
การน าเสนอ
ผลงานการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

คปสอ.อาจสามารถ



เจ้าพ่อมเหศักดิ์ลือเลื่อง เมืองเดิมสระบุศย์
ที่สุดพระธาตุเมืองเก่า ต านานเล่าเจ้าแม่นางหิน 
ท้องถิ่นหลวงปู่เสือ มากเหลือกุ้งก้ามกราม

คือนาม…อาจสามารถ

ค าขวัญอ าเภออาจสามารถ



ทิศเหนือติดต่อกับอ าเภอทุ่งเขาหลวง

ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอพนมไพร

ทิศใต้ติดต่อกับอ าเภอสุวรรณภูมิและอ าเภอเมืองสรวง

ทิศตะวันตกติดต่อกับอ าเภอธวัชบุรีและอ าเภอเมือง

ระยะทางจากอ าเภออาจสามารถ ถึงตัวเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 35 กิโลเมตร

อาณาเขต



การปกครอง 10 ต าบล 

13 รพ.สต 

139  หมู่บ้าน 

2 เทศบาล 

9 องค์การบริหารส่วนต าบล

15,995 หลังคาเรือน 

ประชากรทั้งสิ้น 76,483 คน 
UC 52,585 คน อสม. 1,702 คน



ข้อมูลด้านสาธารณสุข



ผู้บริหาร คปสอ. อาจสามารถ

นายบุรี ทิพนัส
สาธารณสุขอ าเภออาจสามารถ

นายธารา รัตนอ านวยศิริ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลอาจสามารถ



วัสัยทัศน์
“เป็นเครือขา่ยสุขภาพชัน้น าระดับภาค โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
2. ให้การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
3. พัฒนาเครอืข่ายสุขภาพของอ าเภออาจสามารถ
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ



หน่วยงานด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลขนาด 30 เตียง จ ำนวน 1 แห่ง

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ จ ำนวน 1    แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ ำนวน 13 แห่ง

PCU ในโรงพยาบาล จ ำนวน 1 แห่ง

คลินิกแพทย์ จ ำนวน 3 แห่ง



อัตราก าลัง
ประเภทบุคลากร สสอ. รพ. สัดส่วนต่อประชากร

แพทย์ - 7 1 : 10,926.14
ทันตแพทย์ - 4 1 : 19,120.75
เภสัชกร - 5 1 : 15,296.60
เทคนิคกำรแพทย์ - 4
พยำบำลวิชำชีพ 25 45 1 : 1,688.62
นักวิชำกำรสำธำรณสุข 28 4
เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข 4 7



การเงินการคลัง
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Ref : ฐานข้อมลู HDC 
สสจ.ร้อยเอ็ด
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10 อันดับโรคของผู้ป่วยนอก

Ref : ฐานข้อมลู HDC สสจ.ร้อยเอ็ด
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ปัญหาสุขภาพในพื้นที่

โรคเรือ้รงั(โรคเบาหวานและโรคความดนัโลหติ

สูง)  : 

โรคหวัใจและหลอดเลอืด :

โรคไข้เลอืดออก : 

โรคมะเร็งตบัและทอ่น ้าด ี  : 



การบริหารจัดการ
คปสอ.อาจสามารถ





เชื่อมโยงเป็น

เดียว





ยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาเครือข่ายผู้น าสร้างสุขภาพองค์รวมเชิงรุกเข้าถึงบุคคล ครัวเรือน ชุมชน
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญการให้บริการสุขภาพองค์รวม และฟ้ืนฟูสุขภาพโรคเรื้อรังด้าน

โภชนาการที่ผู้ใช้บริการอบอุ่นใจ      ผู้ให้บริการมีความสุข
3. ภาคเีครือข่ายสุขภาพสร้างพลังการจัดการสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการโรงพยาบาลและเครือข่ายบริการสุขภาพให้มี

ขีดสมรรถนะสูง
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาที่รุนแรง ควบคุมโรคอุบัติใหม่และ

ระบาดซ้ าในคน



ผลการด าเนินงาน
คปสอ.อาจสามารถ



ลงนามข้อตกลงความร่วมมอื

จัดท าธรรมนูญสุขภาพทั้งอ าเภอ



ด าเนินกิจกรรมโครงการ 4อ. 3ส.



การด าเนินการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน

กลุ่มเป้าหมาย 80 ราย
ผลงาน 82 ราย

ระบบบ าบัดในสถานบริการ

เป้าหมาย 36 ราย
ครบคอร์ส 11 ราย

อยู่ระหว่างบ าบัด 25 ราย
เสพซ้ า 1 ราย



ด าเนินงานเครือข่ายสุขภาพ DHS

ประชาชนและชุมชนสามารถ
พึง่ตนเองได ้

และไมท่อดทิง้กนั โดยมเีครอืขา่ย
บรกิารปฐมภมูทิีม่คีุณภาพ และ
ได้รบัความไว้วางใจจากประชาชน



2555

2556

2557

2558

2559
ต.บ้านดู่ ต.อาจสามารถ ต.หนองหมื่นถ่าน ต.หน่อม ต.แจ้ง

การด าเนินงาน
ต าบลจัดการสุขภาพดี



ศสมช. ป้อมเบาหวาน ต.บ้านดู่



ศสมช. หมู่ 15 บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน



โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ต.อาจสามารถ



ศสมช. หมู่ 15 บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน



ศสมช. บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หน่อม



ผลงาน
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ



การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย



ยุทธศาสตรท์ี ่ ๑ 

ยอดเยีย่ม
1. ร้อยละทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อย 2,500 กรัม 5 5
2. ร้อยละเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย 5 5
3. ร้อยละเด็กวัยเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 5 5
4. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง 

อายุ 15-19 ปี 1,000 คน 4 5
5. ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรม สุขภาพ ที่พึงประสงค์ 5 5
6. ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง ปัญหาสุขภาพ 5               5

เป้าหมาย  |  ผลงาน  



ยุทธศาสตรท์ี ่ ๑ 

1. การเข้าถึงบริการเด็กอายุ 6 – 12 ปีที่มีปัญหาทางสมาธิสั้น
บกพร่องทางการเรียน =            ระดับ 5 ระดับ 3

- ยงัไมม่แีนวทางและระบบการค้นหาเฝ้าระวงั
- องคค์วามรู้ยงัไมเ่พยีงพอ

ยงัไมบ่รรลุ
เป้าหมาย  |  ผลงาน  



การแก้ไขปัญหาโรคและสุขภาพ



ยุทธศาสตรท์ี ่ 2

ยอดเยีย่ม
1. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคมุ ระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี 5                5
2. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคมุความดันโลหิตได้ดี 5 5
3. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของการด าเนินงานเพื่อลดปัญหา

โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 4                5

เป้าหมาย  |  ผลงาน  



ยุทธศาสตร์ที่ 2

1. อัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดีลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบ
ด้วยค่ามัธยฐานย้อนหลัง 3 ปี =       23.19     19.33    16.65

2. อัตราความส าเร็จของการรักษาวัณโรครายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนรักษาทุกประเภท     
ในช่วงเวลา ๑๒-๑๕ เดือนที่ผ่านมา(Success rate) =       76          68        89.47

ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  |  ผลงาน  | ร้อยละ

- อัตราความชุก ของ OV สูง ปี 59 18.55 / ปี 58 14.60



การจัดและพัฒนาระบบบริการ



ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยอดเยีย่ม
1. ร้อยละของเกษตรกรที่เสี่ยงและไม่ปลอดภัยต่อสารก าจัดศัตรูพืช 5 5
2. อ าเภอมีกระบวนการสร้างและพัฒนา     งานด้าน  อลว.กับภาคีเครือข่าย อปท. 5 5
3. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโครงสร้าง Incident Command System 

ของ Emergency Operation Center ระดับจังหวัด 5 5
4. ร้อยละ ของ ศสมช. ที่สามารถด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนได้ตามเกณฑ์ 5 5
5. ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่มเีครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน

ทีม่ีความเข้มแข็งและปกป้องสิทธขิองผูบ้ริโภคได้ตามเกณฑ์ 5 5
6. ร้อยละของสถานประกอบการและ  ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านมาตรฐาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 5 5
7. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA 5 5
8. หน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ PCA ขั้น 3 และมีระบบสนับสนนุที่มีผลลัพธ์ที่ดขีึ้น 5 5
9. ร้อยละของสาขา Service Plan ที่ตัวชี้วัดผ่านเกณฑ>์80% 5 5
10. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบช่องทางด่วน ( Fast Tract ) 5 5

เป้าหมาย  |  ผลงาน  



ยุทธศาสตร์ที่ 3

1. จ านวนส่งต่อผู้ป่วยออกนอกสถานพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ดลดลง =      3,506      2,790     20.42
2. จ านวนโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป มีค่า  CMI เพิ่มขึ้น =    ระดับ 5     ระดับ 4      -

ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  |  ผลงาน  | ร้อยละ



การพัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคี
เครือข่ายสุขภาพ



ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยอดเยีย่ม
1. ระดับความส าเร็จของอ าเภอที่ม ีกระบวนการบูรณาการพัฒนาสุขภาพระบบสุขภาพ

ระดับอ าเภอ (District    Health System : DHS) ที่มีการเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ
กับชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ  อย่างน้อย ๕  เรื่อง 5 5

2. ระดับความส าเร็จของของการด าเนินงานหมอครอบครัว  (Family  Care Team : FCT) 5 5
3. ร้อยละของต าบลที่มีการจัดการด้าน สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ระดับดี ขึ้นไป 5 5
4. ร้อยละของ สุขศาลา (ศสมช.) ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน อย่างน้อย ๓ หมวด 5 5
5. ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบสุขภาพดี    วิถีพอเพียง ผ่านเกณฑ์การประเมิน  

ในระดับดีมาก 3 4
6.     ร้อยละของโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีมาก 5 5

เป้าหมาย  |  ผลงาน  



การพัฒนาระบบบริหารจัดการ



ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยอดเยีย่ม
1. โรงพยาบาลมีคุณภาพบัญชีร้อยละ 80 ขึ้นไป ตรวจคุณภาพทางบัญชี
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีต้นทุนต่อหน่วย Unit Cost ไม่เกินค่าเฉลี่ยประเทศ 

ของโรงพยาบาลระดับเดียวกัน 5 5
3. ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการผลิตผลงานวิชาการและนวัตกรรม ที่ได้เผยแพร่ 3 4
4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน  ตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 5 5
5. ร้อยละความส าเร็จของการบริหาร  จัดการข้อมูลสารสนเทศ 5 5
6. ร้อยละของหน่วยงานมีระดับค่าคะแนนการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาล

ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป 3 4

เป้าหมาย  |  ผลงาน  



ยุทธศาสตร์ที่ 5

1. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินไม่อยู่ในระดับ 5-7 =    ระดับ 5     ระดับ 4 -
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนา  ศักยภาพบุคลากร =    ระดับ 5     ระดับ 4 -
3. ร้อยละความพึงพอใจและความสุขใน การปฏิบัติงานของบุคลากร =     81.2         79.6       80

ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  |  ผลงาน  | ร้อยละ



นโยบาย 3+3



พัฒนาการเด็ก



พฒันาการเด็ก
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9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน 42 เดือน

เป้ำหมำย ผลกำรคัดกรอง ร้อยละ สมวัย

ข้อมูลช่วง รณรงค์



แนวทางการด าเนินงาน
ส ารวจ และก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กที่คลอดปกติ และเด็กกลุ่มเสี่ยง  และเด็กปฐมวัยอายุแรกเกิด – 5 ปี
เครื่องมือที่ใช้ด าเนินงาน 

1) คู่มือการเฝ้าระวังระวังและพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กปกติ) Developmental Surveillance and 
Promotion Manual : DSPM 

2) คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กกลุ่มเสี่ยง) Developmental Assessment 
For Intervention Manual : DAIM  
การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และน าเสนอผลการด าเนินงานใน CUP



ใน..โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพต าบล คลินิกตรวจพัฒนาการ และจัดมุมพัฒนาการเด็ก

 จัดบริการตรวจคัดกรอง(Screening)พัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี   4 ช่วงอายุ คือ 9, 18, 30, 42 
เดือนทุกราย  (โดยแยกจากคลินิก (wbc)

 ติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยง(LBW,BA) ที่ไม่ได้รับการประเมินตามช่วงวัย   
 บันทึกข้อมูล ในฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และโปรแกรมข้อมูล  DSPM 
 สอนวิธีการกระตุ้นพัฒนาการเด็กให้แก่ผู้ปกครองในกรณีพบล่าช้า ติดตามและนัดตรวจซ้ า 1 เดือน
 ส่งต่อ case ที่พัฒนาการไม่สมวัย ให้ โรงพยาบาลอาจสามารถ



ใน..โรงพยาบาล
ห้องคลอด

 มอบคู่มือ และให้ความรู้การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้กับพ่อแม่  เด็กกลุ่มปกติ และเด็กกลุ่ม
เสี่ยงทุกรายที่

 พยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ ส าหรับเด็กที่พัฒนาการล่าช้า ทุกบ่ายวันพุธ (ตึก OPD)
 ประเมิน และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก(ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพ.สต/งานส่งเสริมฯ ของ รพช.) โดยใช้คู่มือ

ประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการ (TEDA 4I )



ใน..องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่
 จัดอบรมครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
 เฝ้าระวังพัฒนาการเด็กใน ศพด. และโรงเรียนสังกัด อปท. ทุกคน  โดยใช้คู่มือ DSPM เทอมละ 1 ครั้ง 
 ประเมิน EQ  เด็กอายุ 3-5 ปี ทุกคน ปีละ 2 ครั้ง ( เดือนตุลาคม และเดือนมีนาคม)  
 เด็กที่พบพัฒนาการไม่สมวัยส่งต่อ  รพสต./ โรงพยาบาล ในพื้นที่  
 ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และผู้ปกครองในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กในกรณี

เด็กที่พัฒนาการไม่สมวัย และดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
 จัดส่งรายงานการประเมินพัฒนาการเด็กทุกคน   ส่งให้ รพสต./ โรงพยาบาลอาจสามารถ



การด าเนินงาน..พฒันาการเด็ก



การด าเนินงาน..พฒันาการ
เด็ก



ปญัหาและอุปสรรค

1. เด็กมีการย้ายตามผู้ปกครองบ่อย
2. การบันทึกข้อมูลมีการจ ากัดเวลาในการลงข้อมูล ท าให้ข้อมูลไม่ได้ตามเกณฑ์
3. บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้เครื่องมือตรวจพัฒนาการ (DSPM) 



งานอุบัติเหตุ



กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการปีงบประมาณ 2559

1. การดูแลผู้บาดเจ็บในระยะก่อนถึงโรงพยาบาล ( Pre-Hospital )

- มีทีมกู้ชีพต ำบล ระดับFR 

- มีกำรคัดกรองผู้บำดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 

- มีกำรเก็บข้อมูลกำรลงรำยงำนระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินอย่ำงสม  ำเสมอ

2. การดูแลผู้บาดเจ็บระยะรักษาในโรงพยาบาล (In-hospital care)

-มีกำรพัฒนำเครื องมือและแนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้บำดเจ็บที เหมำะสม 

-กำรอบรมพัฒนำทักษะของพยำบำลหรือบุคลำกรทำงสำธำรณสุข

-งำนอุบัติเหตุฉุกเฉินได้ส่งบุคคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกำรพยำบำล

-มีกำรพัฒนำกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุทั วไป 



กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการปีงบประมาณ 2559

3. ระบบการส่งต่อ (Referal system) 

- มีอำสำสมัครที ผ่ำนกำรอบรมระดับ FR เป็นผู้น ำส่ง 

- มีกำรจัดระบบกำรสื อสำรมีคุณภำพสูง

- พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที เกี ยวข้องมีควำมตระหนักต่อกำรท ำให้เกิดกำรเคลื อนย้ำยและส่งต่อที  

ปลอดภัย

4. การดูแลผู้บาดเจ็บระยะฟ้ืนฟู (Rehabilitation)

- มีกำรวำงแผนพัฒนำกำรเชื อมต่อข้อมูลกับโรงพยำบำลแม่ข่ำยระดับจังหวัด ระดับอ ำเภอ

- มีกำรติดตำมประเมินผลกำรติดตำมดูแลต่อเนื องในกลุ่มเป้ำหมำย



เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง

2557 2558 2559

ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ ราย ร้อยละ

ใช้บริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ

ผู้ป่วยทั้งหมด 4,046 3,788 4,004

ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร 269 6.64 279 7.36 332 8.29

ผู้ป่วยอุบัติเหตุทั่วไป 353 8.72 430 11.35 378 9.44

การออกรับเหตุผู้ป่วยอุบัติเหตุ ภายใน 

10 นาที

100% 97.3 97.24 97.93

ผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรได้รับการน าส่ง

โดยระบบEMS

60% 112 41.71 110 39.58 145 43.68

ผู้ป่วยอุบัติเหตุที่เข้าเกณฑ์ Fast track

( HT ,Trauma) ได้รับการส่งตอ่

ภายใน 45 นาที

100% 18 96 22 100 31 100

อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกินร้อยละ 16

ต่อแสนประชำกร

3 10.77 1 4 1 4



มะเร็ง



แนวทางการด าเนินงานทีผ่า่นมา
1. คัดกรองประชากรกลุ่มเสี่ยงอายุ 40-75 ปี ทุกคนด้วยค าถาม
2. ตรวจพยาธิในกลุ่มเสี่ยง
3. จ่ายยารักษาบ าบัดผู้ติดเชื้อ
4. จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสในการ ลด ละเลิกการบริโภค.
6. ให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวด u/s
7. จัดกิจกรรมในโรงเรียนต้นแบบ



กลุ่มเป้าหมาย 28,061 รำย
Verbal Screening post 22,219 รำย
ร้อยละ 79.18%
ตรวจหาไข่พยาธิ 2,228 รำย
OV 415 รำย
จ านวนกลุ่มเสี่ยง 1,000 รำย
นัด CT SCAN 19 รำย

ข้อมลูสรุปผลการคดักรองกลุม่เส่ียง
มะเร็งตบัและทอ่น ้าด ี ปี 2559



สิ่งที่จะด าเนินการในอนาคต
2560



1. เป็นอ าเภอป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรอันดับ 1

2. พัฒนาระบบการตรวจคดักรองมะเร็งตับและท่อน้ าดี

3. พัฒนางานขอ้มูลข่าวสารให้ครบถ้วนถูกต้องและทนัเวลา

4. พัฒนาระบบ IC, ขยะติดเชื้อในระดับ Cup ให้ได้มาตรฐาน

5. พัฒนาระบบการตรวจคดักรองพฒันาการ (เด็กตามกลุ่มวัย,เด็กที่มี

ภาวะบกพร่อง)



ผลงานเด่น/สิ่งที่ภาคภูมิใจ



หน่วยบริการที่มีผลงานตามคุณภาพบริการ QOF 

ปี 2558 อันดับที่ 1
ปี 2559 อันดับที่ 2



เป็น Cup ที่มีความร่วมมือและมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชน



ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA ขั้น 3

งานโรคเรื้อรัง NCD
เป็นคลินิก NCD คุณภาพดีเย่ียมระดับเขต  ปี 2559



ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ระดับ 2 ดีมาก



งานเทคนิคการแพทย์
ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ LA

งานรังสีวินิจฉัยได้รับรางวัล
ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัยดีเด่น 

ระดับ เขต
(ส่งเข้าประกวดระดับประเทศในปี 2560)



งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ได้รับคัดเลือก

ER ดีเด่น ประจ าปี 2559
(ระดับ F2+F3)



เครือข่าย DSH PCA ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 7



QSC  ระดับจังหวัด ปี 2559



ระบบเยี่ยมบ้าน โดยทีมหมอครอบครัว



หมอครอบครัว : หมอข้างบ้าน  Thai PBS



อ าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบย่ังยืน 
ระดับจังหวัด ปี 2555



ต าบลสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย ลดภัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ระดับภาค ปี 2555



อสม.ดีเด่นระดับชาติ
สาขา การบริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน(ศสมช.)และการสร้างหลักประกันสุขภาพ ปี 2556



ต าบลจัดการสุขภาพดีเด่น ระดับเขต ปี 2557
บ้านหนองหัวคน ต.หนองหมื่นถ่าน



ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
บ้านโนนสมบูรณ์ ต.หน่อม



อสม.ดีเด่นระดับภาค
สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2559



ปัญหาอุปสรรค
ข้อ ประเด็น
1 กำรเงินขำดสภำพคล่อง
2 ขำดแคลนบุคลำกร(ขำด/กำรกระจำยไม่เหมำะสม)
3 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลไม่มีประสิทธิภำพ  (ขำดกำรท ำ Data  Information)
4 ขำดกำรบูรณำกำรงำน  กิจกรรม  หน้ำที ของบุคลำกร
5 ประชุมระดับจังหวัดมำกเกินไป



ข้อเสนอแนะ



จบการน าเสนอ
สวัสดีครับ.


