
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก

ขอต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12
ด้วยความยินดียิ่ง

นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร



สถานที่ตั้ง

เลขที่ 427 ถนนห้วยทราย-ปากพะยูน หมู่ที่ 8 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน 
จ.พัทลุง 

ห่างจากที่ว่าการอ าเภอป่าบอน 15 กม.

ห่างจากตัวจังหวัดพัทลุง 45 กม. 

เป็นหน่วยงานในเครือข่ายโรงพยาบาลป่าบอน

ข้อมูลทั่วไป



รพ.สต.บ้านน้ าตก

แผนที่แสดงที่ตั้ง รพ.สต.บ้านน้ าตก



วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านน้ าตก เป็นองค์กรที่มี
ระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาค พร้อม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และทุกภาคส่วน เพื่อ
สร้างจิตส านึกด้านสุขภาพให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดี



พันธกิจ (Mission)

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวม และสนับสนุนให้เกิด
การสร้างวัฒนธรรมสุขภาพที่ดี

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร 
และองค์ความรู้ทางการแพทย์และการสาธารณสุข สู่การ
ปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน



ค่านิยมร่วมองค์กร (Core value) รพ.สต.บ้านน้ าตก 
(NUMTOK)

N : Network การท างานโดยอาศัยเครือข่าย พันธมิตรด้านสุขภาพ

U : Understanding มีความรู้ ความเข้าใจ มีเชาวน์ปัญญา

M : Management มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

T : Teamwork มีการท างานเป็นทีม

O : Openness เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้

K : Knowledge ใช้ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานให้ส าเร็จ



การแบ่งงานตามโครงสร้างกลุ่มงานใน รพ.สต.

นางสุภาวดี จีนจาม
พยาบาลวิชาชีพ

นายไพโรจน์ แสงจง 
นักวิชาการสาธารณสุข

นายมณเฑียร รัตนตรัง
ผอ.รพ.สต.

กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข

กลุ่มงานส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค

กลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ

นางสาวถนอมจิต ด าปาน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวศิรภสัร ศรีชูทอง
พนักงานธุรการ



ต าแหน่ง อัตราส่วน

พยาบาลวิชาชีพ 1 : 2,971

นักวิชาการสาธารณสุข 1 : 991

จพ.สาธารณสุข 1 : 991

ประชากรจากส ารวจ = 2,971 คน  

อัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อประชากร



ที่มา : ข้อมูลจากการส ารวจ ก.ค.63

จ านวนหลังคาเรือนและประชากร

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จ านวนประชากร

จ านวนหลังคาเรือน
ชาย หญิง รวม

1 บ้านน้ าตก 696 706 1,402 413
2 บ้านควนเคี่ยม 345 347 692 172
8 บ้านควนช้างตาย 428 449 877 185

รวม 1,469 1,502 2,971 770



ข้อมูลสถิติสุขภาพ 
ประเภท จ านวน

ผู้พิการ (ทุกประเภทความพิการ) 12

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 245

ผู้ป่วยเบาหวาน 117

ผู้ป่วยติดเตียง 7



รายงานโรคทางระบาดวิทยา

ชื่อโรค
ปี 2563

จ านวน อัตรา/แสนประชากร
อุจจาระร่วง 13 437.56
โรคตาแดง 3 100.98

มือ เท้า ปาก 2 67.32
ไข้เลือดออก 5 168.29



ข้อมูลสถิติชีพ ย้อนหลัง 3 ปี



กราฟแสดงการรับ - จ่ายเงินบ ารุง 5 ปี ย้อนหลัง
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การจัดบริการปฐมภูมิ

ส่งเสริม ป้องกัน

รักษา ฟื้นฟู



การจัดบริการปฐมภูมิ

ส่งเสริม



การจัดบริการปฐมภูมิ
ป้องกัน



การจัดบริการปฐมภูมิ
รักษา



การจัดบริการปฐมภูมิ

ฟื้นฟู



การจัดบริการปฐมภูมิ
บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสถานบริการ มีระบบ

การส่งต่อ กรณีเกินขีดความสามารถหรือต้องการหารือ 
จะขอค าปรึกษาจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 



ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การ
ประเมิน

รายงานตัวชี วัดพื นที่
1. ร้อยละความครอบคลุมของการตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็กอายุ 12 ปี 

> ร้อยละ 
40.00

64 37 57.81 ผ่าน

2. ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีฟันดีไม่มีผุ (Cavity 
free) 

> ร้อยละ 
60.00

37 37 100.00 ผ่าน

3. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากการคัด
กรองกลุ่มเสี่ยง (ปีก่อน) น้าไปเป็นตัวชี วัดกลาง
ที่ 1.2

< ร้อยละ 
1.25

183 2 1.09 ผ่าน

สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4



ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การ
ประเมิน

รายงานตัวชี วัดพื นที่
4. ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่
จากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง (ปีก่อน) น้าไปเป็น
ตัวชี วัดกลางที่ 2.2

< ร้อยละ 
2.95

595 31 5.21 ผ่าน

5. ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 
MMR1 ของเด็กอายุ 9 เดือน – 12 เดือน

> ร้อยละ 
95.00

17 17 100.00 ผ่าน

ร้อยละความครอบคลุมของการได้รับวัคซีน 
MMR2 ของเด็กอายุ <= 3 ปี 

> ร้อยละ 
95.00

15 15 100.00 ผ่าน

สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4



ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การประเมิน

รายงานตัวชี วัดกลาง
1. ร้อยละประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับ
การคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับ
น ้าตาลในเลือด

> ร้อยละ 
90.00

824 444 53.88 ไม่ผ่าน

2. ร้อยละประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับ
การคัดกรองความดันโลหิตสูง

> ร้อยละ 
90.00

707 388 54.88 ไม่ผ่าน

3. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี 
ภายใน 5 ปี 

> ร้อยละ 
80.00

346 184 53.18 ไม่ผ่าน

สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4



ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การประเมิน

รายงานตัวชี วัดกลาง

4. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน
ผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute 
Diarrhea) 

< ร้อยละ 
20.00

24 2 8.33 ผ่าน

5. ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบใน
ผู้ป่วยนอกโรคติดเชื อระบบทางเดินหายใจ 
(Respiratory Infection) 

< ร้อยละ 
20.00

286 0 0.00 ผ่าน

สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4



สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4

ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การประเมิน

รายงานตัวชี วัด PPA
1. ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่
ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 
(fully immunized) 

> ร้อยละ 
90.00

13 13 100.00 ผ่าน

2. ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่
ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 2 ปี 
(fully immunized) 

> ร้อยละ 
90.00

19 19 100.00 ผ่าน

3. ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน
แต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 3 ปี 
(fully immunized) 

> ร้อยละ 
90.00

9 9 100.00 ผ่าน



สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4

ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การประเมิน

รายงานตัวชี วัด PPA

4. ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่
ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 5 ปี 
(fully immunized) 

> ร้อยละ 
90.00

16 15 93.75 ผ่าน

5.ร้อยละของกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงได้รับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใน 3-6 เดือน 
และความดันโลหิตลดลง 

> ร้อยละ 
1.00

136 0 0 ยังไม่ครบ
ห้วงเวลา
ติดตาม

6.ร้อยละของผู้ที่ได้รับการวัดความดันโลหิตที่
บ้านจากกลุ่มสงสัยป่วยความดันโลหิตสูง

> ร้อยละ 
1.00

47 0 0



สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัด
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านน ้าตก ปี ๒๕๖4

ตัวชี วัด เกณฑ์ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ การประเมิน

รายงานตัวชี วัด PPA

7. ร้อยละของผู้ป่วยรายใหม่จากผู้ที่ได้รับการวัด
ความดันโลหิตที่บ้าน

> ร้อยละ 
50.00

41 0 0



การด าเนินงานเชิงรุก
เน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย 



การแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่

1. โรคความดันโลหิตสูง
2. โรคไข้เลือดออก
3. โรคเบาหวาน
4. การจัดการขยะในชุมชน
5. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

น าข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่มาศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
พร้อมจัดล าดับความส าคัญและวางแผนแก้ปัญหา



กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ
๑. การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย



กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ

การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
แนวคิด

“ออกก าลังกายประจ า ท าให้สุขภาพดี”
สโลแกน

“รักใคร ให้ชวนออกก าลังกาย”



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนอกก าลังกายได้เหมาะสมอย่าง

สม่ าเสมอ



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

กระบวนการ
๑. หารือคณะท างานเพื่อก าหนดแผนงานโครงการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

กระบวนการ
๒. ให้ความรู้การออกก าลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
กระบวนการ

๓. จัดหางบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกาย



งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

๑. กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
๒. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
๓. กรมพลศึกษา
๔. จัดหาเอง



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
กระบวนการ

๔. ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายทุกกลุ่มวัย



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
กระบวนการ

๕. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้น าการออกก าลังกายทุกหมู่บ้าน



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย
กระบวนการ

๖. ส่งเสริมให้มีการร่วมแข่งขันกีฬา



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

กระบวนการ

๗. ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายออกก าลังกาย



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

กระบวนการ
๘. จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย รพ.สต.บ้านน้ าตก

รักใครให้ชวนออกก าลังกาย



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสนใจออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และออกก าลังกาย

สม่ าเสมอมากขึ้น ท าให้สุขภาพดีขึ้น รูปร่างดีขึ้น อัตราการ
เจ็บป่วยลดลง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน
สามารถควบคุมระดับความดันและระดับน้ าตาลได้



การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย

ผลที่ได้รับ
จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายเพิ่มขึ้น และสม่ าเสมอ

มากขึ้น สุขภาพดีขึ้น รูปร่างดีขึ้น ผู้ป่วยโรคระบบทางเดิน
หายใจและระบบกล้ามเนื้อลดลง ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
และโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับความดันและระดับ
น้ าตาลได้ดีขึ้น 



แผนภูมิแท่งแสดงจ้านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ต้องรายงาน 506 
3 ปีย้อนหลัง

ครั ง

ปี



แผนภูมิแท่งแสดงจ้านวนผู้ป่วยโรคระบบกล้ามเนื อ ที่ต้องรายงาน 506 
3 ปีย้อนหลัง

ครั ง

ปี



กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ
๒. การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน



กิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาสุขภาพ
การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

แนวคิด
“ขยะน้อย โรคน้อย ขยะลด โรคลด”



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดการขยะในครัวเรือนและ

ชุมชนได้อย่างเหมาะสม



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการ
๑. หารือคณะท างานเพื่อก าหนดแผนงานโครงการ

ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
กระบวนการ

๒. ให้ความรู้การจัดการขยะกับแกนน าภาคีเครือข่าย
พร้อมการศึกษาดูงาน



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการ
๓. ให้ความรู้การจัดการขยะกับประชาชนในพื้นที่



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการ
๔. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการ
๕. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะเปียกในครัวเรือนและชุมชน



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

กระบวนการ
๖. ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอันตรายในครัวเรือนและชุมชน



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน
กระบวนการ

๗. ส่งเสริมให้บุคลากร รพ.สต.บ้านน้ าตก และ อสม. เป็นต้นแบบ
การจัดการขยะ



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลดปัญหามลพิษ สัตว์น าโรค แหล่งเพาะพันธุ์โรค อันจะ

น าไปสู่โอกาสในการเกิดโรค อีกทั้งช่วยให้สภาพแวดล้อม
สวยงามขึ้น



การส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน

ผลที่ได้รับ
มลพิษ สัตว์น าโรค แหล่งเพาะพันธุ์โรคลดลง อัตราการ

ป่วยด้วยโรคที่มีสัตว์เป็นพาหะน าโรคลดลง สภาพแวดล้อม
บริเวณบ้านและชุมชนสะอาดขึ้น



แผนภูมิแท่งแสดงจ้านวนผู้ป่วยโรคติดเชื อและปรสิต ที่ต้องรายงาน 506 
3 ปีย้อนหลัง

ครั ง

ปี



แผนภูมิแท่งแสดงจ้านวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่ต้องรายงาน 506 
3 ปีย้อนหลัง

ครั ง

ปี



กิจกรรม New Normal ในสถานบริการ DMHTT



กิจกรรม New Normal ในสถานบริการ DMHTT

Distancing Mask wearing



กิจกรรม New Normal ในสถานบริการ DMHTT

Hand washing Testing Thai  Chana



กิจกรรม New Normal ในสถานศึกษา



กิจกรรม New Normal ในชุมชน



กิจกรรม ตามนโยบายหมอสามคน



กิจกรรม ตามนโยบายหมอสามคน



ปัญหาและอุปสรรค

๑. ไม่มีรั้วที่มั่นคงแข็งแรงเสี่ยงต่อความปลอดภัยในตัวบุคลากรและทรัพย์สิน
ทางราชการ
๒. บริเวณทางเข้า รพ.สต. และบ้านพัก มีน้ าท่วมขัง ในช่วงฤดูฝน
๓. อุปกรณ์ทางการแพทย์ช ารุด
๔. พื้นที่การให้บริการคลินิกผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่เพียงพอ
๕. ขาดบุคลากรประจ า ตามกรอบอัตราก าลังบางต าแหน่ง



ภาพรั วลวดหนามที่ช้ารุดตามอายุการใช้งาน



ภาพน ้าท่วมขังในช่วงฤดูฝน




