
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดตำก 



ปัญหาสาธารณสุขพื้นที่ของจังหวัดตาก 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด Performance Agreement : PA 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ “ยุทธศาสตร์ 4 E” 

ผลงานเด่นและผลงานตามนโยบายของจังหวัดตาก 

ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการฯ รอบที่ 1 ป ี2560 

ขอบเขตการน าเสนอ 



ปัญหาสาธารณสขุของพ้ืนท่ีจังหวดัตาก 

วัณโรค 
ไข้เลือดออก 

มาลาเรีย 
NCDs 

อนามัยแม่และเด็ก ปอดอักเสบ 



ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
และกลับเป็นซ้ า (คนไทย) 

ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 
และกลับเป็นซ้ า (ต่างชาติ) 

จ านวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 
ในจังหวัดตากปี 2550-2559 
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สถานการณโ์รควณัโรค (Tuberculosis)  



อ าเภอ 
จ านวนที่คัดกรอง

ด้วย X-ray 

X-ray ผิดปกติ 
(สงสยัวัณโรค) 

จ านวนที่ 
ส่งตรวจ 

Gene X-pert 

MTB 
 detected 

จ านวน (ร้อยละ)* จ านวน (ร้อยละ)** 

เมืองตาก 1,447 76 (5.3) 76 5 (6.6) 

บ้านตาก 1,366 122 (8.9) 100 6 (6.0) 

สามเงา 1,242 87 (7.0) 86 1 (1.2) 

วังเจ้า 1,454 91 (6.3) 84 5 (6.0) 

แม่สอด 1,358 115 (8.5)  92 4 (4.3) 

แม่ระมาด 777 79 (10.2)  50 0 

ท่าสองยาง 527 80 (15.2)  61 5 (8.2) 

พบพระ 840 67 (8.0) 61 5 (8.2) 

อุ้มผาง 3,523 139 (3.9) 131 6 (4.6) 

รวม 12,534 857 (6.8) 741 37 (5.0) 

*   ร้อยละที่มาตรวจคัดกรอง 
** ร้อยละที่ตรวจอนูชีววิทยา 

ผลการตรวจกลุ่มเส่ียงสูงท่ีมาตรวจคัดกรองวัณโรค จังหวัดตาก ปี 2560 



ค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงสูง 

ควบคุมป้องกันวัณโรคในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา 

สิ่ งท่ีจังหวดัด าเนินการ 



ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน สิ่งที่จะขอรับการสนับสนุน 

1. ปัจจัยก าหนดการเกิดโรคที่มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน ได้แก่ การติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน แรงงานต่างด้าว 

2. อัตราตายระหว่างการรักษาและอัตราการ
ขาดยายังสูงอยู่ในแต่ละพื้นที ่

3. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานมีจ านวน
เพิ่มข้ึน 

1. สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานค้นหา
กลุ่มเสี่ยงโดยรถ X-ray Mobile เคลื่อนที่ 

2. สนับสนุนงบประมาณในการจ้าง TB worker 



จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2544-2560 จังหวดัตาก 

ณ เดอืน 30 มิถุนายน 2560 
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อ้ตราป่วย median 

สถานการณโ์รคไขเ้ลือดออก 

(Dengue hemorrhagic fever)  



1. ก าหนดให้เป็นวาระในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับพื้นที่ 

2. จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ าพร้อมกันท้ังจังหวัด 6 ครั้งต่อป ี

3. สร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และให้ความส าคัญต่อการป้องกันตนเองจากโรค
ไข้เลือดออกในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ และระดับพื้นท่ี 

4. เปิด War room โรคไข้เลือดออก มีท้ังหน่วยงานภาครัฐและ NGOs เข้าร่วมประชุม 

5. ประเมินดัชนลีูกน้ าในสถานที่ราชการ / วัด / โรงเรียน 6 ครั้งต่อปี 

6. จัดท าเวทปีระชาคม / ธรรมนูญของชุมชน / หมู่บ้าน เพื่อท าข้อตกลงร่วมกันกรณีมีการตรวจพบ
ลูกน้ ายุงลาย ต้องเสียค่าปรับ   

สิ่ งท่ีจังหวดัด าเนินการ 



ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินงาน สิ่งที่จะขอรับการสนับสนุน 

1. เครื่องพ่นสารเคมีชนิดติดตั้งบนรถยนต์ 
จาก สคร. (ศตม. เป็นเจ้าภาพ) 

2.การประเมินประสิทธิภาพด าเนินการพ่น
สารเคมกี าจัดยุงตัวเต็มวัยภาคสนาม จาก สคร. 

3. ก าหนดการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค
เป็นตัวชี้วัดของ อปท. ในการประเมนิผลงาน 

1. การเคลื่อนย้ายประชากรในพื้นที่สูง ท าให้การติดตาม
ไม่ครอบคลุมครบถ้วน 

2. พื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีช่องทางเข้าออก
จ านวนมาก ท าให้มีการแพร่กระจายโรค 

3. ความไวของยุงต่อสารเคมี (การดื้อยาของยุงในพื้นที่) 

4. คุณภาพของเครื่องพ่นสารเคมีที่ใช้ในระดับอ าเภอ
ไม่ผ่านมาตรฐานของกรมควบคุมโรคไข้เลือดออก 

5. สภาพภูมิประเทศและสภาพสิ่งแวดล้อม 

6. ความทันเวลาในการควบคุมโรคกรณีที่ อปท.รับเป็น
ผู้ด าเนินการ 

7. ขาดความตระหนักของประชาชนต่อการป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 
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Thai Non-Thai 

จ านวนผู้ป่วยโรคมาลาเรียในคนไทยและต่างชาติ จังหวัดตาก 
จ าแนกตามปงีบประมาณ 2546-2560 (ณ เดือนมิถุนายน 2560)   

Source : The Vector Borne Disease Centre 9.3 Mae sot, Tak 

สถานการณโ์รคมาลาเรีย (Malaria) 

ณ เดอืน 30 มิถุนายน 2560 



1. การน ายุทธศาสตร์ก าจัดโรคไข้มาลาเรีย มาวางแผนการด าเนินงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย
อ าเภอปลอดโรคไข้มาลาเรีย คือ 

 - ปี 2562 3 อ าเภอ : ได้แก่ สามเงา บ้านตาก เมือง 
 - ป ี2564 3 อ าเภอ : ได้แก่ วังเจ้า แม่สอด แม่ระมาด 
 - ปี 2567 3 อ าเภอ : ได้แก่ พบพระ อุ้มผาง ท่าสองยาง 

2. การจัดตั้งศูนย์มาลาเรียชุมชน (Malaria post) ในกลุ่มบ้าน / หมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง 

3. การวิเคราะห์สถานการณโ์รคไข้มาลาเรีย 
เป็นรายหมู่บ้านในแต่ละอ าเภอ เพื่อร่วมกันพิจารณาพืน้ที ่

ทีจ่ะด าเนนิการควบคุมโรคไข้มาลาเรยี 

4. การเพิ่มขีดความสามารถและความครอบคลุม 
ของการตรวจรักษา ของ รพ.สต. และ สสช. 

สิ่ งท่ีจังหวดัด าเนินการ 



ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนนิงาน สิ่งที่จะขอรับการสนับสนุน 

เพิ่มศักยภาพของบุคลากร 
ใน รพ.สต. และ สสช. 

- การคงไว้ Malaria post ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยง 
- ค่าจ้าง Malaria worker 

1. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการ
ด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย  

2.. การสร้างการยอมรับของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 
ด้านการตรวจรักษาโรคมาลาเรียใน รพ.สต. และ สสช. 

3. สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเหมาะแก่การแพร่พันธุ์ของยุงพาหะ 

4. อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าเขา ห่างไกลระบบสาธารณูปโภค
และระบบบรกิารสาธารณสุข 

5. การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรทั้งชาวไทยและ
ต่างชาต ิ



สถานการณโ์รคไม่ติดต่อเร้ือรงั (NCDs)  
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ณ เดือน 31 พฤษภาคม 2560 



สถานการณ ์ อุบัติการณ์ผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวานจังหวัดตาก ปี 2555-2560 (ต่อแสนประชากร) 

อุบัตกิารณ์ผู้ป่วยรายใหม่โรคความดันโลหิตสูงจังหวัดตาก ปี 2555-2560 (ต่อแสนประชากร) 
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(ณ มิ.ย.60) 

มารดาตาย (ราย) 
25.75 

13.65 

46.02 

17.19 

111.67 

อัตราการตายมารดาไทย 

ไม่เกิน 20 ต่อแสนการเกิดมีชีพ 

สถานการณโ์รคไม่ติดต่อเร้ือรงั (NCDs)  สถานการณง์านอนามยัแม่และเด็ก  



อ.แม่สอด 1 ราย 
   สาเหตุ : Sepsis 
อ.ท่าสองยาง 2 ราย 
   สาเหตุ :  
 - DFIU, DIC 1 ราย 
 - R/O Heart Failure 1 ราย 

อ.แม่สอด 1 ราย 
   สาเหตุ :  
   Acute Fatty Liver 

อ.ท่าสองยาง 1 ราย 
   สาเหตุ : PPH รกค้าง 
อ.แม่สอด 2 ราย 
    สาเหตุ :  
    - PPH c Sepsis 1 ราย 
    - Uterine R upture 1 ราย 
อ.แม่ระมาด 1 ราย 
    สาเหตุ : PPH รกค้าง 

ปี 2558 (3 ราย) 
ปี 2559 (1 ราย) 

ปี 2560 (4 ราย) 

สาเหตกุารเสยีชีวติ  



ปัญหา / อุปสรรค 

1. เป็นพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้การติดต่อสื่อสารและการคมนาคมยากล าบาก 

2. ขาดความตระหนักถงึความเสี่ยงจากการคลอด 

3. มคีวามเช่ือ / ค่านิยมในเร่ืองการคลอดกับการผดุงครรภ์โบราณในพ้ืนที่ 

4. ผดุงครรภ์โบราณยังมกีารปฏบิัติแบบเดิม ไม่ช่วยคลอดรก 

ข้อเสนอแนะ / ส่ิงท่ีจะขอรับการสนับสนุน 

1. เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสัญญาณดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล 

2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางน้ าและอากาศ 

3. การอบรมผดุงครรภ์โบราณโดย รพ.แม่ข่าย ให้มคีุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุมเนื้อหา 



สถานการณโ์รคปอดอักเสบ 

ที่มา : รง 506 ณ เดือนพฤษภาคม ปี 2558-2560 

0 

100 

200 

300 

400 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

จ านวนผู้ป่วย (ราย) 
จ านวนผู้ป่วยด้วยโรค Pneumonia จ าแนกรายเดือน จังหวัดตาก 

   เปรยีบเทียบข้อมลูป ี2560 กับค่ามัธยฐาน 5 ป ีย้อนหลัง  

Median 

2559 

2560 



สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตาม Performance Agreement : PA 

ยุทธศาสตร์ 4E 
(จ านวน 30 ตัวชี้วัด)  

ทั้งหมด ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อยละ 

1. Prevention & Promotion Excellence  
    (สง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

11 8 72.73 3 27.27 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลิศ) 12 5 41.67 7 58.33 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 1 1 100 - - 

4. Governance Excellence (บริการเป็นเลิศ) 5 4 80 1 20 

ภาพรวมจังหวัดตาก 29 18 62.07 11 37.93 

***ไม่ต้องประเมิน 1 ตัว : ร้อยละของต าบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ในตับ 



สรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามการตรวจราชการฯ   

ยุทธศาสตร์ 4E 
(จ านวน 43 ตัวชี้วัด) 

ทั้งหมด ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อย
ละ 

ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

ร้อย
ละ 

1. Prevention & Promotion Excellence  
    (สง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

17 10 58.82 7 41.18 

2. Service Excellence (บริการเป็นเลศิ) 17 9 52.94 8 47.06 

3. People Excellence (บุคลากรเป็นเลิศ) 3 2 66.67 1 33.33 

4. Governance Excellence (บริการเป็นเลิศ) 6 4 66.67 2 33.33 

ภาพรวมจังหวัดตาก 43 25 58.14 18 41.86 



ตัวชี้วัดท่ีผ่านเกณฑ ์
จ านวน 25 ตัวชี้วัด 



ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีมีพัฒนาการสมวัย 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 80 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที ่

   1. ขับเคลื่อนโดย MCH Board 

   2. ใช้กลไกของ DHS 

   3. จัดหน่วยบรกิารคลินิกสุขภาพเด็กด ี

   4. ส่งเสรมิการใช้คู่มอื DAIM 

   5. ให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก   
      ตามกระบวนการโรงเรยีนพ่อแม ่

   6. คืนข้อมูลให้ทางอ าเภอ เพื่อทราบ 
      สถานการณ์และใช้วางแผนแก้ไขปัญหา  

 เด็กอายุ 0-5 ป ีได้รับการตรวจ    
     คัดกรอง 10,869 ราย 

 สงสัยล่าช้า ร้อยละ 18.02 

 ประเมินซ้ าพบล่าช้า ร้อยละ 8.92 

 พัฒนาการสมวัย ร้อยละ 91.08 



ตัวชี้วัดที่ 5 : ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปฟีันดีไม่มีผุ (Cavity free) 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 52 

เด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปฟีันดีไม่มีผุ (Cavity free) 

คิดเป็นร้อยละ 61.53 
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ม.ิย.60) 

 1. ส่งเสริมป้องกันทันตกรรมเชงิรุกใน ศพด., โรงเรยีนอนุบาล, โรงเรยีนประถมศึกษา 

 2. ให้บริการทันตกรรมแบบหมุนเวียนใน รพ.สต. ที่ไม่มทีันตบุคลากรประจ า 

 3. จัดกจิกรรมเครอืข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี 

 4. อบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการแปรงฟันแก่ผู้ปกครองเด็ก 

 5. คืนข้อมูลทันตสุขภาพของเด็กใน ศพด. แก่ อปท. / ผู้ปกครอง 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 



ตัวชี้วัดที่ 6 : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี 
เป้าหมายป ี2560 : ไม่เกนิ 42 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ป ีพันคน 

จ านวนการคลอดมีชีพโดยหญิงอายุ 15 - 19 ปี (จากทะเบียนเกิด) 

534 ราย  
จ านวนหญิงอายุ 15 - 19 ป ีทั้งหมด 

(จ านวนประชากรกลางปจีากฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์) 

19,223 ราย 

 1. จัดเวทีถอดบทเรียน คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น 

 2. เยี่ยมเสริมพลัง รพ. และเครอืข่ายในการด าเนนิการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตร  
                กับวัยรุ่นใน รพ. ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ฯ 

 3. สนับสนุนให้ทุก รพ. จัดซื้อยาคุมก าเนดิกึ่งถาวร (Norplant, IUD) 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

คิดเป็นอัตรา 27.78 
ข้อมูล ณ ม.ิย.60 



ตัวชี้วัดที่ 7 : ร้อยละของต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 

เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 50 

ต าบลที่มีระบบการส่งเสรมิสุขภาพ
ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ ์

25 ต าบล 

ต าบลทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการ
Long Term Care 

27 ต าบล 

คิดเป็นร้อยละ 92.59 
มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

       1. มรีูปแบบการขับเคลื่อนงานระหว่าง สธ. และ อปท. ของ อ.วังเจ้า และ อ.บ้านตาก 

       2. จัดทีมประเมนิต าบล LTC แบบบูรณาการ ได้แก่ พมจ., ทศต.ไม้งาม, สสอ.เมอืง,     
           รพ.สมเด็จฯ และ สสจ.ตาก 

       3. ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและตดิตามพื้นที่ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ 



ตัวชี้วัดที่ 10 : อัตราการเสียชีวติจากการจมน้ าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี    
เป้าหมายป ี2560 : ≤ 5.0 ต่อประชากรเด็กแสนคน 
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(ณ ม.ิย.60) 

จ านวนเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีที่เสียชีวติจากการจมน้ า (ราย) 

อัตรา 4.8 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1. ทุกอ าเภอได้ด าเนินกิจกรรม 
    ทีมผู้ก่อการด ี

2. การสอนหลักสตูรว่ายน้ า 
    เพื่อเอาชวีิตรอด โดยมคีร ู
    ฝึกสอน 5 คน/ป ีและเด็กได ้
    เข้าร่วมโครงการ 100 คน  

อ.บ้านตาก 1 ราย 
อ.ท่าสองยาง 1 ราย 
อ.พบพระ 1 ราย 

อัตรา 2.4 
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ตัวชี้วัดที่ 12 : อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 
เป้าหมายป ี2560 : ไม่เกนิร้อยละ 2.40 

  มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

1. จัดท าแผนเฝ้าระวัง คัดกรอง และลดเสี่ยงในชุมชน 

2. ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในกลุ่มเสี่ยง DM / HT 

3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เช่น ส่งเสริมการรับประทานผัก-ผลไม้,     
    ลดหวาน มัน เค็ม, ออกก าลังกาย, การจัดการอารมณ์ ฯลฯ 

ข้อมูล HDC ณ พฤษภาคม 2560 



ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 80 

643 ตัวอยา่ง 

596 ตัวอยา่ง 

คิดเป็นร้อยละ 92.69 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1. จัดท าโครงการคุ้มครองผู้บรโิภค 
    ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริการ 
    สุขภาพ และอาหารปลอดภัย 

2. จ าท าแผนร่วมกับหน่วยตรวจสอบ 
    เคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้บรโิภค 
    รู้จักวิธีการล้างผัก-ผลไม้ เพื่อลด 
    สารตกค้าง 

จ านวนของผลิตภัณฑ์ที่ผลวิเคราะห ์
ผ่านมาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

จ านวนของผลิตภัณฑ์ทีเ่ก็บตัวอย่าง 
เพื่อตรวจวเิคราะหท์ัง้หมด 



ตัวชี้วัดที่ 14 : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน 
                    หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรกัษา (3 month remission rate)
เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 92 

• ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษา

และหยุดเสพต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  

3 เดอืนหลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  

44 ราย 

 

• ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการ

บ าบัดรักษาและได้รับการ

จ าหน่ายตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

45 ราย 
• คิดเป็น 

ร้อยละ 

97.78 

   1. จัดท าโครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพตดิ 

   2. จดัตั้งศูนย์คัดกรองผู้ติดยาเสพติดใน รพท. และ รพช. ทุกแห่ง 

   3. บริการดูแลผู้ป่วยที่รักษาด้วยเมธาโดนระยะยาว 

   4. ด าเนนิงานร่วมกับ ศอ.ปส. จ.ตาก ในด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

มาตรการด าเนนิงานในพื้นที่ 



ตัวชี้วัดที่ 16 : ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์ 
                 มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
เป้าหมายปี 2560 : เกณฑ์รวมเฉลี่ยร้อยละ 80 (กลุ่มที่ 1 : ร้อยละ 100 / กลุ่มที่ 2 : ร้อยละ 60) 

กลุ่มที่ 1 : สถานพยาบาลได้รับการตรวจผ่านเกณฑม์าตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

คิดเป็นร้อยละ 100 

กลุ่มที่ 2 : สถานประกอบการเพือ่สุขภาพได้รับการตรวจผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ยังไม่ได้ยื่นขอรับใบอนุญาต รอความชัดเจนของ พ.ร.บ.สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ*** 

กลุ่ม 1 : ผ่านมาตรฐาน 158 แห่ง 

คลินกิ 
156 แห่ง 

รพ.เอกชน 
2 แห่ง 

กิจการสปา 
1 แห่ง 

กิจการนวด 
43 แห่ง 

กลุ่ม 2 (รอการยื่นขออนุญาต) 



ตัวชี้วัดที่ 17 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  
                   GREEN & CLEAN Hospital  
เป้าหมายปี 2560 : รพศ. / รพท. / รพช.และ รพ. สังกัดกรมวิชาการร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 

มาตรการ
ด าเนินงาน  
ในพื้นที ่

1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้, คัดเลือก Best Practice และนวัตกรรม Process, 
Service, Management, Innovation ของ รพ. เพื่อขยายผลสู่ รพ.สต. 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโดยคัดเลือกจากตัวแทน รพ. ที่มีผลงาน 
HWP & RAH ดีเด่น และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสุขาบาลอาหารและน้ า, 
ส้วมสาธารณะ และขยะมูลฝอยติดเชื้อ จ านวนทั้งสิ้น 16 คน 

ผลงานร้อยละ 100 



ตัวชี้วัดที่ 18 : ร้อยละของคลินกิหมอครอบครัวที่เปดิด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)  
เป้าหมายป ี2560 : รพศ. / รพท. / รพช.และ รพ. สังกัดกรมวิชาการร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ ์
                          ระดับพื้นฐาน 

รพ.สมเด็จฯ 
2 ทีม 

รพ.บ้านตาก 
1 ทีม 

รพ.แม่สอด 
3 ทีม 

รพ.แม่ระมาด 
1 ทีม 

รพ.ท่าสองยาง 
1 ทีม 

ร้อยละ 
100 

เป้าหมาย 
ปี 2560 
8 ทีม 



ตัวชี้วัดที่ 19 : ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ 
เป้าหมายป ี2560 : DM ≥ ร้อยละ 40 / HT ≥ ร้อยละ 50 
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ตัวชี้วัดที่ 24 : ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทยท์างเลือกที่ได้มาตรฐาน 

   เป้าหมายปี 2560 : ≥ ร้อยละ 18.5 

จ านวนครั้งที่มารับบริการการแพทย์แผนไทย 
และการแพทย์ทางเลือกในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 313,327 ครั้ง 

จ านวนครั้งที่มารับบริการทั้งหมด 
ของสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1,121,146 ครั้ง 

คิดเป็น 
ร้อยละ 27.95 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1. ให้บรกิารคลินิกแพทย์แผนไทยที่ OPD ของ รพ.รัฐ (OPD แพทย์แผนไทย  
   คู่ขนาน) 

2. จัดบรกิารคลนิิกพิเศษการแพทย์แผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน 
    เฉพาะทาง เช่น ไมเกรน, ข้อเข่าเสื่อม, อัมพฤกษ์ อัมพาต, ภูมิแพ้   
    อย่างน้อย 1 คลินิก ใน รพศ. / รพท. 



ที่มา : ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ณ 31 มี.ค.60 

ตัวชี้วัดที่ 26 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ 
เป้าหมายป ี2560 : ไม่เกนิ 28 ต่อประชากรแสนคน 
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อัตราตาย 

(ต่อประชากรแสนคน) 

1. ม ีWarfarin Clinic ใน รพ.ทุกระดับ 

2. รพช. มกีารใช้ยาละลายลิ่มเลือดครบทุกแห่ง 

3. มกีารท าบอลลูนขยายหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคกล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลัน 
(Acute myocardial infarction) 



ตัวชี้วัดที่ 29 : ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก 
(Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน             

เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 80 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 
1. รพ.อุ้มผาง และ รพ.ท่าสองยาง มีทีมจักษุแพทย์จากมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาล าปางมาให้ บริการคัดกรองและผ่าตัด

เชิงรุกในพื้นที่ (ม.ีค. และ เม.ย. 60) 

2. รพ.แม่ระมาด มีทีมจักษุแพทย์จากสภากาชาดไทยมาให้บรกิารคัดกรองและผ่าตัดเชงิรุกในพื้นที่ 22-31 ม.ีค. 60 
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ร้อยละ 92.69 



ตัวชี้วัดที่ 31 : ร้อยละของระบบ ECS คุณภาพในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป             
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 70 

รพ. ระดับ F2 ขึ้นไปที่มคี่าคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการรองรับการดแูลภาวะฉุกเฉิน

ทางการแพทย์ ทีผ่่านเกณฑก์ารประเมิน 

 รพ. ระดับ F2 ทั้งหมด ในจังหวัด /  
เขตสุขภาพ ที่มีการประเมนิตนเอง 

8 แห่ง 

8 แห่ง 

ร้อยละ 
100 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1. จัดอบรมด้านการแพทย์ฉุกเฉนิในภาวะปกตแิละสาธารณภัย หลักสูตร ICS / MERT / Mini MERT 

2. มีการประเมนิความเสี่ยงด้านสาธารณภัยของ รพ. ทุกระดับ 

3. มีการเตรยีมความพร้อมในการซ้อมแผนรองรับสาธารณภัย / ภัยพิบัตขิอง รพ. ทุกระดับ 



ตัวชี้วัดที่ 32 : อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma) 
เป้าหมายป ี2560 : น้อยกว่าร้อยละ 1 

ผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ 
(19 สาเหต)ุ ที่มีค่า Ps score มากกว่า

หรือเท่ากับ 0.75 และเสียชีวิต 

จ านวน 22 ราย 

ผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ 
(19 สาเหตุ) ทุกราย ที่มีค่า Ps score 

มากกว่าหรอืเท่ากับ 0.75 

จ านวน 2,250 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 0.98 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

1. มีการจัดอบรมหลักสตูร ICS / MERT / Mini MERT 

2. มีการประเมนิความเสี่ยงด้านสาธารณภัยของ รพ. ทุกระดับ 

3. มีการเตรยีมความพร้อมในการซ้อมแผนรองรับสาธารณภัย / ภัยพิบัตขิอง รพ. ทุกระดับ 

4. มีการบูรณาการหน่วยกู้ชพีกู้ภัยจาก อปท. มูลนิธิ และสมาคม ให้การช่วยเหลือผูป้ระสบภัย
ได้ทนัท่วงท ี



ผ่าน 
 90.5  

 15.8  
 9.1  

 -    
 11.1   8.3  

 -     -    
 11.1  

ผลการประเมนิตนเอง ผ่านตามเกณฑ ์รวม 26 รพ.สต.    
- อ.เมือง 19 แห่ง      
- อ.แม่สอด 3 แห่ง  
- อ.แม่ระมาด, อ.ท่าสองยาง, อ.พบพระ, อ.อุ้มผาง แห่งละ 1 รพ.สต. 

TA
K 

PC
C 

พัฒนาทีมครู ข (27 มิ.ย. 60) ออกประเมิน รพ.สต.ใน CUP ตนเอง : ก.ค.-ส.ค. 60 

คิดเป็น
22.6% 

ตัวชี้วัดที่ 34 : ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว 
เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 10 



ตัวชี้วัดที่ 36 : ร้อยละของหน่วยงานที่มกีารน าดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) ไปใช ้

เป้าหมายรอบ 9 เดือน : หน่วยงานมีการประเมินดัชนีความสุขของคนท างาน 
(Happinometer) รายบุคคลมากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนบุคลากรของหน่วยงานนั้น 

ล าดับ  หน่วยงาน  ร้อยละ  

1  สสอ.เมืองตาก  100 

2  สสอ.บ้านตาก  100 

3  สสอ.สามเงา  100 

4  สสอ.วังเจ้า  100 

5  สสอ.แม่สอด  100 

6  สสอ.ท่าสองยาง  100  

7  สสอ.พบพระ  100 

8  สสอ.แม่ระมาด  100 

9  สสอ.อุ้มผาง  100 

ล าดับ หน่วยงาน  ร้อยละ  

1  สสจ.ตาก  81.20 

2  รพ.บ้านตาก  89.25 

3  รพ.สามเงา  100 

4  รพ.วังเจ้า  94.25 

5  รพ.ท่าสองยาง  31.71 

6  รพ.พบพระ  61.35 

7  รพ.แม่ระมาด  92 

8  รพ.อุ้มผาง  82.59   

9 รพ.สมเด็จฯ 5.89 

10 รพ.แม่สอด 0 

มกีารใช้แบบส ารวจ
ประเมินดัชนคีวามสุข 

ด้วยตนเอง ผ่านร้อยละ 60 
จ านวน 16 แห่งจากทั้งหมด 
19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ

84.21 
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 



ตัวชี้วัดที่ 37 : ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 50 

จังหวัดตาก มีจ านวนครอบครัวที่มศีักยภาพในการดูแล

สุขภาพตนเองไดต้ามเกณฑ์ทีก่ าหนด 581 ครอบครัว 

ด าเนินการได้ 100% 

1. บูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง สธ. และ อปท. ในการดูแลผู้ป่วย 

2. มีมาตรการพัฒนาศักยภาพ อสค. เป็นแกนน าในการดูแลศักยภาพครอบครัว 

3. มกีารส ารวจจ านวนหลังคาเรอืนที่มีผู้ป่วย CKD, NCD, LTC เพื่อน ามาเป็นเป้าหมายใหม่ 

มาตรการด าเนนิงานในพื้นที่ 



ตัวชี้วัดที่ 38 : ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
                   ผ่านเกณฑ์การประเมนิ ITA 
เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 85 

      หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตนเองตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง

ประจักษ์ จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 100 ได้แก ่
 1. สสจ.ตาก + รพท. 2 แห่ง 
 2. สสอ.เมืองตาก 
 3. รพ.สามเงา 
 4. สสอ.แม่สอด 
 5. รพ.แม่ระมาด 
 



ตัวชี้วัดที่ 39 : ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา  
                   วัสดุวทิยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม 
เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 20 
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ยา เวชภัณฑ์ที่มใิช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม ภาพรวมจังหวัด 

ร้อยละ 

1. มคีณะกรรมการบริหารจัดการฯ ระดับจังหวัด 

2. มกีารควบคุม ก ากับติดตาม และนิเทศงาน 

3. มกีารจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัดและระดับเขต 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 



ตัวชี้วัดที่ 42 : ร้อยละของหน่วยบรกิารที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน 
เป้าหมายป ี2560 : ไม่เกนิร้อยละ 8 

ผลงานจังหวัดตาก ไม่มี รพ. ระดับ 7 

ระดับ 0  : รพ.แม่สอด, รพ.บ้านตาก, รพ.ท่าสองยาง,  
                         รพ.อุ้มผาง และ รพ.วังเจ้า 

ระดับ 1   : รพ.พบพระ, รพ.สามเงา 

ระดับ 2  : รพ.สมเด็จฯ, รพ.แม่ระมาด 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560 



ตัวชี้วัดที่ 43 : ร้อยละผลงานวจิัย/R2R ด้านสุขภาพที่ให้หน่วยงานต่าง  ๆน าไปใช้ประโยชน ์
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 20 

“การพัฒนาระบบการให้บริการสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มแรงงานต่างชาต ิ
ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยใช้
กระบวนการประชารัฐของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านวังผา” 

รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
“ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มผู้ป่วย
เบาหวานที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านวังประจบ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก” 

“ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย
ชนิดสร้างเอนไซม์ ESBL ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาการ    
ตดิเชื้อระบบทางเดนิปัสสาวะ โรงพยาบาลแม่ระมาด” 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง 
เป้าหมาย 29 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 31.03 



ตัวช้ีวัดท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 18 ตัวช้ีวัด 



ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ป ีสูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 
เป้าหมาย : ร้อยละ 51 
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ร้อยละ 

1. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดเจ้าหน้าที่ในที่ประชุม MCH Board ระดับจังหวัด 

2. ออกนิเทศงานและชี้แจงการด าเนินงานโภชนาการแก่เด็กอายุ 0-5 ป ีส่งเสริมให้เด็กมีส่วนสูงดสีมส่วน ครบทุกอ าเภอ 

3. ให้ทุกสถานบริการส่งข้อมูลสถานการณ์ภาวะโภชนาการให้กับ อปท. ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา และ
สนับสนุน นม ไข่ แก่เด็กในพื้นที่ และมุ่งเน้นแก้ปัญหาในศูนย์เด็กเล็ก 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

(ข้อมูล ณ 30 ม.ิย.60) 



ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ป)ี สูงดีสมส่วน 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 66 
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ภาคเรียนที่ 1/2560 

มกีารแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง
โดย PM วัยเรียนจังหวัด / อ าเภอ 

มกีารถ่ายทอดโปรแกรม
Smart Kids Coacher 
โดย ศอ.ที่ 2 พล. 

มกีารรณรงค์และสื่อสาร    
ในพ้ืนที่ เช่น ดื่มนมอย่างน้อย
วันละ 2 แก้ว, มีกิจกรรม   

ทางกาย อย่างน้อย 60 นาที 

ร้อยละ 



ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จรงิ 

เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 80 (ทุกหน่วยงานด าเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้) 

ด าเนินการซ้อมแผนฯ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560 

ขั้นตอนที่ 4 : การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
และมกีารเริ่มปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยประเมิน
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพื้นที่จังหวัด 



ตัวชี้วัดที่ 11 : อัตราการเสียชีวติจากการบาดเจ็บทางถนน 
เป้าหมายป ี2560 : ลดลงร้อยละ 30 จากป ี2554 ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

(V01-V89) ทั้งหมด = 129 ราย 

จ านวนประชากรกลางป ี2559 

= 631,965 คน 

คดิเป็นอัตรา 

20.41 ต่อประชากรแสนคน 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 

(V01-V89) ทั้งหมด = 129 ราย 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
(V01-V89) ทั้งหมดของป ี2554 

(Based line) = 72 ราย 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 79.17 

ปัญหา / อุปสรรค : 
มกีารปรับปรุงถนนหมายเลข 1 และ 12 ท าให้มีสิ่งกีดขวางการจราจร 
ส่งผลใหย้ังไม่มีการติดตั้งป้าย / สญัลักษณก์ารจราจร และไฟส่องสว่าง 



ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของผลติภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบ 
                    ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
เป้าหมายปี 2560 : ร้อยละ 95 
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จ านวนตัวอย่างท่ีส่งตรวจ

และได้รับผลการตรวจ

วิเคราะห์ 

จ านวนตัวอย่างท่ีผ่าน

มาตรฐาน 

ร้อยละ 59.07 

ส่งตรวจ 193 ตัวอย่าง 
ผ่าน 114 ตัวอย่าง 

สุ่มตรวจ 10 ตัวอย่าง 
* หากพบสารห้ามใช้ จะให้งดจ าหน่าย 

ส่งตรวจ 40 ตัวอย่าง 
ผ่าน 34 ตัวอย่าง 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ ์

      1. น้ า 

      2. ผลติภณัฑจ์ากเนื้อสัตว ์

      3. น้ าแข็ง 



ตัวชี้วัดที่ 20 : ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงูที่ข้ึนทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงตอ่โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

                                   
 เป้าหมายป ี2560 : ≥ ร้อยละ 80 
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ผู้ป่วย DM/HT ที่ขึ้นทะเบยีนฯ 

ผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการ

ประเมนิโอกาสเสี่ยงฯ 

ร้อยละ 78.35 

จ านวน (ราย) 

ร้อยละ 62.69 
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(ณ พ.ค.60) 

อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (ต่อประชากรแสนคน) 

มาตรการด าเนินงานในพื้นที่ 

1. จัดระบบเครือข่าย Stroke Fast Tract และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยด้านสมอง 

2. การให้ยาละลายลิ่มเลอืดทางหลอดเลอืดด า (rt-PA) ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมงหลังจากเกิดอาการ 

3. มีแผนการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Care Maps) และกระตุ้นให้สถานบริการทุกระดับมีการพัฒนาตาม 
Stroke Service Plan 

4. รพ. ระดับ M ท าบันทึกข้อตกลงเป็นเครือข่ายกับ รพ. ระดับสูงกว่า เพื่อรับ-ส่งต่อผู้ป่วย Stroke 

ตัวชี้วัดที่ 21 : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
เป้าหมายป ี2560 : น้อยกว่าร้อยละ 7 



มีการก าชับให้ทุก รพ.สต. ควบคุมการใช้ยา 
Antibiotics ในการรักษาโรคทางเดินหายใจ 

และโรคอุจจาระร่วง ให้มีความเหมาะสมมากข้ึน 

ตัวชี้วัดที่ 22 : ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) 
เป้าหมายป ี2560 : รพ.RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด 



ตัวชี้วัดที่ 23 : อัตราตายของทารกแรกเกิด 
เป้าหมายป ี2560 : ลดอัตราตายของทารกแรกเกดิอายุต่ ากว่าหรอืเท่ากับ 28 วัน

น้อยกว่า 4 ต่อพนัทารกเกิดมีชีพ 

4.85 

2.95 
2.56 

5.3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2557 2558 2559 2560 (ณ พ.ค.60) 

19 (ราย) 



สาเหตุการเสียชีวติ  

ปี 2560 (19 ราย) 

1. ELBW (3 ราย) : รพ.สมเด็จฯ 1 ราย, รพ.แม่สอด 1 ราย, รพ.อุ้มผาง 1 ราย 

2. CCHD (2 ราย) : รพ.แม่สอด 1 ราย, รพ.สามเงา 1 ราย 

3. Anomaly (4 ราย) : รพ.สมเด็จฯ 3 ราย, รพ.แม่ระมาด 1 ราย 

4. MAS : รพ.สมเด็จฯ 2 ราย  

5. Cong. Pneumonia (3 ราย) : รพ.สมเด็จฯ 1 ราย, รพ.แม่สอด 2 ราย 

6. Sepsis (5 ราย) : รพ.สมเด็จฯ 3 ราย, รพ.อุ้มผาง 2 ราย 



ตัวชี้วัดที่ 25 : อัตราการฆ่าตวัตายส าเร็จ 
เป้าหมายป ี2560 : ≤ 6.3 ต่อประชากรแสนคน 

ผู้ฆา่ตัวตายส าเร็จ 

47 ราย 
คิดเป็นอัตรา 

7.60 ต่อประชากรแสนคน 

มาตรการด าเนินงานในพ้ืนท่ี 
1. มี อสม. ดา้นสุขภาพจิต 
2. ใช้กระบวนการ DHS 
3. มี Buddy สุขภาพจิต 
4. การรณรงค์ใช้สายด่วน 1323 

สาเหตุการตาย 

     1. ขัดแย้งกับคนใกลช้ิด 

     2. ปัญหายาเสพติด 

     3. เจ็บปว่ยเรื้อรัง 



ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา 
ด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

(≥ ร้อยละ 80) 

ภาพรวมจังหวัด 
ร้อยละ 70.15 

ปัญหา / อุปสรรค 

1. มศีัลยแพทย์น้อย ท าให้มีควิรอผ่าตัดจ านวนมาก 

2. ความพร้อม / การตัดสินใจของผู้ป่วยและญาต ิ

3. ผู้ป่วยบางรายที่มโีรคร่วม ต้องส่ง Consult เช่น 
โรคหัวใจ, DM, HT, สุขภาพในช่องปาก เป็นต้น 

ตัวชี้วัดที่ 27 : ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก 
เป้าหมายป ี2560 : ≥ ร้อยละ 80 



ตัวชี้วัดที่ 28 : ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 
เป้าหมายป ี2560 : ≥ ร้อยละ 65 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 ที่มีอัตราการ
ลดลงของ eGFR < 4ml / min / 1.73 m2/ yr 

2,653 ราย 

ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3-4 

4,342 ราย 

ร้อยละ 61.10 



ตัวชี้วัดที่ 33 : ร้อยละของสถานพยาบาลทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน HA 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 100 ส าหรับ รพศ./รพท./รพ.สังกัดกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค 

กรมสุขภาพจิต และ ร้อยละ 80 ส าหรับ รพช. ในสังกัด สป.สธ. 

รพท. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จ านวน 2 แห่ง ได้แก ่
รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ รพ.แม่สอด 

คิดเป็นร้อยละ 100 

รพช. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HA จ านวน 5 แห่ง ได้แก ่
รพ.บ้านตาก, รพ.สามเงา, รพ.แม่ระมาด, รพ.ท่าสองยาง และ รพ.พบพระ 

***ส่วน รพ. ที่ยังไม่ผ่านการประเมินจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.อุ้มผาง และ รพ.วังเจา้ 
อยู่ระหว่างการพัฒนา หากมีความพร้อมจะแจ้งขอรับการประเมินต่อไป 

คิดเป็นร้อยละ 71.43 



ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 3 : ด้านการบริหารงบประมาณด้านการผลติและพัฒนาก าลังคน  
                                  (ระดับ 3 เบกิจ่ายได้ร้อยละ 80) 

จังหวัดตากได้รับการจัดสรรงบประมาณ 379,000 บาท  
เบิกจ่าย 261,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.87 (อยู่ในระดับท่ี 1) 

1. กรอบอัตราก าลังตาม FTE ไม่สะท้อนความเป็นจริงในบางสายวิชาชีพ เนื่องจาก
ภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 

2. การขาดแคลนพยาบาลอย่างมากในหน่วยบริการ 

ปัญหา / อุปสรรค 

ตัวชี้วัดที่ 35 : ระดับความส าเร็จของเขตสุขภาพทีม่กีารบรหิารจัดการระบบการผลติและ
พัฒนาก าลังคนได้ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย : ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 องค์ประกอบที่ระดับคะแนน 3 

ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 



ตัวชี้วัดที่ 40 : ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล 

1. จัดอบรมการให้สาเหตุการตาย เมื่อวันที่ 28 ม.ิย.60 

2. มีไลน์กลุ่มผู้ที่ให้สาเหตุการตายของจังหวัด โดยมทีี่ปรกึษาจาก สนย. 

3. แจกคู่มือการให้สาเหตุการตายในทุกระดับ 

4. จังหวัดสุ่มจาก Data Center และส่งให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปตามที่ สนย.ก าหนด 

1. คุณภาพขอ้มูลสาเหตุการตาย 
 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 ผลงาน : ร้อยละ 0 (การระบุสาเหตุการตายไม่ทราบสาเหตุ
ภาพรวมจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 36.59 ของการตายทั้งหมด (ต.ค.59-เม.ย.60) 

2. คุณภาพขอ้มูลบริการสุขภาพ 
 เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ผลงาน : ร้อยละ 0 (ทุกสถานบริการก าลังด าเนนิการ) 

มาตรการ
ด าเนินงาน  
ในพื้นที ่



ตัวชี้วัดที่ 41 : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินป ี2560 
เป้าหมายป ี2560 : ร้อยละ 95.5 

ผู้ป่วยฉุกเฉินท่ีได้รับบรกิารการแพทย์ฉุกเฉินโดยชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน 

ที่ได้มาตรฐานในแต่ละจังหวัดท่ีบันทึกในระบบ ITEMS 6,419 ราย 

ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นเป้าหมายปี 2560 8,747 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 73.39  

1. มคีณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด 
2. มีแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด 
3. มกีารประชาสัมพันธ์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ผ่านสื่อทอ้งถิ่น 
4. มกีารรวมมือ รัฐ อปท. มูลนิธิ สมาคม ในการให้บรกิาร 

มาตรการ
ด าเนินงาน  
ในพื้นที ่



ผลงานเด่น หรือ ผลงานตามนโยบาย 
ของจังหวัดตาก 



 
 

Border Health Volunteers (อสต.) 

Community Hospital 

General Hospital & Regional Hospital 

Migrants 

แก้ปัญหา 
- การเข้าถงึบรกิารสุขภาพ 
- การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  
  โดยการเพิ่มสถานบริการ
สุขภาพ กระจายสู่ชุมชน
ต่างด้าวชายแดน 

กลยุทธ์การด าเนนิงานสาธารณสขุชายแดน “Tak Health Dam”  

Thai Health Volunteers (อสม.) 

Border Health Workers &  
Health Post (พสต.) 

Health Workers & Community 
Health Office (พสช.) 

Sub-district Health  
Promoting Hospital (จนท.สธ.) 

Buddy 

งานสาธารณสุขชายแดน 



Twin Village 

     ด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคร่วมกับ 
2 ฝั่งชายแดน (แบบไม่เป็นทางการ) ผ่านเครือข่าย
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ (อสต.) และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่เป็น Buddy กัน 



ข้อตกลงในความร่วมมือ (MOA)  
ระหว่างประเทศไทย-เมยีนมา  

(ตาก-เมยีวดี) ปี 2556 

1. พัฒนาระบบการจัดบรกิารสุขภาพ 
2. ความร่วมมือในการเฝ้าระวังโรค 
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. แผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา 
6. ผู้ประสานงานกลางงานสาธารณสุข 

   “ความร่วมมือด้านสาธารณสุขอย่างเป็นทางการระหว่างส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก ประเทศไทย และโรงพยาบาลเมียวดี สาธารณรฐัสหภาพเมยีนมา” 

Meeting at Mae Sot Hospital 

Meeting at Mywaddy Hospital 

Twin City 



 Mapping : 56 Team 22 Cluster 

ปี 2560 
8 ทีม 

ปี 2564 
4 ทีม ปี 2561 

15 ทีม 
ปี 2563 
9 ทีม 

ปี 2562 
8 ทีม 

- เมอืง 2 ทีม 
- บ้านตาก 1 ทีม 
- แม่ระมาด 1 ทีม 
- ท่าสองยาง 1 ทีม 
- แม่สอด 3 ทีม 

- เมอืง 4 ทีม 
- บ้านตาก 1 ทีม 
- สามเงา 3 ทีม 
- ท่าสองยาง 1 ทมี 
- แม่สอด 2 ทีม 
- พบพระ 1 ทีม 
- วังเจ้า 3 ทีม 

- เมอืง 2 ทีม 
- บ้านตาก 1 ทีม 
- แม่ระมาด 1 ทีม 
- ท่าสองยาง 1 ทมี 
- แม่สอด 2 ทีม 
- พบพระ 1 ทีม 

- เมอืง 3 ทีม 
- บ้านตาก 1 ทีม 
- แม่ระมาด 1 ทีม 
- ท่าสองยาง 1 ทมี 
- แม่สอด 2 ทีม 
- พบพระ 1 ทีม 

- บ้านตาก 1 ทีม 
- ท่าสองยาง 1 ทีม 
- แม่สอด 1 ทีม 
- พบพระ 1 ทีม 

Model 0ne doctor : continuing care team 

ผลการด าเนินงาน Primary Care Cluster (PCC) จังหวัดตาก 



อ าเภอ CG CM 
(คน) 

CP 
(ฉบับ) 

CP ที่ได้รับการโอนเงนิ 

จ านวน ร้อยละ 

เมืองตาก 10 10 135 38 22.89 

บ้านตาก 73 18 214 47 21.96 

สามเงา 9 3 51 0 0 

วังเจ้า 5 1 53 53 100 

แม่สอด 27 8 198 0 0 

แม่ระมาด 25 9 177 37 18.14 

พบพระ 10 1 55 4 40 

ท่าสองยาง 11 7 10 0 0 

อุ้มผาง 0 2 9 0 0 

ภาพรวมจังหวัด 170 59 902 179 17.99 

ผลการด าเนินงาน Long Term Care (LTC) จังหวัดตาก 

 ข้อมูล ณ 30 มถิุนายน 2560 



ข้อสั่งการของผูต้รวจราชการฯ รอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2560 จ านวน 5 ข้อ ดังน้ี 

1. ให้ความส าคัญกับงานอนามัยแม่และเด็กที่ยังมีปัญหาในพื้นที่ โดยค านึงถึง
ระบบข้อมูลที่ดี วิเคราะห์และเชื่อมโยงกับฝ่ายบริหารทั้งในระดับจังหวัด  
สูงกว่าจังหวัด และผู้ปฏิบัตใินพื้นที่ 

2. จัดระบบการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของจังหวัดโดยมีกลไกที่ชัดเจน
และวางมาตรการแก้ไข รวมถึงการตดิตามให้ระบบข้อมูลมีคุณภาพมากขึ้น 
สามารถใช้แสดงสถานการณ์จริงและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. พัฒนากลไกการด าเนินการตาม Service Plan ทุกสาขาในระดับจังหวัดให้
มีประสิทธิผล สามารถวางทิศทางการพัฒนาเครือข่ายทั้งจังหวัด รวมถึง
การตดิตาม ก ากับและประสานกับการพัฒนา Service Plan ในระดับเขต 

4. เฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินการคลังของสถานบริการอย่างใกล้ชิด เพื่อ
ป้องกันการเกดิวิกฤตทิางการเงินการคลังในสถานบริการที่ยังอาจมีปัญหา 

5. เร่งรัดการท าสัญญา รวมถึงการบริหารสัญญางบลงทุนให้เป็นไปตาม
ก าหนดเวลา รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับงบลงทุนปี 2561  



1. งานอนามัยแม่และเดก็ 

ทบทวน Case 
และวิเคราะห์สาเหตุ

การเสยีชวีิตของมารดา 

น าเสนอ Dead case 
conference ในเวที MCH 

Board ระดับจังหวัด 

ท าบัญชีความเสี่ยงเพื่อ
ป้องกันมารดาตายใน
พื้นที่ที่มอีุบัติการณ์สูง 

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
อปท. อสม. ร่วมค้นหา
และก าหนดแนวทาง

ป้องกันร่วมกัน 

MCH Board ระดับ
อ าเภอ ก าหนดแนวทาง
ป้องกันอย่างครอบคลุม

และบูรณาการ 

1 

2 3 

4 5 



1. ด้านการจัดระบบการวเิคราะห์
สถานการณ์สุขภาพของจังหวัด  

2. ด้านกลไกการติดตามพัฒนา
คุณภาพข้อมูลของจังหวัด 

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในระดับ
อ าเภอและต าบล 

2.มีการน าเสนอข้อมูลสถานการณ์สุขภาพในระดับจังหวัด 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีการจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพข้อมูลสาเหตุ การตายทั้งใน
และนอกสถานบริการ โดยมี 

 - การติดตามตรวจสอบ ผ่านกลไกศูนย์ข้อมูลระดับอ าเภอ 

 - การออกนิเทศติดตามเพื่อประเมินสถานการณ์ 

 - มีระบบการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าดูด้วยตนเอง  
      และน าไปสู่การปรับแก้ข้อมูลได้ทันที 

2. การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพและคุณภาพข้อมูล 



1. มีการมอบ ผอ.รพ.แม่สอด เป็นประธาน CSO ระดับจังหวัด 

2. มีการน าเสนอความก้าวหน้า Service Plan เดอืนละ 3 สาขา ในที่ประชุม กวป. 

3. มีการจัดท าแผนฯ และแผนงบลงทุนที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ Service Plan 

4. มีการประชุมถ่ายทอดนโยบายและติดตามความก้าวหน้าในระดับเขต / จังหวัด   
อย่างต่อเนื่อง 

5. มีการนิเทศ ก ากับ ในหน่วยบรกิารโดยพี่เลี้ยงจาก รพท. เยี่ยม รพช., รพ.สต. 

3. พัฒนากลไกการด าเนินการตาม Service Plan 



ผลงานจังหวัดตาก ไม่มี รพ. ระดับ 7 

มีการประเมิน 
Risk score index 

เฝ้าระวัง
สถานการณ์ รพ. 

ระดับ 3-5  

ป้องกันไม่ให้เกิด
ระดับ 7 

มคีณะกรรมการ CFO 
เฝ้าระวังสถานการณ ์

1. มกีารประชุมคณะกรรมการ
CFO ทุก 2 เดอืน 

2. ดูประสิทธิภาพ 7 PLUS  
Efficiency score 

4. สถานการณ์การเงินการคลัง 



รายการสิ่งก่อสร้าง 

รายการครุภณัฑ์ 

ได้ด าเนนิการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพนัครบทุกรายการแล้ว 

- ประสานหน่วยงานผู้ได้รับงบประมาณให้เตรียมความพร้อมเรื่อง
พื้นที่ในการก่อสร้าง 

- ประสานขอช่างควบคุมงานท้องถิ่น  
- ได้ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง เพื่อรองรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปี 2560 

ปี 2561 

ได้ด าเนนิการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพนัครบทุกรายการแล้ว  

ได้ด าเนินการแจ้งให้ รพ. เตรียมข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) 
ของแต่ละรายการแล้ว 

ป ี2560 

ป ี2561 

5. เร่งรัดการบริหารสัญญางบลงทุน  



ขอบคุณครับ 


