
ยินดีต้อนรับ
คณะเยี่ยมสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อม 
การประเมินและรับรองระบบสุขภาพอำเภอ



พญ. ธัญญารัตน์  สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก

นายเกษม  ศิริมา
สาธารณสุขอำเภอบ้านตาก



เมืองตากเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัย ที่

มีมหาราชเจ้าในอดีตได้เสด็จมชุมนุมกองทัพที่

เมืองตาก ถึง 4 พระองค์ คือ พ่อขุนรามคำแหง

มหาราช ทรงชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงประกาศ

อิสรภาพ ณ เมืองแครง แล้วทรงกองทัพกลับ

พระราชอาณาจักไทยโดยเสด็จผ่านดินแดนเมือง

ตากเป็นแห่งแรก สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ทรงนำทัพไปตีหัวเมืองฝ่ายเหนือ และโปรดให้

สร้างวัดพระนารายณ์ที่เชิงสะพานกิตติขจร

ปัจจุบัน 

และที่สำคัญที่สุดก็คือ สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราชที่ทรงได้รับพระราชโองการจากพระ

มหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาแต่งต้ังเป็นเจ้า

เมืองตาก ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา



อำเภอบ้านตาก เป็นตัวเมืองตากเดิม เป็นเมืองหน้าด่านสำหรับ

ป้องกันข้าศึกศัตรูประจำทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัยต้ังแต่

สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต้ังอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา 

อำเภอบ้านตาก 

ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ย้าย

เมืองตากจากที่เดิมมาอยู่ที่ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก 

และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย แห่งกรุง

รัตนโกสินทร์ ได้ย้ายเมืองตากไปอยู่ที่ตำบลระแหง อำเภอเมือง

ตาก ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ซ่ึงเป็นที่ต้ังตัวจังหวัดตากใน

ปัจจุบันนี้ สาเหตุที่มีการย้ายเมืองสมเด็จกรมพระยาดำรง ราชา

นุภาพสันนิษฐานไว้ว่า ที่ต้ังเดิมไม่เหมาะสมในยามศึกการต้ัง

รับหรือถอยทัพ เนื่องจากมีแนวแม่น้ำปิงขวางกั้น ข้าศึกพม่าซ่ึง

มาจากทางทิศตะวันตกถึงตัวเมืองก่อน 

ประวัติอำเภอบ้านตาก



วัดพระบรมธาตุบ้านตาก



หลวงพ่อทันใจ 



ประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

ประเพณีข้ึนธาตุเดือนเก้า ชาวเหนือจะจัดข้ึนเพื่อเป็นการบูชาพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีการจัดขบวนแห่ผ้าห่มธาตุ ซ่ึงประกอบด้วยขบวนกลองยาว ขบวนต้นเงินต้นทอง 

ขบวนตุงไชย ธงทิวและเครื่องพุทธบูชา จากบริเวณหนองเล่ม เคลื่อนผ่านสะพานบุญ ซ่ึงเป็นสะพานไม้ยาว

ประมาณ 200 เมตร ข้ึนไปทำพิธีห่มพระบรมธาตุ จากนั้นเป็นพิธีการบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี เจดีย์ที่พ่อขุน

รามคำแหงมหาราช ที่ทรงสร้างไว้ในคราวทำสงครามยุทธหัตถีชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด

ช่วงวันข้ึน 14 และ 15 ค่ำเดือนเก้าของทุก

ปี ซ่ึงปีนี้ตรงกับวันที่ 8-9 มิถุนายน 2560



แนะนำสถานที่สำคัญ

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
รอยพระพุทธบาท 

วัดพระพุทธบาทดอยโล้น

วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน

ดอยสอยมาลัย

8



สินค้า OTOP อำเภอบ้านตาก

ตะกร้าจากป่านศรนเรนทร์

หมวกใบลาน
ผ้าลายเกล็ดเต่า

น้ำตาลสด
ครกหิน



ผลติภณัฑจ์ากตน้ตาล





“พระบรมธาตุศักด์ิสิทธิ์ หินแกรนิตลือเลื่อง 

รอยรุ่งเรืองเมืองตาก ซากไม้กลายเป็นหิน 

เยือนถ่ินยุทธหัตถี  รวมสองนที ปิง-วัง 

       เห็ดโคนดังที่บ้านตาก”
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แผนท่ีอำเภอบ้านตาก

อำเภอ
สามเงา

จังหวัด
สุโขทัย

อำเภอเมือง
ตาก

อำเภอ
แม่ระมาด

อำเภอเมือง
ตาก

ต.ท้องฟ้า
ต.เกาะตะเภา

ต.ตากออก

ต.แม่สลิด

ต.สมอโคน

ต.ตากตก
ต.ทุ่งกระเชาะ

ม.12 ใหม่เด่นไม้
ซุง

ม.9 เด่นไม้
ซุง

ม.5 ม้งใหม่
พัฒนา

ม.6 ห้วยพลู

ม.8 บ้านห้วยทู่

ม.2 ท้องฟ้าม.3 ดอน
ใหญ่

ม.8 สัน
พระบาท

ม.4 สัน
ดินแดง

ม.7 ผา
แต้ม

ม.10 ห้วยแม่บอน

ม.12 ใหม่แม่บอน

ม.10 ปากวัง

ม.1 หนองชะลาบ

ม.2 หินโค้ว

ม.3 หนองงิ้ว

ม.4 บ้านแพะ

ม.11 ใหม่หนองน้ำ

พัฒนา

ม.7 ยางโองนอก

ม.8 ยางโองนอก ม.13 ยางโองบนม.4 ยางโองน้ำ

ม.11 ยางโองน้ำ ม.5 ยางโองน้ำ

ม.5 หนองน้ำ
ม.6 น้ำปุ

ม.7 ตากตก
ม.8 ตากตก

ม.9 ท่านา
ม.10 ทุ่งยั้ง

ม.1 ปากร้องลี่
ม.2 ศรีค้ำ

ม.3 ท่าพระธาตุ

ม.4 วังหม้อใต้

ม.5 วังหม้อเหนือ

ม.8 แม่พะยวบ

ม.9 แม่ยะ

ม.10 แม่พะยวบ

ม.1 หนองชะลาบ

ม.2 เกาะลาน

ม.8 สระทอง

ม.3 เกาะลาน

ม.4 สมอโคนม.5 สมอโคน
ม.6 สมอโคน

ม.7 น้ำดิบ

ม.9 ชัยมงคล

ม.9 ผา
แต้ม

ม.1 บ้านใหม่

ม.9 รังแร้ง ม.1 ปากร้องห้วยจ้ี

ม.15 ใหม่สองกอง

ม.3 สันป่าลานม.2 ปากร้องห้วยขี้

ม.4 สันป่าลาน
ม.5 สันป่าลาน

ม.11 วังไม้ส้าน

ม.6 ตลาดตรอกซอย

ม.7 ตะฝั่งสูง

ม.8 สองกอง

ม.9 วังไม้ส้าน

ม.13 ชุมชนพัฒนา
ม.14 ตากออก

ม.12 ป่าดอกแก้ว

ม.1 ดงยาง

ม.2 แม่ไข

ม.3 บ้านล้องม.10 นาโพธิ์ ม.4 ทุ่งกระเชาะ

ม.5 ทุ่งกระเชาะ
ม.6 ทุ่งกระเชาะ
ม.7 บ้านใหม่

ม.11 แม่ไขสันกลาง

ม.6 บ้านปูน

ม.7 แม่ยะ

ม.2 แม่สลิด

ม.3 แม่สลิด ม.6 สันหลาง

ม.1 แม่สลิด

N

สสอ.บ้านตา
ก

ร.พ.บ้านต
าก

ที่ว่าการอำเภอ

รพ.สต.เด่น
ไม้ซุง

รพ.สต.แม่
สลิด

รพ.สต.ท้องฟ้า

รพ.สต.บ้านใหม่

รพ.สต.สมอโคน

รพ.สต.ห้วย
พลู

รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ

รพ.สต.แม่
ยะ รพ.สต.แม่บอน

รพ.สต.ยางโอง
นอกรพ.สต.ยางโอง

น้ำ

รพ.สต.น ้ำดิบ

รพ.สต.เกาะตะเภา

รพ.สต.ตาก
ตก

รพ.สต.หนอง
งิ้ว

ที่ว่าการอำเภอ

สอ.กลุ่ม A / รพ.สต.

โรงพยาบาล
สนง.สาธารณสุขอำเภอ

สอ. กลุ่ม B
สอ. กลุ่ม C

แม่น้ำ

ถนน

หมู่บ้าน

สัญญลักษณ์

Create by Soontorn : 2009

Modify by S.Sutawan

7 ตำบล 79 หมู่บ้าน, 6 อบต., 2 ทบ.  

พื้นที่ด้านสาธารณสุข จำนวน  81  หมู่บ้าน (รวม ม.8 
ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก,  ม.4 ต.สามหมื่น อ.แม่ระมาด) 
12,367 หลังคาเรือน

 ม้ง 1,729 5.3%

 ลีซอ 213 0.65%

 รวม 1,942 5.95%

https://th.wikipedia.org/wiki/%2525E0%2525B8%252595%2525E0%2525B8%2525B3%2525E0%2525B8%25259A%2525E0%2525B8%2525A5


เครือข่ายในชุมชน

เทศบาลตำบล    2  แห่ง 
อบต.     6  แห่ง 
โรงเรียนผู้สูงอายุ   4  แห่ง ใน 3 ตำบล 

สถานศึกษา



สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน 

คลินิกแพทย์แผนไทยปัจจุบัน   3  แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกร (ขย1)                3  แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย2)   3  แห่ง

อาสาสมัครสาธารณสุข               1,332 คน  

สัดส่วน อสม. : หลังคาเรือน         1:10





1.ตำบลตากออก 1).รพ.สต.บ้านแม่บอน 

โซนแกรนิต
2.ตำบลแม่สลิด 2).รพ.สต.แม่สลิด 

3).รพ.สต.ยางโองน้ำ 

4).รพ.สต.ยางโองนอก 

5) รพ.สต.เด่นไม้ซุง

3.ตำบลสมอโคน 8) รพ.สต.สมอโคน 

9) รพ.สต.บ้านน้ำดิบ

โซนสองฝั่งคลอง
4.ตำบลตากตก 6) รพ.สต.ตากตก 

7) รพ.สต.บ้านหนองง้ิว

5.ตำบลเกาะตะเภา 10) รพ.สต.เกาะตะเภา 

11) รพ.สต.แม่ยะ

6.ตำบลท้องฟ้า 12) รพ.สต.ท้องฟ้า  

13) รพ.สต.บ้านใหม่ 

14) รพ.สต.ห้วยพลู โซนอิงดอย

7.ตำบลทุ่งกระเชาะ 15) รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ



สัดส่วนบุคลากรสาธารณสุขต่อประชากร

บุคลากร จำนวน สัดส่วนต่อ
ประชากร

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 1 1 : 45,583

แพทย์ 4 1 : 11,395

ทันตแพทย์ 4 1 : 11,395

เภสัชกร 5 1 : 9,116

พยาบาลวิชาชีพ 55 1 : 828

- พยาบาลเวชปฏิบัติ 10    - พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ 1 
- วิสัญญีพยาบาล  3   พยาบาลผู้สูงอายุ 1 



บุคลากร
จำนวน สัดส่วนต่อ

ประชากร

นักจิตวิทยา 1 1 : 45,538

นักกายภาพบำบัด 3 1 : 15,194

นักวิชาการ/จพ.สาธารณสุข 4 1 : 11,395

นักเทคนิคการแพทย์/
จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

3 1 : 15,194 

นักรังสีการแพทย์ /เจ้าหน้าที่รังสี
การแพทย์

3 1 : 15,194

ใน รพ.สต.มี  พยาบาลวิชาชีพทั้ง   15   แห่ง  
                      จพ.ทันตสาธารณสุข    5   แห่ง



โครงสร้างบริหารงานโรงพยาบาลบ้านตาก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ     

รองผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล     

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านบริการ     รองผู้

อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานเทคนิคบริการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ   การ

พัฒนา

กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 

และชุมชน

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาล



▶ ปี 2557-2560  ได้ผ่านการรับรองการเป็นโรง
พยาบาลคุณภาพ ( HA) รอบที่ 3 (Re-accradit 3rd)  





วิสัยทัศน์ คปสอ.บ้านตาก

“ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข องค์กรมีคุณภาพ

1.ให้บริการสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐาน 
ครอบคลุม 4 มิติ(ส่งเสริม
ป้องกันรักษาฟื้นฟู) 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ภาคีเครือ
ข่าย สามารถดูแลตนเองได้
ตามบริบท

3.มีการจัดการความรู้ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางาน
ประจำสู่งานวิจัย ส่งเสริม
นวตกรรม

พันธกิจ

•  ประชาชนมีสุขภาวะและเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีมาตรฐาน 

•  บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร บริการและวิชาการอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ 

•  ภาคีเครือข่ายเป็นผู้นำการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่พึ่งประสงค์ 

•   เจ้าหน้าที่มีความสุขและพึงพอใจในการทำงาน

เป้าประสงค์



คณะกรรมการบริหารงาน
ระดับรพ.สต. คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. 

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล
ระดับโซน           คณะกรรมการโซน 
ระดับอำเภอ        คณะกรรมการบริหารงานสาธารณสุขอำเภอ (คบสอ.)

            คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)
คณะกรรมการ DHB อำเภอบ้านตาก
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุขอำเภอบ้านตาก



การกำกับติดตาม
 เครื่องมือ   

 1. แบบประเมินมาตรฐาน HA PCA DHS QOF รพ.สต.ติดดาว 

 2. ตัวชี้วัดตามนโยบายของอำเภอ/จังหวัด/เขต/กระทรวง 

 3. งาน 5 ส.  

 4. สถานที่ทำงานน่าอยู่ (Healthy Work Place) 

 การนิเทศงาน/ติดตามงาน  

    1. พี่เลี้ยงโซน/ผู้รับผิดชอบงานบน สสอ. เดือนละ 1 ครั้ง/รพ.สต. 

    2. คปสอ.  ปีละ  2 ครั้ง ( ก.พ. / ก.ค. ) 

    3. ทีมนำระดับอำเภอ ปีละ  2 ครั้ง ( ก.พ. / ก.ค. )



โครงสร้างการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสาธารณสุข

ทีมนำรพ.บ้านตาก
สสอ. 
รพ.สต.

ทีมนำระดับอำเภอ

PCT , RM , IC,  PTC , HRM 
, IM , ENV, SRRT





พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 

1.สนับสนุนให้มีเภสัชกรรับผิดชอบประจำในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ 

2.พัฒนางานการบริหารยาและเวชภัณฑ์:  
 - สถานที่ การจัดเก็บ การสำรองยา การควบคุมการเบิกจ่าย  

3.พัฒนาการบริการเภสัชกรรม  
- ระบบส่งต่อข้อมูลการแพ้ยา 

4.พัฒนาระบบลูกโซ่ความเย็น 

5. การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องทางเภสัชกรรม



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 

คู่มือการใช้ยาช่วยชีวิต



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบยาและเวชภัณฑ์ 

เก็บข้อมูลตค58-กย59  

-ส่วนใหญ่เป็น MFM Gliben. Gemfibrazil 

ISDN Losatan  

-60% สภาพดีนำกลับมาใช้ 

-40%ทิ้งเนื่องจากเสียสภาพที่เกิดจากการ

จัดเก็บของผู้ป่วย/หมดอายุ   

-คิดเป็นมูลค่าที่นำกลับมาใช้ได้ 55,496 

บาท



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 

1.มีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

ระดับอำเภอ 

2.ปรับปรุงคู่มือและแนวทางการปฏิบัติ ทุก 1-2 ปี 

3.อบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะด้านการป้องกัน

และควบคุมการติดเชื้อแก่เจ้าหน้าที่ 

4.สนับสนุน Sporetest, Comply test ซอง

ปราศจากเชื้อสำหรับนึ่งของ 

5.นิเทศติดตามและสุ่มตรวจ ปีละ 2 ครั้ง 

5.พัฒนาระบบการจัดการขยะของเครือข่าย



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 

รวบรวมเครื่องมือ คัดแยก:คม,ไม่คม ล้าง ทำให้แห้ง

บรรจุหีบห่อ

ตรวจสอบ

Sterile

อบแก๊ส/นึ่ง นึ่ง

- Ambu bag 

- Set สวนปัสสาวะ 

- Set excision 

- Set พ่นออกซิเจน

- ไม้พันสำลี ก๊อส 

- Suture 

- เข็ม ด้าย 

- ทันตกรรม

- ผู้นึ่งตรวจสอบหีบห่อทุกครั้ง 

- ผู้ใช้ตรวจสอบหีบห่อก่อนใช้งาน 

- สุ่มตรวจสอบหีบห่อ โดยทีม IC ปี

ละ 2 ครั้ง

ตรวจสอบคุณภาพ

จัดเก็บ FIFO



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ IC 

พัฒนาแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการ

ตรวจประสิทธิภาพการทำให้ปราศจาก

เชื้อด้วยการนึ่งไอน้ำ



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ ENV 

1.เสนอแนะการพัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอก 

2.สอบเทียบเครื่องมือ ปีละ 1 ครั้ง 

3.นิเทศติดตามปีละ 2 ครั้ง



ยูนิตทำฟัน ตรวจความเสี่ยง ความปลอดภัย 
พบ  
• ค่ากราวน์ ไม่ผ่าน 4 ใน 6 แห่ง 
• ค่าแรงดันไฟฟ้า ไม่ผ่าน 2 ใน 6 แห่ง

พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ ENV 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบ LAB

○ งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข โดยรพ.สต. 

   1. การตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว 

   2. การตรวจวิเคราะห์น้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะ 

   3. การตรวจวิเคราะห์การต้ังครรภ์ 

   4. การตรวจหาปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น 

○ จัดทำคู่มือการทดสอบตัวอย่าง WI  

○ มีระบบการควบคุมคุณภาพภายใน(Internal Quality 

Control)  

○ พัฒนาระบบรายงานผลการทดสอบ 



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบการดูแลผู้ป่วย 

ดูแลต่อเนื่อง จากโรงพยาบาล สู่ชุมชน

ศูนย์ COC

การส่ือสารส่งต่อ



Family care team

พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบการดูแลผู้ป่วย 



2560

ต.ท้องฟ้า

ต.เกาะตะเภา

ต.ตากออก

ต.แม่สลิด

ต.สมอโคน

ต.ตากตกต.ทุ่งกระเชาะ

รพ.สต.เด่นไม้ซุง

รพ.สต.แม่สลิด

รพ.สต.ท้องฟ้า

รพ.สต.บ้านใหม่

รพ.สต.สมอโคน

รพ.สต.ห้วยพลู

รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ

รพ.สต.แม่ยะ
รพ.สต.แม่บอน

รพ.สต.ยางโองนอก

รพ.สต.ยางโองน้ำ

รพ.สต.น้ำดิบ
รพ.สต.หนองงิ้ว

ร.พ.บ้านตากรพ.สต.ตากตก

รพ.สต.เกาะตะเภา

2562
2563

2561

1
3

2

4



พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบการดูแลผู้ป่วย 
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พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบการดูแลผู้ป่วย 



HOSxP โรงพยาบาล

สปสช.

JHCIS 
รพ.สต

HDC กระทรวง
สาธารณสุข

DataCenter 
Takis

DataCenter CUP 
Bantak

ข้อมูล 43 
แฟ้ม

ข้อมูล 43 
แฟ้ม

ข้อมูล 43 
แฟ้ม

ข้อมูล 43 แฟ้ม 
(รพ.สต.) ข้อมูล 43 แฟ้ม 

(จ.ตาก)

ข้อมูลรับบริการผู้ป่วย 
ข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย Thai Refer

ข้อมูลรับบริการผู้ป่วย
ข้อมูลส่งต่อผู้ป่วย 

Thai Refer

พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการ: ระบบสารสนเทศ 



ข้อมูลบริการและสถานการณ์สุขภาพ อำเภอบ้านตาก





 กลุ่มอายุ  ชาย   หญิง  รวม %

 อายุ 0-4 ปี 1,160 1,068 2,228 4.9

 วัยเรียน 5-14 ปี 2,770 2,582 5,352 11.7

 วัยรุ่น 15-19 ปี 1,661 1,558 3,219 7.1

 วัยทำงาน 20 -59 ปี 13,645 13,686 27,331 60.0

 ผู้สูงอายุ 3,308 4,128 7,436 16.3

 รวม 22,544 23,022 45,566 

กลุ่มอายุตามทะเบียนราษฎร์  

 กลุ่มอายุ  ชาย   หญิง  รวม %

 อายุ 0-4 ปี 988 922 1,910 5.9

 วัยเรียน 5-14 ปี 2,578 2,398 4,976 15.2

 วัยรุ่น 15-19 ปี 1,311 1,208 2,519 7.7

 วัยทำงาน 20 -59 ปี 7,999 9,110 17,109 52.4

 ผู้สูงอายุ 2,710 3,415 6,125 18.8

 รวม 15,586 17,053 32,639

กลุ่มอายุตามการสำรวจ 

53



อัตราการพ่ึงพิงตามการสำรวจ

ปี พ.ศ. วัยเด็ก  

(ร้อยละ)

วัยผู้สูงอาย ุ

(ร้อยละ)

รวม 

(ร้อยละ)

ปี 2558 54.13 33.25 87.38

ปี 2559 54.97 35.80 90.77

54



ข้อมูลสถิติชีพ เปรียบเทียบย้อนหลัง  
ปี 2558 – 2559

-2.25

0

2.25

4.5

6.75

9

0

1.75

3.5

5.25

7

 2557 2558 2559

อัตราเกิดต่อพัน
อัตราตายต่อพัน
อัตราเพิ่มร้อยละ 

-0.006 -0.127 -0.57

6.35

7.57

8.8

6.29 6.3

3.1



 ความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพอำเภอบ้านตาก
จำ
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 ข้อมูลบริการ

Bed Occupancy Rate & Average Length of Stay
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5 อันดับโรคของผู้ป่วยนอก อ.บ้านตาก จ.ตาก

อันดับ 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

1 Essential (primary) 
hypertension     

Essential (primary) 
hypertension  

Essential (primary) 
hypertension

2 Disroders of lipoprotein 
and other lipidaemias 

Disroders of lipoprotein 
and other lipidaemias

Hyperlipidaemia, 
unspecified

3 Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus  

Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

4 Dyspepsia Dyspepsia Dyspepsia

5 Dizziness and giddiness Dizziness and giddiness Dizziness and giddiness



อันดับ 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

1 Essential (primary) 
hypertension      

Essential (primary) 
hypertension      

Essential (primary) 
hypertension

2 Disroders of lipoprotein 
metabolism and other 
lipidaemias

Disroders of lipoprotein 
metabolism and other 
lipidaemias

Hypokalaemia

3 Anaemia unspecified Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

Disorder of lipoprotein 
metabolism, unspecified

4 Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus  

Chronic obstructive 
pulmonary disease

Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus 

5 Chronic obstructive 
pulmonary disease

Anaemia unspecified Pneumonia, unspecified

5 อันดับโรคของผู้ป่วยใน อ.บ้านตาก จ.ตาก



อันดับ 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

1 Cataract unspecified Essential (primary) 
hypertension 

Essential (primary) 
hypertension

2 Stoke ,not specified as 
haemorrhage or infraction

Cataract unspecified Cataract, unspecified

3 NIDM without complication Essential (primary) 
hypertension      

Stroke, not specified as 
haemorrhage or infarction

4 Issue of medical certificate Stroke ,not specified as 
haemorrhage or infraction

Non-insulin-dependent 
diabetes mellitus, without 
complications

5 Essential (primary) 
hypertension 

NIDM without complication Issue of medical certificate

5 อันดับโรคRefer Out ผู้ป่วยนอก OPD 



อันดับ 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

1 Acute appendicitis Pneumonia unspecified Gastrointestinal 
haemorrhage, unspecified

2 Gastrointestinal 
haemorrhage unspecified

Concussion :without open 
intracranial wound

Septicaemia, unspecified

3 Bacterial Pneumonia Gastrointestinal 
haemorrhage unspecified 

Pneumonia, unspecified

4  Congestive heart failure Acute subendocardiul 
myocardial infarction

Anemia, unspecified

5 Pneumonia unspecified Chronic obstructive 
pulmonary disease

Unspecified injury of head

5 อันดับโรคRefer Out ผู้ป่วยใน IPD



อันดับ 2558 2559 2560(ต.ค.-มี.ค.)

1 Bronchus or lung malignant 
unspecified

Septicaemia unspecified 
(Septic Shock)

Malignant neoplasm of 
bronchus or lung, 
unspecified(5)

2 Asphyxia Bronchus or lung 
malignant unspecified

Pneumonia(3)

3 Septic Shock Asphyxia Malignant neoplasm of 
breast(3)

4 Respiratory failure Respiratory failure Hepatic failure, 
unspecified(2)

5 Liver malignant neoplasma 
unspecified

Pneumonia unspecified Secondary Malignant 
neoplasm of lung(2)

5 อันดับโรคเสียชีวิต ผู้ป่วยใน IPD



Clinical Population
1. กลุ่มNCDเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่

มีปริมาณมาก 
3.กลุ่มHolistic care

1.1 DM                       1.2 HT 

1.3 COPD และ Asthma

2.1 MI                         

2.2 Stroke
3.1 Palliative care  

 และมะเร็ง

4. กลุ่มโรคติดเชื้อ 5. กลุ่มสุขภาพจิต 6.กลุ่มอุบัติเหตุฉุกเฉิน

7. กลุ่มแม่และเด็ก 

4.1 Sepsis                  4.2 HIV 

4.3 TB                              4.4 DHF
5.1  โรคทางจิตเวช 

6.1 EMS

ทีมสายใยรักแห่งครอบครัว

8. กลุ่มผู้สูงอายุ



ระบบสขุภาพระดบัอําเภอบา้นตาก



ภาคประชาชนกบัทอ้งถิ:น 
เลอืกการดแูลผูส้งูอายุ



ร่วมเรียนรู้ต้นไม้ชุมชน







1) ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุข

ภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 

ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 

ข้อมูลพ้ืนที่ตำบล LTC 
ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1. ตำบลตากออก 1. เทศบาลตำบลบ้านตาก

2. อบต.ตากออก

2. ตำบลสมอโคน 3. อบต.สมอโคน

3. ตำบลตากตก เทศบาลตำบลบ้านตาก

4. อบต.ตากตก

4. ตำบลแม่สลิด 5. อบต.แม่สลิด

5. ตำบลท้องฟ้า 6. อบต.ท้องฟ้า

6. ตำบลเกาะตะเภา 7. อบต.เกาะตะเภา

7.   ตำบลทุ่งกระเชาะ ทต.ทุ่งกระเชาะ วางแผนเข้าร่วม  
ปี 2561 

เป้าหมาย 

จำนวน อปท.

ผลงาน ร้อยละ

8 7 87.50

จำนวน ตำบลเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ

7 1 14.28

**ผ่านแบบมีเงื่อนไข (ยังไม่ชัดเจนเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ) 
ปี 2560 ตั้งเป้าหมาย 3 ตำบล คือ แม่สลิด  สมอโคน  เกาะตะเภา 70
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ชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้านตาก
ที่ทำการ ..โรงพยาบาลบ้านตากสนับสนุนจากเทศบาล 

     สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ อ.บ้าน ตาก จำนวน 1,762
                              โรงเรียนผู้สูงอายุ



  เกิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

1

2

3





พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ อบต.ตากออกงบ 99,900 บาท

ก่อสร้างบ้านผู้พิการ  ของ นายยา  ปาหลวง  
พิการทางการมองเห็น 



โรคจิต ปลดโซ่ตรวน จัดให้อยู่ในห้องที่เป็นสัดส่วน



ผู้ป่วยอัมพาต ม.3



ป้าฮอม คนร่อนเร่ ไร้บ้าน

“บ้านรวมน้ำใจ สำหรับผู้สูงอายุ” 





พ.ศ.2448
โองโมงค์ธรรมศุทธิ











Care giver 



การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รพ บ้านตาก - ปัจจุบัน

วันเดือนปี หลักสูตร จำนวน/วัน/ชม จำนวนคน แหล่งงบฯ

2554 การดูแลผู้สูงอายุ 21 ชม 26 คน กรมอนามัย

2555 การดูแลผู้สูงอายุ 126 ชม 30 คน มหาวิทยา

ราชภัฏ กพ

2556 การดูแลผู้สูงอายุ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่

ได้

60 ชม 36 คน วิทยาลัยชุมชน

2557 การดูแลผู้สูงอายุ 84 ชม 27 คน วิทยาลัยชุมชน 



วันเดือนปี หลักสูตร จำนวน/วัน/ชม จำนวนคน แหล่งงบฯ

2558 การดูแลผู้สูงอายุ 31 ชม 31 คน วิทยาลัยชุมชน

2559 การดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม 13 คน รพ.  ตสม

2559 การดูแลผู้สูงอายุ 

ช่วยเหลือตัวเองไม่

ได้

18 ชม 71 คน สป.สช.สนับสนุ

นCUP

2560 การดูแลผู้สูงอายุ 70 ชม 61 คน วิทยาลัยชุมชน 

การอบรมการดูแลผู้สูงอายุ รพ บ้านตาก - ปัจจุบัน



ปัญหาความยากลำบากให้การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุ
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ต.ท้องฟ้า
ต.เกาะตะเภา

ต.ตากออก

ต.แม่สลิด

ต.สมอโคน

ต.ตากตก
ต.ทุ่งกระเชาะ

ม.9 ท่านา

ม.7 ตะฝั่งสูงร.พ.บ้านตาก

รพ.สต.แม่สลิด

รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ

ศูนย์ฟื้นฟูในชุมชน 
COMMUNITY BASED REHAB

รพ.สต.เกาะตะเภา

รพ.สต.สมอโคน

บ่าย อังคาร-ศุกร์



ต.ท้องฟ้า
ต.เกาะตะเภา

ต.ตากออก

ต.แม่สลิด

ต.สมอโคน

ต.ตากตก
ต.ทุ่งกระเชาะ

ม.9 ท่านา

ม.7 ตะฝั่งสูงร.พ.บ้านตาก

รพ.สต.แม่สลิด

รพ.สต.ทุ่งกระเชาะ

เครือข่ายแพทย์แผนไทย  

CUP รพ.บ้านตาก



ปรับบ้านให้เป็น Ward rehab



ปรับบ้านให้เป็น Ward rehab



ปรับบ้านให้เป็น Ward rehab
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ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง

ร้อยละของ Healthy Ageing  ปี 2557-2559   



ตำบล OTOP งบประมาณ

1.ตากออก การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ

2.สมอโคน เพื่อนช่วยเพื่อน

3.แม่สลิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. 2 ส. 

ในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน

4.ตากตก การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 42,800 บาท จากกสต.

5.เกาะตะเภา ไข้เลือดออก 

6.ท้องฟ้า เยี่ยมบ้านโดยทีมจิตอาสา

7.ทุ่งกระเชาะ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

One Tambon One Project 





วิเคราะห์สถานการณ์ /จัดลำดับความสำคัญของปัญหา 

อำเภอบ้านตาก

1.โรคตามนโยบาย 

   1. โรคหลอดเลือดสมองและ

เบาหวาน (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) 

   2.โรคไข้เลือดออก 

2.โรคที่เป็นปัญหาของพ้ืนที ่

   1.อุบัติเหตุทางถนน 

   2.โรควัณโรค 

   3.โรคมือ เท้า ปาก





โรคไข้เลือดออก

การวิเคราะห์พ้ืนที่เส่ียงโรคไข้เลือดออก ปี 2559 อำเภอบ้านตาก



นวัตกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลทุ่งกระเชาะ

✓ หมู่ 1 บ้านดงยาง  “เทียนเหลือใช้  ตะไคร้หอมไล่ยุง”   

✓  หมู่ 2 บ้านแม่ไข  “ปูนแดงน้ำขิง พิฆาตลูกน้ำยุงลาย”   

✓  หมู่ 3 บ้านประชาร่วมใจ  “ขยายเครือข่าย กสค. ด้านป้องกันโรคไข้เลือดออก”   

✓  หมู่ 4 บ้านรวมใจพัฒนา  “ถุงทราย ๔ สี พิชิตลูกน้ำยุงลาย”   

✓  หมู่ 5 บ้านร่มเกล้า   “สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง-มะกรูดเลม่อน”   

✓  หมู่ 6 บ้านทุ่งพัฒนา “ส่ิงดีดีอยากบอกต่ออาวุธสามัญประจำบ้านกำจัดยุงลาย”   

✓  หมู่ 7 บ้านใหม่ “ชักชวนร่วมทำความดี ร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออก”   

✓  หมู่ 10 บ้านนาโพธิ์ “สมุนไพรพ้ืนบ้านไล่ยุง เข้า ปี๊บดักยุงลาย” 

✓  หมู่ 11 บ้านแม่ไขสันกลาง “ฝาปิดโอ่งน้ำยางจักรยาน  พิชิตลูกน้ำยุงลาย” 

✓  หมู่ 12 บ้านทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว  “ปูนแดง+ข่าระเบิดลูกน้ำ” 



นวัตกรรมคันส่องป้องภัย ตำบลสมอโคน



ผลงานเด่น

1.หมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับดีเยี่ยม.... 

   ...ตำบลนวัตกรรม 

2.แหล่งเรียนรู้ตำบลสุขภาวะ 

   - แหล่งเรียนรู้อาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 

   - แหล่งเรียนรู้ ตำบลนวัตกรรม

ตำบลสมอโคน



โรคไข้เลือดออก

รายการ ร้อยละ

อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

14.59

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในกลุ่มวัยเรียน 

ต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

53.33



DM/HT/CKD



● คัดกรองกลุ่มเส่ียง ชุมชน

โรงพยาบาล
ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่

คลินิกโรคเรื้อรังโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

รพ.สต.
คลินิกโรคเรื้อรัง

คณะกรรมการ PCT DM HT

ติดตามเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางไต , ตา 

,เท้า,หัวใจและหลอดเลือด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3อ.2ส.

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ติดตามเยี่ยมบ้าน

กำหนดตัวชี้วัดเพ่ือติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน

การส่ือสารระหว่างทีม

คลินิกเลิกบุหรี่ สุรา

ศูนย์COC



โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง



NCD Annual Checkup



ตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย(ESRD)ที่ได้รับการฟอกไต  
ทั้งหมด 13 คน

ตำบล จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไต (คน)

CAPD Hemodialysis

ตากออก 1 4

แม่สลิด 3 0

ท้องฟ้า 0 1

ตากตก 0 1

สมอโคน 0 1

ทุ่งกระเชาะ 0 1

เกาะตะเภา 1 0

รวมสุทธิ 5 8



เยี่ยมบ้านผู้ป่วย CAPD



   ความภาคภมูใิจ ปี 2559 



ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

คนด ีมี
ความรู ้

เรยีนรูป้ัญหา
ชุมชนร่วม
กนั

เครอืขา่ย    
เขม้แข็ง

ใชบ้รบิท
เป็นฐาน

ความ 
สมัพนัธ์
ทีDด ี

เรยีนรูร้ว่มกนั  ช่วย เชืDอม ชง เชยีร ์ เช็ค

4 ดี

ผูบ้รหิารให้
ความสําคญั
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พัฒนาทีมแกนนำระบบสุขภาพ ในระดับอำเภอ ตำบล

เพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เกิดการจัดการความรู้
ระบบสุขภาพอำเภอ

ทำแผนยุทธศาสตร์ DHB โดยการมีส่วนร่วม
ของภาคี

ก้าวต่อไป DHS บ้านตาก



คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับตำบล
TAMBON HEALTH BOARD 

(THB)

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพระดับอำเภอ
DISTRICT HEALTH BOARD 

(DHB)

มีนายกเทศมนตรีเป็นประธาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอ
DISTRICT HEALTH SYSTEM 

(DHS)



8 มีนาคม 2560



“คนบ้านตากหัวใจเดียวกัน มุ่งสร้างสังคมอยู่ดี
มีสุขอย่างยั่งยืน” 



ผลลัพธ์
เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านตาก

Bantak District Health System  









ขอบคุณคะ
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