
ศึกษาอดีต – ประเมินปัจจุบัน 
เพื่อการวางแผนอนาคตด้านสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรปราการ



สภาพทั่วไป
ของจังหวัดสมุทรปราการ



การแบ่งเขตการปกครอง

6 อ าเภอ
50 ต าบล

399 หมูบ่้าน
148 ชุมชน

581,988 หลังฯ 
17 เทศบาล

31 อบต.

กรุงเทพมหานคร



ล าดับ

ที่

ปี พ.ศ. จ านวนโรงงาน  

(แห่ง)

จ านวนคนงาน  

(คน)

1 2545 4,610 405,810

2 2546 4,856 415,615

3 2547 5,125 425,113

4 2548 5,349 435,512

5 2549 5,600 449,082

6 2550 5,791 458,933

7 2551 6,084 469,015

8 2552 6,261 475,527

  9 2553 6,482 482,409

 10 2554 6,740 491,406

11 2555 6,748 491,567

12 2556 7,136 502,773

13 2557 7,349 522,160
แหล่งทีม่า :  อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ณ เดือน ธันวาคม ของทุกปี

ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสมุทรปราการ

ปี 45 - 57

สถิติโรงงานอุตสาหกรรม
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี

ปีละ 4.4 %
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 อ าเภอ 1.ฐานขอ้มูลประชากรตาม

ทะเบยีนราษฎร์

ณ 1 กค 57  (คน) 

๒.ฐานขอ้มูลจากการ

ส ามะโนประชากร

ป ี2553 (คน) 

๓.ฐานขอ้มูลจากการ

คาดการณป์ระชากร 

ป ี2558 (คน)
1.เมอืง 523,184 794,867 ขอ้มลูจากการคาดการณ์

ประชากรจงัหวัด

สมทุรปราการ จากการ

ส ามะโนประชากร ของ

สภาพฒันฯ์  
(ปชก.สัญชาตไิทยและมใิชส่ัญชาติ

ไทยแตม่ชีื่อในทะเบยีนบา้น )

2.บางพลี 225,326 326,114
3.พระประแดง 200,500 282,245
4.พระสมุทรเจดยี์ 126,375 118,102
5.บางบอ่ 102,201 105,742
6.บางเสาธง 73,756 201,624

รวม 1,251,342 1,828,044 1,925,700 

ขอ้มูลประชากร  จังหวดัสมทุรปราการ

ขอ้มลูประชากรกลุม่อื่นๆ ที่พกัอาศยัในจังหวดัสมุทรปราการ
• แรงงานตา่งดา้วที่ขึน้ทะเบยีน  จ านวน 76,039 คน
•  ประชากรเดนิทางเช้าไป – เยน็กลบั รอ้ยละ 1.4   จ านวน 34,418 คน 



ประชากรทีส่ง่ผลกระทบตอ่การใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ
เขตสขุภาพที ่6 

จงัหวัด

ปชก. 
ทะเบยีนราษฎร ์

31 ธ.ค.57
(1)

ปชก. 
สญัชาตไิทย
เคลือ่นย้าย

(2) 

ปชก. 
ตา่งดา้ว

(3) 

ปชก.ทีม่ผีลกระทบงาน
บริการสขุภาพ (1+2+3)

ชลบรุี  1,421,425         692,527      133,891 2,247,843
ระยอง     674,393         455,138        26,723 1,156,254
จนัทบรุี     527,350           36,824         5,133 569,307
ตราด     224,730           16,364        12,446 253,540

สมทุรปราการ  1,251,342      1,178,054        10,390 *** 2,449,974
ฉะเชงิเทรา     695,478         194,180        13,388 903,046
ปราจนีบรุี     479,314         116,674         5,263 601,251
สระแกว้     552,187           26,794         1,097 580,078

เขตสขุภาพที ่6  5,836,407      2,716,555      208,331 8,761,293

ร้อยละ 66.62% 31.01% 2.38% มากกว่า
ทะเบยีนราษฏร์  50%

ขอ้มูลประชากร  เขตสขุภาพที่ 6 จ าแนกรายจังหวดั



จ  านวนแรงงานขา้มชาตใินสมุทรปราการ ปี 2553

***แรงงานขา้มชาต ิหมายถึง ประชากรที่ไม่ใช่สญัชาตไิทยและไม่มีช่ือในทะเบียนบา้น

เพศ จ านวน %

ชาย 54,858 60.0

หญิง 35,919 40.0

รวม 90,777 100.0

ที่มา : ส ามะโนประชากรและเคหะ ปี 2553 ,ส  านกังานสถิตแิห่งชาติ



26.4

การคาดประมาณจ านวนแรงงานขา้มชาติ

ในสมุทรปราการ 

 ส ามะโนประชากรและเคหะ ส านกังานสถิติแห่งชาต ิ 2553 

 การจดทะเบียนแรงงานตา่งดา้วรายเดือน พ.ศ. 2550 – 2557  

ของส านกังานบริหารแรงงานตา่งดา้ว กรมการจดัหางาน 

กระทรวงแรงงาน

 ศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานตา่งดา้วแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service)

ใชข้อ้มูล : 



คาดประมาณจ านวนแรงงานขา้มชาตใินสมุทรปราการ 

ณ ธนัวาคม 2558

40,000 30,000 20,000 10,000 0 10,000 20,000 30,000

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

84,668  129,311  

จ  านวนแรงงานขา้มชาติ

213,979 คน
กลุ่มอายุ %

       0-19 10.5

20-39 76.8

40-59 11.0

60+ 1.7

รวม 100.0



กลุม่อายุ ชาย  หญิง รวม

       0-19    12,293    10,134    22,426 

20-39    98,135    66,162  164,296 

40-59    16,170      7,444    23,614 

60+      2,713        929      3,642 

รวม  129,311    84,668  213,979 

จ  านวนคาดประมาณแรงงานขา้มชาต ิ

ในสมุทรปราการ  ณ ธนัวาคม 2558 



การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุจังหวดัสมุทรปราการ
ระดบัสงัคมผูอ้ายุ ปทีีเ่ขา้สู่สังคม

ผูส้งูอายขุอง 

ประเทศไทย

ปทีีเ่ขา้สู่สังคมผูส้งูอายขุองประชากรอาศยั

จริงในจังหวดัสมุทรปราการ

( ไม่รวม ปชก.ทีไ่ม่ใชส่ญัชาติไทย

และไมม่ชีือ่ในทะเบยีนบา้น)

Aged Society

(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๗)
พ.ศ.๒๕๔๘ พ.ศ.๒๕๕๗

Complete Aged Society

(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๑๔ )
พ.ศ.๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๗๓

Super Aged Society   

(อายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป ร้อยละ ๒๐ )
พ.ศ.๒๕๗๔ ยงัไมร่ะบุ



จงัหวัด ชาย หญงิ

ชลบรุี 69.9 80.2

ระยอง 72.8 80.4

จนัทบรุี 74.0 82.6

ตราด 76.7 79.9

สมทุรปราการ 67.34 73.8

ฉะเชงิเทรา 68.5 79.9

ปราจนีบรุี 71.0 80.4

สระแกว้ 71.0 77.8

อายุคาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ ไม่นอ้ยกวา่ 80 ป ี อายุคาดเฉลีย่ของการมีสขุภาพด ีไมน่อ้ยกวา่ 72 ปี

อายุคาดเฉลีย่เมือ่แรกเกดิ ป ี2557
ของประเทศไทย  เขตสุขภาพที่ 6 และจังหวดัสมทุรปราการ



ข้อมูลโรงพยาบาล จ.สมุทรปราการ (3,324 เตียง)
รพ.ภาครฐั สังกัด สป รพ.ภาครฐั สังกัดกรมตา่งๆ  รพ.เอกชน

1.รพท.สมทุรปราการ (415 เตยีง )
 

1.สถาบนัราชประชาสมาสยั 
(250 เตยีง)

15 แห่ง 2,044 เตยีง

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

3.รพช.บางบอ่ (120 เตยีง ) 3.รพ.รร.นายเรอื (30 เตยีง)

4.รพช.บางจาก (74 เตยีง ) 4.รพ.ปอ้มพระจุลจอมเกล้า
 (10 เตยีง)

5.รพช.พระสมทุรเจดยีฯ์ (41 เตยีง)

6.รพ.บางเสาธง ( - )
รวม 6 แหง่ 850 เตยีง 

(23.1%)
รวม 4 แหง่ 430 เตยีง

(13.4%)
รวม 15 แหง่ 2,044 เตยีง

(63.5 %)



ขา้ราชการ
42.5%

พกส
42.4%

ลูกจ้างชัว่คราว/
รายวัน
8.8%

ลูกจ้างประจ า
4.8%

พนกังาน
ราชการ
1.7%

 ข้อมลูบคุลากรสาธารณสุข (31 พค 58) จ านวน 3,620 คน  

 แหล่งทีม่าของขอ้มลู : กลุ่มงานทรัพยากรบคุคล

(1,540)

(1,534)

(314)
(172) (60)
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พยาบาล แพทย์ นักเทคนิคฯ นัก
วิทยาศาสตร์ฯ จพ.

วิทยฯ

นักกายภาพบ าบัด นักรังสี /จพง.รังสีฯ ทันตแพทย์

สรุปภาพรวมข้อมูลส่วนขาดของบุคลากรในสายงานที่ส าคัญ

หมายเหตุ  เภสัชกร เกิน จ ำนวน 3 คน
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ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 ขอ้มลูรายได้ของ อปท.มากที่สดุ 10 ล าดบัแรก แยกรายจังหวดั ปี 56



รายได้รวม/
ล าดับ

เทศบาล
(ล้านบาท)

อบต.
(ล้านบาท)

รายได้รวม 5,607.31 4,383.43

ล าดับที่ 1 ท.บางปู 852.39 อบต.บางพลีใหญ่ 551.30

ล าดับที่ 2 ท.บางเมือง 732.80 อบต.บางเสาธง 378.13

ล าดับที่ 3 ท.นครสมุทรปราการ 709.65 อบต.บางแก้ว 342.71

ล าดับที่ 4 ท.เมืองปู่เจ้าฯ 626.12 อบต.ในคลองฯ 332.73

ล าดับที่ 5 ท.เมืองลัดหลวง 498.23 อบต.บางโฉลง 331.31
ที่มา : กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ข้อมูลรายไดข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) 
จังหวัดสมุทรปราการ  สงูสุด 5 ล าดับแรก ปี 2556
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1 โรคไม่ติดต่อ (ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน)
2 ยาเสพติด
3 มะเร็ง
4 วัณโรค
5 ไข้เลือดออก
6 โรคอุบัติใหม/่อุบัติซ้ า

7 การคุ้มครองผูบ้ริโภค (อาหารไม่ปลอดภัย)
8 ภาวะอ้วน พัฒนาการล่าช้า และฟันผุ
9 อุบัติเหตุจราจร
10 ปัญหาในแรงงานตา่งด้าว
11 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
12 สาธารณภัย
13 เอดส์
14 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (ขยะ)

ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2558



การวิเคราะห์สถานการณ์จังหวดัสมุทรปราการ (Situation Analysis)

ข้อมลูประชากร
   ตามทะเบยีนราษฎร ์
   1,251,342 คน
    คาดการณจ์ากการส ามะโน
 ประชากร ป ี58=1,925,700 คน
    แรงงานขา้มชาต ิ213,979 คน
    เชา้ไป เยน็กลบั 34,418 คน

ข้อมลู รง.อตุสาหรรม
  ป ี2557
  โรงงาน = 7,349 แหง่
  คนงาน = 522,160 คน

ข้อมลูการคมนาคม : Logistic
ทางอากาศ
  - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิเปดิ
ใหบ้รกิารเมือ่ พ.ศ.๒๕๔๙  ทกุ ๆ ชัว่โมงมีเครือ่งบนิ
ลงมากถงึ ๗๖ เทีย่วบนิ รองรบัผูโ้ดยสาร ๔๕ ลา้น
คนตอ่ป ีและรองรบัการขนถา่ยสนิคา้ทางอากาศ ๓ 
ลา้นตนัตอ่ป ีอกีทัง้ยงัมแีผนการพฒันา
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูใิหเ้ตม็ประสทิธภิาพ
 โดยมุง่สู่ความเปน็ศนูยก์ลางการบนิและขนสง่
ของภมูภิาคเอเซยีภายในป ี๒๕๕๘ และเมือ่พฒันา
ทา่อากาศยานอยา่งเตม็ศกัยภาพแลว้ จะสามารถ
รองรบัผูโ้ดยสารได ้๑๐๐ ลา้นคนตอ่ป ีและรองรบั
การขนสง่สนิคา้ได ้ ๖.๔ ลา้นตนัตอ่ปี
ทางบก
 - วงแหวนอตุสาหกรรมเชือ่มโยงเศรษฐกจิ
   (อตุสาหกรรม 2 ฝัง่แมน่้ าเจา้พระยา)
 - รถไฟฟา้เชือ่มจาก กทม. และมแีผนกอ่สรา้ง
   รถไฟฟา้ถงึบางป ู(สายสเีขยีวออ่น)
ทางน้ า
- ทา่เทยีบเรอืทีส่ าคญั (ทา่เรอืดา่นศลุกากร ทา่เรอื
กองกบัการต ารวจน้ า ทา่เรอืพระประแดง ฯ )
   

ข้อมลูสถานบรกิารสาธารณสขุ
- ครอบคลมุทกุอ าเภออยูร่ะหวา่งการยกระดบั
  ทกุแหง่ 
- สอ. (รพ.สต.) ควรมี 120  แหง่
   ปจัจบุนัม ี74 แหง่ (มาตรฐาน
   1  แหง่ตอ่ประชากร 10.000 คน)

ข้อมลูบคุลากร
ดา้นการแพทย ์
ขา้ราชการ 42.5 %
พกส  42.4 %
ลกูจา้งชัว่คราว 8.8 %
ลกูจา้งประจ า 4.8 %
พนกังานราชการ 1.7 %

การยา้ยเขา้-ออก สงู
สว่นขาดในสายวชิาชพีทีส่ าคญั ปญัหาสิง่แวดลอ้ม

- ขยะจรจดั /ขยะตกคา้ง 
ประมาณ 10 ตนัตอ่วนั /ไมม่ี
สถานทีท่ิง้ขยะ
- คุณภาพน้ าระดบั 4 , 5
ไมส่ามารถอปุโภคบรโิภคได้
- มลพษิทางอากาศจาก รง.

Problem Analysis
ปญัหาสาธารณสขุ

ทีส่ าคญั 5 ล าดบัแรก ป ี 58
1.โรคไมต่ดิตอ่ (เบาวหาน/ความดนั)
2.ยาเสพตดิ
3.มะเรง็
4.วณัโรค
5.ไชเ้ลอืดออก

 

เมืองอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
(Industrial Zone : 

The Driving force behind  Economic Growth

- Growth Rate ๖-๘ % ตอ่ปี
   สัดสว่นจากภาคอตุสาหกรรม
   ๘๓.๗๖ %
- ๑๖.๗๙ % ของ GDP(ประเทศ)
- รายได้เฉลีย่ตอ่หวั ปชก.
   ๔๐๔,๘๐๗ บาท/ปี
   สงูเปน็ล าดบั ๔ ของประเทศ
    

สุวรรณภมูิ - ประตูสู่เอเซีย
Suvarnabhumi Airport : The Gateway to Asia

ศกัยภาพของ อปท
ดา้นการเงนิมคีวามพรอ้ม

 รายได ้อปท.ล าดบั 6 ของประเทศ

หลากสีสรร วันพักผ่อน
 

อายคุาดเฉลีย่
ของคนสมทุรปราการ
   ต่ ากวา่คา่เฉลีย่ของเขต6 /ประเทศ



กรอบทิศทางและนโยบายการด าเนินงาน
สาธารณสุข จังหวดัสมุทรปราการ

ปี 2546 - 2558



กรอบทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุข 
ปี 2546 - 2549

วิสัยทศันส์ านกังานสาธารณสุขจังหวดัสมทุรปราการ
 :   เป็นองคก์รน าในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม
     สรา้งความเขม้แข็งของภาคสีุขภาพ และลดปจัจัยเสี่ยง
     ทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนจังหวัด       
     สมุทรปราการ มีสุขภาพดีอยา่งยัง่ยนื



พนัธกจิ :  1.ประสานและพัฒนายทุธศาสตร์ด้านสุขภาพ
             2.ดูแลสุขภาพประชาชนแบบองคร์วมใหม้มีาตรฐาน 
                เสมอภาค เป็นธรรม  

   3.เสรมิสร้างประชาคมสุขภาพใหม้คีวามเขม้แข็ง
   4.ควบคมุสิ่งคกุคามตอ่สุขภาพของประชาชนใหล้ดลง
   5.สนับสนนุให้เกดิปจัจยัทีม่ผีลต่อการมสีุขภาพดี

      



ยทุธศาสตร ์:
1.ยทุธศาสตร์การดูแลสขุภาพ
    1.1 กลุ่มแม่และเดก็ : ลูกเกดิรอด แมป่ลอดภยั
    1.2 กลุ่มนกัเรยีนและเยาวชน : สขุภาพสมบรูณ ์มีพฒันาการทาง
                                          อารมณท์ีเ่หมาะสม ปลอดยาเสพตดิ
    1.3 กลุ่มวยัแรงงาน : คนรุ่นใหม่ ใส่ใจสขุภาพ
    1.4 ประชาชนทั่วไป
2.ยทุธศาสตร์การลดสิ่งคกุคามตอ่สขุภาพ และการส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีวถิชีวีิตทีเ่หมาะสม
3.ยทุธศาสตร์การให้บรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐานทกุระบบ
4.ยทุธศาสตร์สนบัสนุนภาคประชาชนและภาคสีขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็ มกีารประสานการเชือ่มโยง  
   เครอืขา่ยภาคสีขุภาพแบบมสีว่นร่วม
5.ยทุธศาสตร์การพัฒนาก าลงัคนดา้นก าลงัคน และทกัษะในการปฏบิตังิาน
6.ยทุธศาสตร์การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นสขุภาพ
7.ยทุธศาสตร์การศกึษา วเิคราะห์ วิจัย เพือ่สนับสนุนการแกไ้ขปญัหาและพฒันางานสาธารณสขุ
8.ยทุธศาสตร์พฒันาระบบการบรหิารจัดการทีด่ีและมปีระสิทธิภาพ



Master Strategic Map : ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงานดา้นสขุภาพ จังหวดัสมุทรปราการ ป ี46 - 49

Social 
Impact

Customer

Finance

Internal 
Process

Learning 
and 

Growth

การพฒันาบุคลากร
ดา้นทักษะ/แนวคดิ

การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการ

ด าเนินงาน

รวบรวมข้อมลู/
ศึกษา วเิคราะห ์

วจิยั

ระบบบรกิารเชงิรุก มีมาตรฐาน
 ทกุระบบ

ประสานเชือ่มโยง
เครอืข่ายภาคี
สุขภาพ แบบมี

สว่นรว่ม

ภาคทีกุภาคสว่นมกีารประสานและ
พัฒนายทุธศาสตรใ์นการด าเนนิงาน
ดา้นสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ระบบบรหิารจดัการที่
มีประสิทธภิาพ

ประชาชนไดร้บัการดแูล
สขุภาพแบบองคร์วม มี

มาตรฐาน เสมอภาค และ
มปีระสทิธภิาพ

สิ่งคุกคามต่อสุขภาพ
ของประชาชนลดลง ภาคประชาชนมี

ความเขม้แข็ง

ประชาชนมีวถิชีีวติทีเ่หมาะสม
และสามารถปรบัตวัเขา้กบั

สภาพแวดลอ้ม

ประชาชนมสีขุภาพดี 



Master Strategic Map : ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงานดา้นสขุภาพ จังหวดัสมทุรปราการ ป ี48 - 49 

Social 
Impact

Customer

Learning 
and 
Growth

การพฒันาบุคลากร
ดา้นทักษะ/แนวคดิ

การใหเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศสนับสนุน

การด าเนินงาน

 ศกึษา วเิคราะห ์
วจิยั

คนสมทุรปราการแขง็แรง  จงัหวดั
สมทุรปราการแขง็แรง

การพฒันาและ
ประสานแผนงาน

ดา้นสชุภาพ

การบรหิารจดัการทีด่ ี
(Good Governance)

พัฒนาผลติภณัฑส์ขุภาพ
ใหม้ีคณุภาพ ไดม้าตรฐาน 

ตามเกณฑ์

ระบบบรกิารทีม่คีุณภาพ
มาตรฐานทกุระบบ

ภาคสีขุภาพมคีวาม
เข้มแขง็

ประชาชนไดร้บัการดแูลสขุภาพ
แบบองค์รวม มมีาตรฐาน เสมอ

ภาคและเป็นธรรม

สิง่คุกคามตอ่
สุขภาพของ 
ปชช.ลดลง

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2548



                               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปรับประเด็นยทุธศาสตร์

1.คนสมทุรปราการแขง็แรง
     - การดูแลสขุภาพของประชาชนแบบองคร์วม
     - การเสรมิสรา้งพฤตกิรรมสขุภาพทีด่ี

2.การลดสิ่งคกุคามตอ่สขุภาพ
3.การใหบ้ริการอย่างมคีณุภาพ มาตรฐานทกุระบบ
4.การพฒันาก าลังคนดา้นสาธารณสขุ
5.การเสริมสร้างภาคสีขุภาพใหม้ีความเขม้แข็ง
6.สง่เสรมิและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก
7.การบรหิารจดัการทีด่ี

    - การพฒันาระบบการบรหิารงาน
    - การพฒันาและประสานแผนด้านสขุภาพ
    - การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ



มกีารปรับปรงุกระบวนงานตามประเด็นยทุธศาสตร ์ โดยน าแนวคดิ 
Blueprint Forchange  ด้านกระบวนงาน และดา้นองค์กรและ
บุคลากรมาใช้ในการวเิคราะห์ GAP หรือสิ่งที่ต้องการเปลีย่นแปลง
ประกอบการจัดท าโครงการเชงิยทุธศาสตร์
 

ปงีบประมาณ 2550 

 ก าหนดค่านยิมรว่ม : สามคัค ีมวีนิยั ใฝ่คุณภาพ
 



ปงีบประมาณ 2551 

 ก าหนดค่านยิมรว่ม : สามัคคี มีวนิยั ใฝ่คุณภาพ
 

 ทบทวนและก าหนดประเด็นยทุธศาสตรใ์หม่
1.การพฒันาระบบบรหิารจัดการดา้นสุขภาพ
2.การพฒันาระบบบรกิาร
3.การส่งเสรมิการดแูลตนเองของประชาชน
4.การพฒันาภาคสีุขภาพใหม้คีวามเขม้แข็ง
 



กรอบทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุข 
ปี 2552 - 2555

วิสัยทศันร์ะบบสุขภาพ
              :  ระบบการจัดการสุขภาพที่เป็นเลศิ ภาคสีุขภาพมี
                 ความเข้มแข็ง เพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ 
                 มสีุขภาพดอียา่งยั่งยนื



พนัธกจิ :
1.ประสานและพฒันายทุธศาสตรด์า้นสขุภาพ รวมทั้งก ากับ ดูแล ประเมนิผลและสนบัสนุนการ
   ปฏบิตังิานของหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่
2.พัฒนาระบบบรหิารจัดการให้เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาล และพฒันาระบบควบคมุภายในเพือ่การ
   จัดการทรพัยากรอย่างเพยีงพอและเหมาะสม
3.ดูแลสขุภาพของประชาชนแบบองคร์วม ให้มีความเสมอภาค มาตรฐานและเปน็ธรรม
4.เสรมิสรา้งภาคเีครือขา่ยและประชาคมสขุภาพใหม้ีความเขม้แข็ง
5.ควบคมุสิง่คกุคามตอ่สขุภาพของประชาชนใหล้ดลงและการคุ้มครองผูบ้ริโภค
6.สนบัสนนุปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การมสีขุภาพดี   





ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 วเิคราะห์ External  Development Model
  : กลุ่มผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย 

 





 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 : ทบทวนและจัดท า Strategy Map

การสรา้ง
ระบบ
การ

น าองคก์ร

การพฒันา
ยทุธศาสตร์

(แผน
แมบ่ท)

การสรา้ง
คา่นยิม
องคก์ร

การสือ่สาร
ภายใน

หนว่ยบรกิารมี
บคุลากร
เพยีงพอ

 พฒันาบคุคลากรให้
มขีดีสมรรถนะและ

ทกัษะในการ
ปฏบิตังิาน

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่

ทนัสมยัพรอ้มใช้
งาน

มกีาร
จดัการ
ความรู้

สรา้งความ
ผาสกุ

บุคลากร
ในองคก์ร

พฒันาระบบควบคมุภายในใหม้ี
ประสทิธภิาพ 

ป.1 : การพฒันาระบบบรหิารจดัการ
สขุภาพ

ป.2 : การพฒันาหนว่ยบรกิาร
สขุภาพ

ป 3 : การลดภาวะคกุคามทีม่ผีลตอ่
สขุภาพ

ป 3 : การพฒันาภาคสีขุภาพและ
ส่งเสรมิการดแูลตนเองของ ปชช.

• พฒันาหนว่ยบรกิารใหม้คีณุภาพ 
มาตรฐานทกุระบบ

• พฒันาพฤตกิรรมบรกิารสคูวามเปน็เลิศ
• พฒันาระบบสง่ตอ่ผูป้ว่ยใหม้ี

ประสทิธภิาพ

• พฒันาระบบการจดัการงานคุม้ครอง
ผูบ้รโิภคดา้น สธ.ทีม่ปีระสทิธภิาพ

• พฒันางานอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม
ทีม่ปีระสทิธภิาพ

• ส่งเสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่ี
ประสทิธภิาพ

• พฒันาระบบเฝา้ระวงัและควบคมุโรคให้
มปีระสทิธภิาพ

•  สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มและ
พฒันาเครอืขา่ยดา้นสขุภาพ

• ส่งเสรมิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
สขุภาพและการดแูลตนเอง ของ ปชช.

• ดแูลและเสรมิสรา้งสขุภาพของ
ประชาชนแบบองคร์วม

• เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคี
สขุภาพ

หนว่ยงานมคีวามโดดเดน่ทางการ
บรหิารทีม่คีณุภาพตามหลกั

ธรรมาภบิาล

หนว่ยงานสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูร้บับรกิารอยา่งทัว่ถงึ

และเปน็ธรรม

ประชาชนไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ 
มาตรฐาน

 ปชช.เขา้ถงึ
บรกิารอยา่งเสมอ
ภาค    เทา่เทยีม

ปชช.มีความรู้
ความเขา้ใจใน

การใชส้ทิธขิอรบั
บรกิาร

  ปชช.มคีวามพงึพอใจตอ่ระบบบรกิาร

ปชช.ไดร้บัการคุม้ครองและเฝา้
ระวงัภยัสขุภาพ

ภาวะคกุคามตอ่สขุภาพของ
ประชาชนลดลง

 ปชช.มคีวามรู้
ตระหนกั สามารถ

ปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรมได้

ภาคมีกีาร
จดัการ

ระบบสขุ
ภาวะทีด่ี

ภาคเีขม้แขง็

 ปชช.มพีฤตกิรรมสขุภาพทีถ่กูตอ้ง
เหมาะสม

(Capacity 
Building)

การพฒันาองคก์ร

(Manage 
Resources)

ประสทิธภิาพการ
ปฏบิตังิาน

(Serve the 
Customer)
คุณภาพการ
ใหบ้รกิาร

(Run The 
Business)

ประสทิธผิลตาม
ยทุธศาสตร์

 
ระบบการจดัการสขุภาพทีเ่ปน็เลศิ

ภาคสีขุภาพมคีวามเข้มแขง็ เพือ่ประชาชนจงัหวดัสมทุรปราการ มสีขุภาพดอียา่งยัง่ยนื
Strategy Map

ประกาศ ณ วนัที ่19 ตลุาคม 52



 Value Chain : ก าหนดกระบวนการสรา้งคณุคา่และกระบวนการสนบัสนนุ

 Value Chain  : การพฒันางานสาธารณสขุ จังหวดัสมุทรปราการ

1.กระบวนงานน าองคก์ร

2.กระบวนงานพฒันาระบบบรหิารจดัการงานสาธารณสขุ

3.กระบวนงานพฒันาระบบการบรหิารทรพัยากรดา้นสาธารณสขุ

4.กระบวยงานพฒันาศกัยภาพบคุลากรและบรหิารจดัการความรู้

1.กระบวนงาน
พฒันา

หนว่ยบรกิารให้
มคีุณภาพ 
มาตรฐาน
ทุกระบบ

2.กระบวนงาน
ดแูลสุขภาพและ

เสรมิสรา้ง
สุขภาพของ

ประชาชนแบบ
องคร์วม

3.กระบวนงาน
พฒันาระบบเฝ้า

ระวงัและ
ควบคมุโรคใหม้ี
ประสทิธภิาพ

4.กระบวนงาน
คุม้ครองผู้

บรโิภคและสง่เสรมิ
การบงัคับใช้
กฎหมายทีม่ี
ประสทิธภิาพ

5.กระบวนงาน
เสรมิสรา้ง

ความเขม้แข็ง
ของภาคี
สุขภาพ

6.กระบวนงาน
ส่งเสรมิการ
ปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมสุขภาพ
และการดแูล

ตนเองของ ปชช

กระบวนการสนบัสนุน (Supportive Activity)

กระบวนการสรา้งคณุคา่ (Primary Activity)

VISION



 ก าหนดโครงการทีส่ าคัญ ( Flagship) รองรบัประเดน็ยุทธศาสตร์
ทั้ง 4 ประเด็น

 แผนงานที ่1 : การพฒันาระบบการบรหิารจดัการสขุภาพ
      โครงการที ่1 โครงการพฒันาระบบสนบัสนนุการจัดการสขุภาพ (พฒันาระบบการน าองคก์ร/ยทุธศาสตรด์้านสาธารณสขุ 
/ ระบบบรกิารจัดการงานสาธารณสขุ/ทรพัยากรสาธารณสขุ/พฒันาศกัยภาพบคุลากร และการจดัการความรู้)                   

 แผนงานที ่2 : การพฒันาหนว่ยบริการสขุภาพ
      โครงการที ่2 โครงการพฒันาหนว่ยบรกิารใหม้คีณุภาพ มาตรฐานทกุระบบ

 แผนงานที ่3 : การลดภาวะคกุคามทีม่ผีลตอ่สขุภาพ
      โครงการที ่3 โครงการพฒันาระบบเฝา้ระวงัโรคและควบคมุโรคใหม้ีประสทิธภิาพ
      โครงการที ่4 โครงการคุม้ครองผูบ้รโิภคและสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพ

 แผนงานที ่4 : การพฒันาภาคสีขุภาพและสง่เสรมิการดแูลตนเองของประชาชน
      โครงการที ่5 โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของภาคสีขุภาพ
      โครงการที ่6 โครงการสง่เสรมิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและการดแูลสขุภาพและเสรมิสรา้งสขุภาพของ
                       ประชาชนแบบองคร์วม 



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ก าหนดให้มโีครงการเชงิยุทธศาสตรใ์นลักษณะของ Flagship 

Project  จ านวน 1 โครงการ
“ โครงการเสริมสรา้งความเข้มแขง็ของภาคสีุขภาพ

Strengthening the Health Party ”



โครงการเชงิยุทธศาสตร์ ปงีบประมาณ พ.ศ.2554

Project 1 :  โครงการพฒันาระบบสนบัสนนุการจดัการสุขภาพ
Project 2 :   โครงการพฒันาหน่วยบรกิารให้มคีณุภาพ มาตรฐานทุกระบบ
Project 3 :   โครงการพฒันาระบบเฝา้ระวงัโรคและควบคุมโรคให้มีประสิทธภิาพ
Project 4 :   โครงการคุม้ครองผู้บรโิภคและสง่เสรมิการบงัคบัใชก้ฎหมายที่มปีระสิทธภิาพ
Project 5 :   โครงการเสริมสรา้งความเขม้แขง็ของภาคีสขุภาพ (Focus)
Project 6 :   โครงการสง่เสริมการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการดแูลสขุภาพ

     และการเสรมิสรา้งสขุภาพของประชาชนแบบองคร์วม

 



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 เนน้กระบวนการบรหิารเชิงกลยทุธแ์นวใหม ่เพิม่ขั้นตอน

Strategic Thinking 
เป็นกรอบทิศทางในการพฒันายทุธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัด

สมุทรปราการ

 Strategic Planning

 Strategic Thinking

 Strategic Implement

 Strategic Control

Pre – Planning
• การวเิคราะหอ์นาคตสาธารณสขุ ผลกระทบตอ่ระบบ
สขุภาพของจงัหวดัสมทุรปราการ เมือ่ประเทศไทย
เปดิเสรทีางการคา้



กรอบทศิทางการด าเนนิงานสาธารณสขุ จงัหวัดสมุทรปราการ
 ปงีบประมาณ พ.ศ.2556

วิสยัทศัน ์(VISION) ระบบสขุภาพจังหวัดสมุทรปราการ
“ ระบบการจัดการสขุภาพทีเ่ปน็เลศิ ภาคสีขุภาพมคีวามเขม้แข็ง

เพือ่ประชาชนจังหวดัสมุทรปราการมสีขุภาพดีอยา่งยัง่ยนื ”

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 
เสริมสร้างสขุภาวะ

ของ ปชช.

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2
เสริมสร้างการมีสว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้ง

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3
การบรหิารจดัการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างความผาสุกของ

บุคลากร

2 ยทุธศาสตร์
4 ตวัชีว้ัดหลกั

2 ยทุธศาสตร์
2 ตวัชีว้ัดหลกั

2 ยทุธศาสตร์
2 ตวัชีว้ัดหลกั

1 ยทุธศาสตร์
1 ตวัชีว้ัดหลกั

7 ยทุธศาสตร์    9 ตวัชี้วดัหลกั





กรอบทศิทางการด าเนนิงานสาธารณสขุ จงัหวัดสมุทรปราการ
 ปงีบประมาณ พ.ศ.2557

วิสยัทศัน ์(VISION) ระบบสขุภาพจังหวัดสมุทรปราการ
“ ระบบการจัดการสขุภาพทีเ่ปน็เลศิ ภาคสีขุภาพมคีวามเขม้แข็ง

เพือ่ประชาชนจังหวดัสมุทรปราการมสีขุภาพดีอยา่งยัง่ยนื ”

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่1 
เสริมสร้างสขุภาวะ

ของ ปชช.

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่2
เสริมสร้างการมีสว่นรว่ม

ของผูม้สีว่นเกี่ยวขอ้ง

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่3
การบรหิารจดัการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4
การสร้างความผาสุกของ

บุคลากร

4 ยทุธศาสตร์
8 ตวัชีว้ัดหลกั

3 ยทุธศาสตร์
3 ตวัชีว้ัดหลกั

4 ยทุธศาสตร์
5 ตวัชีว้ัดหลกั

3 ยทุธศาสตร์
3 ตวัชีว้ัดหลกั

14 ยทุธศาสตร์    19 ตัวชี้วดัหลกั





กรอบทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 



วิสยัทศัน์ (Vision) ระบบสุขภาพจงัหวัดสมุทรปราการ
“ ระบบการจดัการสขุภาพเปน็เลศิ  เปน็ธรรม ”
(Excellent Health Care Management and  Equitable)

คา่นยิมรว่ม “ สามคัค ี มวีนิยั  ใฝค่ณุภาพ ”

เปา้ประสงค์
๑.หนว่ยงานสามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้รับบรกิารได้อย่างมี

คณุภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เสมอภาคและเปน็ธรรม
๒.ประชาชนจังหวดัสมุทรปราการ มีพฤตกิรรมสขุภาพทีพ่ึงประสงค์ สามารถ

พึ่งตนเองดา้นสขุภาพได้
๓.ภาคเีครือข่ายด้านสขุภาพเขม้แขง็
๔.ลดภาวะคกุคามตอ่สขุภาพของประชาชน
๕.หนว่ยงานดา้นสาธารณสขุเปน็องคก์รแห่งการเรียนรู้
๖.บคุลากรสาธารณสขุ เปน็บคุคลต้นแบบดา้นสขุภาพ



กรอบทิศทางการด าเนินงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2561

วิสัยทัศน์ (VISION) ระบบสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ
“ ระบบการจัดการสุขภาพเป็นเลิศ  เป็นธรรม ”

(Excellent Health Care Management and  Equitable)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาระบบบรหิาร

จัดการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาระบบบรกิาร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
เสริมสร้างความร่วมมือและ

ความเข้มแข็งของภาคีฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ลดภาวะคุกคาม

2 ยุทธศาสตร์
2 ตัวชี้วัดหลัก

3 ยุทธศาสตร์
3 ตัวชี้วัดหลัก

4 ยุทธศาสตร์
2 ตัวชี้วัดหลัก

3 ยุทธศาสตร์
1 ตัวชี้วัดหลัก

4 ยุทธศาสตร์
3 ตัวชี้วัดหลัก

โครงการชูธง (Flagship Project)  หน่วยงานละ 1 โครงการ
46



วิสัยทัศน์ของกลุ่มงานต่างๆ ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป “ หน่วยงานท่ีมีความสุขในการท างานและตอบสนองความตอ้งการของผู้บริหาร
                               ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ”

กลุ่มงานนิติการ         “ ถูกต้อง และเปน็ธรรม ”

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ        “ บริการประทับจิต ผูกมิตรเอื้ออาทร ทุกข้ันตอนยุติธรรม ”

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ “ มุ่งมัน่พัฒนาบุคลากรและการจัดการระบบสุขภาพให้ได้คุณภาพ
   มาตรฐาน โดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม ”

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ            “ ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีสุขภาพดี สามารถจัดการสุขภาพตนเองได ้
                                            ภายใต้เครือข่ายที่เข้มแข็ง ”

กลุ่มงานควบคุมโรค             “ ประชาชนปลอดภัย เจ้าหน้าที่ปลอดภัย ”

กลุ่มงานประกันสุขภาพ         “ งานส าเร็จตามเป้าหมาย ผู้รับบรกิารพึงพอใจ ”

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ    “ ยุทธศาสตร์เป็นระบบ เชื่อมโยงทุกระดับ ทมีงานเขม้แข็ง 
                                         สูอ่งค์กรคุณภาพ ”

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข        “เครือข่ายร่วมคิด ร่วมท างานเป็นทีม เพือ่บรรลุเป้าหมายการจัดบริการ
                                        ทันตสาธารณสุข ๕ กลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ”
กลุ่มพนักงานขับรถ    “ มอือาชีพบนท้องถนน หมดกังวลวินัยจราจร ถึงท่ีหมายตรงเวลา ” 47



ล าดบั หนว่ยงาน Flagship Project
๑ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสมทุรปราการ

๑.๑ กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ โครงการวยัรุน่และเครอืขา่ยรวมพลงั สรา้งสรรคช์วีติกา้วสูก่ารแกไ้ขปญัหาการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่

๑.๒ กลุม่งานควบคมุโรค โครงการรองรบังานบรูณาการดา้นสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ (สง่สรมิ อปท.ด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม , การ

จดัท าฐานขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม และ ประสานการจดัการขยะมลูฝอยในจงัหวดัสมทุรปราการ
๑.๓ กลุม่งานทนัตสาธารณสขุ โครงการรณรงคส์ง่เสรมิทนัตสขุภาพกลุม่เดก็ปฐมวยั “ ลกูรกัฟนัด ีเริม่ทีซ่ีแ่รก ”

๑.๔ กลุม่งานคุม้ครองผูบ้รโิภค โครงการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนงานคุม้ครองผูบ้รโิภค

๑.๕ กลุม่งานประกนัสขุภาพ โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่การสง่ตอ่ผูป้ว่ยใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ยระบบคอมพวิเตอรจ์งัหวดั

สมทุรปราการ (โปรแกรม Thai Refer)
๑.๖ กลุม่งานพัฒนาทรพัยากรบคุคลและคณุภาพบรกิาร โครงการพฒันาระบบสขุภาพอ าเภอเพือ่รองรบัระบบบรกิารสขุภาพทีเ่ชือ่มโยงระบบปฐมภมูกิบัชมุชน สู่

ทอ้งถิน่อยา่งมคีณุภาพ
๑.๗ กลุม่งานบรหิารทัว่ไป โครงการประชมุเชิงปฏบิตักิาร การจดัท าแนวทางปฏบิตักิารจดัซือ้/จดัจา้ง และการเบกิจา่ยเงนิของ

หน่วยงานในสงักดั สสจ.สป
๑.๘ กลุม่งานพัฒนายทุธศาสตรส์าธารณสขุ โครงการนเิทศและประเมนิผลเฉพาะกจิเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายสูก่ารปฏบิตัใินระดบั ศสม./รพ.สต.

๒ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอเมอืง โครงการขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะในการจดัการโรคเบาหวาน
๓ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบางพลี การจดัการและพฒันาคณุภาพระบบขอ้มลู 
๔ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอพระประแดง โครงการสถานประกอบการยคุใหมใ่สใ่จสขุภาพ  

โครงการพฒันาระบบบรกิารเพือ่ใหด้กีว่าเดมิ (The Better Service) 

โครงการพฒันาระบบสขุภาพอ าเภอ ๓ D  (DM , DHF , Drug)
๕ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบางบอ่ โครงการพฒันาเครอืขา่ยสขุภาพอ าเภอบางบอ่เพือ่ระบบสขุภาพอ าเภอทีย่ัง่ยนื (DHS)

โครงการพฒันาระบบฐานขอ้มลู ใหเ้ปน็ฐานขอ้มลูเดยีวกนัทัง้จงัหวดั 
๖ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอพระสมทุรเจดยี์ โครงการ DHS to DHS (District Health System to Diabetes and Hypertension  System Care)

๗ ส านกังานสาธารณสขุอ าเภอบางเสาธง โครงการพฒันาศกัยภาพเครอืขา่ยทมีงานสง่เสรมิสขุภาพและควบคมุโรคแบบบรูณาการ

สรปุโครงการชธูง (Flagship Project) ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
จ าแนกตามหนว่ยงานตา่งๆ



(1) ศกึษาความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี (Stakeholder) โดยการ
ใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็

(2) ประชมุวเิคราะหแ์ละจดัล าดบั
ความส าคญัปญัหาสาธารณสขุ

 (4 กนัยายน 2558)

(3) ประชมุผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่เตรยีมความ
พรอ้มดา้นตา่งๆ

(สงิหาคม-กนัยายน 2558)

(4) อบรมใหค้วามรูก้รอบทศิทางการ
ด าเนนิงาน : “สถานการณแ์ละความ
เคลือ่นไหวดา้นสขุภาพ ” เพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการจดัท าแผนฯ

(9 กนัยายน 2558)

ระยะ Pre - Planning

(5) ประชมุเชิงปฏบิตักิาร “การ
จดัท าแผนยทุธศาสตรร์ะบบสขุภาพ 

จงัหวดัสมทุรปราการ” 
(22-24 กนัยายน 2558)

(6) การประชมุสมัมนาน าเสนอกรอบ       
ทศิทางการด าเนนิงานป ี2559 และ

ศกึษาดงูานดา้นการพฒันาระบบบรกิาร 
(service plan)

(28-29 กนัยายน 2558)

(7) ด าเนนิการจดัท าแผนยทุธศาสตร์
ระบบสขุภาพอ าเภอระยะ 5 ป ี                

(ป ี2559-2563)
(ตลุาคม 2558)

(8) หนว่ยงานตา่งๆ ด าเนนิการจดัท า
แผนปฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุ ป ี
2559 และน าเสนอแผนฯ เพือ่ขอ

อนมุตัภิายในวนัที ่31 ตลุาคม 2558
(ตลุาคม 2558)

ระยะ Planning

(9) หนว่ยงานตา่งๆด าเนนิการตาม
แผนปฏบิตักิารฯ

(10) ควบคมุ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผล
การด าเนนิงาน

ระยะ Post - Planning

Road Map การบรหิารการพฒันา (Development Administration) ยทุธศาสตรร์ะบบสขุภาพ

และการจดัท าแผนปฏิบตัิงานดา้นสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2559 จงัหวัดสมทุรปราการ

•การวเิคราะหจ์ดุยนืการพฒันายทุธศาสตรฯ์
• ทบทวนทศิทางการพฒันาตามแผนยทุธศาสตรฯ์
• การก าหนดยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์และมาตรการ 

• Population Aging and Health 
• ภมูภิาคอาเซยีน ความเปลีย่นแปลงดา้นสขุภาพ

• นโยบายและกรอบทศิทางการด าเนนิงานของ คปสอ. 
• ศกึษาดงูาน Service Plan รพ.ปากชอ่งนานา นครราชสมีา



VISION ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดสมุทรปราการ ( ปี 2546 – 2551)
     “ องคก์รน าในการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม สรา้งความเข้มแขง็ของภาคสีุขภาพ
และลดปจัจยัเสีย่งที่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนจงัหวัดสมุทรปราการ
มีสุขภาพดอีย่างยัง่ยืน ”

VISION ระบบสขุภาพ ( ปี 2552 - 2557)
     “ ระบบการจดัการสุขภาพที่เปน็เลศิ  ภาคสีุขภาพมคีวามเข้มแขง็ 
เพื่อประชาชนจงัหวัดสมุทรปราการ มสีุขภาพดอีย่างยัง่ยนื”

VISION ระบบสขุภาพ ( ปี 2558)
     “ ระบบการจดัการสุขภาพเปน็เลศิ เปน็ธรรม ”

 ทศิทางวิสัยทศัน ์ปี 2546 – 2558 (13 ป)ีสรุป



ปี 2546 – 2551
1.ประสานและพฒันายทุธศาสตร์ดา้นสขุภาพ
2.ดแูลสขุภาพประชาชนแบบองคร์วมใหม้มีาตรฐาน เสมอภาค และเปน็ธรรม
3.เสรมิสรา้งประชาคมสขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็
4.ควบคมุสิง่คกุคามตอ่สขุภาพของประชาชนใหล้ดลง
5.สนบัสนนุใหเ้กดิปัจจยัทีม่ผีลตอ่การมสีขุภาพดี

พนัธกจิของส านกังานสาธารณสขุจงัหวัดสมุทรปราการ ปี 2544 – 2558 (15 ปี)

ป ี2552 – 2553
1.ประสานและพฒันายทุธศาสตร์ดา้นสขุภาพ รวมทัง้ก ากับ ดแูล ประเมนิผลและสนบัสนนุการ

       ปฏบิัตงิานของหนว่ยงานสาธารณสขุในพืน้ที่
2.พฒันาระบบบรหิารจดัการใหเ้ปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล และพฒันาระบบควบคมุภายในเพือ่การ

                   จัดการทรพัยากรอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม
3.ดแูลสขุภาพของประชาชนแบบองคร์วม ใหม้คีวามเสมอภาค มาตรฐานและเปน็ธรรม
4.เสรมิสรา้งภาคเีครอืขา่ยและประชาคมสขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็
5.ควบคมุสิง่คกุคามตอ่สขุภาพของประชาชนใหล้ดลงและการคุม้ครองผูบ้รโิภค

 6.สนบัสนนุปัจจยัทีม่ผีลกระทบตอ่การมสีขุภาพดี   



ป ี2554 – 2558
1.พฒันาระบบการน าองคก์รของหนว่ยงานและสถานบริการสาธารณสขุใหม้คีวามเปน็เลศิ
2.พฒันาระบบการบรหิารจดัการงานสาธารณสขุ ทัง้ในดา้นการวางแผนยทุธศาสตร ์(แผนแมบ่ท) การนิเทศ ก ากับ ตดิตาม   
   และประเมนิผล ระบบขอ้มลูขา่วสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ และการประสาน
   ความรว่มมอืในการด าเนนิงานสาธารณสขุกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholder) เปน็ไปอยา่งมีประสทิธภิาพ
3.พัฒนาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรสาธารณสุขของหนว่ยงานและสถานบรกิารสาธารณสขุใหเ้ปน็ไปอย่างมีประสิทธภิาพ มีความ
   คุ้มค่าและเกดิประโยชนส์งูสดุ
4.พัฒนาศักยภาพของบคุลากรด้านสาธารณสขุ และบรหิารจดัการความรู้ (KM) เพือ่สนบัสนุนการเปน็องค์กรแหง่การเรยีนรู้ และองคก์รที่
   มีขดีสมรรถนะสงู
5 พฒันาระการเฝ้าระวงัโรคและควบคุมโรคของหนว่ยงานและสถานบรกิารสาธารณสุขใหม้ีประสิทธภิาพ
6.หนว่ยงานและสถานบรกิารสาธารณสขุ ด าเนินการดแูลและเสรมิสร้างสขุภาพของประชาชนจงัหวดัสมทุรปราการแบบองค์รวม
7.พัฒนาระบบการเฝ้าระวงัโรคและควบคมุโรคของหนว่ยงานและสถานบรกิารสาธารณสขุใหม้ีประสิทธภิาพ
8.คุม้ครองผู้บรโิภคและสง่เสริมการใชก้ฎหมายที่มปีระสิทธภิาพ
9.เสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคสีุขภาพของจงัหวดัสมุทรปราการ
10.สง่เสรมิการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพและการดแูลตนเองของประชาชน   



ประเดน็ยุทธศาสตร์ ปี 2546 – 2558 (13 ปี)

ป ี2546 – 2548
1.ยทุธศาสตรก์ารดแูลสขุภาพ
    1.1 กลุม่แมแ่ละเดก็ : ลกูเกดิรอด แมป่ลอดภยั
    1.2 กลุม่นกัเรยีนและเยาวชน : สุขภาพสมบูรณ ์มพีฒันาการทางอารมณท์ีเ่หมาะสม ปลอดยาเสพตดิ
    1.3 กลุม่วยัแรงงาน : คนรุน่ใหม ่ใสใ่จสขุภาพ
    1.4 ประชาชนทัว่ไป
2.ยทุธศาสตรก์ารลดสิง่คกุคามตอ่สขุภาพ และการสง่เสรมิใหป้ระชาชนมวีถิีชวีิตทีเ่หมาะสม
3.ยทุธศาสตรก์ารให้บรกิารอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐานทกุระบบ
4.ยทุธศาสตรส์นบัสนนุภาคประชาชนและภาคสีขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็ มกีารประสานการเชือ่มโยง  
   เครอืขา่ยภาคสีขุภาพแบบมสีว่นรว่ม
5.ยทุธศาสตรก์ารพฒันาก าลงัคนดา้นก าลงัคน และทกัษะในการปฏิบัตงิาน
6.ยทุธศาสตรก์ารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศสนบัสนนุการด าเนนิงานดา้นสขุภาพ
7.ยทุธศาสตรก์ารศกึษา วเิคราะห ์วจิยั เพือ่สนบัสนนุการแกไ้ขปญัหาและพฒันางานสาธารณสขุ
8.ยทุธศาสตรพ์ฒันาระบบการบรหิารจัดการทีด่แีละมปีระสทิธภิาพ



ป ี2549 - 2551 
1.คนสมทุรปราการแขง็แรง

     - การดแูลสขุภาพของประชาชนแบบองคร์วม
     - การเสรมิสรา้งพฤติกรรมสขุภาพที่ดี

2.การลดสิง่คกุคามตอ่สขุภาพ
3.การใหบ้ริการอยา่งมคีณุภาพ มาตรฐานทกุระบบ
4.การพฒันาก าลงัคนดา้นสาธารณสขุ
5.การเสรมิสรา้งภาคสีขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็
6.สง่เสรมิและพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
7.การบรหิารจดัการที่ดี

    - การพฒันาระบบการบรหิารงาน
    - การพฒันาและประสานแผนดา้นสขุภาพ
    - การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ป ี2552  
1.พฒันาระบบบรหิารจดัการสุขภาพ
2.พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
3.การสง่เสรมิการดแูลตนเองของประชาขน
4.การพฒันาภาคสีขุภาพใหม้คีวามเขม้แขง็



ป ี2553 - 2555
1.พฒันาระบบบรหิารจดัการสุขภาพ
2.พฒันาระบบบรกิารสขุภาพ
3.การลดภาวะคกุคามทีม่ผีลตอ่สขุภาพ
4.การพฒันาภาคสีขุภาพและสง่เสรมิการดแูลตนเองของประชาชน

ป ี2556 - 2557
1.เสรมิสรา้งสขุภาวะของประชาชน
2.เสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
3.การบรหิารจดัการ
4.การสรา้งความผาสกุของบคุคลากร

ป ี2558
1.พฒันาระบบบรหิารจดัการสุขภาพ
2.พฒันาระบบบรกิาร
3.พฒันาวชิาการ
4.เสรมิสรา้งความรว่มมอืและความเขม้แขง็ของภาคสีขุภาพ
5.ลดภาวะคกุคามตอ่สขุภาพ



สวัสดี


