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(Executive Summary) 
บทสรปุส าหรบัผู้บรหิาร  

 
 

  จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ          
มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ประตูสู่เอเชีย  ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการ มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ   ภายใต้บริบทภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่      
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน      
ท าให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคงรวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม และภายใต้บริบท
ภายในที่ส าคัญของจังหวัด กล่าวคือ จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ       
ในล าดับแรกๆ ของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนถึง 7,302 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ก่อตั้งมา
นานมากกว่า 20 ปี ในลักษณะอุตสาหกรรมเก่า มีความเจริญเติบโตทั้งด้านคมนาคม ขนส่งที่เชื่อมโยง
โครงข่ายที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มีเส้นทางการคมนาคมครบ
ทุกช่องทางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดสมุทรปราการ  มีจ านวน
มากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์กว่าเท่าตัว รวมทั้งมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงาน ข้ามชาติประมาณ 
213,979 คน ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากกว่า 2.5 ล้านคน  

  จากสภาพการณ์ดังกล่าวฯ พบว่า จังหวัดสมุทรปราการ มีปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญใน 5 ล าดับ
แรกได้แก่ โรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง มะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ภาวะทุพ โภชนาการ และ
โภชนาการเด็ก และไข้เลือดออกตามล าดับ และจากการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเทียบกับอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในระดับภาค และระดับระเทศ พบว่าจังหวัด
สมุทรปราการ มีอายุคาดเฉลี่ยต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประชาชนในภาคกลางและระดับประเทศทั้งเพศชายและหญิง 

ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าวฯ เพ่ือให้การเจริญเติบโตของจังหวัดสมุทรปราการดังกล่ าวฯ ควบคู่กับ
การมีสุขภาพดีของประชาชน จังหวัดสมุทรปราการ  การพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการสู่การเมืองอุตสาหกรรม
สุขภาพดี จึงต้องพ่ึงพาทุกภาคส่วนภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี  จังหวัดสมุทรปราการ  จึงได้จัดท าแผนแม่บทสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ป ี
(พ.ศ. 2559 – 2568)   โดยได้ ก าหนดจุดยืน (Strategic Positioning : SP) ในการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่  
๑) ด้านการจัดการปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ที่ส าคัญลดลง 2) การสร้างระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพ่ือการ
พ่ึงตนเองทางสุขภาพ  อย่างยั่งยืน 3) การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูง สู่เมืองอุตสาหกรรม
สุขภาพดี  4) การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และ 5) การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  และได้ก าหนดกรอบทิศทางของแผนแม่บทสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ 
วิสัยทัศน์ (VISION) “ระบบสุขภาพชั้นน า  เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง”  
เปูาหมาสูงสุด (Ultimate Goal)  “จังหวัดสมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี และมี
ความสุขทางสุขภาพมากขึ้น” โดยหลักคิดที่ส าคัญของแผนแม่บทระบบสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ มีความ
โดดเด่นที่แตกต่าง คือ มุ่งมั่นให้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนประเทศไทยที่ใช้ยุทธศาสตร์สุขภาพ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ  ใช้ภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  บูรณาการ
ทรัพยากรภาครัฐ ท้องถิ่น – เอกชน เพ่ือดูแลคนให้มีสุขภาพดี  เน้นให้ประชาชนร่วมจัดการสุขภาพของ
ประชาชน ชุมชน โดยรัฐอุดหนุนทรัพยากร และใช้ยุทธศาสตร์สร้างเมือง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน น าไปสู่การเป็น 
“เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี” 
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จงัหวัดสมุทรปราการ : นครแห่งอนาคต 
(Samutprakarn : City of Great Potential) 

เมอืงอตุสาหกรรมขับเคลือ่นเศรษฐกิจ 
(Industrial Zone : the driving force behind Economic Growth) 

จังหวัดสมุทรปราการ เมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีโครงข่าย
คมนาคมที่เชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกับกรุงเทพมหานคร โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาค
ตะวันออก สมุทรปราการ     เป็นฐานในการผลิตอุตสาหกรรมที่ส าคัญของประเทศ ทั้งอุตสาหกรรมทั่วไป และ
อุตสาหกรรมการส่งออก โดยมุ่งเน้นการ  เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

 
 
สุวรรณภมู ิประตสููเ่อเชยี 
(Suvarnabhumi Airport – The Gate  way to Asia) 
  ศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสที่ดีทางธุรกิจของจังหวัดสมุทรปราการ ยิ่งทวีสูงขึ้ นเมื่อท่าอากาศ
ยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการเมื่อ พ.ศ.2549  ทุกๆชั่วโมงมีเครื่องบินลงถึง 76 เที่ยวบิน รองรับผู้โดยสาร 45 
ล้านคนต่อปี และรองรับการขนส่งทางอากาศ 3 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยังมีแผนในการพัฒนาท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิให้เต็มประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินและขนส่งของภูมิภาคเอเชีย 
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วงแหวนอตุสาหกรรม เชือ่มธุรกจิ เชือ่มชวีติ เชือ่มชมุชน 
(Industrial Ring Road….Business Links and Community Lines) 

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยาเพื่อเชื่อมถนนสายเดิมทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ถนนพระราม 3 ถนนสุขสวัสดิ์  ถนน
ปูุเจ้าสมิงพราย เข้าด้วยกันเป็นโครงข่ายวงแหวนเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่ส าคัญสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา  
รวมทั้งรถไฟฟูาสายสีเขียวอ่อนที่เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครสู่ใจกลางจังหวัดสมุทรปราการ 
 

         
 

 
หลากสสีนั.....วนัพกัผอ่น  
(An easy day at Samutprakarn) 
  สมุทรปราการประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายรูปแบบ หลากหลาย อาทิ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม เชิงศาสนา เชิงประวัติศาสตร์ เชิงนิเวศ และประเพณีที่ส าคัญ ฯลฯ ซึ่งในปี 
2557 มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวน 209,132 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556  (จ านวน 286,538 คน) 
รวมทั้งการเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนจังหวัดสมุทรปราการยังได้รับความสะดวกสบาย  
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 บทที ่1 ข้อมลูพืน้ฐานและสถานะสขุภาพ  

 

สภาพทั่วไปของจงัหวดัสมทุรปราการ 

แผนภาพแสดง แผนที่จังหวัดสมุทรปราการ และการแบ่งเขตการปกครอง 

 

 
 
 
สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปทีส่ าคญั 

1.1 ขอ้มูลโรงงานอตุสาหกรรมในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
สูงในระดับต้นๆ ของประเทศ  Growth Rate ๖ - ๘ % ต่อปี สัดส่วนจากภาคอุตสาหกรรม ๘๓.๗๖ %  ซึ่ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๔๕  เป็นต้นมา 
พบว่าจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม มีเพ่ิมขึ้นทุกปี เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ ๔.๔ %  ถึงแม้ว่าในปี ๒๕๔๘  
จังหวัดสมุทรปราการ  จะประกาศเป็นเขตปลอดมลพิษ      แต่ก็ยังมีโรงงานในบางประเภทที่ยังคงเพ่ิมขึ้น โดย
สถิติข้อมูลจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม และจ านวนคนงาน จ าแนกรายปีตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕8 ดังนี้ 
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ตารางแสดง จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๕8 
 
 

ล าดับที ่ ป ีพ.ศ. จ านวนโรงงาน  (แหง่) 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) 

 ส าหรับในปี พ.ศ.๒๕๕8 จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ านวน  ๗,302 แห่ง 
จ าแนกเป็นรายอ าเภอตามล าดับ ดังนี้ 1) อ าเภอบางพลี จ านวน 2,148 แห่ง 2) อ าเภอเมือง จ านวน 2,037 แห่ง 
3) อ าเภอพระประแดง จ านวน 1,340 แห่ง 4) อ าเภอบางเสาธง จ านวน 774 แห่ง 5) อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จ านวน 711 แห่ง และ 6) อ าเภอบางบ่อ  จ านวน 290 แห่ง ตามล าดับ   
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              แผนภาพแสดง ขอ้มลูโรงงานอตุสาหกรรมจ าแนกรายป ีตัง้แต ่ป ีพ.ศ.2545 – 2558

 

แผนภาพแสดง ขอ้มลูโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกรายอ าเภอ ป ี2558 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า อ าเภอที่มีสถานที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมสูงสุด ได้แก่ อ าเภอบางพลี  
จ านวน 2,148 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอประประแดง อ าเภอบางเสาธง  
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ และอ าเภอบางพลี ตามล าดับ 

แผนภาพแสดง ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ปี 2558 

 

           จากข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมจ าแนก ตามหมวดอุตสาหกรรม ปี 2558 พบว่า จังหวัดสมุทรปราการมี
อุตสาหกรรมหมวดอุตสาหรรมผลิตภัณฑ์โลหะสูงสุด จ านวน 1,704 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของโรงงาน
อุตสาหกรรมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์พลาสติก  ขนส่ง สิ่งทอ และเครื่องจักรกล ตามล าดับ 
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        2.2 ขอ้มูลประชากรจังหวดัสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕8 จ านวนทั้งสิ้น           

๑,269,912 คน ซึ่งไม่สะท้อนจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการจริง  ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูล
จากการส ามะโนประชากร ในปี ๒๕๕๓ พบ ว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรจ านวนทั้งสิ้น ๑,๘๒๘,๖๙๔ คน 
และข้อมูลจากการศึกษาวิจัยของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี ๒๕๔๙ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีสัดส่วน
ประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ เพียงร้อยละ ๕๐.๙ ประชากรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ฯ ร้อยละ 
๔๗.๗ และประชากรที่เดินทางเช้าไปเย็นกลับ ร้อยละ ๑.๔ ซึ่งหากเทียบสัดส่วนประชากรจากการศึกษาวิจัย
ดังกล่าวฯ จะพบว่าปัจจุบัน จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรพักอาศัยจริง จ านวนทั้งสิ้น  ๒,๔๕๘,๔๓๒ คน   
ซึ่งยังไม่รวมประชากรต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนฯ จ านวน ๘๙,๓๕๑ คน ซึ่งเป็นภาระที่สถานบริการสาธารณสุข
ภาครัฐที่ต้องให้การดูแลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด   
ตารางแสดง จ านวนต าบล หมู่บ้าน ชุมชน และประชากร ตามทะเบียนราษฎร์ ( 1 กรกฎาคม 58) 

หมายเหต ุ ที่มาของข้อมูลจากท่ีท าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อ าเภอ 
 

 

ต าบล 
 

หมูบ่า้น 
 

ชมุชน 
 

หลงัคาเรอืน 
 

เทศบาล 

 

อบต. 
พืน้ที ่

(ตร.กม.) 

 
ประชากร 

ความหนาแนน่ 
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.พระสมุทรเจดยี ์ 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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ตารางแสดง ข้อมูลประชากรรายอ าเภอ จ าแนกตามทะเบียนราษฎร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม 58 และ 
                จากการส ามะโนประชากร ในปี ๒๕๕๓   

 อ าเภอ ข้อมลูประชากรตาม 
ทะเบยีนราษฎร์ 

ณ ๑ กค 58  (คน)  

ข้อมลูจากการ 
ส ามะโนประชากร 
ป ี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 ุ ที่มาของข้อมูลจากท่ีท าการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ และส านักงานสถิติแห่งชาติ  
 
 
แผนภาพแสดง ฐานข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรปราการ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 

หมายเหตุ  ยังไม่รวมแรงงานต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ  จ านวน 213,979 คน 
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[12] 

 

 

 

แรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานข้ามชาติใน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
1.จากการส ามะโนประชากรและเคหะ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553     
2.ข้อมูลการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวรายเดือน พ.ศ.2550 – 2557 ของส านักงานบริหาร

แรงงานต่างด้าว      กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 
3.ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

แผนภาพแสดง การคาดประมาณแรงงานข้างชาติในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ธันวาคม 2558 

                   

แผนภาพแสดง การคาดประมาณแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราการ ณ ธันวาคม 2558 
                    จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

การเขา้สู่สงัคมผู้สงูอายขุองประชาชน จงัหวดัสมทุรปราการ  

        จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยไปในอนาคตข้างหน้า (๒๐-๓๐ ปี) ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการวางแผน และก าหนดนโยบายด้านต่างๆ ทั้งในด้านประชากร  เศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จัดท าการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๘๓ โดยใช้ข้อมูลจากการ     
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ส ามะโนประชากรและการเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส านักงานสถิติแห่งชาติ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการคาด
ประมาณประชากรที่จ าแนกตามเพศและกลุ่มอายุทั้งในระดับประเทศ ระดับภาคและระดับจังหวัดฯ ซึ่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสังคมผู้สูงอายุ ของจังหวัด
สมุทรปราการ  ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล ที่ปรึกษาอาวุโส 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสามารถคาดการณ์ประชากรสูงอายุของจังหวัด
สมุทรปราการ  โดยสามารถศึกษาได้จากโครงสร้างประชากรจังหวัดสมุทรปราการที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัด
สมุทรปราการจากผลการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ จากการส ามะโนประชากร ใน  ปี ๒๕๕๓ ซึ่งสามารถแยกกลุ่ม
อายุรายจังหวัดและคาดการณ์ในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสรุปโครงสร้างของประชากรจังหวัดสมุทรปราการ 
คาดการณ์จากการส ามะโนประชากร ในปี ๒๕๕๓ ดังตาราง 
 

ตารางแสดงการคาดการณป์ระชากรทีม่ีอยู่จริงของจังหวดัสมุทรปราการ  ป ี๒๕๕๘                                       
(ประชากรสญัชาตไิทย และไมใ่ช่สญัชาตไิทยทีม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้นฯ  จากการคาดประมาณประชากรของส านกังาน

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ  ขอ้มลูจากการส ามะโนประชากรในป ี๒๕๕๓) 
 

 

  

อาย ุ(Age)  ป ี ชาย หญงิ รวม รอ้ยละ 
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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  จากการคาดการณ์ข้อมูลประชากรจังหวัดสมุทรปราการจ าแนกตามกลุ่มอายุ ในกลุ่มประชากร
สัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยแต่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ในปี ๒๕๕๘ พบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น ๑,๙๒๕,๗๐๐ คน  หากรวมประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย และไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จากการ
คาดการณ์ในปี ๒๕๕๘ จ านวนทั้งสิ้น ๙๐,๐๒๓ คน  พบว่าเป็นเพศชาย ๕๕,๕๑๖ คน (ร้อยละ ๖๑.๗ )  เพศ
หญิง  ๓๔,๕๐๗ คน  (ร้อยละ  ๓๘.๓)  จะพบว่าจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรอาศัยอยู่จริงจ านวนทั้งสิ้น 
๒,๐๑๕,๗๒๓ คน  (ไม่รวมประชากรที่เดินทางเช้าไป-เย็นกลับ) 
 หากวิเคราะห์สังคมผู้สูงอายุของจังหวัดสมุทรปราการ ตามเกณฑ์ขององค์การอนามัย ซึ่งวิเคราะห์จาก
กลุ่มประชากรอายุ 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) เมื่อสัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุ ๖๕ ปี   ขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ 
 ระดับที่ ๓ สังคมผู้สูงอายุแบบ Super Aged Society  เมื่อสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ ๒๐ ขึ้น
ไป 
  ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสูงอายุพบว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Aged Society) แล้ว ตั้งแต่ปี ปี คศ.๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) คาดการณ์เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ
สมบูรณ์แบบ  (Completed Aged Society) ในปี คศ.๒๐๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๔) และจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบ 
Super Aged Society   ในปี คศ.๒๐๓๑ (พ.ศ.๒๕๗๔) 

 ส าหรับประเทศไทยจากการวิเคราะห์คาดการณ์ประชากรสูงอายุ จากผลการศึกษาของสภาพัฒน์ฯ 
เฉพาะในส่วนประชากรที่มีสัญชาติไทยและไม่ใช่สัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์ฯ พบว่า จังหวัด
สมุทรปราการ ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) ตั้งแต่ปี คศ. ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗)   และจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แบบ  (Completed Aged Society) ในปี คศ.๒๐๓๐ (พ.ศ.๒๕๗๓) สรุปได้ดังตาราง 
 
ตารางแสดง การคาดการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เปรียบเทียบกับจังหวัดสมุทรปราการ 
 

ระดบัสังคมผูอ้ายุ ประชากรประเทศไทย ประชากรอาศยัจรงิในจงัหวดัสมุทรปราการ 
(ไมร่วมปชก.ทีไ่มใ่ชส่ญัชาตไิทย และไม่มชีือ่ใน

ทะเบยีนบา้น) 
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) - 
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แผนภาพแสดง ขนาดของประชากรอยู่ในสภาพคงตัว แต่โครงสร้างอายุของประชากรก าลังเปลี่ยนแปลงไป  
                    ในทางท่ีสูงขึ้น 

 
ที่มาของข้อมลู : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

แผนภาพแสดง  ปิรามิดประชากรประเทศไทย ปี 2558      

 

ที่มาของข้อมลู :สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ส่วนที่ 2 สถานะสุขภาพที่ส าคัญ 

         2.1 อายคุาดเฉลี่ยของคนจงัหวดัสมุทรปราการ 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดเปูาหมาย ภายในทศวรรษหน้า อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดไม่น้อยกว่า 

๘๐ ปี และอายุคาดเฉลี่ยการมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า ๗๒ ปี  จากการวิเคราะห์อายุคาดเฉลี่ยของประชาชน
จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการในปี ๒๕๕7  ทั้งเพศชายและ
หญิง น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศท้ังเพศชายและเพศหญิง ดังภาพ 

  
แผนภาพแสดง  อายุคาดเฉลี่ยของประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗ เปรียบเทียบกับอายุ
คาดเฉลี่ยของประเทศ          

 
 

แผนภาพแสดง อายุคาดเฉลี่ยของคนไทย   อายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้น 
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2.2 สาเหตกุารตาย 10 ล าดบัแรกของคนจงัหวดัสมุทรปราการ  ปี 2555 - 2557 

      จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสาเหตุการตาย 10 ล าดับแรกของคนจังหวัดสมุทรปราการ อันดับที่ 1 
ได้แก่ โรคมะเร็งทุกชนิด รองลงมา ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดในสมอง  โรคปอดอักเสบ
และโรคอื่นๆ ของปอด และโรคหัวใจ ตามล าดับ 

 สว่นที ่3 สถานบรกิารสขุภาพ การพฒันาและยกระดับสถานบรกิารสาธารณสขุ 
  จังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาและยกระดับสถานบริการสาธารณสุขของ
จังหวัดฯ ทุกระดับ โดยมีเปูาหมายในการยกระดับโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นโรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลบางพลี เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก โรงพยาบาลบางบ่อ ยกระดับเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย 
โรงพยาบาลบางจากยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ฯ เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดกลาง ๖๐ เตียง และโรงพยาบาลบางเสาธง ที่วางแผนยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง  
๓๐ เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือรองรับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘  

  แม้จังหวัดสมุทรปราการจะมีโรงพยาบาลเอกชนและมีจ านวนเตียงมากกว่าโรงพยาบาลภาครัฐ 
อย่างไรก็ตามบริการสร้างเสริมสุขภาพ และบริการขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นยังเป็นบทบาทหน้าที่หลักของหน่วยงาน
ภาครัฐที่ต้องรับผิดชอบด าเนินการ 

 
 

สาเหตกุารตาย 
พ.ศ.๒๕๕๕ พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ 

ล าดบั จ านวน อตัรา ล าดบั จ านวน อตัรา ล าดบั จ านวน อตัรา 

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 

อุบัติเหตุอ่ืน 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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ตารางแสดง ข้อมูลโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดส านักงานปลัดฯ  กรมต่างๆ และ โรงพยาบาลเอกชนจังหวัด
สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2558 

 

รพ.ภาครฐั สงักดั สป รพ.ภาครฐั สงักดักรมตา่งๆ 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.ปูอมพระจุลจอมเกล้า 
 (10 เตียง)  

 

5.รพช.พระสมุทรเจดีย์ฯ (41 เตียง)    

6.รพ.บางเสาธง ( - )    

รวม 6 แหง่ 850 เตียง 
(25.6 %) 

รวม 4 แหง่ 430 เตียง 
(12.9 %) 

รวม 15 แหง่ 2,044 เตยีง  
(61.5 %) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารส่วนภูมิภาค ภายใต้การบริหาร
ของกระทรวงสาธารณสุข และเขตสุขภาพที่ ๖ ได้วางแผนในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service  Plan)   
ในการยกระดับโรงพยาบาล ขยายขนาดจ านวนเตียง และพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้สามารถรองรับ
สภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ การขยายตัว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของจังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
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 ตารางแสดง แผนการยกระดับ ขยายขนาดจ านวนเตียง และการพัฒนาศักยภาพบริการ ของโรงพยาบาล
ภาครัฐจังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
โรงพยาบาล 

 
ศกัยภาพในปจัจบุัน 

แผนการยกระดบัและพฒันาระบบบรกิารตาม
แผนพฒันาระบบบรกิารสขุภาพ (Service Plan)  

ของกระทรวงสาธารณสขุ ( ป ี๕๕ – ๕๙ ) 
๑.รพ.สมุทรปราการ โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 415 เตยีง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัด ๕๐๐ เตียง 

และพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชกรรม ซึ่งคาดว่า
สามารถพัฒนาและยกระดับได้ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐  

๒.รพ.บางพลี โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 200 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กขนาด๒๕๐เตยีง 
ซึ่งผ่านการพิจารณาตามค าสั่งกระทรวงฯ เรียบร้อยแล้ว  
และก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาความเชี่ยวชาญดา้น
ออร์โธปิดิกส์ และสาขาทารกแรกเกิด 

๓.รพ.บางบ่อ โรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๒๐ เตยีง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ขนาด ๒๐๐ เตียง     
ซึ่งคาดว่าจะสามารถพฒันาและยกระดับไดภ้ายในปี 
๒๕๖๑ และก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญด้านศลัยกรรม 

๔.รพ.บางจาก โรงพยาบาลชุมชนขนาด 74 เตียง ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ ๑๕๐ เตียง ซึ่ง
คาดว่าจะพัฒนาและยกระดับไดภ้ายในปี ๒๕๖๑ และ
ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาความเช่ียวชาญด้าน     
อายุรกรรม (มีแผนในการยกระดับจาก รพ.ระดับ F๑ 
เป็น M๒) 

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

๖.รพ.บางเสาธง โรงพยาบาลชุมชนสร้างใหมเ่ปิด
ให้บริการเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๕๗  

ก าหนดเปูาหมายเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด ๓๐ เตียง 
รองรับการดูแลประชาชนในพื้นที่อ าเภอบางเสาธง 
ภายในปี ๒๕๕๙ 

 ซึ่งการก าหนดแผนการยกระดับ และพัฒนาระบบบริการดังกล่าวฯ ท าให้จ านวนเตียงเพ่ิมจาก 850 
เตียง เป็น ๑,๑๙๐ เตียง  จะสามารถดูแลประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง รองรับ
สภาพปัญหา  ด้านสุขภาพของประชาชนได้ท้ังปัจจุบันและอนาคต  

 ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ             
ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา ให้เป็นศูนย์กลางในการเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ได้แก่  โรงพยาบาล
บางพลี ซึ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก   โดยมีโรงพยาบาลบางบ่อ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
ประจ าจังหวัด  และโรงพยาบาลบางเสาธงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสร้างใหม่ (F๓) ซึ่งมีแผนในการขอยกระดับ
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F๒) ส าหรับสถานบริการของรัฐฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยา ก าหนด
เปูาหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลบางจาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่  (F๑) ซึ่งมีแผนในการขอ
ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M๒) รองรับการดูแลประชาชน ในพ้ืนที่อ าเภอพระประแดงและพระ
สมุทรเจดีย์ โดยมีโรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัดฯ ดูแลพ้ืนที่อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ และรองรับการส่งต่อจากเครือข่ายโรงพยาบาลทุกแห่ง   
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สว่นที ่4 ปญัหาสาธารณสขุทีส่ าคญัของจงัหวดัสมทุรปราการ 5 ล าดบัแรก  
  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข  ของจังหวัด
สมุทรปราการ โดยด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาสาธารณสุขเพ่ือการวางแผนการด าเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9  โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหา (Priority Setting) โดยวิธีให้น้ าหนักคะแนนเพ่ือใช้ในการ
ประกอบการตัดสินใจ พิจารณาจากเกณฑ์ ๔ ด้าน ประกอบด้วย  ขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา  
ความยากง่ายในการแก้ไขปัญหา และความสนใจ ตระหนักของชุมชนต่อปัญหา สรุปปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ 
๕ ล าดับแรก ดังนี้ 
 

ล าดับความส าคัญ ปัญหาสาธารณสขุทีส่ าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

๑ โรคเบาหวาน 
๒ โรคความดนัโลหติสงู 
๓ มะเร็งเต้านม/มะเรง็ปากมดลกู 

๔ ภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเดก็ 
๕ ไขเ้ลือดออก 
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บทที ่๒ การวเิคราะหค์วามจ าเปน็ทางยุทธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพจงัหวดัสมุทรปราการ 

 
  การก่อรูปแผนแม่บทสุขภาพ จังหวัดสมุทรปราการ ระยะ 10 ปี พ.ศ.2559–2568 (The formation 
of a healthy 10 year master plan ) มีแนวคิดส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 1.ปัญหาสุขภาพของจังหวัดสมุทรปราการ เจริญเติบโตอย่างมาก ภายใต้การเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
ของจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้บริบทภายนอกที่ส าคัญ ได้แก่ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโลก การเปลี่ยนแปลง           
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท าให้เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมั่นคงรวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม และภายใต้บริบทภายในที่ส าคัญของจังหวัด กล่าวคือ 
จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในล าดับแรกๆ ของประเทศ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนถึง 7,302 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ก่อตั้งมานานมากกว่า 20 ปี ในลักษณะ
อุตสาหกรรมเก่า มีความเจริญเติบโตทั้งด้านคมนาคม ขนส่งที่เชื่อมโยงโครงข่ายที่ส าคัญของประเทศ รวมทั้ง
เป็นที่ตั้งของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มีเส้นทางการคมนาคมครบทุกช่องทางทั้งทางบก ทางน้ า และ     
ทางอากาศ ประชากรที่อาศัยอยู่จริงในจังหวัดสมุทรปราการ  มีจ านวนมากกว่าประชากรตามทะเบียนราษฎร์
กว่าเท่าตัว รวมทั้งมีประชากรแฝงที่เป็นแรงงาน ข้ามชาติประมาณ 213,979 คน ส่งผลให้จังหวัดสมุทรปราการ
มีประชากรที่ต้องดูแลรับผิดชอบมากกว่า 2.5 ล้านคน 

 2. “เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี” ต้องพึ่งพาทุกภาคส่วน ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี 

 3. จังหวัดสมุทรปราการ บริบทไม่เหมือนใคร ยุทธศาสตร์จึงต้องไม่เหมือนใคร  เป็นครั้งแรกที่..... 
 ประเทศไทยที่จะมีดัชนีชี้วัดความสุขการมีสุขภาพดี 
 ประเทศไทยที่ใช้ยุทธศาสตร์สุขภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ 
 ภารกิจร่วม พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 บูรณาการทรัพยากรภาครัฐ ท้องถิ่น – เอกชน เพ่ือดูแลคนให้มีสุขภาพดี 
 เน้นให้ประชาชนร่วมจัดการสุขภาพของประชาชน ชุมชน โดยรัฐอุดหนุนทรัพยากร 
 ใช้ยุทธศาสตร์สร้างเมือง มัน่คง  มั่งคั่ง ยั่งยืน 
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บทที ่๓ การก าหนดประเดน็จดุยืนการพฒันาสขุภาพจังหวดั (Strategic Positioning : SP) 

แผนแม่บทสขุภาพ  จังหวดัสมุทรปราการ ระยะ 10 ป ี(พ.ศ. 2559 – 2568) 
 
 

  
ด้านที ่1 การจดัการปัญหาสขุภาพของพืน้ที่ทีส่ าคญัใหล้ดลง 

SP1 การจัดการปัญหาสุขภาพของพื้นที่ที่ส าคัญให้ลดลง ลดปัญหาการเจ็บปุวย การปุวยตายด้วยโรคเรื้อรัง  
(เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคเหลอดเลือดสมอง) โรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม,มะเร็งปากมดลูก) ภาวะ
ทุพโภชนาการ และโภชนาการเด็ก โรคไข้เลือดออก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยาเสพติด โรค    จากการ
ประกอบอาชีพ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาและเชื่อมต่อการดูแลสุขภาพ จากภาคี   ทุกภาค
ส่วนทั้งในและนอกระบบสาธารณสุข โดยเฉพาะองค์การปกครองท้องถิ่น   

SP2 การยกระดับการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและการควบคุมโรคในพื้นที่ชุมชนเมือง ชุมชน
อุตสาหกรรมของจังหวัด พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ การจัดการภัยคุกคามทาง
สุขภาพต่อโรคที่เป็นปัญหาของจังหวัดอย่างเข้มข้นในระดับพื้นที่  จนเกิดความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ ที่
เปลี่ยนแปลงภายใน 5 ปี และสามารถสร้างเป็นโมเดลความส าเร็จของพ้ืนที่ในการลดโรคของชุมชนเมืองใน
ทุกพ้ืนที่ในทุกหน่วยบริการอย่างเป็นรูปธรรม     

SP3 สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน การดูแลคุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุม
ในระดับต าบลและสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลาให้ได้มาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  

SP4 สร้างและพัฒนาบริการสุขภาพของจังหวัด เพื่อเตรียมพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เน้นให้ผู้สูงอายุ
ทุกคนให้ได้รับการคัดกรองสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาฟ้ืนฟูสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อม
การบริการที่เอ้ือต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบบริการในสถานบริการ   ทุกระดับรองรับ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทั่วถึง ต่อเนื่อง และการสร้างระบบในการดูแลผู้สู งอายุระยะ
ยาวทั้งในมิติครอบครัวและชุมชน โดยการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่น ชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม   

SP5 ขับเคลื่อนการพัฒนาสขุภาพใหเ้ปน็วาระจังหวดัสขุภาพดี ลดโรคเรื้อรัง เน้นการเข้าถงึของผูป้วุยทุกคนอยา่ง
ต่อเนื่องดว้ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเพ่ือจัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
ผู้ปุวยให้สอดคล้องกับสภาวะโรค ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ 
ให้ทุกหมู่บ้านเกิดระบบในการร่วมแก้ปัญหาโรคเรื้อรังแบบบูรณาการที่ยั่งยืน โดยชุมชน ครอบครัว และ
ภาคเีครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมทางสุขภาพให้เอ้ือต่อการจัดการตนเองของผู้ปุวยโรค
เรื้อรัง จนสามารถบรรลุเปูาหมายผู้ปุวยเรื้อรังรายใหม่ลดลงในทุกหมู่บ้าน ประสิทธิภาพในการควบคุม
ระดับน้ าตาลและความดันโลหิตเพ่ิมขึ้น และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของผู้ปุวย 
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SP6 สร้างระบบการจัดการสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นเน้นการน ากีฬามาใช้ในการสร้างสุขภาพและการวาง
มาตรการในการลดปัญหาส าคัญจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมให้ลดน้อยลง ด้วยการจัดการสภาพแวดล้อม
ในชุมชนไม่ให้เป็นปัจจัยแห่งความเสี่ยงของการมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเด็ก เยาวชน และการ
แก้ปัญหา ผู้ติดยาเสพติด โดยมุ่งให้ได้รับการบ าบัดและด าเนินชีวิตประจ าวันโดยไม่พ่ึงพายาเสพติด     
ผู้เสพย์และผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบ าบัดไม่กลับไม่เสพซ้ า สังคมเฝูาระวังดูแลพร้อมทั้งให้โอกาสผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติดอย่างเข้าใจ    

SP7 สร้างระบบการจดัการสขุภาพในกลุ่มวัยท างาน เน้นการสร้างวัฒนธรรมการเพิ่มผลิตภาพในการท างาน
ด้วยสุขภาพดี ผ่านความร่วมมือของสถานประกอบการ และการสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี    ในสถาน
ประกอบการ ให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นแบบของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพในโรงงาน 
อุตสาหกรรม โดยมีต้นแบบโรงงานอุตสาหกรรมสุขภาพดีทั่วทั้งจังหวัด   

 
ด้านที ่2 การสรา้งระบบสขุภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองทางสขุภาพทีย่ัง่ยนื 
 
SP8 ส่งเสริมให้เกิดระบบการจัดการสุขภาพในชุมชนเมืองในพื้นที่เสี่ยง ที่อาศัยอยู่ในอาคารสูง หมู่บ้าน

จัดสรร ชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานจากประชากรอาเซียน และชุมชนที่อยู่รายล้อมโรงงาน
อุตสาหกรรม เน้นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย ให้
ประชาชนมีสุขภาพด ี กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวยสามารถพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสมเกิดค่านิยม 
และวัฒนธรรมทางสุขภาพ (Health Literacy) ในชุมชนเมืองที่เข้มแข็ง มีพ้ืนที่หรือหมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการสุขภาพของชุมชนเมืองในทุกพ้ืนที่ที่เป็นรูปธรรม ให้มีทีมหมอครอบครัว (Family care team : 
FCT)  ที่ครอบคลุมทุกครัวเรือนเพ่ือเป็นแนวทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับครัวเรือนทุกพ้ืนที่ 
พร้อมทั้งการสร้างเสริมชุมชนรอบนอก เช่น ชุมชนชนบท ชุมชนเกษตรกรรม ให้เป็นหมู่บ้านสุขภาพ   
วิถีไทยทีย่ั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

SP9 สร้างระบบการจดัการสขุภาพในชุมชนเมืองให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริม และ
สนับสนุนท้องถิ่นและทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการในระดับพ้ืนที่
ให้เกิดในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน สร้างสมัชชาสุขภาพใน
ชุมชนเมือง สร้างธรรมนูญสุขภาพในชุมชน การจัดท าแผนสุขภาพในชุมชน และผลักดัน    ให้บรรจุใน
แผนการพัฒนาของท้องถิ่น ให้ชุมชน ท้องถิ่นและประชาชนเป็นเจ้าของการจัดการสุขภาพชุมชน และ
การผลักดันมาตรการด้านสุขภาพให้ได้การบรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด ส่วนราชการ องค์กร
ภาคเอกชน และท้องถิ่น (Health in all policy)   
 

ด้านที ่3 การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพใหเ้กดิผลสัมฤทธิ ์สูเ่มอืงอุตสาหกรรมสุขภาพทีด่ี 
 

SP10 พัฒนาระบบการขับเคลือ่นนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขตสุขภาพ ให้มีการด าเนินงาน
ในทุกระดับของจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง สร้างระบบการวางแผนและการบริหารจัดการทรัพยากร
สุขภาพให้มีประสิทธิภาพ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกันตามนโยบายเขตสุขภาพ เน้นการ
ท างานแบบบูรณาการของทุกภารกิจทางด้านสาธารณสุขร่วมกันที่เป็นรูปธรรม ยึดพ้ืนที่เป็นฐาน  
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ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตลอดจนพัฒนาระบบการควบคุมก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์สุขภาพและนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ       

SP11 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนทั้งในระบบสุขภาพ นอกระบบสุขภาพ ท้องถิ่น ชุมชน 
ประชาชน และความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพให้มีพันธะสัญญาร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาจังหวัด
ให้เป็นเมืองแห่งสุขภาวะที่เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรม และการพัฒนาในทุกมิติของจังหวัด พร้อม
ทั้งน าระบบสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม 
ผลักดันให้เกิดวาระในระดับจังหวัดด้านสุขภาพเพ่ือการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี ประชาชน
สุขภาพดี พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ และเสริมสร้างการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้น ในการควบคุม ก ากับ โรงงานอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นอุตสาหกรรมสะอาดตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

SP12 เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพในภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพจากความเสี่ยงทาง
อุตสาหกรรมและวิกฤติสิ่งแวดล้อมให้มีความพร้อมตลอดเวลา ด้วยกระบวนการปฏิบัติงานระดับสากล 
ให้ประชาชน สังคม ผู้ประกอบการ เชื่อมั่นในขีดความสามารถทางการสาธารณสุข และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด   
 

ด้านที ่4 การพฒันาระบบบรกิารทางการแพทยท์ี่มคีุณภาพ มาตรฐาน 
 
SP13 ยกระดับคุณภาพบริการในหน่วยบริการสุขภาพในระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ ให้มีมาตรฐาน

การจัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และ service plan พร้อมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแพทย์ของโรงพยาบาลให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการทางสุขภาพของ
พ้ืนที่ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย มีความโดดเด่นในการจัดบริการแบบ ไร้รอยต่อ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการส่งต่อผู้ปุวยในจังหวัด มีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น และความสะดวกแก่ประชาชน  

SP14 พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดบริการในระบบปฐมภูมิให้ครอบคลุมทุกมิติ  (รักษา ส่งเสริม ปูองกัน 
ฟ้ืนฟู คุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม) เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ท้องถิ่น ชุมชน จัดบริการ

เชิงรุกที่เข้าถึงครัวเรือนด้วนกลไก (District Health System : DHS) และระบบหมอครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสุขภาวะของประชาชน และชุมชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่ องเพ่ือให้เกิดการพ่ึงพาตัวเอง
ทางสุขภาพ   

SP15 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการวินิจฉัยโรค การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพใน
โรคที่เป็นปัญหาของจังหวัด ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะ
ทางที่มีความพร้อมมีอุปกรณ์ เทคโนโลยี และวิทยาการทางการแพทย์ที่เหมาะสมตามปัญหาสุขภาพ
ของจังหวัด การผสมผสานกับภูมิปัญญาทางสุขภาพ การแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก พร้อมรองรับ
การพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและการ Logistic ของประเทศ   
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ด้านที ่5 การสรา้งสรรคน์วตักรรม การพฒันาองค์กร และบุคลากร 
 
SP16 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบพี่

เลี้ยง การเพ่ิมช่องทางการให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหา (เช่น Application line) พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้
เกิดปัญญาสู่การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือรองรับความจ าเป็นทางสุขภาพของพ้ืนที่ การบริการสุขภาพแก่
ประชาชนและแนวโน้มการพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
สุขภาพให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ เป็นประโยชน์ต่อการการสื่อสารสุขภาพแก่
ประชาชน ด้านการบริหารและการตัดสินใจเชิงนโยบาย   

SP17 ปรับระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสาธารณสุขของจังหวัด การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดบริการสุขภาพ พัฒนาบุคลากรรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน และนานาชาติที่สมบูรณ์ทั้ งทักษะสากลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ภาษาต่างประเทศ พร้อมสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมบูรณาการที่เข้มแข็งในทั่วทุกพ้ืนที่ ที่เข้าถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ 
และการส่งเสริมให้บุคลากรเป็นต้นแบบคนสุขภาพดีมีความสุข พร้อมประกาศวาระการออกก าลังกาย
ให้เป็นวาระทางสาธารณสุข   

SP18 พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่งให้มีสมรรถนะสูงมี
ระบบการบริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน บริหารแบบธรรมาภิบาล โดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในระดับเขต 
และประเทศ มีความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังใน
หน่วยบริการสุขภาพให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ลดความเสี่ยง ปูองกันการสูญเสีย ความผิดพลาด และ
พัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะติดเชื้อ ส้วม      น้ า
เสีย สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน และยั่งยืน) เอื้อต่อการบริการสุขภาพและปลอดภัยต่อบุคลากรเกิด
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการดูแลสุขภาพกายใจของบุคคลากร ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นต้นแบบ
สุขภาพดี   

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการขับเคลื่อนแผนแม่บท 
- จัดล าดับความเร่งด่วนในประเด็นจุดยืน DO NOW (1-2 ปี), DO NEXT (3 ปี), DO LONG (5 ปี),             

DO SUSTAIN (10 ปี)  และ Focus การแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน 
- การสร้างจุดยืนเชิงรุกในการบูรณาการทุกภาคส่วนและมีรูปธรรมในการท างาน ก าหนดเปูาหมายที่ชัดเจน 
- ผลักดันให้มีการบูรณาการส่วนกลางในการตรวจราชการ ในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท

อุตสาหกรรมสุขภาพดีของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที ่๔ การประเมนิศักยภาพ และการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 
จุดแข็ง  (Strength : S) 
 
S1 : มีความเข้มแข็งทางการเงินการคลัง มีรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในระบบสาธารณสุข ท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการภาครัฐ และมีกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กองทุนสุขภาพต าบล กองทุน
สุขภาพของเอกชน กองทุนไฟฟูา 

S2 : ผู้บริหารให้การสนับสนุนการด าเนินสาธารณสุขโดยก าหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน   มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานเป็นทีมวิชาชีพมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่รับผิดชอบ  บุคลากรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ    
มีความเสียสละในการท างานและมีความอดทนภายใต้บริบทของจังหวัดสมุทรปราการ   

S3 : ทีมส่งเสริมสุขภาพ ทีมหมอครอบครัว ทีมสอบสวนควบคุมโรคมีมาตรฐาน มีต้นแบบอ าเภอควบคุมโรค
เข้มแข็ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขสหเวชศาสตร์ (อสม.) ที่ครอบคลุมทุกต าบล  หน่วยงานสาธารณสุข
ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานอ่ืนๆ และภาคีเครือข่ายท าให้การขับเคลื่อนงานเชิงพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง   

S4 : มีต้นแบบความส าเร็จระดับพ้ืนที่ที่โดดเด่นในการส่งเสริมสุขภาพ ฟ้ืนฟู และควบคุมปูองกันโรค ในการ
เป็นหน่วยบริการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนได้อย่างเต็มที่ มีกลไกการขับเคลื่อน
ระบบการสร้างระบบสุขภาพของชุมชนต้นแบบความส าเร็จที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่กระจายในระดับพ้ืนที่   

S5 : มีเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม ในการรองรับการพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นในจังหวัด (อบจ./อปท.) ผู้ประกอบการ/องค์กร
ภาคเอกชนในพ้ืนที่  

S6 : มีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอยู่
ครอบคลุมในพ้ืนที่และมีโรงพยาบาลจากสถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์วิชาการ โรงพยาบาล
ในสังกัดกรมการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และศูนย์บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

S7 : มีศูนย์เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศและโดดเด่นทางด้าน โรคหัวใจ โรคผิวหนัง โรค
ระบบประสาท (จิตเวชเด็กและวัยรุ่น) เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรคจักษุวิทยา (ต้อกระจก)  

S8 : มีโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบระดับสากลที่มีความโดดเด่น ด้านอาชีวอนามัย ด้านแม่และเด็ก (โรงงาน
Toyota ในเรื่องการดูแลสุขภาพของพนักงานเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับประเทศและนานาชาติ )  
โรงพยาบาลราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางจาก ที่ท างานด้านอาชีวอนามัย
ดีเด่น 

S9 : มีระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของมูลนิธิทั้งของส่วนกลาง (ปอเต็กตึ้ง ร่วมกตัญญู) และของจังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และของโรงงานในพ้ืนที ่

 
 
 



[27] 

 

 

 

 
จดุอ่อน (Weakness : W) 

W1 : ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์สายวิชาชีพ (4 สาขาหลัก) บุคลากรทางการแพทย์มีภาระงานมาก 
ขาดความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ขาดความเชี่ยวชาญในการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล
เฉพาะด้าน (ที่จัดเป็นโรงงานในหมวดอันตราย) ท าให้การส่งเสริมสุขภาพขาดความต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่เสี่ยง ท าให้ประสิทธิภาพการด าเนินการ และการธ ารงอยู่ของบุคลากร เกิดปัญหา
ด้านการควบคุม ก ากับ และการดูแลรับผิดชอบภารกิจที่ทั่วถึง 

W2 : ระบบเชื่อมต่อการท างานด้านสุขภาพของจังหวัดในทุกภาคส่วนยังไม่เป็นระบบ การท างานเชิงรุกแบบ
บูรณาการยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่เข้มข้นอย่างเป็นรูปธรรม และพันธะสัญญาร่วมในการท างานเชิง
บูรณาการร่วมของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสุขภาพ ท าให้การพัฒนาไม่มีพลัง         
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง 

W3 : จ านวนหน่วยบริการไม่เพียงต่อการให้บริการประชาชนที่ต้องรับผิดชอบ มีจ านวนประชากรในพ้ืนที่
บริการเป็นจ านวนมากทั้งประชาชนในสิทธิ์ประกันสุขภาพ และประชากรแฝง  

W4 : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลสุขภาพเชิงพ้ืนที่ไม่มีความสมบูรณ์ ไม่ทันสมัย ข้อมูลมีความ  
 หลากหลาย ขาดการสังเคราะห์ชุดข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริหารและการบริการสุขภาพ ตลอดจนการ
รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลขาดความน่าเชื่อถือและไม่เป็นปัจจุบัน ขาดข้อมูลและสารสนเทศที่
สามารถน ามาใช้ในการวางแผนและด าเนินงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ   

W5 : มีการเปลี่ยนแปลงและโยกย้ายทีมน าและเจ้าหน้าที่ท าให้การบริหารองค์กรไม่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ขาดความต่อเนื่อง และจ านวนบุคลากรไม่สมดุลกับภาระงาน มีการก าหนดบทบาทและ
หน้าที่มากอย่างอย่างไม่ชัดเจน บุคลากรไม่เพียงพอ ท างานหนัก เกิดการเปลี่ยนแปลงทางบุคลากรสูง 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ ขาดความเชื่อมโยง การเข้าถึง   

W6 : ขาดการสร้างสรรค์กิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพ่ือการรับมือกับสถานการณ์สุขภาพ และความจ าเป็นในการ
พัฒนาของจังหวัด ภาครัฐยึดติดกับการท างานประจ า ระบบธุรการ การรายงานผลเข้าส่วนกลาง 
มากกว่าการยึดการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นท่ีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ประชาชน     

W7 : การท างานของบุคลากรในภาคสนามขาดประสิทธิภาพในการท างานเชิงรุกในพ้ืนที่  ขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน   งบประมาณในการส่งเสริมสุขภาพทั้งส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น ไม่ได้
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   

W8 : ขาดระบบการส่งต่อ (Referral System) ที่มีความเข้มแข็ง เชื่อมโยงภายในจังหวัดและในเขต  
W9 : ความไม่ทั่วถึงและด าเนินการอย่างเข้มงวดต่อการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ อนามัย

สิ่งแวดล้อม อย่างจริงจัง และขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
W10 : การจัดบริการสุขภาพที่ไม่รองรับความหลากหลายของภูมิสังคม และปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ 

เนื่องจากรูปแบบการจัดการสุขภาพยังเป็นแบบเดิมตามแนวทางของส่วนกลาง ในขณะที่มีความ
หลากหลายและความเปลี่ยนแปลงในพ้ืนมีสูง 

W11 : ขาดระบบควบคุมก ากับวิชาการและบริหาร และการประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น 
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W12 : ขาดการจัดการด้านการศึกษาทางด้านสุขภาพ (ของหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง) ให้กับ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัยที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิด Health Literacy ของประชาชน จน
สามารถมีความรู้ในการพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 

 
โอกาส (Opportunity : O) 
 
O1 : รัฐบาล จังหวัดให้ความส าคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้ประกอบการ

ตื่นตัวในการพัฒนากระบวนการผลิตมากขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาวะของสังคมมีมาก
ขึ้น และรัฐบาลส่งเสริมให้มีการวางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพ  ครอบคลุมประชากรทุกภาคส่วน
โดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการ 

O2 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพโดยภาคีเครือข่าย 
เน้นการเติบโตจากฐานชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน นโยบายกระทรวงสาธารณสุขเน้นการดูแล 
และลดปัญหาในโรคส าคัญของพ้ืนที่ให้เป็นรูปธรรม และเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ให้มีระบบ
หมอครอบครัว   

O3 : ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมากขึ้น ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
จากท้องถิ่นท าให้การด าเนินงานสาธารณสุขในพ้ืนที่มีโอกาสได้รับการจัดสรรทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง 
ภาคีเครือข่ายมีความตื่นตัวในการพัฒนาทางด้านสุขภาพมากขึ้น เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

O4 : มีต้นแบบของโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียงที่โดดเด่นในการส่งเสริมสุขภาพ อาชีวะ
อนามัย ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลการส่งเสริมสุขภาพได้ และมีแหล่งเรียนรู้ความส าเร็จในการ
ขจัดการสุขภาพชุมชนเมือง มีเครือข่ายอุดมศึกษา ที่มีองค์ความรู้ ที่ไม่ไกลจากพ้ืนที่ ท าให้สามารถ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้ 

O5 : ความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารที่มีความรวดเร็วมากขึ้น ท าให้เป็นโอกาสใน
การสื่อสารสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดบริการ
สุขภาพของจังหวัด 

O6 : การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่สามารถพัฒนาความร่วมมือในการจัดการปัญหาด้านการสาธารณสุข
ระหว่างกันของประชากรแรงงานจากประชาคมอาเซียนได้ 

O7 : จังหวัดสมุทรปราการเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับหน่วยงานในส่วนกลางท าให้การเชื่อมโยงการพัฒนา การ
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ บุคลากร และทางการแพทย์  ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน
ระบบสาธารณสุข และนอกระบบสาธารณสุข 

O8 : มีโอกาสในการพัฒนาบริการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การท่องเที่ยว การจัดบริการส าหรับ
ผู้มีก าลังซื้อเฉพาะ 

O9 : การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุและการเพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง ท าให้มีโอกาสในการ
พัฒนาศูนย์อภิบาลและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้ 

O10 : มีข้อตกลงร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านสาธารณสุข  
O11 : มีสถาบันอุดมศึกษา สถานบริการสุขภาพตั้งอยู่ในพื้นท่ีและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการและระบบบริการทางการแพทย์ให้กับบุคลากรทางสาธารณสุข 
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O12 : มีการขยายตัวทางด้านคมนาคมขนส่ง และทางด้าน Logistic ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางทะเล ซึ่งเป็น
โอกาสในการขยายบริการสุขภาพเพ่ือรองรับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศ 

O13 : มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอยู่ในพ้ืนที่ ที่สามารถจัดบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
และการเชื่อมโยงการบริการสุขภาพเพ่ือการรองรับการท่องเที่ยว 

O14 : ประชากรในจังหวัดมีรายได้ต่อหัวค่อนข้างสูง ท้องถิ่นในพ้ืนที่สามารถจัดเก็บรายได้ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็น
โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระหว่างกัน 
 

อุปสรรค (Threat : T) 

T1 : สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  มีโรงงานอุตสาหกรรมของ
จังหวัดเป็นโรงงานแบบเก่า ขาดระบบการจัดการที่ดี ส่งผลปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และมลภาวะทาง
อากาศสูงก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพ  

T2 : มีบริบทเป็นสังคมเมืองอุตสาหกรรม ท าให้ขาดการดูแลสุขภาพตนเอง สื่อโฆษณาด้านอาหารที่เป็นโทษ
กับร่างกาย ประชากรหนาแน่น ความไม่เป็นระเบียบทางสังคมมีสูง มีภัยคุกคามต่อพฤติกรรมสุขภาพ
ของประชาชน ท าให้มีพฤติกรรมการกินท่ีไม่เหมาะสม 

T3 : มีประชากรแฝงมากขึ้น ท าให้เกิดการเพิ่มภาระงาน มีการใช้ทรัพยากร และงบประมาณเพ่ิมขึ้น เกิดโรค
อุบัติซ้ า อุบัติใหม่ในพ้ืนที่ มีแรงงานเคลื่อนย้ายและข้ามชาติให้เพ่ิมภาระงาน  

T4 : วิถีความเปลี่ยนแปลงทางสังคม การใช้ชีวิตของประชาชนในชุมชนเมือง กระทบต่อการเสริมสร้างสุขภาพดี 
ประชาชนขาดความตระหนัก และใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ท าให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดี 

T5 : การเมืองแทรกแซงการท างานของบุคลากรและเครือข่ายสุขภาพ  การประสานงานกับท้องถิ่นไม่มี
ประสิทธิภาพ การถ่ายทอดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงมหาดไทยไม่สอดคล้อง 

T6 : การเติบโตอย่างไร้ทิศทางของการพัฒนาในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหาทางด้านสุขภาพ
ที่ตามมา  

T7 : ความร่วมมือของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในการจัดการอาชีวอนามัย และอนามัย
สิ่งแวดล้อมยังมีน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[30] 

 

 

 

บทที ่๕ การก าหนดทศิทางการพฒันาของแมบ่ทสขุภาพ จงัหวัดสมทุรปราการ 
ระยะ ๑๐ ป ี(๒๕๕๙-๒๕๖๘) 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

“ระบบสขุภาพชัน้น า เมอืงอตุสาหกรรมสขุภาพดี 
คุม้ครองสขุภาพทัว่ถงึ ภาคเีขม้แขง็” 

 
 

โดยก าหนดนิยามของวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเข็มมุ่งในการพัฒนาช่วงปี พ.ศ.2559-256๘ ดังนี้ 
ระบบสุขภาพระดับชั้นน า หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
- ระบบสุขภาพของจังหวัดทั่วทุกพ้ืนที่บริการมีความสมบูรณ์ในการบริการทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

การควบคุมปูองกันโรค การรักษาโรค การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน ที่มี
ผลงานโดดเด่นระดับประเทศ ประชาชนมีความเชื่อมั่นและวางใจ 

- สถานบริการสุขภาพในทุกระดับ (ระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ และปฐมภูมิ)  มีคุณภาพ มาตรฐานการ
จัดบริการตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข   

- ผู้รับบริการเชื่อมั่น และวางใจในระบบบริการสุขภาพ การบริการโดดเด่นด้านปลอดภัย ไร้รอยต่อ 
และการสร้างความสุขระหว่างรอรับบริการ 

- บุคลากรทางการแพทย์มีความเชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุนมีความเป็นมืออาชีพ เทคโนโลยีทางการแพทย์
มีความเหมาะสม ผสมผสานภูมิปัญญาทางสุขภาพอย่างสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีการสร้างสรรค์ นวัตกรรม รูปแบบการจัดบริการสุขภาพที่สามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพของจังหวัด 
และพ้ืนที่ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย และสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสุขภาพในชุมชนเมือง 

- ระบบบริการทางการแพทย์มีความปลอดภัย มีความโดดเด่นในการจัดบริการแบบไร้รอยต่อ  
- ระบบการบริการมีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประชาชนมีส่วนร่วมคิดในการ

พัฒนาการบริการ 
- ระบบบริการมีความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ไม่แออัด  สะดวกแก่ประชาชน  

เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี หมายถึง การมีองคป์ระกอบ ดังต่อไปนี้ 
- ปัญหาการเจ็บปุวย การปุวยตาย และปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญลดลงอย่างเป็นรูปธรรมในทุกพ้ืนที่ 
- ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสุขภาพแก่พนักงาน มีต้นแบบโรงงานส่งเสริมสุขภาพในทั่ว

ทุกพ้ืนที ่โรคที่เกิดจากการท างานลดลง 
- ระบบสุขภาพร่วมสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และ

การพัฒนาในทุกมิติของจังหวัด   
- ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ พ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่างยั่งยืน 
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คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
- ประชาชนตามสิทธิ์การประกันสุขภาพเข้าถึงอย่างทั่วถึง และได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเสมอภาค 

เป็นธรรม 
- ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพอย่างทั่วถึง ทันท่วงที เป็นธรรม 
- ระบบบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพสูง ประชาชนกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย ได้รับการดูแล

สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ภาคีเข้มแข็ง หมายถึง การมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
- มีการบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัด มีนโยบายสุขภาพใน

ทุกมิติทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง 
- ชุมชนมีระบบการจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง สามารถดูแล เฝูาระวัง และจัดการภัยสุขภาพของชุมชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในชุมชนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพเป็นโมเดล
ในการจัดการสุขภาพของตนเองให้ความส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ประชาชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้จนเกิดเป็นค่านิยม และวัฒนธรรมทางสุขภาพ มีชุมชน พ้ืนที่
ต้นแบบระดับประเทศ  

 
พันธกิจ (Mission) 

1. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน รองรับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่           
การพัฒนาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และความจ าเป็นในการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพของตนเองอย่างเข้มแข็งให้ประชาชน  
มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองทางสุขภาพได้ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมร่วมสร้างเสริมสุขภาพแก่พนักงาน พัฒนาสู่
อุตสาหกรรมสุขภาพด ี

4. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพของจังหวัดทั้ งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
ตติยภูมิ ให้มีความเข้มแข็ง  มีมาตรฐานในการจัดบริการ การบริหาร ที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และ
แนวโน้มความต้องการของพ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และทันท่วงที 

5. ส่งเสริมการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ และ ระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพให้
มีความเป็นปัจจุบัน มีคุณภาพท่ีสามารถรองรับการพัฒนาการบริการ และการบริหารทั้งในระดับพ้ืนที่ จังหวัด 
และเขตสุขภาพ 

6. พัฒนาบุคลากรการสาธารณสุข ระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล พร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
เปูาหมายสูงสุดของแผนยุทธศาสตร์ (Ultimate Goals) 

สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ  ประชาชนสุขภาพดี  และมีความสุขทางสุขภาพมากข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

1. การลดปัญหาสุขภาพ และโรคส าคัญของจังหวัดแบบมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วน 
2. การสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้  
3. การบรูณาการการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี ชุมชนเมืองสุขภาวะดีที่เข้มแข็ง   
4. การพัฒนาสถานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ และระบบบริการที่เป็นเลิศ     
5. การพัฒนาองค์กร บุคลากร และการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ 

 
เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue Goal) 

1. จังหวัดสมุทรปราการประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพในโรคที่ส าคัญให้ลดน้อยลง    
อย่างเป็นรูปธรรมจนผ่านเกณฑ์ประเทศ 

2.  ชุมชน ประชาชนมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ มีความโดดเด่นเป็นเลิศระดับประเทศ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   และการจัดการโรคเรื้อรัง    

3. จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองโรงงานสุขภาพดี เกิดชุมชนเมืองสุขภาวะดี สิ่งแวดล้อมสุขภาพดี   
ที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด เป็นต้นแบบน าของประเทศ  

4. ระบบสุขภาพสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด สร้างงาน อาชีพ และความเป็นอยู่
ที่ดีแก่ประชาชน 

5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย การบริการที่ยอดเยี่ยมไร้
รอยต่อ ประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่นและวางใจได้ 

6. หน่วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม ธรรมาภิบาล และสมรรถนะสูง  
ทันสมัย เป็นองค์กรดิจิตอล พร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน 

7. บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล       
มีความสุขในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
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ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแผนยุทธศาสตร์ (Key performance indicator and target) 
 

ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

เปูาประสงค์สูงสุด สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้อย่างเหมาะสม และมี
ความสุขทางสุขภาพมากข้ึน 
KPI 01 : ค่าเฉลี่ยระดับความสุขด้าน
สุขภาพของประชาชนสมุทรปราการ  

- 3.00 3.25 3.50 4.25 4.50 ส านักงานสาธารณสุข 
ฯส านักงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

เปูาประสงค์ที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพในโรคส าคัญให้ลดน้อยลง อย่างเป็นรูปธรรม
จนผ่านเกณฑ์ประเทศ 
KPI 02 : ความส าเร็จในการ
แก้ปัญหาสุขภาพในโรคส าคัญให้ลด
การเจ็บปุวย/ปุวยตาย/ปัญหาให้
น้อยลง อย่างเป็นรูปธรรมจนผ่าน
เกณฑ์ประเทศ  
- อัตราความชุกของการ

เจ็บปุวยโรคเรื้อรงั 
(เบาหวาน  ความดันโลหิต
สูง โรคหลอดเลือดสมอง) 
ต่อ 100,000 ประชากร 

- ร้อยละของประชากร
เปูาหมายที่ได้รับการ       
คัดกรองโรคมะเร็ง      
(มะเร็งเต้านม,มะเร็งปาก
มดลูก)   

- ร้อยละของเด็กท่ีอายุ 5-14 
ที่มีภาวะอ้วนเกินเกณฑ์
มาตรฐาน    

 
- อัตราการเจ็บปุวยของผู้ปุวย

โรคไขเลือดออก 
- ร้อยละการตั้งครรภ์ของ

วัยรุ่นในระบบการศึกษา
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 
เบาหวาน 

2.56 
ความดัน
โลหิตสูง 
5.56 

 
เต้านม 
14.01 

ปากมดลูก 
4.31 

 
 
 

17.9 

 
 
 
 
  

19.76 
(รวม) 
8.32 

(การศึกษา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดฯ 

ส านักงานพัฒนาคม
และความมั่นคง 

ของมนุษย์ 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด 
ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

จังหวัด 
แรงงานจังหวัดฯ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรปราการ เขต 1 

และ เขต 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยม         

เขต 6 
หน่วยงานอื่นๆ       ที่

เกี่ยวข้อง 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

- อัตราการคงอยู่ขณะบ าบัด
ยาเสพติด (Retention 
Rate) 

- อัตราปุวยด้วยโรคจากการ
ท างานลดลง (กล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อ ผื่นแพ้
สารเคมี พิษสารตะกั่ว       
ความผดปกติของห ู       
จากเสียง) 

 
89.50 

 
 

6.12 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปูาประสงค์ที่ 2 ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสุขภาพอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองทางสุขภาพได้ 
และมีโดดเด่นเป็นเลิศระดับประเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเมือง การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ   และการจัดการ        โรค
เรื้อรัง        
KPI 03 :   ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพ     
(ร้านขายยา การโฆษณาโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง) 

5 5 5 5 5 5 ผู้บังคับการต ารวจภูธร 
จังหวัดฯ 

อัยการจังหวัดฯ 
ส านักงาน 

หน่วยงานด้าน
การศึกษาฯ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

หน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

KPI 04 :จ านวนชุมชนต้นแบบที่มี
ความโดดเด่นเป็นเลิศในการ
พ่ึงตนเองทางสุขภาพได้   
- การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

เมือง (เทศบาลนคร ,
เทศบาลเมือง) 

- การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุใน
ชุมชนเมือง       

 
 
- 
 
- 
- 

 
 

1 
 

10 
10 

 
 

2 
 

20 
20 

 
 

3 
 

30 
30 

 
 

4 
 

40 
40 

 
 

4 
 

50 
50 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัดฯ 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดฯ 
หน่วยงานด้าน
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

- การจัดการโรคเรื้อรังในกลุ่ม
ปุวยในชุมชนเมือง       

 
 

การศึกษา 
หน่วยงานอื่นๆ         

ที่เก่ียวข้อง 
 
 

เปูาประสงค์ที ่3 จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองโรงงานสุขภาพดี เกิดชุมชนเมืองสุขภาวะดี 
สิ่งแวดล้อมสุขภาพดีที่เข้มแข็งทั่วทั้งจังหวัด  เป็นต้นแบบน าของประเทศ 

 

KPI 05 : จ านวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานต้นแบบโรงงานส่งเสริม
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน จ.สป  

NA 6 12 18 24 30   
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน

จังหวัด 
สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดฯ 
แรงงานจังหวัดฯ 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
หน่วยงานอื่นๆ         

ที่เก่ียวข้อง 

KPI 06 : อัตราการลดลงของโรค
จากการท างานในโรงงานน าร่อง    
การส่งเสริมสุขภาพ 

NA 20 30 40 50 60 

KPI 07 : จ านวนชุมชนสิ่งแวดล้อม
สุขภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานจังหวัด
สมุทรปราการ 

NA 20 30 40 50 60 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
หน่วยงานอื่นๆ        

ที่เก่ียวข้อง 



[36] 

 

 

 

ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

KPI 08 : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเฝูาระวังปัญหาสุขภาพ ภาวะ
คุกคามวิกฤติฉุกเฉิน 

NA 5 5 5 5 5 ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการฯ 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด 
ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด 
ส านักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

หน่วยงานอื่นๆ        
ที่เก่ียวข้อง  

เปูาประสงค์ที ่4  ระบบสุขภาพแบบบูรณาการร่วมของภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง สามารถสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
จงัหวัด  และความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชน 
KPI 09 : จ านวนต าบลต้นแบบการ
จัดการสุขภาพร่วมของภาคีเครือข่าย
แบบบูรณาการเข้มแข็ง 
 (Area based collaborative : 
ABC) 

- 13 23 33 43 53 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ส านักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัด 

สื่อมวลชน 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
KPI 10 : ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาสุขภาพเพ่ือการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการ    
- การส่งเสริมอุตสาหกรรม 

และการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สุขภาพ 

- การพัฒนาระบบสุขภาพที่
เพียงพอ เท่าเทียม เป็น
ธรรม 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

 
 
 

5 
 

5 
 

5 
 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัด 

ต ารวจภูธรจังหวัด
สมุทรปราการ  
เกษตรจังหวัดฯ 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดฯ 

ส านักงานท่องเที่ยว
และกีฬาจังหวัด 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

- การจัดบริการสุขภาพ และ
ควบคุมโรครองรับการ
เคลื่อนย้ายประชากร 

- การจัดบริการสุขภาพและ
การแพทย์ฉุกเฉินรองรับการ
ท่องเที่ยว 

- การเฝูาระวังภัยคุกคาม วิกฤติ
ฉุกเฉินที่เป็นภัยต่อสุขภาพ 

 
- 
 
 
- 
 

 
5 
 
 

5 

 
5 
 
 

5 

 
5 
 
 

5 

 
5 
 
 

5 

 
5 
 
 

5 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ส านักงานแรงงาน

จังหวัด 
สื่อมวลชน 

หน่วยงานอ่ืนๆ        
ที่เก่ียวข้อง 

 
KPI 11 : ระดับความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและวาระสุขภาพ
แบบบูรณาการร่วมของจังหวัด 
(Health in all Policy) 
 
 
 
 

- 5 5 5 5 5 ทุกส่วนราชการ 
ส านักงานจังหวัด
สมุทรปราการฯ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้ประกอบการฯ 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
เปูาประสงค์ที่ 5  สถานบริการสุขภาพทุกระดับของจังหวัดมีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์
ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุข เป็นสถานบริการปลอดภัย การบริการ
ที่ยอดเยี่ยม ไร้รอยต่อประชาชนเข้าถึงด้วยความเชื่อมั่น และวางใจได้  

 

KPI 12 : ระดับความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้บริการต่อสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับของจังหวัด (คุณภาพการ
รักษาพยาบาล ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรทางการแพทย์ ความพร้อม
และทันสมัยของเทคโนโลยีอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ความสะดวก รวดเร็ว 
และการเข้าถึง และพฤติกรรมการ
ให้บริการ) 
 

NA 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 สถานบริการสุขภาพใน
ระบบสาธารณสุข

จังหวัด 
สถานบริการสุขภาพ

เอกชน 
สถานบริการสุขภาพ

ของ อปท. 
ส านักงานยุติธรรม 

จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

KPI 13 : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
แบบไร้รอยต่อ (Seamless one) 
ตามแผนพัฒนาระบบบริการ 
(Service plan) 
- โรคหัวใจหลอดเลือด  
- มะเร็ง 
- อุบัติเหตุ 
- ทารกแรกเกิด  
(KPI ที่ท่านรองผู้ว่าให้
ความส าคัญ) 

 
 

- 5 5 5 5 5 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

โรงพยาบาลเอกชน 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
มูลนิธิ/อาสาสมัคร
ปูองกันบรรเทา       

สาธารณภัย 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

KPI 14 : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาสถานบริการทางการแพทย์ 
- ระดับความส าเร็จในการ

ยกระดับโรงพยาบาลทั่วไป
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ระดับ  
A (โรงพยาบาล
สมุทรปราการ) 

- ระดับความส าเร็จในการ
ยกระดับโรงพยาบาลทั่วไป
ขนาด M1 เป็นโรงพยาบาล
ทั่วไปขนาดใหญ่ S 
(โรงพยาบาลบางพลี) 

- ระดับความส าเร็จในการ
ยกระดับโรงพยาบาลชุมชน
ขนาดใหญ่ เป็นโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย (โรงพยาบาล
บางจาก) 

- โรงพยาบาลชุมชนจากF3 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง(F2)  (โรงพยาบาล        
บางเสาธง) 
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49 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่นๆ       ที่
เกี่ยวข้อง 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

- จ านวนสถานบริการสุขภาพ
ของท้องถิ่น 

- จ านวนท้องถิ่นที่ร่วม
จัดบริการสุขภาพในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มี
มาตรฐาน 

KPI 15 : จ านวนของสถานบริการ
สุขภาพที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
- JCI (โรงพยาบาล

สมุทรปราการ) 
- HA(โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน) 
- ร้อยละ PCA ขั้น 3 ขึ้นไป 

(โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ) 
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ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงพยาบาลเอกชน 
หน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
 

KPI 16 : ระยะเวลาในการรอรับ
บริการเฉลี่ยต่อผู้ใช้บริการในหอ
ผู้ปุวยนอก / ผู้ใช้บริการที่ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 
- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของ

ส านักงานสาธารณสุขที่
จัดการได้ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 15 วัน  

- โรงพยาบาลทั่วไป……………. 
- โรงพยาบาลชุมชน……………. 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล…………  
 

ชั่วโมง 
 
 

NA 
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0.40 
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ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โรงพยาบาลเอกชน 
 
 

เปูาประสงค์ที่ 6  หน่วยงานในระบบสาธารณสุขทุกระดับเป็นองค์กรคุณธรรม ธรรมภิบาล และ
สมรรถนะสูง  ทันสมัย เป็นองค์กรดิจิตอล พร้อมสู่สากลเปิดสู่อาเซียน 

 

KPI 17 : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาองค์กร คุณธรรม และ              
ธรรมาภิบาล 

NA 5 5 5 5 5 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

KPI 18 : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กร
สมรรถนะสูงตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
quality award : TQA)   

NA 5 5 5 5 5 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

 
ยุติธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

KPI 19 : จ านวนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สร้างสรรค์เพ่ือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การบริการประชาชน  
และการบริหารงานต่อปี 

NA 6 6 6 6 6 ส านักงานจังหวัด
สมุทรปราการ 
ที่ดินจังหวัดฯ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

KPI 20 : จ านวนฐานข้อมูลในระบบ
สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการที่มี
ความทันสมัย และมีฐานข้อมูลที่
ครอบคลุมในการน าไปใช้ประโยชน์
ในทุกมิติ ( ข้อมูลทั่วไป, ข้อมูล
สถานะสุขภาพ, ข้อมูลทรัพยากร
สาธารณสุข, ข้อมูลผลการปฏิบัติ   
งานฯ) 

- 1 2 3 4 5 ส านักงานจังหวัดฯ 
ที่ดินจังหวัดฯ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

ที่ดินจังหวัดฯ 
สถิติจังหวัดฯ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

  
KPI 21 : จ านวนข้อทักท้วง /    
ท้วงติงจากผู้ตรวจสอบภายนอกต่อปี 

 0 0 0 0 0 ส านักงานจังหวัด
สมุทรปราการ 

ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
เปูาประสงค์ที ่7 บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรการสาธารณสุขในทุกระดับมีสมรรถนะ มีทักษะสากล มีความสุขในการ
ปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดี 
KPI 22 :  ระดับความเชื่อม่ันของ
ผู้ใช้บริการ ชุมชน ที่มีต่อคุณภาพ

- 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 
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ตวัชีว้ดั / หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
ผลงานที่
ผา่นมา 

ค่าเปาูหมาย หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบ 
2559 2560 2561 2562 2563 

ของบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานอืน่ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
KPI 23 : ร้อยละบุคลากรที่ผ่าน
เกณฑ์สมรรถนะสากล (คอมพิวเตอร์ 
ภาษาอังกฤษ) 

 

- 40 50 60 70 80 ส านักงานจังหวัดฯ 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดฯ 
หน่วยงานด้าน
การศึกษาฯ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

KPI 24 : ร้อยละค่าเฉลี่ยของระดับ
ความสุขในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกระดับ 

79.14 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 
KPI 25 : ร้อยละของบุคลากรที่เป็น
ต้นแบบคนสุขภาพดีตามเกณฑ์ของ 
จังหวัดสมุทรปราการ (Body mass 
index : BMI ) 

NA 75 80 85 90 95 ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัด
สมุทรปราการ 

หน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
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บทที ่๖ การแปลงยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตั ิ 

  
 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติประกอบด้วยการก าหนดกลยุทธ์ มาตรการแนวปฏิบัติของกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัดของกลยุทธ์ แผนงานที่ส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
1. กลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามหลัก Balanced Scorecard 
Financial perspective : F 

1) ลดปุวย ตายจากปัญหาสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ด้วยมาตรการส่งเสริมสุขภาพ        
การปูองกันและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพอย่างเข้มข้นในระดับหมู่บ้าน เชิงรุก
ด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง   

Customer perspective : C 
2) ปฏิรูปสุขภาพเด็ก วัยเรียน  วัยรุ่นเน้นสร้างนิสัยสุขภาพดี  โภชนาการ กีฬาการขจัดปัจจัยเสี่ยง และ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างสุขภาพ   
3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ด้วยคนท างานสุขภาพดี พัฒนาจังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี   
4) สร้างและพัฒนาบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วมรองรับสังคมผู้สูงอายุ  ด้วยบริการแบบครบวงจรเป็น  

องค์รวม และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน   
5) จัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ด้วยการบูรณาชุมชน ครอบครัว และภาคี

ทุกภาคส่วน ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพ่ึงพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่    
ดีขึ้น   

Internal process perspective : I 
6) ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพและวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้ มแข็ง เป็นหมู่บ้าน

สุขภาพดีวิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  
7) เพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ด้วยระบบสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมทั้งจังหวัดอย่างมีพันธะสัญญาที่มี
ประสิทธิภาพ   

8) ยกระดับคุณภาพการทางการแพทย์ของหน่วยบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   บริการยอดเยี่ยม มีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
บริการที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่รอนานที่โดดเด่นในระดับประเทศ       

9) สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน   

10) สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่เป็นสากล  มีมาตรฐานระดับดีมาก
ระดับประเทศที่ครอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา   

11) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งในภาวะ
ปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน   
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Learning and innovation perspective : L 
12) พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรดิจิตอลที่ทันสมัย     ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์วิชาการ 

องค์ความรู้ นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ   
13) เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสุขภาพทั้งระบบของจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญ สมบูรณ์ใน

ทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการ เป็นต้นแบบคนสุขภาพดี
มีความสุข   

14) พัฒนาการบริหารจัดการของหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ให้ ให้มี
สมรรถนะสูง บริการเป็นสากล บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล 
เข้มแข็งทางการเงินการคลัง   

 
ดงัรายละเอียดมาตรการและแนวปฏิบัติของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ลดปุวย ตายจากปัญหาสุขภาพ อย่างสร้างสรรค์แบบบูรณาการ  เข้มข้นในระดับชุมชน หมู่บ้าน 
เชิงรุกด้วยภารกิจร่วม หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

มาตรการและแนวปฏิบัติ 
1. การก าหนดนโยบายในการลดการปุวย การปุวยตาย ของจังหวัดสมุทรปราการในโรคส าคัญ         
(โรคเรือ้รงั (เบาหวาน  ความดนัโลหติสูง โรคเหลอดเลือดสมอง) โรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม,มะเร็งปาก
มดลูก) ภาวะทุพโภชนาการ และโภชนาการเด็ก โรคไข้เลือดออก การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยาเสพติด   
โรค จากการประกอบอาชีพ) โดยเน้นแนวทางส าคัญภายใต้ความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลักๆ ตามหลักการพัฒนาระบบสุขภาพอ าเภอ และการใช้กลไกในการบังคับใช้ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสุขภาพอย่างจริงจังในภารกิจของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้   
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุข อ าเภอ โรงเรียน ชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดปัญหาโรคไข้เลือดออก  
- สร้างความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ชุมชน และครัวเรือนน าร่องทั้งจังหวัด

ในการลดปัญหาการปุวยตายด้วยโรคเรื้อรัง (เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง โรคเหลอดเลือดสมอง)  
- สร้างความร่วมมือเครือข่ายส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องเช่นเกษตรจังหวัดในด้านการลดความ

เสี่ยวจาการบริโภค ท้องถิ่นในการร่วมคัดกรอง เพื่อการจัดการปัญหา โรคมะเร็ง (มะเร็งเต้านม,มะเร็ง
ปากมดลูก)  
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุข อ าเภอ  แรงงานจังหวัด สวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงาน สภาอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมจังหวัด โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในการลดปัญหาโรคจากการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ย
นงสูงทางด้านสุขภาพ โรงงานที่มีผู้เจ็บปุวยจากกระบวนการผลิตของโรงงาน 
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุข อ าเภอ โรงเรียน ชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ และโภชนาการเด็ก  
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุข อ าเภอ โรงเรียน ชุมชน   องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระบบสาธารณสุข อ าเภอ โรงเรียน ชุมชน โรงงาน

อุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต ารวจในการลดปัญหายาเสพติด  
 

2. การน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างจริงจัง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม ตรวจประเมินปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดย 
- สร้างมาตรการร่วมทางกฎหมายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมก าหนดเป็นวาระการพัฒนา

ร่วมกันในรอบปีงบประมาณ เพ่ือการด าเนินการในประเด็นที่กระทบต่อปัญหาสุขภาพของจังหวัด 
- การส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลในวิกฤติปัญหาสุขภาพท่ีกระทบต่อวิกฤติ

ปัญหาส าคัญ 
- การจัดท าระบบการรายงานสถานการณ์ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เป็นระบบข้อมูลของจังหวัด 
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3. ก าหนดบทบาท หน้าที่ของประชาชนในการลดการปุวย ลดการตาย ดังนี้ 
- ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้เกิด ประเด็นการดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บปุวยเป็นหน้าที่

ของประชาชน และหน้าที่ของทุกหน่วยงานในการดูแลสุขภาพของบุคลากร (ลดโรค ลดปุวย
เป็นหน้าที่พ้ืนฐานของประชาชน) 

- สร้างมาตรการทางการประชาสัมพันธ์ การตลาด เชิงรุกเพ่ือการเป็นเมืองที่สามารถะลดการ
ปุวย ลดการตาย ด้วยโรคส าคัญ อย่างเข้มข้น 

- ส่งเสริมหน่วยงานในระบบสาธารณสุข ท้องถิ่น และภาคีทุกภาคส่วนร่วมสร้างผลงานวิชาการ 
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่น ามาสู่การลดปัญหาการเจ็บ ปุวยตาย ของคนในพื้นที่ 

- ส่งเสริมหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ ท้องถิ่น ในการร่วมกันค้นหาคนสุขภาพดี ในทุกกลุ่มวัย 
เพ่ือการพัฒนาเป็นต้นแบบคนสุขภาพของจังหวัด พร้อมร่วมค้นหากลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย โดย
พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลร่วมเชิงพ้ืนที่ ที่เชื่อยมโยงเป็นฐานข้อมุลกลางของจังหวัด ที่ทุก
ภาคส่วนสามารถน าไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 

4. สร้างมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
สุขภาพอยา่งเขม้ข้นในระดบัหมู่บา้น เชิงรุกด้วยภารกจิรว่ม หมู่บ้านเปน็ฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
ตามแนวทาง ดังนี้  
- การสร้างมาตรการส่งเสริมสุขภาพ  การปูองกันและการควบคุมโรค การคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพ โดยการร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การร่วมก าหนดระเบียบ มาตรการ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ มาตรการทางสังคมจากประชาชน องค์กร
ของประชาชน  ระบบธรรมนูญสุขภาพของชุมชน ระบบสมัชชาสุขภาพ หรือแนวทางอ่ืนๆที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่และจากสภาพปัญหาของชุมชน เพ่ือการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน 
- การส่งเสริม สนับสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน หน่วยงานราชการ และภาคส่วน

ที่เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างมาตรการ ระเบียบของหน่วยงานทางด้านการสร้างสุขภาพวะแก่บุคลากร 
ลูกค้าของหน่วยงานนั้น 
- สร้างระบบการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในแนวราบ และแนวดิ่ง เช่น การคืนข้อมูลให้ชุมชนเพ่ือสร้าง

ความตระหนักในการเฝูาระวังโรคที่ส าคัญในพ้ืนที่โดยจัดท าเป็น Web-page  เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานทั้ง
ราชการและภาคเอกชน พร้อมทั้งร่วมมือกับวิทยุชุมชนทุกแห่ง โดยก าหนดให้ส านักงานสาธารณสุขก่อตั้ง
ผู้ประกาศข่าวทุกแห่งของวิทยุชุมชนเป็นทูตสุขภาพสู่ชุมชน 
- มาตรการ “หมู่บ้านเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ผลักดันสู่วาระของชุมชน ทุกชุมชน

ประกาศเป็นวาระโรคที่ส าคัญของพ้ืนที่  
- ใช้สื่อบุคคลในการกระจายข่าว พัฒนาสื่อในทุกช่องให้ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชน  ด้วย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเสริมสร้างความร่วมมือในการรายงานโรคจากภาคเอกชน 
-  ส่งเสริมผลักดันให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในการปูองกันแก้ไขปัญหาโรคทั้งในภาวะปกติและ

ภาวะเร่งด่วน 
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แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญและผู้เกี่ยวข้อง 
1) โครงการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการลดปัญหาปุวย ปุวยตาย  (อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
2) โครงการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังโรคในชุมชน แบบมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ  
       ประชาชน   (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

 
 

ภาพที่ 1  ความร่วมมือกับท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขในการร่วมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ 
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กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปสุขภาพเด็ก วัยเรียน  วัยรุ่นเน้นสร้างนิสัยสุขภาพดี  โภชนาการ กีฬาการขจัดปัจจัยเสี่ยง 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพ 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ  
         1.มุ่งเน้นการแก้ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพการให้ตระหนักถึงความส าคัญของพฤติกรรมสุขภาพจนน าไปสู่
การมีนิสัยสุขภาพที่ไม่เหมาะสมปัญหายาเสพติด ในวัยรุ่น สร้างความร่วมมือระหว่าง ทีมสุขภาพครอบครัว กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อในการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน     ตามแนวทาง 
ดังนี้ 

1) การส ารวจพฤติกรรมสุขภาพของวัยรุ่นในมิติด้านยาเสพติด เพ่ือการวางระบบการดูสุขภาพ การ
ดูแล ทั้งนี้จะเน้นทั้งผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษา และในระบบการศึกษาในชุมชน 

2) สร้างเครือข่ายเฝูาระวังในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว ท้องถิ่น วัด โรงเรียน ชุมชน อสม. 
จิตอาสาเพ่ือร่วมจัดระบบบ าบัดยาเสพติด โดยการจัดตั้งศูนย์เป็นมิตรกับวัยรุ่นในชุมชน 

3) ส่งเสริมการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่มีภาวะคุกคามต่อพฤติกรรมสุขภาพโดยเน้นการสร้างพ้ืนที่ 
หรือกิจกรรมทางการกีฬามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพ 

4) สร้างแนวความคิด ปลูกจิตส านึกที่ดีงาม ในกลุ่มวัยรุ่น โดยการคัดเลือกครอบครัวต้นแบบวันรุ่นปลอด
ยาเสพติด เพ่ือเป็นModel ในการด าเนินชีวิตในชุมชน พร้อมพัฒนาช่องทางการให้ค าปรึกษาในวัยรุ่น 
โดยมีทีมสหวิชาชีพ ผ่าน social/Internet เพ่ือสร้างพฤติกรรมสุขภาพแนวใหม่ โดยให้วัยรุ่นมีส่วนร่วม
ในการออกแบบพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย 

5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่คุกคามต่อการมี
สุขภาพดีของวัยรุ่น การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในชุมชน ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับหมู่บ้าน จนเกิดพ้ืนที่ต้นแบบการเปลี่ยนแปลงในทุกต าบล โดยเน้นการสร้างพ้ืนที่หรื อ
กิจกรรมทางการกีฬามาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพในวัยรุ่น 

6) การใช้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ในด้านการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ 

7) การส่งเสริมสนับสนุนครอบครัวให้ปฏิรูปการเลี้ยงดูเด็ก วัยเรียนให้มีสุขภาพดี โดยเน้นการ
ฝึกอบรมพ่อ แม่ ในการเลี้ยงดูบุตรหลานในวัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น ที่ถูกต้อง ให้มีโรงเรียนพ่อแม่ใน
การเลี้ยงดูลูกในทุกชุมชน 

8) การเสริมสร้างขีดความสามารถของครูในโรงเรียนให้มีศักยภาพในการดูแลเด็กวัยเรียนในโรงเรียน 
และร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นในการดูแลนักเรียนนอกระบบการศึกษา 

       2.พัฒนาระบบการจัดการสุขภาพวัยรุ่นในความเสี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะที่น าไปสู่การท้องก่อนวัยอัน
ควร โดยสร้างระบบการแก้ไขที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันดูแลอีกชีวิตหนึ่งที่ก าลังจะเกิดมา ตามแนวทาง ดังนี้ 

     -     การฝึกอบรม คุณแม่ พ่อ วัยใส เน้นการมีความรับผิดชอบของทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย   
ที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ  ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องรับผิดชอบในการดูแลเลี้ยงดูทารกร่วมกัน
อย่างไร โดยมีครอบครัวและญาติพ่ีน้องของทั้งสองฝุาย ร่วมกันให้ความสนับสนุนและ
ช่วยเหลืออย่างเต็มก าลัง  
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- การส่งเสริมครอบครัวมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดทักษะที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงดูเด็กทารก หาก
สมาชิกในครอบครัวไม่อาจช่วยเหลือถ่ายทอดด้วยตนเอง จะต้องแสวงหาความช่วยเหลือจาก
ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญจากภายนอก  

- การดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กในครรภ์และแม่วัยเด็ก การพยายามสร้างโอกาสและเงื่อนไข
ให้แม่วัยเด็กสามารถด าเนินชีวิตเรื่องการศึกษาการฝึกอาชีพต่อไปได้โดยไม่ติดขัด ส่งเสริมให้
ครอบครัวร่วมกันแก้ไขปัญหาความกดดันจากสังคมที่มีต่อแม่ตั้งครรภ์ในวัยเด็ก การสร้าง
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่ท าให้แม่วัยเด็กมีความรู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีความทุกข์ความเครียด
ความกังวลโดยครอบครัวและญาติพ่ีน้องของทั้งสองฝุาย  

- ส่งเสริมการปฏิบัติการเชิงรุกของสถานบริการสุขภาพ ท้องถิ่น ชุมชนในพ้ืนที่ในการติดตาม
ความเป็นไปปูองกันไม่ให้ทารกในครรภ์มีปัญหาสุขภาพต่างๆเช่น ความพิการทั่วไปและความ
พิการทางสมอง รวมทั้งท าให้การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
สมองของทารกเป็นไปด้วยดี    

- ร่วมกับชุมชน และหน่วยงานทางสังคม หรือครอบครัวในการสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง
ที่ต้องเร่งพัฒนาตนร่วมชีวิตกันเป็นสามีภริยาอย่างแท้จริง 

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน หน่วยงานสาธารณสุขในการพัฒนาระบบการรับการ
บ าบัดและฝึกฝนที่จะสามารถจัดการกับอารมณ์เพศได้อย่างสร้างสรรค์ แทนการมี
เพศสัมพันธ์  เน้นการบ าบัดโดยทีมจิตบ าบัด เพ่ือให้เด็กสามารถควบคุมความต้องการทาง
เพศได้ในระดับปกติ โดยเฉพาะการรู้จักวิธีการสลายความกดดันอารมณ์เพศที่ช่วยปูองกัน
ไม่ให้เกิดความเครียดและหมกมุ่นในเรื่องเพศ ด้วยกิจกรรมสร้างความสุขและออกก าลังกาย 
ไม่ว่าจะเป็นการเต้นแอโรบิก การท่องเที่ยวปีนเขา เดินปุา ดูนก เล่นดนตรี เล่นกีฬา ท างาน
ศิลปะ โดยเน้นการด าเนินการในระดับจังหวัดในทุกปี กับกลุ่มเปูาหมาย กลุ่มเสี่ยง 

- หน่วยงานสาธารณสุขบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในพ้ืนที่เน้นการดูแลสุขภาพ
กลุ่มเสี่ยงเชิงรุกโดยในการดูแลกลุ่มเสี่ยงระดับบุคคล สร้างมาตรการการมีส่วนร่วมจากภาคี
ชุมชนในการดูแลช่องว่างของเวลาที่นักเรียนเลิกเรียนและกลับสู่ชุมชนเพ่ือลดการมี
พฤติกรรมที่มีต่อตนเองไม่ถูกต้อง มุ่งเน้นให้ชุมชนมีสถานที่และเวลาในการแสดงการ
รับผิดชอบต่อการดูแลนักเรียน และการปูองกันตัวเองไม่ให้ท้องเมื่อมีเพศสัมพันธ์ 

3.การปฏิรูประบบการดูแล และวิธีการคิด ด้านสุขภาพแก่เด็ก วันเรียน วัยรุ่น ของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม โดย 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการ
ด าเนินการที่เน้นความครอบคลุมอย่างทั่วถึงในการให้การฝึกอบรมมาพ่อแม่ เพ่ือการเตรียม
ความพร้อมก่อนการเป็นพ่อแม่ 

- การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สาธารณสุขในการพัฒนาการเรียนรู้ของวันเรียน 
วันรุ่น ตามหลักคิดลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เน้นการสร้างกิจกรรมในการพ่ึงตนเอง ด้าน
สุขภาพ และการจัดการตนเองจากภัยคุกคามทางสุขภาพ มุ่งเปลี่ยนวิธีการคิด และการสร้าง
นิสัยทางสุขภาพท่ีถูกต้อง ให้กลุ่มเปูาหมายร่วมออกแบบกิจกรรมตามที่ต้องการ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเพ่ือการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ที่มีทักษะชีวิตทางสุขภาพที่ถูกสร้าง
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ตั้งแต่เด็ก โดยเน้นให้หน่วยงานสาธารณสุข โรงเรียน ร่วมสร้างชุดการเรียนรู้ทักษะชีวิตด้าน
สุขภาพที่เข้าถึงแก่เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 

- การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียน สาธารณสุข ท้องถิ่น ในการสร้างพ้ืนที่ กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดความรัก ความผูกพันที่ดีของเด็ก วัยรุ่น พร้อมการสานต่อกิจกรรมสานสายใยใน
ครอบครัวในจังหวัดให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นการเตรียมพร้อมตนเองให้เติบโตอย่าง
เป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ 

- การส่งเสริมการน าหลักธรรมค าสอนทางศาสนา หลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงานมาใช้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น 

- สร้างความตระหนักให้แก่ครอบครัวถึงความจ าเป็นในการพัฒนาวัยรุ่นแก่บุตรหลาน โดย
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล (รพสต.) 
อาสาสมัครสาธารณสุขระดับหมู่บ้าน (อสม.) ในการน าส่งความรู้ สร้างความเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา การพัฒนาตนเองการดูแลสุขภาพของวัยรุ่นในแก่ครอบครัว โดยพัฒนาโปรแกรม
การสร้างเสริมสุขภาพ และในวัยรุ่น พร้อมสร้างทีมวิทยาการบูรณาการเพ่ือการสื่อสาร
สุขภาพสู่เด็ก วัยเรียน วัยรุ่น แบบมืออาชีพ 

- ส่งเสริมการบูรณาการโครงการ To be number one ให้เกิดในระดับต าบลในทุกต าบล เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่ให้วัยรุ่นได้แสดงออก ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ มีภูมิต้านทานด้านยาเสพติด 

- สร้างบทบาทใหม่แก่ครอบครัวที่มีลูกในวัยรุ่น เน้นการส่งเสริมครอบครัวให้สามารถแยกแยะ
ได้ว่าบุตรหลานของตนเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ (ด้านพฤติกรรมทางเพศ ด้านการมีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อสุขภาพ ด้านยาเสพติด ฯลฯ) เพื่อหาทางปูองกันหรือแก้ไขได้ทันท่วงที  

- การปรับทัศนคติทางลบของครอบครัวต่อการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และชี้แนะแนวทางแก้ไข 
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การควรชี้แนะแก่ครอบครัวด้านศิลปะในการอบรมสั่งสอนบุตร
หลานเพื่อให้ตระหนักรู้คุณค่า ของความเป็นเพศชาย – หญิง  

- การเพ่ิมแหล่งโภชนาการ แหล่งอาหารที่เป็นมิตรต่อเด็ก วัยเรียน ให้ทั่วทั้งจังหวัดไปถึงชุมชน
ส่งเสริมสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และทางเพศของ
บุตรชายและบุตรสาว ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างรับรู้ และเล็งเห็นประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในชุมชน  

       4.พัฒนาการจัดการปัญหาพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น แบบบูรณาการ ให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามแนวทาง ดังนี้    

- การส่งเสริมการเรียนรู้ในการดูแลตนเองจากการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเพ่ิมสาระดี เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพ่ือการ
สื่อสารสู่วัยเรียน วัยรุ่น 
- จัดตั้งมุมคลินิกพิเศษส าหรับแม่วัยใส ในสถานบริการโดยจัดรูปแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถี   
    ชีวิตและสภาพปัญหาของวัยรุ่น 
- ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมด าเนินกิจกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social 
responsibility : CSR) ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กเล็ก วัยรุ่น แก่พ่อแม่ที่ท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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- พัฒนาต่อยอดชมรม To Be Number One ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล โรงเรียน ชุมชน      
    ในสถานศึกษา   

- พัฒนาต่อยอดศูนย์ยาเสพติด เน้นการพัฒนาต่อยอดศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ 
 อ าเภอ สู่ระดับชุมชน โดยเชิงรุกเพ่ือเฝูาระวังและติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ที่ก่อให้เกิดปัญหาใน 

      วัยรุ่น 
4.การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อการจัดการปัญหาพฤติกรรมสุขภาพวัยรุ่น ตามแนวทางดังนี้  

1) ก าหนดมาตรการร่วมกับสถานศึกษาในการน าเอาเกณฑ์ การตรวจคัดกรองยาเสพติดและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นในกลุ่มเด็กมัธยมตอนต้นและตอนปลาย เพ่ือเป็นเกณฑ์คัดเลือกในการศึกษาต่อ โดยเน้นการ
ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบ 

๒) การคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น แบบเชิงรุกในโรงเรียน พร้อมจัดให้มีการพัฒนาคลินิก        
ห้องพยาบาลในโรงเรียนให้มีศักยภาพในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในการส่งเสริม 
ปูองกัน สุขภาพ ในกลุ่มวัยเรียน 

1) พัฒนาช่องทาง social network เพ่ือการเข้าถึงสื่อสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่
ทันสมัย  

2) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้เป็น Healthy School 
3) ส่งเสริมให้ผู้คุมประพฤติ หรือผู้ติดยาเสพติด / ผู้มีพฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่หรือดื่มสุรา     สามารถ

เข้าถึงบริการได้อย่างมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในการฟ้ืนฟูสภาพ   
4) บูรณาการ การคัดกรองเด็กทุกประเภท กับการพัฒนาทักษะชีวิตในทุกด้าน  การดูแลเด็กนอก

ระบบกลุ่มเสี่ยง 
5) บูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลกลุ่มเสี่ยงติดยาเสพติด, สุขภาพจิต, ตั้งครรภ์ใน

วัยรุ่นอย่างมีความเข้มข้นและมีคุณภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1) สร้างเครือข่ายร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนเพ่ือเฝูาระวังพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน (สสจ.สมุทรปราการ) 
2) จัดตั้งศูนย์เป็นมิตรกับวัยรุ่นเพ่ือบ าบัดยาเสพติดในชุมชน(หน่วยงาน ปปส.อ าเภอ) 
3) เสริมสร้างค่านิยมสุขภาพที่เหมาะสมตามวัย (สสจ.สมุทรปราการ) 
4) การพัฒนาระบบ IT เน้นการสื่อสารแบบสหสาขาวิชาชีพสู่วัยรุ่น (สสจ.สมุทรปราการ) 
5) การปรับสภาพแวดล้อมในครอบครัว ชุมชน ให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีในชุมชน (อปท) 
6) การส่งเสริมให้กลุ่มวัยรุ่นร่วมสร้างกิจกรรมสุขภาพด้วยตนเอง (อปท) 
7) จัดตั้งมุมคลินิกพิเศษแม่วัยใสให้สอดคล้องกับปัญหาของวัยรุ่น (รพ.สต) 
8) การพัฒนาศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการสู่พื้นที่ (ปปส.อ าเภอ) 
9) การส่งเสริมชมรม To Be Number One สู่พื้นที่ (สสจ.สมทุรปราการ) 
10) การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือให้เกิด “อ าเภอวัยรุ่นสุขภาพดี” 

(สสจ. และพัฒนาสังคมฯ) 
11)  โรงเรียน (สสจ.และ สถานศึกษาฯ) 
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รปูภาพที ่2  บริษัทเหล็กสยาม ส าโรงรักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ ๒ (โครงการ TO BE NUMBER ONE) 
 

 
กลยุทธ์ที่ 3 เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ด้วยคนท างานสุขภาพดี พัฒนาจังหวัดสู่เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี 

มาตรการและแนวปฏิบัติ 
1) ลดปัญหาส าคัญของปัญหาสุขภาพจากการท างาน ตามแนวทาง ดังนี้ 

- สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ใช้กลไกทางสังคมในการร่วมสร้าง ผลิตภาพแรงงาน ด้วยคนท างาน
สุขภาพดี ( Be Healthy Be Productivity) โดยให้มีโรงงานน าร่องในทุกต าบล และพัฒนา
เป็นหน่วยงานน าร่องเพ่ือการเรียนรู้ของโรงงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบัน   
ราชประชาสมาสัย และศูนย์สาธิตและบริการอาชีวอนามัย ในการเร่งสร้างบุคลากรทางด้าน      
อาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพ่ือการจัดการอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

- ร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน ส านักงานสาธารณสุข ในการส่งเสริม สนับสนุนให้มีโรงงานต้นแบบโรงงานสุขภาพดี 
ผลิตภาพแรงงานเพ่ิม คนท างานสุขภาพดี ในทุกอ าเภอ 

- รณรงค์ ส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากการท างานแก่แรงงานใน
จังหวัดสมุทรปราการ ให้รู้เท่าทันการเจ็บปุวยด้วยโรคที่เกิดจากการท างาน มุ่งเน้น โรงงาน
อุตสาหกรรมเสี่ยงสูง 

- ให้การยกย่อง เชิดชูเกียรติ โรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสุขภาพดี ผลิตภาพแรงงาน
เพ่ิม คนท างานสุขภาพดี 

- การจัดท าระบบสื่อสารชุดความรู้ที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของวัยท างานเพ่ือการลดปัญหาการ
เจ็บปุวยโรคกระดูและกล้ามเนื้อให้ลดลง เน้นถึงการเข้าถึงรายโรงงานที่มีความเสี่ยงหรือ
ความเจ็บปุวยสูง ผ่านโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
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- การสร้างแรงจูงใจแก้คนท างาน ในการยกย่องโรงงานสุขภาพดี โรงงานที่ส่งเสริมสุขภาพ
คนท างาน ยกย่องคนท างานสุขภาพดีได้รับการยกย่อง และน ามาเป็นตัวอย่าง 

- การสร้างนิสัยสุขภาพดีให้เป็นวิถีคนท างาน พฤติกรรมของคนท างานในโรงงาน โดยเฉพาะ
โรงงานที่มีความเสี่ยงภัยคุกคามเสี่ยงสุขภาพสูง 

- ส่งเสริมให้เกิดโรงงานสุขภาพดทีีใ่ห้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของคนงานมากกว่าการใช้
แรง แลกกับการท างาน เน้นการสร้างอาสาสมัครสุขภาพในโรงงานจากเจ้าหน้าที่ของโรงงาน 

- ส่งเสริมให้โรงงานพัฒนาให้มีห้องพยาบาลที่มีมาตรฐานเพ่ือการดูแลการเจ็บปุวยเบื้องต้นแก่
คนงาน และเป็นการประสานของหน่วยงานสาธารณสุข และจัดให้มีการติดตามและให้การ
ปรึกษา 

- การมีหน่วยงานเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานเพ่ือเป็นหน่วยติดตามตรวจสอบ 
ในมิติสุขภาพและให้มีส่วนร่วมตามภารกิจ มีการเฝูาระวังอย่างจริงจัง โดยสาธารณสุขสร้าง
ภาคีเครือข่ายผ่านภาคประชาชนจากแรงงานในการติดตามตรวจสอบ 

- การท างานร่วมกันที่มีความชัดเจนมากขึ้นระหว่างสาธารณสุขและท้องถิ่นในการตรวจสอบ
แผงลอย 

- ผลักดันให้ออกกฎหมายก่อนเปิดร้านแผงลอย ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน การขึ้นทะเบียน
ร้านค้าและมาต่ออายุทุกปี พร้อมใบตรวจสุขภาพ 

- สร้างความตระหนักในการสร้างความปลอดภัยในการท างาน 
- สร้างกฎกติกาของท้องถิ่นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือการด าเนินการอย่างจริงจัง ทั้งในด้าน

ปัญหาสุขภาพและความเป็นอยู่ จากการท างาน และการสวัสดิการสังคมที่เป็นปัญหาทาง
สุขภาพ 

- ก าหนดมาตรการในการดูแลแรงงานนอกระบบ รวมทั้งการวางระบบดูแลแรงงานนอกระบบ
ให้มีทางเลือกในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล 

- รณรงค์เชิงรุกให้เข้าถึงสถานประกอบการให้ภาครัฐสนับสนุนในเรื่องต่างๆ 
- ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- วางระบบการส่งต่อข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐให้มีการส่งต่อข้อมูลให้กับโรงงาน

อุตสาหกรรมเป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่โรงงานและพนักงานและเพ่ือการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

- การสร้างมาตรการเชิงรุกในการดูแลแรงงานต่างด้าวให้มีสุขภาพดี การดูแลสุขภาพในโรงงาน
ฟอกหนัง โรงงานเสี่ยงทางสุขภาพในการมองอรรถประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ 

- การศึกษารากเหง้าที่มีผลกระทบจากโรงงาน และการบังคับใช้กฎหมาย 
- วางระบบการดูแลตนเองรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัดสมุทรปราการ วิถีชีวิตของคน

สมุทรปราการที่เปลี่ยนไป 
 
 
 



[53] 

 

 

 

๒) ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงงานสุขภาพดี  โดยการมีส่วนร่วมของภาคีทุกระดับที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทาง ดังนี้ 
- การส่งเสริมให้โรงงานที่ประสบความส าเร็จเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาพในโรงงงาน 
- ใช้มาตรการการสนับสนุนจากภาครัฐ การปฏิบัติการทางกฎหมายแบบเชิงรุกในการผลักดัน

ให้เกิดโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การใช้มาตรการทางสังคม ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ตรวจสอบการ

ท าลายสิ่งแวดล้อม ก่อมลพิษของโรงานอย่างใกล้ชิด 
- บูรณาการกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น To be number one, 

Healthy, Work place, ISO, QWL, CSRDW ในโรงงาน ศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบ 

- สร้างเกณฑ์มาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดีเป็นเกณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ 
- การส่งต่อข้อมูล แรงงานสุขภาพดีเพ่ือต่อยอดในลักษณะเครือข่าย 

๓) ส่งเสริมสุขภาพแก่คนท างานในโรงงานอุตสาหกรรม  ตามแนวทาง ดังนี้ 
- การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงงานพัฒนาห้องพยาบาลที่มีมาตรฐาน ละความพร้อมในการ

รองรับปัญหาสุขภาพเบื้องต้นแก่คนท างานในโรงงาน 
- ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยในทุกโรงงาน ที่ปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดจาก

หน่วยงานภาครัฐ 
- สร้างกระแสโรงงานอุตสาหกรรมสมุทรปราการสุขภาพดี โดยการผลักดันให้เป็นวาระของ

จังหวัด การจัดงานประกวดโรงงานสุขภาพดี การส่งเสริมการออกก าลังการในโรงงาน การ
แข่งขันแอโรบิคคนโรงงาน 

- ส่งเสริม ผลักดันให้คนงานที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง ติดตามสุขภาพตนเอง
อย่างต่อเนื่องทุก 6 เดือน และขับเคลื่อนให้เป็นสวัสดิการของโรงงานที่ต้องจัดให้มีแก่
พนักงาน โดยการร่วมมืออย่างใกล้ชิด เชิงรุกจากหน่วยงานสาธารณสุข 

- การสร้างความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐาน Public to Public, Public to Industry, 
Industry to Industry เพ่ือการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างแรงงานสุขภาพดีสู่เมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี สร้าง model ภาคอุตสาหกรรมบูรณาการภาคีทุกภาคส่วน 

- การจัดการ Factory Healthy Zoning รอบโรงงาน การสร้างพ้ืนที่น าร่องที่เป็นมิตรต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพดี เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มพนักงานโรงงาน 

- การจัดระเบียบสังคมจังหวัดสมุทรปราการเพื่อความสงบเรียบร้อย 
- นโยบายโรงงานส่งเสริมสุขภาพ ๑ โรงงาน ๑ ต าบล 
- สร้างแบบอย่างที่ดีในการสร้างเครือข่ายการรับรู้ การพัฒนาโรงงานสุขภาพดีระหว่างกัน 
- การสร้างสุขภาพดีเพ่ือให้ตระหนักเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดี ที่มีผลกับผลิตภาพของการ

ท างาน 
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- สร้างความตระหนักของพนักงานในการดูแลตนเองที่ดีภายใต้กิจกรรมของโรงงานต้นแบบ 
เช่น  Nestle Behavior, good morning breakfast, CFGT, ออกก าลังกาย, เลิกบุหรี่ ฯลฯ 
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของโรงงาน 

- โรงงานมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างเสริมสุขภาพ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ และการสร้างแรงจูงใจการลดละเลิกสิ่งที่เป็นปัญหาทางสุขภาพโดยเฉพาะ เหล้า-
บุหรี่ 

        4) การวางระบบการขับเคลือ่น แผนแม่บทในลกัษณะการบรูณาการก าหนดเจา้ภาพหลกัที่ชดัเจน สร้าง
รูปแบบในการขับเคลื่อนในลักษณะของศูนย์กลางรวมในการท างานทุกเรื่อง เป็นแผนแม่บทเฉพาะ มีกลไกใน
การขับเคลื่อนในรูปแบบเฉพาะของจังหวัดสมุทรปราการ   และวางระบบการ Implement       ให้เป็น
รูปธรรม  

    -   พัฒนาศูนย์กลางระบบข้อมูลแรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ 
             -    สร้างความแตกต่างในการดูแลสุขภาพในลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ไม่ยึดติดกรอบภายใต้สภาพ
บังคับภายใต้ข้อมูลที่เป็นจริงของข้อมูลประชากรทุกคนในจังหวัดสมุทรปราการ ไม่ยึดติดกรอบข้อกฎหมาย
ของกระทรวงทะเบียนกรม  
               -     การประสานข้อมูลการตรวจสุขภาพจากสถานประกอบการ 
      -     ก าหนดให้มีศูนย์กลางอ านาจการสั่งการแบบ One Stop Service 

     -     การสร้างความเชื่อ ศรัทธา (ข้าราชการ, ประชาชน, ภาคอุตสาหกรรม) ต่อประชาชนใน 
จังหวัดต่อแผนแม่บทให้เกิดความยั่งยืน 

- สร้างความต่อเนื่องของการท างานที่เป็นระบบรัฐและเอกชน 
- การเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการให้ข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการจัดท าข้อมูล

สถิติ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- โรงงานต้นแบบโรงงานสุขภาพดี  ผลิตภาพแรงงานเ พ่ิม คนท างานสุขภาพดี  ในทุกอ า เภอ                    

(อุตสาหกรรมจังหวัด) 
- รณรงค์  ส่ ง เสริม การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากการท างานแก่แรงงาน                     

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
- การยกย่อง เชิดชูเกียรติ โรงงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสุขภาพดี (อุตสาหกรรมจังหวัด) 
- ศูนย์เรียนรู้การจัดการสุขภาพในโรงงงาน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
- การปฏิบัติการทางกฎหมายแบบเชิงรุกในการผลักดันให้เกิดโรงงานที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

(อุตสาหกรรมจังหวัด) 
- ชุมชน เฝูาระวัง ตรวจสอบการท าลายสิ่งแวดล้อม ก่อมลพิษของโรงงาน(อุตสาหกรรมจังหวัด) 
- การพัฒนาห้องพยาบาลที่มีมาตรฐาน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยในทุกโรงงาน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 
- การจัดงานประกวดโรงงานสุขภาพดี การส่งเสริมการออกก าลังการในโรงงาน การแข่งขันแอโรบิกใน

โรงงาน (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
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- การจัดสวัสดิการสุขภาพของโรงงาน (สวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน) 
 

                 
 

รูปภาพที ่3  การส่งเสริมเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพด ี

 
กลยุทธท์ี ่4 สร้างและพัฒนาบรกิารสขุภาพแบบมีสว่นรว่มรองรบัสงัคมผูส้งูอาย ุด้วยบรกิารแบบครบวงจรเป็น
องค์รวม และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ     
1. ประสานความร่วมกับท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรของ

ประชาชน ร่วมแก้ปัญหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับสภาพการเจ็บปุวย ตามแนวทาง ดังนี้ 
- ร่วมกันค้นหากลุ่มเปูาหมายผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงเพ่ือรับการคัดกรองและบริการที่เหมาะสม 

พร้อมการผลักดันให้ท้องถิ่นร่วมผลิตและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มาจากครอบครัว/ชุมชน เพ่ือ
รองรับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และให้มีการดูแลอย่างต่อเนื่อง และให้หน่วยงานสาธารณสุข
พัฒนาให้ทีมหมอครอบครัวเป็นวาระหลักในการให้บริการแบบบูรณาการไปสู่ พ้ืนที่           
(From ward to home round) 

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการร่วม
พัฒนาชมรมผู้สูงอายุ โดย ให้กระตุ้นให้ด าเนินงานชมรมผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ        
ในรูปแบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน 

- ส านักงานสาธารณสุขเร่งพัฒนาระบบบริการเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุในหน่วยบริการ (Aging 
Clinic)  เพ่ือการรักษาและรับส่งต่อ โดยการปรับคลินิกเดิมให้รองรับการบริการ และการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมต่อกับ GIS ที่บ้านของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 

- การพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการพัฒนาสุขภาพ 
2. พัฒนาระบบการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC)  ให้มีความครอบคลุม ต่อเนื่อง และเชื่อมโยง           

ตามแนวทาง ดังนี้  
- ขยายพ้ืนที่ในการท า LTC จากต าบลต้นแบบไปยังต าบลอ่ืนที่มีความพร้อม 
- สนับสนุนให้ท้องถิ่นและชุมชน จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ตามความต้องการของ

ชุมชน 
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3. ร่วมกับท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุสุขภาพดี ตามแนวทาง ดังนี้ 
- ร่วมกับภาคเอกชน โรงงานอุตสาหกรรม ท้องถิ่นผลักดันให้มีการน าเกณฑ์พัฒนาสุขภาพตนเอง

ของกลุ่มเสี่ยงเป็นมาตรการหนึ่งในมาตรการการดูแลสังคม 
- ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในการออกแบบระบบบริการสุขภาพ

รูปแบบเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง (Senior & Disability One Stop Service Firm) 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รองรับการจัดบริการ

ทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ       ผ่านความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา โรงพยาบาล ที่มีหลักสูตร
เฉพาะทาง 

- ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมแก่ผู้สูงอายุในการพ่ึงพาตนเองได้ เน้นการเตรียมความพร้อมก่อน
การเป็นผู้สูงอายุ ที่สามารถดูแล และพ่ึงพาตนเองได้ทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านสุขภาพ 

4. เสริมสร้างการดูการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ตามแนวทาง ดังนี้ 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและ

ผู้ปุวยโรคเรื้อรังจังหวัดสมุทรปราการ (long term care center) เน้นการดูแลในระยะยาว พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้เกิดหน่วยบริการสุขภาพผู้สูงอายุในทุกต าบล ทั้งนี้ให้มีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนา
เป็นต้นแบบ  

- ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับท้องถิ่นในการเสริมสร้างบทบาทของลูกหลานในการร่วมดูแล
สุขภาพของพ่อแม่สูงอายุ ผ่านกิจกรรมลูกกตัญญู 

- ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขร่วมส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นผู้
ร่วมออกแบบและก าหนดกิจกรรมสุขภาพด้วยตนเองผ่านรูปแบบกองทุนสุขภาพผู้สูงอายุ และ
การพัฒนาให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถนะผู้สูงอายุในชุมชน โดยการบริหารจัดการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ผลักดันให้มีพ้ืนที่ต้นแบบการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชน และครัวเรือน ต้นแบบที่เป็นมิตร
กับผู้สูงอายุในทุกต าบล 

- สร้างระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวทั้งในมิติครอบครัว ชุมชน ผ่านกระบวนการหมอ
ครอบครัวเพ่ือผู้สูงอายุ โดยการพัฒนาขีดความสามารถของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีผู้ปุวย
สูงอายุในครัวเรือน พร้อมสร้างระบบจิตอาสาจากภาคโรงงาน โรงเรียน ที่ผ่านการพัฒนาขีด
ความสามารถมาร่วมดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 
 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1) โครงการสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับเขตเมือง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2) โครงการการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ท้องถิ่น ) 
3) โครงการการผลิตและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มาจากครอบครัว/ชุมชน เพ่ือรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน  

(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
4) โครงการให้บริการแบบบูรณาการไปสู่พ้ืนที่ (From ward to home round) (ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด) 
5) โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุในชุมชน  (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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6) โครการพัฒนาระบบบริการเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุในหน่วยบริการ (Aging Clinic)                                         
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

7) โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพรูปแบบเฉพาะส าหรับผู้สูงอายุในเขตเมือง (Senior & Disability One 
Stop Service Firm) (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

8) โครงการการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์รองรับการจัดบริการทางการแพทย์แก่ผู้สูงอายุ                     
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

9) โครงการจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุและผู้ปุวยโรคเรื้อรัง (long term care)                           
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

10) โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของครอบครัวที่มีผู้สูงอายุที่มีผู้ปุวยสูงอายุในครัวเรือน                  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

11) โครงการสร้างระบบจิตอาสาที่ผ่านการพัฒนาขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง                 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด) 
 

                    
 

รูปภาพที ่4  การดูแลสุขภาพผู้สูงอาย ุ

 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดระเบียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปุวยโรคเรื้อรัง ด้วยการบูรณาชุมชน ครอบครัว และ
ภาคีทุกภาคส่วน ให้เกิดค่านิยมทางสุขภาพใหม่ที่สามารถพึ่งพาตนเองทางสุขภาพได้ จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. เสริมสร้างการมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ของกลุ่มปุวย กลุ่มเสี่ยง ตามแนวทางดังนี ้
- ก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัดในการให้ทุกภาคส่วนร่วมรับผิดชอบ จัดการปัญหาโรคเรื้อรัง  
- การสร้างพฤติกรรมสุขภาพใหม่แก่กลุ่มปุวย กลุ่มเสี่ยง ในการรุกไปยังชุมชนเน้นให้มีการสร้างครัวเรือน

ที่ร่วมท าพันธะสัญญาแบบบูรณาการ 
- สร้างทีมที่ปรึกษาแบบสหวิชาชีพ เพ่ือการเป็นพ่ีเลี้ยงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพทั้งกลุ่มปุวย 

กลุ่มเสี่ยง 
- สร้างแพ็คเกจพฤติกรรมสุขภาพส าหรับกลุ่มเสี่ยงรายใหม่น าไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยน  

พฤติกรรม 
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2. เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลการดูแลตนเองของกลุ่มปุวย/กลุ่มเสี่ยง โรคเรื้อรัง 
- สร้างคู่มือสุขภาพครัวเรือนในการบันทึกสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวและน ามาใช้ในการร่วมกัน

ดูแล การปรับพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว ที่เขื่อมโยงกับทีมสุขภาพ และการดูแลผู้ปุวย
โรคเรื้อรัง 

- สร้างให้เกิดกระบวนการดูแลตนเอวทางสุขภาพ ( health literacy)  ในกลุ่มประชาชน (เพ่ือสร้าง
ส านึกในการดูแลสุขภาพจนสามารถพ่ึงตนเองได้ ใช้ในกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรัง) 

- ก าหนดเกณฑ์ประเมินพฤติกรรมและสภาวะสุขภาพในกลุ่มปุวย/กลุ่มเสี่ยงเพ่ือคัดกรองผู้ที่ไม่ประสบ 
ความส าเร็จในการปรับพฤติกรรมและน าเข้าสู่กระบวนการดูแลที่เข้มข้น 

3. พัฒนาทีมบริการสขุภาพ ผู้จัดการโรคเรือ้รงั พัฒนาทีมผู้ดูแลสขุภาพโรคเรือ้รงั รองรับปัญหา ความจ าเป็น
ในอนาคต 
- ขับเคลื่อนนโยบายในการเพ่ิมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้ครอบคลุมทุกโรงพยาบาลและมีพยาบาล  

ผู้จัดการโรคเรื้อรังในทุกต าบล รองรับการต่อยอดพัฒนาคลินิกโรคเรื้อรัง และ CKD Clinic เป็น entry 
point  โดยน าแนวทางปิงปองจราจร 7 สี เพ่ือการพัฒนาและดูแลผู้ปุวยต่อยอดโดย ทีมสหวิชาชีพ
ร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่น 

- พัฒนาด้านบริการทางการแพทย์ในคลินิกโรคเรื้อรังทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิทุกแห่ง พร้อมทั้งการ
พัฒนาต่อยอดทีมหมอครอบครัว พยาบาลเฉพาะทางที่ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่ดูแลถึงที่บ้านโดยพัฒนา
ร่วมกับทีมทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในรูปแบบของจิตอาสา 

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการส่งเสริมสุขภาพ เน้นการพัฒนา อสม. เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมทุกต าบล 
เพ่ือก้าวสู่การเป็น อสม.เชี่ยวชาญเฉพาะโรค       (โรคเรื้อรัง) การน าบุคคลต้นแบบด้านสุขภาพเข้าสู่
กระบวนการ KM ในเวทีระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้เกิดการ   
เรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริงและมีบุคคลต้นแบบเพ่ิมขึ้น 

4. การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนและสถานประกอบการ 
- ผลักดันให้เป็นนโยบายระดับจังหวัดในการพัฒนาพยาบาลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน 

(จป.) ให้มี   
- บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ โดยใช้หลัก 3อ.2ส. 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการส่งเสริมสุขภาพในพ้ืนที่  ได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการและน าออกเผยแพร่

อย่างกว้างขวาง 
- ริเริ่มมาตรการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการในการร่วมดูแลสุขภาพเพ่ือแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง 

การก าหนดมาตรการร่วมกับภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมในการน าเกณฑ์ทางสุขภาพในการให้
โบนัสพนักงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพตนเองของ  กลุ่มปุวยโรคเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

- ก าหนดมาตรการในระบบราชการในการน าเกณฑ์ทางสุขภาพในการพิจารณาความดีความชอบเพื่อ
พัฒนาสุขภาพตนเองของ  กลุ่มปุวยโรคเรื้อรังของกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

- ส่งเสริมให้ผู้ปุวยร่วมออกแบบกิจกรรมสุขภาพของตนเอง ชุมชน ในการแก้ปัญหาโรคเรื้อรัง ส่งเสริมให้
สถานประกอบการที่มีคนปุวยโรคเรื้อรังเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนตนเอง โดยใช้มาตรการ
ฟ้ืนฟูและการจูงจัง และมีภาคีเป็นที่ปรึกษาร่วม 
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5.  การสร้างมาตรการเชิงพื้นที่ การสื่อสารสุขภาพด้านโรคเรื้อรัง การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรัง โดย 
- การสื่อสารโรค ที่เน้นการสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และความกลัว ในโรคเรื้อรัง ที่เกิดจาก

พฤติกรรม และวิถีชีวิต 
- จัดท าระบบติดตามผู้ปุวย/กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้องรังด้วยระบบ Social network เช่นระบบแจ้งเตือนการนัด  
- การให้ค าปรึกษาผ่าน Social network  พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ มุ่งสร้างจิต

อาสาวัยเรียน เพ่ือดูแลผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ โดยผ่านการอบรมด้านสาธารณสุข และมีพ้ืนพ่ี
เลี้ยงในการปฏิบัติจิตอาสา ส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้ปุวยโรคเรื้อรัง เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันของผู้ปุวย 

- การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพที่เข้าถึงผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่ของผู้ปุวย
โรคเรื้อรังที่สอดคล้องกับสภาพการณ์นั้นๆ โดยใช้ผู้ปุวยให้สอดคล้องกับบริบท และการพัฒนาทักษะ
การดูแลตนเองของผู้ปุสนโรคเรื้อรัง 

- พัฒนาทักษะการสื่อสารโรคไปยังกลุ่มผู้ปุวย โดยน าผู้ปุวยเรื้อรังที่ดูแลตนเองดีขึ้นแล้วมาเป็นผู้สื่อสาร
สุขภาพ ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมในการพัฒนานิสัยสุขภาพแก่ผู้ปุวยโรคเรื้อรัง  
 

แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1) โครงการการสร้างพันธะสัญญาเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหม่    (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2) โครงการสร้างทีมที่ปรึกษาสุขภาพแบบสหวิชาชีพ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
3) โครงการการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในคลินิคโรคเรื้อรังทุกระดับ(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
4)  โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการน าเกณฑ์สุขภาพสู่ระบบการจัดการทรัพยากร

บุคคล (อุตสาหกรรมจังหวัด) 
 

        
 

รูปภาพที ่5  การตรวจสุขภาพพนกังาน 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างระบบการจัดการสุขภาพและวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็ ง               
เป็นหมู่บ้านสุขภาพดีวิถีไทย ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน  

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. สร้างระบบการจัดการสุขภาพ และวัฒนธรรมทางสุขภาพที่เข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วยกลไกสมัชชาสุขภาพชุมชน 
 การแก้ปัญหาระบบการจัดการสุขภาพชุมชนโดยการสร้างระบบการจัดการสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง 

สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนได้ ตามแนวทางดังนี้ 
- ใช้กลไกเชิงนโยบาย การจัดการสุขภาพโดยสมัชชาสุขภาพ สู่ธรรมนูญสุขภาพ และกระบวนการ

สร้างสุขภาพดีในชุมชนที่ยั่งยืน  
- การสร้างรูปแบบแนวปฏิบัติวัฒนธรรมสุขภาพที่ครอบคลุมชุมชนเกษตร ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง 

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรร และผู้อยู่อาศัยในอาคารสูง ซึ่งต้องมีรูปแบบการจัดการสุขภาพที่แตกต่างกัน 
- พัฒนากระบวนการสื่อสารสุขภาพ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมสุขภาพผ่านสื่อมวลชนในพ้ืนที่ ก าหนดให้มี

วิทยุชุมชน ต้องเป็นพันธมิตรกับวิทยุชุมชน เป็นช่องทางการสื่อสารถึงประชาชน 
ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามบริบทพ้ืนที่ในการจัดการสุขภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 
1) มีความพอประมาณตามบริบทของพ้ืนที่  2) ความมี เหตุผล การมีข้อมูลรองรับ  
3) การมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์กร เช่น องค์ความรู้ การพัฒนา 
ทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว 

โดยเงื่อนไข 
- มีความรอบรู้ การพัฒนาความรู้ของทีมสหวิชาชีพและทีมหมอครอบครัว 
- คุณธรรมเรื่องขอความโปร่งใสของการบริหารจัดการของ 3 ก (กรรมการ กองทุน กิจกรรม) 
- ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมก าหนดค่านิยมในการจัดการสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่             

(เช่น การออกก าลังกายของคนในชุมชน การกินผัก การกินข้าวกล้อง) 
- ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งของทีมหมอครอบครัวของชุมชน  เช่น พัฒนาองค์ความรู้ ระดม

ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
2. สนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารจัดการสุขภาพที่เข้มแข็งในชุมชน โดยการพัฒนาเครื่องมือการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพต าบลและระบบสุขภาพอ าเภอ และการบูรณาการการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายสุขภาพในพ้ืนที่ ในการบริหารจัดการระบบสุขภาพจังหวัด ชุมชน 

3. การพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการออกก าลังกายให้เป็นปัจจัยที่ ๕ ของคนสมุทรปราการ พัฒนา
สมุทรปราการเป็นเมืองออกก าลังกายในทั่วทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ทุกวันเป็นวัน Sports Day  การสร้าง
กระแสออกก าลังกายในทุกเดือนให้เป็นรายการของจังหวัด  พร้อมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิม
พ้ืนที่  เพ่ิมกิจกรรมการออกก าลังกายในโรงงาน 

4. พัฒนาระบบจั ดการสุ ขภาพชุมชน  ต าบล อ าเภอ จั งหวั ดต้นแบบที่ ประสบความส าเร็ จ  
จากพ้ืนที่ต้นแบบเดิม ให้มีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่เป็นปัญหาของพ้ืนที่ และสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพ
ของชุมชน โดยให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้ามาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เน้นการขยายต าบลต้นแบบ บุคคล
ต้นแบบที่มีรูปแบบระบบจัดการสุขภาพชุมชนหรือตนเองที่เข้มแข็งที่มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของตนเอง 
เช่น ต าบลจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ต าบลจัดการสุขภาพชุมชนนมแม่ ต าบลจัดการสุขภาพ  ต าบลลดเบาหวาน 
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ต าบลลดอ้วน เป็นต้น พร้อมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพแกนน าระดับชุมชน ต าบล 1 เช่น การจัดการความรู้ การ
เรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

5. ถอดบทเรียนผ่านสถาบันการศึกษาหน่วยงาน/ภายนอก ประเมินผลลัพธ์ต่อประชาชนในระบบจัดการ
สุขภาพชุมชน ให้ชุมชนออกแบบรูปแบบระบบสุขภาพชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง โดยมีภาครัฐเป็นพ่ี 
เลี้ยง (ท าแผนร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ด าเนินร่วมกัน ประเมินผลร่วมกัน มีนวัตกรรมของชุมชน) 

- ให้ภาคีเครือข่ายสุขภาพทุกภาคส่วน  เข้ามาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (ท้องที,่ ท้องถิ่น) 
 
แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1) โครงการสมัชชาสุขภาพชุมชน ( ท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2) โครงการการจัดการสุขภาพโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามบริบทพ้ืนที่ในการจัดการ

สุขภาพอย่างยั่งยืน ( ท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
3) โครงการต้นแบบพ้ืนที่จัดการสุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง ( ท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด)  

 

                  
 

รูปภาพที ่6  โรงไฟฟูาพระนครใต้ จัดโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนให้กับเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรอบโรงไฟฟาู เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
สร้างพลังใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
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กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของประเทศร่วมสร้างเมืองแห่งสุขภาวะ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ด้วยระบบสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมทั้งจังหวัดอย่างมีพันธะสัญญาที่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1)  ก าหนดนโยบายสุขภาพร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และ เชื่อมโยงนโยบายสุขภาพของภาคี

ที่เก่ียวข้อง ตามแนวทางดังนี้  
- ร่วมกันก าหนดเปูาหมายการพัฒนาสุขภาพของจังหวัด โดยท าในรูปแบบคณะกรรมการระดับ

จังหวัด ผู้ว่าเป็นประธานในการขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ จังหวัดสมุทรปราการเป็นเมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี  

- ก าหนดตัวชี้วัดในเรื่องนโยบายสุขภาพในทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย ในการลดการ
เจ็บปุวยจากการประกอบอาชีพ และการส่งเสริมสุขภาพ 

- กระตุ้นให้ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนก าหนดนโยบายสุขภาพในหน่วยงานโดยภาครัฐมีส่วนในการ
สนับสนุนโดยใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น  

2)  การก าหนดนโยบายสุขภาพร่วมกันให้เป็นภาพรวมของจังหวัด เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัด        
เน้นการจัดท าบันทกึข้อตกลงนโยบายสุขภาพจังหวัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน  พร้อมการ
ก าหนดเปูาหมายและกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน (ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว) และการ
ประเมินผลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3)  ส่งเสริมการมีส่วนรวมของภาคีสุขภาพร่วมพัฒนานโยบายสุขภาพเชิงพ้ืนที่ให้เป็นต้นแบบให้กับชุมชน  
 หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด   ตามแนวทางดังนี ้
- ก าหนดให้มีวาระสุขภาพร่วมของจังหวัดฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพและบูรณาการงานรวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณ โดยเน้นพ้ืนที่น าร่องในชุมชนอ าเภอละ 1 แห่ง ในทุกๆปีงบประมาณ ที่ทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันด าเนินงาน 

- จัดประกวดหน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพในองค์กร ภาครัฐ และเอกชน  
- ขยายเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพให้ถึงระดับ ต าบล หมู่บ้าน โดย อปท.เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 

พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายองค์กรสุขภาพดี โดยการประเมินแบบยกระดับ (พ้ืนฐาน ดี ดีเยี่ยม)  
4) ถ่ายทอดนโยบายสาธารณสุขของประเทศ กระทรวง เขต สู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน   
สามารถปฏิบัติได้จริง โดยให้ผู้รับผิดชอบระดับน านโยบายในแต่ละเรื่องมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นด้านสุขภาพของจังหวัด  เขตสุขภาพ  และประเทศ  พร้อมจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด พร้อมก าหนดให้ทุกอ าเภอจัดท านโยบายสุขภาพและยุทธศาสตร์สุขภาพของ
อ าเภอให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ตอบสนองปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่  และน าเสนอให้กระทรวง  
ทบวง  กรมให้มีการบูรณางานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย และก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
บูรณาการลงสู่ระดับเขต จังหวัด  
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5) ควบคุม ก ากับ ติดตามและประเมินผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติยังไม่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   
เนื่องจากมีการติดตามผลงานตามตัวชี้วัด 2 ครั้ง/ปี ในทุกระดับ ตั้งแต่เขตไปจังหวัด จังหวัดไปอ าเภอ ซึ่ง
จะได้ข้อมูลเชิงปริมาณ ไม่มีการเยี่ยมนิเทศเชิงคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ของงาน เน้นการจัดตั้งทีมเยี่ยมเชิง
คุณภาพและพัฒนาทีมเยี่ยมในทุกระดับในการลงติดตามการด าเนินงานแบบบูรณาการเชิงคุณภาพ 

      การลงเยี่ยมเชิงคุณภาพในทุกระดับ  จังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  ชุมชน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพที่แท้จริง    
      น าไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหา พร้อมทั้งการสร้างระบบนิเทศงานสุขภาพแบบบูรณารการร่วมจากทุกภาค   
      ส่วนตามแผน  2  ครั้ง/ปี โดยนิเทศตามตัวชี้วัด กระทรวง เขต จังหวัดในเชิงปริมาณ    

6)   ส่งเสริมให้ท้องถิ่น หน่วยงาสาธารณสุขในพ้ืนที่ร่วมด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับต าบลเพ่ือเป็น  
การแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ และน าปัญหาร่วมของแต่ละต าบลมาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในระดับอ าเภอ 
และน าปัญหาร่วมของแต่ละอ าเภอมาสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์จังหวัดต่อไป พร้อมทั้งให้มีต าบลต้นแบบที่
สามารถสื่อสารยุทธศาสตร์สู่ระดับทุกหมู่บ้าน จัดท ายุทธศาสตร์จากกระบวนการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
และน าไปสู่การท าแผนยุทธศาสตร์ต าบล ด้วยกระบวนการต าบลจัดการสุขภาพ ขยายเป็นอ าเภอจัดการ
สุขภาพ  และจังหวัดจัดการสุขภาพตามล าดับ มีแนวทางและวิธีการไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน วางระบบควบคุม ก ากับการและประเมินผล ให้เกิดความเชื่อมโยงทุกระดับและเห็นผลอย่าง
ชัดเจน 
7)  จัดระบบท างานด้านสุขภาพในพ้ืนทีใ่ห้เป็นหนึ่งเดียว ทั้งภายในองค์กรกร และ นอกองค์กรโดยใช้ 
หลักการเสริมสร้างอ าเภอเข้มแข็งทางด้านการจัดการสุขภาพ เน้นการบูรณาการ ร่วมทุกภาคส่วนและทุก
ระดับ ที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมก ากับ ให้เป็นไปตามแผนการท างานในแต่ละระดับอย่างเป็น
รูปธรรม มีการประเมินผลบนฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง เพ่ือเห็นปัญหา และร่วมแก้ปัญหา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 
8) สร้างความเข็มแข็งของชุมชน ในการจัดระบบสุขภาพของชุมชนและการพ่ึงพาตนเองของประชาชน ให้ทุก 
ชุมชนมีข้อมูลสถานะสุขภาพของชุมชน ที่เป็นจริง เพ่ือน าไปสูการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน พร้อมการ
สนับสนุนให้ชุมชนมีกระบวนการ ชุมชนจัดการสุขภาพ ที่เข็มแข็ง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
ขับเคลื่อนร่วมกับท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพชุมชนให้มีการ การด าเนินงาน ควบคุมก ากับ ประเมินผล โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นเพียงผู้สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง 
9) พัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดให้เป็นเครื่องมือในการจัดการสุขภาพของแรงงาน ASEAN เพ่ือพัฒนา 
สุขภาพ การจัดการสุขภาพในกลุ่มนักท่องเที่ยว และการพัฒนาจังหวัดในมิติของพันธะสัญญาของการสร้าง
ท้องถิ่นของการสร้างสุขภาวะ 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) โครงการการสร้างจังหวัดสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี  (จังหวัด) 
2) โครงการการการจัดการกองทุนสุขภาพท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
3) โครงการบริหารแผนยุทธศาสตร์สุขภาพระดับต าบลแบบครบวงจร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
4) โครงการการจัดระบบสุขภาพของชุมชนและการพ่ึงพาตนเองของประชาชน (ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด) 
 

                              
                 

 
รูปภาพที ่7  โรงพยาบาลสมุทรปราการ จัดประชุมเครือข่ายสถานประกอบการ จ.สมุทรปราการ ประสานการท างานดแูลปัญหาสุขภาพของ

พนักงานที่เกิดจากการท างาน 

 
 

กลยุทธท์ี ่8  ยกระดบัคุณภาพการทางการแพทย์ของหนว่ยบรกิารสขุภาพในระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติย
ภูมิ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   บริการยอดเยี่ยม มีอัตลักษณ์ของการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บริการที่
ปลอดภัย ไร้รอยต่อ ไม่รอนานที่โดดเด่นในระดับประเทศ 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. พัฒนาและยกระดับสถานบริการสู่ระดับสากล ตามแนวทางดังนี้ 
- ผลักดันโรงพยาบาลที่ยังไม่ผ่าน HA โดยใช้ระบบพ่ีช่วยน้อง เพ่ือนช่วยเพ่ือนเพ่ือช่วยพัฒนาส่วน

ขาดในการพัฒนาคุณภาพบริการ การพัฒนาสถานบริการที่ผ่านการรับรองคุณภาพให้เป็นสถานบริการ
คุณภาพที่ยั่งยืนและเข้มแข็งโดย สร้างค่านิยมในองค์กรให้เกิดความตระหนักโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร และมีการสร้างระบบการนิเทศก ากับ/แรงจูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างระบบการ
เรียนรู้ /การศึกษาข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการดูแลอย่างเป็นระบบ R2R และเป็นเกณฑ์การประกอบการ
พิจาณาความดีความชอบ สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ระดับหน่วยงานเพ่ือแรงจูงใจในการ
พัฒนาคุณภาพทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
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- การใช้ประโยชน์จากสถานบริการที่ผ่านการรับรองให้เกิดคุณค่าโดย ให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้รับบริการ ที่มีศักยภาพและสถานะทาง
เศรษฐกิจดี  
-  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานคุณภาพบริการของจังหวัดสมุทรปราการ เตรียมพร้อมในการเปิด

อาเซียนและการเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนาเชื่อมโยงนานาชาติ พร้อมขยาย/ยกระดับโรงพยาบาล
ภาครัฐให้สูงขึ้นตามล าดับ เพ่ือให้เหมาะสมกับประชากรชุมชนเมือง  
การก าหนดบทบาทภาระงานตาม service plan ในแต่ละระดับให้ชัดเจน 
- พัฒนาคุณภาพการบริการ ให้มีความโดดเด่นเฉพาะทางโดยเน้นความเสี่ยงตามบริบทของพ้ืนที่ 

ให้เกิดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ปุวย พัฒนาคุณภาพการบริการ ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง และเป็นพ่ีเลี้ยงทางคุณภาพการดูแลเฉพาะด้านในเครือข่าย 
- สร้างระบบการเรียนรู้ /การกระตุ้นการท า CQI การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ปุวยอย่างต่อเนื่อง 

สนับสนุนและก ากับติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใต้หลักการ PDCA อย่างจริงจัง  พัฒนายกระดับ
ศักยภาพ รพท.ให้เป็น รพ.ศูนย์ครบวงจรและที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย และมีเครือข่ายที่
ต่อเนื่องเชื่อมโยงคู่ขนานในระดับ รพช. และเครือข่าย  (ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ส าโรง/ราชประชาฯ) 
- ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การสร้างเกณฑ์มาตรฐานของการส่งต่อผู้ปุวย  

        
      ๒.เร่งรัดการลดความแออัด และ ลดระยะเวลาการรอคอย สร้างสุขระหว่างรอคอย  โดย 

- สร้างระบบ Smart OPD  โดยการนัดหมายผู้บริการมารับบริการตามช่วงเวลา  และแยกประเภท
กลุ่มผู้ปุวย สร้างระบบนัดหมายผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ คลินิกรุ่งอรุณ คลินิกสนธยา คลินิก
วันหยุด และคลินิกพิเศษ 24 ชั่วโมง  จัดระบบ  One stop Service โดยเน้นน าร่องในระดับ รพ
ศ. , รพท. , รพช. และ รพ.สต. ด าเนินการ  ตรวจสิทธิ  ซักประวัติ  ตรวจโรค  จ่ายยา  เก็บเงิน  
ณ จุดบริการ ปรับเปลี่ยนภารกิจของห้องบัตร โดยก าหนดให้หน่วยบริการผู้ปุวยนอก สามารถ
จัดท าบัตรและตรวจสอบสิทธิได้  ส่งเสริมให้มีบริการในรูปแบบกลุ่มผู้ปุวย  โดยเฉพาะ ด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ สุขศึกษา โดยยึดถือสิทธิของผู้ปุวยเป็นส าคัญ  

-  ส่งเสริมให้สถานบริการสร้างสุขแก่ผู้รับบริการ เน้นการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอ 
(เก้าอ้ี ที่จอดรถ ห้องน้ า น้ าดื่ม) การจัดให้มีกิจกรรมสร้างความสุขขณะรอรับบริการ โดยจัดให้มี
กิจกรรมผ่อนคลายตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น ดนตรี เกมส์ ฯลฯ  การยกย่องต้นแบบที่มีอัต
ลักษณ์ของการบริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี 

  
๓ ยกระดับคณุภาพการทางการแพทย์ของหนว่ยบรกิารสขุภาพในระดบัปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รองรับ
ความต้องการของพื้นที่ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานไร้รอยต่อ   ตามแนวทาง ดังนี้ 
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางสุขภาพร่วมกันระหว่างสถานบริการทางสุขภาพรัฐ เอกชน 
- การผลักดันให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยแบบครบวงจร 
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- จัดระบบบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของผู้รับบริการ  ลดการรอคอย ให้มีคลินิกพิเศษ

เฉพาะทางนอกเวลาราชการ พร้อมการพัฒนาทีมบริการด่านหน้า เป็นอัตลักษณ์  เป็น Information  
Smart  Team  เน้นความรู้  ทักษะการบริการ การเจรจาต่อรองที่เป็นเลิศสร้างระบบนัดหมายล่วงหน้า
ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยเน้นน าร่อง รพศ. , รพท. , รพช. และ รพ.สต. 

- พัฒนาระบบบริการส่งต่อแบบไร้รอยต่อเชื่อมโยง ชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  โดยการปรับปรุง
มาตรฐานการรับส่งต่อผู้ปุวยในจังหวัดอย่างจริงจัง และพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือรองรับอย่างมีประสิทธิภาพ 

- จัดระบบ Medical logistic ตั้งแต่เข้ามารับบริการจนถึงกลับบ้าน 
- เชื่อมโยงบริการปฐมภูมิและทติยภูมิ        ในการส่งต่อบริการ  การเชื่อมโยงข้อมู ล  การจัดสรร

ทรัพยากรร่วมกัน  ตามแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการ  แบบ  Two  way  
communication  และการพัฒนาสถานบริการทุกระดับต้องด าเนินงานตาม  sercive  plan  อย่าง
เป็นรูปธรรม เน้นการสนับสนุนการจัดระบบบริการบูรณาการเชื่อมโยงงานระหว่างหน่วยบริการปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ ภายใต้มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติเดียวกัน   

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยเชื่อมโยงสู่โรงพยาบาล
เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดบริการ 

๔ เสริมสร้างการบริการที่ประชาชน ผู้ใช้บริการ พึงพอใจ เชื่อมั่น โดย 
- พัฒนาบริการที่มีความโดดเด่น  ด้าน  Smart Service และ  Humanize Care โดย เพ่ิมช่องทางการ

สื่อสารกับผู้รับบริการ   ระบบ Call Center  ติดตามผลการรักษา นัดหมาย  เลื่อนนัด  การสร้างระบบ  
Line  Official  Healthy  

- การพัฒนาระบบบริการลดระยะเวลาการรอคอยผ่านมาตรการการจัดคลินิกรุ่งอรุณ คลินิกพลบค่ า 
คลินิกพิเศษ การจัดระบบ One stop service การนัดหมายผู้รับบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

- การพัฒนาบริการเสริมแก่ผู้ใช้บริการทั้งด้านการการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในระหว่างรอรับบริการ การ
เข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาล 

- พัฒนาบริการด้าน  Smart Service  รองรับปัญหา ความต้องการของพ้ืนที่ในด้าน 
- Ageing Care  โดยการจัดให้มีคลินิกบริการเฉพาะผู้สูงอายุ   
- Palliative Care สร้างระบบบริการดูแลผู้ปุวยประคับประครองโดยเน้นความมั่นใจว่าผู้ปุวยจะได้รับ

การดูแลแบบองค์รวม  
- Smart Service base on  Humanize Care ในด้านนักลงทุน นักท่องเที่ยวและผู้ที่มีก าลังซื้อ 
- เตรียมความพร้อมรองรับแรงงานจากอาเซียน กระบวนการท างาน สิทธิ 
- การจัดบริการเฉพาะในด้านอาชีวอนามัยสู่เมืองสุขภาพดี เป็น Smart excellent 
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๕.การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพเฉพาะทาง โดย 
- พัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์รองรับโรคที่ เป็นปัญหาส าคัญของจังหวัด

สมุทรปราการ  
- จัดระบบแนวทางการวินิจฉัยโรค การรักษาและการฟ้ืนฟู (CPG) โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ และ       

สหวิชาชีพที่มีอยู่แล้ว เพ่ือเป็นแนวทางเดียวกันทั้งจังหวัด ตามService Plan(ระบบบริการทาง
การแพทย์ 11 สาขา) DHS (ระบบสุขภาพอ าเภอเข้มแข็ง) และFCT (พัฒนาทีมหมอครอบครัวและ
ทีมสหวิชาชีพ) 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ การวินิจฉัยโรค การรักษาและการฟ้ืนฟู ของบุคลากรทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข เฉพาะโรคที่เป็นปัญหา สร้างบรรยากาศในการท างานให้กับบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ทาง ได้แสดงศักยภาพ อย่างเต็มความสามารถ พร้อมสร้างระบบการสอนงาน และพ่ีเลี้ยงเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถ ของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ผ่านความร่วมมือกันส่วนราชการ 
มหาวิทยาลัย ส่วนท้องถิ่น แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

- สร้างทีมบุคลากรทางการแพทย์ และเครือข่าย รองรับการจัดการเฉพาะโรคที่เป็นปัญหา ที่เชี่ยวชาญ 
ให้สามารถปฏิบัติงานและเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสากล พัฒนา SRRT ระดับสากล 

- แสวงหาทีมบุคลากรทางการแพทย์ และทีมสหวิชาชีพที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาเป็น Partnership 
เพ่ือการพัฒนาการวินิจฉัย การรักษา การบริการทางสุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพ ในโรคที่เป็นปัญหา
ของจังหวัด ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสิทธิภาพ การวินิจฉัย การรักษา การบริการทาง 

- สุขภาพและการฟ้ืนฟูสุขภาพ จากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
- สร้างเครือข่าย จป.ในโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือร่วมจัดระบบสุขภาพของจังหวัด ให้เข้มแข็ง เน้นการ

พัฒนาบุคคลกรสุขภาพของภาคีสุขภาพทั้งในระบบและนอกระบบสาธารณสุข เพ่ือให้สามารถส่งเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข บูรณาการการท างานร่วมกันได้ 

 ๖. จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่องมือทางการแพทย์ รองรับความจ าเป็นส าหรับ 
บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยสีารสนเทศรองรบัการจดับรกิาร เชน่ 
IPAD เยี่ยมบ้าน ,การปักหมุดพิกดับา้น พัฒนาระบบ Solf wear ให้รองรับการเชื่อมต่อกันระหว่างโรงพยาบาลและ 
รพ.สต 
          ๗ สร้างความเชื่อมั่น  และศรัทราในการให้บริการ  โดยการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายด้านค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม    
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  มีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ  พร้อมเน้น           
ความสมบูรณ์ดังนี้ 

- ก าหนดค่านิยมหน่วยบริการปฐมภูมิ ในการส่งเสริม ปูองกัน ฟ้ืนฟู อย่างมีมาตรฐาน 
- ก าหนดค่านิยมหน่วยบริการทุติยภูมิ ในการรักษา และส่งต่ออย่างมีมาตรฐาน 
- ก าหนดค่านิยมหน่วยบริการตติยภูมิ ในการรักษา การรักษาโรคเฉพาะทาง และส่งต่อ อย่างมี

มาตรฐาน 
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๘ พัฒนาคุณภาพการจดับรกิารของเครือข่ายปฐมภูมิ/รพช./รพท./รพศ. ที่ประสพความส าเร็จให้เพิ่มและ
ขยายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1) การแก้ปัญหาบุคลากรที่ยังไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน 
- สร้าง CPG การปฏิบัติงานระดับ ปฐมภูมิ  ทุติยภูมิและตติยภูมิ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรทางด้านการแพทย์ปฏิบัติงานตาม CPG อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 

1) ต่อยอดระบบคุณภาพให้ผ่านเกณฑ์ เช่น DHS   PCA .ในรพ.สต. มาตรฐาน HA ทุกโรงพยาบาล 
2) การส่งเสริมให้เครือข่ายน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย 

เพ่ิมประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มวัยและสามารถจัดการสุขภาพของ
ตนเองได ้

3) จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ าผ่านมาตรฐาน HAS พัฒนา
โครงสร้าง ภูมิทัศน์ ภูมิสถาปัตย์ ให้สวยงาม น่ามาใช้บริการ 

 
๙.ยกระดับบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพในระดับพื้นที่ผ่านกระบวนการบูรณาการ และการ    
  จัดสรรทรัพยากร 

-  จัดบริการเฉพาะทางในโรงพยาบาลชุมชนโดยใช้  Out  source เช่น CT  scan   
- การพัฒนาการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลชุมชนโดยโรงพยาบาล

สมุทรปราการเป็นพี่เลี้ยง  
- การขยายระบบ EMS ให้ครอบคลุมทุกท้องถิ่น และยกระดับ EMS ในท้องถิ่นที่มีอยู่ให้

มีระดับสูงขึ้น  
- และประสานความร่วมมือกับชุมชน เครือข่ายในการเจาะ DTX ในผู้ปุวยเบาหวานก่อน

ไปพบแพทย์ที่รพ. 
 

๑๐ การริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อการจัดบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยการจัดระบบการให้ค าปรึกษาของ
แพทย์เฉพาะทางแก่โรงพยาบาลที่ไม่มีแพทย์เฉพาะในโรงพยาบาลชุมชน การจัดบริการโดยแพทย์เฉพาะ
ทางร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลใกล้เคียง และจัดให้มีบุคลากรทางการแพทย์ต่างชาติให้บริการใน
โรงพยาบาล  
๑๑ การบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ในการพัฒนาระบบบริการ ทั้งด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกัน  ความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งมีการสร้างโมเดลทางสุขภาพ 
โดยการใช้กลไกทางการจัดการศึกษาของนักศึกษาแพทย์  
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1) โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสมุทรปราการสู่โรงพยาบาลศูนย์มาตรฐาน ( โรงพยาบาลสมุทรปราการ) 
2) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล (ส านักงานสาธารณสุข) 
3) โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์รองรับการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานสาธารณสุข 

หน่วยงานด้านสุขภาพในจังหวัด) 
4) โครงการพัฒนามาตรฐานทางการแพทย์ในสถานบริการสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  (ส านักงาน

สาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน) 
 
 

                               
 

รูปภาพที ่8  เปิดศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลบางพล ี
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กลยุทธ์ที่ 9 สร้างเครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
๑.  เฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับชุมชน  การดูแล คุ้มครองสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การ

คุ้มครองผู้บริโภคแก่ประชาชน ร่วมแก้ปัญหาการไม่มีเครือข่ายเฝูาระวังปัญหาสุขภาพในระดับ
ชุมชน ตามแนวทางดังนี้ 
- สร้างกลไกการขับเคลื่อนของเครือข่ายที่มาจากปัญหาของคนในพ้ืนที่ โดยการประชุมร่วมกัน

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน เพ่ือก าหนดเป็นพันธสัญญาในการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพ 
และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพในชุมชน รวมถึงวิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน การ
สื่อสาร การประสานงาน การท างานร่วมกัน การรับและส่งคืนข้อมูล ระหว่างเครือข่าย 
ก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นแม่ข่าย 

- พัฒนาความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการเฝูาระวังคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพ  
- ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญในการด าเนินงานเฝูาระวังการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพผ่าน

เครือข่าย และสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงานของเครือข่าย  
๒. การพัฒนาการด าเนินการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายการเฝูาระวังปัญหาสุขภาพ  

ในระดับชุมชน การดูแล คุ้มครองสุขภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย 
- ส่งเสริมความเข็มแข็งในการด าเนินงานของเครือข่าย โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานของเครือข่ายในทุกระดับ 
- มอบเกียรติบัตร/รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจและความภาคภูมิใจในด าเนินการของเครือข่าย   
- จัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ เป็นคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชน

จังหวัดสมุทรปราการ การสร้างระบบการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น
ตั้งแต่เกิดจนตายประชาชนต้องดูแลตัวเองได้      ยึดแบบอย่างวิถีชีวิตคนดั้งเดิม   

- ส่งเสริมผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เพ่ือการคุ้มครองสุขภาพเด็กวัยเรียน   
๓.  การเสริมสร้างการเฝูาระวังปัญหาทางสุขภาพของจังหวัด   
- การสร้างจรรยาบรรณสุขภาพ (health code of conduct) ในชุมชนในทุกสาขาอาชีพ                    

และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในการคุ้มครองสุขภาพ โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
สาธารณสุข  ทั้งในมิติด้าน การชี้แจง การตรวจสอบติดตาม และการด าเนินงานตามกฎหมาย 
(ภาคประชาชน) 

- การส่งเสริมภาคประชาชนร่วมตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณ พร้อม
พัฒนาระบบการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ เพ่ือการปูองปรามผู้กระท าความผิด 

- ส่งเสริมให้ครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ร่วมกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 
- การส่งเสริมผู้ปลูก ผู้ค้า ผัก ผลไม้ มีส่วนร่วมในกระบวนการ สร้างผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ให้

มีพ้ืนที่ผลิต จ าหน่าย ที่ครอบคลุมในทุกชุมชน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึง 
- การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนด้าน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP  ผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (เกษตรจังหวัดฯ , เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฯ) 
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- การคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ มีคุณภาพ การส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงตนเอง  ดูแลสุขภาพของเกษตรกรแบบบูรณาการ สร้างจิตส านึก
การลดปัญหาสารตกค้างในกระแสเลือด ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ดี
ต่อสุขภาพ  สร้างนิสัยการบริโภคที่ชาญฉลาด  (เกษตรจังหวัดฯ , เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ฯ) 

- การเฝูาระวังการคุ้มครองการพัฒนาร้านขายยาให้มีมาตรฐาน (ระบุมาตรฐาน) เพ่ือการ
คุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชน  การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และ NGOs ให้เข้ามามี
บทบาทร่วมในการเฝูาระวังคุ้มครองด้านสุขภาพ โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในทุกเรื่อง 
พร้อมการพัฒนาและยกระดับทีมหน่วยงานที่เร็วให้มีประสิทธิภาพ ระดมทรัพยากรร่วมกันใน
ทุกภาคส่วนภายใต้เครือข่ายการเชื่อมโยงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด  

แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. โครงการคุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ประชาชนปลอดภัย ( ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
2. โครงการจัดตั้งองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ ( องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
 

                            
 

รูปภาพที ่9  การตรวจสอบร้านขายยา 
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กลยุทธ์ที่ 10 สร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่เป็นสากล  มีมาตรฐานระดับดีมาก
ระดับประเทศที่คลอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา  

มาตรการ และแนวปฏิบัติ 
1. การแก้ปัญหาส าคัญ วิกฤตของระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลุมในระดับต าบล และ

สามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง  ดังนี้ 
1.1 มุ่งแก้ปัญหาทีมสอบสวนและควบคุมโรคที่ยังไม่ครอบคลุมทุกต าบล ยังไม่ได้มาตรฐาน ด้าน     

องค์ความรู้ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีวิธีการจัดการ ดังนี้ 
- จัดตั้งทีมให้ครอบคลุมทุกต าบล โดยมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม และก าหนดบทบาทหน้าที่ 

ที่ชัดเจน และท างานร่วมกันแบบไร้รอยต่อ 
- สร้างทีมเชี่ยวชาญแยกตามบริบทเฉพาะโรค เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคระบาดในพ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ 

ได้แก่ พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต่างด้าว พ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
พ้ืนที่เรือนจ า ให้โรงงานอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง โรคจากการประกอบอาชีพที่เป็น
สากล 

- พัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทุกภาคส่วนให้ทันต่อโรค ตอบสนองต่อสถานการณ์ของโรค  
ในพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พื้นที่ชุมชนแรงงานต่างด้าว พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ พ้ืนที่
เรือนจ า 

- เตรียมความพร้อมในเรื่องของยานพาหนะ ชุดอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล เครื่องพ่นยุงชนิด
พ่นหมอกควันและละอองฝอย เวชภัณฑ์ เตรียมทีมบุคลากรให้พร้อมต่อสถานการณ์โรคเพ่ือ
ควบคุม ปูองกันโรคท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

- แก้ปัญหาพ้ืนที่ เสี่ยงต่างๆ ไม่มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินในพ้ืนที่ เสี่ยง ได้แก่ โรงงาน
อุตสาหกรรมเสี่ยง พ้ืนที่ชุมชนแรงงานต่างด้าว พ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิ พื้นท่ีเรือนจ า มีแผน
รองรับภาวะฉุกเฉินตามบริบทของพ้ืนที่ 

- เชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ ท าให้ล่าช้า ผิดพลาด ไม่ครอบคลุม ระบบข้อมูลที่ผิดพลาด 
พัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุม ตั้งแต่ระดับชุมชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เน้นให้มีการจัดท าสถิติข้อมูลทางระบาดวิทยา เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้ม
การเกิดโรค น าไปวางแผนเฝูาระวังควบคุมโรคในปีต่อไป พร้อมการคืนข้อมูลสุขภาพกลับสู่
ชุมชน เพ่ือให้รับรู้สถานการณ์สุขภาพของชุมชนตนเอง โดยผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น ทีมหมอ
ครอบครัว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน Social Media  

2. การพัฒนา และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งในระบบการสอบสวน ควบคุมโรค ที่ครอบคลมุในระดับต าบล 
และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง    ตามแนวทางดังนี้ 

- พัฒนาทีมสอบสวนและควบคุมโรคให้มีมาตรฐานระดับดีมากในทุกแห่ง และพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรทุกภาคส่วนในเรื่อง โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าให้เหมาะสมกับบริบทในแต่ละพ้ืนที่
โดยจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติสอบสวน และควบคุมปูองกันโรคตามเกณฑ์ที่ก าหนดในทุกระดับ 

- จัดหาเครื่องมือที่ใช้ในการสอบสวนและควบคุมโรค ให้เพียงพอและพร้อมใช้ ได้แก่ ของ
ยานพาหนะ ชุดอุปกรณ์ปูองกันส่วนบุคคล เครื่องพ่นยุงชนิดพ่นหมอกควันและละอองฝอย 
เวชภัณฑ์ 
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- จัดเตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนและควบคุมโรคทั้งในและนอกเวลาราชการ 
- เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารข้อมูล แจ้งเตือน และเฝูาระวังโรคที่ก าลังมีปัญหาอย่างเร่งด่วน ฉับไว 

ทันท่วงที โดย ชุมชนเอง เช่น เสียงตามสาย รถประชาสัมพันธ์ ทีมหมอครอบครัว และผ่านทาง 
Social Media เป็นต้น พร้อมทั้งการพัฒนาระบบ warning system ข้อมูลสถิติทางระบาดวิทยา 
โดยพัฒนาโปรแกรมทางระบาดวิทยาให้ทันสมัย ครอบคลุม และบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ และการใช้กลไก FCT ที่เชื่อต่อถึงแกนน าสุขภาพครอบครัว 

3.  ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อการจัดการปัญหาการสร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน ควบคุม
โรค ที่ครอบคลุมในระดับต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดีมากใน
ทุกแห่ง   ตามแนวทางดังนี ้

- จัดตั้งทีมสอบสวนและควบคุมโรคในระดับชุมชน  และสามารถด าเนินการตามมาตรฐาน อย่าง
น้อย รพ.สต.ละ 1 ชุมชน 

- มีทีมสอบสวนและควบคุมโรคที่เชี่ยวชาญเฉพาะพ้ืนที่ ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พ้ืนที่
ชุมชนแรงงานต่างด้าว พ้ืนที่สนามบินสุวรรณภูมิ พ้ืนที่เรือนจ า 

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสองสวน ควบคุม และปูองกันโรค ให้มีการประกวดชุมชน 
เฝูาระวังควบคุมโรคเข้มแข็งและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชุมชน (KM) ปีละ 1 ครั้ง  

4. การแสวงหาความเป็นเลิศ เพื่อการเทยีบเคียง การพัฒนาการจัดการปัญหา การสรา้งความเข้มแขง็ใน
ระบบการสอบสวน ควบคมุโรค ทีค่รอบคลุมในระดบัต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา 
มีมาตรฐานระดบัดีมากในทกุแห่ง    โดยการสง่เสริมใหท้ีมสอบสวน และควบคุมโรค เป็นทีมทีม่ีความเข้มแข็ง มี
การบริหารจัดการที่เปน็ระบบ มีโครงสรา้ง แผนงาน มผีูร้ับผดิชอบ  โดยใหม้ีการเสนอแผนงานขอรับงบประมาณ 
จากหนว่ยงานทีม่ีในระบบและนอกระบบสาธารณสุข 

5. การสร้างสรรค์นวัตกรรม ก้าวกระโดดในการดูแลปัญหาการสร้างความเข้มแข็งในระบบการสอบสวน 
ควบคุมโรค ที่ครอบคลมุในระดบัต าบล และสามารถตอบสนองต่อการควบคุมโรคทันเวลา มีมาตรฐานระดับดี
มากในทุกแห่ง   ตามแนวทางดังนี้ 

- การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามพรบ.การควบคุมโรค ให้มีการปฏฺบัติอย่างจริงจังของ
ผู้รับผิดชอบ 

- สร้างแนวทางควบคุม ปูองกันโรค ในโรงงานอุตสาหกรรมเสี่ยง พ้ืนที่ชุมชนแรงงานต่างด้าว พ้ืนที่
สนามบินสุวรรณภูมิ พ้ืนที่เรือนจ า พ้ืนที่ที่มีโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 

- ร่วมมือกับท้องถิ่นในการใช้ระเบียบ ข้อกฎหมายในการจัดการสภาพแวดล้อมในครัวเรือน/ชุมชน 
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน และไม่เอ้ือต่อการเกิดโรคระบาดที่เป็นโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 

- จัดเวทีประกวด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอนวัตกรรมในระดับจังหวัดปีละ 1 ครั้ง 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังทางระบาดวิทยา 
 2.โครงการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพทีมสอบสวนโรคบูรณาการทุกภาคส่วนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกระดับในการเฝูาระวังและควบคุมโรค 
 

      
 

รปูภาพที ่10 การเฝาูระวงัและควบคมุโรคไขเ้ลอืดออกในชมุชน 

 
กลยุทธท์ี ่11 เพิ่มประสทิธภิาพการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัด การจัดการปัญหาสุขภาพทั้งใน
ในภาวะปกติ และภาวะฉุกเฉิน ให้มีความพร้อมระดับมาตรฐานประเทศ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน  

มาตรการ และแนวปฏิบัติ  
1. สร้างเสริมนิสัยประชาชนในการพึ่งตนเองด้านการบริการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าทัน ดังนี้ 

- การประชาสัมพันธ์การบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงส าหรับประชาชนทั่วไป 
- การจัดท าคู่มือประชาชนในการดูแลตนเอง และการใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตามลักษณะ

ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
- จัดท าแผนการบริการความเสี่ยงภัยวิกฤติทางสุขภาพในระดับพื้นที่ โรงงาน 
- การสร้างทีมประชาชนอาสาเพ่ือการตรวจติดตาม เฝูาระวัง และประเมินเสี่ยงภัยวิกฤติทาง

สุขภาพในระดับพ้ืนที่ 
2. ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรภาคเอกชนในการพัฒนาระบบ

การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของจังหวัด โดย 
- การร่วมการจัดต้ังทีม EMS ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เช่น ภายในระยะทางไม่เกิน ๑๐ กม. มีทีม

การแพทย์ฉุกเฉินระดับ Basic เป็นกลุ่มอาสาสมัครซึ่งไม่มีความพร้อมตลอดเวลา เน้นการ
ผลักดันให้ท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทระบบการแพทย์ฉุกเฉินลดปัญหาซับซ้อนภายในระหว่าง
อาสาสมัคร เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
รองรับอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนามาตรฐาน
ยานพาหนะและอุปกรณ์ระดับ Basic ให้ได้มาตรฐาน พร้อมการการยกระดับทีมกู้ชีพกู้ภัย
ของเอกชนให้มีมาตรฐาน มีธรรมภิบาล 
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- การจัดท าฐานข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อม
ทั้งส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา โรงงาน หน่วยงานสาธารณสุข ร่วมพัฒนาบุคลากรรองรับ
การจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเสี่ยงการพัฒนาทักษะ
เฉพาะแก่บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินที่ส าคัญ เช่น สารเคมี เป็นต้น 

- การเพ่ิมความครอบคลุมในการฝึกซ้อมรับมือวิกฤตฉุกเฉิน ในโรงงานที่มีความเสี่ยง ทั้งทางน้ า 
ทางอากาศ เน้นการฝึกซ้อมทุกปี 

- การจัดท ามาตรฐานและข้อปฏิบัติส าหรับการรับมือวิกฤตสุขภาพในภาวะฉุกเฉินที่ครอบคลุม
ด้านโรงงานสารเคมีวิกฤติสาธารณภัย วิกฤตอุบัติภัย หรือภัยวิกฤติอ่ืนๆ ของพ้ืนที่ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่าย และชุมชนในการดูแลตนเอง 

- การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับวิกฤตฉุกเฉินที่ส าคัญในชุมชน และในโรงงาน
อุตสาหกรรมเสี่ยง 

3. ต่อยอดคุณภาพการจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดรองรับการพัฒนาจังหวัด และสภาพ
ปัญหาของพื้นที ่โดย 
- การพัฒนาระบบ Tele – Medical ในระบบบริการสุขภาพฉุกเฉิน 
- การสร้างเสริมธรรมาภิบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
- การต่อยอดระบบการประสานงาน ระบบการสื่อสารในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุ เน้นการพัฒนา

ต่อเนื่องโดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดบริการ เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพตรวจวินิจฉัยที่เกิดเหตุ 

- สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุขด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือยกระดับการ
วินิจฉัย รักษาด้านฉุกเฉินของโรงพยาบาล  โดยเน้นส่งเสริมบุคลากรคิดค้นและสร้าง
นวัตกรรม 

4. การสร้างสรรค์การจัดบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินโดย 
- การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินโดยการน า IT มาใช้ในการประเมินผู้ปุวย ณ ที่เกิดเหตุ 

การพัฒนาระบบ GPS เพ่ือการบ่งชี้โรงงานเสี่ยง พ้ืนที่เสี่ยงทางอุตสาหกรรม 
- การเตรียมความพร้อมในการจัดบริการโดยการส่งต่อผู้ปุวยทางอากาศ ทางน้ าโดยความ

ร่วมมือกับเครือข่ายในพ้ืนที่ และเสริมสร้างความพร้อมในการร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนกับ
การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยทางอากาศ ทางทะเล กรณีประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย 

- การพัฒนาศูนย์รับเรื่อง และสั่งการ วิกฤติฉุกเฉิน ของจังหวัด ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ/สารเคมีแพร่กระจาย/โรคอุบัติ
ใหม่ในระดับจังหวัดและประทศ การแสวงหาความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญทาง
อุบัติเหตุทั้งในและนอกเครือข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รองรับเส้นทาง
อาเซียน 
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แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส าคัญ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. โครงการพัฒนาระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในโรงงาน  ( โรงงานอุตสาหกรรม ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด) 
2. โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินในท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
3. โครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินในโรงพยาบาล (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
4. โครงการฝึกซ้อม เฝูาระวังภัยฉุกเฉินทางสุขภาพแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ ( องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ต ารวจ ) 

 
 

รปูภาพแสดง 11  การเคลือ่นย้ายผูป้วุยฉุกเฉินทางอากาศ ในยามวิกฤตสิขุภาพ และรองรับการจราจร 
 

           
รปูภาพแสดง 12  มอเตอร์ไซด์การแพทยฉ์ุกเฉนิ 
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กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรดิจิตอลที่ทันสมัย     ส่ งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์
วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพให้มีคุณภาพ 

มาตรการและแนวปฏิบัติ   
1. สร้างองค์ความรู้และจัดการความรู้เพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ยังไม่สามารถตอบโจทย์การ

แก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้ โดย 
- ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่งมีการสร้างสรรค์วิชาการจากงานประจ าสู่งานวิจัยโดยก าหนด

เป็นนโยบายให้ต้องน าเสนอผลงานอย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง ของทุกหน่วยงานในทุกระดับ พร้อม
คัดเลือกผลงานวิชาการเด่นน ามาใช้ขยายผลให้ใช้ทั้งจังหวัด 

- สร้างทีมนักวิจัยคุณภาพที่เป็นทีมสหวิชาชีพในทุก คปสอ.  เพ่ือให้สามารถตั้งโจทย์การวิจัยที่เป็น
ปัญหาในพ้ืนที่ และใช้กระบวนการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ และวิชาการโดยจะต้องน าผลงานการ
วิจัยที่พัฒนาขึ้นมาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่จริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรม และ
ก าหนดให้กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ.สป. ด าเนินการถอดบทเรียน และคัดเลือกชุดองค์ความรู้เด่น 
เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นระเบียบปฏิบัติของ  สสจ.สป.ต่อไป 

- ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมในทุกหน่วยงาน ในการแก้ปัญหาสุขภาพในพ้ืนที่ โดยน ามาเป็น
แนวทางปฏิบัติในและนอกหน่วยงาน สาธารณสุขทุกระดับ 

- สนับสนุน และคัดเลือกนวัตกรรมของทุกหน่วยงานที่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพของพ้ืนที่ โดยน ามา
ขยายผลใช้ทั้งจังหวัด 

- การพัฒนาระบบการสื่อสารทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มคนหูหนวกตาบอด 
 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่อมิเดียที่มีความทันสมัยเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเฉพาะ เช่น เด็ก วัยรุ่น  
พัฒนาความรู้สุขภาพในเชิงรุกลงสู่พ้ืนที่  พร้อมการปรับปรุงเว็บไซด์เป็นสองภาษา เพ่ือรองรับ
อาเซียน และให้ความส าคัญเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอาเซียนในกลุ่มแรงงานอาเซียน และการจัดการ
Database รายกลุ่มวัย และรายกลุ่มโรค ให้ภาคีทุกภาคส่วนเข้าถึง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา (การใช้
ประโยชน์เปิดกว้างทั้งจังหวัด) 

2. พัฒนาความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการองค์ความรู้ 
นวัตกรรมรองรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคที่เป็นปัญหาส าคัญในพื้นที่ 5 โรค โดย  
- การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยการน าผลงานการวิจัยมาประยุกต์ใช้เป็นการ

เรียนรู้ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาของพ้ืนที่ได้ ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ทั้งภายในจังหวัดและนอกจังหวัด 
- การร่วมศึกษาวิจัยกับสถาบันการศึกษาและสถาบันการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน และการพัฒนา

ทีมนักวิจัยคุณภาพโดยร่วมกับสถาบันการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. การสร้างสรรค์การจัดการด้านวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรมรองรับความจ าเป็นทางสุขภาพของพื้นที่ 

สามารถแก้ปัญหาระบบสุขภาพของจังหวัดได้ ตามแนวทางดังนี้   
- พัฒนาหน่วยบริการสาธารณสุขต้นแบบทุกระดับ เป็นองค์กรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน 

เพ่ือให้ เกิดแนวทางปฏิบัติให้ดีที่สุด (Best Practices) น าไปสู่การพัฒนา และสร้างเป็นฐานความรู้ 
ที่เข้มแข็ง 
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- สร้างองค์ประกอบการเรียนรู้ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ พร้อมส่งเสริมให้เกิด
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ และ FCT เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

4. แก้ปัญหาวิกฤติของการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในด้านบริการ การสื่อสารสู่
ประชาชน, ด้านบริหาร และไม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้   
- สร้างระบบสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการ ในทุกระดับด้วยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที    
      สามารถให้บริการทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร 
-  บริหารจัดการบุคลากรด้าน IT ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ   
      พัฒนาบุคลากรให้น าเข้าข้อมูลที่มีคุณภาพ และมีระบบตรวจสอบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
- การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จแก้ปัญหาเกี่ยวกับ ข้อมูลสารสนเทศทางสุขภาพ และพัฒนาต่อ  
     ยอดฐานข้อมูลสารสนเทศสุขภาพระดับอ าเภอ (พัฒนาเดิม ๓ แห่ง อ.พระสมุทรเจดีย์/อ.บางพลี/    
     อ.บางบ่อ,เพ่ิมเติมอ าเภอที่ไม่มีการจัดเก็บ) 
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทาง สาธารณสุข ในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด 
     ประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการก าหนดกรอบอัตราก าลังด้าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น  
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับต าบล 
- พัฒนาและปรับปรุง ระบบอินเตอร์เน็ตหน่วยบริการในระบบสาธารณสุข ทุกระดับให้เป็น 
     ช่องทางการสื่อสารองค์กร สื่อสารสุขภาพและการจัดบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน พัฒนา   
     เว็บไซต์ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีความทันสมัย เป็นสากล และเชื่อมโยงกับเครือข่าย  
     ท้องถิ่น และโรงงานในภาคีการพัฒนาระบบสุขภาพ เพ่ือรองรับการสื่อสารด้านบริการและ 
     บริหาร ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยอย่างมีประสิทธิภาพ ( ลูกค้าภายใน > บุคลากร, ลูกค้าภายนอก >  
     ประชาชนทั่วไป ) 
- การเชื่อมโยงชุดข้อมูลสุขภาพกับโรงพยาบาลเอกชน ท้องถิ่น และองค์กรด้านสุขภาพทุกระดับ 
     ของจังหวัด ให้เกิดเป็นระบบข้อมูลกลางของจังหวัด 

5. บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในจังหวัดเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัด ที่ทุกภาคส่วน 
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการบริการ การบริหาร การจัดการทรัพยากรในการพัฒนาสุขภาพตามภารกิจ เน้น
การสร้างเป็นชุดฐานข้อมูลตามกลุ่มวัย และโรคที่เป็นปัญหาส าคัญทางสุขภาพของจังหวัด  เน้นการเชื่อมโยง และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางสุขภาพกับท้องถิ่น ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการน ามาใช้ในการพัฒนาระบบสุขภาพ
ของจังหวัด 

6. การใช้ประโยชน์ ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ รองรับการพัฒนาจังหวัด ตามแนวทาง ดังนี้ 
-  การเชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพระดับอ าเภอสู่ระดับจังหวัดและภาคีเครือข่าย 

อ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด สถานประกอบการ ด้วยโปรแกรม smutphakarn smart 
health information  ผ่านระบบ social network แบบ Real Time    

- การสร้างสรรค์พัฒนาระบบบริการสุขภาพอัตโนมัติผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการบริการ
ด้วยระบบ smart service เช่น การนัดหมาย การติดตามผู้ปุวย การประเมินสถานะผู้ปุวย 
ระบบส่งต่อ แบบ online การมี app samutprakarn smart health service   การพัฒนา
ระบบ video conference เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการประหยัดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน 



[79] 

 

 

 

- เสริมสร้างความร่วมมือในการวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน 

แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 

1. โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ (ส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน ) 

2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน ( ส านักงานสาธารณสุข องค์ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

3. โครงการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ส านักงานสาธารณสุข องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน) 

      
     รปูภาพที ่13  แสดงการสือ่สารขอ้มลูสขุภาพผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็ และการควบคมุในหอ้งคอนโทรลกลาง 

 

กลยุทธ์ที่ 13 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสุขภาพทั้งระบบของจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญ 
สมบูรณ์ในทักษะสากล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีเสริมความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ เป็นต้นแบบ
คนสุขภาพดีมีความสุข 
มาตรการ และแนวปฏิบัติ 

1.  เสริมสร้างความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดบริการทาง
สุขภาพเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ดังนี้ 
1.1 ด้านความไม่สมบูรณ์ของขีดความสารถในด้านทักษะสากลส าหรับบุคลากร ตามปัญหาดังนี้ 

- ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ : การสังเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาใช้ประโยชน์จาก   
ข้อมูล และใช้โปรแกรมมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทักษะการใช้ภาษาท่ีจ าเป็น : ทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษยังไม่ดี และภาษาของ
ผู้ใช้บริการยังอาศัยล่ามจากเจ้าของภาษา 

- ทักษะการบริหารจัดการ: การจัดการแก้ไขและบูรณาการงาน , ทักษะการตั้งค าถาม 
ฝึกทักษะการเป็นผู้ฟัง ให้เป็นนักจัดการ/เรียนรู้ ไม่ใช่นักตัดสิน 
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- ทักษะวัฒนธรรมสากล : สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและจัดบริการส าหรับคนอาเซียน 
                     -     การร่วมมือในสถานศึกษา อุดมศึกษา ในการเสริมสร้างบุคลากรเฉพาะทาง ปัญหาส าคัญของ 
                          พ้ืนที่มุ่งเพ่ิมแพทย์เฉพาะทางให้มากพอต่อความต้องการของพ้ืนที่ 

1.2 ด้านเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ 
- เตรียมความพร้อมบุคลากร รองรับเฉพาะต าแหน่ง โดยมุ่งเน้นต าแหน่งบริหาร นักวิชาการ

อ าเภอ/รพ.สต./รพ. เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ พัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้ง Teachable และ 
Coachable ในทุกสาขา 

- จัดท าทะเบียนเจ้าหน้าที่ที่สามารถเป็นวิทยากร ในเรื่องต่างๆได้ ทั้งสมัครใจและจากการเสนอ
จากเจ้าหน้าที่ด้วยกัน เพ่ือส าหรับให้หน่วยงานต่างๆ เชิญไปให้ความรู้ 

-    การเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบระดับชุมชน และการ     
  ร่วมแก้ปัญหาแต่ละพ้ืนที่และการเตรียมพร้อมรับมือภัยสุขภาพที่มาพร้อมกับอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาต่อยอดความส าเร็จในการพัฒนาบุคลากร เน้นความสมบูรณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพทักษะการ
ใช้งานโปรแกรม Excel ในการจัดเก็บรวบ วิเคราะห์ และน ามาใช้ประโยชน์  การพัฒนาความร่วมมือกับ
NGO สอนการสื่อสารและจัดท าสื่อความรู้ และวัฒนธรรมแต่ละชาติในอาเซียน พม่า กัมพูชา เวียดนาม 
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการให้ความส าคัญกับการน าทฤษฎีการบริหารจัดการมาสู่การ
ปฏิบัติ ก ากับติดตาม และประเมินผล  

3. การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสุขภาพแก่
บุคลากรในระบบสาธารณสุข และเครือข่ายสุขภาพทั้งจังหวัด ดังนี้ 
- เสริมสร้างความพร้อมของบุคลากรในระบบสุขภาพเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาสากล 

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ แบบต่อเนื่องส าหรับผู้ให้บริการ และสนับสนุนบริการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่
และหมอครอบครัว 

-  จัดท าแผนรองรับการพัฒนาบุคลากรสุขภาพในระบบสาธารณสุข ตามต าแหน่ง รองรับการพัฒนา
สุขภาพตามกลุ่มวัย สร้างกลุ่ม Talent ดาวรุ่ง กลุ่มคนอายุน้อยมีความสามารถชัดเจน ปฏิบัติที่มี
ความยากกว่าต าแหน่งที่ปฏิบัติ ทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ ได้ส าเร็จ พัฒนาต่อยอดศักยภาพเพ่ือไปสู่
ต าแหน่งบริหารในอนาคตกลุ่ม Suscess plan เป็นกลุ่มที่มีการวางตัวไว้ตามความอาวุโส จัด
แผนการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะเชิงบริหารจัดการทุกด้าน 

- พัฒนาศักยภาพวิทยากรสุขภาพมืออาชีพ หน้าใหม่ พร้อมหาเวทีในการฝึกปฏิบัติจริง ของ
เจ้าหน้าที่และหมอครอบครัว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารความรู้สุขภาพแก่ประชาชน 

-  การสร้างมาตรการในการพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพดี โดยการใช้ค่า BMI ,ค่า DM, ค่า HT อยู่ใน
เกณฑ์ท่ีควบคุมได้เป็นเกณฑ์พิจารณา ความดีความชอบ 

-  เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากรด้านสาธารณสุข สาขาต่างๆ นักวิชาการสาธารณสุข     
พยาบาลอาชีวอนามัย  แพทย์อาชีวะเวชศาสตร์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว นักอาชีวอนามัย 
นักการศาสตร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน นักสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันวางแผนพัฒนา High Product High Healthy และพัฒนาองค์ความรู้
ร่วมกัน การส่งเสริมการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนจากสาธารณสุขที่มีศักยภาพเพ่ือน า



[81] 

 

 

 

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร การแสวงหาความเป็นเลิศเพ่ือการเทียบเคียงการพัฒนาการ
จัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 

4.  การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือการจัดการแก้ไขปัญหาวิกฤตส าคัญในการพัฒนาบุคลากรสุขภาพ เครือข่าย
สุขภาพทั้งจังหวัด ดังนี้ 
- ส่งเสริมเครือข่ายสุขภาพเข้าถึงการพัฒนาความรู้ทางด้านการบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เน้นการ

สร้างตลาดความรู้ การพัฒนาความสามารถในการเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนางาน
สุขภาพให้เหมาะสมกับหน่วยงานจากหน่วยงานที่ใช้งานแล้ว การส่งเสริมสุขภาพ 

- พัฒนาศักยภาพและทักษะด้านสุขภาพแก่เครือข่ายสุขภาพทั้งเชิงบริหารจัดการ  การประเมินผล
ภารกจิการส่งเสริมสุขภาพให้สามารถวัดผลและวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม  

-  สร้างทีมสุขภาพภาคประชาชนที่เข้มแข็งรองรับการจัดบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
การพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีอนามัย รองรับการแก้ปัญหาโรคจากการท างาน 

- การพัฒนาบุคลากรด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในโรงงานอุตสาหกรรม 
- การสร้างนักส่งเสริมสุขภาพในระดับเครือข่าย เพ่ือให้เป็นแกนน าในการสร้างเสริมสุขภาพแก่บุคา

กรของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม 
- การพัฒนาบุคลากรสุขภาพรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด เช่น การโลจิสติกส์ การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นต้น 
- การพัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคจากการท างาน (Office Syndrome) โดยจัดทีมพ่ีเลี้ยงจาก

หน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัด เพ่ือร่วมประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่และน า
ผลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างานที่ไม่
เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบ 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในระบบสุขภาพ องค์กรภาคีสุขภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่
บุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัด สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข   และองค์กรที่มีความรักความ
ผูกพันสูงและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอ้ือต่อการบริการสุขภาพที่ดี ดังนี้ 
- การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการท างานทุกส่วน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งโครงสร้าง

และทางกายภาพ รวมทั้งระบบความปลอดภัยในการท างาน  โดยใช้เกณฑ์การประเมินสถานที่
ท างานน่าอยู่ น่าท างาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” 

- น าหลักทางการยุทธศาสตร์ มาปรับใช้ในหน่วยบริการเพ่ือลดการเกิดโรคจากการท างานของ
เจ้าหน้าที่ และน าไปสู่การเป็นต้นแบบความส าเร็จในการแก้ปัญหาโรคจากการท างาน (Office 
Syndrome) 

- ประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของบุคลากรในหน่วยบริการที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมในการท างาน 

- ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับบริการโดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม หน่วยบริการการท าการประเมินตนเอง และรับการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอกในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6. พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ องค์กรสุขภาพในภาคีเครือข่ายทั้ งหวัดให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และขยายเครือข่ายให้เพ่ิมข้ึน พร้อมการก าหนดมาตรการในการมีส่วนร่วมขององค์กร เพื่อ
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ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี ในการท างาน การสร้างแกนน าด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นต้นแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในองค์กร เน้นการด าเนินงาน ด้าน 
- การจัดตั้งศูนย์ต้นแบบเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมในการท างาน เพ่ือเป็นที่

ปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานอ่ืนที่สนใจ 
- สร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพกับ

หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมโดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วและครอบคลุมในการปฏิบัติงาน 

- ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารสุขทุกแห่ง โรงงานอุตสาหกรรมน าร่อง ส่วนราชการที่มีความพร้อม 
ร่วมด าเนินงาน“ สมุทรปราการรวมใจ   ลดโลกร้อน ” (Green and Clean Hospital) 

แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 
1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพนอกระบบสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรปราการ (องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โรงงานอุตสาหกรรมน าร่อง) 
2. โครงการสมุทรปราการรวมใจ   ลดโลกร้อน (ภาคีสุขภาพทุกแห่ง) 
3.โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เชี่ยวชาญ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
4.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
 
 

 
รปูภาพที่ 14 แสดงการประชุมหารอืหนว่ยงานสาธารณสขุ และองคก์รภาคีสขุภาพเพือ่การพัฒนาสขุภาพรว่มกนั 

 
 
กลยุทธท์ี ่14 พัฒนาการบรหิารจดัการของหนว่ยงานสาธารณสขุ และหนว่ยบรกิารสุขภาพทุกแห่งของจังหวัด
ให้ ให้มีสมรรถนะสูง บริการเป็นสากล บริหารจัดการภายในที่มีความคล่องตัว เด่นด้านแบบธรรมาภิบาล 
เข้มแข็งทางการเงินการคลัง 

มาตรการ และแนวปฏิบัติ  
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินทางด้านสุขภาพของจังหวัดให้เข้มแข็ง  ตามแนวทางดังนี้ 
- ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งเสริม และการจัดสวัสดิการ

สุขภาพแก่คนท างานในโรงงาน 
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- ส่งเสริมประชาชน องค์กรภาคประชาชน ร่วมด าเนินงานจัดตั้งสวัสดิการสุขภาของประชาชนใน
พ้ืนที่ เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีด้านสุขภาพท้ังระบบ 

- ส่งเสริมการพัฒนาการด าเนินงานของกองทุนสุขภาพต าบล ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผน
สุขภาพของจังหวัด 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงิน ระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการควบคุม 
ติดตาม ด้านการเงินให้เกิดสภาพคล่อง  รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นธรรมตามระเบียบ 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูล เพ่ือวิเคราะห์การจัดท าข้อมูลด้านสุขภาพของหน่วยบริการให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา เพ่ือรองรับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่สนับสนุน  พัฒนาระบบข้อมูลของ
หน่วยบริการ การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันเวลา โดยอยู่ในรูปของสารสนเทศ 
(Information System)ที่พร้อมใช้งานได้ทันที มีความซ้ าซ้อนของข้อมูลน้อยที่สุด และมีการแบ่ง
กันใช้งานข้อมูล 

- ให้หน่วยบริการขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  (เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น,  เงิน
อุดหนุนจาก อปท. ฯ) ในการน ามาแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน  

- แต่งตั้ง CFO อ าเภอ ต าบล 
2.แก้ปัญหาวิกฤติการบริหารบุคลากรสาธารณสุขด้านก าลังคน (อัตราก าลังคนไม่เพียงพอ/คนไม่ตรงกับ
ภาระงาน)  ตามแนวทางดังนี้ 
- วางแผนอัตราก าลังคนและจัดสรรบุคลากรอย่างเป็นธรรมโดยก าหนดกฎกติกาการบริหารบุคคลให้

ชัดเจนและถือปฏิบัติทุกหน่วยงานและหน่วยบริการ ใน การโยกย้าย การรับสมัคร การจัดสรร 
- พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
- สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของพนักงานอัตราจ้างในหน่วยบริการสาธารณสุข  โดยสร้าง

แรงจูงใจปฏิบัติงานดี  
- สร้างความผาสุกและความผูกพันในองค์กรทุกหน่วยงาน/หน่วยบริการ โดย กิจกรรมรับน้อง(ทั้งข้า

ราชใหม่ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว และ ข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ โดยบรูณาการกับการ
ปฐมนิเทศ และมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจนวัดได้   

- ด้านธรรมาภิบาล ต้องด าเนินการเชิงรุกและต้องละการสูญเสียบุคลากรด้านสุขภาพให้อยู่ในระบบ
สาธารณสุข 

3.เสริมสร้างความสมบูรณ์การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลตามแนวทาง ดังนี้ 
- ก าหนดมาตรการและมีการบังคับใช้ทุกหน่วยงาน/หน่วยบริการ ด้านการเงิน,  การบัญชี,  
- การพัสดุ, กฎหมาย อย่างอย่างต่อเนื่อง 
- สร้างทีมที่ปรึกษา/เชี่ยวชาญ ด้านการเงิน การคลัง เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงในการปฏิบัติงานด้านการเงิน

การคลัง   
- สร้างความเข็มแข็งในการวางระบบ ควบคุมภายใน ทุกกระบวนงานและ/หน่วยงาน/ หน่วยบริการ

ทุกแห่ง โดยสร้างเครือข่ายระบบงานผ่านระบบ  Social Media/Social Network 
- เสริมสร้าง/พัฒนา สมรรถนะ ทีมตรวจสอบภายใน ตามหลักธรรมาภิบาลทุกระดับ  เพ่ือให้มี

มาตรฐานสากล  
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- ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานและหน่วยบริการทุกแห่งให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.เพิ่มประสิทธิภาพการเงินและบัญชีโดยน าระบบนอกงบประมาณเข้าระบบ GFMIS ตามแนวทางดังนี้ 
- สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ ด้านการเงิน ,  การบัญชี, การพัสดุ, กฎหมายโดยใช้ระบบ

ออนไลน์ (อินเตอร์เน็ต ไลน์)  เพ่ือการให้ค าปรึกษาการพัฒนาการด าเนินงานทางการเงินแก่
หน่วยงานสุขภาพ 

- สร้างระบบ Call Center ด้านการเงิน,  การบัญชี, การพัสดุ, กฎหมาย  เพ่ือการพัฒนาการด าเนินงาน
ด้านการเงิน การคลัง ของหน่วยงานสาธารณสุขให้เข้มแข็ง 

แผนงาน โครงการที่ส าคัญ 
1. โครงการพัฒนากองทุนสุขภาพต าบลเข้มแข็ง 
2.โครงการจัดตั้งระบบกองทุนสุขภาพประชาชน 
3.โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงินในสานบริการสาธารณสุข 
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