
ยนิดีต้อนรับ
นพ.สวสัดิ์  อภวิจันีวงศ์

และคณะผู้ตรวจราชการ  กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านนาหลวง

8 สิงหาคม 2562



ข้อมูลท่ัวไป
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

ต าบลจนัทร์เพญ็



ปิรามิดประชากร



ข้อมูลด้านสาธารณสุข
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวยั
 เด็ก 0 – 5 ปี 498 คน
 หญิงต้ังครรภ์รายใหม่ 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 75 คน

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



ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สถิตชีิพ

11.4
12.9

10.5
9.3

5.5
7.5 6.5 5.5 5.8

2.83.9
6.4 5.0 3.5 2.7

0

5

10

15

2558 2559 2560 2561 2562

อตัราเกิด
อตัราตาย
อตัราเพ่ิม

อตั
รา
/พ
นัป

ระ
ชา
กร

ปี 2558 2559 2560 2561 2562

จ านวนเกดิ 82 93 76 67 40

จ านวนตาย 54 47 40 42 20



ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอก

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62
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ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สาเหตุการป่วยโรคทีต้่องเฝ้าระวงั

ที่มา : R506  ณ 1 ม.ค. – 30 ม.ิย. 62
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ข้อมูลด้านสาธารณสุข
สาเหตุการตาย

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62
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ปัญหาสาธารณสุข 5 อนัดับแรก

1. เบาหวาน / ความดนัโลหิตสูง 

2 มะเร็งท่อน า้ดี

3 อุบตัเิหตุจราจร / จมน า้

4 อนามยัแม่และเดก็ 

5 ไข้เลอืดออก 



แผนงานโครงการ

2 ผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร พระภิกษุ   1
1 อนามยัแม่และเดก็

3 ควบคุมโรค
1 ทนัตสาธารณสุข

อาชีวอนามยั 1
อุบตัิเหตุ 1

สุขภาพจิต 111
โครงการ
192,595

63.64
27.27

9.09 ยงัไม่ด าเนินการ
ก าลงัด าเนินการ
ด าเนินการแล้ว



ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวดั

คณะที ่1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค
และการจดัการสุขภาพ

ม ี 4  ตวัช้ีวดั
ผ่าน  4 ตวัช้ีวดั

คณะที ่2 การพฒันาระบบบริการสุขภาพ

ม ี 16  ตวัช้ีวดั
ผ่าน  7 ตวัช้ีวดั

43.75

100



คณะที ่1 
การส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค

และการจดัการสุขภาพ



กลุ่มสตรี

อตัราส่วนการตายมารดา
เป้าหมาย ≤ 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
ผลงาน 0

แนวทาง
1. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ในชุมชนให้เร็ว
2. หญิงตั้งครรภ์ทุกคนได้รับการฝากครรภ์คุณภาพ
3. ด าเนินงานตามนโยบาย 3 ก  และ MCH  Board
4. หญิงหลงัคลอดได้รับการติดตามเยีย่มดูแล
5. โครงการอบรมเพือ่พฒันารูปแบบการดูแลแม่และเด็ก ตามนโยบาย 3 ก

คลอดมีชีพ หญิง 15-19 ปี
เป้าหมาย ≤ 38 ต่อพนั
ผลงาน 48.91

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62



นวตักรรม ANC คุณภาพ

ANCดูแลตามระดับความเส่ียง

Care plan รายบุคคล

Checklist  Triferdine

แบบประเมินน ้าหนัก < 2,500

แบบประเมินโรคหัวใจ
เส่ียง   ส่งพบโภชนากร



อตัราการคลอดมชีีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62
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กลุ่มเด็ก

ที่มา : HDC  ณ  30 ม.ิย. 62

เด็ก 0-5 ปี พฒันาการสงสัยล่าช้า
เป้าหมาย  ≥ 20%
ผลงาน 45.80

เด็กพฒันาการสงสัยล่าช้าประเมินซ ้า
เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 41.67

เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
เป้าหมาย  ≥ 57%
ผลงาน 45.50

เด็ก 0-5 ปี ได้รับการช่ังน ้าหนักวดัส่วนสูง
เป้าหมาย  ≥ 90%
ผลงาน 80.12

สาเหตุ
1. ผู้ปกครองไม่มีความตระหนัก
2. ฐานะทางด้านเศรษฐกจิ
3. การย้ายถิ่นฐาน

แนวทาง
1. สร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง
2. กระตุ้นให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม
3. โครงการอบรมเพือ่พฒันารูปแบบ
การดูแลแม่และเด็ก ตามนโยบาย 3 ก



พฒันาการเด็ก 0-5 ปี ( HDC 7 ส.ค. 62 )
ความครอบคลุมการคัดกรอง

61.31
38.69

คดักรอง ยงัไม่คดักรอง

(118)
(187)

พฒันาการส่งสัยล่าช้า

50.2749.73

สมวยั ล่าชา้

(93) (94)

การติดตามประเมินซ ้า

47.3152.69

ประเมินซ ้ า ไม่มาประเมินซ ้ า

(49) (44)

พฒันาการสมวยัหลังติดตาม

97.73

2.27

สมวยั ล่าชา้

(1)

(43)



การดูแล ผู้สูงอายุ ระยะยาว

Long Term Care
เป้าหมาย ≥ 60%
ผลงาน 100

สปสช. 19 ราย     งบประมาณ 95,000 บาท
อบต. 12 ราย     งบประมาณ 78,000  บาท
ปัจจุบันคงเหลอืผู้สูงอายุที่ดูแล 8  ราย

17.89

82.11

งบประมาณ

อบต. รพ.สต.

35.38

48.46

16.16
การเบิกจ่ายงบประมาณ

วสัดุอุปกรณ์ CG เบิกแล้ว CG ยงัไม่เบิก

ตดิเตยีง            ตดิบ้าน  1 ราย



NCD

กลุ่มสงสัยความดันโลหิตสูงได้รับการวัดความดันโลหิตทีบ้่าน
เกณฑ์  ≥ 30%

ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเส่ียง เกณฑ์  ≤ 2.05%

เป้าหมาย

1.53
ผลงาน ร้อยละ

131 2

เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

32.30226 73



คณะที ่2
การพฒันาระบบบริการสุขภาพ



รพ.สต.ติดดาว

รพ.สต.บ้านนาหลวง   
ผ่านเกณฑ์การด าเนินงาน ระดบั 5 ดาว ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ปี 2560



การใช้ยาสมเหตุสมผล ( RDU )

RDU ระบบการหายใจช่วงบน
เป้าหมาย ≤ 20 %
ผลงาน 1.04

RDU โรคอุจจาระร่วง
เป้าหมาย ≤ 20 %
ผลงาน 10

แนวทาง
1. รักษาโดยการประเมนิอาการของผู้ป่วย
2. จ่ายยาสมุนไพรในการรักษาพยาบาล
3. นัด F/U    3  วนั



TB

อตัราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ เกณฑ์ ≥ 85%

ปี พ.ศ.

4
จ านวนผู้ป่วย(คน) รักษาหาย

2560 4 100
ร้อยละ

42561 4 100

02562 0 0



คณะที ่3
การพฒันาระบบบริหารจดัการ

เพือ่สนับสนุนการจดับริการสุขภาพ



อตัราก าลังคน

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) อตัรา : ประชากร

พยาบาลวิชาชีพ ( 1 : 2,500 ) 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



Happinometer
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สถานะทางการเงิน

ที่มา : การเงนิ  ณ  30 ม.ิย. 62

ยอดเงนิคงเหลอื 964,299.79  บาท
- เงนิโครงการ 266,211.80  บาท

รายการรับ ปี 62 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



ผลงานเด่น

1. ได้รับรางวลัการด าเนินงานด้านทนัตสาธารณสุข

คลนิิกทนัตกรรมคุณภาพ การแก้ไขปัญหาทนัตสุขภาพ
ในนักเรียนประถมศึกษา



ผลงานเด่น

2. พืน้ที่ต้นแบบของอ าเภอในการด าเนินงานคลนิิกจิตเวช

การด าเนินงาน
1. เร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ 2562
2. คลนิิก  2 เดอืน / คร้ัง
3. ตรวจประเมนิอาการ   จ่ายยา   สันทนาการ



ผลงานเด่น
3. รพ.สต.มาตรฐานอนามยัแม่และเดก็

หมู่บ้านต้นแบบจิตอาสาแม่และเดก็/หมู่บ้านไอโอดนี หมู่ที ่3



ผลงานเด่น
4. โครงการชวนท าด ีลด ละ เลกิบุหร่ีสุรา

ประชุมช้ีแจง
แต่งตั้งคณะกรรรมการ

พฒันาศักยภาพ อสม.
ช่วยเลกิบุหร่ี/สุรา

รณรงค์วันงดสูบบุหร่ีโลก
ภาคีเครือข่ายและโรงเรียน

มอบใบประกาศบุคคลต้นแบบ
เลกิเหล้าตลอดชีวิต

มอบป้าย “ไม่ขายบุหร่ีสุราให้เด็ก
อายุต ่ากว่า 20 ปี”  ให้ร้านค้า

ประชุมอบรมให้ความรู้
บุหร่ี/สุรา



ความต้องการสนับสนุน

สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานและการพฒันาเพิม่มากขึน้

เพิม่ค่าตอบแทนหรือขวญัก าลงัใจให้แก่เจ้าหน้าทีผู้่ปิิบัตงิาน

1

2



ขอขอบพระคุณ


