
คปสอ.กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ

คณะนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

ด้วยความยินดียิ่ง
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร



กรอบการน าเสนอ
คปสอ.กุสุมาลย์

ข้อมูลทั่วไป อ าเภอกุสุมาลย์1

สถานการณ์ด้านสุขภาพ อ าเภอกุสุมาลย์2

ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ (4 Excellence)3

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ4

5 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน5

ผลงานดีเด่น/ความภาคภูมิใจ6



จ.หนองคาย

จ.อุดรธานี

จ.กาฬสินธุ์
จ.มุกดาหาร

จ.นครพนม

N

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอกุสุมาลย์
คปสอ.กุสุมาลย์

ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

อ.กุสุมาลย์
47,715 คน
105 คน/ตารางกิโลเมตร
ชนเผ่าไทโส้ >75%

ประชากร

454 ตารางกิโลเมตร
หรือ 283,750 ไร่

ขนาดพื้นที่

คิดเป็นร้อยละ 5 ของพ้ืนที่
จังหวัดสกลนคร

5 ต าบล 71 หมู่บ้าน
1 เทศบาล 5 อบต.

การปกครอง

58,339 บาท/คน/ปี

รายได้เฉล่ีย

จ.สกลนคร 66,245 บาท/คน/ปี
ประเทศไทย 79,185 บาท/คน/ปี

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ราบท าการเพาะปลูก มีโคกป่าโปร่ง
ป่าไม้เบญจพรรณ มีล าห้วยเล็กๆ อยู่ทั่วไป
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลกูรัง สูงทางตอนใต้

แล้วลาดต่ าไปทางทิศเหนือ

จบประถม/ไม่ได้เรียน 64.48%
อาชีพเกษตรกรรม 57.26%

การศึกษา/อาชีพ

ห่างจาก จ.สกลนคร 37 กม.
เดินทางโดยรถยนต์

การเดินทาง

รพช. (F2) 1 แห่ง ขนาด 40 เตียง
รพ.สต. 6 แห่ง (2 L/4 M)

ด้านสาธารณสุข

ค าขวัญอ าเภอกุสุมาลย์
“ดินแดนดอกกระเจียว เขียวงามผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง 

แมงแคงจั๊กจั่น ลือลั่นวัฒนธรรมไทโส”้



ปิรามิดประชากรปี 2562 (Type 1, 3)

ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

23,568 
23,676 23,730 23,765 

23,900 
23,985 

ประชากรอ าเภอกุสุมาลย์

ชาย 
หญิง 

47,333 47,576 47,715

ปี 2561 อัตราเกิด 8.02 ต่อประชากรพันคน
อัตราตาย 2.42 ต่อประชากรพันคน

ประชากร ปี 2562
Type1 = 34,759
Type2 = 12,963
Type3 = 503
Type1+3 = 35,262
Type1+2 = 47,722

เกิด   ตาย

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอกุสุมาลย์
คปสอ.กุสุมาลย์

UC 85.70%

ปกส. 12.24%

ข้าราชการ 1.66%
อื่นๆ 0.40%

หลักประกันสุขภาพ



อ.เมือง
จ.นครพนม

คลินิกแพทย์ 1 แห่ง
คลินิกพยาบาล 5 แห่ง
ร้านยา 2 แห่ง (ขย.1)

รพ.สต.บ้านบอน (L)
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์      6 กม.

รพ.สต.บ้านห้วยกอก (M)  
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์ 15 กม.

รพ.สต.บ้านโพธิไพศาล (M)     
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์     10 กม.  

รพ.สต.บ้านแสนพัน (M)  
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์     35 กม.

รพ.สต.บ้านนาเพียงใหม่ (L)    
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์     15 กม.

รพ.สต.บ้านหนองบัวสร้าง (M)       
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์    35 กม.

ข้อมูลเม่ือวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

หน่วยบริการสาธารณสุขในอ าเภอกุสุมาลย์
คปสอ.กุสุมาลย์

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

N อ.นาหว้า
จ.นครพนม

อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม

อ.ปลาปาก
จ.นครพนมอ.เมืองสกลนคร

รพ.กุสุมาลย์ (F2)         
ห่างจาก รพ.สกลนคร 37 กม.

อ.โพนนาแก้ว



(FTE = 12)   (FTE = 5)      (FTE = 6)     (FTE = 42)     (FTE = 3)    (FTE = 3)     (FTE = 3)     (FTE = 12)

แพทย์      ทันตแพทย์ เภสัชกร       พยาบาล   เทคนิคการแพทย์   กายภาพ   แพทย์แผนไทย นวก.สาธารณสุข              

- 6 - 2 - 1 - 6

6 3        5       36       3       2      2        5

บุคลากรสายวิชาชีพหลัก (โรงพยาบาลกุสุมาลย)์

0 - 1 - 1 - 7

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลกุสุมาลย ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

คปสอ.กุสุมาลย์

6

ข้าราชการ
37.50% (57 คน)

ลูกจ้างชั่วคราว
28.95% (44 คน)

ลูกจ้างประจ า
5.92% (9 คน)

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
25.00% (38 คน)

พนักงานราชการ
2.63% (4 คน)

บุคลากรโรงพยาบาล 
ทั้งหมด 152 คน

บุคลากรสาธารณสุข อ าเภอกุสุมาลย์



หน่วยบริการ พยาบาล
วิชาชีพ

นวก./
จพ.สธ.

จพง.
ทันตะ

แพทย์
แผนไทย

รพ.สต.นาเพียงใหม่ (L) 2 (2) 5 (6) 1 (1) 1 (1)
รพ.สต.แสนพัน (M) 2 (2) 4 (6) 1 (1) 1 (1)
รพ.สต.โพธิไพศาล (M) 1 (2) 3 (6) 0 (1) 1 (1)
รพ.สต.หนองบัวสร้าง (M) 1 (2) 3 (6) 0 (1) 1 (1)
รพ.สต.บ้านบอน (L) 1 (2) 5 (6) 0 (1) 1 (1)
รพ.สต.ห้วยกอก (M) 1 (2) 3 (6) 0 (1) 1 (1)

(FTE = 14)                   (FTE = 14)               (FTE = 6)                  (FTE = 6)     

พยาบาลวิชาชีพ         นวก.สาธารณสุข/จพ.สธ. จพ.ทันตสาธารณสุข       แพทย์แผนไทย
8               18             3              6

บุคลากรสายวิชาชีพหลัก (สสอ. & รพ.สต.)

- 6 + 4 - 3 0

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

คปสอ.กุสุมาลย์

บุคลากรสาธารณสุข อ าเภอกุสุมาลย์

*มีจริง (กรอบท่ีควรมี)

ข้าราชการ
34.48%

พนักงานราชการ
1.72%

พกส.
36.21%

ลูกจ้างชั่วคราว
24.14%

จ้างเหมาบริการ
3.45%



1,212

3,195

2,984

2,610

3,568

2,501

4,033

5,781

7,266

14,240

พยาธิสภาพของหลัง

ติดเชื้อทางเดินหายใจ

เน้ือเย่ือผิดปกติ

ความดันโลหิตสูง

เบาหวาน

ชาย
หญิง

17,808 คร้ัง

9,876 ครั้ง

8,765 ครั้ง

7,228 คร้ัง

3,713 ครั้ง

ผู้ป่วยนอก
(70,038 ครั้ง)

22

16

23

22

72

14

29

33

100

70

Acute bronchitis

UTI

Pneumonia

CKD

Acute diarrhea

ชาย
หญิง

142 คร้ัง

122 คร้ัง

56 คร้ัง

45 ครั้ง

36 ครั้ง

ผู้ป่วยใน
(2,043 ครั้ง)

ที่มา : HDC (วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

ที่มา : HOSxP (วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

คปสอ.กุสุมาลย์

สาเหตุการป่วย 5 อันดับ ปี 2562 (9 เดือน)

8

15,894 คน

1,632 คน
7,155 วันนอน



ที่มา : HDC กระทรวงสาธารณสุข (วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

7

7

8

13

23

6

7

9

8

11

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ติดเชื้อในกระแสเลือด

มะเร็งเซลล์ตับ

มะเร็งท่อน้ าดีในตับ

วัยชรา

หัวใจล้มเหลว

ชาย
หญิง

23 ราย

21 ราย

17 ราย

14 ราย

13 ราย

เสียชีวิต
(121 ราย)

คปสอ.กุสุมาลย์

9

สาเหตุการตาย 5 อันดับ ปี 2562 (9 เดือน)



กลุ่มโรคฉุกเฉิน
: STEMI, Stroke, Sepsis, HI
กลุ่มโรคเร้ือรัง
: DM, HT, CKD, Asthma/COPD
กลุ่มโรคติดเชื้อ
: HIV, TB
งานอนามัยแม่และเด็ก
: PPH, BA, LBW
อัตราตายสูง
: STEMI, Septic shock 

Hospital Based ยุทธศาสตร์ เขต 8 ปี งปม. 2562

Community Based

กลุ่มโรคเรื้อรัง
: DM, HT, CKD, Asthma/COPD
กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ/ภัยสุขภาพ 
: Palliative care, DHF

กลุ่มโรคฉุกเฉิน
: STEMI, Stroke, Sepsis, HI
กลุ่มโรคเร้ือรัง
: DM, HT
กลุ่มโรคติดเชื้อ
: HIV, TB
งานอนามัยแม่และเด็ก
: PPH, BA
กลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ/ภัยสุขภาพ
: Palliative care

โรคจุดเน้น ปี งปม. 2562

คปสอ.กุสุมาลย์

โรคที่เป็นจุดเน้น อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2562

10ที่มา : ทีมน าด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลกุสุมาลย ์เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562



ปัญหาสาธารณสุข 5 อันดับแรก ปี 2562
คปสอ.กุสุมาลย์

11ที่มา : การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา คปสอ.กุสุมาลย์ ปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562)

ระดับสติปัญญาของเด็ก (IQ)
ปี 2561 เด็กกุสุมาลย์ มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 97.34 (เกณฑ์ ≥ 100) 

อุบัติเหตุจราจร
ปี 2562 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 9 ราย (18.9 ต่อประชากรแสนคน) (เกณฑ์ ≤ 20) 

ไข้เลือดออก
ปี 2562 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เท่ากับ 6.31 ต่อประชากรแสนคน (เกณฑ์ < 50)

ไตวายเรื้อรัง
การชะลอไตเสื่อม ปี 2562 ต่ ากว่าเกณฑ์ (eGFR ลดลง <4 เท่ากับ 46.9%) (เกณฑ์ ≥ 66%)

โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
โรคที่พบมากที่สุด 2 อันดับแรก ปี 2562 คือ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง



ที่มา : รายงานงบการเงิน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)

คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.กุสุมาลย์

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

14.50 
18.79 16.93 

ทุนส ารองสุทธิ (ล้านบาท)

(31 ธ.ค.)    (31 ธ.ค.)    (31 พ.ค.)

2.87 
2.24 2.33 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Current Ratio
(เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (31 พ.ค.)

2.61 
1.93 2.00 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Quick Ratio
(เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (31 พ.ค.)

2.19 

1.56 1.42 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Cash Ratio
(เกณฑ์ ≥ 0.8 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (31 พ.ค.)

1.5
1.0

0.8

Risk Score0
ปี 2560 - 2562

ปี 2562 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีสภาพคล่อง
ทางการเงิน และมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด รวมถึงการ
บริหารจัดการที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เกินแผนที่ก าหนด ท าให้มีสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างดีเย่ียม ในด้านระบบบัญชี 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพบัญชี

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

12



คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์การเงินการคลัง รพ.สต.

13

ห้วยกอก โพธิไพศาล บ้านบอน นาเพียงใหม่ แสนพัน หนองบัวสร้าง

221,105.43

357,725.21
444,850.38

256,993.56 263,544.08

0.00

เงินบ ารุงคงเหลือ รพ.สต. (บาท)

ปี 2560 (31 ธ.ค.) ปี 2561 (31 ธ.ค.) ปี 2562 (30 มิ.ย.)

อัตราคงคลัง
2.98 เดือน

อัตราคงคลัง
5.08 เดือน

อัตราคงคลัง
6.89 เดือน

อัตราคงคลัง
3.09 เดือน

อัตราคงคลัง
3.14 เดือน

อัตราคงคลัง
0 เดือน

ที่มา : รายงานงบการเงิน รพ.สต. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)

อัตราคงคลัง ≥ 3 เดือน
อัตราคงคลัง < 3 เดือน



คปสอ.กุสุมาลย์

สรุปผลงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)

อัตราส่วนการตายมารดา
เป้าหมาย ≤ 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ประเด็นการพัฒนา
- คุณภาพห้องคลอด
- Detect และ Refer ท่ีรวดเร็ว

0
ผลงาน เด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย

เป้าหมาย ≥ 80%
ประเด็นการพัฒนา
- ติดตามเดก็สงสัยล่าช้า
- เน้น ผปค. ใช้ DSPM เพ่ือเฝ้าระวัง

ผลงาน

95%
สมวัย

เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
เป้าหมาย ≥ 54%
ประเด็นการพัฒนา
- บูรณาการเครอืข่ายระดบัต าบล

ผลงาน

47.3%

คลอดมีชีพ หญิง 15-19 ปี
เป้าหมาย ≤ 40 ต่อพัน
ประเด็นการพัฒนา
- แนะน าการคุมก าเนดิหลังคลอด

ผลงาน

16.7

เด็ก 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ
เป้าหมาย ≥ 54%
ประเด็นการพัฒนา
- มาตรการในโรงเรยีน
- บริการเคลือบหลุมร่องฟัน

ผลงาน

99%

EOC
เป้าหมาย มีทีมปฏิบัติการ/ทีม SAT
ประเด็นการพัฒนา
- ติดตามเชิงคุณภาพ มี

ผลงานพชอ.
เป้าหมาย แผนและประเด็นส าคัญ
ประเด็นการพัฒนา
- การคัดเลือกประเดน็ส าคญั มี

ผลงาน

Long Term Care
เป้าหมาย ≥ 60%
ประเด็นการพัฒนา
- คุณภาพ Care Plan

ผลงาน

100%

อัตราตายจมน้ าเด็ก <15 ปี
เป้าหมาย ≤ 4.5 ต่อแสนในเด็ก <15 ปี
ประเด็นการพัฒนา
- วิเคราะห์เพ่ือป้องกันให้ตรงจุด
- การมีส่วนร่วมของภาคีเครือขา่ย

0
ผลงาน

ผลงาน

1.4%

Green & Clean Hospital
เป้าหมาย ระดับดี
ประเด็นการพัฒนา
- การก าจัดขยะตดิเช้ือ
และการจัดการน้ าเสียตามมาตรฐาน

ผลงานอัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน
เป้าหมาย ≤ 20 ต่อประชากรแสนคน
ประเด็นการพัฒนา
- ด่านชุมชน ครอบครัว
จิตอาสา ควบคุมคนเมา

ผลงาน

อัตราผู้ป่วย DM รายใหม่
จากกลุ่มเสี่ยง
เป้าหมาย
≤ 2.4%

กลุ่มสงสัย HT ได้รับ
วัด BP ท่ีบ้าน
เป้าหมาย
≥ 10%

ผลงาน

42.3%

ประเด็นพัฒนา - ส่ือสารสาธารณะ/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

PP&P Excellence

18.9 ดีมาก9 ราย



คปสอ.กุสุมาลย์

PCC
เป้าหมาย 1 ทีม
ประเด็นการพัฒนา
- พัฒนาศักยภาพทีม

ผลงาน Success Rate TB
เป้าหมาย ≥ 85%
ประเด็นการพัฒนา
- วิเคราะห์และก าหนด Intervention
ให้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย

ผลงาน

94.1%

อัตราตาย Stroke
เป้าหมาย ≤ 7%
ประเด็นการพัฒนา
- Acute Care
- พัฒนา Intermediate Care

ผลงาน

0%

ผู้ป่วยฉุกเฉินตายใน 24 ชม.
เป้าหมาย ≤ 12%
ประเด็นการพัฒนา
- คุณภาพการดูแล

ผลงาน

0%

อัตราตายโรคหลอดเลือดหัวใจ
เป้าหมาย ≤ 27 ต่อประชากรแสนคน
ประเด็นการพัฒนา
- Public Awareness

ผลงาน

Remission Rate ยาเสพติด
เป้าหมาย ≥ 90%
ประเด็นการพัฒนา
- ค้นหาเชิงรุก

ผลงาน

24.3%

CKD มี GFR ลดลง <4
เป้าหมาย ≥ 66%
ประเด็นการพัฒนา
- บูรณาการร่วมกับ PCC
และ พชอ.

ผลงาน

46.9%

ผู้ป่วยนอกรับบริการแผนไทย
เป้าหมาย ≥ 20%
ประเด็นการพัฒนา
- ประชาสัมพันธ์การใช้บริการ

ผลงาน

29.2%

RDU
เป้าหมาย ขั้น 1
ประเด็นการพัฒนา
- ติดตาม RDU ขั้น 2 ใน 4 กลุ่มโรค
(ATBs ใน RI, AD, FTW, APL)

ผลงาน

ให้ยาละลายลิ่มเลือด STEMI
เป้าหมาย ให้ได้
ประเด็นการพัฒนา
- คุณภาพการดูแล

ผลงานส่งต่อนอกเขต 4 สาขา ลดลง
เป้าหมาย ≥ 10%
ประเด็นการพัฒนา
- ทบทวน
พัฒนาระบบ

ผลงาน

20.7%
ลดลง

Service Excellence

1
ขั้น

1
ทีม

TB online

ปี 2561

สรุปผลงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562

0

ให้ได้ปี 61 = 29 ราย
ปี 62 = 23 ราย

รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)



คปสอ.กุสุมาลย์

Happinometer
เป้าหมาย ≥ 60%
ประเด็นการพัฒนา
- ประเมินประสิทธิภาพแผนสร้างสุข

ผลงาน Retention Rate
เป้าหมาย ≥ 85%
ประเด็นการพัฒนา
- เร่งรัด Exit Interview
- วิเคราะห์สาเหตกุารสูญเสีย

ผลงาน

94.5%

People Excellence

ITA
เป้าหมาย ≥ 90%
ประเด็นการพัฒนา
- พัฒนาเครือขา่ยทีมพี่เลี้ยง

ผลงาน จัดซื้อร่วมยา & เวชภัณฑ์
เป้าหมาย ≥ 20%
ประเด็นการพัฒนา
- คุณภาพการจัดซือ้

ผลงาน

35.9%

HA
เป้าหมาย ผ่านขั้น 3
ประเด็นการพัฒนา
- กระตุ้นการพัฒนางาน
ของทีมน าคุณภาพต่างๆ

ผลงาน

3

การเงินการคลัง
เป้าหมาย Risk Score = 0
ประเด็นการพัฒนา
- เฝ้าระวังสถานการณ์
การเงินการคลังของหน่วยบริการ

ผลงานรพ.สต.ติดดาว
เป้าหมาย ≥ 25%
ประเด็นการพัฒนา
- พัฒนาศักยภาพทีม

ผลงาน

100%

Governance Excellence

100%

100%
ขั้น

0
Risk

ข้อมูลจาก : HDC กระทรวงสาธารณสุข, COCKPIT สสจ.สกลนคร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

สรุปผลงาน คปสอ.กุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
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สรุปภาพรวมตัวชี้วัด ปี 2562 (9 เดือน)
คปสอ.กุสุมาลย์

17

ทั้งหมด 30 ตัวชี้วัด* ผ่าน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.00

มี 12 ตัวช้ีวัด
ผ่าน 11 ตัวช้ีวัด
(ร้อยละ 91.67)

มี 11 ตัวช้ีวัด
ผ่าน 9 ตัวช้ีวัด
(ร้อยละ 81.82)

มี 2 ตัวช้ีวัด
ผ่าน 2 ตัวช้ีวัด
(ร้อยละ 100.00)

มี 5 ตัวช้ีวัด
ผ่าน 5 ตัวช้ีวัด
(ร้อยละ 100.00)

KPI ที่ไม่ผ่าน  เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วนฯ KPI ที่ไม่ผ่าน  ผู้ป่วย CKD มี GFR ลดลง <4
 Remission rate ยาเสพติด

*ตัวชี้วัดที่ส าคัญ คปสอ.กุสุมาลย์ จ านวน 30 ตัวชี้วัด



การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
คปสอ.กุสุมาลย์

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

24.59 

16.94 
13.84 

25.38 

8.40 

Birth Asphyxia
(เป้าหมาย ≤ 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

0 0 0 0 0

มารดาเสียชีวิต
(เป้าหมาย ≤ 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

 ปี 2562 เจอ Case ที่เกิด BA เป็น Case Twin
 ผู้ป่วยมีน้้าเดินก่อนมาโรงพยาบาล 10+ ช่ัวโมง
 ไม่มีรถพามาโรงพยาบาล
 ผู้ป่วย/ญาติ ไม่เข้าใจภาวะผิดปกติ

ที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

เคส Birth Asphyxia

 มีเครื่อง Incubator 1 เครื่อง
- กรณี Case Twin จะขอยืมจากโรงพยาบาลข้างเคียง
- ไม่ช้านาญการใช้

 ไม่มีพลาสติก Wrap ในการห่อหุ้มทารก

ปัญหาด้านการดูแลผู้ป่วย Birth Asphyxia

 ทบทวนการใช้เคร่ือง Incubator / Keep warm ทารก
 เน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยช่วง ANC ให้เกิดความตระหนัก

แนวทางแก้ไข

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

ที่มา : งานอนามัยแม่และเด็กอ าเภอกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562



คปสอ.กุสุมาลย์

 แพทย์ 1 คน
(วันอังคาร และวันพฤหัสบดี)

 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน
 ผู้ช่วยเหลือนักวิชาการสาธารณสุข 1 คน
 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน

อัตราก าลังคลินิกฝากครรภ์

 One Stop Service Clinic
 Counseling
 Lab testing

: Anti-HIV, HBs Ag, ABO gr., Rh gr., CBC (Hct.),
DCIP, VDRL

: Urine reagent strip for Albumin, Sugar, Leukocyte
 PV
 Iodine supplement 
 Rx. Triferdine, Calcium carbonate ฯลฯ
 ส่งพบแพทย์ อย่างน้อย 3 คร้ัง ในรายปกติ
 dT vaccine

การให้บริการในคลินิกฝากครรภ์

 Ultrasound 1  เครื่อง
 NST 1  เครื่อง
 FHS 1  เคร่ือง
 DTX 2  เครื่อง

เครื่องมือทางการแพทย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”



คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”

 ใช้เกณฑ์การแบ่งหญิงตั้งครรภ์ตามระดับความเสี่ยง

คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย

 ให้ค าแนะน าระหว่างการตั้งครรภ์

 ให้ความรู้ ทักษะการให้นมบตุร

หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่

20



คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”
สนับสนุนการเล้ียงลูกด้วยนมแม่

 ออกเยี่ยมหญิงต้ังครรภ์เชิงรุก

 แนะน าการใช้สมุดแม่และเด็กในหญิงตั้งครรภ์

ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน

21

ให้บริการตรวจฟันแก่หญิงมีครรภ์



คปสอ.กุสุมาลย์

22

 Electro Fetal Monitoring 3 เครื่อง + Drop tone 2 เครื่อง
 Defibrillator 1 เคร่ือง 
 NIBP 1 เครื่อง + O2 saturation 2 เครื่อง + Ultrasound 1 เครื่อง
 Infusion pump 1 เคร่ือง + Radiant warmer 1 เครื่อง
 Transport incubator 1 เคร่ือง
 มี Haemaccel เพียงพอ
 ยา Cytotec, ถุงตวงเลือด, Neonatal transport incubator

เคร่ืองมือทางการแพทย์

การด าเนินงาน “ห้องคลอดคุณภาพ”

พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน บริการตามมาตรฐาน CQI / นวัตกรรม



คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “ห้องคลอดคุณภาพ”
ซ้อม NCPR ในหน่วยงาน

Routine Innovation

อุโมงค์อุ่นรักเคลื่อนที่ เพื่อให้ความ
อบอุ่นเด็กระหว่างส่งเข้า IPD

ผ้าสานสายใยรักเพื่อปอ้งกันการพลัดตก 
ให้ความอบอุ่นทารก

หมอนรองขาพาสุขใจ
ยืดเหยียดสบาย คลายปวด
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คปสอ.กุสุมาลย์

โอกาสพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก
 พัฒนาระบบการดูแลครรภ์เสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนมารดาและทารก ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านแม่และเด็ก เป้าหมายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ทบทวนมาตรฐาน 

กระบวนการและความเสี่ยงต่างๆ ผ่านการประชุม MCH board ระดับอ้าเภอ อย่างต่อเน่ือง
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถตรวจและกระตุ้นพัฒนาการพื้นฐานได้

ค้นหาเด็กที่สงสัยพัฒนาการล้าช้าเพิ่มข้ึน อบรมทบทวนความรู้อย่างสม่้าเสมอ
ทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กให้เข้าใจในทิศทางเดียวกันทั้งอ้าเภอ



การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
คปสอ.กุสุมาลย์

รพ.กุสุมาลย์ นาเพียงใหม่ แสนพัน โพธิไพศาล หนองบัวสร้าง บ้านบอน ห้วยกอก เฉล่ียอ้าเภอ

101.15 

96.32 
94.42 93.52 

92.21 

99.18 100.23 

96.30 
97.57 96.39 

99.23 
95.20 95.60 

97.62 99.56 
97.34 

ค่าเฉลี่ย IQ นักเรียน ช้ัน ป.1 ปี 2560 - 2561 อ าเภอกุสุมาลย์

ปี 2560

ปี 2561

 การบูรณาการขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามโครงการ “เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี” ในพื้นที่ต้าบล
 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น้าชุมชน ครูผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข

และผู้ปกครองเด็ก
 ปีงบประมาณ 2559 เริ่มน้าร่องที่ ต้าบลโพธิไพศาล
 ปีงบประมาณ 2560 ขยายพื้นที่ด้าเนินการครอบคลุม ทุกต้าบล
 ปีงบประมาณ 2562 เพิ่ม “นโยบาย 3ก”

การขับเคล่ือนการด าเนินงานโครงการ “เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม” ปี 2558-2561

-3.58 +0.07 +4.81 +1.68 +3.39 -1.56 -0.67 +1.04

ระดับ IQ เฉลี่ย
จ.สกลนคร
ปี 61 = 96.44
ปี 62 = 99.24

25ที่มา : งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

(เป้าหมาย ≥ 100)

ต่ ากว่าเกณฑ์



การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงานพัฒนา IQ อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2562 - 2563

เม.ย.62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 2563

2 เมษายน 2562
จัดอบรมครูศูนย์เด็ก
การพัฒนา IQ เด็ก
โดยใช้คู่มือ DSPM

และเสริมทักษะจินตคณิต
(Finger Math)

มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
โครงการส่งเสริมโรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
เด็กปฐมวัยไอคิวดี

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
โครงการประกวดเด็ก

โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
รวมพลคนไอคิวดี

ปีงบประมาณ 2563
จัดอบรมผู้ปกครอง

ติวเข้มเด็กอนุบาล 1-2 
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การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
คปสอ.กุสุมาลย์

“ค้นหาเร็ว ควบคุมเร็ว ไม่ซ็อค ไม่ตาย”
 เป็นประเด็นขับเคลื่อน พชอ.
 สุ่มพื้นที่ตนเอง
 สุ่มไขว้หน่วยบริการ
 กิจกรรมจิตอาสา
 ทีมอ้าเภอลงพื้นที่เสี่ยง/มีปัญหา
 เคร่งครัดมาตรการ

การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์

21.3

103.7

152.1

12.7
5.6

2.7

65.8
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อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2531-2562
(เป้าหมาย ≤ 50 ต่อประชากรแสนคน)

ผ่านเกณฑ์
ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 8 ก.ค. 62



การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
คปสอ.กุสุมาลย์

เคร่งครัด “มาตรการ 3-3-1-7(5)-14”

ระบุต าแหน่งบ้าน
1 วัน 100 เมตร







การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
คปสอ.กุสุมาลย์

กระบวนการด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์

จิตอาสา

สรุปวิเคราะห์
ปัญหา

คืนข้อมูล
ภาคี



การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562



การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
คปสอ.กุสุมาลย์

สรุปการสุ่มตรวจลูกน้ ายุงลาย อ าเภอกุสุมาลย์ ประจ าเดือนมิถุนายน 2562



ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ อ.กุสุมาลย์ ปี 2562
 เสียชีวิต 9 ราย (18.9 ต่อประชากรแสนคน)
 เกิดอุบัติเหตุแล้ว กว่า 251 ครั้ง (บาดเจ็บ 294 คน)
 ผู้บาดเจ็บมากกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู่ ต.กุสุมาลย์ (36.73%)
 ผู้ประสบอุบัติเหตุเกือบ 2 ใน 3 เป็นเพศชาย (66.25%)
 ยานพาหนะที่เกิดอุบัตเิหตุบอ่ยที่สุด คือ รถจักรยานยนต์
 ผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ไม่สวมหมวกนิรภัย (88.36%)

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
คปสอ.กุสุมาลย์
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จน.ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อ.กุสุมาลย์
ปี 2553 - 2562 (10 ปี ย้อนหลัง)

ปี 2560 อ.กุสุมาลย์ สังเวย 17 ศพ อุบัติเหตุทางถนน สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ไม่ตายก็พิการ เป็นภาระครอบครัว สังคม

18.9 ต่อแสน

(เป้าหมาย ≤ 20 ต่อประชากรแสนคน)

32ข้อมูลเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ผ่านเกณฑ์



คปสอ.กุสุมาลย์

จุดเกิดเหตุเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2561-2562

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

ปี 2562



คปสอ.กุสุมาลย์

การสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

34



คปสอ.กุสุมาลย์

 การด้าเนินงานต้าบลต้นแบบ (อบรม, ซ้อมระบบ)

การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
 การลงนามข้อตกลง (อสม./หัวหน้าส่วนฯ ก านัน/ผญบ.)



คปสอ.กุสุมาลย์

 ศปถ.ท้องถิ่น

การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

 การรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียน
 อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร กศน./ตร.



คปสอ.กุสุมาลย์

การก าหนดจุดเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการ ศปภ.

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน



ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน
คปสอ.กุสุมาลย์

38

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาจ ากัด
งานด่วน งานล้นมือ ต้องรีบเร่งส่งให้ทันเวลา
ท าให้งานที่ท าบางงานขาดคุณภาพ

การลาออกของบุคลากร (ความก้าวหน้า)
ถึงแม้อัตราความคงอยู่ของบุคลากร (Retention Rate) จะผ่านเกณฑ์
แต่บุคลากรใหม่ที่มาทดแทนต้องได้เริ่มต้นเรียนรู้งานใหม่ งานไม่ต่อเนื่อง

ศักยภาพผู้ปฏิบัติงานใหม่
ขาดความรู้ ความช านาญ
และทักษะในการปฏิบัติงาน



ผลงานดีเด่น/ความภาคภูมิใจ
คปสอ.กุสุมาลย์

39

รางวัลโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพระดบัเพชร
อ าเภอกุสุมาลย์ มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับเพชร จ านวน 3 แห่ง ซึ่งมีมากที่สุดในจังหวัดสกลนคร

ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่น ประกวดระดับภาคฯ
ปี 2561 รพ.สต.บ้านแสนพัน ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 8
เข้าร่วมประกวด รพ.สต.ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้อันดับที่ 3

รางวัลวันไตโลกดีเดน่ ระดับประเทศ
รพ.สต.บ้านแสนพัน ได้รับรางวัลวันไตโลก ดีเด่น ประจ าปี 2561
เป็น 1 ใน 20 แห่ง ของประเทศไทย



ขอขอบพระคุณ


