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ที่ตั้งอาณาเขต 
 

     ตั้งอยู่ห่างจาก อ าเภอบ้านตาก 17 กม. 
   ทิศเหนือ  ติดกับ ม.5 บ้านยางโองน้ า ต.แม่สลิด  
   ทิศตะวันออก ติดกับ   อ าเภอเมือง จ.ตาก  
   ทิศใต้     ติดกับ   ม.10 บ้านแม่บอน ต.แม่สลิด   

   ทิศตะวันตก ติดกับ    อ าเภอสามเงา จ.ตาก                                                                                           



ข้อมูลทัว่ไป 
รับผิดชอบ  4  หมู่บ้าน   741 หลังคาเรือน  
 

       ประชากร         1,926      คน 
       ชาย                 940       คน  
       หญิง                986       คน  
       อสม.                 87        คน     
อัตรา อสม. ต่อหลังคาเรือน     1 : 9 



บุคลากรทางด้านสาธารณสุข 

1. นายสามารถ      นาคฟัก            จพ.สาธารณสุขอาวุโส 
2. นางสีนวล          ดุษดินทร์         พยาบาลวิชาชีพ 
3. นายวิเชียร         ค าอ่วม            นักวิชาการสาธารณสุขฯ 
4. น.ส.ณัฐฎารัตน์    แก้วแสนตอ      จพ.ทันตสาธารณสุขฯ  
                                                                                
    อัตราส่วน เจ้าหน้าที ่: ประชากร     1 : 482 
 

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข 



ข้อมูลศาสนา 

ข้อมูลสถานศึกษา 
  



  

ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 

ข้อมูลด้านอาชีพ 
  



ประวติับา้นแม่สลิด 
  บ้านแม่สลิด เป็นชื่อ ต าบล ต าบลหนึ่งของอ าเภอบ้านตาก พื้นเพเดิมเป็นคน
พื้นเมืองในท้องถิ่น โดยมีหมู่ที่ 1,2,3 บ้านแม่สลิด ที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองเดิม โดยค า
บอกเล่าของชาวบ้านเล่าว่าไหลล่องน้ ามาจากทางสุโขทัย จึงใช้ชื่อที่เรียกตาม
สายน้ าล าห้วยที่ไหลผ่านหลายหมู่บ้าน เรียกตามกันมาเป็น แม่สลิด จนถึง
ปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานเกาะกลุ่มกันตามริมฝั่ง แม่น้ าวัง ห้วยแม่สลิด เพราะ
สะดวกในการใช้ประโยชน์จากน้ าในการสัญจรไปมา 



การประกอบอาชีพ 
 อาชีพหลัก ท านา ท าไร่  ท าสวน  เลี้ยงสัตว์ 

  



การประกอบอาชีพ 
อาชีพเสริม ท าอุตสาหกรรมแปรรูปหินแกรนิต และท าครกหิน  ตุ๊กตาปูนปั้น 



ปิรามิดประชากร 2560  

 

ที่มา : ประชากรกลางปี 2560  1  กรกฎาคม 2559 



หมู ่ 0-5ปี หญิงวัย
เจริญ

พันธ์(คู)่ 

วัยเรียน 
6-14  

ปี 

วัยรุ่น 
15-21 

ปี 

วัยท างาน 
35-59 

ปี 

ผู้สูง
อายุ 

ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดบ้าน 

ผู้ป่วย
ติดเตียง 

ผู้ป่วย
โรค

เรื้อรัง 

1 25 113 44 83 233 96 24 3 6 127 

2 12 107 48 57 211 126 34 2 1 132 

3 17 89 45 59 163 72 18 3 2 78 

6 16 79 39 39 159 102 36 5 1 71 

รวม 70 388 176 238 766 396 112 13 10 408 
 

ข้อมูลประชากรแยกตามกลุ่มวัย 

20.56 



อตัราเกดิอตัราตาย ปี 2557 - 2560 
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อัตราเพิ่มประชากร ปี 2557 - 2560 
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สาเหตุการป่วย 10 อนัดบัแรกของผูป่้วยนอก เปรียบเทียบปี 2558 - 2560 
ล าดบัท่ี สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค) ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 

1 ความดนัโลหิตสูงท่ีไม่มีสาเหตุน า 1,105 1,068 1,021  
2 เบาหวาน 489 373 310  
3 คออกัเสบเฉียบพลนัและต่อมทอนซิลอกัเสบเฉียบพลนั 459 373 203  
4 การติดเช้ือของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลนัอ่ืน ๆ 432 254 202 
5 เน้ือเยือ่ผดิปกติ 201 233 196 
6 การบาดเจบ็ระบุเฉพาะอ่ืน ๆ , ไม่ระบุเฉพาะ 201 174 114 
7 ความผดิปกติอ่ืน ๆ ของขอ้ 136 124 82 
8 โรคอ่ืน ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนมั 190 185 79 
9 พยาธิสภาพของหลงัส่วนอ่ืน ๆ 75 92 74 

10 เยือ่บุตาอกัเสบและความผดิปกติของเยือ่บุตาอ่ืน ๆ 127 86 51 



อตัราตายจ าแนกตามสาเหตุการตายของประชาชน ปี 2558 - 2560 

อนัดับ กลุ่มโรค ปี 2558  ปี 2559 ปี 2560 

1 วยัชรา 6 4 2 

2 โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลนั 3 1 2 

3 มะเร็ง 3 1 2 

4 โรคหืด 1 1 1 

5 ขาดอากาศหายใจ 1 1 1 



 

จ านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
จ าแนกรายหมู่บ้าน ปี 2560 

หมู่บ้าน 
 

จ านวนผู้ป่วย  
(ราย) 

โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

โรคความดัน
โลหิตสูง 

โรคเบาหวาน 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่สลิด 24 96 7 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่สลิด 35 82 15 

หมู่ที่ 3 บ้านแม่สลิด 17 51 10 

หมู่ที่ 6 บ้านสันกลาง 13 52 6 

รวม 89 281 38 



อัตราอุบัติการณ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2556-2560 
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โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 



ความชุกผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2556-2560 
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โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 



 
ผู้ป่วย 

จ านวน 
ทั้งหมด 

จ านวนที่
ได้รับการ
ประเมิน 

ร้อยละ ผลการประเมิน 

เขียว เหลือง แสด แดง แดง 
เข้ม 

โรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 
 

89 85 95.51 27.45 33.33 13.73 25.49 0 

โรคความดันโลหิตสูง 281 262 93.24 42.14 38.57 10.96 5.95 2.38 

โรคเบาหวาน 38 38 100.00 26.32 39.47 15.79 18.42 0 

รวม 408 385 94.36 31.97 37.12 13.49 16.62 0.80 

การประเมินความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 (CVD Risk) ปี 2560 



วิธี/กิจกรรม 
- ประเมินความรู้ ประเมินสภาวะสุขภาพ และ
ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ก่อนและหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม 
 - อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วย (หลัก 3อ. 2ส.)ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
3.ติดตามเยี่ยมบ้าน และประเมินผลการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูงมีความรู้ 
2.เพื่อให้ผู้ป่วยประเมินสุขภาพ
ตนเองได้ และเกิดทักษะในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
3.เพื่อให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการ
ดูแลตนเอง  ลดพฤติกรรม
เสี่ยง 

เป้าหมาย 
- ผู้ป่วยโรคเบาหวาน : 
- ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง : 
  ที่ควบคุมระดับน้ าตาล และ   
  ความดันโลหิตไม่ดี 

จุดแข็ง/โอกาส 
- ผู้น า/อสม.และจิตอาสาที่เข้มแข็ง 
- งบประมาณ  กองทุนหลักประกัน 

การประเมิน 
 - ระดับความรู้หลังการอบรม            
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80 
 - พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมหลัง 
การอบรม ผ่านไป ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-  สภาวะสุขภาพ (ปิงปอง 7 สี) 
    1) ผู้ป่วยระดับสีเขียวไม่ต่ ากว่า    
ร้อยละ 40 
    2) ผู้ป่วยมีค่าเพิ่มขึ้นไม่เกิน           
ร้อยละ 6 

ความเป็นมา/ปัญหา 
- อัตราความชุกโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง ต าบลแม่สลิด พบว่าสูงกว่าในระดับจังหวัด  
และอ าเภอ  และยังมีผู้ป่วยระดับอันตรายและ  
วิกฤติที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ สาเหตุเกิด  
 จากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง 

             OTOP  One  Tambon  One  Project (OTOP)     
   การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรพ.สต.แม่สลิด 

  

การดูแล 
- วิเคราะห์สภาพปัญหารายบุคคล ให้ความรู้ 
- ฝึกทักษะ ติดตามเยี่ยม ประเมินการเปลี่ยนแปลง 



ความเป็นมา 
     พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง เป็นปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรค : 
     บริโภคอาหารและเครื่องดื่มรสหวาน มัน เค็มมากเกินไป    
     กินผักและผลไม้น้อย ขาดการออกก าลังกาย เครียด สูบบุหรี่ 
     ดื่มสุรา และภาวะอ้วน 

     โครงการกองทุนต าบลแม่สลิด “ส่งเสริมปรับเปลี่ยน 3อ. 2ส.       
     เพื่อชะลอภาวะแทรกซ้อน” 



งบประมาณสนับสนุน 

     จากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลแม่สลิด ปี 2559 
      - ค่าอาหารกลางวัน              - ค่าวิทยากร 
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   - ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามในชุมชน 
      - ค่าวัสดุอุปกรณ์                 - ค่าป้ายโครงการ 
                                           - ค่าจัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ 
                     รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  16,270 บาท 
      เป้าหมาย ผู้ป่วยหมู่ที่ 1-3,6 ต าบลแม่สลิด จ านวน 60 คน  
      ทีมวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในเขต 
      ต าบลแม่สลิด 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     ก่อนเริ่มโครงการ :  
     - ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ตรวจหาระดับ   
     น้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมง 
     - ประเมินสภาวะสุขภาพ โดยวิเคราะห์รอบเอว ค่าดัชนี     
     มวลกาย ระดับความดันโลหิตและระดับน้ าตาลในเลือด 
     - ประเมินระดับความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ (3อ. 2ส.)  
     ของผู้ป่วยก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 





ขั้นตอนการด าเนินงาน 

     ขั้นติดตามประเมินผล :  
     ประเมินความรู้ หลังการอบรม 
     ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ภายหลังการอบรมผ่านไป 3,6 เดือน  
     - ชั่งน้ าหนัก วัดความดันโลหิต วัดรอบเอว ตรวจหาระดับ   
     น้ าตาลในเลือดก่อนอาหาร 8 ชั่วโมง 
     - ประเมินสภาวะสุขภาพ และประเมินพฤติกรรมสุขภาพ      
     (3อ. 2ส.) เพื่อประเมินผลการเปลี่ยนแปลง 
 



      ระดับคะแนนความรู้ก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ระดับคะแนนความรู ้ ก่อนการอบรม หลังการอบรม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

สูง          (8คะแนนขึ้นไป) 20.16 20.60 64.60 63.48 

ปานกลาง  (6-7คะแนน) 24.30 21.00 61.40 35.32 

ต่ า          (0-5คะแนน) 56.39 1.67 124.46 8.80 

ผลการด าเนินงาน 



ผลการด าเนินงาน 
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หลังปรับเปล่ียน 

ระดับความดันโลหิตก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สีเขียว 
BP<139/89 

สีเหลือง 
BP140-159/ 

90-99 

สีส้ม 
BP160-179/ 

100-109 

สีแดง
BP>=180/100 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 83.84 

10.00 

2.31 3.85 

90.00 

6.15 
1.54 2.31 

ร้อยละ ก่อนปรับเปลี่ยน 

หลังปรับเปล่ียน 

ระดับน้ าตาลในเลือดก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สีเขียว 
DTX<125 

สีเหลือง 
DTX125-154 

สีส้ม 
DTX155-182 

สีแดง 
DTX>=183 



ผลการด าเนินงาน 
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ร้อยละ ก่อนปรับเปลี่ยน 

หลังปรับเปล่ียน 

ระดับรอบเอวก่อนและหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ชาย 
รอบเอวปกต ิ

ชาย 
รอบเอวเกิน 

หญิง 
รอบเอวปกติ 

หญิง 
รอบเอวเกิน 



แผนด าเนินการต่อไป 

     ในชุมชน :- ขยายกิจกรรม/โครงการ “ส่งเสริมปรับเปลี่ยน    
     3อ. 2ส.” ในกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
     ทุกหมู่บ้านในต าบล ร่วมกับรพ.สต.และอปท. 
     ในสถานบริการ :- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง :- เพื่อนช่วยเพื่อน  



ระบบการจดัการสุขภาพ ควบคุมโรคไม่ตดิต่อ 

กลุ่ม ปกต ิ
กลุ่ม ป่วย 
กลุ่มป่วย ทีม่ภีาวะแทรกซ้อนหรือความพกิาร 



การสนับสนุน 
กองทุนหลกัประกนัสุขภาพต าบล 
         ผูน้ าชุมชน (ก านนั,ผญบ.,
กรรมการหมู่บา้น, อบต. ,อสม.) 

การคดักรอง

ผูป่้วย 

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

กลุม่เสีย่ง 

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

กลุม่ป่วย 



การคดักรองผูป่้วย 

ปกต ิ สงสยั 

(ท าทกุปี ปีละ1 คร ัง้) 

เสีย่ง 

เสีย่ง    สงสยั 

DM เจาะหา 

    คา่น า้ตาล(FBS) 
ชมเชยและใหม้ ี

    การดแูลสขุภาพตอ่ 

3 เดอืน ประเมนิซ า้ 

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

    สขุภาพรายกลุม่/รายเดีย่ว 

    ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

   สขุภาพรายกลุม่/รายเดีย่ว 
ประเมนิซ า้ (3เดอืน) 

Refer 
เสีย่ง    สงสยั 



 โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   
 



 โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   
 



 โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   
 



 โครงการปรับสมดุลชีวิตพิชติโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง   
 



 การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในเสี่ยงโรคเบาหวาน 

และโรคความดนัโลหิตสงูต าบลแมส่ลิด 



ประเมินสภาวะสขุภาพ  



 

อบรมใหค้วามร ู ้ 



 

ฐานความร ู ้อ.อาหาร  



 

ฐานความร ู ้อ.อารมณ ์ออกก าลงักาย  



 

ฐานความร ู ้ส.บหุรี่ สรุา  



การดูแลผูป่้วย DM,HT 

  รบัยา รพ.บา้นตาก/อืน่ๆ                                                            
รบัยา รพ.สต                             
มีภาวะแทรกซอ้น(ส้ม,แดง,ด า) 
รายใหม่ควบคุมไม่ได ้
จ าเป็นเร่ืองสิทธ์ิ 
อสม.เยีย่มทุกเดือน 
จนท.เยีย่มรายท่ีผดิปกติ 

แบ่งกลุ่มให ้อสม. เยีย่ม 
  ติดตาม 1เดือน/คร้ัง 

คลินิคเร้ือรัง                                     PCU 
 เขียว,เหลือง                                  ส้ม,แดง 

พยาบาลวชิาชีพดูแลทุก 2เดือน 
แพทยดู์ Lab ทบทวนแผน 
การรักษา ปีละ1คร้ัง 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายเด่ียว 
โดยใช ้MI 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมรายกลุ่ม 

 

แพทยดู์แล 2เดือน/คร้ัง 
 

ควบคุมไม่ไดต้อ้งเขา้โครงการ 
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

 







  จนท. รพ.สต เยีย่มประเมนิ 

การรบั case ดูแลทีบ่า้น 

มปัีญหาตวัอืน่ๆ ปัญหาไม่แทรกซอ้น 

                              เยีย่มตามเกณฑร์ว่มกบั อสม. 

ลงรายงาน 

                 ตอบกลบัผลการเยีย่ม 

 

              มปัีญหาดา้นสุขภาพตอ้ง 

รบัการดแูลจาก 

           ทมี สห. สาขาวชิาชพี 

แพทย ์

เภสชั 

    กายภาพ 

     แผนไทย 

                             หมอครอบครวัในชมุชน 

 

                            อปุกรณ ์(เตยีง, ออกซเิจน 

             ทีน่อนลม ฯลฯ) 

 อบต. 

พม. 

   กาชาด 

                       กองทุน LCT ,สปสช. 

 

ไลน์

กลุม่ 



การรบั case ดูแลทีบ่า้น 

จากการ D/C รพ.สตม. 
 

จากทมี HHC รพ.บา้นตาก 

 

จากการแจง้ของ อสม./ผูน้ า 

 

จาก รพ. อืน่ (กรณีพเิศษ) 

 

นโยบาย 



 การดูแลผูป่้วยท่ีบา้น 
กลุ่มผูป่้วยติดเตียง    
จ านวน   9  คนกลุ่มผูป่้วยติด
บา้น     จ านวน 13 คน 



ประเมินผ ูป่้วยท่ีบา้น  



เยีย่มบา้น 



เยีย่มบา้น  



สรปุผลการ
ด าเนนิงานหมูบ่า้น
จัดการสขุภาพ 

มทีะเบยีน อสม.เชีย่วชาญ 
มปีระกวด อสม.ดเีดน่ 

มแีผน/โครงการ 
การปฏบิตังิาน 

สาธารณสขุมลูฐานทกุหมูบ่า้น 

การตดิตามนเิทศ
งานประเมนิผลภาคี
ภาคประชาชน 

มบีนัทกึตดิตาม
นเิทศงาน อสม. 

การด าเนินงานรว่มกบั

ภาคเีครอืข่ายภาค

ประชาชน 











นวตักรรม 







 


