
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพนปลาโหล



สอ.โพนปลาโหล ๒๕๓๙

รพ.สต.โพนปลาโหล ๒๕๕๔
สอ.พระราชทานบ้านนางอย ๒๕๒๔



วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์สุขภาพชุมชนที่มีภูมิทัศน์สวยงาม  

ให้บริการได้คุณภาพมาตรฐาน

ผู้รับบริการประทับใจ

พันธกิจ

มุ่งพัฒนา  ๕ ส.อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

จัดระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ



นางยวนใจ  นาครภัฏ
นวก.สาธารณสุขช านาญการ

ผอ.รพ.สต.โพนปลาโหล น.ส.กัญญาณัฐ  งอยผาลา
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

น.ส.ณัฐพร  ตะมะโคตร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

น.ส.ขนิษฐา  งอยผาลา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

น.ส.อรัญณิการ์  วิดีสา
พนักงานบริการ

ข้อมูลบุคลากร

น.ส.วัชราพร  พูลเพ่ิม
แพทย์แผนไทย



ข้อมูลทัว่ไปของ รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล

รับผิดชอบจ านวน 3 หมู่บ้าน มีจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด 
725 หลังคาเรือน ประชากร 3,227 คน ,ชาย จ านวน 1,604 
คน คิดเป็นร้อยละ 49.71 หญิง จ านวน 1,623 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.29 ผู้สูงอายร้อยละ 12.46

ทิศเหนือ ติด ต าบลตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
ทิศใต้ ติด ต าบลนาตาล
ทิศตะวันออก ติด ต าบลจันทร์เพ็ญ
ทิศตะวันตก ติด ต าบลบึงทวาย

บ้านไกลสุด : บ้านโคกงอย ม. 3  ระยะทาง  3  กโิลเมตร
สามารถเดนิทางถงึ รพ.สต. ได้ไม่เกนิ 10 นาที

โครงสร้างประชากร (ปิระมดิประชากร)



ตวัช้ีวดัจากกระทรวง HDC



ตวัช้ีวดัจากกระทรวง HDC



ตวัช้ีวดัจากกระทรวง HDC



1.บริหารดี



หลักเกณฑ์

ปัญหา

ข้อมูลสนับสนุน รวมคะ

แนนที่

ได้

ล าดับ

ที่ของ

ปัญห

า

๑. อุบัติเหตุ อัตราตายในปี ๒๕๖๑ คิดเป็น 

๔๕.๓ ต่อแสนประชากร (ไม่เกิน 

๑๖ ต่อแสนประชากร) เป็น

อันดับ ๑ ของจังหวัดสกลนคร

๓๐ ๑

๑. ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ในตับ/

มะเร็งท่อน  าดี

อัตราป่วย อัตราป่วยร้อยละ 

๑๑.๓๖

๓๐ ๒

๒. ปัญหาโรคเบาหวาน อัตราป่วยร้อยละ ๘.๖๔  ของ

กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ นไป
๒๗ ๓

๓. ปัญหาโรคความดันโลหิต อัตราป่วยร้อยละ ๑๔.๙๒  ของ

กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ นไป

๒๖ ๔

๔. ปัญหาโรคไต อัตราป่วยร้อยละ ๑.๐๙   ของ

กลุ่มอายุ ๓๕ ปีขึ นไป

๒๕ ๕

2.
ประสาน
งานดี 

ภาคีมีส่วนร่วม

การท าประชาคมในชุมชน โดยการบูรณาการ ภาคส่วนในชุมชน



ประเภทต าแหน่ง จ านวน
อตัรา:

ประชากร
ค่ามาตรฐาน

พยาบาลวชิาชีพ 1 1:3,227 1:5,000

นักวชิาการสาธารณสุข 2 1:1,614 1:2,500

แพทย์แผนไทย 1 1:3,227
1 คน/สถาน
บริการ

โอกาสพฒันา : ทนัตาภิบาล  เพิม่ 1 คน

แผนพฒันาศักยภาพบุคลากรบริการด ีมคุีณธรรม
ใส่ใจประชาชน 

ส่งผลต่อสุขภาพทีด่ี
ค่านิยม

การตรวจ ผดิปกติ ร้อยละ

ความดนัโลหิต 0 0

รอบเอว เกิน 1 20

BMI เกิน 1 20

โคเลสเตอรอลสูง 1 20

ตรวจสุขภาพประจ าปี

3.
บุคลากรดี

ความผาสุกของเจ้าหน้าที่ 5 คน
อยู่ระดบัมีความสุข 50 - 74.99



๑. สตรีและเดก็กลุ่มวยั ๒. วยัเรียน ๓. วยัรุ่น ๔. วยัท างาน

ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกนัโรค  รักษาพยาบาล  ฟ้ืนฟูสภาพ  คุ้มครองผู้บริโภค

๕. วยัสูงอายุ

4.
บริการ
ดี



วจิยั

ผลการส่งเสริมการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม
ต่อการป้องกนัโรคพยาธิใบไม้ตบัและ
โรคมะเร็งท่อน า้ดขีองประชาชนกลุ่มเส่ียง
รพ.สต.บ้านโพนปลาโหล

5.
ประชาชน
สุขภาพดี

นวตกรรม
หนังจ๋อน้อย ลดเส่ียงลดโรค



OTOP : การด าเนินงานป้องกันการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ท้องถนน (RTI) ของรพ.สต.บ้านโพนปลาโหล

มีเครือข่ายคณะท างาน
Unity Team 

จากมติที่ประชุม พชอ. เต่างอย ได้เลือกปัญหาอุบัติทางท้องถนนเป็นปัญหา อันดับที่ ๑



เชิงรับ

เชิงรุก

จุดเสี่ยงในชุมชนได้รับการดูแลเพื่อปอ้งกัน
เหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากภาคีเครือข่ายต่างๆ

ดูแลระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

การป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน (RTI)

การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลการอยู่เวรจุดตรวจ

การแก้ไขปัญหา



D (Disability) ท ากับกลุ่มไหนบ้าง
Cuatomer Focus

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพกับ
กลุ่ม อสม.

อบรม การช่วยฟื้นคืนชีพกับ
จนท.ใน รพ.สต.

อบรมซ้อมแผน จนท.FR , จนท.อบต. , 
อปภร. , ผู้น าชุมชน , นักเรียน , ครู



การจดักิจกรรมรณรงคใ์นชุมชนในวนัส าคญั เชน่ ประเพณีไหลเรือไป งานวนั อสม.เป็นตน้

การมีส่วนร่วมของชุมชน
Community participation



สอนตามหลกัสูตรโรงเรียน อสม.และการซ้อมแผนอุบตัิเหตุในชุมชน

การเสริมสร้างพลัง/ถ่ายทอดความรู้
Appreciation



คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์

ซ้อมแผน
อุบัติเหตุ

สสจ. ,คปสอ.เต่างอย, สสอ. 
อบต. ,รพ.สต. ,ชุมชน

การใช้ทรัพยากรร่วมกับหนว่ยงานอื่น
Resoure Sharing



ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ

ระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชน
Essential Care



OTOP : อันดับที่ ๒ การด าเนินงานป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดี ของรพ.สต.บ้านโพนปลาโหล



ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถึงปัญหา

มีเครือข่ายคณะท างาน
Unity Team 



D (Disability)

จากการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายโรคพยาธิใบไม้ตับ อายุ 15 ปีขึ นไป 
เมื่อปี 2561  จ านวน 416 ราย  พบพยาธิใบไม้ตับ 16 ราย  
คิดเป็นร้อยละ  3.85

ท ากับกลุ่มไหนบ้าง
Cuatomer Focus

ตรวจอุจจาระ จ่ายยา

ตรวจอัลตร้าซาวด์ การใช้สื่อการสอน E – book ใน 
โรงเรียน ให้ความรู้แก่นักเรียน



การมีส่วนร่วมของชุมชน
Community participation



สอนตามหลกัสูตรโรงเรียน อสม.

อบรมการตรวจพยาธิใบไมต้บั

นางวอน  ศิริฟอง  
บุคคลต้นแบบไม่กนิปลาดบิ

และปลาร้าดบิ
จดัตั้งชมรมไม่กินปลาดิบ

การเสริมสร้างพลัง/ถ่ายทอดความรู้
Appreciation



คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์

มะเร็ง
ท่อน้ าดี

สสจ. ,คปสอ.เต่างอย, สสอ. 
อบต. ,รพ.สต. ,ชุมชน

การใช้ทรัพยากรร่วมกับหนว่ยงานอื่น
Resoure Sharing



ติดตามเยี่ยมกลุ่มเสี่ยง บ้านนี้ไม่กินปลาดิบ

ร้านส้มต าปลาร้าสุก

ระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มประชาชน
Essential Care



มีทีมสหวิชาชีพในภาคส่วนสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วย

Sakolnakorn Model  สู ่ Taongoi model

OTOP : อันดับที่ ๓ การด าเนินงานป้องกันโรคเบาหวาน 
ของรพ.สต.บ้านโพนปลาโหล

คัดกรองประชาชน 
อายุ 35 ปี ขึ้นไป

เป้าหมาย ๙๗๒ คน คัดกรอง 
๙๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ 

๙๗.๔๖ มีความเสี่ยง ๖ คน 



ระบบบริการได้มาตรฐาน 

สถานทีท่ างานน่าอยู่ 

มุ่งสู่ทมีงานคุณภาพ

ประชาชนสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยัง่ยืน



ขอบคุณค่ะ


