
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ปี 2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์ใหญ่
อ าเภอพนมไพร    จังหวัดร้อยเอ็ด



ต ำบลโพธ์ิใหญ่
วิสัยทัศน์ (Vision)

“โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์ใหญ่เป็น

เครือข่ายบริหารและบริการสุขภาพด้วยระบบบูรณาการ

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน”



พันธกิจ (Mission)
“พัฒนาระบบบริการสุขภาพ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพกับ
พันธมิตรเครือข่าย  กระจายบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพแบบบูรณาการ”



ข้อมูลทั่วไปและสถานะสขุภาพ



ข้อมูลทัว่ไป

ต าบลแสนสุข

ต าบลชานุวรรณ 

- ห่ำงจำกอ ำเภอพนมไพรประมำณ 12 กิโลเมตร 
- ห่ำงจำกจังหวดัร้อยเอ็ดประมำณ 54 กิโลเมตร 
- ห่ำงจำกโรงพยำบำลยโสธร 21 กิโลเมตร



- รับผดิชอบหมู่บ้ำน 14 หมู่บ้ำน  
- จ ำนวน  1,547 หลงัคำเรือน 
- ประชำกรรวม 7,586 คน  

แบ่งเป็นชำย 3,790 คน  หญิง 3,796 คน
- โรงเรียนประถมศึกษำ  5 แห่ง 
- ศูนย์พฒันำเด็กเลก็ 4 แห่ง 
- วัดพุทธ 14  แห่ง
- อสม. 174 คน (1คน/หลงัคำเรือน/44ประชำกร)

ข้อมูลทัว่ไป



ข้อมูลทรัพยากรทางการบริหาร



บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์ใหญ่
1.นางนฤมล สิงหาทิพย์ 
ต าแหน่ง  รักษาการในต าแหนง่ ผอ.รพ.สต

2.นางชฎาทิพย์ แว่นใหญ่
ต าแหน่ง พยาบาลเทคนคิช านาญงาน 

3.นางสาวดวงดาว อาจลึก  
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

4.นางลลดา พรหมพิทักษ์  
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน 

๕.นางพัชรียา น้อยมาลา
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏบิตังิาน



นางจันทร์เพ็ญ  ชนะเกตุ

ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นายสมพร โพธิ์เคน
ลูกจ้างท าความสะอาด

นางไอยรา    พาภักดี
ผู้ช่วยทันตภิบาล

นางนงค์นุช สุทาดา
ลูกจ้างบันทึกข้อมูล

บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโพธิ์ใหญ่

นางสาวศิญารัตน์ ทวีพิพัฒน์กุล
ลูกจ้างบันทึกข้อมูล



สัดส่วนบุคลากรต่อประชากร

ต าแหน่ง จ านวน สัดส่วนต่อประชากร
พยาบาลวิชาชีพ(NP) 2 1:3,793

พ.เทคนิค/จพง.สาธารณสุข 2 1:3,793

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 1:7,586

รวม 5



สถานการณ์เงินบ ารุง 3 ปีย้อนหลัง

ปีงบประมำณ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ยอดยกมำ 219,371.04 108,181.26 305,108.38

รับ 809,525.20 1,180,838.07 950,918.70

จ่ำย 920,714.98 922,687.70 798,780.36

คงเหลือ 108,181.26 366,331.63 316,360.36

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



สถานะสุขภาพ



โครงสร้างประชากร จ าแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

วัยสูงอายุ(60ปีขึ้นไป) 16.33%

วัยท างาน (15-59ปี) 58.75%

วัยรุ่น (15-21 ปี) 8.50 %

วัยเรียน (5-14 ปี)  11.97%

ปฐมวัย (0-5 ปี)  4.44%



ข้อมูลการให้บริการ ปี 2564

ข้อมูลการรับบริการ จ านวน หน่วย

ผู้ป่วยรายใหม่ 4,187 คน/ปี

ผู้ป่วยทั้งหมด 18,412 คน/ปี

จ านวนครั้งที่มารับบริการ 14,225 ครั้ง/ปี

เฉลี่ยจ านวนครั้งต่อวัน 50 ครั้ง/วัน

รวมมูลค่าใช้จ่าย 2,627,884.25 บาท

เฉลี่ยมูลค่าใช้จ่ายต่อครั้ง 143 บาท



ความครอบคลุมสิทธิ

ประชากร UC ขรก./รัฐฯ ประกันสังคม อื่นๆ ความครอบคลุม

7,586 6,334 283 966 3 99.99%



กำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2564



กำรด ำเนินงำน 3 หมอ 3 มอบ ในระยะแรก



หมอคนท่ี 1หมอคนท่ี 2หมอคนท่ี 3

แพทย์ประจ ำพืน้ท่ี
นพ.พศิิษฐ์ จันทร์สำม

1:1,547

จนท.สธ. จำก รพ.สต. 
จ ำนวน 5 คน (หมอแดง/
หมอหมี/หมอดำว/หมออีด๊/

หมอนิล)

อสม. จ ำนวน 174 คน
1:9 ครอบครัว

ครอบครัว/ประชำกร
(1,547 ครัวเรือน)

1:310

1:310

1:310



รพ.สต.ติดดำว

ปี 2561 ผ่ำนกำรประเมนิ รพ.สต.ตดิดำว

ปี 2564 รักษำสภำพต่อเน่ือง 
(81.88%)



โครงกำรตำมพระรำชด ำริ  ควบคุมโรคขำดสำรไอโอดีน
หมู่บ้ำนไอโอดีน



กำรส่งเสริมพฒันำกำรเด็กตำมกลุ่มวัย



หมู่บ้ำนต้นแบบปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภำพ





กำรพฒันำคุณภำพชีวิต พชอ.สู่ พชต.



1.ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอุบัติเหตุทางถนน

2.ด้านส่งเสริมการประกอบ
อาชีพ

(เกษตรอินทรีย์) 

4.โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน  าดี

3. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  

5.การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ระยะยาว  (Long Term Care)

กำรขบัเคล่ือนงำน  พชต.



1. กจิกรรม ลดอุบัติเหตุในชุมชน และยำเสพติด



2. เกษตรอนิทรีย์  ผกัปลอดสำรพษิ



3. กำรจัดกำรส่ิงแดล้อมและส่ิงปฏิกลูในชุมชน



4. กำรด ำเนินงำนมะเร็งตับและท่อน ้ำดี



5. กำรด ำเนินงำน Long term care

ประชุมก่อนกำรด ำเนินงำน 
ปี2563

CG เยีย่มผู้สูงอำยุติดบ้ำน 
ติดเตียง

อบรมฟ้ืนฟู CG



กำรด ำเนินงำนทันตสำธำรณสุขในพืน้ที่



กำรตรวจคัดกรองและตรวจสุขภำพผู้ป่วยเบำหวำนในพืน้ที่



กำรป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19ในพืน้ที่



กำรเสริมพลงัและก ำลงัใจแก่อสม.
จัดงำนวันอสม. ประจ ำปี 2564



กำรด ำเนินงำนกำรฉีดวัคซีนโควิด 19 ในพืน้ที่





ผลงำนควำมครอบคลุมกำรฉีดวัคซีนโควดิ 19 รวมทุกกลุ่ม

เป้ำหมำยทั้งหมด ผลกำรด ำเนินงำน ร้อยละ

7,104 5,511 77.58

ข้อมูลจำก  Nemocare.net

ณ วนัท่ี 17 ธ.ค. 2564



รับคณะนิเทศ  ติดตำมและกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติรำชกำร จำก สสจ.ร้อยเอด็ รอบที่1/2564





นวตักรรมและผลงำนเด่น ปี 2564



ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวดั  ปี 2564



กำรประเมนิผลกำรปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 รอบ 2/2564
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลบ้ำนโพธ์ิใหญ่    ต ำบลโพธ์ิใหญ่   อ ำเภอพนมไพร   จังหวดัร้อยเอด็

ที่ ตัวชีวั้ด น ำ้หนัก
ผลการด าเนินงาน

เป้ำหมำย ผลงำน ร้อยละ คะแนน

1
ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักกำร
ป้องกันมำรดำตำย

1.1 ร้อยละหญิงต้ังครรภไ์ด้รับยำเมด็เสริมไอโอดนี 2.5 10 9 90 5
1.2 ร้อยละหญิงต้ังครรภท์ีม่ภีำวะโลหติจำง 2.5 10 0 0 5
2 ร้อยละของเดก็ 0-5 ปี มพีัฒนำกำรสมวัย 5 203 200 98.5 5
3 ร้อยละของเดก็อำยุ 6 - 14 ปี สูงดสีมส่วน 2.5 433 312 72.06 5
4 อัตรำกำรคลอดมชีีพในหญิงอำยุ 15-19 ปี ไม่เกิน 15 

ต่อประชำกรหญิง อำยุ 15–19 ปี 1,000 คน
2.5 213 1 4.69 5

5 ร้อยละของผู้สูงอำยุทีไ่ด้รับกำรคัดกรองสุขภำพ 2.5 1,239 1,220 99.35 5

6
ร้อยละของผู้สูงอำยุทีม่ภีำวะพึง่พงิทีไ่ด้รับกำรดูแลตำม 
Care Plan 5 25 25 100 5

7 ร้อยละของครอบครัวทีล่งทะเบยีน โครงกำร 10 ล้ำน
ครอบครัวไทย และมพีฤตกิรรมแบบ New Normal 
เพิม่อัตรำกำรออกก ำลังกำย ร้อยละ 60

2.5 1,547 1,283 82.93 5

8 ระดับควำมส ำเร็จของคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตระดับต ำบล (Subdistrict Health Board : 
SHB) ทีม่คุีณภำพ  

7.5 1 1 100 5



9 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักผู้ป่วย
เบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำน และอัตรำป่วย
ควำมดันโลหติสูงรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงควำมดันโลหติสูง            

9.1 ร้อยละผู้ป่วยเบำหวำนรำยใหม่จำกกลุ่มเส่ียงเบำหวำน 5 60 0 0 5

9.2
ร้อยละผู้ป่วยควำมดันโลหติสูงรำยใหม่จำกกลุ่มเสี่ยงควำม
ดันโลหติสูง 5 4 0 0 5

10 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน ำ้หนักของผู้ป่วย
โรคเบำหวำน     และโรคควำมดันโลหติ    สูงทีค่วบคุมได้ 

10.1
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบำหวำนทีค่วบคุมระดับน ำ้ตำลใน
เลือดได้ดี 7.5 367 54 14.71 0

10.2
ร้อยละของผู้ป่วยโรคควำมดันโลหติสูงทีค่วบคุมระดับ
ควำมดันโลหติได้ดี 5 682 377 55.28 0

11 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ด้รับกำรดูแลจำก อสม. 
หมอประจ ำบ้ำนมคุีณภำพชีวิตทีด่ ี 7.5 174 174 100 5

12 ระดับควำมส ำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนักของ
โรงพยำบำลทีใ่ช้ยำอย่ำงสมเหตุผล

12.1
ร้อยละโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทีผ่่ำนเกณฑก์ำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผล (RDU2) 2.5 1 1 100 5

12.2

ร้อยละหน่วยบริกำร(รพ./รพ.สต.) มกีำรด ำเนินงำนกำร
ส่งเสริมกำรใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน (RDU In 
Community) ผ่ำนเกณฑ ์ระดับ 3

2.5 1 1 100 5



13
ร้อยละของผู้ป่วยนอกทัง้หมดทีไ่ด้รับบริกำรตรวจ วินิจฉัย 
รักษำโรค และฟ้ืนฟูสภำพด้วยศำสตร ์กำรแพทยแ์ผนไทยและ
กำรแพทยท์ำงเลือก

7.5 7,644 3,279 42.9 5

14
ร้อยละของประธำน อสม. ระดับอ ำเภอ/ต ำบล/หมู่บ้ำน และ
เครือข่ำยสุขภำพ ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้นโยบำยด้ำน
สำธำรณสุขอย่ำงต่อเน่ือง 

2.5 14 14 100 5

15
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลตดิดำว ผ่ำนเกณฑป์ระเมนิ
คุณภำพ รพ.สต.ตดิดำว 5 1 1 100 5

16 ร้อยละของหน่วยบริกำรทีผ่่ำนเกณฑคุ์ณภำพข้อมูล 10 1 1 100 5
17

ระดับควำมส ำเร็จกำรด ำเนินงำนวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีสุขภำพทีค่ิดค้นใหม่หรือพัฒนำต่อยอด

7.5 1 1 100 5



ตวัช้ีวดัทีไ่ม่ผ่ำนเกณฑ์ ปี 2564

• มีผู้ป่วยเบาหวานจ านวนมาก
• ผู้ป่วยไม่ตระหนักถึงการดูแลตัวเอง

ตัวชี้วัดที่ 10.1 : ร้อยละ
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ าตาล

ได้ดี

• ผู้ป่วยไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของ
โรคและภาวะแทรกซ้อน จึงไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัดที่ 10.2 :ร้อยละ
ของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ควบคุมระดับ

ความดันโลหิตได้ดี



สรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมตวัช้ีวดั 
ปี 2564

จ ำนวนตัวช้ีวัดทั้งหมด 17 ตัวช้ีวัด ร้อยละ

ผ่ำนเกณฑ์ 15 88.24

ยงัไม่ผ่ำนเกณฑ์ 2 11.76



ตัวช้ีวดัทีเ่ป็นแนวทำงพฒันำ ปี 2564

ตัวช้ีวดั เกณฑ์ ผลงำนรอบ แนวทำงกำรด ำเนินงำนใน แนวทำงที่จะด ำเนินกำรต่อไป

10. ระดบัความส าเร็จของ
ร้อยละเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั
ของผูป่้วยโรคเบาหวานและ
โรคความดนัโลหิตสูงท่ี
ควบคุมได้

10.1 ร้อยละของผูป่้วย
โรคเบาหวานท่ีควบคุม
ระดบัน ้าตาลในเลือดไดดี้

ร้อยละ 
40 

14.71 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม 4อ
3ส
- หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม
-โรงเรียนเบาหวาน
-การป้องกนัภาวะแทรกซอ้น
ทางเทา้ในผูป่้วยเบาหวาน

-สร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
-ติดตามประเมินผลหมู่บา้นปรับเปล่ียน
-แลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ

10.2 ร้อยละของผูป่้วยโรค
ความดนัโลหิตสูงท่ีควบคุม
ระดบัความดนัโลหิตไดดี้

ร้อยละ 
74

55.28 - ปรับเปล่ียนพฤติกรรมตาม 4อ
3ส
- หมู่บา้นปรับเปล่ียนพฤติกรรม
-โรงเรียนเบาหวาน 

-สร้างแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
-ติดตามประเมินผลหมู่บา้นปรับเปล่ียน
-แลกเปล่ียนเรียนรู้จากบุคคลตน้แบบ



แนวทำงกำรด ำเนินกำร KPI ที่ยงัไม่ผ่ำนเกณฑ์ ปี 2564



กำรปรับพฤติกรรม  เปลีย่นสุขภำพ คนต ำบลโพธ์ิใหญ่



กำรปรับพฤติกรรม  เปลีย่นสุขภำพ คนต ำบลโพธ์ิใหญ่



• สถำนท่ีในกำรให้บริกำรคับแคบ

• ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำท่ี

• มีเขตรับผิดชอบใหญ่ 14 หมู่บ้ำน ท ำให้
กำรท ำงำนล ำบำก

• ผู้มำรับบริกำรจ ำนวนมำก 

ปัญหำและอุปสรรค

• บุคลำกรเพิม่

• อุปกรณ์ด้ำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

• ร้ัวรพ.สต.ใหม่

• อำคำร รพ.สต. หลังใหม่

ส่ิงทีต้่องกำร
สนับสนุน





ขอบคุณค่ะ


