณะกรรมการววิจัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 

- งานฐานข้อมูลการวิจัยทางการพยาบาล 

- งานส่งเสริมและบริการด้านวิจัยทางการพยาบาล 

- งานสนับสนุนและเผยแพร่การวิจัยทางการพยาบาล 

- งานสนับสนุนการด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา 

- งานติดตามและประเมินผลการวิจัยทางการพยาบาล 

- งานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับพยาบาล  
(ร่วมกับทีม จังหวัดสกลนคร) 
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ค. ผู้รับผลงานและความต้องการที่ส าคัญ 
ผู้รับผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ 

ผู้ให้บริการ 
 

- เชื่อมโยงนโยบายด้าเนินงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา กับ
กลุ่มการพยาบาลโดยหัวหน้าฝ่ายเป็นกรรมการนโยบายหน่วย
พัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัยหัวหน้าทุกกลุ่มงาน บุคลากรประจ้าแต่
ละหน่วยงานเป็นกรรมการด้าเนินการหน่วยพัฒนางานประจ้าสู่
งานวิจัย 

- ก้าหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาการ
พยาบาล โดยเน้นการวิจัยจากงานประจ้า (R2R) และเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพงานทุกชนิด ได้แก่ CQI KM นวัตกรรม RCA 
เรื่องเล่าคุณภาพ ฯลฯ 

- ใช้กระบวนการการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนางาน ในกลุ่มบุคลากรในกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล/         
สหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 

- อบรมการท้าวิจัยโดยใช้กระบวนการ KM แก่นักวิจัยในทุกหน่วยงาน 
- สร้างระบบพยาบาลพี่เลี ยงวิจัย เพ่ือให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือผู้ท้าวิจัย 
- จัดตั งคลินิกวิจัย ให้นักวิจัยมีเวลารับค้าปรึกษา และท้างานวิจัย

ร่วมกับพี่เลี ยง 
- จัดท้าการรวบรวมเล่มงานวิชาการในทุก ๆ ปี 
- ส่งเสริมการเผยแพร่และการใช้ผลงานวิจัย สนับสนุนให้ผู้ท้าวิจัยมี

ช่องทางการน้าเสนอผลงานทั งในระบบจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับประเทศ 

- ส่งเสริมความก้าวหน้าในต้าแหน่งที่สูงขึ นด้วยผลงานวิจัย 
 

บุคลากรนักวิจัยในหน่วยงาน - ได้รับการพัฒนาทักษะการท้าวิจัย และการใช้เครื่องมือคุณภาพด้าน
วิชาการในการพัฒนางาน 

- สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้ด้วยกระบวนพัฒนาโดยใช้งานวิจัย
และเครื่องมือคุณภาพทางวิชาการได้ 

- สามารถน้าผลการวิจัยและการพัฒนางานวิชาการมาใช้ได้จริง และ
เผยแพร่ผลงานให้กับหน่วยงานอื่นได้ 

- มีการประเมินผลและการติดตามผลงานพัฒนาอย่างชัดเจน มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

- สามารถน้าเสนอผลงานเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในต้าแหน่งที่
สูงขึ น 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการที่ส าคัญ 
- สามารถน้าเสนอผลงานเพ่ือประกวดในงานวิชาการในระดับต่าง ๆ 

เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 
หน่วยงาน - ได้รับการพัฒนาปัญหาโดยนักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงาน ท้าให้

เกิดองค์กรคุณภาพ งานมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับ
การบริการที่ปลอดภัย และมีความพึงพอใจในการรับบริการมากขึ น 

- มีบุคลากรที่มีทักษะในการท้างานวิจัยและพัฒนาการพยาบาลใน
หน่วยงานที่มีคุณภาพ 

 
ง. ประเด็นคุณภาพที่ส าคัญ ( Key Quality Issues ) 
    วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการท้าวิจัยระดับงานพยาบาล พร้อมติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน 
   ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้รับบริการ : มีทักษะในการพัฒนางานโดยใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพ โดยเป็นงานที่เกิดจากการวางแผนงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะ
งานวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบาย จนเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดของกลุ่มงาน 
 ผู้ให้บริการ : เจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาประจ้าปี 100% 
จ. ความท้าทายและความเสี่ยงท่ีส าคัญ 
 1. เป็นงานวิจัยและพัฒนาหรืองานลักษณะอ่ืนที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยที่สามารถน้าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในระดับแผนก/ฝ่าย/โรงพยาบาล/เขต/ระดับกรม หรือระดับกระทรวง  
     2. งานวิจัยเป็นงานที่ต้องคิดนอกกรอบ พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยมุมมองที่แตกต่าง อันน้าไปสู่การวิจัย การ
ประดิษฐ์คิดค้น หรือการสร้างสรรค์ เพื่อน้าเสนอต้นแบบ สูตร รูปแบบวิธีการ ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน  
จุดเน้นในการพัฒนา 

1. ก้าหนดนโยบายด้านการวิจัยทางการพยาบาล ให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนางานวิจัยหรือวิชาการ 
อย่างน้อย หน่วยงานละ 1 เรื่อง/ปี 

2. พัฒนาทักษะในการพัฒนาวิชาการการวิจัย และการใช้เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ  
ฉ. ปริมาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครื่องมือ) 
 งานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล  เปิดให้บริการตามกรอบโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 120 เตียง ภารกิจด้าน
การพยาบาล ประกอบด้วย 16 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2) กลุ่มการ
พยาบาลผู้ป่วยนอก 3) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก 4) กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด 5) กลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยห้องผ่าตัด 6) กลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี 7) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม 8) กลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม 9) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ -นรีเวช 10) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช 11) 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 12) กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 13) กลุ่มงานการพยาบาล
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ผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ 14) กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื อ 15) กลุ่มงานการ
พยาบาลตรวจรักษาพิเศษ และ 16) กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ซึ่งกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล 
มีภารกิจในการวางระบบเพื่อพัฒนาบริการพยาบาลในทุกมิติทั งด้านส่งเสริมสุขภาพ  
ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟู สุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และศาสตร์ทางการพยาบาลเพ่ือให้การดูแล
สุขภาพและการพยาบาลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าทันสมัย  
    บุคลากรประจ้าหน่วยงาน ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ จ้านวน 1 คน และใช้พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรใน
แต่ละหน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน รวม 15 หน่วยงาน 
ศักยภาพและข้อจ ากัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ เทคโนโลยี 

:  บุคลากรประจ้าของหอผู้ป่วย ยังต้องมีการพัฒนาทักษะในการวิจัย และการใช้เครื่องมือคุณภาพในการ
พัฒนางานวิชาการ  
2.กระบวนการด าเนินงาน 
    1. เชื่อมโยงนโยบายด้าเนินงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนากับกลุ่มการพยาบาลโดยหัวหน้าฝ่ายเป็น
กรรมการนโยบายหน่วยพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัยหัวหน้าทุกกลุ่มงาน บุคลากรประจ้าแต่ละหน่วยงานเป็น
กรรมการด้าเนินการหน่วยพัฒนางานประจ้าสู่งานวิจัย โดยการด้าเนินโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการพยาบาลโดยการใช้เครื่องมือพัฒนาความรู้ 9 ชิ น ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ”  
    2. ก้าหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล โดยเน้นการวิจัยจากงาน
ประจ้า (R2R) และเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงานทุกชนิด ได้แก่ CQI KM นวัตกรรม RCA เรื่องเล่าคุณภาพ 
ฯลฯ 
    3. ใช้กระบวนการการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางาน ในกลุ่มบุคลากรในกลุ่ม
ภารกิจด้านการพยาบาล/สหสาขาวิชาชีพอ่ืน ๆ 
    4. อบรมการท้าวิจัยโดยใช้กระบวนการ KM แก่นักวิจัยในทุกหน่วยงาน 
    5. สร้างระบบพยาบาลพ่ีเลี ยงวิจัย เพ่ือให้ค้าปรึกษา ช่วยเหลือผู้ท้าวิจัย 
    6. จัดตั งคลินิกวิจัยทุกวันราชการ ที่ห้องกลุ่มการพยาบาล ให้นักวิจัยมีเวลารับค้าปรึกษา และท้างานวิจัย
ร่วมกับพี่เลี ยง 
3. ตารางท่ี 132 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance  Indicator) 

ประเภท 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
R2R 4 11 12 14 7 1 - 
นวัตกรรม   8 2 2 - - 
CQI    2 1 - 1 
เรื่องเล่าเร้าพลัง   3 2 2 - - 
ภาพถ่าย   8 4 12 - - 
เรื่องสั น ภาพยนตร์สั น   2 0 1 - - 
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ประเภท 
ผลการด าเนินงาน (ปีงบประมาณ) 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
รวม 4 11 33 24 24 1 1 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และร้อยละ
ความส้าเร็จของหน่วยงาน 

10 
(36) 

12 
(91.6) 

25 
(72) 

25 
(83) 

15 
(60) 

14 
(7.14) 

9 
(11) 

น้าเสนอระดับอ้าเภอ 0 11 9 13 8 0 0 
น้าเสนอระดับจังหวัด 4 11 33 24 9 0 0 
น้าเสนอระดับเขต 1 2 0 1 0 0 0 
น้าเสนอระดับประเทศ 0 1 4 1 0 0 0 

แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ณ 30 กันยายน 2564  
 

ความส าเร็จของการพัฒนางานวิชาการ โรงพยาบาลวานรนิวาส ปีงบประมาณ 2558 – 2564 
แผนภูมิที่ 81 การน าเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับต่างๆ  ปีงบประมาณ 2558 – 2564  

 
แหล่งข้อมูล : รายงานกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ณ 30 กันยายน 2564  
 
4. การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 จัดท้าแผนโครงการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล ตั งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 
2563 – 2564 ที่ผ่านมามีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งต้องมีการปรับบริการ ลด และเพ่ิม
บริการ ต้องมีการบริหารอัตราก้าลังเพ่ือสอดรับกับผู้รับบริการที่สงสัยและติดเชื อโควิด -19 ท้าให้การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในด้านการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการใช้เครื่องมือคุณภาพต่าง ๆ ลดลง ในปีงบประมาณ 
2565 จึงมีแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกหน่วยงาน ด้านการพัฒนาวิชาการด้วย โครงการการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการ
พยาบาลโดยการใช้เครื่องมือพัฒนาความรู้ 9 ชิ น ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 
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ส่วนที่ 3 ผลงานความภาคภูมิใจ 
ผลงานปี 2559  
 

 

 

 
1.โรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่านReaccredit-2   
ในวันที่ 14 มิ.ย.59 – 13 มิ.ย.62   
(ระยะเวลารับรอง 3 ปี) 

  

 
 

 
2. เครือข่ายบริการสุขภาพอ้าเภอวานรนิวาส      
“ในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพ่ือยกระดับการ
ดูแลสุขภาพประชาชน”  ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 
จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ร่วมกับ 
สพช. 

  

 

3.รพ.วานรนิวาส  ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
“สนับสนุนการด้าเนินงานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว LTC”  ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ต้าบลต้นแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 

  

 

 
4.คลินิกโรคเรื องรัง ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ “เป็น
คลินิกโรคเรื อรังดี เด่น (Excellent CKD clinic) 
ระดับโรงพยาบาลทุติยภูมิ  ประจ้ าปี  2559” 
ประเภทโปสเตอร์   จาก สมาคมโรคไตแห่งประเทศ
ไทย 
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5.นายค้าภี  ยศทะราช  
(หัวหน้างานยานพาหนะ รพ.วานรนิวาส)  
“เป็นบุคคลตันแบบปลอดบุหรี่  
จังหวัดสกลนคร ประจ้าปี 2559” 

 

 
6.องค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่ “วัดดอนสวรรค์”  
หมู่ 8 ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ประจ้าปี 2559” 

 

7.ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การน้าเสนอ
ผลงานวิชาการ “ประเภท เรื่องเล่าคุณภาพจาก
ประสบการณ์ให้บริการ”  ระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.ค.
2559  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรม
วิชาการสาธารณสุข 

 

 
8.คุณรัตติยา  แสดคง และคณะ ระดับดี  เรื่อง
“โปรแกรมการจัดการผู้ป่วยรายกรณีร่วมกับการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม” 
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9.คุณจันทร์เพ็ญ  ปะวะโพตะโก และ คุณหนึ่งนุช  
บุตรวัง เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการป้องกันการ
แตกช้ารุดของกระจกส่องปากในกระบวนการท้า
ปราศจากเชื อ รพ.วานรนิวาส” 
- ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ในการประกวด R2R 
ระดับเขตปี 2559  
- ผ่านการคัดเลือกผลงานให้ไปน้าเสนอในเวทีการ
สัมมนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื อใน
โรงพยาบาล ปี 2559 ที่โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช 
โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 

 
 

 
10.  โรงพยาบาลวานรนิวาสได้รับรางวัล  ผลงาน 
Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง ระดับดี  
ปีงบประมาณ  ๒๕๕๙  เขตสุขภาพท่ี  ๘ 

 
 

11.   โรงพยาบาลวานรนิวาส  “ผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ระดับ ๒”  
ณ วันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๙ 

 
 

 
12.  อ้าเภอวานรนิวาส  
(คปสอ.+หน่วยบริการปฐมภูมิ) 
“ผ่านการประเมินอ้าเภอ - ต้าบลจัดการสุขภาพ
บูรณาการติดดาวระดับเขต  ประจ้าปี 2559 
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13.  โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียจติคุณ “ ผลงานพัฒนาระบบบริการ
เครือข่าย M๒  Service  Plan สาขา 5  สาขาหลัก
ลดแออัดและส่งต่อ ดีเยี่ยม”   
ระดับเขต ปี 2559 

  

 
 

14.  โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัลโล่
ประกาศเกียจติคุณ  “ ผลงาน Service  Plan 
สาขา 5 สาขาทารกแรกเกิด  ดีเยี่ยม”  
ระดับเขต ปี 2559 

 
 

15.  โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่ประกาศ
เกียรติคุณ “ได้ด้าเนินงานสมาธิบ้าบัด รางวัล
ชนะเลิศ  ระดับจังหวัด ปี 2559”จาก กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 

 
 

16.  โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัล วัด
ส่ ง เสริมสุขภาพดี เด่นต้าบลต้นแบบการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่นเขตและประเทศปี  2559 
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17. โรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่านการรับรองผ่าน
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริ กา รสุ ขภ าพ 
Reaccredit-2  ในวันที่  14 มิ .ย.59–13 มิ .ย.62  
(ระยะเวลารับรอง 3 ปี) 

 
ผลงานปี 2560 
 

 
 

 
 
18. รางวัล อสม. ดีเด่น  ระดับภาค  
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2560 

 

 
19.  โรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่านการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 
ส้าหรับโรงพยาบาล ระดับดีเด่น  ปี 2560 

  

 
 

 
20.  โรงพยาบาลวานรนิวาส เป็นต้นแบบองค์กร 
“บูรณาการงานผู้ สู งอายุ ”  จั งหวัดสกลนคร 
ประจ้าปี 2560 
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21. โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้รับรางวัล ผลการ
ปฏิบัติงานด้านจิตวิทยา อยู่ ในระดับ success 
โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพนักจิตวิทยา   
เขตสุขภาพที่ 8 เพ่ือสนับสนุนระบบบริการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้านการแพทย ์

  

 
 

 
22. โรงพยาบาลวานรนิวาส  ผ่านการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยา
เสพติด) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 – 19 มิถุนายน  
2563 

 

23.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่ประกาศเกียรติ
คุณ  ผลงานคลินิกชะลอไตเสื่อม Service Plan 
สาขา โ รคไตจากส้ านั ก งาน เขตสุขภาพที่  8 
กระทรวงสาธารณสุข 

 

 
 

 
24.โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้รับรางวัล    
ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก ประจ้าปี 2560  
“อ้วนกลม ระทมไต”  
จากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 
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25.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับใบ
ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ลดการ
กินเค็ม”ปี 2560จากกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 5 มิ.ย. 2560 

 

 
26.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวานรนิวาส   
ได้รับรางวัลชมรมผู้สูงอายุดีเด่น   
รองชนะเลิศระดับเขต จากอธิบดีกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข  

 

 
27.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับประกาศนียบัตร 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนขับเคลื่อนการด้าเนินงาน
เมืองสิ่งแวดล้อม(Green City)จังหวัดสกลนคร 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560  
ณ โรงแรมอิมพิเรียล สกลนคร 

  

 

28.คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการประเมินรับรอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลติดดาว  
ระดับ 5 ดาว ประจ้าปี 2560 
จากส้านักงานสาธารณสุขสกลนคร   
วันที่ 15 กันยายน 2560 
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29.คุณศักดิ พัฒน์  ปัญญาพวน  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขอาวุโส 
ได้ รั บประกาศนี ยบั ตร เป็ นบุ คคลสนับสนุ น
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อม(Green 
City)จังหวัดสกลนคร  
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 
กันยายน 2560 ณ โรงแรมอิมพิเรียล สกลนคร 

30.คุณนิพาภรณ์ ดกเอียร์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขช้านาญงานได้รับประกาศนียบัตรทันตบุคลากรดีเด่น  
ระดับภาค ประจ้าปี 2560เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโฆษะ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 

 

31.คุณสิทธิพงษ์  กนกหงส์  
ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น 
ผลงาน การน้าเสนอด้วยโปสเตอร์ สาขาเภสัชกรรม
และการคุ้มครองผู้บริโภค  
เรื่อง รถซาเล้งโมบายยูนิตเพื่อสุขภาพ 

 

32. คุณศรัญญา เอื ออารีย์กุล  
และคุณภูวดล เลิศศรี  
ได้เข้าร่วม น้าเสนอผลงานในงานประกวดวิชาการ 
ผลงาน การน้าเสนอด้วยโปสเตอร์ โปสเตอร์ สาขา
เภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 
เรื่อง คิวอาร์โค้ดทันใจ  สื่อสารว่องไว  เข้าใจข้อมูล
ยาในยุค 4G 

 

33.คุณนิรชา รักษาขันธ์ 
ได้ ได้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานวิชาการ  
ผลงาน การน้าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R เรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมรายได้การจัดเก็บ 



249 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

 

34. คุณพรทิพย์ ก่้าสี  
ได้เข้าร่วมน้าเสนอผลงานวิชาการ  
ผลงาน ผลงาน การน้าเสนอด้วยวาจา  
ประเภท R2R เรื่อง การพัฒนารูปแบบการป้องกัน 
การตกเลือดหลังคลอด 

  

 

35.นางสาวณภัทร  ศรีสร้อย  
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 
น้าเสนอผลงานในงานประกวดวิชาการระดับ
จังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน้าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่ อง การพัฒนารูปแบบการป้องกันการเกิด
เครื่องมือผ่าตัดปนไปกับผ้าเปื้อน งานห้องผ่าตัด 
รพ.วานรนิวาส 

  

 

36.นางสาวกนกกาญจน์  สังฆัง 
ได้รับรางวัล รางวัลชมเชยอันดับ 1 
น้าเสนอผลงานในงานประกวดวิชาการระดับ
จังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน้าเสนอด้วยวาจา ประเภท R2R 
เรื่อง การบริหารจัดการอุปกรณ์ Ventitor circuit 
โดยใช้นวัตกรรมใบรายการแสดงชุดเครื่องช่วย
หายใจ หอผู้ป่ วยวิกฤตทารกแรกเกิด NICU 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 

  

 

37.นายชัยเวทย์  ศรีภิรมย์ 
ได้รับรางวัล ชมเชยอันดับที่ 1 
น้าเสนอผลงานในงานประกวดวิชาการระดับ
จังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงาน การน้าเสนอด้วยวาจา ประเภท นวัตกรรม 
เรื่อง น้อยไปเชื อดื อยา เกิด ADR ถ้ามากไป 
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38.นางสาวอมรรัตน์  ปังอุทา 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 
ได้เข้าร่วม น้าเสนอผลงานในงานประกวดวิชาการ
ระดับจังหวัดสกลนคร ปี 2560  
ผลงานประเภท ภาพถ่าย 
ชื่อผลงาน..ไม่ถูกท่ีไม่ถูกเวลา 
 
 

 

ผลงานปี 2561  
 

 

 
39.ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับเกียรติ
บัตรหน่วยบริการที่ ได้รับการประเมิน GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดีมาก ประจ้าปีงบประมาณ 
2560 จากนายแพทย์ปรเมษฐ์  กิ่งโก้ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 

 

 
 

 
40.โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้รับเกียรติบัตร  
การปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN&CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก  จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 12 มิถุนายน 2560 - 11 
มิถุนายน 2562 
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41.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องเป็น “สถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2560” 
ประเภท “ตึกอาคาร Friendly Design”  
โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพ่ือคนทั งมวล  
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  

 

42.โรงพยาบาลวานรนิวาส เครือข่ายบริการสุขภาพ 
ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบ
กิตติกรรมประกาศไว้เพ่ือแสดงว่า มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด มีการ
จัดการระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)  
ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 – 14 กุมภาพันธ์ 
2564 มีก้าหนดอายุ 3 ปี  

 
 

43.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ้าเภอ 
อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้รับเกียรติบัตรไว้
เพ่ือแสดงความชื่นชมในความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนา
เพ่ือยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน จาก
กระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ 
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมาหา
ชน) ให้ไว้ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561  

 
 

44.นายอรรถพล  ชูศรีทอง  นักกายภาพบ้าบัด 
โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ภาพถ่าย   
งานประชุมวิชาการประจ้าปีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน  CBR Forum 2018  
“ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา”  
ระหว่างวันที่ 24 - 26  มกราคม  2561 
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45.นางสาวพิชชาพร  พลทะสอน  
นักกายภาพบ้าบัดช้านาญการ  โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท โครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน  
งานประชุมวิชาการประจ้าปีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคน
พิการโดยชุมชน  CBR Forum 2018  
“ก้าวข้ามความต่าง สู่เส้นทางพัฒนา” 
ระหว่างวันที่ 24 - 26  มกราคม  2561 

 

46.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน การจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  ระดับดีเด่น 
จากส้ านั ก โ รคประกอบอาชีพและสิ่ ง แวดล้ อม  
กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560  

 
 

 
47.คุณนิพาภรณ์ ดกเอียร์  
จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
ได้รับคัดเลือกเป็นทันตสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ้าปี 2560 ประเภทผู้ปฏิบัติ ในระดับทุติยภูมิ 

 
 

 
48.คุณบุญนิสา  ภูมิศรี พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ได้รับคัดเลือกเป็นพยาบาลดีเด่น ระดับจังหวัด  
ประจ้าปี 2560 ประเภทผู้ปฏิบัติทางการพยาบาล  
ในระดับปฐมภูมิ 
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49.คุณสุกัญญา  สอนสิงห์ไชย แพทย์แผนไทย
ปฏิบัติการ ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล
ชนะเลิศ ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทย ดีเด่น  
ระดับเขตสุขภาพท่ี 8 

 

 
50.นายแพทย์สมชาย พรหมจักร  
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  
นายสมพงษ์ พันธุ์คุ้มเก่า สาธารณสุขอ้าเภอวานรนิวาส  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น 
ประจ้าปี 2560  
 

 
 
 

 
51.โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า 
โรงพยาบาลวานรนิวาส ผ่านการประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (Hospital 
Standards for Quality Tuberculosis Care) 
ปีงบประมาณ 2559-2560  
จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

 
 

 
52.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่รางวัล 
โรงพยาบาลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ระดับคุณภาพ ประจ้าปี 2561  
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 
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53.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่เกียรติคุณ  
ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับนิสิต  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

54.โรงพยาบาลวานรนิวาส   
ได้รับโล่เกียรติคุณเพ่ือแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่ผลงาน
ดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
จากกระทรวงสาธารณสุข 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  

 
 

55.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับเกียรติบัตร 
เพ่ือแสดงว่า โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
มีผลงาน Service Plan สาขาโรคหลอดเลือดสมอง 
ระดับดี ระดับเขต ปี 2561 เขตสุขภาพท่ี 8  
กระทรวงสาธารณสุข 
ให้ไว้ ณ วันที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 

56.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับโล่เกียรติยศ เพ่ือ
แสดงว่า  โรงพยาบาลวานรนิวาส  เป็นองค์กรที่มีผล
การปฏิบัติงานด้านเมืองคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับจังหวัด   
จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  
และจังหวัดสกลนคร  
ให้ไว้ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
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57.โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดง
ว่า โรงพยาบาลวานรนิวาส  เป็นอ้าเภอที่สามารถลด
อัตราทารกแรกเกิดน ้าหนักน้อยกว่า 2 ,500 กรัม ได้
น้อยกว่าร้อยละ 7 ปีงบประมาณ 2561  
จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

 

58.นางสมปอง  ส้าราญสุข   
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการพิเศษ 
ผลงานวิชาการคุณภาพงานพยาบาลระดับประเทศ 
ประจ้าปี  2561 เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ ว ย โปรแกรมกา รนิ เ ทศ ง าน  NSO 
WANORN PROGRAM วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

  

 
 

 
 

ผลการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
59. นพ.สมชาย   พรหมจักร  ผอ.รพ.วานรนิวาส 
ได้รับรางวัล ประเภทนักบริหารเมืองน่าอยู่ จากการมอ
นามัยและจังหวัดสกละคร ณ วันที่22 สิงหาคม 2561 
116. นพ.ยุทธนา  ตรงดี นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ได้รับรางวัล ประเภทผู้สนับสนุนเครือข่ายสกลนครน่า
อยู่ดีเด่น จากการมอนามัยและจังหวัดสกละคร ณ วันที่ 
22 สิงหาคม 2561 
60.นางนิรันดร  เทียนรังษี  พยาบาลวิชาชีพ 
ช้านาญการ  ได้รับรางวัลประเภทนักปฏิบัติเมืองน่าอยู่ 
จากการมอนามัยและจังหวัดสกละคร ณ วันที่ 22 
สิงหาคม 2561 
118.นางชไมรัตน์  ดุลบดี  พยาบาลวิชาชีพ 
ช้านาญการ  ได้รับรางวัล ประเภทนักปฏิบัติเมืองน่าอยู่ 
จากการมอนามัยและจังหวัดสกละคร ณ วันที่ 22 
สิงหาคม 2561   
61. นางอ้อยทิพย์  อโนมา  พยาบาลวิชาชีพ 
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ช้านาญการ  ได้รับรางวัลประเภทผู้มีจิตอาสาพัฒนา
สกลนครน่าอยู่ดีเด่น จากการมอนามัยและจังหวัดสก
ละคร ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2561 
62. นายศักดิพัฒน์  ปัญญาพวน  
จพ.สาธารณสุขอาวุโส  ได้รับรางวัลประเภทผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านนักปฏิบัติงานเมืองน่าอยู่ดีเด่น จากการ
มอนามัยและจังหวัดสกละคร ณ วันที่ 22 สิงหาคม 
2561  

 

 
63. วัดดอนสวรรค์ ได้รับวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่นระดับ
จังหวัด  จากการมอนามัยและจังหวัดสกลนคร ณ วันที่  
22 สิงหาคม 2561  

  
ผลงาน ปี 2562  

 

64.นายแพทย์สมชาย พรหมจักร  ผู้ อ้านวยการ
โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรางวัลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  อุทิศตน  ปฏิบัติงานดูแล
สุขภาพประชาชน โรงพยาบาลวานรนิวาส สมควรแก่
การยกย่อง เพ่ือเป็นเกียรติแด่วงศ์ตระกูล เนื่องใน
โอกาสท้างานครบรอบอายุราชการ 30 ปี ให้ไว้ ณ วันที่ 
6 กันยายน 2561 จากกระทรวงสาธารณสุข 

  

 

65. นายไกรทอง  สาริวงค์สา ได้รับรางวัล อสม.ดีเด่น
ระดับชาติ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ใน
ชุมชน ประจ้าปี 2562  
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66.เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอ้าเภอวานรนิวาส 
ผ่านการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพ   เมื่อ
วันที่  24 กรกฎาคม 2561 ระยะเวลารับรอง 23 
กรกฎาคม 2561 – 23 กรกฎาคม 2564 จากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

  

 

67. ทีม SRRT อ้าเภอวานรนิวาส ได้ผ่านการประเมิน
รับรองมาตรฐาน SRRT ระดับ ดี ประจ้าปีงบประมาณ 
2560 จากกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  

  

 
 

68.นายแพทย์สมชาย  พรหมจักร   
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้รับรางวัล
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ระดับจังหวัด 

  

 

69.นายสุรชัย  ค้าภูษา จพ.สาธารณสุขช้านาญงาน 
ได้รับรางวัลชมเชยการน้าเสนอผลงานวิชาการ 
ประเภท สปอร์โฆษณา  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนอง
หารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล 
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70.น.ส.จุฑาทิพย์  ไพเรืองโสม นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงาน
วิ ช า ก า รด้ า น ร ะบ าดวิ ท ย า   ป ร ะ เภท  Poster 
Presentation ระดับจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2562 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 25 – 26 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรม
อิมพีเรียลสกล 

  

 

71.นายวิษณุ  มิ่งสมร  จพ.โสตทัศนศึกษาช้านาญงาน 
นายนครินทร์  บุญภา  นักวิชาการสาธารณสุข 
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การน้าเสนอผลงานวิชาการ  
ประเภท ภาพยนตร์สั น  ระดับจั งหวัดสกลนคร 
ปีงบประมาณ 2562 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
มหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ระหว่าง
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนอง
หารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล 

  

 

72.นายภัทรพงศ์  แสนอุบล  เภสัชกรปฏิบัติการ  
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การน้าเสนอผลงานวิชาการ  
ประเภทภาพถ่าย ระดับจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 
2562 ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการ
สาธารณสุข จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 25 – 26 
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง         
โรงแรมอิมพีเรียลสกล 

  

 

73. นายอรรถพล  ชูศรีทอง  นักกายภาพบ้าบัด   
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การน้าเสนอผลงาน
วิชาการ  ประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์การ
ให้บริการ  และรับรางวัลชื่นชม อันดับ 3 การน้าเสนอ
ผลงานวิชาการ  ประเภทภาพถ่าย ระดับจังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ในงานประชุมเชิง
ปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จั งหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่  25 – 26 มิถุนายน 2562       
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง  โรงแรมอิมพีเรียลสกล 



259 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

  

 

74. น.ส.ค้าภู  โถแก้วเขียว  นักกายภาพบ้าบัด   
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การน้าเสนอผลงานวิชาการ  
ประเภทเรื่องเล่าจากประสบการณ์การให้บริการ ระดับ
จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562 ในงานประชุม
เชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่  25 – 26 มิถุนายน 2562        
ณ ห้องประชุมหนองหารหลวง โรงแรมอิมพีเรียลสกล 

  

 

75.โรงพยาบาลวานรนิวาส  ได้รับใบประกาศเกียรติ
คุณ  ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้า เนินงานของหน่วยงาน ( Integrity and 
Transparency Assessment :  ITA)  ป ร ะ จ้ า ปี
งบประมาณ 2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
จากกระทรวงสาธารณสุข 

 

76. คปสอ.วานรนิวาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 การประกวดอ้าเภอต้นแบบเมืองสมุนไพร จังหวัด
สกลนคร ระดับจังหวัดสกลนคร ประจ้าปี พ.ศ.2562 
จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

  

 

77. โรงพยาบาลวานรนิวาส  ผ่านการประเมิน  
Nursing Quality Assurance Class  
ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 จาก กองการพยาบาล 
กระทรวงสาธารณสุข 
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78. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ได้รับประกาศนียบัตรสถานบริการสาธารณสุขที่มี
ผลงานดีเด่น รองชนะเลิศ NCD Clinic plus ระดับเขต 
ปี 2562  จากส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
อุดรธานี ร่วมกับส้านักงานเขตสุขภาพที่ 8 

  

 

79.ต้าบลวานรนิวาส อ้าเภอวานรนิวาส  
ผ่านเกณฑ์การด้าเนินงานโครงการปลอดลูกน ้า  
จังหวัดสกลนคร ประจ้าปี 2562  
จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

  

 

80. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่น
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 เนื่องในโอกาส  
4 กรกฎาคม วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2562  
จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

81. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร       
ได้รับใบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า เป็นหน่วยงานที่มีผล
การด้าเนินงาน  ผลงาน Service Plan สาขาจักษุ 
ระดับดี ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562  
จากเขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข 
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82.โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ได้รับรางวัล หน่วยงานปฏิบัติตามมาตรฐาน GREEN & 
CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus ซึ่งเป็นการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระยะเวลา
รับรอง 16 สิงหาคม 2562 – 16 สิงหาคม 2564  
จากส้านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 
อุดรธานี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

83. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลดีเด่นด้านทันตกรรม
สุขภาพในโรงเรียน จากกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข 

  

 

84. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ผ่านเกณฑ์การประเมินคลินิกทันตก
รรมคุณภาพ (Thai Dental Safety Goals)    
ระดับดีมาก  จากเขตสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

85. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ได้รับรางวัลดีเยี่ยมด้านการแก้ไข
ปัญหาทันตสุขภาพในเด็กนักเรียนประถมศึกษา   
ปี 2562 จากจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 
กระทรวงสาธารณสุข 
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86. โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  
ได้รับโล่รางวัล เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข   
ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

87. อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นโซน
ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  
“โครงการคีโตสกล หน้าใส หุ่นดี ไม่มีโรค จังหวัด
สกลนคร ปีงบประมาณ 2561” และ  
“โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชน คีโตสกล หน้าใส 
หุ่นดี ไม่มีโรค จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2562” 
จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

  

 

88. แพทย์หญิงอรพรรณ  สุขทอง  
นายแพทย์ช้านาญการ โรงพยาบาลวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร 
ได้รับรางวัล นักปฏิบัติงานด้านเมืองน่าอยู่ดีเด่นระดับ
จังหวัด  ปี 2562 จากจังหวัดสกลนคร  
 

  

 

89. นางยวนใจ  พังแสงสุ  
นักจัดการงานทั่วไปช้านาญการ  
โรงพยาบาลวานรนิวาส จังหวดัสกลนคร 
ได้รับรางวัล บุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ระดับจังหวัด ปี 2562  
จากจังหวัดสกลนคร 
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90. นางสาวชิดชนก เฮียงราช นักโภชนาการ  
โรงพยาบาลวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร  
ได้รับรางวัล นักปฏิบัติงานด้านเมืองน่าอยู่ดีเด่น  
ระดับจังหวัด ปี 2562 จากจังหวัดสกลนคร 

  

 

90. นางสาวทองม้วน  โพธิ์ษาราช 
จพ.ทันตสาธารณสุขช้านาญงาน 
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ทันตบุคลากรดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ้าปี 2562 ประเภทผู้ปฏิบัติงาน ในระดับปฐมภูมิ 
ตามโครงการคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น 
ประจ้าปี 2563 จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร 

  

 

91. นางวินิดา  กาสุริย์  
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ  
ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ พยาบาลดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ้าปี 2562 ประเภทผู้บริหารทางการพยาบาล   
ในระดับปฐมภูมิ  ตามโครงการคัดเลือกบุคลากร
สาธารณสุขดีเด่น ประจ้าปี 2563 จากส้านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

  
  

 

92.นายวิษณุ มิ่งสมร จพ.โสตทัศนศึกษาช้านาญงาน 
รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
สนับสนุนงานของเขตสุขภาพที่ 8 
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93. นางสาวพัชรินทร์  ใจศิริ จพ.โสตทัศนศึกษา 
รับเกียรติบัตรร่วมเป็นคณะกรรมการเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
สนับสนุนงานของเขตสุขภาพที่ 8 

  

 

94. คลินิกหมอครอบครัววานรนิวาส  
ได้รับโล่รางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอ  
ระดับเขตสุขภาพ  ประจ้าปีงบประมาณ 2562   
จากส้านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ (สสป.) 

  

 

95. โรงพยาบาลวานรนิวาส  
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  ผ่านเกณฑ์ตัวชี วัดคุณภาพ
และผลงานบริการทุกตัวชี วัด ปี 2562  
จากส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต 8 อุดรธานี 
 

  

 

96. โรงพยาบาลวานิวาส  
งานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจากกองการพยาบาล  
“เรียกเก็บเงินชดเชยได้มากกว่าหนึ่งล้านบาท ประจ้าปี 
2562” 
 
  



265 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

  

 

97.โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ร้อยละ 100 

  
  
  

ปี 2563   

 

98. โรงพยาบาลวานรนิวาส ได้รับรับเกียรติบัตร  
เพ่ือแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่มีผลการด้าเนินงาน 
ผลงาน สาขาพัฒนาระบบส่งต่อ ระดับดี อันดับ 2  
จากส้านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ให้ไว้ ณ วันที่ 20
สิงหาคม 2563  

  

 

99.นางสาวบุญนิสา  ภูมิศรี   
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ได้รับเกียรติบัตรให้ไว้เพ่ือแสดงว่า เป็นผู้มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน คณะท้างานพัฒนาระบบ
บริการและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 
จากส้านักงานเขตสุขภาพที่ 8 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 
สิงหาคม 2563  

  



266 
 

เอกสารสรุปผลการด าเนินงาน คปสอ.วานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2564 
 

 

100.นางรัตนา  ธรรมทาทอง  
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ได้รับเกียรติบัตรนี เพ่ือแสดงว่า ร่วมเป็นคณะท้างาน
เครือข่ายเครือยข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารความ
เสี่ยง เขตสุขภาพที่ 8 สนับสนุนการด้าเนินงานเขต
สุขภาพที่ 8 อย่างดียิ่ง จากส้านักงานเขตสุขภาพท่ี 8 
ให้ไว้ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 

  

 

101.นางวิทยา  ฮามวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ได้รับเกียรติบัตรนี เพ่ือแสดงว่า ร่วมเป็นคณะท้างาน
เครือข่ายพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และ
เด็ก จังหวัดสกลนคร จากสนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

  

 

102. นางสาวพรทิพย์  ก่้าสี  
พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ 
ได้รับเกียรติบัตรนี เพ่ือแสดงว่า ร่วมเป็นคณะท้างาน
เครือข่ายพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และ
เด็ก จังหวัดสกลนคร จากสนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

  

 

103.แพทย์หญิงรัตนา  กาสุริย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ 
ได้รับเกียรติบัตรนี เพ่ือแสดงว่า ร่วมเป็นคณะท้างาน
เครือข่ายพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และ
เด็ก จังหวัดสกลนคร จากสนักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563  
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104. นายแพทย์นพพร ลิ มวัฒนาพันธ์ 
นายแพทย์ช้านาญการ 
ได้รับเกียรติบัตรนี เพ่ือแสดงว่า ร่วมเป็นคณะท้างาน
เครือข่ายพัฒนาระบบบริการคุณภาพอนามัยแม่และ
เด็ก จังหวัดสกลนคร จากส้านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร ให้ไว้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 

  

 
ปี 2564  

 

105. นายสมชาย  พรหมจักร   
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลวานรนิวาส  
ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  เป็นผู้มีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงาน  คณะอ้านวยการ การพัฒนา
ระบบริการ  การใช้สมุนไพรกัญชา กัญชง  
ทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 8  
จากเขตสุขภาพที่ 8 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 
 
 

  

 

106. โรงพพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับเกียรติบัตรเพ่ือแสดงว่า  เป็นหน่วยงานที่มีผลการ
ด้าเนินงาน  ผลงาน Service Plan สาขาโรคหลอด
เลือดสมอง  ระดับดีมาก   
จากเขตสุขภาพที่ 8 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 
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107.โรงพยาบาลวานรนิวาส  
ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ผ่านการรับรอง โรงพยาบาล Re-accreditation  
งาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus  
ปี 2564 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
 

  

 

108.โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า โรงพยาบาลวานรนิวาส
ผ่านการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารส้าหรับโรง
อาหาร  ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่
จ้าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561  ผ่านการรับรอง  
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

  

 

109. โรงพยาบาลวานรนิวาส 
ได้รับเกียรติบัตร เพ่ือแสดงว่า โรงพยาบาลวานรนิวาส
ผ่านการรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตรส้าหรับวับรุ่นและเยาวชน  
ฉบับ พ.ศ. 2563  จากกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

  

 

110.สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศ  มอบโล่เกียรติ
คุณ เข็มกลัดเกียรติคุณ และเงินฝากธนาคารให้กับ
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ นไป  ให้กับนางศรีพลอย  
แก้วก่า ผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ นไป  ต้าบลวานร
นิวาส  โดยมีนายอ้าเภอวานรนิวาส ร่วมกับภาคี
เครือข่ายงานผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนมอบ 

 



 


