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-------------------------------- โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลค าไฮ ------------------------- 

ค ำน ำ 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Unit, PCU) ที่ยกฐานะ
จากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เมื่อปี พ.ศ.2554 ด าเนินงานภายใต้แนวคิดที่ว่า 
“เจ้าหน้าที่เป็นหมอ อสม.เป็นพยาบาล ให้บ้านเป็นเตียง หมู่บ้านเป็นตึกผู้ป่วย” และให้บริการสุขภาพแบบ
ผสมผสาน ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพ ดูแลตั้งแต่ระดับ
บุคคล ระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้เกิด
ความตระหนักจนกระทั่งประชาชนมีจิตส านึกท่ีจะดูแลสุขภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ
ยิ่งกว่าการซ่อมแซมสุขภาพ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต และสังคม โดยอาศัยทีมสุขภาพ
แบบสหวิชาชีพ เน้นการบริหารเชิงรุก โดยอาศัยสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมสุขภาพกับประชาชน เพ่ือเป็น
สถานบริการใกล้บ้านใกล้ใจในที่สุด 

 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหนึ่งที่ยึดแนวทางการปฏิบัติงาน
ภายใต้แนวคิดดังกล่าวเสมอมา จึงได้วางแผนการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ มีการประเมินผลเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงมาโดยตลอด ซึ่งหากพบว่าส่วนใดที่ยังไม่สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ก็จะหาแนวทางแก้ไขและ
ขอค าปรึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหากมีสิ่งที่ท่านผู้รู้จะกรุณาชี้แนะเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ทีม
สุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ ก็ยินดีน้อมรับเพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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                30  กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์สขุภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564                         ข 

 
 

-------------------------------- โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลค าไฮ ------------------------- 

 

สำรบัญ 

       หน้ำ 

ค าน า            ก 

สารบัญ            ข 

สารบัญตาราง           ค 

สารบัญภาพประกอบ          ง 

สารบัญแผนภูม ิ                     จ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ          1 

ประเด็นยุทธศาสตร์          1 

1. ข้อมูลทั่วไป           3 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต         3 

 1.2 บุคลากร          4 

 1.3 การสาธารณสุขมูลฐาน        6 

 1.4 ข้อมูลด้านการปกครอง        6 

 1.5 ประชากร          7 

 1.6 สถานะสุขภาพ (อัตราเกิด อัตราตาย)       8 

 1.7 อันตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับ 5 ปีย้อนหลัง   9 

 1.8 อัตราป่วยด้วยโรคที่รับบริการในพ้ืนที่ 10 อันดับ      11 

 1.9 ข้อมูลสถานะเงินบ ารุง (รายรับ/รายจ่าย/คงเหลือ)     12 

2. สรุปผลงาน 17 ตัวชี้วัด          15 

3. ผลงานเด่น / นวัตกรรม         17 

4. ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ         24 

แผนงานโครงการที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2565      26 
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สารบัญตาราง 
                     หน้า 
ตาราง 1  แสดงจ ำนวนประชำกรแยกตำมเพศและกลุ่มอำยุ ในเขตรับผิดชอบของ     7 

  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตาราง 2 แสดงจ ำนวนและอัตรำกำรเกิด กำรตำย ประชำกรของ         8 

 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ  อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 
ตาราง 3 แสดงจ ำนวนและอัตรำป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำต่อแสนประชำกร     9 

 5 อันดับแรก 5 ปี ย้อนหลังของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ   
 อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตาราง 4 แสดงจ ำนวนและอัตรำป่วยด้วยโรคที่รับบริกำรในพื้นที่ต่อแสนประชำกร     11 
 ตำมสำเหตุกำรป่วย ปี 2564 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ   
 อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ตาราง 5 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ       12 
 อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

ตาราง 6 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง (รำยรับ) ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ      12 
 อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

ตาราง 7 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง (รำยจ่ำย) ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ      13 
 อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  

ตาราง 8 สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 12 เดือน ตำมตัวชี้วัด 39 ตัวชี้วัด      15 
ตาราง 9 ผลงำนเด่น/นวัตกรรม/ผลงำนที่ภำคภูมิใจ ปี 2564 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ   18 
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สารบัญภาพประกอบ 

                    หน้า 
รูปภาพ 1 แผนที่แสดงเขตบริกำรของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ     3 
    อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
รูปภาพ 2 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ      4 
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สารบัญแผนภูมิ 
                    หน้า 
แผนภูมิ 1 ร้อยละของประชำกรจ ำแนกตำมเพศและกลุ่มอำยุในเขตรับผิดชอบของ     8 

   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ  อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด    
แผนภูมิ 2 แสดงอัตรำกำรเกิด กำรตำย ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ       9 
    อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564 
แผนภูมิ 3 แสดงจ ำนวนป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทำ 5 อันดับแรก 5 ปีย้อนหลัง     10 

   ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนภูมิ 4 แสดงอัตรำป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำต่อแสนประชำกร 5 อันดับแรก   10 
    5 ปีย้อนหลัง ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนภูมิ 5 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยที่มำรับบริกำรในพ้ืนที่ต่อแสนประชำกรตำมสำเหตุกำรป่วย      11 
    ปี 2564 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ อ ำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนภูมิ 6 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ อ ำเภอพนมไพร   12 
    จงัหวัดร้อยเอ็ด 
แผนภูมิ 7 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง (รำยรับ) ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ     13 

   อ ำเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอ็ด 
แผนภูมิ 8 สรุปสถำนะเงินบ ำรุง (รำยจ่ำย) ปี 2564 ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลค ำไฮ     14 

   อ ำเภอพนมไพร จงัหวัดร้อยเอ็ด 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดร้อยเอ็ด  
 “ประชนชาวร้อยเอ็ดมีสุขภาพดี  ด้วยวิถีแห่งความพอเพียง ในปี 2564” 
หมายถึง 
 ประชาชนร้อยเอ็ดมีสุขภาพดี มีการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
มะเร็ง หลอดเลือดและหัวใจลดลง มีระบบสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้วิถีชุมชน โดยการมีส่วนร่วมและการ
พ่ึงตนเองในการดูแลสุขภาพ โดยน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสร้างสุขภาพ และการบริหาร
จัดการสุขภาพ 
 
พันธกิจ  
 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน  
 2. พัฒนา/สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ 
 3. เฝ้าระวังและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 4. สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 
 5. พัฒนาระบบประสานงานกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสุขภาพ 
 
วิสัยทัศน ์
 “เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐาน บริการแบบองค์รวม ผสมผสานงาน
สาธารณสุขแบบบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  
2. บริการเป็นเลิศ 
3. บุคลากรเป็นเลิศ 
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค ์

1. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดีตามเกณฑ์ 
2. มีระบบป้องกัน ควบคุมโรค ระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถตอบสนองได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ 
3. มีระบบคุ้มครองผู้บริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพของประชาชน 
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5. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
6. มีหมอครอบครัวดูแลประชาชนทุกครัวเรือน 
7. มีระบบบริการสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน 
8. มีระบบการส่งต่อที่มีประสิทธิ 
9. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 
10. มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่ายงานภาพในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 
    โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 
11. วางแผนอัตราก าลังให้สอดคล้องกับกรอบความต้องการอัตราก าลังคนของประเทศ 
12. กระจายสัดส่วนบุคลากรสุขภาพทั้งในเขตเมืองและชนบทให้มีความสมดุลกัน 
13. ธ ารงรักษาก าลังคนด้านสุขภาพ 
14. วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ 
    โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
15. มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
    ในการบริหารจัดการ 
16. สร้างและพัฒนากลไกการดุลด้านการเงินการคลังสุขภาพ 
17. มีระบบเทคโนโลยีดิจิตอลด้านสุขภาพ 
18. มีการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
1.ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
 1.1 ที่ตัง้และอาณาเขต 

      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกของอ าเภอพนมไพร ห่างจากอ าเภอ
พนมไพรประมาณ 8 กิโลเมตร  เป็นทางลาดยางตลอดสายเส้นทางติดต่อ ระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพ 1 แผนที่แสดงเขตบริการของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลค าไฮ 

อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

ทิศเหนือ           จรดแม่น้ าชีเขตอ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
ทิศใต้               จรด ต าบลค้อใหญ่ 
ทิศตะวันออก     จรดอ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตก       จรดต าบลนานวล 
ห่างจาก สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  75 กิโลเมตร 
ห่างจาก สาธารณสุขอ าเภอพนมไพร 10 กิโลเมตร 
ห่างจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 75 กิโลเมตร 
ห่างจากโรงพยาบาลพนมไพร 10 กิโลเมตร 
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 1.2. บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
     1.2.1 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 
-  พยาบาลวิชาชีพ  1 คน  
- เจ้าพนกังานสาธารณสุข  1 คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข   1  คน 
- นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข  1  คน 
- ลูกจ้าง    4 คน 
       1.2.2 โครงสร้างการบริหารงาน และประวัติบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
 

รูปภาพ 2 โครงสร้างการบริหารงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ ปี 2564 

นายจกัรกฤษณ์  สูงรัง 
จพ.สาธารณสุข ช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง ผอ.รพ.สต. 

นางสาวสุภาพร พันทะนา 
พยาบาลวิชาชีพ 

นางสาวจริยภรณ์ แกว้ไพฑูรย์ 
นวก.สาธารณสุข 

นางสาวธิดารัตน์ จันมะโฮง 
นวก.สาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 

นางล าปาง สาระพร  
ลูกจ้างบันทึกขอ้มูล 

นางทองลา จันทะนาม 
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 

นางสาวนันทนา เส้นเศษ 
ลูกจ้างงานบริการ 

นางสาวพรรณี วิลาผาย 
ผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 
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 ประวัติบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 

 

 
ชื่อ นายจักรกฤษณ์  สูงรัง 
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 
ชื่อ นางสาวสุภาพร  พันทะนา 
ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 
วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต  
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 

 

 
ชื่อ นางสาวจริยภรณ์  แก้วไพฑูรย์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

 

 
ชื่อ นางสาวธิดารัตน์   จันมะโฮง 
ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข ทันตสาธารณสุข 
วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 

 

 
ชื่อ นางล าปาง   สาระพร 
ต าแหน่ง  ลูกจ้างบันทึกข้อมูล 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี (บัญชี) 
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ชื่อ นางทองลา   จันทะนาม 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
วุฒิการศึกษา   ม.3  (กศน.) 

 

 
ชื่อ นางสาวนันทนา   เส้นเศษ 
ต าแหน่ง ลูกจ้างงานบริการ 
วุฒิการศึกษา  ม.6 
 

 

 
ชื่อ นางสาวพรรณี  วิลาผาย 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยข้างเตียงงานทันตกรรม 
วุฒิการศึกษา  ม.6 

 
1.3 การสาธารณสุขมูลฐาน 

  1. อาสาสมัครสาธารณสุข  จ านวน  120 คน 
  2. ผู้น าชุมชน   จ านวน  10 คน 
  3. แพทย์ประจ าต าบล  จ านวน  1 คน 
  4. หอกระจายข่าว  จ านวน  10 แห่ง 
  5. ร้านค้า/ร้านช า/ร้านอาหาร จ านวน  20 แห่ง 
  6. ชมรมสร้างสุขภาพ  จ านวน  10 ชมรม 
  7. ชมรมผู้สูงอายุ   จ านวน  1 ชมรม 
  8. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน  1 แห่ง 
  9. วัด    จ านวน  11 แห่ง 
 

1.4 ข้อมูลด้านการปกครอง  เขตรับผิดชอบ เขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าไฮ 
  - จ านวนหมู่บ้าน  10 หมู่บ้าน 
  - จ านวนหลังคาเรือน 1,138 หลังคาเรือน 
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  - จ านวนประชากร ทั้งหมด  3,540   คน 
   - เพศชาย  1,789   คน 
   - เพศหญิง  1,751 คน 
  - โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ 
   - โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง 
   - โรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง 
 

1.5 ประชากร 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ข้อมูลจากฐานข้อมูลประชากรในโปรแกรม HOSxP) ในเขตรับผิดชอบ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  มีประชากรทั้งสิ้น 2,980  คน  แยกเป็นชาย 1,502  คน  แยก
เป็นหญิง  1,478  คน  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ  1 : 1 
 
ตาราง 1  แสดงจ านวนประชากรแยกตามเพศและกลุ่มอายุ ในเขตรับผิดชอบของ 

   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
กลุ่มอายุ (ปี) จ านวนประชากร 

ชาย (คน) ร้อยละ หญิง (คน) ร้อยละ รวม (คน) ร้อยละ 
0 – 4 83 4.64 70 4.00 153 4.32 
5 - 9 90 5.03 108 6.17 198 5.59 

10 - 14 137 7.66 101 5.77 238 6.72 
15 - 19 140 7.83 123 7.02 263 7.43 
20 – 24 117 6.54 102 5.83 219 6.19 
25 – 29 88 4.92 73 4.17 161 4.55 
30 – 34 78 4.36 66 3.80 144 4.07 
35 – 39 77 4.30 62 3.54 139 3.93 
40 – 44 119 6.65 109 6.22 228 6.44 
45 – 49 158 8.83 116 6.62 274 7.74 
50 – 54 150 8.38 177 10.11 327 9.24 
55 – 59 140 7.82 144 8.22 284 8.02 

60 ปีขึ้นไป 412 23.03 500 28.55 912 25.76 
รวม 1,789 50.54 1,751 49.46 3,540 100.00 

ที่มา : ฐานข้อมูลประชากรของสถานบริการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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แผนภูมิ 1  ร้อยละของประชากรจ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุในเขตรับผิดชอบ 
    ข 

 
ที่มา :   ระบบฐานข้อมูลประชากร  30 กันยายน 2564 
  

จากตารางและปิรามิดประชากร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุ 50-54 ปี รองลงมา  
อยู่ในช่วงอายุ 45-49 ปี ประชากรชายมีจ านวนมากกว่าประชากรหญิง 
 

1.6 สถานะสุขภาพ  (อัตราเกิด อัตราตาย) 
    สถิติทางสาธารณสุข 
ตาราง 2  แสดงจ านวนและอัตราการเกิด การตาย ประชากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   

   อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  ปี 2564 
จ านวน (คน) อัตรา 

เกิด ตาย เกิด/1,000 ตาย/1,000 
19 37 5.37 10.45 

ที่มา : HOSxP   30 กันยายน 2564 
 
 
 
 
 



   สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์สขุภาพ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2564                        9   

-------------------------------- โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลค าไฮ -------------------------

------- 

แผนภูมิ 2 แสดงอัตราการเกิด การตาย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  
   อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2554 

 
ที่มา : HOSxP   30 กันยายน 2564 
 

1.7 อัตราป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 5 ปยี้อนหลัง 
ตาราง 3 แสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต่อแสนประชากร  

 5 อันดับแรก 5 ปีย้อนหลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร   
จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล า
ดับ 

สาเหตุการป่วย จ านวน (คน) อัตราป่วย/แสนประชากร 
พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

พ.ศ.
2560 

พ.ศ.
2561 

พ.ศ.
2562 

พ.ศ.
2563 

พ.ศ.
2564 

1 อุจจาระร่วง 24 77 67 36 30 677.9 2,175.1 1,892.7 1,016.9 847.5 
2 อาหารเป็นพิษ 29 41 33 13 11 819.2 1,158.2 932.2 367.2 310.7 
3 โรคเลปโตสไป-

โรสิส 
2 3 3 1 3 56.5 84.7 84.7 28.2 84.7 

4 โรคไข้เลือดออก 1 1 2 1 0 28.2 28.2 56.5 28.2 0 
5 วัณโรค 0 0 3 0 1 0 0 84.75 0 28.2 
ที่มา : HOSxP  30  กันยายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน (คน) อัตรา/1,000
เกิด 19 5.37
ตาย 37 10.45
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แผนภูมิ 3 แสดงจ านวนป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก 5 ปีย้อนหลัง  
   ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : HOSxP  30  กันยายน  2564 
 

แผนภูมิ 4 แสดงอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาต่อแสนประชากร 5 อันดับแรก 5 ปี 
   ย้อนหลัง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร   
   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ที่มา : HOSxP  30  กันยายน  2564 

อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ
โรคเลปโตสไปโร

สิส
โรคไข้เลือดออก วัณโรค

พ.ศ.2560 677.9 819.2 56.5 28.2 0
พ.ศ.2561 2,175.10 1,158.20 84.7 28.2 0
พ.ศ.2562 1,892.70 932.2 84.7 56.5 84.75
พ.ศ.2563 1,016.90 367.2 28.2 28.2 0
พ.ศ.2564 847.5 310.7 84.7 0 25.2
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1.8 อัตราป่วยด้วยโรคที่รบับริการในพ้ืนที่ 10 อันดับ 

ตาราง 4  แสดงจ านวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่มารับบริการในพื้นที่ต่อแสนประชากร ตามสาเหตุการป่วย 
  ปี 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

ล าดับ สาเหตุการป่วย จ านวน 
(คน) 

อัตราป่วย/แสน
ประชากร 

1 ความดันโลหิตสูง 2,071 58,502.82 
2 ไข้หวัด 553 15,621.47 
3 ความผิดปกติของฟันและโครงสร้างของฟัน 309 8,728.81 
4 ปวดขาท่อนล่าง 294 8,389.83 
5 อาหารไม่ย่อย 290 8,192.09 
6 เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟันอักเสบเรื้อรัง 257 7,259.89 
7 ปวดตามร่างกาย 253 7,146.89 
8 ภูมิแพ้ 251 7,090.39 
9 ปวดหัวไหล่ 242 6,836.16 
10 โรคเบาหวานชนิดไม่ต้องพ่ึงอินซูลินโรคปวดหลัง 207 5,847.46 

ที่มา : HOSxP_PCU, รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2564 
 
แผนภูมิ 5  แสดงจ านวนผู้ป่วยทีม่ารับบริการในพ้ืนที่ต่อแสนประชากร ตามสาเหตุการป่วยปี 2564  

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ที่มา : HOSxP_PCU, รายงาน 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก ปี 2564 
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1.9 สถานะเงินบ ารุง ปี 2564 
 1) สถานะเงินบ ารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตาราง 5  สรุปสถานะเงินบ ารุง ปี 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ  อ าเภอพนมไพร   

  จังหวัดร้อยเอ็ด 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) คงเหลือ (บาท) 
749,050.31 855,683.23 102,412.16 

 
แผนภูมิ 6  สรุปสถานะเงินบ ารุง ปี 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   

    อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
ที่มา : รายงานการเงิน  30  กันยายน 2564 
  

2) รายรับ 
ตาราง 6  สรุปสถานะเงินบ ารุง (รายรับ) ปี 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   

   อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  
หมวดรายรับ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน 154,600 
Fixed Cost 330,000 
UC 93,267 
เทศบาล/อบต. 87,680 
อ่ืนๆ 83,503.31 

 
 

749,050.31

855,683.23

102,412.16

รายรับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

คงเหลือ (บาท)
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แผนภูมิ 7  สรุปสถานะเงินบ ารุง (รายรับ) ปี 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   
     อ าเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด  

 
ที่มา : รายงานการเงิน  30  กันยายน 2564 
  
 3) รายจ่าย 
ตาราง 7 สรุปสถานะเงินบ ารุง (รายจ่าย) ปี 2564 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   

  อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
หมวดรายจ่าย 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
ค่าตอบแทน  240,900 
ค่าใช้สอย 497,108 
ค่าสาธารณูปโภค 22,700.23 
ค่าสิ่งก่อสร้าง - 
ค่าวัสดุ 18,205 
ค่าครุภัณฑ์ 4,900 
รายจ่ายอื่นๆ 71,870 
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แผนภูมิ 8 สรุปสถานะเงินบ ารุง (รายจ่าย) ปี 2564  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ   
   อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 
ที่มา : รายงานการเงิน  30 กันยายน  2564  
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2. สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน  
ตามตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด 

 
ตาราง 8 สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัดปฏิบัติราชการ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก คะแนนที่ได ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 

   1.2 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน 5 5 
   1.3 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง 5 5 
2.ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 5 5 
3.ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 5 5 
4.อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 15 ต่อประชากรหญิงอายุ  
   15-19 ปี 1,000 คน 

5 5 

5.ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองสุขภาพ 5 5 
6.ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 5 5 
7.ร้อยละของครอบครัวที่ลงทะเบียนโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย  
   และมีพฤติกรรมแบบ New Normal เพ่ิมอัตราการออกก าลงกาย ร้อยละ 60 

5 5 

8.ระดับความส าเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอ (District Health 
Board : DHB) ที่มีคุณภาพ 

5 5 

     9.1 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 5 5 
     9.2 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 5 5 
10.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี 5 2 
   10.1 ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 5 5 

ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 
11.ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจ าบ้านมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

5 5 

12.ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสม
เหตุผล (RDU) 

5 5 

   12.1 ร้อยละหน่วยบริการ (รพ./รพ.สต.) มีการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผลในชุมชน (RDU In Community) ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 

5 5 

13.ร้อยละของผู้ป่วยนอกท้ังหมดที่ได้รับบริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรค และฟ้ืนฟู
สภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

5 5 

ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) 
14.ร้อยละของประธาน อสม.ระดับอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน และเครือข่ายสุขภาพ 
ได้รับการพัฒนาความรู้นโยบายด้านสาธารณสุขอย่าต่อเนื่อง 

5 5 
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ตัวช้ีวัดปฏิบัติราชการ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564 

ตัวช้ีวัด น้ าหนัก คะแนนที่ได ้
ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 

15.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 5 5 
16.ร้อยละหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 5 5 
17.ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานวิจัย/R2R/นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสุขภาพ
ที่คิดค้นใหม่หรือพัฒนาต่อยอด 

5 5 

  
จากตาราง สรุปผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน ตามตัวชี้วัด 17 ตัวชี้วัด ของโรงพยาบาลส่งเสริม-

สุขภาพต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 16 ตัวชี้วัดและไม่ผ่านเกณฑ์ 1 ตัวชี้วัด 
คือ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ าตาลได้ดี เนื่องจากผู้ป่วยเบาหวานในพื้นท่ี
ต าบลค าไฮ ไม่มีการควบคุมอาหารเท่าท่ีควร ไม่ออกก าลังกาย บางคนไม่ควบคุมน้ าหนักตัว ท าให้เกิดภาวะ
อ้วน  
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3.ผลงานเด่น / นวัตกรรม 
 
ตาราง 9 ผลงานเด่น / นวัตกรรม / ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 

วัน เดือน ปี ผลงาน 
ปี 2564 รับประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮ ผ่านเกณฑ์ระดับ A 
ปี 2564 น าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา ผลงานประเภท R2R เรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

สุขภาพช่องปากเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด ได้รับรางวันระดับดีเด่น 
 

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กอายุไม่เกิน 3 ปี  
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 
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รูปภาพกิจกรรม 
กิจกรรมท าความสะอาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชุมเตรียมรับมือกับโรคโควิด-19 ก่อนเปิดเทอมของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของต าบลค าไฮ  
อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
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กิจกรรมโรงเรียนเบาหวาน ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต าบลค าไฮ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการพระราชด าริ 
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กิจกรรมคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานจากกลุ่มเสี่ยง พร้อมให้บริการตรวจฟัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2-6 ปี 
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วัคซีนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 
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การด าเนินงานป้องกันโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่ 
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4. ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์องค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 
จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาวและเทคโนโลยี 
2. มีการด าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน 
3. มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการท างาน 
4. มีการปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพ 

จุดอ่อน 

1. จ านวนประชากรในเขตรับผิดชอบ มีความแตกต่างทางสภาวะเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
มีความขัดแย้งความหลากหลายทางความคิด มีผลต่อการเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 

2. สถานที่บริการไม่สะดวกแก่ผู้มารับบริการ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้พิการ เป็นต้น 
3. บุคลากรไมเ่พียงพอตามภาระงาน  
4. งบประมาณไม่เพียงพอ 
5. อุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคไม่เพียงพอ 

โอกาสพัฒนา  

1. มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลด้านบริหาร บริการ และ
วิชาการ 

2. การคมนาคมและการติดต่อประสานงาน สะดวกรวดเร็วระหว่างหน่วยงานอื่นและหมู่บ้าน 

อุปสรรค 

1. ประชาชนในเขตรับผิดชอบบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง ท าให้การด าเนินงานด้านสุขภาพช่วงเวลา
ราชการไม่ประสบผลส าเร็จ 

2. มีประชากรที่ไปท างานรับจ้างต่างถ่ินมาก ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ท าให้การให้บริการด้าน
สุขภาพไม่ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการสนับสนุนให้มีการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรในสังกัด 
2. บุคลากรควรมีการพัฒนาทักษะมากข้ึน 
3. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
4. ควรมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคที่เพียงพอ 
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ขอบเขตการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลค าไฮ 

- ให้บริการ5 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาล ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค 
- ด าเนินงานสาธารณสุขแบบบูรณาการและผสมผสานในเขตรับผิดชอบ 
- ให้บริการเชิงรุกในชุมชนอย่างเข้าถึง เข้าใจ และทันเหตุการณ์ 
- ให้บริการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ความต้องการของผู้รับบริการ (ความต้องการส าคัญของผู้มารับบริการ) 

- อาการเจ็บป่วยหายหรือทุเลา ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจและเป็น
กันเอง 

- ได้รับบริการ ข้อมูล และประสานงานอย่างมีคุณภาพเมื่อต้องส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลชุมชน 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต้องการกลับมารับยาต่อเนื่องที่ รพ.สต. เพื่อความสะดวกและลดความแออัด  
- เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกท่านเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพได้อย่างมีคุณภาพ 

ความต้องการของผู้รับบริการและชุมชน 

- รพ.สต. เป็นแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพท่ีถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและน าไปใช้ได้จริงในชุมชน 
- รพ.สต. เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ 
- รพ.สต.เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน 
- ประชาชนมีภาวะสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน 

ความต้องการขององค์กรภายนอก 

1. ประสานแผนงานอย่างรวดเร็ว 
2. มีความร่วมมือ ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส่ และโปร่งใส 
3. สนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน 

ความต้องการของผู้ร่วมงาน 

1. มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. มีระบบประสานงานที่ดี 
3. มีความร่วมมือ ความเสมอภาค ความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ความเป็นเจ้าขององค์กร 
4. มีสวัสดิการที่ดี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
5. มีการเสริมพลัง และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน 
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แผนงานโครงการที่จะด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ 2565 

1.งานอนามัยแม่และเด็ก  
1.1.การป้องกันมารดาตาย 
1.2.เด็กอายุ 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย 

 1.3.เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน 
2.งานส่งเสริมสุขภาพ 
 2.1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan 
3.งานควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
 3.1.ลดอัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน 
 3.2.ลดอัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง 
 3.3.ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ 

3.4.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูสามารถควบคุมระดับความดันในเลือดได้ 
 3.4.ควบคุมป้องกันโควิด-19 ได ้
 3.5.ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 3.6.ควบคุมป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส 
 



 

 

 

 

 

 
 


