
ยนิดต้ีอนรับ
นายศักดิ์ชาย  ซองทุมมนิทร์

และคณะนิเทศติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานสาธารณสุข
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาหลวง
4 กรกฎาคม 2562



ข้อมูลทัว่ไป

รพ.สต.นาหลวง    รพ.สต.ขนาดกลาง
อบต. 1  แห่ง
โรงเรียน 4   แห่ง
ศพด. 2 แห่ง 
หมู่บ้าน 8  หมู่บ้าน
หลงัคาเรือน 1,750 หลงัคา
ประชากรทั้งหมด 7,242  คน 
ประชากร  UC 5,503  คน 
บุคลากรสาธารณสุข 11  คน
อสม.                               151  คน



ข้อมูลทัว่ไป
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ข้อมูลด้านสาธารณสุข

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั
 เด็ก 0 – 5 ปี 498 คน
 หญิงต้ังครรภ์ 24 คน

กลุ่มวยัเรียนและวยัรุ่น
 เด็ก 6 – 14 ปี 833 คน
 เยาวชน 15 – 24 ปี 985 คน

กลุ่มวยัท างาน
 อายุ 25 – 59 ปี      4,010 คน
 ผู้ป่วย DM/HT 637 คน
 ผู้ป่วย CKD(3-5) 236 คน
 ผู้ป่วยล้างไต 8 คน
 จิตเวช 56 คน

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
 ผู้สูงอายุ 916 คน
 ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง      40 คน
 ผู้พกิาร 339 คน



ข้อมูลด้านสาธารณสุข
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ที่มา : JHCIS  ณ 1 ต.ค. 57 – 30 ม.ิย. 62



ข้อมูลด้านสาธารณสุข

สาเหตุการป่วยโรคทีต้่องเฝ้าระวงั

ที่มา : R506  ณ 1 ม.ค. – 30 ม.ิย. 62
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กลุ่มสงสัย HT ได้รับวดั BP 
ที่บ้าน เป้าหมาย ≥ 30%
ผลงาน 32.30

Pt.DMรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง
เป้าหมาย ≤ 2.05%
ผลงาน 1.53

Long Term Care
เป้าหมาย ≥ 60%
ผลงาน 100

เดก็ 0-5 ปี พฒันาการสมวยั
เป้าหมาย  ≥ 85%
ผลงาน 73.28

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

PP&P Excellence
อตัราส่วนการตายมารดา
เป้าหมาย ≤ 17 ต่อแสนการเกดิมีชีพ
ผลงาน 0

เดก็ 0-5 ปี สูงดสีมส่วน
เป้าหมาย  ≥ 57%
ผลงาน 45.50

เดก็วยัเรียน สูงดสีมส่วน
เป้าหมาย  ≥ 68%
ผลงาน 65.98

คลอดมชีีพ หญงิ 15-19 ปี
เป้าหมาย ≤ 42 ต่อพนั
ผลงาน 48.91

Green & Clean Hospital
เป้าหมาย   พืน้ฐาน
ผลงาน พืน้ฐาน

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62



ผู้ป่วยนอกรับบริการแผนไทย
เป้าหมาย  ≥ 20%
ผลงาน 26.81

RDU โรคอุจจาระร่วง
เป้าหมาย ≤ 20 %
ผลงาน 10

RDU ระบบการหายใจช่วงบน
เป้าหมาย ≤ 20 %
ผลงาน 1.04

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

Service Excellence

Success Rate TB
เป้าหมาย  ≥ 85%
ผลงาน ไม่มี Pt.TB

ที่มา : HDC / Cockpit  ณ  30 ม.ิย. 62

ผู้ป่วยเตยีง 3,4 ได้รับการเยีย่มบ้าน
เป้าหมาย ≥ 85 %
ผลงาน 100



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

ค ารับรองปฏิบัตริาชการ

ที่มา : HDC / Cockpit  ณ  30 ม.ิย. 62

เดก็ 0-5 ปี พฒันาการสงสัยล่าช้า
เป้าหมาย  ≥ 30%
ผลงาน 45.80

เดก็พฒันาการสงสัยล่าช้า
ประเมนิซ ้า เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 41.67

เดก็ 6 ด.-1 ปี ได้รับถุงนิว้
เป้าหมาย  ≥ 70%
ผลงาน 100

เดก็ 12 ปี ฟันดไีม่มผีุ
เป้าหมาย  ≥ 95%
ผลงาน 96.43

หญงิอายุ < 20 ปี ตั้งครรภ์ซ ้า
เป้าหมาย ≤ 5%
ผลงาน 0

มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร
เป้าหมาย  ≥ 30%
ผลงาน 3.61



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

ความครอบคลุมการรับวคัซีนตามเกณฑ์

ที่มา : HDC   ณ  30 ม.ิย. 62

เดก็อายุครบ 2 ปี
เป้าหมาย  ≥ 90%

ผลงาน 78.95
เดก็อายุครบ 1 ปี
เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 87.67

เดก็อายุครบ 3 ปี
เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 76.83

เดก็อายุครบ 5 ปี
เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 54.55



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลกิบุหร่ีทัว่ไทย เทดิไท้องค์ราชัน

ที่มา : Thaiphc.net / HDC   ณ  30 ม.ิย. 62

เกณฑ์  
≥ 85%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

453 109 24.06

ประชากรอายุ 15 ปีขึน้ไป ได้รับการคดักรองผู้เสพ ผู้ตดิ บุหร่ี
เกณฑ์  
≥ 90%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

4,009 3,015 75.21



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

ผู้ป่วยเบาหวาน ควบคุมน า้ตาลได้

ที่มา : HDC   ณ  30 ม.ิย. 62

เกณฑ์  
≥ 40%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

350 48 13.71

ผู้ป่วยความดนัโลหิตสูง ควบคุมความดนัได้
เกณฑ์  
≥ 50%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

580 256 44.14



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

อตัราการใช้บริการสุขภาพช่องปากรวมทุกสิทธ์ิของประชาชน

ที่มา : Cockpit   ณ  30 ม.ิย. 62

เกณฑ์  
≥ 40%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

5,247 3,987 75.99

ร้อยละกลุ่มอายุ 15-17 ปี ได้รับการฝึกแปรงแหย่ขยีข้ีฟั้นในซอกเหงือก 
แบบลงมือปฏิบัติ

เกณฑ์  
≥ 55%

ผลงานเป้าหมาย ร้อยละ

236 202 85.59



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

ไข้เลือดออก

ที่มา : ศูนย์ระบาดวทิยาอ าเภอ ณ  30 ม.ิย. 62

ผู้ป่วยไข้เลือดออก   จ านวน  1  ราย   
อตัราป่วย/แสนประชากร   13.81



ข้อมูลบุคลากร

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) อตัรา : ประชากร

พยาบาลวิชาชีพ 2 1 : 3,621
นักวิชาการสาธารณสุข 3 1 : 2,414
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1: 7,242
นักแพทย์แผนไทย 1 1: 7,242
พกส./ลูกจ้าง 4

เฉลีย่ ( 1 : 1,250 ) 1 : 1,034
รวม 11



สถานะทางการเงนิ

ที่มา : การเงนิ  ณ  30 ม.ิย. 62

ยอดเงนิคงเหลือ 964,299.79  บาท
- เงนิโครงการ 266,211.80  บาท

รายการรับ จ านวนเงิน (บาท)

Fix cost 935,180

ค่าจ้างสหวชิาชีพ 283,746

แพทย์แผนไทย 39,061

กองทุนต าบล 192,595

ฉ.11 145,800

รวม 1,596,382

58.58

2.45

17.77

12.05
9.13

Fix cost
แพทย์แผนไทย
สหวชิาชีพ
กองทุนต าบล
ฉ.11

รายจ่ายเฉลีย่/เดือน      100,000 บาท
อตัราส ารอง 7 เดือน



Happinometer



รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.บ้านนาหลวง   
ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน ระดบั 5 ดาว ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปี 2560



ปัญหาสาธารณสุข 5 อนัดบัแรก

1. เบาหวาน / ความดนัโลหิตสูง 

2 มะเร็งท่อน า้ดี

3 อุบตัเิหตุจราจร / จมน า้

4 อนามยัแม่และเดก็ 

5 ไข้เลือดออก 



ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน

ภาระงานที่เพิ่มขึ้น แต่ระยะเวลาจ ากัด
งานด่วน งานล้นมือ ต้องรีบเร่งส่งให้ทันเวลา
ท าให้งานท่ีท าบางงานขาดคุณภาพ



ขอขอบพระคุณ


