
                                        บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทร 042-769074             .            
ที ่ สน 0732/ 37       วันที ่     4 กุมภาพันธ์ 2563                                          . 
เรื่อง  ขออนุญาตส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563                   .                    
 

เรียน    สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

   1.  เรื่องเดิม 
1.1  ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร    มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนา 

หน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำป ีพ.ศ.2563 ไปแล้วนั้น 
           1.2  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   2.  ข้อเท็จจริง 
2.1  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร  นโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เรื่องแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง 
           1.2  เพ่ือใช้ประกอบการประเมินแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based 
Integrity and Transparency Assessment : EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงได้จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ( Evidence – 
Based ) พร้อมหลักฐานประกอบการรายงาน (เอกสารแนบท้าย) 

   3.  เรื่องที่เสนอ 
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           3.1 โปรดทราบและลงนามรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี พ.ศ.2563 

           3.2 อนุญาตให้นำรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ 3.1 ประกาศเผยแพร่บน  เวปไซด์ 
http://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_kusuman 
           3.3 อนุญาตให้แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดทราบ และดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
 
              อนุมัติ 
 

         (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)  
                           เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน    (นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
              สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

 
 
 



   
  
 
ที่ สน 0732/138 

 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

 จังหวัดสกลนคร 47210  
   

  4  กุมภาพันธ์ 2563  
 

เรื่อง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง  
 

                    ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ ได้จัดทำสรุปรายงานการรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 เพ่ือพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์  จังหวัดสกลนคร  ปีงบประมาณ 2563 ตามที่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร มีนโยบาย  /  มาตรการ    เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ตามนโยบายด้านความโปร่งใสตามประกาศ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  จึงขอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563  เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(นายพูลสมบัติ  ติงมหาอินทร์) 
สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563 

สาหรับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ 
 

 

 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ กระทรวงสาธารณสุข  
วัน/เดือน/ปี  
หัวข้อ รายงานการประเมินผลการ4 กุมภาพันธ์ 2563 
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 
รายละเอียดข้อมูล  
                รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 สสอ.
กุสุมาลย์ Link: http://www.skko.moph.go.th/dward/document_file/d_kusuman/ 
………………………………………  
.......................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ..............................................  

 

         ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง    
                   
 

                                        
 

  

             (นางสาวญาริณฎา กันติศาฤทธิ)                                      (นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์)    
 ตำแหน่ง เจา้พนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน                                      ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์    
                4 กุมภาพันธ์ 2563                                            4 กุมภาพันธ์ 2563   
 

 

           ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  
                   
 
             (นางาสาวสุชัญญา  ผิวตะศาสตร์)  
              ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  
                     4 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 





 

 

 

รายางานสรุปประเมินผลตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

-แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ  

-แผนปฏิบัติการประจำปี  

-แผนพัฒนาบุคลากร    

-แผนการเงินการคลัง  

-แผนจัดซื้อจดัจ้าง 

 

 

 

คปสอ.กุสมุาลย์ จังหวดัสกลนคร 



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สรุปผลการด าเนินงาน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

2

กรอบการน าเสนอ

ข้อมูลทั่วไป อ าเภอกุสุมาลย์1

ข้อมูลด้านสาธารณสุข อ าเภอกุสุมาลย์2

การด าเนินงานด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ3

แผนพัฒนาต่อเนื่อง4

5 ผลงานดีเด่น/ความภาคภูมิใจ5



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
General information of Kusuman District, Sakon Nakhon Province

คปสอ.กุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

จ.หนองคาย

จ.อุดรธานี

จ.กาฬสินธุ์

จ.มุกดาหาร

จ.นครพนม

N

ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 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

รายได้เฉลี่ย

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

สภาพภูมิประเทศ

พื้นที่ราบท าการเพาะปลูก มีโคกป่าโปร่ง
ป่าไม้เบญจพรรณ มีล าห้วยเล็กๆ อยู่ทั่วไป
พื้นที่ส่วนใหญ่เปน็ลูกรัง สูงทางตอนใต้

แล้วลาดต่ าไปทางทิศเหนือ

จบประถม/ไม่ได้เรียน 64.48%
อาชีพเกษตรกรรม 57.26%

การศึกษา/อาชีพ

ห่างจาก จ.สกลนคร 37 กม.
เดินทางโดยรถยนต์ 40 นาที

การเดินทาง

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

FR 6 ทีม (ครอบคลุมทุกต าบล)

ด้านสาธารณสุข

ค าขวัญอ าเภอกุสุมาลย์
“ดินแดนดอกกระเจียว เขียวงามผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง 

แมงแคงจั๊กจั่น ลือลั่นวัฒนธรรมไทโส้”

ข้อมูลทั่วไปอ าเภอกุสุมาลย์

4



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ข้อมูลประชากรอ าเภอกุสุมาลย์

5

ปิรามิดประชากร ปี 2562 (Type 1, 3)

ที่มา : HDC สสจ.สกลนคร (วันที่ 17 ธันวาคม 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 2562 อัตราเกิด 7.45 ต่อประชากรพันคน
อัตราตาย 5.95 ต่อประชากรพันคน

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

UC 85.73%

ปกส. 12.21%

ข้าราชการ 1.66%
อื่นๆ 0.41%

หลักประกันสุขภาพ 0.15%



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ข้อมูลด้านสาธารณสุข อ าเภอกุสุมาลย์
Public Health information of Kusuman District

คปสอ.กุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

หน่วยบริการสาธารณสุขในอ าเภอกสุุมาลย์

7

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.

ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

N อ.นาหว้า
จ.นครพนม

อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม

อ.ปลาปาก
จ.นครพนมอ.เมืองสกลนคร

รพ.กุสุมาลย์ (F2)         
ห่างจาก รพ.สกลนคร 37 กม.
ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที

อ.โพนนาแก้ว

พ้ืนท่ีห่างไกลท่ีสุด
ห่างจาก รพ.กุสุมาลย์ 35 กิโลเมตร
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(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              

บุคลากรสายวิชาชีพหลัก (โรงพยาบาลกุสุมาลย์)

1:23,858

ที่มา : งานการเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ข้าราชการ
37.91% (58 คน)

ลูกจ้างชั่วคราว
28.76% (44 คน)

ลูกจ้างประจ า
5.88% (9 คน)

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
24.84% (38 คน)

พนักงานราชการ
2.61% (4 คน)

บุคลากรโรงพยาบาล 
ทั้งหมด 153 คน

2562
2561
2560 4 2 5 34 3 2 2 5

4 2 5 35 3 2 2 6
6 3 5 35 3 2 2 6

1:23,8581:15,9051:15,905 1:9,5431:7,953 1:7,9531:1,363
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หน่วยบริการ พยาบาล
วิชาชีพ

นวก./
จพ.สธ.

จพ.
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.หนองบัวสรา้ง (M) 1 (2) 2 (6) 0 (1) 1 (1)
รพ.สต.บ้านบอน (L) 2 (2) 5 (6) 0 (1) 1 (1)
รพ.สต.ห้วยกอก (M) 1 (2) 3 (6) 0 (1) 1 (1)

(กรอบ = 1:2,500)            (กรอบ = 1:1,250)           (กรอบ = 12,000)           (กรอบ = 1:2,500)     

พยาบาลวิชาชีพ         นวก.สาธารณสุข/จพ.สธ. จพ.ทันตสาธารณสุข       แพทย์แผนไทย

บุคลากรสายวิชาชีพหลัก (สสอ. & รพ.สต.)

ที่มา : ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 *มีจริง (กรอบท่ีควรมี)

ข้าราชการ
34.48%

พนักงานราชการ
1.72%

พกส.
36.21%

ลูกจ้างช่ัวคราว
24.14%

จ้างเหมาบริการ
3.45%

2562
2561
2560 7 18 3 6

7 18 3 6
9 22 3 6

1:4,066 1:1,664 1:12,199 1:6,100
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ที่มา : รายงานงบการเงิน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

14.50 
18.79 17.15 

ทุนส ารองสุทธิ (ล้านบาท)

(31 ธ.ค.)    (31 ธ.ค.)    (30 พ.ย.)

2.87 
2.24 2.04 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Current Ratio
(เกณฑ์ ≥ 1.5 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (30 พ.ย.)

2.61 
1.93 1.77 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Quick Ratio
(เกณฑ์ ≥ 1.0 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (30 พ.ย.)

2.19 

1.56 1.39 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Cash Ratio
(เกณฑ์ ≥ 0.8 เท่า)

(31 ธ.ค.)      (31 ธ.ค.)       (30 พ.ย.)

1.5
1.0

0.8

Risk Score0
ปี 2560 - 2562

ปี 2562 โรงพยาบาลกุสุมาลย์ มีสภาพคล่อง
ทางการเงิน และมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน
ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด รวมถึงการ
บริหารจัดการท่ีสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เกินแผนท่ีก าหนด ท าให้มีสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างดีเยี่ยม ในด้านระบบบัญชี 
ประสิทธิภาพ และคุณภาพบัญชี

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์
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ที่มา : รายงานงบการเงิน รพ.สต. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ห้วยกอก โพธิไพศาล บ้านบอน นาเพียงใหม่ แสนพัน หนองบัวสร้าง

244,903.50

328,023.79

462,724.57

300,082.58
274,785.39

66,219.43

เงินบ ารุงคงเหลือ รพ.สต. (บาท)

ปี 2560 (31 ธ.ค.) ปี 2561 (31 ธ.ค.) ปี 2562 (31 ธ.ค.)

อัตราคงคลัง
1.99 เดือน

อัตราคงคลัง
2.77 เดือน

อัตราคงคลัง
3.27 เดือน

อัตราคงคลัง
2.05 เดือน

อัตราคงคลัง
1.76 เดือน

อัตราคงคลัง
0.43 เดือน

อัตราคงคลัง ≥ 3 เดือน
อัตราคงคลัง < 3 เดือน
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เครื่องมือทางการแพทย์ที่ส าคัญ
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ที่มา : ทะเบียนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ทีม ENV/EQP รพ.กุสุมาลย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

1. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
(Defibrillator) 4 เครื่อง

2. เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนดิอัตโนมัติ
(Automated External Defibrillator; AED) 4 เครื่อง

3. เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
(Electrocardiography; EKG) 4 เครื่อง

4. เครื่องเฝ้าติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
(Portable Patient Monitor) 5 เครื่อง

5. ตู้เย็นเก็บเลือด
(Blood Bank) 1 เครื่อง

6. เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด
(Infusion Pump) 9 เครื่อง

7. เครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้า
(Electrosurgical Apparatus) 1 เครื่อง

8. ตู้อบเด็กทารกแรกเกิด
(Infant Incubator) 2 ตู้

9. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(Pulse Oximeter) 9 เครื่อง

เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงสูง
จ านวน 9 รายการ

1. เครื่องอัลตราซาวด์
(Ultrasound) 5 เครื่อง

2. เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
(General X-ray) 1 เครื่อง

3. เครื่องเอกซเรย์ฟนั
(Dental X-ray) 1 เครื่อง

4. เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์
(Non-Stress Test; NST) 3 เครื่อง

เครื่องมือทางการแพทย์ความเสี่ยงปานกลาง
จ านวน 4 รายการ

แหล่งงบประมาณในการจัดซื้อ
 งบค่าเสื่อม
 งบบริจาคโครงการ “ก้อง ห้วยไร่”
 งบบริจาค “หลวงปู่แบน ธนากโร”
 งบบริจาค “วัดมัชฌิมาวาส บ้านหนองหอย”
 งบบริจาค “วัดพระยาสุเรนทร์ กรุงเทพฯ”

สอบเทียบเครื่องมือ ทุก 1 ปี
- เครื่องมือความเสี่ยงสูง
- เครื่องมือความเสี่ยงปานกลาง

ผ่าน100%
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เบาหวาน 22,097 คร้ัง 27.82%
ความดันโลหิตสูง 12,133 คร้ัง 15.27%
เนื้อเยื่อผิดปกติ 11,447 คร้ัง 14.41%
ติดเชื้อทางเดินหายใจ 9,919 คร้ัง 12.49%
พยาธิสภาพของหลัง 4,504 คร้ัง 5.67%

สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรก
ผู้ป่วยนอก ปี 2562 (79,434 ครั้ง)

Acute Diarrhea 270 คร้ัง 9.88%
CKD 194 คร้ัง 7.10%
Pneumonia 107 คร้ัง 3.91%
UTI 94 คร้ัง 3.44%
Acute Bronchitis 64 คร้ัง 2.34%

สาเหตุการป่วย 5 อันดับแรก
ผู้ป่วยใน ปี 2562 (2,734 ครั้ง)

Sudden Cardiac Arrest 37 ราย 24.50%
วัยชรา 29 ราย 19.21%
ไตวายเรื้อรัง 22 ราย 14.57%
มะเร็งท่อน้ าดีในตับ 20 ราย 13.25%
มะเร็งเซลล์ตับ 20 ราย 13.25%

สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก
ปี 2562 (151 ราย)

Injury of scalp 96 ครั้ง 2.43%
Stroke 65 คร้ัง 1.64%
Dyspepsia 55 คร้ัง 1.39%
Calculus of kidney 48 คร้ัง 1.21%
Thyrotoxicosis 48 คร้ัง 1.21%

Refer Out 5 อันดับแรก
ปี 2562 (3,953 ครั้ง)

Liver malignant 41 ครั้ง 9.90%
Melioidosis 30 คร้ัง 7.25%
Acute nephritis 28 คร้ัง 6.76%
Pneumonia 26 คร้ัง 6.28%
ESRD 22 คร้ัง 5.31%

Refer In 5 อันดับแรก
จาก รพ.อื่น ปี 2562 (414 ครั้ง)

ANC (Pregnancy) 88 ครั้ง 35.92%
Diabetes mellitus 10 ครั้ง 4.08%
Primary hypertension 8 คร้ัง 3.27%
CKD 1 คร้ัง 0.41%

Refer In 5 อันดับแรก
จาก รพ.สต. ปี 2562 (245 ครั้ง)

ที่มา : HDC สสจ.สกลนคร วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่มา : HOSxP รพ.กุสุมาลย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่มา : HDC สสจ.สกลนคร วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ที่มา : HOSxP รพ.กุสุมาลย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่มา : HOSxP รพ.กุสุมาลย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562

ที่มา : HOSxP รพ.กุสุมาลย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2562
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คปสอ.กุสุมาลย์

1. บ้านนาเพียงใหม่ 4 ราย 50.90
2. บ้านบอน 3 ราย 34.39
3. PCU รพ.กุสุมาลย์ 2 ราย 18.91
4. บ้านโพธิไพศาล 1 ราย 17.01
5. บ้านแสนพัน 1 ราย 15.31
6. บ้านหนองบัวสร้าง 0 ราย 0
7. บ้านห้วยกอก 0 ราย 0

1. บ้านบอน 10 ราย 114.63
2. บ้านหนองบัวสร้าง 3 ราย 102.45
3. PCU รพ.กุสุมาลย์ 10 ราย 94.54
4. บ้านโพธิไพศาล 5 ราย 85.09
5. บ้านห้วยกอก 4 ราย 81.15
6. บ้านแสนพัน 2 ราย 30.63
7. บ้านนาเพียงใหม่ 2 ราย 25.46

1. PCU รพ.กุสุมาลย์ 14 ราย 132.35
2. บ้านห้วยกอก 6 ราย 121.73
3. บ้านหนองบัวสร้าง 3 ราย 102.45
4. บ้านบอน 8 ราย 91.70
5. บ้านแสนพัน 5 ราย 76.57
6. บ้านนาเพียงใหม่ 3 ราย 38.18
7. บ้านโพธิไพศาล 2 ราย 34.03

1. บ้านหนองบัวสร้าง 47 ราย 1,605.19
2. บ้านห้วยกอก 35 ราย 710.08
3. บ้านโพธิไพศาล 41 ราย 697.75
4. บ้านแสนพัน 38 ราย 581.93
5. PCU รพ.กุสุมาลย์ 53 ราย 501.04
6. บ้านนาเพียงใหม่ 32 ราย 407.23
7. บ้านบอน 25 ราย 286.57

สถานการณ์สุขภาพอ าเภอกุสุมาลย์
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1. บ้านบอน 121 ราย 1,386.98
2. PCU รพ.กุสุมาลย์ 106 ราย 1,002.08
3. บ้านนาเพียงใหม่ 50 ราย 636.29
4. บ้านห้วยกอก 32 ราย 649.22
5. บ้านหนองบัวสร้าง 16 ราย 546.45
6. บ้านโพธิไพศาล 38 ราย 510.55
7. บ้านแสนพัน 33 ราย 505.36

อัตราป่วยด้วยไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ต่อประชากรพันคน ปี 2562

อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง
ต่อประชากรพันคน ปี 2562

อัตราป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก
ต่อประชากรพันคน ปี 2562

อัตราป่วยด้วยโรคตาแดง
ต่อประชากรพันคน ปี 2562

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
ต่อประชากันพรคน ปี 2562

ที่มา : รายงาน R506 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
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สถานการณ์สุขภาพอ าเภอกุสุมาลย์
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 ทารกแรกเกิดน้ าหนัก < 2,500 กรัม/คลอดก่อนก าหนด
 การคลอดก่อนมาถึงโรงพยาบาล
 ทารกตายปริก าเนิด
 ขาดสารไอโอดีน
 สูงดี สมส่วน
 พัฒนาการล่าช้า

ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัยสตรีและเด็กปฐมวัย

ที่มา : การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา คปสอ.กุสุมาลย์ ปี 2562

 ไข้เลือดออก
 ตั้งครรภ์อายุ 15-19 ปี
 เด็กมีความฉลาดทางปัญญาต่ ากว่า 100

ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

 อุบัติเหตุจราจร
 โรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
 โรคไตวายเรื้อรัง
 โรคหลอดเลือดสมองตีบ
 โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
 โรคมะเร็งท่อน้ าดี

ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัยท างาน

 ติดบ้าน ติดเตียง
 Palliative Care

ปัญหาสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ

ODOP

ODOP

ODOP

ODOP

ODOP



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

นโยบายกระทรวงสาธารณสุข...สู.่..โรคจุดเน้น
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คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ยุทธศาสตร์เน้นหนัก เขตสุขภาพที่ 8...สู.่..โรคจุดเน้น
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“ 2 Excellence 2 Strength 2 Support ”
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ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ...สู.่..โรคจุดเน้น
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กลุ่มโรคฉุกเฉิน
: STEMI, Stroke, Sepsis, HI
กลุ่มโรคเรื้อรัง
: DM, HT, CKD, Asthma/COPD
กลุ่มโรคติดเชื้อ
: HIV, TB, DHF
กลุ่มโรคแม่และเด็ก
: PPH, BA, LBW
กลุ่มโรคอัตราตายสูง
: STEMI, Septic shock 

Hospital Based เข็มมุ่ง นพ.สสจ.สกลนคร 2563

Community Based

กลุ่มโรคเรื้อรัง
: DM, HT, CKD, Asthma/COPD
กลุ่มผู้ป่วยดูแลเฉพาะ
: Palliative Care

กลุ่มโรคฉุกเฉิน
: STEMI, Stroke, Sepsis, HI
กลุ่มโรคเรื้อรัง
: DM, CKD
กลุ่มโรคติดเชื้อ
: HIV, TB
กลุ่มโรคแม่และเด็ก
: PPH, BA
กลุ่มผู้ป่วยดูแลเฉพาะ
: Palliative Care

โรคจุดเน้น อ.กุสุมาลย์ 2563

ที่มา : ทีมน าด้านคลินิก (PCT) โรงพยาบาลกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

 อุบัติเหตุบนท้องถนน (RTI)
 ไข้เลือดออก (DHF)
 ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)
 ไตวายเรื้อรัง (CKD)
 มะเร็งท่อน้ าดี (CHCA)

ปัญหา ODOP อ.กุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การเชื่อมโยงการพัฒนาสู่เครือข่าย...อย่างไร้รอยต่อ
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โร
งพ

ยา
บา

ล
รพ

.ส
ต.

ชุม
ชน

เชื่อมโยงการพัฒนา จากโรงพยาบาล สู่ รพ.สต. ถึง ชุมชน อย่างไร้รอยต่อ

สร้างระบบภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ

สร้างเสริมสุขภาพและการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี

จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม 
อย่างมีคุณภาพ

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ และสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรทุกระดับ/
การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

ยกระดับการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล

การจัดระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ ระบบงานส าคัญ

คณะกรรมการ คปสอ.

QST

MSO, NSO

RM

HRD

IM

PTC

PCT

ENV and EQP

IC

COM

HDC 43 แฟ้ม

Cockpit สสจ.สกลนคร

HOSxP, JHCIS

ฐานข้อมูลแพ้ยาออนไลน์

TBCM online

Long Term Care

CVD risk map

Stroke GIS

TSH monitoring

R 506 (งานระบาด)

Line กลุ่มต่างๆ

ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มโรคฉุกเฉิน
- STEMI, Stroke, Sepsis
- Head injury (RTI)

กลุ่มโรคเรื้อรัง
- DM, HT
- CKD

กลุ่มโรคติดเชื้อ
- HIV, TB,
- DHF

กลุ่มโรคแม่และเด็ก
- PPH, BA
- IQ

กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลเฉพาะ
- Palliative Care
- CHCA

 ปัญหา ODOP



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
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โครงสร้างการบริหารงาน
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เครือข่ายสภาสุขภาพ
อ าเภอกุสุมาลย์

กระทรวงสาธารณสุข
(ปลัดกระทรวง)

สสจ.สกลนคร
(นพ.สสจ.)

จังหวัดสกลนคร
(ผู้ว่าราชการจังหวัด)

โรงพยาบาลกุสุมาลย์
(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)

กลุ่มงานต่างๆ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)

เขตสุขภาพที ่8
(ผู้ตรวจราชการ)

เครือข่ายสภาสุขภาพ อ.กุสุมาลย์

สายบังคับบัญชา
สายประสานงาน

พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์
นายอ าเภอกุสุมาลย์ ประธานสภาสุขภาพ

แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม
ผอ.รพ.กุสุมาลย์ รองประธานสภาสุขภาพ

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
สสอ.กุสุมาลย์ เลขานุการฯ

ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ
คณะกรรมการสภาสุขภาพ

อ าเภอกุสุมาลย์
(นายอ าเภอ)

สสอ.กุสุมาลย์
(สาธารณสุขอ าเภอ)

ภาครัฐ
อื่นๆ

ภาค
เอกชน

รพ.สต.
(ผอ.รพ.สต.)
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“ กุสุมาลย์น่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี ภาคีเข้มแข็ง ”

 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสูกุ่สมุาลย์น่าอยู่ และการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการ
สร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค

 จัดบริการสุขภาพอย่างมีคุณภาพ สามารถเข้าถึง และมีความเป็นธรรม
 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสขุอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายและการใช้
นโยบายสาธารณะในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 สร้างระบบภาคี
เครือข่ายเพื่อพัฒนาสู่
กุสุมาลย์เมืองน่าอยู่ 
รวมถึงสร้างเสริม
สุขภาพ การควบคุม 
และป้องกันโรค

 จัดบริการสุขภาพ
อย่างมีคุณภาพและ
เป็นธรรม

 ยกระดับการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมภิบาล

 การพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิสัยทัศน์สภาสุขภาพ

MI
SS

IO
N

ST
RA

TE
GI

C 
IS

SU
ES

เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนสุขภาพดี และดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน

GO
AL

S

Knowledge เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
Service Mind บริการดี มีน้ าใจ พร้อมให้บริการ มาตรฐานเป็นเลิศ
Morality มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้

CO
RE

 V
AL

UE
S

M Mastery
เป็นนายตนเอง O Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่ P People center
ใส่ใจประชาชน H Humility

ถ่อมตนอ่อนน้อม
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 ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร (เป้าหมาย : อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน ลดลง 10%)
 ลดการคลอดก่อนก าหนด (ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิด BA และ LBW) (เป้าหมาย : อัตราการคลอดก่อนก าหนด ลดลง 10%)
 ลดน้ าหนักของบุคลากรสาธารณสุข (นคร 2 ส) (เป้าหมาย : จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีค่า BMI > 25 ลดลง 10%)

 เพ่ิมความสุขให้บุคลากร (เป้าหมาย : จ านวนผลงาน CQI/R2R/นวัตกรรม ระดับจังหวัด เพ่ิมขึ้น 10%)
 เพ่ิมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน (เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับ 3)
 เพ่ิมเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยบริการ (เป้าหมาย : Financial Risk Score ระดับ 0)

 ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ เหมาะสม ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 งานสร้างเสริมสุขภาพ
เป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์ คปสอ. วิสัยทัศน์
VISION

คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความ

 ให้บริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน และปลอดภัย โดยเน้นความเป็นเลิศ
 เสริมสร้างสุขภาพชุมชนอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 ฝึกอบรมบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Knowledge
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Service Mind
บริการดี มีน้ าใจ พร้อมให้บริการ

มาตรฐานเป็นเลิศ

Morality
มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น
เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้

ค่านิยมองค์กร
CORE VALUE

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
STRATEGIC
ISSUES

 พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ  สร้างระบบบริหารจัดการ 
ด้วยหลักธรรมาภิบาล
 ปรับระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ

PP&P Excellence Service and People Excellence Governance Excellence

เป้าประสงค์
GOALS

 ผู้รับบริการได้รับบริการที่
มี คุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ปลอดภัย และพึงพอใจ

 บุคลากรมีศั กยภาพ มี
ความสุข และปลอดภัย

 องค์กรมีการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
MISSION

3 พันธกิจ

4 ประเด็น

4 เป้าประสงค์

เข็มมุ่ง
ปี 2563

 RTI
 DHF
 IQ
 CKD
 CHCA

5 โรคจุดเน้นส าคัญ
ODOP ปี 2563

เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

3
ลด

3
เพิ่ม
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เข็มมุ่ง คปสอ.กุสุมาลย์ ปี

Knowledge
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

Service Mind
บริการดี มีน้ าใจ พร้อมให้บริการ

มาตรฐานเป็นเลิศ

Morality
มีคุณธรรม ฟังความคิดเห็น
เน้นรับผิดชอบ ตรวจสอบได้

ค่านิยมองค์กร
CORE VALUE

ลดการตายจากอุบัติเหตุจราจร
เป้าหมาย : อัตราตายจากการบาดเจ็บทางถนน ลดลง 10%

ลด

เพิ่ม

ลดการคลอดก่อนก าหนด (สาเหตุ BA, LBW)
เป้าหมาย : อัตราการคลอดก่อนก าหนด (GA < 37 สัปดาห์) ลดลง 10%

ลดน้ าหนักของบุคลากรสาธารณสุข (นคร 2 ส)
เป้าหมาย : จ านวนบุคลากรสาธารณสุขที่มีคา่ BMI > 25 ลดลง 10%

เพิ่มความสุขให้บุคลากร
เป้าหมาย : จ านวนผลงาน CQI/R2R/นวัตกรรม ระดับจังหวัด เพิ่มขึ้น 10%

เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการท างาน
เป้าหมาย : ระดับความส าเร็จ Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับ 3

เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยบริการ
เป้าหมาย : Financial Risk Score ระดับ 0

2563

M Mastery
เป็นนายตนเอง O Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่ P People center
ใส่ใจประชาชน H Humility

ถ่อมตนอ่อนน้อม



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงานที่ส าคัญ



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์ก่อนตั้งครรภ์

25

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์

สถานการณ์ บ้านบอน นาเพียง โพธิไพศาล หนองบัวสร้าง แสนพัน กุสุมาลย์ ห้วยกอก รวม

60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62

1. หญิงวัยเจริญพันธ์
อายุ 15 -19 ปี (ราย) 304 315 328 189 180 117 193 204 192 100 103 96 184 207 225 384 382 360 162 160 164 1,5161,5511,542

2. Teenage pregnancy
(ราย) 10 15 5 17 10 8 9 7 7 4 2 2 4 4 4 13 11 8 11 0 9 68 49 43

3. ร้อยละของหญิงไทย
อายุน้อยกว่า 20 ปี
หลังคลอดหรือหลังแท้ง
ที่คุมก าเนิดแบบฝัง

20 13.3 0 5.89 20 2.3 33.3 77.8 4.7 25 50 2.3 0 0 0 38.5 36.4 0 0 0 0 17.7 36.7 9.3

4. จ านวนหญิงตั้งครรภ์รายใหม่
(ราย) 44 43 45 34 37 48 44 41 17 9 30 12 24 29 24 52 64 80 57 33 44 264 277 270

5. ร้อยละ ANC ก่อน 12 wk 72.7 86.1 78 88.6 97.4 96.4 90.9 95.2 100 100 100 100 87.5 100 100 84.6 81.3 86.3 93 97 87.5 88.2 93.8 90.8

6. ANC 5 ครั้งคุณภาพ 45.5 83.7 58 88.2 94.6 89.3 84.1 95.1 100 88.9 93.3 93.6 83.3 86.2 80 50 67.2 65.8 79 90.9 62.5 74.1 87.3 75.7

ที่มา : สรุปตัวชี้วัด HDC จ.สกลนคร ปี 2560-2562 ณ วันที่ 12 มกราคม 2563



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์คลอด

26

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์

สถานการณ์ บ้านบอน นาเพียง โพธิไพศาล หนองบัวสร้าง แสนพัน กุสุมาลย์ ห้วยกอก รวม

60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62

1. PPH 0.9 2.5 0 0.5 0 0.6 0 0.5 0.6 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1.1 0.5 0 1.1 0.3 0.5 3.3

2. มารดาเสียชีวิต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. คลอดก่อนก าหนด 2.7 0.5 2.8 0.9 1 0.6 3.2 0 1.7 0 0.5 0 0 2 0.6 2.7 3.1 0.6 2.3 0 0.6 1.7 1 6.7

4. อัตราทารกแรกเกิด
มีภาวะขาดออกซิเจน 4.6 20.3 0 0 0 0 4.6 5.1 1.1 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0.6 0 0 0 13.6 25.4 1.7

5. ทารกตายจาก
Severe Birth Asphyxia 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 1.1

6. อัตราทารกแรกเกิดน้ าหนัก
น้อยกว่า 2,500 กรัม 1.6 4.2 7.6 7.1 8.2 3.3 3.9 5.9 5.1 10.5 13.3 5.6 3.2 7.6 8.3 1.7 8.3 0.0 5 13.2 5.1 4.7 8.7 5.1

7. อัตราทารกตายปริก าเนิด 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.6 0 0 0 5.1 0 9.1 5.1 0

ที่มา : สรุปตัวชี้วัด HDC จ.สกลนคร ปี 2560-2562 ณ วันที่ 12 มกราคม 2563



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

27

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์

 Case high risk และ very high risk ที่คลอดใน รพ.กุสุมาลย์
คือ case ที่ แรกรับ Fully, BBA, GDMA2 = Control sugar ได้ดี
G ≥ 4 ไม่มี risk อื่นๆ แทรก 
 Case ที่ refer very low risk และ low risk คือ Case ที่ Admit แล้ว 
เกิด complication ทีหลัง เช่น CPD, Non-reassuring FHR, PROM 
induction เป็นต้น

ที่มา : สรุปตัวชี้วัดทางคลินิก รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ปี 2560-2562 ณ วันที่ 12 มกราคม 2563

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

52.31
61.43 64.1

6.15 5.71 7.69

40
32.86

24.36

1.54 0 3.85

ร้อยละครรภ์เสี่ยงคลอดท่ี รพศ.สกลนคร

Very low risk Low risk High risk Very high risk

 Birth Asphyxia
 Preterm RDS+RS failure
 Amniotic Aspiration
 Congenital
 Maternal Hbs Ag+

 PROM
 Non-reassuring fetal status
 Preterm Label
 Arrest of dilatation
 Pre eclampsia

Top 5 Refer รพศ.สกลนคร
เคสมารดา ปี 2562

Top 5 Refer รพศ.สกลนคร
เคสทารก ปี 2562

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

40.45 38.07 39.44

55.91 58.88 56.67

3.64 3.05 3.890 0 0

ร้อยละครรภ์เสี่ยงคลอดท่ี รพ.กุสุมาลย์

Very low risk Low risk High risk Very high risk



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

สถานการณ์หลังคลอด
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การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์

สถานการณ์ บ้านบอน นาเพียง โพธิไพศาล หนองบัวสร้าง แสนพัน กุสุมาลย์ ห้วยกอก รวม

60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62 60 61 62

1. เยี่ยมหลังคลอด 4.6 2.7 21.12 70.6 89.2 100 63.6 73.8 97.9 88.9 0 35.7 87.5 17.2 88.9 11.5 10.5 2.7 87.7 92.1 77.8 59.2 40.9 52.8

2. เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน 10.9 0 79 31.3 2.7 92.6 20 10.2 64.4 64.3 45.2 73.5 34.9 10 91.3 96.7 75.9 14 10.1 20.2 88.2 38.3 23.5 73.4

3. เด็ก Apgar score < 7
ได้รับการคัดกรอง DSPM NA 25 100 NA 50 100 NA 15.9 100 NA 0 60 NA 0 100 NA 0 100 NA 0 100 NA 13 98.4

ที่มา : สรุปตัวชี้วัด HDC จ.สกลนคร ปี 2560-2562 ณ วันที่ 12 มกราคม 2563



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์
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การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์

7.92

16.25

7.17

18.61

7.56

19.55

ร้อยละเสี่ ยงสูง ร้อยละส่งต่อ

ร้อยละภาวะเสี่ยงและส่งต่อในหญิงตั้งครรภ์

2560 2561 2562

 Fam DM
 Elderly, Teenage
 Hx. Abortion
 Anemia
 G4 ข้ึนไป

Low risk ANC รพ.กุสุมาลย์
ปี 2560-2562

 GDM
 Hx. Preterm, LBW
 Twin, IUGR
 Heart, CA
 สารเสพติด, Fetal anomalies

High risk ANC รพ.กุสุมาลย์
ปี 2560-2562

 GDM A2
 G4 ข้ึนไป
 CPD
 Non-reassuring FHR 
 PROM

ภาวะเสี่ยงที่คลอดใน รพ.กุสุมาลย์
ปี 2560-2562



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์
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การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

24.59 
16.94 13.84 

25.38 
16.58 

Birth Asphyxia
(เป้าหมาย ≤ 25 ต่อพันการเกิดมีชีพ)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

มารดาเสียชีวิต

0 ราย

(เป้าหมาย ≤ 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

 ปี 2562 เจอ Case ที่เกิด BA เป็น Case Twin
 ผู้ป่วยมีน้ าเดินก่อนมาโรงพยาบาล 10+ ชั่วโมง
 ไม่มีรถพามาโรงพยาบาล
 ผู้ป่วย/ญาติ ไม่เข้าใจภาวะผิดปกติ

ที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที

เคส Birth Asphyxia

 มีเครื่อง Incubator 1 เครื่อง
- กรณี Case Twin จะขอยืมจากโรงพยาบาลข้างเคียง
- ไม่ช านาญการใช้

 ไม่มีพลาสติก Wrap ในการห่อหุ้มทารก

ปัญหาด้านการดูแลผู้ป่วย Birth Asphyxia

 ทบทวนการใช้เครื่อง Incubator / Keep warm ทารก
 เน้นการให้ความรู้ผู้ป่วยช่วง ANC ให้เกิดความตระหนัก

แนวทางแก้ไข

ผ่านเกณฑ์

ที่มา : งานอนามัยแม่และเด็กอ าเภอกุสุมาลย์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผ่านเกณฑ์

สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”

31

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

 แพทย์ 1 คน (วันอังคาร และวันพฤหัสบดี)
 พยาบาลวิชาชีพ 2 คน 
 นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน
 ผู้ช่วยเหลือนกัวิชาการสาธารณสุข 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 ครั้ง ในรายปกติ
 dT vaccine

การให้บริการในคลินิกฝากครรภ์

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

เครื่องมือทางการแพทย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”

32

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

 ใช้เกณฑ์การแบ่งหญิงตั้งครรภ์ตามระดับความเสี่ยง

คัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ทุกราย

 ให้ค าแนะน าระหว่างการตั้งครรภ์

 ให้ความรู้ ทักษะการให้นมบุตร

หลักสูตรโรงเรียนพ่อแม่



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ”

33

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 ออกเย่ียมหญิงตั้งครรภ์เชิงรุก

 แนะน าการใช้สมุดแม่และเด็กในหญิงตั้งครรภ์

ออกให้บริการเชิงรุกในชุมชน

ให้บริการตรวจฟันแก่หญิงมีครรภ์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “ห้องคลอดคุณภาพ”

34

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

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

เครื่องมือทางการแพทย์

พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน บริการตามมาตรฐาน CQI / นวัตกรรม



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงาน “ห้องคลอดคุณภาพ” (ซ้อม NCPR ในหน่วยงาน)

35

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

Routine Innovation

อุโมงค์อุ่นรักเคลื่อนที่
เพื่อให้ความอบอุ่นเด็กระหว่างส่งเข้า IPD

ผ้าสานสายใยรักเพื่อป้องกันการพลัดตก 
ให้ความอบอุ่นทารก

หมอนรองขาพาสุขใจ
ยืดเหยียดสบาย คลายปวด



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

36

โอกาสพัฒนางานอนามยัแมแ่ละเด็ก

การด าเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อ าเภอกุสุมาลย์
เป้าหมาย : ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยMCH

 พัฒนาระบบการดูแลครรภ์เสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนมารดาและทารก ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านแม่และเด็ก เป้าหมายลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ทบทวนมาตรฐาน 

กระบวนการและความเสี่ยงต่างๆ ผ่านการประชุม MCH board ระดับอ าเภอ อย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถตรวจและกระตุ้นพัฒนาการพ้ืนฐานได้ ค้นหาเด็กท่ีสงสัยพัฒนาการล้าช้าเพ่ิมขึ้น 

อบรมทบทวนความรู้อย่างสม่ าเสมอ ทบทวนแนวทางการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

เรื่องที่เป็นปัญหา
การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย : ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน

คปสอ.กุสุมาลย์

สโลแกน “คนกุสุมาลย์ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร”



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

38

สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร อ าเภอกุสุมาลย์

ข้อมูลอุบัติเหตุ อ าเภอกุสุมาลย์ ปีงบประมาณ 2562
 เสียชีวิต 10 ราย (20.95 ต่อประชากรแสนคน)
 เกิดอุบัติเหตแุล้ว กว่า 251 ครั้ง (บาดเจ็บ 534 คน)
 ผู้บาดเจ็บมากกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู่ ต.กุสุมาลย์ (36.73%)
 ผู้ประสบอุบัติเหตเุกือบ 2 ใน 3 เป็นเพศชาย (66.25%)
 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตบุ่อยที่สดุ คือ รถจักรยานยนต์
 ผู้ประสบอุบัติเหตสุ่วนใหญ ่ไม่สวมหมวกนิรภัย (88.36%)

8
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จ านวนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร อ าเภอกุสุมาลย์
10 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ 2553-2562)

ปี 2560 อ.กุสุมาลย์ สังเวย 17 ศพ อุบัติเหตุทางถนน สูงท่ีสุดในรอบ 10 ปี ไม่ตายก็พิการ เป็นภาระครอบครัว และสังคม

20.95 ต่อแสน

(เป้าหมาย ≤ 20 ต่อประชากรแสนคน)

ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ไม่ผ่านเกณฑ์

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

จุดเกิดเหตุเสียชีวิต อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2561-2562

39

สถานการณ์อุบัติเหตุจราจร อ าเภอกุสุมาลย์

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

40

กระบวนการพัฒนางาน

 อุบัติเหตุจราจร (RTI)
 โรคไข้เลือดออก (DHF)  โรคไตวายเรื้อรัง (CKD)
 ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)  โรคมะเร็งท่อน้ าดี (CHCA)

ขับเคลื่อนงานผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ

พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์
นายอ าเภอกุสุมาลย์ ประธานสภาสุขภาพ

แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม
ผอ.รพ.กุสุมาลย์ รองประธานสภาสุขภาพ

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
สสอ.กุสุมาลย์ เลขานุการฯ

5ODOP
ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ
คณะกรรมการสภาสุขภาพ

จัดตั้ง ศปถ. ให้ความรู้/รณรงค์ ซ้อมแผนร่วมกับภาคี

ด่านครอบครัว/ชุมชน จับจริง ผูกผ้าสีจุดเสี่ยง

ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภายใต้สโลแกน “คนกุสุมาลย์ ไม่ทอดทิ้งกัน”

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การสอบสวนการบาดเจบ็หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

41

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

42

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI

 การด าเนินงานต าบลต้นแบบ (อบรม, ซ้อมระบบ)  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%
 การลงนามข้อตกลง (อสม./หัวหน้าส่วนฯ ก านัน/ผญบ.)



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

43

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI

 ศปถ.ท้องถิ่น  การรณรงค์ให้ความรู้ในโรงเรียน
 อบรมให้ความรู้กฎหมายจราจร กศน./ตร.



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การก าหนดจุดเสี่ยง โดยคณะอนุกรรมการ ศปภ.

44

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

45

ผลลัพธ์การพัฒนา
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อัตราการไม่สวมหมวกนิรภัยของผูบ้าดเจ็บทางถนน

ไม่สวมหมวกนิรภัย
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อัตราบาดเจ็บ Head injury จาก RTI

HI จาก RTI
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อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร
(เป้าหมาย < 20 ต่อแสนประชากร)

เสียชีวิตจากจราจร เป้าหมาย

ที่มา : สรุปตัวชี้วัดทางคลินิก รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ปี 2558-2562

ไม่ผ่านเกณฑ์

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

46

ผลลัพธ์การพัฒนา

ที่มา : สรุปตัวชี้วัดทางคลินิก รพ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร ปี 2558-2562
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Severe head injury ได้รับการส่งต่อภายใน 60 นาที
(เป้าหมาย > 80%)

Severe head injury ได้รับการส่งต่อ เป้าหมาย
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อัตราผู้ป่วย Head injury ที่ออกรับด้วยระบบ EMS
(เป้าหมาย : เพิ่มขึ้น)

HI ที่ออกรับด้วย EMS

วิเคราะห์ :
❑ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ไม่เกิน 20 ต่อแสนประชากร มีแนวโน้มลดลง
❑ อัตราผู้ป่วย Head injury ที่ออกรับด้วยระบบ EMS มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
❑ อัตราการวินิจฉัยผิดพลาด/ล่าช้าผ่านเกณฑ์ และมีแนวโน้มลดลง 

(อัตราผู้ป่วย Mild Head injury ที่มี GCS 13-15 ที่มีข้อบ่งชี้ในการ Admit observe N/S มีอาการทรุดลงต้องได้รับการส่งต่อ)
❑ ผู้ป่วย Severe head injury ได้รับการส่งต่อ ภายใน 60 นาที มีแนวโน้มสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์
❑ อัตราผู้ป่วย Severe head injury ได้รับการเย่ียมบ้านและฟื้นฟูภายใน 2 สัปดาห์ได้ 100%

ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

การด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
เป้าหมาย :ลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนRTI



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย : ลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

คปสอ.กุสุมาลย์

เรื่องที่เป็นปัญหา

สโลแกน “กุสุมาลย์เข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ พิชิตภัยไข้เลือดออก”



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

48

สถานการณ์โรคไขเ้ลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์

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

การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก อ าเภอกุสุมาลย์

21.3

103.7
152.1

12.7
5.6

2.7

65.8

7.9 7.9 5.5

205.6

47.2
0

27.2
58.6

53.2

20.2 19.1
33.5

33.2
11 11 28.34

2.14 0

177.6

4.33

133.4

23.85
4.24

34.22

25.22
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

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

ผ่านเกณฑ์
ที่มา : รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 8 กรกฎาคม 2562

การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย : ลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกDHF



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์
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กระบวนการพัฒนางาน

ขับเคลื่อนงานผ่านสภาสุขภาพอ าเภอ

พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์
นายอ าเภอกุสุมาลย์ ประธานสภาสุขภาพ

แพทย์หญิงธีรารัตน์ พลราชม
ผอ.รพ.กุสุมาลย์ รองประธานสภาสุขภาพ

นายพูลสมบัติ ติงมหาอินทร์
สสอ.กุสุมาลย์ เลขานุการฯ

ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ
คณะกรรมการสภาสุขภาพ

ภายใต้สโลแกน “คนกุสุมาลย์ ไม่ทอดทิ้งกัน”

 อุบัติเหตุบนท้องถนน (RTI)  โรคไตวายเรื้อรัง (CKD)

 โรคไข้เลือดออก (DHF)
 ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ)  โรคมะเร็งท่อน้ าดี (CHCA)5ODOP

จิตอาสา

สรุปวิเคราะห์
ปัญหา

คืนข้อมูล
แก่ภาคี

ด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย : ลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกDHF



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

เคร่งครัด “มาตรการ 3-3-1-7(5)-14”

50

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย : ลดการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกDHF

ระบุต าแหน่งบ้าน
1 วัน 100 เมตร







คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย : พัฒนาการสมวัย ไอคิวดี

คปสอ.กุสุมาลย์

เรื่องที่เป็นปัญหา

สโลแกน “เด็กกุสุมาลย์ พัฒนาการสมวัย ไอคิวดี”



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

52

สถานการณ์งานพัฒนาเด็กปฐมวยั อ าเภอกุสุมาลย์

การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย : พัฒนาการสมวัย ไอคิวดีIQ

รพ.กุสุมาลย์ นาเพียงใหม่ แสนพัน โพธิไพศาล หนองบัวสร้าง บ้านบอน ห้วยกอก เฉลี่ยอ าเภอ

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 96.19 

98.91 
95.43 95.28 

101.91 
98.05 

101.68 
97.68 

ค่าเฉลี่ย IQ นักเรียน ชั้น ป.1 ปี 2560 – 2562 อ าเภอกุสุมาลย์

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

 การบูรณาการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการ “เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี” ในพื้นที่ต าบล
 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ครู ผู้บริหารโรงเรียน ผู้น าชุมชน ครูผู้ดูแลเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุข

และผู้ปกครองเด็ก
 ปีงบประมาณ 2559 เริ่มน าร่องที่ ต าบลโพธิไพศาล
 ปีงบประมาณ 2560 ขยายพื้นที่ด าเนินการครอบคลุม ทุกต าบล
 ปีงบประมาณ 2562 เพิ่ม “นโยบาย 3 ก – กิน กระตุ้น กระตุก”

การขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ “เด็กสกล สมองดี อารมณ์ดี สุขภาพดี มีคุณธรรม” ปี 2558-2562

(เป้าหมาย ≥ 100)
ต่ ากว่าเกณฑ์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

การด าเนินงานพัฒนา IQ อ าเภอกุสุมาลย์ ปี 2562 - 2563

53

กระบวนการพัฒนางาน

การด าเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย : พัฒนาการสมวัย ไอคิวดีIQ

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 



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

แผนพัฒนาต่อเนื่อง
What’s Next

คปสอ.กุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

แผนพัฒนาต่อเนื่อง

55

W
HA

T’S
NE

XT

เสริมสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร

พัฒนา SMART HOSPITAL เพื่อสนับสนุนการท างาน

เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยบริการ



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

รางวัลและความภาคภูมิใจ
Pride Rewards 

คปสอ.กุสุมาลย์



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

57

รางวัลต่างๆ

ผ่านการรับรองคุณภาพ HA (Re-accreditation 1) 
จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประจ าปี 2559

ผ่านการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว
ระดับ 5 ดาว 100% ประจ าปี 2560

ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ระดับดีมาก จากกรมอนามัย ประจ าปี 2561

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ระดับคุณภาพ จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ประจ าปี 2561

รับโล่ห์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
จากกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2556, 2559, 2560



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

58

รางวัลต่างๆ

ผ่านการประเมินคุณภาพบัญชี เกรด A 
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2558

ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน
อ าเภออนามัยเจริญพันธุ์ จากกรมอนามัย
ประจ าปี 2558

ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ (LA)
จากสภาเทคนิคการแพทย์ ประจ าปี 2562

ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT 
ระดับดี จากกรมควบคุมโรค ประจ าปี 2559

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับดี 
จากกรมอนามัย ประจ าปี 2562



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

59

รางวัลเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉนิ ปี 2551,2558,2562

การใช้ Salt meter วัดความเค็มในอาหารผู้ปว่ย ACS

รางวัลเครือข่ายการแพทย์ฉกุเฉนิ ปี 2551,2558,2562



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

60

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร วัดป่าสุทธาวาส และประชาชน ได้บริจาคเงินในการจัดสร้าง
อาคารหลวงตาค าดี ปัญโญภาโส (ตึกแพทย์แผนไทย) เป็นเงิน 4,103,997.50 บาท

เพื่อรองรับจ านวนผู้มารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เพิ่มมากขึ้น และเปิดให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือก  
เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

61

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

ครุภัณฑ์รับบริจาค เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากงานกฐินสามัคคี วัดมัชฌิมาวาส อ.กุสุมาลย์
ปี 2557 มูลค่า     280,421.00 บาท
ปี 2558 มูลค่า   2,542,578.18 บาท



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

62

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน) และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ปี  2559 มูลค่า    281,300.00 บาท 
ปี  2560 มูลค่า    645,000.00 บาท



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

63

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

โครงการสร้างสุขภาพ เดิน วิ่ง ปั่น ก้าวตามฮอย ซอยบ้านเกิด ก้าวไปกับ ก้อง ห้วยไร่
บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ประจ าที่ ER, เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน ประจ าที่ PCU

และ เครื่องกรองน้ า เพื่อใช้ล้างเครื่องมือทางการแพทย์ ประจ าที่หน่วยจ่ายกลาง



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

64

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

เจ้าคุณพระสิทธิสิงหเสนี เจ้าอาวาสวัดพระยาสุเรนทร์ และผู้มีจิตศรัทธา 
ร่วมบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์

ปี 2562 มูลค่า    657,000.00 บาท



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

65

เงินบริจาคบุญกฐิน/ผ้าป่า และผู้มีจิตศรัทธา

คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาค าดี ปัญโญภาโส และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมท าบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมัชฌิมาวาส (บ้านหนองหอย)
เพื่อสมทบทุนปรับปรุง/ต่อเติม ห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อรองรับจ านวนผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น

ปี 2561-2562 เป็นเงิน 2,285,021.75 บาท



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

คปสอ.กุสุมาลย์

ความภาคภูมิใจ

66

ของฝาก/ค าชื่นชมจากผู้ปว่ยและญาติ

ได้ขออนุญาตผู้ป่วยเพื่อถ่ายภาพแล้ว



คปสอ.กุสุมาลย์ เป็นองค์กรชั้นน าในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ขอขอบพระคุณ


