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แผนแม่บทสุขภาพ  
จังหวัดสมุทรปราการ 
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จังหวัดสมุทรปราการ : นครแห่งอนาคต 
(Samutprakarn : City of Great Potential) 

 
เมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
          (Industrial Zone : the driving force behind Economic Growth) 
          จังหวัดสมุทรปราการ เมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีโครงข่ายคมนาคมท่ี
เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับกรุงเทพมหานคร โรงงา นอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก สมุทรปราการ      
เป็นฐานในการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมทั่วไป และอุตสาหกรรมการส่งออก  โดยมุ่งเน้นการ   
เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     
สุวรรณภูม ิประตูสู่เอเชีย 
           (Suvarnabhumi Airport – The Gate  way to Asia) 
            ศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสที่ดีทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งทวีสูงขึ้ นเมื่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2549  ทุกๆชั่วโมงมีเครื่องบินลงถึง 76 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสาร 45 ล้านคนต่อปี และรองรับการ
ขนส่งทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี อีกท้ังยังมีแผนในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เต็มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางการบินและขนส่งของภูมิภาคเอเชีย 
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วงแหวนอุตสาหกรรม เชื่อมธุรกิจ เชื่อมชีวิต เชื่อมชุมชน 
           (Industrial Ring Road….Business Links and Community Lines) 
         ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเพื่อ
เชื่อมถนนสายเดิมทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนพระราม 3 ถนนสุขสวัสดิ์  ถนนปู่เจ้าสมิงพราย เข้าด้วยกัน
เป็นโครงข่ายวงแหวนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ส าคัญสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  รวมทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนที่เชื่อมต่อ
จากกรุงเทพมหานครสู่ใจกลางจังหวัดสมุทรปราการ 
 

         
 

 
หลากสีสัน.....วันพักผ่อน 
         (An easy day at Samutprakarn) 
สมุทรปราการ ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ  หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลป 
วัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีท่ีส าคัญ ฯลฯ ซึ่งในปี 2557 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 
209,132 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556  (จ านวน 286,538 คน) รวมทั้งการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนจังหวัด
สมุทรปราการยังได้รับความสะดวกสบาย  
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  สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรปราการ 

แผนภาพแสดง แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ และการแบ่งเขตการปกครอง 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปที่ส าคัญ 
            1.1 ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีศั กยภาพด้านเศรษฐกิจสูงในระดับ
ต้นๆ ของประเทศ  Growth Rate ๖ - ๘ % ต่อปี สัดส่วนจากภาคอุตสาหกรรม ๘๓.๗๖ %  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  เป็นต้นมา พบว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม มีเพ่ิมข้ึน
ทุกปี เพิ่มข้ึนเฉลี่ยปีละประมาณ  ๔.๔ %  ถึงแม้ว่าในปี ๒๕๔๘  จังหวัดสมุทรปราการ  จะประกาศเป็นเขตปลอดมลพิษ      
แต่ก็ยังมีโรงงานในบางประเภทที่ยังคงเพ่ิมข้ึน  โดยสถิติข้อมูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม และจ านวนคนงาน จ าแนกรายปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕8 ดังนี้ 

ตารางแสดง จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕8 
ล าดับที่ ปี พ.ศ. จ านวนโรงงาน  (แห่ง) จ านวนคนงาน  (คน) 

๑ ๒๕๔๕ ๔,๖๑๐ ๔๐๕,๘๑๐ 
๒ ๒๕๔๖ ๔,๘๕๖ ๔๑๕,๖๑๕ 
๓ ๒๕๔๗ ๕,๑๒๕ ๔๒๕,๑๑๓ 
๔ ๒๕๔๘ ๕,๓๔๙ ๔๓๕,๕๑๒ 
๕ ๒๕๔๙ ๕,๖๐๐ ๔๔๙,๐๘๒ 
๖ ๒๕๕๐ ๕,๗๙๑ ๔๕๘,๙๓๓ 
๗ ๒๕๕๑ ๖,๐๘๔ ๔๖๙,๐๑๕ 
๘ ๒๕๕๒ ๖,๒๖๑ ๔๗๕,๕๒๗ 

  ๙ ๒๕๕๓ ๖,๔๘๒ ๔๘๒,๔๐๙ 
 ๑๐ ๒๕๕๔ ๖,๗๔๐ ๔๙๑,๔๐๖ 
๑๑ ๒๕๕๕ ๖,๗๔๘ ๔๙๑,๕๖๗ 
๑๒ ๒๕๕๖ ๗,๑๓๖ ๕๐๒,๗๗๓ 
๑๓ ๒๕๕๗ ๗,๓๔๙ ๕๒๒,๑๖๐ 
14 2558 7,302 517,714 

แหล่งที่มา :  อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี (ปี 2558  เดือน ตุลาคม) 
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 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕8 จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๗,302 แห่ง จ าแนกเป็นราย
อ าเภอตามล าดับ ดังนี้ 1) อ าเภอบางพลี จ านวน 2,148 แห่ง 2) อ าเภอเมือง จนวน 2,037 แห่ง 3) อ าเภอพระประแดง 
จ านวน 1,340 แห่ง 4) อ าเภอบางเสาธง จ านวน 774 แห่ง 5) อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จ านวน 711 แห่ง และ 6) อ าเภอ
บางบ่อ  จ านวน 290 แห่ง ตามล าดับ   
 
              แผนภาพแสดง ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนกรายปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2545 – 2558 

 

แผนภาพแสดง ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2558 

 

๔,๖๑๐๔,๘๕๖๕,๑๒๕๕,๓๔๙๕,๖๐๐๕,๗๙๑
๖,๐๘๔๖,๒๖๑๖,๔๘๒๖,๗๔๐๖,๗๔๘

๗,๑๓๖๗,๓๔๙7,302
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        จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อ าเภอท่ีมีสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด ได้แก่ อ าเภอบางพลี  จ านวน 
2,148  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอประประแดง อ าเภอบางเสาธง  อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ และอ าเภอบางพลี ตามล าดับ 

 

              แผนภาพแสดง ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี 2558 

 

           จากข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนก ตามหมวดอุตสาหกรรม ปี 2558 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมีอุตสาหกรรม
หมวดอุตสาหรรมผลิตภัณฑ์โลหะสูงสุด จ านวน 1,704 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 
รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ขนส่ง สิ่งทอ และเครื่องจักรกล ตามล าดับ 
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       2.2 ข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕8 จ านวนทั้งสิ้น ๑,269,912 คน       

ซึ่งไม่สะท้อนจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจริง  ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อมูลจากการ   ส ามะโนประชากร ในปี 
๒๕๕๓  พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร จ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๘,๖๙๔ คน และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของจังหวัด
สมุทรปราการ ในปี ๒๕๔๙ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีสัดส่วนประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ เพียงร้อยละ ๕๐.๙  
ประชากรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ฯ ร้อยละ ๔๗.๗ และประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ร้อยละ ๑.๔ ซึ่งหากเทียบ
สัดส่วนประชากรจากการศึกษาวิจัยดังกล่าวฯ จะพบว่าปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรพักอาศัยจริง   จ านวน
ทั้งสิ้น  ๒,๔๕๘,๔๓๒ คน   ซึ่งยังไม่รวมประชากรต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ จ านวน   ๘๙,๓๕๑ คน   ซ่ึงเป็นภาระท่ีสถาน
บริการสาธารณสุขภาครัฐที่ต้องให้การดูแลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด   

ตารางแสดงจ านวนต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ ( 1 กรกฎาคม 58) 

หมายเหต ุ ที่มาของข้อมูลจากที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   
 

ตารางแสดงข้อมูลประชากรรายอ าเภอ จ าแนกตามทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม 58 และ 
จากการส ามะโนประชากร ในปี ๒๕๕๓   

 อ าเภอ ข้อมูลประชากรตาม 
ทะเบียนราษฎร ์

ณ ๑ กค 58  (คน)  

ข้อมูลจากการ 
ส ามะโนประชากร 
ปี ๒๕๕๓ (คน)  

๑.เมือง 528,271 ๗๙๔,๘๖๗ 
๒.บางพลี 233,408 ๓๒๖,๑๑๔ 
๓.พระประแดง 199,203 ๒๘๒,๒๔๕ 
๔.พระสมุทรเจดีย์ 130,146 ๑๑๘,๑๐๒ 
๕.บางบ่อ 103,787 ๑๐๕,๗๔๒ 
๖.บางเสาธง 75,097 ๒๐๑,๖๒๔ 

รวม  1,269,912 ๑,๘๒๘,๐๔๔ 
หมายเหต ุ ที่มาของข้อมูลจากที่ท าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   และ ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 

 

อ าเภอ 
 

 

ต าบล 
 

หมู่บ้าน 
 

ชุมชน 
 

หลังคาเรือน 
 

เทศบาล 

 

อบต. 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 
ประชากร 

ความ
หนาแน่น 

ปชก./ตร.กม. 
๑.เมืองฯ ๑๓ ๙๕ ๔๔ ๒๒๔,๖๐๔ ๗ ๕ ๑๙๐.๕๕๗ 528,271 2,772.2  

๒.บางบ่อ ๘ ๗๔ - ๓๘,๖๑๗ ๔ ๖ ๒๔๕.๐๐๗ 103,787 423.6  

๓.บางพล ี ๖ ๘๓ - ๑๓๐,๙๔๐ ๒ ๖ ๒๕๙.๙๙๒ 233,408 897.8  

๔.พระประแดง ๑๕ ๖๗ ๑๐๔ ๘๓,๘๖๐ ๓ ๖ ๗๓.๓๖๘ 199,203 2,715.1  

๕.พระสมุทรเจดีย ์ ๕ ๔๒ - ๕๔,๐๐๒ ๒ ๔ ๑๒๐.๓๗๘ 130,146 1,081.1  

๖.บางเสาธง ๓ ๓๘ - ๔๙,๙๖๕ - ๓ ๑๑๔.๗๙๐ 75,097 654.2  

รวม ๖ อ าเภอ ๕๐ ๓๙๙ ๑๔๘ ๕๘๑,๙๘๘ ๑๘ ๓๐ ๑,๐๐๔.๐๙ 1,269,912 1,264.7  
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แผนภาพแสดง ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรปราการ จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ

 

หมายเหตุ  ยังไม่รวมแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 213,979 คน 

แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ 
  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานข้ามชาติใน
จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 

1.จากการส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553     
2.ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายเดือน พ.ศ.2550 – 2557 ของส านักงานบริหารแรงงานต่างด้าว      

กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
3.ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

แผนภาพแสดง การคาดประมาณแรงงานข้างชาติในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ธันวาคม 2558 
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แผนภาพแสดง การคาดประมาณแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ธันวาคม 2558 
                  จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
             

          

การเข้าสู่สงัคมผู้สูงอายขุองประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ  

        จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยไปในอนาคตข้างหน้า (๒๐-๓๐ ปี) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น
ส าหรับการวางแผน และก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ทั้งในด้านประ ชากร  เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท าการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ โดยใช้ข้อมูลจากการส ามะโนประชากรและการเคหะ   พ .ศ. ๒๕๕๓ ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการคาดประมาณประชากรที่จ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุท้ังในระดับประเทศ 
ระดับภาคและระดับจังหวัดฯ   ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสังคม
ผู้สูงอายุ ของจังหวัดสมุทรปราการ  ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร .ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษา
อาวุโส   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถคาดการณ์ประชากรสูงอายุของจังหวัด
สมุทรปราการ  โดยสามารถศึกษาได้จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสมุทรปราการที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดสมุทรปราการจาก
ผลการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ จากการส ามะโนประชากร ใน  ปี ๒๕๕๓ ซึ่งสามารถแยกกลุ่มอายุรายจังหวัดและคาดการณ์ใน
อนาคตข้างหน้า   ซึ่งสรุปโครงสร้างของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ คาดการณ์จากการส ามะ โนประชากร ในปี ๒๕๕๓ 
ดังตาราง 
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ตารางแสดงการคาดการณ์ประชากรที่มีอยู่จริงของจังหวัดสมุทรปราการ  ปี ๒๕๕๘                                       
(ประชากรสัญชาติไทย และไม่ใชส่ัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านฯ  จากการคาดประมาณประชากรของส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ ข้อมูลจากการส ามะโนประชากรในปี ๒๕๕๓) 
 

 

 

 จากการคาดการณ์ข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรปราการจ าแนกตามกลุ่มอายุ ในกลุ่มประชากรสัญ ชาติไทยและไม่ใช่
สัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ในปี ๒๕๕๘ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น ๑,๙๒๕,๗๐๐ คน  
หากรวมประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จากการคาดการณ์ในปี ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๒๓ คน  
พบว่าเป็นเพศชาย ๕๕ ,๕๑๖  คน (ร้อยละ ๖๑ .๗ )  เพศหญิง  ๓๔ ,๕๐๗  คน  (ร้อยละ  ๓๘ .๓)  จะพบว่าจังหวัด
สมุทรปราการ มีประชากรอาศัยอยู่จริงจ านวนทั้งสิ้น ๒,๐๑๕,๗๒๓ คน  (ไม่รวมประชากรที่เดินทางเช้าไป-เย็นกลับ) 
 หากวิเคราะห์สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัย ซึ่งวิเคราะห์จากกลุ่มประชากร
อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ซึ่งได้ก าหนดสังคมผู้สูงอายุไว้ ๓ ระดับ ได้แก่ 
        ระดับที่ ๑ สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ  ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๗ 
 ระดับที่ ๒ สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ  (Completed Aged Society) เมื่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ๖๕ ป ี  
ขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ 
 ระดับที่ ๓ สังคมผู้สูงอายุแบบ Super Aged Society  เมื่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป 
ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสูงอายุพบว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ                    
(Aged Society) แล้ว ตั้งแต่ปี ปี คศ .๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) คาดการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ  (Completed 
Aged Society) ในปี คศ.๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ Super Aged Society   ในปี คศ.๒๐๓๑ 
(พ.ศ.๒๕๗๔) 

อาย ุ(Age)  ปี ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
๐-๔ ๔๔,๑๐๐  ๔๑,๕๐๐  ๘๕,๖๐๐  ๔.๔๕  
๕-๙ ๓๙,๗๐๐  ๓๘,๔๐๐  ๗๘,๑๐๐  ๔.๐๖  
๑๐-๑๔ ๔๓,๔๐๐  ๔๓,๕๐๐  ๘๖,๙๐๐  ๔.๕๑  
๑๕-๑๙ ๕๐,๓๐๐  ๔๕,๗๐๐  ๙๖,๐๐๐  ๔.๙๙  
๒๐-๒๔ ๖๒,๘๐๐  ๖๗,๔๐๐  ๑๓๐,๒๐๐  ๖.๗๖  
๒๕-๒๙ ๘๔,๑๐๐  ๙๖,๑๐๐  ๑๘๐,๒๐๐  ๙.๓๖  
๓๐-๓๔ ๙๘,๐๐๐  ๑๐๕,๓๐๐  ๒๐๓,๓๐๐  ๑๐.๕๖  
๓๕-๓๙ ๑๐๓,๖๐๐  ๑๐๙,๐๐๐  ๒๑๒,๖๐๐  ๑๑.๐๔  
๔๐-๔๔ ๙๑,๔๐๐  ๙๙,๓๐๐  ๑๙๐,๗๐๐  ๙.๙๐  
๔๕-๔๙ ๘๘,๑๐๐  ๙๐,๘๐๐  ๑๗๘,๙๐๐  ๙.๒๙  
๕๐-๕๔ ๗๑,๑๐๐  ๗๗,๔๐๐  ๑๔๘,๕๐๐  ๗.๗๑  
๕๕-๕๙ ๕๓,๙๐๐  ๕๙,๗๐๐  ๑๑๓,๖๐๐  ๕.๙๐  
๖๐-๖๔ ๓๕,๔๐๐  ๔๔,๑๐๐  ๗๙,๕๐๐  ๔.๑๓  
๖๕-๖๙ ๒๓,๘๐๐  ๒๙,๕๐๐  ๕๓,๓๐๐  ๒.๗๗  
๗๐-๗๔ ๑๕,๗๐๐  ๒๑,๒๐๐  ๓๖,๙๐๐  ๑.๙๒  
๗๕-๗๙ ๑๐,๔๐๐  ๑๔,๘๐๐  ๒๕,๒๐๐  ๑.๓๑  
๘๐-๘๔ ๖,๐๐๐  ๙,๗๐๐  ๑๕,๗๐๐  ๐.๘๒  
๘๕-๘๙ ๒,๕๐๐  ๔,๘๐๐  ๗,๓๐๐  ๐.๓๘  
๙๐-๙๔ ๘๐๐  ๑,๗๐๐  ๒,๕๐๐  ๐.๑๓  
๙๕+ ๒๐๐  ๕๐๐  ๗๐๐  ๐.๐๔  

รวม ๙๒๕,๓๐๐  ๑,๐๐๐,๔๐๐  ๑,๙๒๕,๗๐๐  ๑๐๐.๐๐  
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 ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสูงอายุ จากผลการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ เฉพาะในส่วน
ประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญช าติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎ ร์ฯ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Society) ตั้งแต่ปี คศ . ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗)   และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ  (Completed 
Aged Society) ในปี คศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) สรุปได้ดังตาราง 
 

ตารางแสดง การคาดการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ระดับสังคมผู้อาย ุ ประชากรประเทศไทย ประชากรอาศัยจริงในจังหวัดสมุทรปราการ 
(ไม่รวมปชก.ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีชื่อใน

ทะเบียนบ้าน) 
Aged Society 
(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๗) 

พ.ศ.๒๕๔๘(คศ.๒๐๐๕) พ.ศ.๒๕๕๗ (คศ.๒๐๑๔) 

Complete Aged Society 
(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ ) 

พ.ศ.๒๕๖๔ (คศ.๒๐๒๑) พ.ศ.๒๕๗๓ (คศ.๒๐๓๐) 

Super Aged Society    
(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๒๐ ) 

พ.ศ.๒๕๗๔ (คศ.๒๐๓๑) - 

 

 
 

แผนภาพแสดง ขนาดของประชากรอยู่ในสภาพคงตัว แต่โครงสร้างอายุของประชากรก าลัง 
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีสูงขึ้น 

 
ที่มาของข้อมูล : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แผนภาพแสดง  ปิรามิดประชากรประเทศไทย ปี 2558 

       

ที่มาของข้อมูล :สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพที่ส าคัญ 

         2.1 อายุคาดเฉลี่ยของคนจังหวัดสมุทรปราการ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมาย ภายในทศวรรษหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า ๘๐ ปี และอายุ

คาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี  จากการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าอายุ
คาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในปี ๒๕๕7  ทั้งเพศชายและหญิง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท้ังเพศชายและ
เพศหญิง ดังภาพ 

  
แผนภาพแสดง   อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗  

เปรียบเทียบกับอายุคาดเฉลี่ยของประเทศ 
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แผนภาพแสดง อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย   อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น 
 

 

         
 2.2 สาเหตุการตาย 10 ล าดับแรกของคนจังหวัดสมุทรปราการ  ปี 2555 - 2557 

      จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุการตาย 10 ล าดับแรกของคนจังหวัดสมุทรปราการ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรคมะเร็ง
ทุกชนิด รองลงมา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง  โรคปอดอักเสบและโรคอ่ืนๆ ของปอด และ
โรคหัวใจ ตามล าดับ 

สาเหตุการตาย 
พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ล าดับ จ านวน อัตรา ล าดับ จ านวน อัตรา ล าดับ จ านวน อัตรา 

มะเร็งทุกชนิด ๑ ๑,๐๙๕ ๙๐.๓๐ ๑ ๑,๒๔๖ ๑๐๑.๑๗ ๑ ๑,๒๙๕ ๑๐๓.๔๙ 

ความดันโลหิตสูงและโรคหลอด
เลือดในสมอง 

๒ ๔๖๑ ๓๘.๐๒ ๒ ๕๘๖ ๔๗.๕๘ ๓ ๕๓๐ ๔๒.๓๕ 

ปอดอักเสบและโรคอ่ืนของปอด ๔ ๓๒๔ ๒๖.๗๒ ๔ ๓๖๔ ๒๙.๕๕ ๒ ๕๔๓ ๔๓.๓๙ 

โรคหัวใจ ๓ ๓๖๐ ๒๙.๖๙ ๓ ๔๘๕ ๓๙.๓๘ ๔ ๔๘๖ ๓๘.๘๔ 

โรคเก่ียวกับตับและตับอ่อน ๖ ๑๔๔ ๑๑.๘๘ ๕ ๑๘๔ ๑๔.๙๔ ๖ ๑๓๗ ๑๐.๙๖ 

ไตอักเสบ กลุ่มอาการของไต
พิการและไตพิการ 

๕ ๑๖๖ ๑๓.๖๙ ๖ ๑๗๖ ๑๔.๒๙ ๕ ๑๙๔ ๑๕.๕๐ 

อุบัติเหตุอื่น ๆ  และการเป็นพิษ ๗ ๑๑๕ ๙.๔๘ ๘ ๑๐๙ ๘.๘๕ ๗ ๙๔ ๗.๕๑ 

โรคเอดส์ ๘ ๑๑๕ ๙.๔๘ ๗ ๑๒๖ ๑๐.๒๓ ๙ ๘๖ ๖.๘๗ 

วัณโรคทุกชนิด ๙ ๑๐๓ ๘.๔๙ ๙ ๙๒ ๗.๔๗ ๑๐ ๗๘ ๖.๒๓ 

อุบัติเหตุจากการขนส่ง ๑๐ ๙๖ ๗.๙๒ ๑๐ ๙๑ ๗.๓๙ ๘ ๙๐ ๗.๑๙ 
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ส่วนที่ 3 สถานบริการสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุข 
  จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของจังหวัดฯ 
ทุกระดับ โดยมีเป้าหมายในการยกระดับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลบางพลี              
เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบ่อ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลบางจากยกระดับเป็น
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง ๖๐ เตียง และโรงพยาบาล
บางเสาธง ที่วางแผนยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกล าง ๓๐ เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  Service 
Plan ของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือรองรับสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ.๒๕๕๘  

  แม้จังหวัดสมุทรปราการจะมีโรงพยาบาลเอกชนและมีจ านวนเตียงมากกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ อย่างไรก็
ตามบริการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นยังเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

ตารางแสดงข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดส านักงานปลัดฯ  กรมต่างๆ และ โรงพยาบาลเอกชน 
จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 

 

รพ.ภาครัฐ สังกัด สป รพ.ภาครัฐ สังกัดกรมต่าง  ๆ รพ.เอกชน 

1.รพท.สมุทรปราการ (415 เตียง ) 
   

1.สถาบันราชประชาสมาสัย  
(250 เตียง)  

15 แห่ง 2,044 เตียง 

2.รพท.บางพลี (200 เตียง)  2.รพ.ยุวประสาทฯ (140 เตียง)   

3.รพช.บางบ่อ (120 เตียง )  3.รพ.รร.นายเรือ (30 เตียง)   

4.รพช.บางจาก (74 เตียง )  4.รพ.ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
 (10 เตียง)  

 

5.รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ (41 เตียง)    

6.รพ.บางเสาธง ( - )    

รวม 6 แห่ง 850 เตียง 
(25.6 %) 

รวม 4 แห่ง 430 เตียง 
(12.9 %) 

รวม 15 แห่ง 2,044 เตียง  
(61.5 %) 

 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหารของกระทรวง
สาธารณสุข และเขตสุขภาพท่ี ๖ ได้วางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)   ในการยกระดับ
โรงพยาบาล ขยายขนาดจ านวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถรอ งรับสภาพปัญหาความต้องการของ
พ้ืนที่ การขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
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     ตารางแสดง แผนการยกระดับ ขยายขนาดจ านวนเตียง และการพัฒนาศักยภาพบริการ ของโรงพยาบาลภาครัฐ  

จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
โรงพยาบาล 

 
ศักยภาพในปัจจุบัน 

แผนการยกระดับและพัฒนาระบบบริการตามแผนพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  

ของกระทรวงสาธารณสุข ( ปี ๕๕ – ๕๙ ) 
๑.รพ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 415 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัด ๕๐๐ เตียง และ

พัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชกรรม  ซึ่งคาดว่าสามารถ
พัฒนาและยกระดับได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๒.รพ.บางพลี โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 200 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ขนาด ๒๕๐ เตียง 
ซึ่งผ่าน   การพิจารณาตามค าสั่งกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว  
และก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญ               
ด้านออร์โธปิดิกส์ และสาขาทารกแรกเกิด 

๓.รพ.บางบ่อ โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด ๒๐๐  เตียง     
ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาและยกระดับได้ภายในปี ๒๕๖๑ 
และก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน
ศัลยกรรม 

๔.รพ.บางจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาด 74 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ๑๕๐ เตียง ซึ่งคาด
ว่าจะพัฒนาและยกระดับได้ภายในปี ๒๕๖๑  และก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม 
(มีแผนในการยกระดับจาก รพ.ระดับ F๑ เป็น M๒) 

๕.รพ.พระสมุทรเจดีย์ฯ โรงพยาบาลชุมชนขนาด 41  เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๖๐  เตียง รองรับ
ประชาชนท่ีมารับบริการมากขึ้น 

๖.รพ.บางเสาธง โรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่เปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๗  

ก าหนดเป้าหมายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐  เตียง 
รองรับการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีอ าเภอบางเสาธง ภายในปี  
๒๕๕๙ 

  

ซึ่งการก าหนดแผนการยกระดับ และพัฒนาระบบบริการดังกล่าวฯ ท าให้จ านวนเตียงเพิ่มจาก 850 เตียง เป็น 
๑,๑๙๐ เตียง  จะสามารถดูแลประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง รองรับสภาพปัญหา   ด้านสุขภาพ
ของประชาชนได้ท้ังปัจจุบันและอนาคต  

 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาสถาน บริการสาธารณสุขภาครัฐ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ า
เจ้าพระยา  ให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลบางพลี ซึ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดเล็ก    โดยมี โรงพยาบาลบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาล แม่ข่ายประจ าจังหวัด  และโรงพยาบาลบางเสาธงเป็น
โรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ (F๓) ซ่ึงมีแผนในการขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F๒)   ส าหรับสถานบริการ
ของรัฐฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ ่
(F๑)   ซ่ึงมีแผนในการ ขอยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย  (M๒) รองรับการดูแลประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอ            
พระประแดงและพระสมุทรเจดีย์ โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัดฯ ดูแลพื้นที่อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ และรองรับการส่งต่อจากเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่ง   
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ส่วนที่ 4 ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐ ล าดับแรก  
                    ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  ของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาสาธารณสุขเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๕9  โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา (Priority Setting) โดยวิธีให้น้ าหนักคะแนนเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ์ 
๔ ด้าน ประกอบด้วย  ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา  ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ ตระหนัก
ของชุมชนต่อปัญหา   สรุปปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ  ๕  ล าดับแรก ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความส าคัญ 

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

๑ โรคเบาหวาน 
๒ โรคความดันโลหิตสูง 
๓ มะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก 

๔ ภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเด็ก 
๕ ไข้เลือดออก 

 


