
สารบัญ 

ตัวชี้วัด
สตป.  

ปี 
2560 

ตัวชี้วัด หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ 

(Focal Point) 

หน้า 

 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ   

1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย (ไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)  กรมอนามัย 1-5 

2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) กรมอนามัย 6-12 

3 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่
อายุ 5 ปี (ชาย 113 หญิง 112) 

กรมอนามัย 13-16 

4 ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66) กรมอนามัย 17-25 

5 ร้อยละของเด็กกลุ่มอาย ุ0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52) กรมอนามัย 26-30 

6 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 
1,000 คน (เป้าหมายไม่เกิน 42 ต่อ 1,000 คน) 

กรมอนามัย 31-37 

7 ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์  (เป้าหมายร้อยละ 50)   

กรมอนามัย/ 
กรม สบส. 

38-45 

8 ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  

กรมควบคุมโรค 46-49 

9 อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม ่(ร้อยละ85)  กรมควบคุมโรค 50-55 

10 อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ าของเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี (ไม่เกิน 5 ต่อแสน
ประชากร) 

กรมควบคุมโรค 56-58 

11 อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน) กรมควบคุมโรค 59-64 

12 อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ (HT ลดลงร้อยละ 2.5  
DM ลดลงร้อยละ 5) 

กรมควบคุมโรค 65-69 

13 ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (เป้าหมายร้อย
ละ 80 ) 

อย. 70-75 

14 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา (3 month remission rate) (เป้าหมาย 2560 ร้อยละ 92) 

กรมการแพทย ์ 76-77 

15 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(เป้าหมายร้อยละ 95) 

อย. 78-80 

16 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายก าหนด (ร้อยละ 100) 

กรม สบส. 81-83 

17 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ ์GREEN&CLEAN 
Hospital  

กรมอนามัย 
กรมควบคุมโรค 

84-86 

 

 

 

 



ตัวชี้วัด  
ปี 

2560 

ตัวชี้วัด หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ 

(Focal Point) 

หน้า 

 คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ   
18 -ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวท่ีเปิดด าเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)   

(เป้าหมายร้อยละ 90) 
สนย. 87-91 

19 ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได ้
 (เป้าหมาย DM ≥ ร้อยละ 40  HT ≥ ร้อยละ 50 ) 

กรมควบคุมโรค 92-94 

20 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับการประเมินโอกาส
เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (เป้าหมาย ≥ ร้อยละ 80 ) 

กรมควบคุมโรค 95-98 

21 อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (เป้าหมายร้อยละ 7)  กรมการแพทย ์ 99-102 
22 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (เป้าหมาย รพ.แม่ข่ายผ่าน

เกณฑ์ RDU1 และหน่วยบริการลูกข่ายในเครือข่ายปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ RDU2) 
เกณฑ์ตัวชี้วัด : รพ.RDU ขั้นที่ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ รพ.ทั้งหมด)  

กรม สบรส. 
อย. 
กรมวิทย์ฯ 

103-106 

23 อัตราตายทารกแรกเกิด (ไม่เกิน 4 ต่อหนึ่งพันเกิดมีชีพ) กรมการแพทย ์ 107-108 
24 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้

มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)  
กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯ 

109-112 

25 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ  (ไม่เกิน 6.3 ต่อประชากรแสนคน) กรมสุขภาพจิต 113-119 
26 อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ไม่เกิน 28 ต่อแสนประชากร) กรมการแพทย ์ 120-121 
27 ลดระยะเวลารอคอย ผ่าตัด เคมีบ าบัด รังสีรักษา ของมะเร็ง 5 อันดับแรก  กรมการแพทย ์ 122-123 
28 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr 

(เป้าหมาย ≥ 65 % ) 
กรมการแพทย ์ 124-125 

29 ร้อยละของผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 
30 วัน (เป้าหมาย ≥ 80 %) 

กรมการแพทย ์ 126-127 

30 จ านวนการปลูกถ่ายไตส าเร็จ กรมการแพทย ์ 128-128 
31 ร้อยละของโรงพยาบาล F2 ขึ้นไป ท่ีมีระบบ ECS คุณภาพ (ร้อยละ 60) กรมการแพทย ์ 129-130 
32 อัตราตายจากการบาดเจ็บ (Trauma)  กรมการแพทย ์ 129-130 
33 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการ

รับรอง HA ขั้น 3 (เป้าหมาย 1.ร้อยละ 100 ของ รพศ./รพท.  
2.มากกว่าร้อยละ 80 ใน รพช. ) 

สบรส. 131-133 

34 ร้อยละของ รพ.สต. ในแต่ละอ าเภอท่ีผ่านเกณฑ์ระดับการพัฒนาคุณภาพ 
ติดดาว (เป้าหมายร้อยละ 10) 

สนย. 186-188 

เพิ่ม 1 สูติกรรม  134-134 
เพิ่ม 2 ศัลยกรรม  184-185 
เพิ่ม 3 อายุรกรรมอัตราตายจาก Sepsis/septic shock ≤ 30 %   135-135 
เพิ่ม 4 กุมารเวชกรรม อัตราป่วยตายโรคปวดบวมในเด็ก 1 เดือน – 5 ปี บริบูรณ ์

(เป้าหมาย ≤10 %) 
 136-136 

เพิ่ม 5 ออร์โธปิดิกส์ ร้อยละของการดูแลรักษาผู้ป่วยท่ีมีกระดูกหักไม่ซับซ้อนใน รพช. M2  
ลงไป( ≥70 %)  

 137-137 

เพิ่ม 6 สุขภาพช่องปาก ร้อยละของ รพ.สต./ศสม. ที่จัดบริการสุขภาพช่องปากท่ีมีคุณภาพ 
(ร้อยละ 60) 

 138-143 

เพิ่ม 7 Palliative Care เป้าหมาย โรงพยาบาลระดับ M2, F1-3 ร้อยละ 50  
โรงพยาบาลระดับ A , S , M1 (ร้อยละ 20) 

 144-145 

เพิ่ม 8 อาชีวเวชศาสตร ์  146-147 



 
 

 

ตัวชี้วัด
สตป.  

ปี 
2560 

คณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ 

(Focal Point) 

หน้า 

35 ร้อยละของเขตสุขภาพท่ีมีการบริหารจัดการระบบการผลิตและพัฒนาก าลังคนได้
ตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 

สบช. 
สนง.เขตสุขภาพ 

148-151 

36 ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีการน าดัชนีความสุขของคนท างาน (Happy Work Life 
Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ 

กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
สนย. 

152-153 

37 ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด กรม สบส. 154-161 

 

ตัวชี้วัด
สตป.  

ปี 
2560 

ตัวชี้วัด หน่วยงานหลัก
รับผิดชอบ 

(Focal Point) 

หน้า 

 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ   

38 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  ศูนย์ปราบปราม
การทุจริต 

162-164 

39 ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสด ุ
ทันตกรรม  

สบรส. 165-172 

40 ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล สนย. รายงาน 
รอบ 6 เดือน 

41 ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินปี 2560 สพฉ. 173-175 
42 ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน กลุ่มประกัน

สุขภาพ 
176-179 

43 ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้านสุขภาพท่ีให้หน่วยงานต่างๆน าไปใช้ประโยชน ์ ส านักวิชาการ 180-181 
เพิ่ม 1 หน่วยงานสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีระบบการควบคุมภายใน  การ

บริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน 
กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน 

182-183 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ร่าง) 
สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ (ตก.1)  

เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
          ระหวา่งวนัที่  22 - 24 กุมภาพันธ์  2560 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด สมุทรปราการ  เขตสุขภาพที.่.....6.........  ตรวจราชการวันที่ ...22-24 กุมภาพันธ์ 2560... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
อัตราส่วนการตายมารดาต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

2. สถานการณ์ 
จากการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 และไตรมาสแรกปี 60 จังหวัดสมุทรปราการไม่มีมารดา

เสียชีวิต หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ร้อยละ 49.46 ฝากครรภ์ครบตามเกณฑ์ 
ร้อยละ 38.5  หญิงตั้งครรภ์มีภาวะโลหิตจาง ร้อยละ 15.12 หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 
79.5  หญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์ร้อยละ 37.49 โรงพยาบาล จ านวน 5 แห่ง  ผ่านการ
ประเมินตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กและยังไม่หมดอายุ จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 40 และครบเวลารอ
ประเมินซ้ า จ านวน 3 แห่ง ในปี 2560 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ไตรมาสแรกปี 2560 และ ปี 2559 (*HDC วันที่ 10 มกราคม 2560,**

สสจ.สมุทรปราการ)  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์

เป้าหมาย 
รายการ
ข้อมูล 

สมุทร 
ปราการ 

บาง
บ่อ 

บางพลี บาง
จาก 

พระสมุทร
เจดีย ์

บ า ง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

ปีงบ 59 

1. อั ต ร า ส่ ว น ก า ร ต า ย
มารดา** 

ไม่เกิน 20 
:การเกิดมี
ชีพแสน

คน 

เป้าหมาย 1,760 512 520 146 88  3,026  
 ผลงาน 0 0 0 0 0  0 0 
 อัตราส่วน 0 0 0 0 0  0 0 

2. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
ครั้งแรก ≤ 12 wk * 

ร้อยละ 
60 

เป้าหมาย 651 72 115 182 128 43 1191 4981 
 ผลงาน 301 39 54 107 80 14 595 2249 
 ร้อยละ 46.24 54.1

7 
46.9

6 
58.7

9 
62.5 32.5

6 
49.96 45.15 

3. หญิงตั้งครรภ์ทุกรายไดร้ับ
การคัดกรองภาวะเสี่ยง
และพบภาวะเสีย่ง** 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 25 

เป้าหมาย ระหว่างด าเนินการ 
ผลงาน         
ร้อยละ         

4. หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์
คุณภาพครบ 5 ครั้ง
เกณฑ*์  

ร้อยละ 60 เป้าหมาย 648 71 115 182 128 43 1187 4962 
ผลงาน 221 29 38 91 67 11 457 1611 
ร้อยละ 34.1 40.8

5 
33.0

4 
50.0

0 
52.34 25.5

8 
38.50 32.47 

5. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์
ได้รับยาเมด็เสริมไอโอดีน* 

ร้อยละ 100 เป้าหมาย 1735 407 845 561 260 323 4131 11433 
ผลงาน 1259 357 700 445 226 297 3284 9262 
ร้อยละ 72.56 87.7

1 
82.8

4 
79.3

2 
86.92 91.9

5 
79.50 81.01 

6. หญิงหลังคลอดได้รับการ
ดูแลครบ 3 ครั้งตาม
เกณฑ*์ 

ร้อยละ 
65 

เป้าหมาย 648 71 115 182 128 43 1187 4962 
ผลงาน 234 17 44 89 51 10 445 1648 
ร้อยละ 36.11 23.9 38.2 48.90 39.84 23.2 37.49 33.21 

แบบ ตก. 1 
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ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

สมุทร 
ปราการ 

บาง
บ่อ 

บางพลี บาง
จาก 

พระสมุทร
เจดีย ์

บ า ง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

ปีงบ 59 

4 6 6 
7. ภาวะตกเลือดหลังคลอด** ร้อยละ 5 เป้าหมาย 1,760 512 520 146 88 0 3026 8234 

ผลงาน 68 17 22 4 3 0 114 171 
ร้อยละ 3.86 3.32 4.23 2.74 3.41 0 3.77 2.08 

8. ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ*์ 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

เป้าหมาย 1180 162 206 259 86 32 1925 1917 
ผลงาน 200 11 17 43 10 10 291 431 
ร้อยละ 16.95 6.79 8.25 16.6

0 
11.63 31.2

5 
15.12 22.5 

9. ร้อยละของโรงพยาบาล
ผ่านมาตรฐานงานอนามัย
แม่และเด็ก** 

ไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 70 

เป้าหมาย 1 1 1 1 1 1 5 5 
ผลงาน 18 มิ.ย.

57 
7 
ส.ค.
55 

ธ.ค.
56 

5 
ส.ค. 
55 

22 ส.ค.
55 

ไม่มี
คลอด 

2 2 

ร้อยละ 100 0 100 0 0 - 40 40 

 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
(small success) 

1.การถ่ายทอดนโยบาย
และการขับเคลื่อนงาน 

1.1.มีการถ่ายทอดนโยบายจากสว่นกลาง
ถึงผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
1.2.ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย  
MCHboard ร่วมกับ Service plan 
วิเคราะห์ วางแผนงาน โครงการ การ
ก ากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯตามสภาพ
ปัญหาพื้นท่ี 
1.3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการ
บริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
โดยอบรมทีมประเมินมาตรฐานและผู้
ปฏิบัตAิNC&LR 
1.4.การจดัโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบ
ส่งต่อ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มภีาวะเสี่ยง
พบสูติแพทย ์

- คณะท างานแม่และเด็กระดับจังหวัด ใช้
กลไกการขับเคลื่อนงานอนามัยแมแ่ละเด็ก
โดย (MCH Board)  ร่วมกับงาน Service 
Plan สูติกรรมและกุมารเวชกรรม ร่วม
ถ่ายทอดนโยบาย วิเคราะห์ วางแผน 
ควบคุมก ากับ ติดตามงาน แก้ไขปญัหาตาม
สภาพปัญหาพื้นที่ และประเมินผลงาน
ด าเนินการแล้ว  1 ครั้ง เมื่อ  ตุลาคม 
2559  
- จัดท า CPG ของจังหวัด เรื่อง PPH และ 
PIH โดยการระดมสมองสูติแพทยข์อง
โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด  
- จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อการบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก โดยอบรมผู้ปฏิบัติงาน ANC ทุกระดับ
โดยวิทยากรสูติแพทย์ ในจังหวัด  (แผน
ด าเนินการเดือนเมษายน 60) 

3 เดือน 
สสจ.สามารถประสาน
ความร่วมมือกับสูติ
แพทย์และกุมารแพทย์
และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างด ี
มีการสื่อสารนโยบาย
และตดิตามการ
ด าเนินงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
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มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
(small success) 

2.การจัดการระบบ
ข้อมูลและการเฝ้าระวัง 

 

2.1.จังหวัดมีการรายงาน/สืบสวนสาเหตุ
การตายมารดาโดยใช้แบบฟอร์ม ก1-CE
และการจัดท า Conference case
วิเคราะห์แกป้ัญหา รวมถึงการส่งกลับ
ข้อมูลสู่หน่วยบริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 

2.2.มีข้อมูลการตายมารดา และวเิคราะห์
ข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังและวางแผนงาน 

2.3.มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ การ
วางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

- คณะท างานแม่และเด็กระดับจังหวัด 
(MCH Board)  จัดประชุมสตู-ิเด็ก  Case 
Conference ทุกเดือนเว้นเดือน จะเลือก
Case ที่เป็นปัญหา หรือน่าสนใจ โดยมี
เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบงานสูติกรรม และ
กุมารเวชกรรมของโรงพยาบาล   ทุกแห่ง
เข้าร่วม                                                
- เมื่อมีกรณมีารดาตาย  โรงพยาบาลต้อง
รายงานส่งส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด ดังน้ี 
แบบ ก.1  ส่งภายใน 7 วันและแบบ RCA 
(Root Cause Analysis) ภายใน 30 วัน
หลังมารดาตายเพื่อประกอบการท า Case 
Conference ระดับโรงพยาบาล และระดับ
จังหวัด เพื่อการวิเคราะห์แก้ปญัหา  ค้นหา
สาเหตุและวางแผนแก้ไข 

สสจ.เป็นศูนยร์วบรวม
ข้อมูลให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  
และประสานรวบรวม
ข้อมูลได้รวดเร็ว                  

3.พัฒนาระบบบริการ
และการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 

3.1.การพัฒนาคณุภาพระบบบริการฝาก
ครรภ์และห้องคลอด ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลลูกเกดิรอดแม่ปลอดภยั    
3.2.การจดัการความเสีย่งเพื่อลดการตาย
มารดา 

- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดทีม่ีประสิทธิภาพเปดิ

ให้บริการ 24 ช่ัวโมง หรือมีระบบ
เครือข่ายในการหาเลือด 
- มียาจ าเป็นส าหรับห้องคลอด 3 ตัว 

ได้แก่ oxytocin  methergincytotec 
3.3.การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญงิ
ตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการสง่ต่อเพื่อ
การดูแลรักษา 
3.4.หญิงตั้งครรภ/์คลอดที่มีภาวะเสี่ยง 
ต้องได้รับการตดิตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5.สนับสนุนการเข้าถึงบริการของหญิง
ตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตาม
โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ 

- นิเทศ ก ากับ ประเมินการด าเนินงาน
โรงพยาบาล ให้จดับริการตามมาตรฐาน 
“โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแมป่ลอดภัย” เน้น
ประเด็นส าคญัดังนี ้
 1. เน้นให้เจ้าหนา้ที่เพิ่มการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งในหญิงตั้งครรภ์ หญิงคลอด 
และมารดาหลังคลอด 
 2. ก าชับให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบตัิตาม 
CPG (Clinical Practice Guideline) อย่าง
เคร่งครดั 
 3. ห้องคลอดโรงพยาบาลทุกแห่งใช้ถุงตวง
เลือดในหญิงคลอดปกติทุกราย 
 4. มีระบบเครือข่ายในการหาเลือดจาก
โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง  สภากาชาด ได้
ภายในเวลาไมเ่กิน 30 นาที 
 5. ห้องคลอดมยีาที่จ าเป็น 3 ตัว ได้แก่ 
oxytocin  methergin  cytotec  และ
พร้อมใช้เสมอ    
- ท าแผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรงาน
อนามัยแม่และเด็ก เพื่อใหก้ารบรกิารที่
เป็นไปตามมาตรฐาน  
- สอนภาคปฏิบตัิให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีที่
เข้าท างานใหม่ในการเฝ้าระวังความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์ หรือขณะคลอด 

1. มีการจัดท าคู่มือ 
แนวทางการดูแลเพื่อ
ป้องกันการเสียชีวิต
ของมารดาจาก PPH 
และ PIH  
 

4.ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ 

4.1.ส่งเสริมการใช้สมดุบันทึกสุขภาพแม่
และเด็กในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง                                   
4.2.จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพื่อให้หญิง

-  หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้ง รพ.
สต. และโรงพยาบาลชุมชน มีหัวข้อการให้
ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์  มารดาหลังคลอด
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มาตรการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ ์
(small success) 

 ตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรมสขุภาพท่ี
ถูกต้อง 

และญาติ ทุกครั้งท่ีมารบับริการ ตาม
หลักสตูร “โรงเรียน พ่อ แม่” เน้นการสร้าง 
“พ่อ แม่ ผู้ปกครองคุณภาพ” ให้มีทักษะ
เรื่องพฤติกรรมการดแูลสุขภาพตนเอง  
ส่งเสริมการเลีย้งดูลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย  6 เดือน  และ“กิน กอด เล่น 
เล่า” พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถตดิตาม    
การเจรญิเติบโต และพัฒนาการตามวัยโดย
เน้นให้อ่านความรู้จากสมดุบันทึกสุขภาพแม่
และเด็ก 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการดูแลสุขภาพ
หญิงตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน 

5.1. ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะน ากินยา
เสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก โฟลิค เริ่มที่ไตรมาส
แรก 
5.2. ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดท า
แผนพัฒนาแม่และเด็กองคร์วมในระดับ
ต าบล                             
5.3. มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น 
สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว 
โภชนาการ  ภาวะเสีย่งฯ   
5.4.สาม/ีญาติร่วมเข้าโรงเรียนพอ่แม่เพื่อ
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ ์

- สนับสนุนทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหา
หญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะน า
กินยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก    โฟลิค  เริ่ม
ที่ไตรมาสแรก                                           
- บูรณาการงานต าบลจัดการสุขภาพ 
สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ภาคีเครือข่าย สนับสนุนงานอนามยัแม่และ
เด็กร่วมกับชุมชน 
- สสจ.ร่วมกับ คปสอ. นิเทศ ก ากบั ประเมิน
การจัดบริการ ประสานงานและ
ประชาสมัพันธ์ตามชุดสิทธิประโยชน์กลุ่มแม่
และเด็ก ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุกสิทธ์ิ  
ประชาสมัพันธ์เชิงรุกในพ้ืนท่ี  โดยสื่อ
ท้องถิ่น  สื่อบุคคล  (อสม.)  

 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่
ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
1.การถ่ายทอด
นโยบายและการ
ขับเคลื่อนงาน 

  - 

2.การจัดการระบบ
ข้อมูลและการเฝ้า
ระวัง 

 - เน้นการคีย์ข้อมูลและติดตาม
ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม ทุกเดือน 
เพ่ือทราบสถานการณ์ และ
วางแผนแก้ไข(เพ่ือสามารถ
เปรียบเทียบกับจังหวัดและเขต
อ่ืนๆได้) 

- 

3.พัฒนาระบบบริการ รพ.อยู่ระหว่างรอรับการ การเยี่ยมเสริมพลังและประเมิน - 
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มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่
ท าให้การด าเนินงานไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการ
รับไปประสาน หรือ 

ด าเนินการต่อ 
และการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเมินซ้ า รับรองตามมาตรฐานงาน
อนามัยแม่และเด็ก รพ.และรพ.
สต.อย่างต่อเนื่องภายในเวลา 

4.ส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพ 

- การจัดบริการโรงเรียน
พ่อแม่ในหน่วยบริการทั้ง 
ANC WCC และศพด.  

- พัฒนาโรงเรียนพ่อแม่ และ
ส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัวได้เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมการเกิดและ
เติบโตอย่างมีคุณภาพ ให้
ครอบคลุมมากขึ้น 

- 

5.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการดูแล
สุขภาพหญิงตั้งครรภ์
ของครอบครัว ชุมชน 

- การบูรณาการการ
ด าเนินฯ ยังไม่ครอบคลุม
ภาคีทุกภาคส่วน 

- พยายามสร้างเครือข่ายการ
ท างานกับอปท. ชุมชน และ 
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ 
เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย
มาก อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมติดตามการกินยา
วิตามิน ธาตุเหล็ก โฟเลต และ
ไอโอดีน  
 

- 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

.................................................................................................................................................................... ..........

.................................................................................................................................................................. 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................  
 
       ผู้รายงาน   นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ์ 
                                   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
                         วัน/เดือน/ปี   23 มีนาคม 2560 
                          โทร   0864210150 
                                                                     e-mailtatidtang@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัด สมุทรปราการ เขตสุขภาพที.่.....6.........  ตรวจราชการวันที่ ...22-24 มีนาคม 2560... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการเด็กสมวัย ไม่น้อยกว่า 85 

2. สถานการณ์ 
การด าเนินงานในไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2560  เด็ก 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองร้อยละ 61.31 มี

พัฒนาการเด็กสมวัย ร้อยละ 84.19 พบสงสัยล่าช้าเพียงร้อยละ 15.4 และติดตามกระตุ้นรับการประเมินซ้ าได้เพียง 
ร้อยละ 47.67ทารกแรกเกิดน้ าหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.15 มีอัตราขาดออกซิเจนในทารกแรกเกิด 
24.79 ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์พบ ต่ ากว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร สูงถึงร้อยละ 54.1 (ข้อมูลปี 
2558) และทารก ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ ากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 72.19  

3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ ไตรมาสแรกปี 2560 (*HDC วันที่ 10 มกราคม 2560) และ ปี 
2559,** ข้อมูลคัดกรองพัฒนาการเด็กช่วงสัปดาห์รณรงค์คัดกรองปี 2559 และข้อมูลอ่ืนๆจากสสจ.
สมุทรปราการและ) (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

 
ล าดั
บ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เป้า 

หมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง 
 

บางบ่อ บางพลี 
 

พระประ 
แดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค. –
ธ.ค.59) 

1
. 

ความครอบคลุม
การคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก 9, 
18, 30 และ 42 
เดือน* 

ร้อย
ละ 

100 

เป้าหมาย 2859 622 1169 1166 785 664 7265 
ผลงาน 1685 459 489 983 506 332 4454 

อัตราส่วน 
58.94 73.79 41.83 84.31 64.46 50.00 61.31 

2
. 

เด็ก 0-5 ปี มี
พัฒนาการสมวัย * 

ร้อย
ละ 
85 

เป้าหมาย 
1685 459 489 983 506 332 4454 

 ผลงาน 1572 444 427 860 458 309 4070 
 อัตราส่วน 93.29 96.73 87.32 87.49 90.51 93.07 91.30 

3
. 

ร้อยละของเด็กอายุ 
9, 18, 30 และ 
42 เดือน ทุกคน
ได้รับการตรวจคัด
กรองพัฒนาการและ
พบสงสัยลา่ช้า(ตรวจ
ครั้งแรก)* 

ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 
20 

เป้าหมาย 
1685 459 489 983 506 332 4454 

 ผลงาน 223 27 87 209 78 62 686 
 ร้อยละ 13.23 5.88 17.79 21.26 15.42 18.67 15.40 

3 ร้อยละของเด็กอาย ุ
9, 18, 30 และ 
42 เดือนตรวจคัด
กรองพัฒนาการใน

ไม่
น้อย
กว่า 
ร้อย

เป้าหมาย 223 27 87 209 78 62 686 
 ผลงาน 120 13 37 87 30 40 327 

 ร้อยละ 53.81 48.15 42.53 41.63 38.46 64.52 47.67 

แบบ ตก. 1 
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ล าดั
บ 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เป้า 

หมาย 

รายการ
ข้อมูล 

เมือง 
 

บางบ่อ บางพลี 
 

พระประ 
แดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค. –
ธ.ค.59) 

ครั้งแรกและพบ
สงสัยล่าช้า ไดร้ับ
การประเมิน
พัฒนาการซ้ า
ภายใน30วัน* 

ละ 
90 

4 ทารกแรกเกิด
น้ าหนักน้อยกว่า
2,500 กรัม**  

ไม่เกิน
ร้อย
ละ 7 

เป้าหมาย 1,760 512 520 146 88 0 3,026 
 ผลงาน 193 41 30 13 0 0 277 

 ร้อยละ 10.97 8.01 5.77 8.90 0 0 9.15 
5 ภาวะขาด

ออกซิเจนในทารก
แรกเกิดระหว่าง
คลอด** 

ไม่เกิน 
25 
ต่อ
การ
เกิดมี
ชีพพัน

คน 

เป้าหมาย 1,760 512 520 146 88 0 3,026 
 ผลงาน 42 11 18 3 1 0 75 

 

อัตราส่วน 23.86 21.48 34.62 20.55 11.36 0 24.79 

6 อัตราตายทารก
แรกเกิดอายุน้อย
กว่าหรือเท่ากับ 
28 วัน* 

ไม่เกิน 
5 : 

100
0 

ทารก
เกิดมี
ชีพ 

เป้าหมาย 1846 221 150 143 98 0 2458 
 ผลงาน 8 0 0 0 0 0 8 

 

อัตราส่วน 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0 3.25 

7 ร้อยละทารกแรก
เกิดจนถึงอายุต่ า
กว่า 6 เดือนกินนม
แม่อย่างเดียว** 

ไม่
น้อย
กว่า
ร้อย
ละ 
30 

เป้าหมาย 2078 295 1005 733 278 221 4610 
 ผลงาน 1457 229 747 558 242 95 3328 

 

ร้อยละ 70.12 77.63 74.33 76.13 87.05 42.99 72.19 

 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ 

Key Risk Factor) ซ่ึงได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความ

เสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน 

1.1. มีกลไกการขับเคลื่อนโดย MCH board 
ประชุม ร่วมกับ Service plan สาขาเด็กและ
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด เพื่อ
วิเคราะห์ วางแผนและขับเคลื่อนการส่งเสริม
การเจรญิเติบโตและพัฒนาการเดก็ปฐมวัย ทุก 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดม้ีการ
ท า MOU กับผู้บริหารของรพ.และสสอ.ทุกแห่ง เมือ
เดือนธันวาคม 2559  
- จังหวัดสมุทรปราการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยโดยใช้
กลไก MCH board ร่วมกับ Service plan สาขา

3 เดือน 
1. ความพยายาม
เข้าถึงเครือข่าย
สื่อสารถ่ายทอด
นโยบายและก ากับ
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มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความ

เสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
3 เดือน 
1.2 ใช้กลไกของ DHS สร้างการมสี่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาเดก็อย่างองค์
รวม 
1.3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
    - อบรมนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประจ าโรงพยาบาล 
   - อบรมหลักสูตรครูพี่เลี้ยงเด็ก 
   - อบรมหลักสูตรมสินมแมโ่รงพยาบาลชุมชน 
   - อบรมหลักสูตรนักสื่อสารตาม 
     กระบวนการโรงเรยีนพ่อแม ่
1.4. มีการควบคมุการส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

สุขภาพจิตเด็ก สาขาหน่วยบริการปฐมภูม ิและ
คณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัยจังหวัด/คณะ
แพทยศาสตรรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหดิล 
- ประชุมคณะกรรมการ MCH board ระดับจังหวัด     
ปี ละ 4 ครั้ง (ตค.,มีค.,พค.,สค.) และได้ประชุมเมื่อ
เดือนตุลาคม 2559  
- มีการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย ระดับ
จังหวัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 59 โดยท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯเป็นประธาน    สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
1.1 แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนงาน 4 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน 
ดังนี ้
  - ด้านส่งเสรมิพัฒนาการเด็ก 
  - ด้านการส่งเสริมพัฒนาสถานท่ีรองรับเด็ก 
  - ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก 
  - ด้านการจดัเก็บข้อมลูพัฒนาการเด็ก 
1.2  การบูรณาการแผนงานพัฒนาการเด็กระดบั
จังหวัด ปี 2560 เน้น 3 เรื่อง คือ 
- โครงการชวนลูกเล่นสนับสนุนสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาต้นแบบ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง 
- เน้นเฝ้าระวังคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยพ้ืนท่ีด้อย
โอกาส 
- ระบบการดูแลเด็กที่ไดร้ับเงินช่วยเหลือ 600 บาท/
เดือนของพมจ. และการติดตามเดก็กลุ่มเสี่ยงเช่ือมกับ
ระบบการดูแลของสาธารณสุข (พัฒนาการและภาวะ
โภชนาการเด็ก) 
- การประกวดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการเด็ก และ
ก าหนดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2560 
- ปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณาการ
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและ
รูปแบบบริการเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อนงาน 
โดยใช้กลไก DHS โดยให้ยดึกรอบการพัฒนาระบบ
บริการปฐมภูมิจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 และให้
การสนับสนุนเป็นพ่ีเลี้ยงให้ระดับอ าเภอขับเคลื่อนงาน
ในระดับพื้นท่ี และเยี่ยมอปท.สัญจรบูรณาการร่วมกับ
งาน LTC ได้แก่ อบต.บางพลีใหญ ่อ.บางพลี อบต.
หนองปรือ (รพ.สต.หนองปรือ :ต าบลนมแม่) อบต.บาง
น้ าผึ้ง (อบต.น าร่องต าบลพัฒนาการเด็กเริ่มที่นมแม่) 
อบต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ และอบต.บาง
แก้ว (น าร่องรพ.สต.วัดสลดุ อ.บางพลี) 

ติดตามอย่าง
เข้มข้น  
2. มีการวิเคราะห์
หาโอกาสพัฒนา
และด าเนินการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรอยา่ง
ต่อเนื่อง 
3. มีเครือข่ายที่มี
ศักยภาพร่วม
ด าเนินการในพื้นที่ 
เช่น รพ.รามาธิบดี 
รพ.ยุวประสารทฯ 
4. การด าเนินงาน
เชิงรุกตลอดเวลา
เช่น เข้าไปยังพ้ืนท่ี
ด้อยโอกาสต่างๆ 
และประสานโรตา
รีได้งบประมาณถึง 
3 ล้านบาท  
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มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความ

เสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
- ปี 2559 จังหวัดฯ มีพยาบาลที่ผ่านการอบรม
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจติเวชเด็กและวัยรุน่ จ านวน 6 คน 
(คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กของรพ 5 คน รพ.สต. 1 
คนและในปี 2560 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและการ
เข้าถึงบริการ ในเขตเมือง โดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม 
  1) พัฒนาศักยภาพรพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป 
- ส่งพยาบาล PG ของรพ.สมุทรปราการ และรพ.บาง
พลี และสสจ.เข้าอบรมหลักสูตรนกัส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก รุ่นที่ 1 จ านวน 3 คน เมื่อวันท่ี 19-22 มกราคม 
2560 เพื่อมาพัฒนาระบบการดแูลสุขภาพเด็กแบบ
องค์รวม และกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ตั้งแต่ ANC 
และ WCC เชื่อมกับ FCT ในชุมชน โดย รพ.
สมุทรปราการ เริ่มด าเนินโครงการอบรมพ่อแม่มือใหม่ 
(BBL) โดย กุมารแพทย์ แผนกANC ห้องหลังคลอด 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ และสสอ.
เมือง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ 
จ านวน 3,000,000 บาท 
  2) พัฒนา Node ระดับรพ.สต.ที่มีจ านวนเด็กมารับ
บริการจ านวนมากและมีความพรอ้ม เพื่อให้เด็กได้
เข้าถึงบริการในชุมชนเขตเมือง ส่งเข้าหลักสูตรการ
พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและ
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จ านวน 5 คน (กพ.-พค.60) 
โดยใช้งบเงินบ ารุงของรพ.สต.  
- อ าเภอเมือง 4 แหง่ : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบ้าน
คลองบางปิ้ง รพ.สต.แพรกษา รพ.สต.ส าโรงเหนือ รพ.
สต.ท้ายบ้าน 
- อ าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง : รพ.สต.ในคลอง
บางปลากด 
3) อบรมพัฒนาครูพีเ่ลี้ยงศูนยเ์ด็กเล็กปลอดภัย 
ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตรรามาธิบดี กลุ่มเปา้หมายครู
พี่เลี้ยงเด็กสังกัดอปท..ในเขตอ.เมอืง และอ.บางพลี 
จ านวน 50 คน เมื่อวันท่ี 1 กพ.2560  
4) คัดเลือกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 คน เข้า
รับการอบรมครู ก กับสถาบันพัฒนาอนามัยเด็ก
แห่งชาติ ในวันท่ี 24-26 กพ.60 
5) มีนโยบายและการนิเทศควบคมุก ากับการส่งเสริม
การตลาดอาหารทารกและเด็กเลก็และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 

2.1. หน่วยบริการฯทุกระดับให้บริการ ตามชุด
สิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่าเทียม และสอดคล้อง

- สสจ.สมุทรปราการ มีนโยบายให้สถานบริการทุก
แห่งให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ สอดคล้องตาม
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มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความ

เสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
 กับมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก 

2.2.  มีการจัดหน่วยบริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์เด็กเล็ก 
2.3. จัดระบบการให้ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อ
แม่ สามารถเฝา้ระวังพัฒนาการ การเจรญิเติบโต
และการเจ็บป่วยของลูก โดยใช้สมดุบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กและคู่มือดูแลสขุภาพของลูก
และบันทึกข้อมูลสุขภาพลูก 
2.4.  ประเมินตนเองตามมาตรฐานWCCและ
ศูนย์เด็กเล็กคณุภาพ   ส่งทีมประเมินมาตรฐาน
ระดับจังหวดัประเมินซ้ า  ส่งผลการประเมินฯไป
ยังทีมศูนย์อนามัยเขตสุม่ประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ 
2.5 การสร้างการมสี่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กของกระทรวง
สาธารณสุข โดย 
   1) ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง บริการเด็ก
ทุกคนตามชุดสิทธิประโยชน์  
   2) มีแผนพัฒนารองรับการจัดระบบบริการในชุมชน
เขตเมือง 
   3) ด าเนินการเร่งรัดใหส้ถานบรกิารทุกแห่ง มี 
Flow Chart ระบบการเฝ้าระวังคดักรองพัฒนาการ
เด็ก/ โภชนาการ การส่งต่อรพ. และเช่ือมกับ FCT 
โดยยดึแนวทางคู่มือของกระทรวงสาธารณสุข เริ่ม
ด าเนินการอ าเภอเมือง  อ าเภอบางพลี และจะขยาย
ให้ครอบคลุมทุกอ าเภอภายในเดือนมีนาคม 2560 
  4) ก ากับติดตามการจดัระบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง
(DAIM) โดยมีรพ.ท่ีมรีะบบการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยง 
ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ  รพ.บางพลี รพ.บางจาก 
และรพ.บางบ่อ  
   5) มีระบบก ากับตดิตามคุณภาพระบบบริการโดย
บูรณาการร่วมกบักลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบ
บริการ รพ.สต.ในเขตอ าเภอบางพลีเดือนมกราคม 
2560 และมแีผนนิเทศงานเฉพาะกิจเชิงรุกในรพ.สต.
ที่มีปัญหา 
   6) เยี่ยมพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการเด็ก 0-
5 ปี ด าเนินการ 2 อ าเภอ คืออ าเภอเมือง และอ าเภอ
พระประแดง เมื่อเดือนธันวาคม 2559 
  7) จัดทีมโมบายคลินิกเด็กดี พ้ืนที่ด้อยโอกาส 
- มูลนิธิเด็กบ้านโสสะ เด็ก 3-5 ปี จ านวน 40 คน 
(20 กพ.60) 
- ศพด.ชุมชนมหาวงษ์ ของมูลนิธิฟอร์เด็ก เด็ก 2 ขวบ
ครึ่ง- 5 ขวบ จ านวน 200 คน เดือนมีนาคม 2560  
   8) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กครอบครัวกลุ่ม
เสี่ยง โดยทีมสหวิชาชีพ 
   9) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 59แห่ง ร้อยละ61.5  
ปี 2560 มีแผนเยี่ยมประสานความร่วมมือ อปท.
สัญจร ตามมาตรฐานเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาต ิ
   10) น าร่องต าบลพัฒนาการเดก็เริ่มที่นมแม่ ได้แก่ 
ต าบลบางน้ าผึ้ง 

3.การส่งเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ยง

3.1. มีแผนการสอนพ่อ  แม่ ผู้เลีย้งดูเด็ก
(โรงเรียนพ่อแม่) การเลีย้งดูเด็กด้วย
กระบวนการ  กิน กอด เล่น เล่า  ในหน่วย
บริการฯ ทุกระดับ ศูนยเ์ด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล 

-ปี 2560 มีการทบทวนแผนพัฒนากระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ และทักษะการสื่อสารและการใช้คู่มือ 
DSPM กับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กตามคู่มือของกรม
อนามัย เริ่มด าเนินการของอ าเภอเมือง  และให้

เน้นในเรื่องของ
สมุดบันทึกสุขภาพ
แม่และเด็ก และ
คู่มือ DSPM และ
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มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/ความ

เสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
เด็กปฐมวัย และครอบครัว ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และ

เด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัดมหกรรมชวนลูกเล่นตาม
รอยพระยคุลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสารสังคมดว้ยสื่อท้องถิ่น  
สื่อบุคคล เน้น  การเลีย้งดูเด็กด้วยกระบวนการ 
กิน กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว (FCT)เยี่ยมบ้าน  ค้นหา
เด็ก 9,18,30,42 เดือนสงต่อเขา้รับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กพบเด็กสงสยัพัฒนาการ
ล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 

ครอบคลมุทั้งอ าเภอภายในเดือนเมษายน 2560 
- จังหวัดก าหนดนโยบายโครงการชวนลูกเล่นตามรอย
พระยุคลบาทฯ โดยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้น
แบบอย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง ดังนี้ 
อ.เมือง : รพ.สต.เฉลิมพระเกยีรตบิ้านคลองบางปิ้ง 
และรพ.สต.ท้ายบ้านใหม ่
อ.บางพลี : ศพด.คลองบางกระบอื และรพ.สต.วัดสลดุ 
อ.บางบ่อ : รพ.สต.สร่างโศก 
อ.บางเสาธง : ศสม.เจรญิราษฎร ์
อ.พระประแดง :ศพด.มลูนิธิฟอร์เด็ก 
อ.พระสมุทรเจดีย์ : ศพด.บ้านคลองสวน 
- เพิ่มช่องทางสื่อสารสื่อท้องถิ่น เสียงตามสาย 
- จัดระบบค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือนส่งต่อเข้ารับ
การประเมินพัฒนาการเด็ก พบเดก็สงสัยพัฒนาการ
ล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการโดย FCT 

มีแผนการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบอย่าง
ชัดเจน 

 

4.การจัดการ
ระบบข้อมลู
และการเฝ้า
ระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กกลุม่เสี่ยง (ทารก
แรกเกิดน้ าหนัก<2,500กรัม และทารกแรกเกดิ
ขาดออกซิเจน) โดยใช้คู่มือประเมนิและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข้อมูลบริการจาก  43 แฟ้ม
สรุปวิเคราะห์ 3 เดือนมีข้อมูลปญัหาสุขภาพ
ของเด็ก.ใช้ประกอบวิเคราะห์ วางแผนแก้ปัญหา
และการป้องกัน ได้แก ่
1)ทารกคลอดก่อนก าหนด  
2)ทารกแรกเกิดน้ าหนัก<2,500กรัม  
3)ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  
4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน 
5) พัฒนาการเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า, การ
แก้ไขพัฒนาการเด็กสงสยัล่าช้า   
6) ภาวะโภชนาการ  
7) สุขภาพช่องปาก  
8) การได้รับวัคซีนตามวัย  เป็นตน้ 
4.4 มีสถานการณ์การเจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 59  โดยศูนยฯ์ร่วมจังหวัด 

- อ าเภอที่มีการจัดการระบบข้อมลูและการเฝ้าระวัง
เด็กกลุม่เสีย่งโดย ห้องหลังคลอด  NICU คลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็ก กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ ได้แก่ 
รพ.สมุทรปราการ  รพ.บางพลี รพ.บางจาก และรพ.
บางบ่อ 
- จังหวัดโดยกลุม่งานส่งเสริมสุขภาพ มีระบบการ
ก ากับและสะทอ้นข้อมูลจาก HDC ในไตรมาสที่ 1 ทุก 
3 เดือน แต่ยังพบปัญหาคือ ผลงานไม่ได้คณุภาพ การ
แก้ปัญหาก าหนดให้ ทุกอ าเภอมีผูร้ับผิดชอบดูแล
ข้อมูลทุกเดือน และในระดับจังหวดัจะสะท้อนและคืน
ข้อมูลให้ผู้บริหารทุกเดือน  
- รพ.ทุกแห่งมีระบบการคัดกรองพัฒนาการเด็ก สงสัย
ล่าช้าและส่งต่อเช่ือมกับ SP สาขาสุขภาพจิตเด็ก 
- จังหวัดมีการนิเทศควบคมุก ากับดูแลภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี และสุม่นิเทศเฉพาะกิจเพื่อ
แก้ปัญหาในพื้นที ่
- จังหวัดด าเนินการสุ่มส ารวจพัฒนาการเด็กอายุ 
9,18,30,42 เดือนในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 
2560 พื้นที่เป้าหมายอ าเภอเมืองและอ าเภอบางบ่อ 
จ านวน 847 คน 
 

 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

มาตรการด าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 
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1.ระบบบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

การคัดกรองพัฒนาการเด็กยังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย ท้ังด้านความครอบคลุม และพบ
สงสัยล่าช้า และติดตามกระตุ้นประเมินซ้ า 

ทบทวนนิเทศติดตามในอ าเภอท่ี
ผลงานน้อย ครอบคลุมต่ า ได้แก่ อ.
บางพลี และอ.บางเสาธง พบสงสยั
ล่าช้าน้อย อ.บางบ่อ และ อ.เมือง 

- 

2.ระบบบริการทีม่ีคุณภาพ อัตราทารกน้ าหนักน้อย ร้อยละ 9.15 และ
สาเหตุจาก Preterm ร้อยละ 6.48   (คิดเป็น
ร้อยละ70.76 ของทารกน้ าหนักน้อย) 

- เร่งรัดจัดการให้มีการใช้ 
Progesterone แก่หญิงตั้งครรภ์กลุ่ม
เสี่ยงคลอดก่อนก าหนด เพื่อลดอัตรา
ทารกน้ าหนักน้อยจาก Preterm 
- เฝ้าระวังและส่งเสรมิภาวะ
โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์เพื่อทารก 
คลอดน้ าหนัก > 2500 กรัม 
 

- 

3.การส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และลดปจัจัย
เสี่ยงเด็กปฐมวัย 

 -ส่งเสรมิการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยา่ง
เดียวอย่างน้อย 6 เดือนและสุ่มเกบ็
ข้อมูลเพื่อทราบสถานการณ์จริง เน้น
กิน กอด เล่น เล่า นอน เฝ้าดูฟัน 
อย่างมีประสิทธภาพ 

 

4.การจัดการระบบข้อมูล
และการเฝ้าระวัง 

 ติดตามข้อมูลทุกเดือนเพื่อประเมนิ
สถานการณ์และแก้ไขปรับปรุงได้
ทันเวลากับจังหวัดอื่นๆ 

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

.................................................................................................................................................................................... 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

.................................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รายงาน     นางควรพิศ สายภัทรานุสรณ ์
    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

วันท่ี  23 มีนาคม 2560 
               โทร  0864210150...  

                                                                            e-mail  tatidtang@gmail.com 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัยและระบบควบคุมโรค 
หัวข้อการพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที.่.....6.........  ตรวจราชการวันที่ ...22-24 มีนาคม 2560... 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี 

2. สถานการณ์ 
จากผลการด าเนินงานไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2560  เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 

ปี พบว่า  เด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 48.08 ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 5 ปี ชายเท่ากับ 109.95 เซนติเมตร และหญิง 
เท่ากับ 109.7 เซนติเมตร พบเด็กมีภาวะเตี้ยถึงร้อยละ 8.52 ผอมร้อยละ 4.2 และอ้วนร้อยละ 4.38 การประเมิน
ศพด.คุณภาพภาพจังหวัดได้ร้อยละ  
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 
 

ล าดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เป้าหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อ.เมือง 
 

อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 
 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ต.ค. –
ธ.ค.59) 

ปี ง บ 
59 

1. ร้อยละของ
เด็ก 0-5 ปี 
สูงดีสมส่วน  

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 

51 

เป้าหมาย 19733 1796 6012 9800 3863 2889 44093  

 ผลงาน 9455 1096 3068 4202 1712 1668 21201  

 ร้อยละ 47.91 61.02 51.03 42.88 44.32 57.74 48.08  

2. ร้อยละของเด็ก 
0-5 ปี มีภาวะ
เต้ีย 

 เป้าหมาย 19733 1796 6012 9800 3863 2889 44093  

 ผลงาน 1518 149 530 1072 396 92 3757  

 ร้อยละ 7.69 8.3 8.82 10.94 10.25 3.18 8.52  

3. ร้อยละของเด็ก 
0-5 ปี มีภาวะ
ผอม 

 เป้าหมาย 19733 1796 6012 9800 3863 2889 44093  

ผลงาน 758 68 399 389 168 100 1882  

ร้อยละ 3.84 3.79 6.64 3.97 4.35 3.46 4.27  

4. ร้อยละของเด็ก 
0-5 ปี มีภาวะ
อ้วน 

 เป้าหมาย 19733 1796 6012 9800 3863 2889 44093  

ผลงาน 933 55 215 470 162 96 1931  

ร้อยละ 4.73 3.06 3.58 4.8 4.19 3.32 4.38  

5 ส่วนสูงเฉลี่ยอาย ุ
5 ปี (ชาย) 

113 เป้าหมาย         

ผลงาน 110.35 108.55 109.5 110.57 111.23 109.51 109.95  

ร้อยละ         

6. ส่วนสูงเฉลี่ย
อายุ 5 ปี 
(หญิง) 

112 เป้าหมาย         

ผลงาน 109.5 109.5 109.7 109.8 110.5 109.3 109.7  

ร้อยละ         

7. ศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพ 

ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 

60 

เป้าหมาย 14 21 19 21 10 11 96 96 

 ผลงาน 9 14 13 8 7 8 59 59 

 ร้อยละ 64.29 66.67 68.42 38.1 70 72.73 61.4 61.4 

แบบ ตก. 1 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
 

มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
1.ขับเคลื่อน
นโยบาย
โภชนาการ  
2,500 วันแรก 
และนโยบายดื่มนม
แห่งชาติ 

1.1 จังหวัดถ่ายทอดนโยบายเด็กอายุ 0-
5 ปี สูงดีสมส่วนให้แก่ระดับอ าเภอและ
ต าบล 
1.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมเด็ก
อายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 

1. จังหวัดมกีลไกการด าเนินงานผ่าน
คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับจังหวัดและมีการสะท้อนข้อมูลเด็ก 0-5 
ปี สูงดี สมส่วน และปัญหาเรื่องนมไม่เพียงพอ
ในสถานรับเลี้ยงเด็ก และเด็กที่อยู่ในการดูแล
ของมูลนิธิขาดการสนับสนุนในเรื่องนมและ
อาหารกลางวัน 
2. ในส่วนของเด็กที่ขาดอาหาร มีภาวะเตี้ยสูง 
ในส่วนสาธารณสุขมีการให้ความรู้ ค าแนะน า
เรื่องอาหาร การให้ยาวิตามินเสริมธาตุเหล็ก แต่
เด็กขาดอาหารเสริม นม ไข่ เนื่องจาก กรณี
ยากจน ยังขาดการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
3. เชื่อมประสานการวางระบบการดูแลเด็กที่
อยู่ในโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกิดกับพมจ. และรพ.รามาธิบดี ทั้งเรื่อง
โภชนาการและพัฒนาการเด็ก 

 

2.พัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 
0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน (อาหารแม่
และเด็ก ยาเม็ด
ไอโอดีน ธาตุเหล็ก 
กรดโฟลิก ยาน้ า
เสริมธาตุเหล็ก 
กิจกรรมทางกาย 
การนอน) ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย 

2.1 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลมีการประเมิน
ต าบลส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน 
ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 
2.2 จังหวัด/อ าเภอ/ต าบลมีแผนพัฒนา
งานโภชนาการทันตสุขภาพ กิจกรรมทาง
กายและการนอน สุขาภิบาลอาหารและ
น้ าใน 5 setting ได้แก่ สถานบริการ
สาธารณสุข อปท. ศูนย์เด็กเล็ก ชุมชน 
และครอบครัว  
2.3 มีผลการด าเนินงานพัฒนาต าบล
ส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟัน
ไม่ผุ พัฒนาการสมวัย 

จังหวัดคัดเลือกพ้ืนที่ต าบลน าร่อง ในต าบลบาง
น้ าผึ้งเพ่ือด าเนินการศึกษาหารูปแบบ เพ่ือ
ขยายต่อไป 

3.ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย

3.1 การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
สตรีและเด็กปฐมวัยด้านโภชนาการและ
สุขภาพช่องปาก โดยใช้กลไกเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ (Primary  Care  

บูรณาการกับ รพ.สต.ติดดาว คัดเลือกพ้ืนที่ รพ.
สต.ในอ าเภอบางพลี คือ รพ.สต.บางแก้ว และ 
วัดสลุด ซึ่งมีการประเมินตามมาตรฐาน 7 ด้าน
ของแม่และเด็กโดยเฉพาะแม่ซีดและภาวะทุพ
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มาตรการ
ด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นส าคัญ 
(ผลการด าเนินงาน/กลไกลการด าเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์  
(small 

success) 
สตรีเด็กปฐมวัย
ด้านโภชนาการ
และสุขภาพช่อง
ปาก โดยใช้กลไก
เครือข่ายบริการ
ปฐมภูมิ (Primary  
Care  
Cluster:PCC) 

Cluster:PCC) 
3.2 จังหวัดและอ าเภอมีการประเมินผล
การด าเนินงานของ PCC ในการจัดบริการ
โภชนาการและสุขภาพช่องปากสตรีและ
เด็กปฐมวัย 

โพชนาการ และพัฒนาการเด็ก สร้างระบบการ
ติดตามแม่และเด็กท่ีมีปัญหาเชื่อมกับ FCT 

    
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไป
ประสาน หรือ 
ด าเนินการต่อ 

1.ขับเคลื่อนนโยบาย
โภชนาการ  2,500 วัน
แรก และนโยบายดื่มนม
แห่งชาติ 

  - 

2.พัฒนาต าบลส่งเสริม
เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสม
ส่วน (อาหารแม่และ
เด็ก ยาเม็ดไอโอดีน 
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ยา
น้ าเสริมธาตุเหล็ก 
กิจกรรมทางกาย การ
นอน) ฟันไม่ผุ 
พัฒนาการสมวัย 

 เร่งรัดติดตามการจัดแจกยาให้
ทั่วถึง 

- 
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3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดบริการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยสตรีเด็ก
ปฐมวัยด้านโภชนาการ
และสุขภาพช่องปาก 
โดยใช้กลไกเครือข่าย
บริการปฐมภูมิ 
(Primary  Care  
Cluster:PCC) 

   

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
.................................................................................................................................................................................... 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................... 
           ผู้รายงาน   นางควรพิศ  สายภัทรานุสรณ์ 
                                       ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                          วัน/เดือน/ปี   23 มีนาคม 2560 

โทร  0864210150...  
                                                                                                e-mail  tatidtang@gmail.com   
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ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

แบบรายงานการตรวจราชการ  

 
จังหวัดสมุทรปราการ เขตบริการสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุม้ครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
 

ประเด็นการตรวจราชการ : เด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

 ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
สถานการณ์  

ล าดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์
เป้า 

หมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อ.เมือง 

 

อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 

 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย์ 

อ.บาง 

เสาธง 

ภาพรวม 

ไตรมาส 1 
(ข้อมลู ต.ค. 
–ธ.ค. 59) 

เขตสุขภาพที่ 6 

1. ร้อยละเด็ก                     

6-14 ปี                 

สูงดีสมส่วน 

ไม่น้อย 

กว่า 

ร้อยละ 

 66 

เป้าหมาย 16,625 4,445 7,098 4,073 1,595 1,618 33,811 220,381 

ผลงาน 11,276 2,789 4,359 2,712 960 1,040 22,123 142,699 

ร้อยละ 67.83 62.74 61.41 66.58 60.19 64.28 65.26 64.75 

2 ร้อยละเด็ก 

6-14 ป ี              

มีภาวะเริ่ม

อ้วนและอ้วน 

 เป้าหมาย 16,625 4,445 7,098 4,073 1,595 1,618 33,811 220,381 

ผลงาน 2,095 557 873 501 260 240 4,526 26,912 

ร้อยละ 12.6 12.53 12.3 12.30 16.3 14.83 12.77 12.21 

3 ร้อยละเด็ก 

6-14 ป ี            

มีภาวะเตี้ย 

 เป้าหมาย 16,625 4,445 7,098 4,073 1,595 1,618 33,811 220,381 

ผลงาน 365 355 501 232 61 37 1,551 11,273 

ร้อยละ 2.2 7.99 7.06 5.70 3.82 2.29 4.37 5.12 

4 ร้อยละเด็ก                  

6-14 ป ี         

มีภาวะผอม 

 เป้าหมาย 16,625 4,445 7,098 4,073 1,595 1,618 33,811 220,381 

ผลงาน 612 172 268 148 86 81 1,367 9,563 

ร้อยละ 3.68 3.87 3.78 3.63 5.39 5.01 3.86 4.34 

5 ส่วนสูงเฉลี่ย

ของเด็ก 

อายุ 12 ป ี

 เพศชาย 150.50 148.10 148.39 149.77 152.15 149.84 149.68 149.14 

เพศหญิง 152.40 149.98 149.70 151.28 149.68 150.63 151.35 150.43 

 
แหล่งที่มา : ข้อมูล HDC (จากแฟ้ม NUTRITION ) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

ตก. 1 : รายงานระดับจังหวัด  
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 ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 

  (1) 
ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 

(2) 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 

1. เขตสุขภาพและจังหวัดมีการ
ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน   
สูงดีสมส่วนและการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยงให้แก่พ้ืนที่  

- จังหวัดมีการถ่ายทอดนโยบาย และจัดท า MOU ผู้บริหารของรพ.และสสอ.
ทุกแห่ง 

2. แผนงานโครงการส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน และการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยง โดย PM   
วัยเรียนจังหวัด หรือ PM     
วัยเรียนอ าเภอ 

- มีโครงการรองรับจ านวน 2 โครงการ ดังนี้  
2.1 โครงการควบคุมก ากับการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกัน                   
และควบคุมโรคกลุ่มเด็ก 6-14 ปี จ านวน 23,040 บาท 
2.2 โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่เป็นเบาหวาน จ านวน 24,570 บาท 

3. การถ่ายทอดโปรแกรม       
นักจัดการน้ าหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher: SKC)   
สู่โรงเรียนเป้าหมายและ    
สถานบริการสาธารณสุข 

- ปี 2559 จังหวัดได้จัดอบรม Smart Kids Coachers ให้กับจนท. รพ.สต.จ านวน 
100 คน 
- ปี 2559 ได้จัดอบรม Smart Kids leaders ให้กับเด็กนักเรียนจ านวน 4๘ คน 
- ปี 2559 ได้จัดอบรม Family Coachers ให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน                
ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน จ านวน ๑๗๔ คน 
- จัดกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนที่มีเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10 
โดยใช้งบกองทุนต าบล  

4. การรณรงค์และสื่อสารในพ้ืนที่ 
4.1 การดื่มนมทุกวันอย่าง
น้อยวันละ 2 แก้ว 

4.2 การมีกิจกรรมทางกาย     
ทุกวันอย่างน้อย 60 นาที 

- แจกแผ่นพับรณรงค์ ดื่มนม ทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว ให้กับ ร.ร. ในเขต
อ าเภอเมือง  เดือนมกราคม 2560 คัดเลือกส่งไฟล์คลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์    
เว็บไซด์ 

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ของสสจ.สมุทรปราการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นสนุกสู่เด็กไทย ยุคใหม่ สูงดี            
สมส่วน แข็งแรง” ในระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2560 
- ประสานความร่วมมือเพื่อคัดเลือกโรงเรียน จ านวน 100 แห่ง จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้น 
เล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูงด ีสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ีด าเนินการ ในภาคเรียน ที่ 1/2560 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 
1. 
 
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนทีม่ีเด็กภาวะเริ่มอ้วนและ
อ้วน  ร้อยละ 10                    
คัดกรองและจัดการน้ าหนัก 
   -เด็กกลุม่เสี่ยงไดร้ับการตรวจ 
obesity sign  
1) รอบคอด า 2) นั่งหลับ                  
3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บป่วย
ครอบครัว 
   -การส่งต่อเข้าระบบ Service 

- จากข้อมูลเด็กภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน  ร้อยละ 10 ภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 
134 แห่ง จังหวัดให้รพ.สต.ทุกแห่ง ด าเนินการแก้ปญัหาร่วมกับโรงเรียน และส่งต่อเด็ก
กลุ่มเสี่ยง เข้าสู่คลินิก DPAC ของรพ.สต. 
- ได้พัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อเด็กอ้วนกลุม่เสี่ยง ส่งต่อคลนิิกรพ. ตั้งแต่ป ี                       
2559-2560  
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plan และคลินิก DPAC 
 

ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 
(1) 

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 
(2) 

  - ไดน้ าร่องท่ีโรงพยาบาลสมุทรปราการ จ านวน 6 แห่ง มีเด็กเข้าร่วมโครงการ 
289 คน ลดน้ าหนักได้ 104 คน ร้อยละ 35.99  
ปัญหาที่พบ : ผู้ปกครองยังไม่ให้ความส าคัญ  กรณีส่งต่อเด็กเข้าคลินิก DPAC    
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ส่วนใหญ่จะมา รพ. ครั้งเดียว  ไม่มาตามนัด 

2. รายงานผลจ านวนเด็ก 
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ  
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ  
service plan 

- จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อเข้าคลินิก DPAC                 
รพ.สมุทรปราการ จ านวน 21 คน และอยู่ในระหว่างให้รพ.สต.ทุกแห่ง
ด าเนินการส ารวจส่งต่อคลินิก DPAC ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/๒๕๕๙ 

3. ระบบฐานข้อมูลภาวะ 
โภชนาการเด็กวัยเรียน และ
การน าข้อมูลไปใช้ 
ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ 

- จากฐานข้อมูล HDC ปี 2560 รพ.สต.มีข้อมูลเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน                        
≥ ร้อยละ 10 จ านวน 67 แห่ง (จาก 92 แห่ง) ให้รพ.สต.ด าเนินการจัดการ
ปัญหาในพื้นทีท่ี่มีเด็กมีปัญหาดังกล่าว  โดยของบสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่นระดับต าบล 

4. รายงานภาวะโภชนาการ 
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2  
 ปีการศึกษา 2559                    
ผ่านระบบ HDC 

- มีระบบการก ากับติดตามรายงานในระบบ HDC ปีละ 2 ครั้ง 

5. การติดตามผลการชั่งน้ าหนัก
วัดส่วนสูง ปีละ 2 ครั้ง 
-ภาคเรียนที่ 1: พ.ค.-ก.ค. 
-ภาคเรียนที ่2: ต.ค.-ธ.ค. 
เน้น 1) ความครอบคลุม 
      2) มาตรฐานการใช้   
         เครื่องมือและวิธีการ  
         ประเมิน 

- โรงเรียนมีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงปีละ 2 ครั้ง และส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขบันทึกข้อมูลใน 43 แฟ้ม  
- เครื่องชั่งน้ าหนัก และที่วัดส่วนสูงส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน                    
ของกรมอนามัย  
แก้ไขโดย 
- แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ ให้ค าแนะน าโรงเรียน ปรับปรุง/เปลี่ยน
เครื่องมือที่ได้มาตรฐาน  
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลตามเป้าหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

1. แผนงาน และกิจกรรมส าคัญ การส่งเสริมเด็ก สูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ                      
(อ้วน ผอม เตี้ย) ระดับจังหวัดและอ าเภอ 

ประเด็นการประเมินผล 

จังหวัดมีแผนงานและกิจกรรมโดยก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด แก้ปัญหาครอบคลุมเด็กอ้วน ผอม เตี้ย 

ผลการด าเนินงาน 

1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 

2.กิจกรรมส าคัญ/กระบวนการด าเนินงาน : ระดับจังหวดัและระดับอ าเภอ 

แผนงาน ระดับจังหวัด  
(ชื่อแผนงาน) 

ระดับอ าเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

2.1 โครงการควบคุมก ากับการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค
กลุ่มเด็ก 6-14 ป ีจ านวน 23,040 บาท 
2.2 โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่
เป็นเบาหวาน จ านวน 24,570 บาท 

 (ไม่มีงบประมาณสนับสนุนชัดเจน) 

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วน  และอ้วน อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผล - 

  2.2 เด็กผอม เตี้ย อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผล - 

กระบวนการ                                กิจกรรมส าคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

1.ส่งเสรมิเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

1) ผลักดันเป็นวาระจังหวัด "โตไปไม่เป็นเบาหวาน" 
2) จัดประชุมร่วมกับเขตพื้นท่ีการศึกษา                  
แนวทางการแก้ปัญหา และการจดักิจกรรมรณรงค์ 
“กระโดด โลดเต้นฯ” 
3) ก ากับข้อมูลเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กเริ่มอ้วนและ
อ้วนทุก 3 เดือนทุกระดับ 
4) ก ากับระบบการส่งเสรมิป้องกัน ดูแลกลุม่ เด็ก 
0-5 ปี และเด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กแรกคลอดนน. > 
4,000กรัม 
5) จัดท า Flow chart การดูแลเดก็ท่ีปัญหา          
ทุพโภชนาการ เช่ือมกับ FCT  ด าเนินการภายใน
เดือนมีนาคม 2560 
6) นักจัดการน้ าหนักเด็กในเด็กวัยเรียนด าเนินการ
แก้ปัญหาในพื้นที่  และจังหวัดประชุมติดตามการ
จัดการแก้ปญัหาเด็กอ้วน           ในโรงเรียน/ต าบล
จัดการสุขภาพ 
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กระบวนการ                                กิจกรรมส าคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ 

 7) จังหวัดสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้
ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  ได้น้อมน าพระราช
ด ารัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ            
สยามบรมราชกุมารี มาเป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนโครงการเด็กไทยแก้มใส โดย
คัดเลือกโรงเรียนที่มีพร้อม และสมัครใจ           
ร่วมพัฒนาตนเอง และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
เด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี               
ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะ ซึ่งใน
จังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการเด็กไทยแก้มใส ตั้งแต่ปี 2557 
จ านวน 8 แห่ง คือ โรงเรียนวัดแหลม 
โรงเรียนบ้านบางจาก โรงเรียนวัดแค 
โรงเรียนคลองบางแก้ว โรงเรียนคลองส าโรง 
โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนวัด
คลองสวน และโรงเรียนวัดสวนส้ม และ 
พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส 3 แห่ง 
คือ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียน           
วัดคลองสวน และโรงเรียนวัดสวนส้ม 
ซึ่งได้เปิดบ้านเด็กไทยแก้มใส ตามรอยเจ้า
ฟ้านักโภชนาการ เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสสส. และรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯ เป็นประธานเปิดงานและ
มอบนโยบายระดับจังหวัดให้ขยายผลไปยัง
โรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไป 
 8) ก ากับให้ CUP มีระบบรองรับการส่งต่อ
เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงเชื่อมกับคลินิก DPAC 
 

 

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วน  
       และอ้วน 

อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผล - 

  2.2 เด็ก ผอม เตี้ย อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปผล - 
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ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
2. ภาวะโภชนาการ 

ผลการด าเนินงาน 

1. ความครอบคลุมของการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
 

 

 

 

2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

สูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เตี้ย 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2๓,13๖ 65.๒๖ 4,๕2๖ 12.๗๗ 1,๓๖๗ 3.๘๖ 1,5๕๑ 4.๓๗ 

ที่มา:  ข้อมูล HDC ณ วันที่ 2๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖0  

3. เปรียบเทียบภาวะโภชนาการ 2 ภาคเรียน 
   3.1 สูงดีสมส่วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) และส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ H/A) ในคนเดียวกัน ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

29,299 64.17 2๓,๔๕๔ 65.๒๖ 

   3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

6,609 14.48 4,๕2๖ 12.๗๗ 

   3.3 ภาวะผอม (น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ (W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

2,028 4.44 1,๓๖๗ 3.๘๖ 

   3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1,421 3.11 1,5๕๑ 4.๓๗ 

 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมดในพื้นที่ 

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนน.และวัดส่ส.และ อยู่ใน
ฐาน HDC (คน) 

ความ
ครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

123,122 3๕,๔๕๔ 2๘.๘0 
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ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 
3. การคัดกรอง ส่งต่อเด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยงจากสถานศึกษาเข้าระบบ Service plan และคลินิก DPAC 

ประเด็นการประเมินผล 

อยู่ในระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และสรุปผล 
ผลการด าเนินงาน 

1.จ านวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 134 แห่ง 
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ จ านวน 59 คน  
3.จ านวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข 

 

 

 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด 

4. โรงเรียนในพ้ืนที่มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ือเด็กสูงดีสมส่วน 

ประเด็นการประเมินผล 

มีโรงเรียนที่มีกระบวนการมุ่งเน้นตามกระบวนการเด็กสูงดีสมส่วน 8 แห่ง (รร.เด็กไทยแก้มใส) 
ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนที่ 3  นวัตกรรมทีเ่ป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 

1. มีแผนงาน/โครงการบูรณาการกลุ่มเด็กวัยเรียนระดับจังหวัด 

2. มีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  จ านวน 3 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  โรงเรียน
วัดสวนส้ม และโรงเรียนวัดคลองสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รพศ./รพท. (คน) รพช.(คน) รพ.สต. (คน) คลินิก DPAC (คน) 
 - 59 คน 21 คน 

ประเภทโรงเรียน จ านวนโรงเรียน
ทั้งหมดในพื้นที่ (แห่ง) 

จ านวนโรงเรียนที่มีกระบวนการ/
กิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดีสมส่วน 
(ด าเนินงานตาม 5 ขั้นตอน:ตาม
รายละเอียดแนบท้าย) (แห่ง) 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยายโอกาส 

160 แห่ง 160 แห่ง 
 
5.00 

มัธยมศึกษา (ม.1-ม.-3) 25 แห่ง อยู่ในระหว่างด าเนินการ - 
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ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

 

ส่วนที่ 4 ความส าเร็จ (Key Risk Area / Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จากการ          
           ตรวจติดตาม 

1. มีกรอบแนวคิด/แนวทางการด าเนินงานตั้งแต่นโยบายผู้บริหาร จนถึงผู้ปฏิบัติชัดเจน 

๒. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเป็นระบบ ต่อเนื่อง  และสม่ าเสมอ 

๓. มีหลายๆ หน่วยงานที่มาด าเนินการวิจัย ดังนั้นการด าเนินงานได้มีการน าข้อมูลมาใช้พัฒนางานในพื้นที่  
ส่วนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้ 
การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด าเนินการต่อ 

1.ข้อมูล HDC ในระดับจังหวัดไมส่ามารถแยก
ข้อมูลรายโรงเรียน และรายบคุคล  ระบบ 
HDC ไม่สนับสนุนในการก ากับตดิตามเด็กที่มี
ภาวะทุพโภชนาการกลุ่มเสีย่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-พัฒนาระบบข้อมูลให้จังหวัด            
และอ าเภอสามารถก ากับ ตดิตาม
เด็กกลุม่เสีย่งเป็นรายบุคคลได ้

-พัฒนาระบบข้อมูลให้ครอบคลมุ โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีแฟม้ข้อมูลเฉพาะ
ของเด็กวัยเรียน  
-ให้การสนับสนุนเด็กวัยเรียนตามชุดสิทธิ
ประโยชน ์
 

2. ปรับระบบบริการของสาธารณสุข                
ในการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการให้ชัดเจน 
เน้นเด็กอ้วนกลุม่เสีย่ง ผอม และเตี้ยระดับ
รุนแรง  พบเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข  โดย
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการรับรูภ้าวะสุขภาพ
ของลูกตัวเอง นัด F/U ในรายที่มภีาวะอ้วน 
ผอม เตี้ย พบเจ้าหน้าที่สาธารณสขุในวันหยุด               
และช่วงปิดภาคเรียน  

  

3. ผลักดันในการใช้งบกองทุนสุขภาพระดับ
ท้องถิน่มาแก้ปัญหานักเรียนทีม่ีภาวะ
โภชนาการที่ยังไม่รุนแรง  
โดยโรงเรียนเป็นเจ้าภาพหลัก 

  

๔. ระบบและกลไกการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน
ระดับจังหวดัต้องอาศัยศูนย์วิชาการเขต 

 _ ศูนย์อนามัยที่ 6 ได้น าร่องสร้างระบบและกลไก
การขับเคลื่อนงานด้านอาหาร โภชนาการ และ
สุขภาพ ของจังหวัด               ซึ่งต้องใช้ทักษะ
เฉพาะด้าน จึงจ าเป็นต้องสรา้งความเข้มข้นให้กับ
นักโภชนาการ ของจังหวัดเรื่องมาตรฐานอาหาร
กลางวัน ในโรงเรียน อาหารว่างและเครื่องดื่ม            
การจัดสิ่งแวดล้อมใหเ้อื้อต่อสุขภาพ 

๕. นักโภชนาการของจังหวัดต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านอาหารและโภชนาการ 

 - ควรมีกรอบอัตราก าลัง                      นัก
โภชนาการในรพ.สต. เป็น 1                   ใน 
FCT ที่ช่วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน
การบริโภค และโภชนบ าบดัในผู้ปว่ยโรคเรื้อรัง  
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ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย / ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- ควรมีกรอบอัตราก าลังนักโภชนาการใน รพ.สต. เป็น 1 ใน FCT ที่ช่วยในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                        
ด้านการบริโภค  และโภชนบ าบัดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
 
 
ผู้รายงาน     ชื่อ นางยุพา    สกุล    ชัยเพ็ชร    ต าแหน่ง    นักโภชนาการช านาญการพิเศษ   โทร    081-3994898  
e-mail : yupha_dang@hotmail.com     วัน / เดือน / ปี    23    กุมภาพันธ์    2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:yupha_dang@hotmail.com


26 
 

 
 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่1Promotion & Prevention Excellence (ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ) 

      หัวข้อ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย(ด้านสุขภาพ) ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free) 
จังหวัด...สมุทรปราการ........  เขตสุขภาพที่.....6......  ตรวจราชการวันที่....22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560... 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
1.1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพ่ือให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1.2 ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
1.3 ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน   

2. สถานการณ์ 
    ปัญหาสุขภาพช่องปากของจังหวัด 

สภาวะทันตสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ จ.สมุทรปราการ 
 

กลุ่มอายุ รายการตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี๒๕๕๘ ปี๒๕๕๙ 
กลุ่มอายุ ๑๘ เดือน ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้้านม ๘๒.๓๐ ๘๓.๙๑ 72.5 86.35 
กลุ่มอายุ ๓ ปี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้้านม ๔๖.๘๐ ๔๘.๑๐ 41.75 49.84 
กลุ่มอายุ ๖ ปี (ป.๑)  ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ ๘๗.๕๐ - - - 
กลุ่มอายุ ๑๒ ปี(ป.๖)  ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันแท้ ๕๔.๒๐ ๕๐.๘๐ 50.43 55.13 

ค่าเฉลี่ยผุ ถอน อุดในฟันแท้ (DMFT) ๑.๓๐ ๑.๔๖ 1.34 1.23 
กลุ่มอาย ุ๖๐ ปีขึ้นไป  ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซี ่ ๔๓.๔ ๓๐.๑ 30.68 34.24 

ร้อยละประชากรทีม่ีฟันใช้งานท่ีเหมาะสม (ไม่น้อยกว่า ๔ คู่สบ 
เป็นฟันหลัง และนับรวมฟันแท้/แท,้แท้/เทียม, เทียม/เทยีม = 
นับทุกกรณ ี

๓๓.๔ ๒๔.๘๑ 47.34 48.53 

 
การด้าเนินงาน 
 - กิจกรรมส้ารวจสภาวะทันตสุขภาพ 

 - กิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6 ปี/12 ปี 
- จังหวัดสมุทรปราการมีการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน และมีการจัดการส่งเสริมป้องกัน 

และให้บริการอุดฟันด้วย SMART Technique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ตก. 1 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล้าดับ ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

อ้าเภอ 
เมือง 

 

อ้าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ้าเภอ 
บางพลี 

อ้าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ้าเภอ
พระสมุทร

เจดีย ์

อ้าเภอบาง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1  ไตรมาส 
1 
(ข้อมูลต.ค.- ธ.ค59) 

 - รอบ 2  ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – 

ธ.ค.60) 

1.การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
1 ร้อยละของ

เด็ก0-2ปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ช่องปาก 

เป้าหมาย 8,066 1,642 2,932 3,224 2,225 1,642 19,731  
ผลงาน 1,474 293 398 766 158 185 3,274  
อัตรา/ 
ร้อยละ 18.27 17.84 13.57 23.76 7.10 11.27 16.59  

2 ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
เด็ก0-2ปี 
ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึก
แปรงฟันโดย
ลงมือปฏิบัต ิ

เป้าหมาย 8,066 1,642 2,932 3,224 2,225 1,642 19,731  
ผลงาน 1,893 336 381 723 64 145 3,542  
อัตรา/ 
ร้อยละ 23.47 20.46 12.99 22.43 2.88 8.83 17.95 

 

3 ร้อยละของ
เด็ก0-2ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที ่

เป้าหมาย 8,066 1,642 2,932 3,224 2,225 1,642 19,731  
ผลงาน 1,527 303 305 387 145 207 2,874  
อัตรา/ 
ร้อยละ 18.93 18.45 10.40 12.00 6.52 12.61 14.57 

 

4 ร้อยละของ
เด็ก3-5ปี
เคลือบ/ทา
ฟลูออไรด์
เฉพาะที ่

เป้าหมาย 12,893 2,340 4,599 4,463 2,777 2,476 29,548  
ผลงาน 953 135 58 501 25 64 1,736  
อัตรา/ 
ร้อยละ 7.36 5.77 1.26 11.23 0.90 2.58 5.88 

 

5 ร้อยละของ
เด็กอาย6ุปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ช่องปาก 

เป้าหมาย 5,225 881 2,345 1,731 1,297 959 12,438  
ผลงาน 146 41 41 46 9 35 318  
อัตรา/ 
ร้อยละ 2.79 4.65 1.75 2.66 0.69 3.65 2.56 

 

6 ร้อยละของ
เด็กอาย6ุปี
ได้รับการ
เคลือบหลุม
ร่องฟัน 

เป้าหมาย 5,225 881 2,345 1,731 1,297 959 12,438  
ผลงาน 65 27 9 12 23 8 144  
อัตรา/ 
ร้อยละ 1.24 3.06 0.38 0.69 1.77 0.83 1.16 

 
 
 

7 ร้อยละของ
เด็กอาย6ุ-12
ปีได้รับบริการ
ส่งเสริม

เป้าหมาย 55,364 10,431 23,505 21,305 12,347 10,193 133,184  
ผลงาน 4,004 1,345 579 1,280 608 434 434 
อัตรา/ 
ร้อยละ 

7.23 12.89 2.46 6.01 4.92 4.26 4.26 
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ล้าดับ ตัวช้ีวัด 
รายการ
ข้อมูล 

อ้าเภอ 
เมือง 

 

อ้าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ้าเภอ 
บางพลี 

อ้าเภอ 
พระ

ประแดง 

อ้าเภอ
พระสมุทร

เจดีย ์

อ้าเภอบาง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1  ไตรมาส 
1 
(ข้อมูลต.ค.- ธ.ค59) 

 - รอบ 2  ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – 

ธ.ค.60) 

ป้องกัน 
8 ร้อยละเด็กอายุ

1 8 เ ดื อ น 
ปราศจากฟันผ ุ

เป้าหมาย 131 59 70 66 39 37 402  
ผลงาน 119 43 62 55 37 32 348 

อัตรา/ร้อยละ 90.84 72.88 88.57 83.33 94.87 86.49 86.35 
9 ร้อยละของ

เด็กอายุ 3ปี
ปราศจากฟันผุ
(caries free) 

เป้าหมาย 541 255 269 165 213 102 1,545  
ผลงาน 318 115 144 51 95 47 770 

อัตรา/ร้อยละ 58.78 45.10 53.53 30.91 44.60 46.08 49.84 

1
0 

ร้อยละเด็ก
กลุ่มอาย1ุ2ปี
ปราศจากฟันผุ
(caries free) 

เป้าหมาย 540 257 354 321 278 258 2,008  
ผลงาน 387 100 219 156 116 129 1,107 

อัตรา/ร้อยละ 71.67 38.91 61.86 48.60 41.73 50.00 55.13 

2.ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ปี 
1 ร้อยละของ

เด็ก3-5ปี
ได้รับบริการ
ทันต-กรรม 

เป้าหมาย 12,893 2,340 4,599 4,463 2,777 2,476 29,548  
ผลงาน 1,249 284 270 1,362 90 108 3,363  
อัตรา/ 
ร้อยละ 

9.64 12.14 5.87 30.52 3.24 4.36 11.38 
 

2 ร้อยละ 60 
ของเด็กอายุ6-
12ปไีดร้ับ
บริการทันต-
กรรม 

เป้าหมาย 43,486 7,921 18,850 16,113 9,624 8,033 104,027  
ผลงาน 3,370 1,256 609 1,289 469 430 7,423  
อัตรา/ 
ร้อยละ 7.75 15.86 3.23 8.00 4.87 5.35 7.14 

 

3 ร้อยละของ
เด็กอาย1ุ2ป ี
ฟันดีไม่มผีุ
(cavity 
free) 

เป้าหมาย        รอบ 2 
ผลงาน        

อัตรา/ร้อยละ        

3.ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
1 ร้อยละของร.ร.

ปลอดน้้าอัดลม  
ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและ
เครื่องดื่ม 
ท่ีมีส่วนผสมฯ 

เป้าหมาย 61 37 21 35 19 15 188 

 

ผลงาน 27 4 4 9 2 6 52 
อัตรา/ร้อยละ 44.26 10.81 19.05 25.71 10.53 40.00 27.66 
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ตัวชี้วัด 0 – 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ 
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ12ปีปราศจากฟันผุ (caries free) 

 
 

 
 
4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ 

(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการตรวจติดตาม 
การประสานงานร่วมกับสาธารณสุขอ้าเภอ  เนื่องจากทันตาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การระบบสั่งการของสาธารณสุข

อ้าเภอ  นโยบายที่เกี่ยวข้อกับงานส่งเสริมป้องกันจึงต้องมีการประสานงานร่วมกับสาธารณสุขอ้าเภออย่างใกล้ชิด   
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา  ข้อเสนอแนะ  สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไป

ประสานหรือด าเนินงานต่อ 
1.ขาดแคลนทันตบุคลากร 1.ทันตภิบาล ส่งเรยีน+สญัญาผูกพันการท้างานคลา้ย

พยาบาล 
เสนอแนะแผนก้าลังคนของเจ้าพนกังานทันต
สาธารณสุข เน้นอตัรา 1:5000  

 2.สนับสนุนให้มีการรับทันตแพทย์ในหน่วยงานท่ีขาด
แคลน 

 3.สนับสนุนให้มีทันตบคุลากรให้ม ี FTE อย่างน้อย 80% 
ตามแผน service plan สาขาสขุภาพช่องปากของเขตที่ 
6 

ก้าหนดกรอบทีมสนับสนุนของสายวิชาชีพทันต
สาธารณสุขใหเ้ป็น 1:1 

2.ภาระงานมาก 1.ทันตาภบิาลมีภาระงานทางทันตสุขภาพมากอยู่แล้ว แต่
ต้องไปรับภาระงานอ่ืนในรพ.สต.เพิ่ม 

ควรให้ภาระงานของเจ้าพนักงานทันต
สาธารณสุขปฏิบัตติามกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศ ปี 2539  2.รพ.สต.ที่ขาดทันตาภิบาลควรให้มีการหมุนเวียนเพื่อไป

รับผิดชอบรพ.สต.ที่ขาดแคลน 
3.ขาดทักษะองค์ความรู ้
PCC 

1.จัดอบรมพัฒนางาน PCC ให้แก่ทันตบุคลากร มีนโยบายจากส่วนกลางในการด้าเนินงานPCC
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
พื้นที่เป้าหมาย 

4.เขตขาดความต่อเนื่อง
ในการสนับสนุนเครือข่าย
เด็กไทยฟันด ี

1.ให้มีแผนการจดัการและสนับสนุนต่อเนื่องในเรื่อง
เครือข่ายเด็กไทยฟันดี โรงเรียนอ่อนหวานระดับเขตและ
ระดับประเทศ 

ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย เพื่อ
สุขภาพช่องปากท่ีดีและสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

   
 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

สนับสนุนการปรับบทบาทหน้าที่ทันตาภิบาลให้มีความชัดเจน  และประกาศแจ้งในภาพของ service plan 
คณะใหญ่เพ่ือให้ ผอ.รพ.สต  รับทราบไม่คาดหวังบทบาททันตาภิบาลเกินที่ได้เรียนมา  

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
ไม่มี 

 

       ผู้รายงาน   สุภร     ตันตินิรามัย  
       ต้าแหน่ง   ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 
                          วัน/เดือน/ปี   23 กุมภาพันธ์ 2560 
                                                       โทร  099-4255164   
                                                                      e-mail thuntiniramai@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค: กลุ่มวัยรุ่น 
เขตสุขภาพที่...6..จังหวัด........สมุทรปราการ........รอบท่ี...1....วันที่......22 – 25  กุมภาพันธ ์2560...... 

 
ตัวช้ีวัด : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีไม่เกิน 50 ของประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน ( Youth Friendly 

Health Services)   และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. การลดการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี  
3.  การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด  
1. สถานการณ์   

จังหวัดสมุทรปราการ ปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาวะวัยรุ่นที่เป็นปัญหาส าคัญ  คือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
โดยสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2559 พบว่า ประชากรหญิงอายุ    15- 19 
ปี  จ านวน  54,723  คน  พบการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19  ปี จ านวน 1,033 คน คิดเป็น 18.87 ต่อ
ประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  ข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่นพบว่า มีจ านวน 275 คน  คิดเป็นร้อย
ละ 26.62 ของแม่วัยรุ่นทั้งหมดที่มาคลอดหรือแท้ง ซึ่งตามนโยบายของจังหวัด ได้เน้นและเร่งรัดการ
ให้บริการคุมก าเนิดทุกรายก่อนกลับบ้าน โดยเฉพาะการคุมก าเนิดแบบกึ่งถาวร พบว่าวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปีที่
ได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาลร้อยละ  70.74  และในจ านวนนี้เป็น การ
คุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมก าเนิดกึ่งถาวรก่อนออกจากโรงพยาบาลร้อยละ 82.71 (ที่มาของ
ข้อมูล : HDC 43 แฟ้ม สสจ.สมุทรปราการ และรายงานการคลอด ก-2) 
ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงานไตรมาศ 1/2560  (เชิงปริมาณ) 

ล า
ดับ 

รายการตัวชีวั้ด  
 

ผลงาน ณ  
ไตรมาส 
ที ่1/60 

อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
บางพลี 

อ าเภอ
พระ

ประแด
ง 

อ าเภอ
พระ

สมุทรฯ  

อ าเภอ
บาง 

เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง
อายุ 15-19 ปี 
(ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิง
อายุ 15-19 ปี 1,000 คน)  
 

เป้าหมาย  17,148 3,561 8,140 6,670 4,495 2,565 42,579 
ผลงาน 177 55 53 18 16 0 319 
ต่อพัน 10.32 15.45 6.51 2.69 3.55 0 7.49 

2 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ าใน
วัยรุ่นอายุ 15-19 ปี  
(ไม่เกินร้อยละ 10) 

เป้าหมาย  177 55 53 18 16 0 319 
ผลงาน 48 16 13 6 4 0 87 
ร้อยละ 27.12 29.09 24.53 33.33 25 0 27.27 

3 ร้อยละหญิงอายุน้อยกว่า 20 
ปี หลังคลอดหรือหลังแท้ง 
ได้รับบริการคุมก าเนิดด้วยวิธี
กึ่งถาวร(ร้อยละ 80) 

เป้าหมาย  177 55 53 18 16 0 319 
ผลงาน 158 48 38 5 0 0 249 
ร้อยละ 89.27 87.27 71.69 27.77 0 0 78.06 

แบบ ตก. 1 
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จากข้อมูลไตรมาศ 1/2560 พบว่าประชากรหญิงอายุ  15- 19 ปี  จ านวน 42,579 คน  พบการคลอดมีชีพ
ในหญิงอายุ 15 - 19  ปี จ านวน 319  คน คิดเป็น 7.49 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  ข้อมูลการ
ตั้งครรภ์ซ้ าในแม่วัยรุ่นพบว่า มีจ านวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของแม่วัยรุ่นทั้งหมดที่มาคลอดหรือ
แท้ง และวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปีที่ได้รับบริการคุมก าเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมก าเนิดกึ่งถาวรก่อนออก
จากโรงพยาบาล 249 คิดเป็นร้อยละ 78.06 (ที่มาของข้อมูล : HDC 43 แฟ้ม สสจ.สมุทรปราการ และ
รายงานการคลอด ก-2) 
   

2. ประเด็นการติดตามและผลลัพธ์ในการด าเนนิงาน 
ผลส าเร็จ/ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมินผล  ผลการด าเนินงาน  

  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health 

Services)และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
โรงพยาบาลในสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการร้อยละ 100/
อ าเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอ าเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ร้อยละ 
100 

- โรงพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานเตรียมการประเมินรับรองซ้ า
ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 
- อ าเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์
เตรียมการประเมินรับรองซ้ าในเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 

1. พัฒนาคลินิกให้ค าปรึกษาของวัยรุ่นและ
จัดบริการให้ค าปรึกษาที่เชื่อมโยงกัน (เพ่ิม EQ 
และทักษะชี วิต  เพศศึกษา การ เข้ าถึ งการ
คุมก าเนิด การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย 
Youth Friendly Health Services) ซึ่งมี
โรงพยาบาลที่ผ่านประเมินรับรอง   แล้วจ านวน 
5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.33 (เตรียมความ
พร้อม รพ.บางเสาธงเพ่ือรับการประเมินในปี 
2560) และเตรียมประเมินความคงอยู่ใน
โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาล 
พระสมุทรเจดีย์ ฯ ในเดือนมีนาคม 2560 
 2.อ า เภออนามัยการเจริญพันธุ์ ผ่ านเกณฑ์
ประเมินแล้ว 5 อ าเภอคิดเป็นร้อยละ 83.33 
(เตรียมความพร้อม อ าเภอบางเสาธงเพ่ือรับการ
ประเมินในปี 2560)  
 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการด าเนินงาน
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่น/คลินิก
บริการที่ เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่นโดยจัดอบรม
หลักสูตรวิทยากรครู ก.เทคนิคการสื่อสารกับ
วัยรุ่นและพูดคุยกับลูกเรื่องเพศ”โดยทีมจาก
มูลนิธิแพททูเฮลท์  
5.Teen Manager มีบทบาทในการสร้างและ
ขยายวิทยากรแกนน าจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เรื่อง ทักษะการพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ 
(Parent Education และ Training) ร่วมกับ
โรงเรียนและชุมชน ครอบคลุมทุกอ าเภอ (เน้นใน 
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25 โรงเรียนมัธยม) 
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการคลินิกเป็นมิตรกับ
วัยรุ่นของโรงพยาบาลทุกแห่ง  พร้อมประสาน
ช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการในกรณีเร่งด่วน 
7. ในปี 2560 บุคลากร 2 คนคือ 
 - นางกาญจนา วรรณะพาหุณ (สสจ.) 
 - นส.เอกกมล  ส าลีรัตน์ (รพ.พสม.) 
เข้าร่วมประชุมฯระดับเขตที่  จ.สงขลาโดยมี
บทบาทเป็นผู้เยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน YFHS 
ฉบับบูรณาการและอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ระดับจังหวัด  

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี  
 

ร้อยละของหญิงอายุน้อย
กว่า20ปีหลังคลอดหรือ
หลังแท้งที่คุมก าเนิด 
ได้รับบริการคุมก าเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยาฝัง
คุมก าเนิด/ห่วงอนามัย) 

มีบริการคุมก าเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี ที่มาบริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
หลังแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 
ด้วยวิธียาฝังคุมก าเนิดหรือใส่ห่วงอนามัย 

1. ร้อยละหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรือหลังแท้งที่คุมก าเนิด ได้รับบริการคุมก าเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยาฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย  
249คน (ร้อยละ78.06) 
2. ก าหนดนโยบายการคุมก าเนิดกึ่งถาวรในแม่
อายุต่ ากว่า 20 ปี หลังคลอดทุกราย 
3. ส่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบางจากอบรม
การฝังยาคุมก าเนิด 1 ราย 
4. ใช้แบบรายงานเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์การ
ตั้ งครรภ์ซ้ า ในวัยรุ่นจ าแนกรายเดือน/ราย
โรงพยาบาล 

      3.  การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด  

มีคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัด/ประชุม
คณะอนุกรรมการอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี 

คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ขับเคลื่อน
การด าเนินงานและก ากับ ติดตามงาน  
มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัด 20 ปีและแผนงานประจ าปี 
2560 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามค าสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 421/2560  
2. ก าหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อปี (ครั้งที่ 1 
วันที่ 27 มีนาคม  2560) 
3. เสนอโครงการ“ส่งเสริมระบบการดูแลและ
ช่วยเหลือวัยรุ่นในโรงเรียนตามมาตรฐาน จังหวัด
สมุทรปราการปี 2560” แบบบูรณาการใน
โรงเรียนมัธยมจ านวน 25 แห่งโดยเน้นการสร้าง
เครือข่ายในและนอกระบบเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
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แบบทีมสหสาขาวิชาชีพระดับจังหวัด 
4. สร้างระบบส่งต่อวัยรุ่นที่เผชิญปัญหาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยบริการ 
สาธารณสุข โดยให้มีระบบ/ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม พร้อมเอกสารการส่งต่อ 
 
5. คื นข้ อมูลด้ านการตั้ งครรภ์ ในวั ย รุ่ นแก่
เครือข่ายการท างานวัยรุ่นระดับจังหวัด (ในเวที
การประชุมเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น) 
  

 
 
3. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
 
ประเด็น/หัวข้อ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อหน่วยตรวจรับ   ข้อเสนอแนะต่อ

ส่วนกลาง 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นส าหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health 

Services) และการด าเนินงานอ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
-การจัดบริการ
สุขภาพที่เป็นมิตร
ส าหรับวัยรุ่นและ
เยาวชน ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานYFHSฉบับ
บูรณาการ 
 
 
 
 
-การด าเนินงาน
อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธุ์ 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ใน
การด าเนินงานพัฒนาอนามัย
การเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น/คลินิก
บริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น
โดยจัดอบรมหลักสูตร
วิทยากรครู ก.เทคนิคการ
สื่อสารกับวัยรุ่นและพูดคุยกับ
ลูกเรื่องเพศ”โดยทีมจาก
มูลนิธิแพททูเฮลท์ 
 
อ าเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ผ่านเกณฑ์ประเมินแล้ว 5 
อ าเภอคิดเป็นร้อยละ 83.33 
(เตรียมความพร้อม อ าเภอ
บางเสาธง เพ่ือรับการประเมิน
ในปี 2560)  
 

 

ในปี 2560 บุคลากร 2 คนคือ 
 - นางกาญจนา วรรณะพาหุณ 
(สสจ.) 
 - นส.เอกกมล  ส าลีรัตน์ (รพ.พสม.) 
เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ฯ ร ะ ดั บ เ ข ต ที่         
จ.สงขลาโดยมีบทบาทเป็นผู้ เยี่ยม
ประเมินตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการและอ าเภออนามัยการ
เจริญ พันธุ์ ร ะดั บจั งหวั ด และให้
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป  

-จังหวัด ติดตาม สนับสนุน การ
พัฒนาและประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลที่เตรียมการรับรองและ
รับรองซ้ าตามแผน และอ าเภอ
อนามัยการเจริญพันธุ์ขยายให้
ครอบคลุมทุกอ าเภอ และการพัฒนา
ระบบบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น

มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ประกาศเกียรติ
คุณ มอบโล่รางวัล ใน
ระดับเขตและ
ระดับประเทศอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างขวัญ
ก าลังใจในการพัฒนา
งานแก่พ้ืนที่ 
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ส่วนกลาง 
และเยาวชน สู่ระดับ รพ.สต.เพ่ิมเติม 

 

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ าในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี  

การให้บริการ
คุมก าเนิดในหญิง
อายุน้อยกว่า20ปี
ที่มารับบริการด้วย
เรื่องคลอดหรือหลัง
แท้งบุตรในสถาน
บริการสาธารณสุข 
ด้วยวิธียาฝัง
คุมก าเนิดหรือใส่
ห่วงอนามัย 

 

 

-มีบริการคุมก าเนิดในหญิง
อายุน้อยกว่ า  20 ปี  ที่ มา
บริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
หลังแท้งบุตรในสถานบริการ
สาธารณสุข  ด้ วยวิ ธี ยาฝั ง
คุมก าเนิดหรือใส่ห่วงอนามัย 
ร้อยละหญิงอายุน้อยกว่า 20 
ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่
คุ ม ก า เ นิ ด  ไ ด้ รั บ บ ริ ก า ร
คุมก าเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยา
ฝังคุมก าเนิด/ห่วงอนามัย  
249คน (ร้อยละ78.06) 
-ส่ ง พ ย า บ า ล วิ ช า ชี พ
โรงพยาบาลบางจากอบรม
การฝังยาคุมก าเนิด 1 ราย 

-ติดตามกระตุ้นการให้บริการ
วางแผนครอบครัวให้ครอบคลุม
ร้อยละ 80 ในทุกหน่วยบริการ  
 
 
 
 
 
 
 

 
มีการส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือการอบรม
การให้บริการฝังยาคุมก าเนิดให้
ครอบคลุมเพียงพอ 

กรมอนามยัควร
สนับสนุนการอบรม
ให้บริการวิธีฝังยา
คุมก าเนิดหรือใส่ห่วง
อนามัยในระดับเขตเพ่ือ
กระจายให้ครอบคลุม
เพียงพอ 
 

      3.  การขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด  

การขับเคลื่อนการ
บังคับใช้ พ.ร.บ.
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์
ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
พ.ศ.2559 

 

 

 

 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัด
สมุทรปราการ ตามค าสั่ง
จังหวัดสมุทรปราการที่ 
421/2560  
2.ก าหนดให้มีการประชุม 2 
ครั้งต่อปี (ครั้งที่ 1 วันที่ 27 
มีนาคม  2560) 

 

มีแผนและรายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการ แจ้งให้ศูนย์
อนามัยที่ 6 ทราบเพ่ือสนับสนุน
งบประมาณการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการ ตาม 
พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ.
2559 ในปีงบประมาณ 2560 

- การขับเคลื่อน บังคับ
ใช้ พ.ร.บ.การป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น พ.ศ.2559  มี
การติดตามผลการ
ขับเคลื่อน ถ่ายทอด
กฎกระทรวง /สนับสนุน
งบประมาณ อย่าง
ต่อเนื่อง 
-การบูรณาการงาน
ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขและ
กระทรวงการพัฒนา
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ส่วนกลาง 
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ มีความ
ชัดเจนเพื่อลดปัญหา
ความซ้ าซ้อนเชิงนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติ 

4 . ประมวลผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
1. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success factors)  
Partnership -คณะท างานแต่ละกระทรวงหลักที่รับผิดชอบมีการผลักดันการขับเคลื่อนงาน

วัยรุ่นให้เข้มแข็งและมีการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
Investment -ขับเคลื่อนผ่านส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการด าเนินโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน 
- ภาครัฐสนับสนุนวิชาการ 
- โรงเรียนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

Regulations & 
Law 

-มีการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานในคณะอนุกรรมการป้องกันและมีข้อตกลง
ร่วมกันในแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด 
-การติดตามประเมินผลการด าเนินงานภายใต้นโยบาย ยุทธศาสตร์และ พรบ.การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี 2559  
-มีมาตรฐานการการบริการที่เป็นมิตรส าหรับวัยรุ่น YFHS และ อ าเภออนามัยการ
เจริญพันธ์ DRH 

Advocacy -สรางกระแสโนมนาวใหเกิด การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เปนปญหา ตั้งแต 
การ Identify issue มาจากการรวบรวมขอมูล วิเคราะหประเด็นที่ตองการ 
ก าหนดเปาหมายและวัตถุประสงค ก าหนดกลุมเปาหมาย พัฒนาขอความที่ตอง
การสื่อ/ชองทางการสื่อสาร พัฒนาแนวรวม/กลุมสนับสนุน ระดมทุน จนถึงการ
ด าเนินการและการติดตามและประเมินผล 
-ผลิตสื่อที่ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย 
-เพ่ิมชองทางในการสื่อสารใหมีความหลากหลายและเหมาะสม 

Building 
Capacity 

-สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสรรหาบุคลากรเพ่ิม เช่น นักจิตวิทยาคลินิกใน
โรงพยาบาลและนักจิตวิทยาการศึกษาในโรงเรียน 

 
2. ปัจจัยท่ีท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

- สิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการรับรู้ของวัยรุ่นและพฤติกรรมเลียนแบบในทางท่ีไม่เหมาะสม 
- ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวเด็กเอง วุฒิภาวะ ความพร้อมกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
- การเข้าไม่ถึงข้อมูลของบุคลากรด้านสาธารณสุข ในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่

อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล 
3. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
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                 -  ไม่มี 

4. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น 
      -    มีการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่นภายใต้ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นพ.ศ.2559แต่ละกระทรวงหลักท่ี
รับผิดชอบ ควรผลักดันการขับเคลื่อนงานวัยรุ่นให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง ควรมีการก าหนด Setting ภาระงาน
ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะเจ้าภาพหลัก
ของ พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ.2559  เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนเชิง
นโยบาย และมีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 
 
                                                                         ผู้รายงาน นายธนุเดช พูนน้อย   
       ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
       วัน/เดือน/ปี   22  กุมภาพันธ์ 2560 
       โทร..082-577-9777  
                                                                         e-mail : tha.pn.777@gmail.com 
 
 

         ผู้ตรวจรายงาน นางควรพิศ    สายภัทรานุสรณ์ 
                                                            ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

         วัน/เดือน/ปี   23 มีนาคม 2560 
         โทร 0864210150  
         e-mail tatidtang@gmail.com 
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แบบรายงานการตรวจราชการ ปี 2560 

จังหวัด  สมุทรปราการ  เขตบริการสุขภาพที่  6   ตรวจราชการวันที่   22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อการตรวจราชการ : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
 
ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : ร้อยละต าบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long 

Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ 
1. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 

1.1  วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญ/สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
            สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ  จากการส ารวจในปี 2559 มีผู้สูงอายุ 
136,057 คนและจากการประเมินความสามารถในการด าเนินชีวิตประจ าวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 
(Barthel ADL index) โดยแบ่งเป็นผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 90.17  ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 กลุ่ม
ติดบ้าน คิดเป็นร้อยละ 8.81และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 กลุ่มติดเตียง ร้อยละ  1.02 และในปี 2560  พบว่า   
มีผู้สูงอายุจ านวน 176,765 คน (ประชากรกลางปี 2559 จ านวน 1,286,689 คน)  มีชมรมผู้สูงอายุ 
จ านวน 116 ชมรม จากผลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  60-74 ปี พบว่า ผู้สูงอายุมีฟัน
แท้ใช้งานได้ 20 ซ่ี ร้อยละ 34 ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (เป็นฟันหลัง และนับรวม
ฟันแท้/แท้,แท้/เทียม, เทียม/เทียม)  ร้อยละ   48.53   และ ตั้งเป้าหมายในการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ  ทั้ง
ปากและบางส่วน ในหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน  จ านวน 465  ราย ท าผลงานได้ทั้งสิ้น 205 ราย คิด
เป็นร้อยละ  44.09 

ในจังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 50 ต าบล ในปี 2559 – 2560  มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 48 แห่ง  เข้าร่วมโครงการ Long Term Care รวม 17 แห่ง จ านวน 25 ต าบล      
คิดเป็นร้อยละ50 ครอบคลุมทุกอ าเภอ  มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ Long Term Care ทั้งสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดเอกชน จ านวน  49 แห่ง มี Care 
Manager จ านวน 73 คน มี Care Giver จ านวน 388 คน มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง (ติดบ้าน และติดเตียง) 
จ านวน 1,873 คน  จากการลงเยี่ยม ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขในพื้นที่ Long 
Term Care ของทีมจังหวัดและอ าเภอ ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าทุกแห่งได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุ  ที่มีภาวะพ่ึงพิง” และเปิดบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเรียบร้อยแล้ว ส่วนใหญ่ก าลังด าเนินการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC center) และรอความชัดเจนในประกาศ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริม  ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิการ พ.ศ.2559  ต าบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์  จ านวน  21 ต าบล จากต าบลพ้ืนที่ Long Term Care จาก
ต าบลทั้งหมด 25 ต าบล  คิดเป็นร้อยละ 84  ซึ่งต าบลที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะพบปัญหาขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เข้าอบรม เป็น Care Manager  การท า Care Plan เนื่องจาก  CM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพเพ่ิงผ่าน   
การอบรม CM และมีภาระงานประจ า  บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สมัครใหม่ ยังมี Care Giver ไม่เพียงพอ  
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ผลงานการคัดกรอง ADL และดัชนีมวลกาย  ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 – 15 ก.พ. 60) 

อ าเภอ 
ผู้สูงอายุ

(คน) 

ADL BMI 

คัดกรอง ร้อยละ ติดสังคม ติดบ้าน 
ติด

เตียง 
คัดกรอง ร้อยละ ผอม สมส่วน 

เริ่ม
อ้วน 

อ้วน 
อ้วน

อันตรา
ย 

เมืองสมุทรปราการ 74,661 16,392 21.96 15,774 342 276 20,565 27.54 1,067 13,025 4,970 1,417 82 
บางพลี 23,171 5,980 25.81 5,803 126 51 6,255 26.99 290 3,642 1,711 576 35 
บางบ่อ 15,305 5,879 38.4 5,590 246 43 5,985 39.1 419 4,292 979 275 20 
บางเสาธง 8,796 1,576 17.92 1,535 28 13 3,675 41.78 209 2,620 653 177 16 
พระประแดง 34,436 17,003 49.38 16,403 432 168 12,520 36.36 741 8,283 2,670 777 48 
พระสมุทรเจดีย ์ 15,837 7,668 48.42 7,500 113 55 10,564 66.7 513 6,626 2,573 805 47 
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง 88 1 1.14 0 0 1 6 6.82 0 3 2 1 0 

รวม 172,297 54,499 31.63 52,605 1,287 607 59,570 245 3,239 38,491 13,558 4,028 248 

 
 
1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  ข้อมูลผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 - 4 / ต าบล LTC/ Care Manager/Care Giver (ข้อมูล ณ วันที่  31  มกราคม  2560) 
 

 
1.พ้ืนที่ 

 
 2. ต าบล 

 
3.จ านวนผู้สูงอายุในโครงการLTC 

  

 
 

4. จ านวน 
Care 

Manager 
(LTC+ 

นอกLTC ) 

 
 

5. จ านวน 
Care 
Giver 

 

 
 

6.จ านวน
กองทุน 

ที่ซื้อบรกิาร
ตาม Care 

plan 
 

 
 

7.จ านวน 
Care plan 
ทีท่ าในพืน้ที ่

 

 
 

8.พืน้ทีท่ี่
จัดท า 
Care 
plan 

 

 
 

9.พื้นท่ีทีมี 
การจ่าย

ค่าตอบแท
น CG 
(แห่ง) 

 

 
10.ผู้สูงอายุดีข้ึน 

 อ าเภอ จ านวน
ต าบล

เป้าหมาย  

จ านวน
ต าบล LTC 
ทีผ่่านเกณฑ ์ 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิU์C 

จ านวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิ์อืน่ๆ 

กลุ่ม 
 1  

กลุ่ม  
2 

กลุ่ม 
 3 

กลุ่ม  
4 

รวม กลุ่มติด
บ้าน

เปลี่ยนเป็น
ติดสังคม 

กลุ่ม 
ติดเตียง
เปลี่ยน 

เป็นติดบ้าน 

1  เมือง 7 6 374 41 257 59 80 19 415 21+1 80 0 101 6 0 3 1 
2 บางพลี 2 2 110 15 74 12 35 4 125 8+2 42 0 63 2 0 0 2 
3 บางบ่อ 2 1 152 13 97 18 39 11 165 4+0 31 0 99 1 0 12 5 
4 บางเสาธง 1 1 36 6 31 4 5 2 42 1+3 25 0 7 1 0 0 1 
5 พระประแดง 10 9 962 25 812 51 100 24 987 17+1 176 0 160 9 0 0 0 
6 พระสมุทรเจดีย ์ 3 2 125 14 72 20 39 8 139 12+2 32 0 50 2 0 0 0 

รวม 25 21 1,759 114 1,343 164 298 68 1,873 73 386 0 480 21 0 15 9 
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1.3  รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
 

ข้อมูล
ประกอบการ

วิเคราะห ์
ล าดับที ่

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 
มกราคม 
2560 

อ าเภอ 
เมืองฯ 

อ าเภอ 
บางพลี 

อ าเภอ     
บางบ่อ 

อ าเภอ 
บางเสาธง 

อ าเภอ 
พระประแดง 

อ าเภอ           
พระสมุทร

เจดีย ์

รวมทั้งจังหวัด 
วันที่ 31  

มกราคม 2560 

ภาพรวมจังหวัด 
ณ วันที่ 31  มกราคม 2560 

1 ต าบลต้นแบบ Long 
Term Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 

เป้าหมาย 7 2 2 1 10 3 25 อปท. ยังเข้าร่วมโครงการ Long Term Care 
 ผลงาน 6 2 1 1 9 2 21 เพียง ร้อยละ 50 ของต าบลทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ 
 ร้อยละ 85.71 100 50.00 100 90.00 66.66 84.00 เกิดจากความไม่ชัดเจนของการเบกิจ่ายเงินของ 

๒ ผู้สูงอายไุด้รับการ
ประเมินและจัดท า
แผนการดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 80-100 

เป้าหมาย 415 125 165 42 987 139 1,873 สปสช. ท าให้ อปท.เกิดความลังเลใจในการสมัคร 
 ผลงาน 101 63 99 7 160 50 480 ซึ่งในปีน้ี ทาง สสจ.จะประชาสัมพนัธ์ให้ อปท. 
 ร้อยละ 24.38 50.40 60.00 16.67 90.90 35.97 25.23 สมัครเข้าร่วม ในรอบท่ี 2 ประมาณ ปลายเดือน 

๓ จ านวน Care Manager 
ผ่านการอบรม 

เป้าหมาย 14 5 4 1 15 10 49 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะมี อปท.เข้าร่วม 
 ผลงาน 23 10 4 4 18 14 73 อย่างน้อยอ าเภอละ 1 แห่ง โดยเฉพาะอ าเภอ 
 ร้อยละ 164.29  200 100 400 100 120 148.98 พระประแดง ที่มี CG ครอบคลมุทัง้อ าเภอ ซึ่ง 

4 จ านวน Care giver 
ผ่านการอบรม 

เป้าหมาย 50 14 17 5 100 14 200 ทางโรงพยาบาลบางจากได้จดัอบรม CG ครบแล้ว 

  ผลงาน 80 42 33 3 (25) 176 32 388 ส่วนพ้ืนท่ีที่สมัครใหม่ ทาง สสจ.จะประสาน เรื่อง 
  ร้อยละ 160 300 194.1 60.00 176 228.6 194 งบประมาณการจดัอบรม CG กับศูนย์อนามัยที่ 6  
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2.  ผลการด าเนินงาน 
2.1  รายละเอียดผลการด าเนินงานพื้นที่ Long Term Care ปีงบประมาณ 2560 

ล าดับ อปท. อ าเภอ ต าบล หน่วยบริการ ปีที่สมัคร 
LTC 

1 เทศบาลนคร
สมุทรปราการ 

เมืองฯ ปากน้ า 1.ศสช.เมืองราชา 
2.ศสช.เมืองปากน้ า 
3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (อปท.) 
4.ศูนย์บริการเทศบาลนครสมุทรปราการ(อปท.) 
5.รพ.สต.บางด้วน (1 ชุมชน) 

1/2559 

2 เทศบาลต าบลบางเมือง เมืองฯ บางเมือง 
บางเมืองใหม่ 
เทพารักษ์ 
(3 หมู)่ 

1.รพ.สต.บางเมือง 
2.รพ.สต.บางเมืองใหม่ 
3.รพ.สต.บญุศิร ิ
4.รพ.สต.ร่มโพธิ ์
5.สอ.เฉลิมพระเกยีรตฯิบ้านคลองบางปิ้ง 
6.เมืองสมุทรคลินิกเวชกรรม1 (เอกชน) 

2/2559 

3. อบต.บางด้วน เมืองฯ บางด้วน 1.รพ.สต.บางด้วน 2/2559 

4. อบต.แพรกษา เมืองฯ แพรกษา 1.รพ.สต.แพรกษา 
2.ศสช.มังกรทอง 

1/2560 

5. อบต.เทพารักษ์ เมืองฯ เทพารักษ์ 1.รพ.สต.เทพารักษ ์ 1/2560 

6. อบต.บางแก้ว บางพลี บางแก้ว 1.รพ.สต.บางแก้ว 
2.รพ.สต.วัดสลุด 
3.ศูนย์แพทย์ อบต.บางแก้ว (อปท) 

1/2559 

7. อบต.บางโฉลง บางพลี บางโฉลง 1.รพ.สต.บางโฉลง 
2.รพ.เซ็นทรัลปาร์ค บางโฉลง (เอกชน) 

1/2559 

8. อบต.บางบ่อ บางบ่อ บางบ่อ 1.PCUบางบ่อ 
2.รพ.สต.บางบ่อ 

2/2559 

9. อบต.บ้านระกาศ บ้านระกาศ บางบ่อ 1.รพ.สต.บ้านระกาศ ม.3  
2.รพ.สต.บ้านระกาศ ม.8 

2/2559 

10. อบต.บางเสาธง บางเสาธง บางเสาธง 1.PCU รพ.บางเสาธง 
2.รพ.สต.เสาธงกลาง 
3.รพ.สต.กลัปพฤกษ์ 
4.รพ.สต.เมืองใหม่บางพล ี
5.รพ.สต.เจริญราษฎร์ 

ลาออก 

11. อบต.ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง ศีรษะจรเข้น้อย 1.รพ.สต.ศรีษะจรเข้น้อย 2/2559 
12. เทศบาลเมืองลัดหลวง พระประแดง บางจาก 

 
บางครุ 
บางพ่ึง 

1. PCU รพ.บางจาก 
2.รพ.สต.บางจาก 
3.รพ.สต.บางคร ุ
4.รพ.สต.บางพ่ึง 

1/2559 
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5.ศูนย์บริการเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ3 (เอกชน) 

ล าดับ อปท. อ าเภอ ต าบล หน่วยบริการ ปีที่สมัคร 
LTC 

13. เทศบาลเมืองปู่เจ้า- 
สมิงพราย 

พระประแดง ส าโรง 
ส าโรงใต้ 
ส าโรงกลาง 
 
บางหัวเสือ 
บางหญ้าแพรก 
 

1.รพ.สต.ส าโรง 
2.รพ.สต.ส าโรงใต้ 
3. รพ.สต.ส าโรงกลาง 
4.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปู่เจ้า (อปท) 
5.รพ.สต.บางหัวเสือ 
6.รพ.สต.บางหญ้าแพรก 
7.รพ.สต.อยูเ่จรญิ 

2/2559 

14. อบต.บางน้ าผ้ึง พระประแดง บางน้ าผ้ึง 1.รพ.สต.บางน้ าผึ้ง 2/2559 

15. อบต.บางกอบัว พระประแดง บางกอบัว 1.รพ.สต.บางกอบัว ม .2 
2.รพ.สต.บางกอบัว ม.12 

2/2559 

16. อบต.ในคลอง 
บางปลากด 

พระสมุทร
เจดีย ์

ในคลอง- 
บางปลากด 

1.PCU รพ.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ 
2.รพ.สต.ในคลองบางปลากด 
3.รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือน้อย 
4.รพ.สต.บ้านคูส่รา้ง 

1/2559 

17. เทศบาลต าบล 
แหลมฟ้าผ่า 

พระสมุทร
เจดีย ์

แหลมฟ้าผ่า 1.รพ.สต.แหลมฟ้าผ่า 
2.รพ.สต.บ้านขุนสมุทร 
3.รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย 

2/2559 

18. อบต.นาเกลือ พระสมุทร
เจดีย ์

นาเกลือ 
บ้านคลองสวน 
(1 หมู)่ 

1.รพ.สต.นาเกลือ 
2.รพ.สต.บ้านคลองทะเล 
3.รพ.สต.บ้านขุนสมุทรไทย 
4.รพ.สต.คลองกระออม 

2/2559 

รวม 17 แห่ง (ลาออก 1) 6 อ าเภอ 25 ต าบล 49 แห่ง (ซ้ า 2 แห่ง พ้ืนที่ อปท.ลาออก 5 แห่ง)  

 

2.2    ข้อมูลพื้นที่ Long Term Care ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอ าเภอ 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  อปท.ท้ังหมด อปท.สมัคร
LTC  

จ านวน ร้อยละ  
    ทั้งหมด ทั้งหมด   ต าบล LTC ต าบล LTC 
1 เมืองฯ 13 95 12 (1 ทน.+1 ทม.+5 ทต. + 5 อบต.) 5 7 53.85 
2 บางพลี 6 83 7 (1 ทต.+ 6 อบต.) 2 2 33.33 
3 บางบ่อ 8 74 10 (4 ทต. + 6 อบต.) 2 2 25.00 
4 บางเสาธง 3 38 4 (1 ทต.+ 3 อบต.) 1 1 33.33 
5 พระประแดง 15 67 9 (3 ทม.+6 อบต.) 4 10 66.67 
6 พระสมุทรเจดีย ์ 5 42 6 (2 ทต.+4 อบต.) 3 3 60.00 

    50 399 48 17 25 50.00 
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3. ประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

1. การที่ สปสช. ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมด าเนินงาน LTC โดยไม่สอบทานความพร้อม
ของ รพ./รพ.สต. ที่เกี่ยวข้อง  อาจมีผลท าให้กระบวนการด าเนินการต่างๆในชุมชนไม่ผ่านเกณฑ์ของ Long Term 
Care เนื่องจากการด าเนินงานนั้นจะต้องร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน เพ่ือส ารวจความพร้อมในการเข้าร่วม
ด าเนินงานฯ ด้วยความสมัครใจขององค์กรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย การด าเนินงานก็จะด าเนินไปได้ด้วยดี หากไม่สอบ
ทานความพร้อมของ รพ./รพ.สต. โดยเฉพาะเรื่องบุคลากร เนื่องจาก รพ.สต.บางพ้ืนที่ไม่มีพยาบาลวิชาชีพ ก็จะท า
ให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการฯ  ควรมีความชัดเจน มีระเบียบที่เกี่ยวข้องมา 
รองรับ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั้งส่วนของท้องถิ่น CM, CG จะได้มีแนวทางปฏิบัติในการใช้งบประมาณ การใช้
งบประมาณจะได้มีความถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  ซึ่งประเด็นอาจส่งให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานได้  รวมทั้งความชัดเจนของการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย 

 

ส่วนที่ 1 ข้อสังเกตที่พบ/ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
ล าดับ ประเด็น/หัวข้อ 

(1) 
ข้อสังเกต ปัญหา 

อุปสรรค (2) 
ข้อเสนอแนะ 

ต่อหน่วยรับตรวจ(3) 
ข้อเสนอแนะต่อ

ส่วนกลางหรือผู้บริหาร 
1 องค์ประกอบ

ของ LTC 
จ านวน 7 ข้อ 

อาจเกิดความล่าช้าได้  
เนื่องจาก อปท. ที่เข้าร่วม
โครงการนั้น จนท.ในรพ.สต.
ต้องผ่านการอบรม CM และ
ต้องมีการอบรม CG ก่อนแล้ว
จัดท า Care plan รายบุคคล 

ควรเร่งรัดการด าเนินงาน  
เมื่อมีการอบรมแล้วต้อง
เร่งคัดกรองผู้สูงอายุ  
แยกกลุ่ม  และจัดท า 
Care plan รายบุคคล 
ให้เร็วขึ้น 

ไม่มี 

2 การติดตามและ
ประเมินการ
ด าเนินงาน 

การอบรม CM และ CG ใน 1 
ปีที่ผ่านมา  ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงาน  
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนิน  
เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานใน 
ปี 2560 

- ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการดูแล
รายบุคคลของ CM และ 
CG ที่ผ่านการอบรม 
 

ไม่มี 

3 การดูแล
ผู้สูงอายุกลุ่มติด
สังคม(ร้อยละ
90) 

อาจเกิดกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน
และติดเตียงมากขึ้นถ้าระบบ
การส่งเสริมสุขภาพและชมรม
ผู้สูงอายุไม่เข้มแข็ง 

ควรเพิ่มการเยี่ยมพัฒนา 
ติดตาม ประเมินความ
เข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุอื่นท่ีไม่อยู่ใน 
LTC 
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4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ 
สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 

4.1  การบริหารจัดการกลุ่มผู้สูงอายุ  มีการก าหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เหล่า
กาชาดจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ และสมัชชาสุขภาพ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน  มี
เยี่ยมพัฒนา ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ด้วย  รวมทั้งการจัดท าแนวทางการปฏิบัติการด าเนินงาน LTC ให้แก่ อปท.  พมจ.  รพ.  และรพ.สต.ต่างๆ  
รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และใช้การก ากับติดตามระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นแกนน าหลักภายใต้ระบบสุขภาพอ าเภอเข้มแข็ง  (DHS) 
 4.2  กระบวนการท างาน  ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา  สามารถด าเนินงานได้ตามแผนและสามารถ
บรรลุ small success ได้แก่ การมีคณะกรรมการ LTC  มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน รายชื่อ
ของพ้ืนที่น าร่องในปีงบประมาณ 2560  ทั้ง 25  แห่ง  และการอบรมผู้จัดการผู้สูงอายุ CM)  และการ
วางแผนที่จะพัฒนาผู้การดูแลผู้สูงอายุ (Care  Giver) อีก 100 คน เพื่อรองรับต าบลที่ยังมี CG ไม่พอ   
 4.3  มีระบบการด าเนินงานที่ชัดเจน  ใช้แนวทาง PDCA เป็นแนวทางการด าเนินงาน  จากการ
เยี่ยมติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลระยะยาวแล้วน าผลที่พบมาวิเคราะห์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง  น ามา
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา  ทั้งทางด้านสาธารณสุขและด้านท้องถิ่น 
 4.4  ใช้ข้อมูลจากการคัดกรองมาด าเนินงานและเครือข่ายให้ร่วมมือเป็นอย่างดี  เช่น  นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสนับสนุนที่นอนลมให้กับผู้สูงอายุติดเตียงทุกอ าเภอที่ยากไร้จ านวน 30 เตียง  เตียงฟลาว
เล่อว์ จ านวน 3 เตียง เอกชนต่างๆสนับสนุนงบประมาณผ่าน พมจ.เพ่ือสนับสนุนเก้าอ้ีเจาะรูจ านวน 500 
อัน 
 4.5   
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะท่ีให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งท่ีผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือด าเนินการต่อ 

1. การผ่านเกณฑ์ในชุมชนอาจล่าช้าได้ 
เนื่องจากการท าแผนการดูแลผูสู้งอายุ
รายบุคคล (Care plan) จะท าหลงัจาก
มีการอบรม CM และ CG แล้ว 

- ควรเร่งรัดการด าเนินงาน ดังนั้นเมื่อมี
การอบรมแล้วต้องเร่งคดักรองผูส้งูอายุ  
แยกกลุ่ม  และ Care plan รายบคุคล 
ใหเ้ร็วข้ึน 

ไม่ม ี

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการดูแลรายบุคคล 

- ควรมีการตดิตามและประเมินผลระบบ
การดูแลรายบุคคลของ CM และ CG ที่
ผ่านการอบรม จนถึงผู้สูงอายุท่ีไดร้ับ
บริการ 
 - ติดตามการเปลีย่นแปลงผู้สูงอายุดีขึ้น 
เช่น จากติดบ้านมาติดสังคม  ติดเตียง
เปลี่ยนเป็นติดบา้นเท่าไร 
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3. อาจเกิดกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน
และติดเตียงมากขึ้นถ้าระบบการ
ส่งเสริมสุขภาพและชมรมผู้สูงอายุ
ไม่เข้มแข็ง(กลุ่มติดสังคม ร้อยละ 
90) 

-ควรเพิ่มการเยี่ยมพัฒนา ติดตาม 
ประเมินความเข้มแข็งของชมรม
ผู้สูงอายุอื่นท่ีไม่อยู่ใน LTC 

 

 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
 ไม่มี 
 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

ผู้รายงาน  นางสาวเพ็ญศรี กองสัมฤทธิ์ 
ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  23 กุมภาพันธ์ 2560 
เบอร์โทร 089 0227470 

E-mail : pensri0701@gmail.com 
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ล าดับที่............ 
 

รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อ 1.2  ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ 
รอบ 1 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ 6  

วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่
สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80) 
2. ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงระดับจังหวัด 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด ดังนี้ 
2.1 ประเมินความพร้อมและจัดเตรียมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด  
2.2 พัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
2.3 ซ้อมแผนตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด 
มีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 
• ระยะ 3 เดือน : ร้อยละ 80 ของจังหวัด จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
• ระยะ 6 เดือน : ร้อยละ 80 ของจังหวัด จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพ่ือรองรับการเปิด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดได้รับการชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติงานและอบรมขั้นพ้ืนฐาน 

• ระยะ 9 เดือน : ร้อยละ 80 ของจังหวัด มีการซ้อมแผนเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) เริ่มปฏิบัติงานประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่จังหวัด 

• ระยะ 12 เดือน : ร้อยละ 80 ของจังหวัด มี Incident Action Plan (IAP) ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจ
เกิดข้ึน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการไปยังหนววยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีไมวมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มี
การจัดท า IAP จากการซ้อมแผน 

3. ผลการด าเนินงาน 
โปรดใสวเครื่องหมาย () ในชวองที่ได้ด าเนินการ หรือเติมค าตอบในชวองววางที่ก าหนด 
ล าดับ ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มาตรการ 
ประเมินความพร้อม
และจัดเตรียม
ทรัพยากรของศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) ระดับจังหวัด 
 

1.1 จังหวัด จัดท าโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

(ตรวจสอบหลักฐานค าสั่งแตวงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน) 
 มี        ไมวมี อยูวระหววางด าเนินการ  

ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 
4/2559 เร่ือง แตวงตั้งคณะกรรมการตามระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัย
สุขภาพ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ลง

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

แบบ ตก. 1 



47 
 

ล าดับ ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
นาม วนัที่ 6  มกราคม 2560  

1.2 จังหวัด จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อ
รองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

(ติดตามการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับการเปิดศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด) 
 มี        ไมวมี อยูวระหววางด าเนินการ 
มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามรายการ ที่สามารถ
น ามาใช้ได้ในการเปิดEOC 

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 2 
(ขั้นตอนที่ 2) 

2. พัฒนาทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) 
ระดับจังหวัด 

2.1 จังหวัด จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
(ตรวจสอบหลักฐานค าสั่งแตวงต้ังทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด) 
 มี        ไมวมี อยูวระหววางด าเนินการ 
ค าสั่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2559 
เร่ือง แตวงตั้งคณะท างานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ โดยนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ลงนาม วนัที่ 6  มกราคม 
2560 

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 1 
(ขั้นตอนที่ 1) 

2.2 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดได้รับการ
ชี้ แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ อ บ ร ม ขั้ น พื้ น ฐ า น  
(จากส านักระบาดวิทยา และ สคร.6) 
(ตรวจสอบรายชื่อผู้รับการชี้แจงและอบรมการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน) 
 มี        ไมวมี  

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 2 
 (ขั้นตอนที่ 3)  

3. ซ้อมแผนตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระดับ
จังหวัด 

3.1  จังหวัด เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ปฏิบัติงาน
จริงกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือมีการ
ซ้อมแผนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 

(ตรวจสอบรายงานประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพื้นที่ของ SAT จังหวัด 
และรายงานการเปิดหรือซ้อมแผนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ระดับจังหวัด) 
 มี        ไมวมี อยูวระหววางด าเนินการ 
มีการด าเนินงานรปูแบบ EOC  Zika      

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 3 
 (ขั้นตอนที่ 4) 

3.2  จังหวัด มีแผนเผชิญเหตุ (มี Incident Action Plan: IAP) 
ที่ก าหนดวิธีปฏิบัติการพร้อมข้อสั่งการไปยังหนววยงานที่
เก่ียวข้อง (กรณีไมวมีเหตุการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ให้มีการจัดท า
แผนเผชิญเหตุ : IAP จากการซ้อมแผน) 

(ตรวจสอบ Incident Action Plan (IAP) ของเหตุการณ์ที่ส าคัญที่อาจเกิดขึ้นใน
จังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยังหนววยงานที่เกี่ยวข้อง) 
 มี        ไมวมี อยูวระหววางด าเนินการ 

ควรด าเนินการเสร็จ
สิ้นใน ไตรมาสที่ 4 
 (ขั้นตอนที่ 5) 

 

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
เป้าหมาย : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 

ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (ร้อยละ 80) 

ขั้นตอน รายการตัวช้ีวัด   

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง ปี 2560 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.- ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค. 60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย. 60) 
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ขั้นตอน รายการตัวช้ีวัด   

จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏบิัติงานได้จริง ปี 2560 รวม 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.- ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.- มี.ค. 60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.- มิ.ย.60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.- ก.ย. 60) 

1 จั ด ท า โ ค ร ง ส ร้ า ง ร ะ บ บ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข รองรับศูนย์
ปฏิ บั ติ ก า รภาวะฉุ ก เ ฉิ น 
(EOC) และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัด 

เป้าหมาย  8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

 

ผล 1 1 - - 1 

2 จั ด เ ต รี ย ม ส ถ า น ท่ี  แ ล ะ
อุปกรณ์ตามความเหมาะสม
เพื่ อรองรับการ เปิด ศูนย์
ปฏิ บั ติ ก า รภาวะฉุ ก เ ฉิ น 
(EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุ ข ในพื้ น ท่ี
จังหวัด 

เป้าหมาย  8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

 

ผล 1 1 - - 1 

3 ส ม า ชิ ก ที ม ต ร ะ ห นั ก รู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัดได้รับการชี้แจงแนว
ทา งกา รปฏิ บั ติ ง านและ
อบรมขั้นพ้ืนฐาน 

เป้าหมาย  8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

 

ผล 1 
(5 คน) 

1 
(5 คน) 

- - 1 

4 การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์
ปฏิ บั ติ ก า รภาวะฉุ ก เ ฉิ น 
(EOC) ระดับจังหวัด และมี
การเริ่มปฏิบัติงานของทีม
ต ร ะ ห นั ก รู้ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
( SAT)  โ ด ย ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์ โ ร คและภั ย
สุขภาพพ้ืนท่ีจังหวัด 

เป้าหมาย  8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

 

ผล 1 1 - - 1 

5 จั งหวัดมี ศูนย์ปฏิบัติ การ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ต ร ะ ห นั ก รู้ ส ถ า น ก า ร ณ์ 
(SAT) ท่ีสามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง 

เป้าหมาย 8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

8 จังหวัด  
(ร้อยละ 80) 

 

ผล - - - -  

หมายเหตุ : การปฏิบัติงานได้จริงของ EOC ต้องด าเนินการได้ครบตามขั้นตอนที่ 1-5 จึงน าจังหวัดนั้นไปค านวณตามเกณฑ์ 
4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจ
ติดตาม 
   - มีนโยบาย ก าหนดโครงสร้าง EOC & SAT ระดับจังหวัด 
   - มีเปิด EOC จริงจาก ไข้ Zika 
   - มีการด าเนินงานบรรลุเกินระดับของไตรมาส 2  (บรรลุถึงไตรมาส3) 
5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมวบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ตวอหนววยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการตวอ 

บางกลุวม/งาน มเีข้าใจบทบาทความ
รับผิดชอบตามระบบEOC ยังไมวชัดเจน 

ควรประชุมคณะท างานEOC เชวน RTI 
เพื่อเตรียมรองรับเทศกาลสงกรานต์ให้
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ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไมวบรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ตวอหนววยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการตวอ 

เป็นไปตามผังโครงสร้าง Incident 
command system (ICS) 
ควรมีการถอดบทเรียน EOC ไข้ 
Zika เพ่ือทบทวนบทบาทในแตวละ
สววนที่เกี่ยวข้อง  
          - 

 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

 -  
 
 

      
ผู้รายงาน นายจตุพร ทิพยทิฆัมพร 

     นายแพทย์ช านาญการ 
     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

                                                 โทร 061 - 6565953   
e-mail dpcblash@gmail.com 

 
     ผู้ตรวจรายงาน นางรวิสรา จิรโรจน์วัฒน 
     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

                                                           โทร 081 - 9966424   
e-mail : rjiraroj03@gmail.com 
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รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ การป้องกันควบคุมวัณโรค 
รอบ 1 จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ ๖ วันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
ประเด็นการตรวจราชการ  

๑. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
๒. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยตามาตรฐานให้หายและกินยาครบ 

๒.๑ ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM  
      ๒๐๑๐ หรือ โปรแกรม TBCM Online  
๒.๒ โรงพยาบาลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล 
      รักษาวัณโรค (QTB) ในปี ๒๕๖๐  
๒.๓ เรือนจ าเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคใน 
      เรือนจ า  (QTBP) ในปี ๒๕๖๐ 

ตัวช้ีวัด 
          อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕) 
๑.สถานการณ์ 

๑.๑.สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและ
อุปสรรค ของการด าเนินงานค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

         ประชากรกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นเป้าหมาย ที่วางแผนด าเนินการในปี ๒๕๖๐ จะเน้นที่กลุ่มผู้ป่วย
โรคเบาหวาน, กลุ่มผู้ป่วยเอดส์, กลุ่มผู้ป่วยผู้สัมผัสร่วมบ้าน, กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า  
โดยมีหน่วยงานร่วมด าเนินงาน ดังนี้ 
                - โรงพยาบาลและอ าเภอ ร่วมด าเนินการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน, กลุ่มผู้ป่วยเอดส์, กลุ่ม
ผู้ป่วยผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
        - เรือนจ ากลางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมด าเนินการกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ า   
                 - มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมด าเนินการกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
และท่ีผ่านมา ในปี ๒๕๕๙ มีผลการด าเนินงาน ที่ด าเนินงานร่วมกับ สคร.๖ จังหวัดชลบุรี(โครงการ MOU)  

 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย
ของการ
คัดกรอง
(ราย)  

A 

จ านวนที่
คัดกรอง 
(ราย) 

B 

ร้อยละ
ของการ
คัดกรอง 

Bx๑๐๐/A 

เป้าหมาย
ของการส่ง
ตรวจ X-
ray (ราย) 

C 

จ านวนที่
ส่งตรวจ 
X-ray 
(ราย)  

D 

ร้อยละของ
การส่งตรวจ 

X-ray 
Dx๑๐๐/C 

จ านวนที่
ขึ้น

ทะเบียน 
(ราย) 

ICF๑ ผู้ต้องขัง ๕,๓๓๐ ๕,๖๕๗ ๑๐๖.๑๓ ๕๓๓ ๑,๒๔๙ ๒๓๔.๓๓ ๑๒ 
ICF๒ แรงงานข้ามชาติ ๒๔,๖๘๗ ๑๐,๘๗๘ ๔๔.๐๖ ๒,๔๖๙ ๓๙๗ ๑๕.๙๖ ๒๑ 
ICF๓ ผู้ป่วยเบาหวาน ๑,๕๗๕ ๓,๗๙๒ ๒๔๐.๗๖ ๓๙๔ ๓๘๙ ๙๘.๗๓ ๒๓ 
ICF๔ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ๙๗๘ ๘๑๐ ๘๒.๘๒ ๙๘ ๓๙๙ ๔๐๗.๑๔ ๔๒ 

        ผลการด าเนินงานที่ยังต่ ากว่าเป้าหมาย ได้มีการเร่งรัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ีวางแผนแก้ไขปัญหา  
   วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรค ของการค้นหาผู้ป่วยวัณโรค 

แบบ ตก. 1 
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1. กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ยังบูรณาการให้ผู้ดูแลคลินิกเบาหวานเป็นผู้ด าเนินการคัดกรอง เพราะเป็นผู้ที่
พบผู้ป่วยเป็นประจ า 

2. ในการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ เพ่ิมเติมในโรงพยาบาลภาคเอกชน ที่มีถึง ๑๔ แห่ง  
3. การประชุมพัฒนาติดตามงานวัณโรค (DOT Meeting) ในระดับอ าเภอ ยังไม่ชัดเจน ขาดการ 

วิเคราะห์ และร่วมวางแผนแบบต่อเนื่อง  

๑.๒.สถานการณ์ การประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ป่วย  
      การบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคผ่านโปรแกรมTBCM และTB Data Hub  เจ้าหน้าที่ในการ

ใช้งานโปรแกรมฯท่ีบางจุด การคีย์ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน  

๑.๓.สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรค (QTB)  

     ปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการจัดท าแผนประเมินฯ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

๑.๔.สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ผลการประเมินมาตรฐานการป้องกันดูแลรักษาวัณโรคใน
เรือนจ า (QTBP)  

       ปี ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการจัดท าแผนประเมินฯ จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
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๒.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามท่ีจ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด มาตรการด าเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

๑ อัตรา
ความส าเร็จ
การรักษาผู้ป่วย
วัณโรครายใหม่
และกลับ 
เป็นซ้ า 

อัตราความส าเร็จการ
รักษาผู้ป่วยวณัโรครายใหม่
และกลับเปน็ซ้ า 

- ดูผลลัพธ์ของการรักษาผู้ป่วย 
วัณโรครายใหม่ของหน่วยบริการ 

สูตรค านวณ   =   (A/B) x ๑๐๐ 
A = จ านวนผู้ป่วยวณัโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า ของผู้ป่วย
วัณโรคทุกกลุ่ม ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐(ตั้งแตตุ่ลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) โดยมี
ผลการรักษาหาย (Cured) รวมกบัรักษาครบ (Completed) 
B = จ านวนผู้ป่วยวัณโรครายใหมแ่ละกลับเป็นซ้ า ของผู้ป่วย
วัณโรคทุกกลุ่ม ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตั้งแตตุ่ลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 
A = รอประเมิน 
B = ๒๔๗ 
(A/B) x ๑๐๐ = รอประเมิน 

. 

อัตราความส าเร็จการรักษาผูป้่วยวัณ
โรครายใหม่และกลับเปน็ซ้ า รอบที่จะ
ประเมินผลการรักษา เป็นรอบที่ ๑/
๒๕๖๐ ซึ่งขณะนีย้ังไม่ครบก าหนดที่จะ
ประเมิน เนื่องจากผูป้่วยยงัอยู่ใน
ระหว่างการักษา  
ที่จะทราบในไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๐ 
(เป็นไปตามค าชี้แจงตามเงือนไข ตาม 
Teplate-TB) 

การเร่งรัดการค้นหาผู้ติด
เชื้อวัณโรคและผู้ปว่ยใน
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
ความครอบคลุมของการ

- ดูผลลัพธ์การคัดกรองวัณโรค 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและโรคที่
เสี่ยง (ก าหนดให้มีการคัดกรอง ใน 
๖ อ าเภอ) 

 
 
 
 
 

- ดูผลลัพธ์ การจัดท าข้อมูล  
TBCM ในทุกโรงพยาบาล 

กลุ่มเป้าหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและอ าเภอที่คัดกรอง
เชิงรุก 

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน 
ผู้สัมผสัวัณโรค  ผู้สัมผสัร่วมบ้าน  

 
 
ก าลัง
ด าเนินการ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ทุกราย 
ผู้ป่วยเบาหวาน   รายใหม่ทุกราย 
ผู้ต้องขังในเรือนจ า   ๕,๖๒๘ คน 
แรงงานข้ามชาติ   ๒๔,๖๘๗ ราย 
ผู้สูงอาย ุ อาย>ุ๖๐ปี 
อื่นๆ - 

รวม  
การรายงานข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคผ่าน  

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ทุกอ าเภอ
รับทราบ และด าเนินการแล้ว เมื่อ ๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๐ และ จะมีการประชุม
ติดตาม/ 
นิเทศงาน ในเดือน มีนาคม  
เป็นต้นไป 
 
 
 
โรงพยาบาล (ภาครัฐ ๕ แห่ง และ
เอกชน UC ๒ แห่ง) ได้ด าเนนิการใช้
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ล าดับ ตัวชี้วัด มาตรการด าเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

บันทึกและรายงานข้อมูล
ผู้ป่วยวัณโรคผ่าน 
โปรแกรม TBCM ๒๐๑๐ 
หรือ โปรแกรม TBCM 
Online 

 โปรแกรม TBCM ๒๐๑๐ หรือ โปรแกรม TBCM 
Online 

รายงาน เป้าหมาย ผลงาน 
โรงพยาบาลเป้าหมาย ๗ ๗ 

 
 

โปรแกรม TBCM ครบ ๑๐๐% 
 
 
 

  โรงพยาบาลเป้าหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวัณ
โรค (QTB) ในปี ๒๕๖๐ 
 

- ดูผลลัพธ์ การประเมินฯ โรงพยาบาลเป้าหมาย (ศูนย์/ทัว่ไป/ชุมชน)  
เพื่อประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษา
วัณโรค (QTB)  ในปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน ๓ โรงพยาบาล/จังหวัด) 

รายการ ผลงาน 
จ านวนโรงพยาบาลเป้าหมาย  ๓ 
จ านวนโรงพยาบาลเป้าหมายที่
ประเมิน 

๐ 

จ านวนโรงพยาบาลเป้าหมายที่ผา่น
เกณฑ์การประเมิน 

NA 

ร้อยละของโรงพยาบาลเป้าหมายที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

NA 

 

จังหวัดสมุทรปราการ จะออกประเมินฯ 
โรงพยาบาลโดยเร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 
๒๕๖๐ ร่วมกับ สคร.๖ จังหวัดชลบุร ี

  เรือนจ าเป้าหมายผา่น
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการป้องกันดูแล
รักษาวัณโรคในเรือนจ า 
(QTBP) ในปี ๒๕๖๐ 

 

- ดูผลลัพธ์ การประเมินฯ เรือนจ าเป้าหมายที่การประเมินมาตรฐานการป้องกัน
ดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจ า (QTBP) ในปี ๒๕๖๐ 
(จ านวน ๑ เรือนจ า/จังหวัด) 
 
 

รายการ ผลงาน 
(แห่ง) 

จังหวัดสมุทรปราการ จะออกประเมินฯ 
เรือนจ ากลางสมทุรปราการ ในเดือน 
มีนาคม ๒๕๖๐ ร่วมกับ สคร.๖ จังหวัด
ชลบุร ี
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ล าดับ ตัวชี้วัด มาตรการด าเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเรือนจ าเป้าหมาย  ๑ 
จ านวนเรือนจ าเป้าหมายที่ประเมนิ ๐ 
จ านวนเรือนจ าเป้าหมายที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

NA 

ร้อยละของเรือนจ าเป้าหมายทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมิน 

NA 
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๓.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ 
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  
    - การบูรณาการของคนท างานที่ไม่เชื่อมโยงประสานกัน 

- ภารกิจของคนท างานที่มีงานมาก และแต่ละงานต้องการคุณภาพ  

๔.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยท่ีท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยงานรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสานหรือด าเนินการต่อ 

การเปลี่ยนคนท างาน หรือสับเปลี่ยน
หน้าท่ี ท าให้ผลงานต่ ากว่าเป้าหมาย 
 

ตามแผนการนิเทศงานของจังหวัด ควรมี
การคัดกรอง ในกลุ่มเสี่ยง ควรบูรณการ
กับคลินิก NCD และน าเทคโนโลยีมาช่วย
ในการ Coaching รพ. เช่น Team 
viewer  

 

 

๕.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

-ควรมีการสนับสนุนการด าเนินงาน ของโรงพยาบาลภาคเอกชน  และมีหน่วยงานส่วนกลางที่ก ากับ
และสนับสนุนร่วมด้วย 

- ส่วนกลางควรเพ่ิมการสื่อสารในเชิงกว้าง ที่เข้าใจง่าย เพ่ือให้ประชาชนทุกกล่มเข้าถึง ในโอกาสวัณ
วัณโรคโลก 24 มีนาคม ของทุกปี 

๖.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
มีการท างานกับ โรงพยาบาลเอกขน 16 แห่ง สร้างเครือข่ายคนท างาน  บนเงือนไข ไม่สร้างภาระงาน
ให้เขา ท าให้ การบริหารจัดการของจังหวัด และผู้ประสานงานวัณโรคของโรงพยาบาล (รวมทั้งเอกชน)
มีระบบดูแลผู้ป่วยวัณโรค ของเขตเมือง  สามารถเชื่อมโยงประสานงาน ส่งต่อ ผู้ป่วยวัณโรคได้ดี 

 

    

 
ผู้รายงาน นางกิรณา เอี่ยมส าอางค์ 

                                       พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
                                       23 กุมภาพันธ ์๒๕๖๐                                                  

                  โทรศัพท์ ๐๘๑ 8645569   
th.kirana@gmail.com                          

 
 ผู้ตรวจรายงาน  นางรวิสรา จิรโรจน์วัฒน 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ                                               
                                           โทรศัพท์ 081 9966424                                                  

Rjiraroj03@gmail.com  



56 

 

รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ)ทุกกลุ่มวัย 
รอบ 1 จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

ตัวช้ีวัด ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร 
๑. ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี 
    ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น เน้นการสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี(Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า 
     หมายเหตุ: ต้องเป็นทีมใหม่จากปีที่ผา่นมา หรือทีมเดิมที่ระยะเวลาการรับรองสิน้สุดลงและได้มีการด้าเนนิงานใหม่ 

๒. สถานการณ ์
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงน้อย(พ้ืนที่สีเขียว) เป็นจังหวัดมีพ้ืนที่ติดเขต

ปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีคลองส่งน้้าในเขตสุวรรณภูมิและติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา มีล้าคลอง  หนอง
น้้าต่างๆ  ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้้า  สถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กอายุต่้ากว่า 15 ปีจากการจมน้้า
เสียชีวิตในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าในปี  พ.ศ. 2556-2559 เสียชีวิตจากสาเหตุการจมน้้า จ้านวน    9 คน  5 คน  
8 คน และ 7 คน   คิดเป็นอัตรา 3.61, 2.20,3.53 และ 3.09ต่อประชากรเด็กแสนคนตามล้าดับ    ปี  2559  มี
เด็กอายุต่้ากว่า 15 ปี  เสียชีวติมากที่สุดที่อ้าเภอบางบ่อจ้านวน  2 ราย  อ้าเภอบางพลี จ้านวน  2 ราย  และเสียชีวิตใน
เขตอ้าเภอเมืองสมุทรปราการ จ้านวน 1 ราย    อ้าเภอพระสมุทรเจดีย์จ้านวน  1 ราย  และอ้าเภอพระประแดง 1 ราย  
จากการสอบสวนการเสียชีวิต พบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 13 – 14 ปีหลังเลิกเรียนลงเล่าน้้ากับเพ่ือนๆบริเวณท่าริม
แม่น้้า    แล้วจมน้้าเสียชีวิต 

ในปี 2560  จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่สีเขียวมีความเสี่ยงน้อย (อัตรา 
การเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5) ซึ่งมีเป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้้าของเด็กอายุต่้ากว่า 
15 ปี เสียชีวิตไม่เกิน 7 คน อัตรา 3.1 ต่อประชากรเด็กแสนคน(ประชากรเด็กแสนคน 226,480 ราย)  และ ไตรมาส
ที่ 1 / 2560 จังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
2. ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : โดยให้จังหวัดด้าเนินงานสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) 
ป้องกันการจมน้้า “ต้องเป็นทีมใหม่ ต่างจากปีที่ผ่านมา” เพ่ือผลักดันให้พื้นที่เกิดการด้าเนินงานป้องกันการจมน้้า โดยความ
ร่วมมือของสหสาขา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ โดยแต่ละทีมมีการด้าเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) ได้แก่  

1)  สถานการณ์และข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพย้อนหลัง 5 ปี)  
2)  การจัดการแหล่งน้้าเสี่ยง (อย่างน้อย 3 แห่ง) 
3)  การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อย่างน้อย 1 แห่ง/ต้าบล หรือ 3 แห่ง/อ้าเภอ)  
4)  การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (อย่างน้อย 3 แห่ง)  
5)  การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้้าเพ่ือเอาชีวิตรอด (มีครูสอนอย่างน้อย 10 คนต่อปี และมีเด็กได้เรียนอย่าง

น้อย 100 คนต่อปี) 
 6) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (อย่างน้อยทุก 4 เดือน) ปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน้้าในภาพรวมของจังหวัด 
 มาตรการหรือจ้านวนทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้้า ที่มีการด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา  

 

 
 

แบบ ตก. 1 
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๓. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์/การตรวจติดตาม/ผลการด าเนินงาน  
 

การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ระดับจังหวัด) 
รอบที่ 1 
1. จังหวัดมีการวิเคราะห์และนา้เสนอข้อมูลการ

จมน้้าเปน็รายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

จังหวัดมีการจดัท้าฐานข้อมูล มีการ
วิเคราะห์ และน้าเสนอข้อมลูการ
จมน้้าเป็นรายอ้าเภอย้อนหลัง 5 ปี 

 มีข้อมูลในเชิงปริมาณ 
 มีข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ไม่มีข้อมูล 

 

2. จังหวัดมีการสนับสนุน/กระตุ้น/ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการดา้เนินงาน
ป้องกันเด็กจมน้้า ตามองค์ประกอบ
ผู้ก่อการดีระดับทองแดง 

หมายเหต ุ
ผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) หมายถึง ทีมที่มี
การด้าเนินงานป้องกันการจมน้้าในรูปแบบสห
สาขา และใช้ทรัพยากรที่ มี ในพื้นที่  โดยมี
การดา้เนินงานอย่างน้อย 6 องค์ประกอบ
ดังนี ้
1) สถานการณ์และข้อมลู ย้อนหลัง 5 ปี  

 (ปริมาณและคณุภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเสีย่ง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)  
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้าที่
เสี่ยง    
   และจัดการสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
ศูนย์ฯ)  
4) การให้ความรู้ทุกเดือนในสถานบริการ

สาธารณสุข/ชุมชน (3 แห่ง) 
5) การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้้าเพื่อเอาชีวิต

รอด (มีครสูอน ๕ คน และเด็กไดเ้รียน 100 
คน) 

6) การสื่อสารประชาสมัพันธ์ (ทุก 4 เดือน) 

ให้การสนับสนุน/กระตุ้นต่อเครือข่าย
ทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น 
สถานศึกษา เพื่อป้องกันเด็กจมน้้า 

 มีการสนับสนุน/กระตุ้น 
 ไม่มีการสนบัสนุน/กระตุ้น 

ปี 2559 ด้าเนินการพฒันาและประเมินทีมผู้ก่อการ
ดีใน 5 อ้าเภอ 5 ทีม ประกอบด้วย 
จ้านวน........5.........ทีม  ได้แก่  
1.ทีมผู้ก่อการดีกองทุนต้าบล สปสช.ต้าบลบาง
ด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ 
2.ทีมผู้ก่อการดีต้าบลบางแก้ว อ.บางพลี 
3.ทีมผู้ก่อการดีต้าบลแหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทร
เจดีย์ 
4.ทีมผู้ก่อการดีต้าบลเปร็ง อ.บางบ่อ 
5.ทีมผู้ก่อการดีต้าบลศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง 

๓. ทุกอ้าเภอมีทีมผู้ก่อการดีด้าเนินการ ใน
องค์ประกอบที่ 1 – 3 ดังนี ้
๑)  สถานการณ์และขอ้มูล ยอ้นหลัง 5 ปี  
    (ปริมาณและคุณภาพ) 
2) การจัดการแหล่งน้้าเส่ียง (3 แห่ง) 
3) การด้าเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (1 แห่ง)      
    (สอนครูพี่เลี้ยงทุกคน, สอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้้า    
   เส่ียง และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในและ    
   ภายนอกศูนย์ฯ)  

 
 
 

จังหวัดสามารถด้าเนินการได้ 5 ทีม 
ใน 5 อ้าเภอ จากจ้านวน 6 อ้าเภอ 
ซึ่งทั้งหมดด้าเนนิการครบทั้ง 6 
องค์ประกอบ ผ่านการประเมิน
ระดับทองแดง  

การค้านวณผลงาน:  
อ้าเภอที่ด้าเนินการครบ ๓ องค์ประกอบ x ๑๐๐ 
จ้านวนอ้าเภอที่มีในจังหวัด  
 

ประเด็น จ านวน 
(อ าเภอ
) 

ผลงาน 
(%) 

๑) อ้าเภอที่มีในจังหวัด 5 83.3
3 ๒) อ้าเภอที่ด้าเนินการครบ  

    ๓ องคป์ระกอบ 
5 

 

รอบที่ 2 
1. จ้านวนทีมผู้ก่อการดี* ในแต่ละจังหวัด   
ตามที่ก้าหนด ดงันี ้

ในปี 2560 จังหวัดมีแผนพฒันา
ทีมผู้ก่อการด้าให้ครบทั้ง 6 อ้าเภอ 

จ้านวนทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่ป ี60) …1….. ทีม  
ครอบคลุม...............1.........อ้าเภอ ได้แก่ ทีม
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การตรวจติดตาม ประเด็นการประเมินผล ผลการด าเนนิงาน (ระดับจังหวัด) 
- เขตพื้นที่เสี่ยงมาก (แดง) และพื้นที่เสี่ยง

ปานกลาง (เหลือง): ร้อยละ 50 ของ
จ้านวนอ้าเภอในจังหวัด มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อยอา้เภอละ 1 ทีม 

- เขตพื้นที่เสี่ยงน้อย (เขียว): มีทีมผู้ก่อการดี
ระดับทองแดง อย่างน้อย 1 ทีม 

* ผู้ก่อการดีต้องด้าเนินการครบ 6 องค์ประกอบ 
 

ผู้ก่อการดีต้าบลบางครุ อ.พระประแดง 
 

2. จ้านวนการเสียชีวิตลดลงตามที่ก้าหนด 
 - พื้นที่เสี่ยงมาก ลดลงร้อยละ 20 
 - พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ลดลงร้อยละ 10  

    - พื้นที่เสี่ยงน้อย ลดลงอย่างน้อย 1 คน 
 

  

เป้าหมาย 
การเสียชีวิต (คน) 
(๑) 

จ านวน 
การเสียชีวิต (คน) 
(๒) 

ลดลง/เพิ่มขึ้น 
(คน)** 
(๒) - (๑) 

7 0 -7 
 

** + หมายถึง มีจา้นวนการเสียชีวิตมากกวา่ค่าเป้าหมาย 
   - หมายถึง มีจ้านวนการเสียชีวิตน้อยกว่าค่าเปา้หมาย 

 

๔. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ  
    (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม - 
๕. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
   

ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท้าให้การด้าเนินงานไม่
บรรลุวตัถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท้าหน้าท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด้าเนินการต่อ 

การเกดิเหตกุารณ์จมน้้าเกดิในพื้นที ่ซึ่งถ้าหากไมเ่ป็น
ข่าว หรือเป็นเหตกุารณ์ใหญ่ ทางจังหวัดอาจไมไ่ด้
รับทราบ  

หน่วยบริการในพ้ืนท่ีที่รับผู้ป่วยต้องแจ้งทีม SRRT ลง
สอบสวน มีการเช่ือมโยงข้อมลูกันในระดับจังหวัด  เพื่อ
น้าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา 

 

ปัญหาเรื่องเด็กจมน้้าไมไ่ดร้ับความสนใจจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง จึงไม่มีการวิเคราะห์ 
พร้อมแก้ไขแหล่งน้้าท่ีเสี่ยงต่อการเกิดเหต ุ

สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีกลไกการบรหิารจัดการที่ชัดเจนถึง
ระดับกิจกรรมป้องกันร่วมกัน และร่วมประเมินผลการ
ด้าเนินงาน 

 

การดูแลภายในครอบครัวและการเป็นชุมชนเมือง 
ภาวะเศรษฐกิจ อาจท้าให้ขาดความตระหนักรู้ใน
เรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะพื้นท่ีที่ไมเ่คยเกิดเหตุการณ์  

การสื่อสารความเสีย่ง (Risk Communication) ทุกพื้นที่
ให้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอม 

 

 
 
 

 

 

๖. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ ต่อส่วนกลาง/ ต่อผู้บริหาร/ ต่อระเบียบ กฎหมาย 
1. ปรับแนวทางการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ในองค์ประกอบด้านการเรียนการสอนหลักสูตรว่าย 

น้้าเพื่อเอาชีวิตรอด ควรมีการสะสมผลงานได้ 
    2. ควรประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ในการบูรณาการการสร้างทีมผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ร่วมกันด้าเนินงานเพ่ือความต่อเนื่อง 
๗. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

ผู้รายงาน นายพูนศักดิ์  ศรีประพฒัน์ 
       ผู้ตรวจรายงาน นางรวสิรา จริโรจน์วัฒน 
       นักวิชาการสาธารณสุขช้านาญการพิเศษ 
       23 กุมภาพันธ์ 2560 
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ล าดับที่............ 
 

รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขดภาพ 

หัวข้อ  การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 
วัยท างาน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   

   

รอบ 1 จังหวัดสมุทรปราการ เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ  ป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 
ตัวช้ีวัด อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อประชากรแสนคน 

2. ข้อมูลแนวทางการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน ดังนี้ 

สถานการณ์และสภาพปัญหาของพื้นที่ 
 

       จังหวัดสมุทรปราการ  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี 2556 – 2558  เท่ากับ  
12.51,13.34  และ 9.89 ต่อประชากรแสนคนตามล าดับ (ข้อมูลจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข) จ าแนกพ้ืนที่โดยใช้สีเป็นตัวก าหนด สีแดง เท่ากับ อัตราที่ 22.30 ขึ้นไป  สีเหลือง เท่ากับ อัตราที่ 
16.00 ถึง 22.29 สีเขียว เท่ากับ อัตราที่ 0 - 15.99 ทัง้นี้ พบว่า ปี 2558 จังหวัดสมุทรปราการ  อ าเภอที่อยู่ในกลุ่ม
สีแดง คือ อ าเภอ บางพลี (70 ราย : 29.38) อ าเภอที่อยู่ในกลุ่มสีเหลือง  ไม่มี และอ าเภอที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว คือ อ าเภอ
เมือง (27 ราย : 5.09) บางบ่อ (6 ราย : 5.72) พระประแดง (19 ราย : 9.56)  พระสมุทรเจดีย์ (1 ราย : 0.76) 
และบางเสาธง (2 ราย : 2.64) 

      ส าหรับข้อมูลการเสียชีวิตจากการบูรณาการ 2 ฐาน ( โรงพยาบาลรัฐและเอกชนและบริษัทกลาง
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) ปี 2559 เท่ากับ 393 ราย อัตราตาย เท่ากับ 31.39 ต่อประชากรแสนคน  

 

2. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้สนับสนุนงานตามนโยบายฯ  
  ด าเนินงานโครงการถนนปลอดภัย Road safety  ร่วมกับงานพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  ER 
คุณภาพ  ตามมาตรการเน้นหนักของกระทรวงสาธารณสุข 4 มาตรการ ได้แก่  

1. มาตรการบริหารจัดการ (SAT/EOC-RTI)  
2. มาตรการข้อมูล 4 I (Integration of Data ,IS on line ,Investigation และ  

Information) 
3. มาตรการป้องกัน ACDR  ( Ambulance Safety /Community checkpoint/DHS- 

RTI และ RTI officer) 
4. มาตรการด้านการรักษา 2 EIR (EMS ER  In hospital คุณภาพ / Referral system) 

แบบ ตก. 1 
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 3. ผลการด าเนินงาน 
โปรดใส่เครื่องหมาย () ในช่องที่ได้ด าเนินการ หรือเติมค าตอบในช่องวา่งที่ก าหนด 

ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. มาตรการ 
บริหารจัดการ 

1.1 จังหวัดมีแผนปฏบิัติการ SAT/EOC-RTI ในจังหวัด   
 ไม่ม ี มี  
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การใช้ระบบ ICS บริหารเหตุการณ ์ ในห้อง EOC  
ที่ผ่านมาด าเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการเปิด EOC-RTI 
พร้อมผู้รับผิดชอบงานผา่นการอบรมพัฒนาทีมตระหนักรู้ด้านอุบัตเิหตุจาก
ทางส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุร ี    

 

  1.2 จ านวนอ าเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/
คณะท างานใน ศปถ.อ าเภอ/ระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) และมี
การน าเสนอข้อมูล สถานการณป์ัญหาอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่  
จ านวน............6..............อ าเภอ 
อยู่ระหว่างการประเมินตนเอง ที่มีหลักฐานการประเมินฯ สง่ให้
จังหวัด ได้แก่ อ าเภอเมือง  อ าเภอบางพลี และอ าเภอบางบ่อ ได้มี
การประเมินตนเองตามที่ก าหนด    

 

 

  1.3 มีการด าเนนิงาน TEA Unit คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1 
      มีจ านวน  2  แห่ง   
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ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

      ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ (A)  และโรงพยาบาลบางพลี (M1) 
กิจกรรมที่ได้ด าเนินงานประกอบด้วย  
1.ศึกษาดูงาน TEA unit  
2.การบันทึกข้อมูลบาดเจบ็และฉุกเฉิน  
3.วิเคราะห์ข้อมูลและการ feed back ไปยังแผนก   
4.แผนการพัฒนาบุคลากร ในการจัดการบรรยายโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญใน
เร่ืองดังกล่าว (นพ.สมประสงค์ ทองมีศรี) ให้ผู้บริหารของทางโรงพยาบาล
ทั้ง 2 แห่งทราบ        
 

2. มาตรการ 
จัดการข้อมูล 

2.1 มีการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน ของจังหวัด 
 ๑) ด าเนินการแล้ว และมีข้อมูลแสดงเป็นรายเดือน 
         และมีการน าเสนอข้อมูลใน ศปถ.จังหวัดหรือการประชุมของ   
สหสาขา 

จ านวนตาย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย 

สาธารณสขุ 1
7 

2
2 

2
1 

         

ต ารวจ 7 6 7          
บ.กลาง 2

4 
2
3 

2
9 

         

รวม 3 ฐาน 2
6 

3
0 

3
4 

         

 

 ๒) อยู่ระหว่างด าเนนิการ ไม่มีข้อมูล 
 ๓) ยังไมไ่ด้ด าเนนิการ เพราะ      

 

  2.2 น าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัด 
      หรือ ศปถ.อ าเภอ หรือการประชุมของสหสาขา  
      อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  

 น าเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงจ านวน              5   จุด 
 ได้รับการแก้ไข  5  จุด 

       แสดงข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดที่ได้รับการแก้ไข  
1.แยกซอยสุขสวัสดิ์ 66 แก้ไขโดย ติดตั้งปา้ยชะลอความเร็ว 
2.บริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส ราม 2 ถนนบางนา-ตราด  แก้ไขโดย 
ขีดสีตีเส้นทบึเพิ่มเติมระยะทาง 30 เมตร เพิ่มเติมจากเส้นทึบเดิม  
3.โค้งสะบัดจาก เป็นโค้งหักศอก การแก้ไขโดยตีเส้นชะลอความเร็ว 
ติดตั้งปา้ยเตือน “ทางโค้งข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง” พร้อมป้าย จ ากัด
ความเร็ว             
4.ปากซอยปริ้นท ์ ใกล้สะพานคลองบางปลากด เมือ่ลงจากสะพานมักชิด
ขวากระชั้นชิด การแก้ไข ติดตั้งป้ายห้ามกลบัรถและห้ามเลี้ยว และต้องมี
การซ่อมแซมพื้นผิวถนน                  
5.สี่แยกการเคหะ ถ.เทพารักษ์ กม.23 สัญญาณไฟและไฟส่องสว่างใช้
การไม่ได้ การแก้ไข แจ้งแขวงการทางในการซ่อมแซมไฟสัญญาณที่ช ารุด 
 

 

3. มาตรการป้องกัน 3.1 อ าเภอในจังหวัดที่มีการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
จราจรผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS-RTI) 
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ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

      รอบที่ 1   
 จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการ DHS-RTI      2  อ าเภอ 
 คิดเป็นร้อยละ  33.3 ของอ าเภอในจังหวัด 
รอบที่ ๒ 
 จ านวนอ าเภอทีด่ าเนินการ DHS-RTI ผ่านเกณฑ์ระดบัด ี

(Good)     อ าเภอ 
 คิดเป็นร้อยละ    ของอ าเภอที่ด าเนินการ DHS-RTI ทั้งหมด 

 

  3.2 การด าเนนิงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน 
 เทศกาลปีใหม ่
1. จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน    มี

กี่อ าเภอ : ............1................อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางบ่อ 
2. ร้อยละของผู้บาดเจบ็ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอ าเภอที่

ด าเนินการดา่นชุมชน ลดลงได ้5% ในช่วงเทศกาลปีใหม่    มีกี่
อ าเภอ : ..............-...........อ าเภอ อ าเภออะไรบ้าง  
จากรายงานการเฝ้าระวังอุบัติเหตุจาราจนทางถนน ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ 2560 ระหว่างวันที่ 29 
ธันวาคม 2559 ถึงวันที่  4 มกราคม  2560 พบว่า มี
ผู้บาดเจบ็ จ านวน  484 คน  เพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ ปี 
2559  จ านวน 11 ราย ร้อยละ 2.32  และมีผู้เสียชีวติ  
จ านวน 6 ราย เพิ่มข้ึนจากเทศกาลปีใหม่ ปี 2559  จ านวน 2 
ราย  ร้อยละ  33.33  อ าเภอที่มีการบาดเจบ็สูงสุดเทียบกับ
เสียชีวิต ได้แก่  
    อันดับที่ 1 อ.เมือง บาดเจ็บ 190 ราย เสียชีวิต 1 ราย  
(0.52 %) 
    อันดับที่ 2 อ.บางพลี บาดเจบ็ 107 ราย เสียชีวิต 5 ราย  
(4.46 %) 
    อันดับที่ 3 อ.บางบ่อ บาดเจ็บ 66 ราย ไม่มีผู้เสยีชีวิต   
    อันดับที่ 4 อ.พระประแดง บาดเจ็บ 64 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต   
    อันดับที่ 5 อ.พระสมุทรเจดยี์ฯ บาดเจบ็  40 ราย  ไม่ม ี
ผู้เสียชีวิต  

 เทศกาลสงกรานต ์
3. จ านวนอ าเภอที่ด าเนินการด่านชุมชนได้อย่างน้อย 5 ด่าน มีกี่

อ าเภอ : ....................................อ าเภอ 
4. ร้อยละของผู้บาดเจบ็ (Admit) รวมกับผู้เสียชีวิตในอ าเภอที่

ด าเนินการดา่นชุมชน ลดลงได ้5% ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มี
กี่อ าเภอ : .................อ าเภอ อ าเภออะไรบ้าง  
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ล าดับ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

  3.3 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 
 จ านวนการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล จ านวนผู้บาดเจ็บ 

ผู้เสียชีวิต และร้อยละของการลดลง/เพิ่มข้ึน 
 

 จ านวน 
ในปี 59 

จ านวน 
ในปี 60 

ลดลง/
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 

จ านวนครั้ง 1 0 ลดลง 100 
ผู้บาดเจ็บ 1 0 ลดลง 100 
ผู้เสยีชีวิต 1 0 ลดลง 100 

หมายเหตุ ให้เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดยีวกันของปีงบประมาณ 
 การด าเนินการความปลอดภัยของรถพยาบาล 

 

รายการ จ านวน
ทั้งหมด 
(คัน/คน) 

จ านวนที่
ด าเนนิการ 
(คัน/คน) 

ร้อยละที่
ด าเนนิการ 

1.การติดตั้ง GPS 27 27 100 
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR 27 27 100 
3.การท าประกันภยั 27 21 77.78 
4.การอบรมพนักงานขับรถ 39 39 100 
5.การจ ากัดความเร็วรถ  27 27 100 

 

 

4. มาตรการรักษา พัฒนาคุณภาพ  ในประเด็นเฉพาะผูป้่วยจากอุบัติเหตุทางถนน  
    1. EMS คุณภาพ  
    2. ER  คุณภาพ   
    3. In-hos คุณภาพ  
    4. Referral System  
    ๕. ผู้บาดเจ็บที่มีค่า Ps>0.75  เสียชีวิต ไม่เกิน 1.5%  

จ านวนผู้บาดเจ็บ
จาก RTI ที่มีค่า 

Ps>0.75 ทั้งหมด 

จ านวนผู้เสียชวีิต
จาก RTI ที่มีค่า 

Ps>0.75 

ร้อยละ 

911 8  
ต.ค.= 224 ต.ค.= 4  
พ.ย.= 258 พ.ย.= 2 = 0.87 
ธ.ค. = 255 ธ.ค. = 2   

 

แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 

เป้าหมาย : อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากรแสนคน 

ล าดับ รายการตัวช้ีวัด   
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - มี.ค. 60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - มิ.ย. 60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 60) 

1 จ านวนการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

เป้าหมาย  28 62 89 116 295 
ผล 90     

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตัวช้ีวัดส าคัญ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ www.healthdata.moph.go.th 
 
 

http://www.healthdata.moph.go.th/


64 
 

 
 
4. ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการตรวจติดตาม 
    1.มีเครือข่ายประชาสังคมเข้มแข็ง มีการรวบกลุ่มและประชมุอย่างต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน พร้อมให้ความร่วมมือต่อจังหวัดใน
การขับเคลื่อนงาน 
    2.มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการอยู่ที่ รพ.สมุทรปราการ มีความคล่องในการสั่งการและปฏิบตัิหน้าที่ 
    3.ทางบริษัทกลางคุ้มครองความปลอดภัย มีความร่วมมือในการประสานข้อมูลผู้เสียชีวิตทุกเดือน พร้อมจัดประชุมให้ความรู้
กับประชาชนในการลดอุบัติเหตุจากการจราจร 
 

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจราชการรับไป
ประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

การตั้งด่านชุมชนที่อาจไม่ได้เกิดจากการ
มีส่วนร่วมของชุมชนโดยตรง 

ให้มีการท าประชาคม เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและร่วมคิดมาตรการชมุชน 
เช่น การจัดตั้งดา่นชุมชน ขับเคลื่อน
ผ่าน ศปถ.อ าเภอ 

การพัฒนาโปรแกรมการสอบสวน
วิเคราะห์และรายงานผล 
เช่นเดียวกับการสอบสวนโรคติดเชื้อ 

ขาดการประสานภาคี(setting)ในการ
ขับเคลื่อนงานของจังหวัด 

ประสานภาคีเครือข่าย (ระดับ 
setting) ที่ส าคัญของจังหวัด เพือ่ร่วม
ด าเนินตามมาตรการลดอุบัติเหตุจาก
การจราจร ได้แก่ กลุ่มสถานศึกษา 
และกลุ่มสถานประกอบการ 

 

จัดตั้งศูนยป์ฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
พัฒนาทีม SAT และ SRRT ในระดับ
อ าเภอ ต าบล 

เปิด EOC เพื่อฝึกปฏิบัติทีม SAT และ 
SRRT ตามบทบาทในพื้นที่ช่วงเทศกาล
ส าคัญ ตามที่กระทรวงฯ ก าหนด 

 

 
 

6.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
   ทางจังหวัดได้เสนอแนะต่อส่วนกลางในเรื่องการด าเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนี้ 

6.1 ควรงดขายเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดช่วงเทศกาล 
 6.2 การบูรณาการข้อมูลควรด าเนินการให้เบ็ดเสร็จที่ระดับกระทรวง  
 6.3 ควรน าเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง    

6.4 กระทรวงสาธารณสุขควรรับผิดชอบในเรื่องเฉพาะระบบการส่งต่อและคุณภาพการรักษา 
 

7.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
 
 

ผู้รายงาน  นายพูนศักดิ์  ศรีประพัฒน์ 
       นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

       23 กุมภาพันธ์ 2560 
                                                              โทร 086 - 0867453 e - mail pusripa@yahoo.co.th 

  ผู้ตรวจรายงาน นางรวสิรา จริโรจน์วัฒน 
                                          นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

23 กุมภาพันธ์ 2560 
                                                    โทร 081 – 9966424  e – mail rjiraroj03@gmail.com 

 

mailto:pusripa@yahoo.co.th
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 รายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและ การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

หัวข้อ ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที่ การป้องกันควบคุมวัณโรค 
รอบ 1 จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6 วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
การคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงและการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งในระดับบุคคลและ
ประชากร 

2. สถานการณ์  (ผู้ป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประชากรเป้าหมาย อัตราการคัด
กรอง และกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง)  

เขต 6 มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 44.44% เมื่อเทียบเป้าหมาย (จ านวนรายใหม่ปี 2560 ณ 
22/2/60  จ านวน  8,443 คน เป้าหมาย 18,997 ราย) 

จ.สมุทรปราการ มีผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่  20.83%  เมื่อเทียบเป้าหมาย ((จ านวนรายใหม่ปี 
2560 ณ 22/2/60  จ านวน 869 คน เป้าหมาย 4,171คน)   

 
ตาราง ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย   

จังหวัด 

ผลงานปี 2559 เป้าหมายปี 2560 ผลงานปี 2560 (22/2/59) 

DM HT DM 
(ลดลง5%) 

HT 
(ลดลง
2.5%) 

DM HT 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

จันทบุรี 4,400 9,011 4180 8786 2528 60.48 2313 26.33 
ฉะเชิงเทรา 2,815 6,487 2674 6325 776 29.02 1188 18.78 
ชลบุรี 3,868 6,862 3675 6690 2457 66.86 5130 76.68 
ตราด 673 1,486 639 1449 566 88.58 2105 145.27 
ปราจีนบุรี 1,228 3,236 1167 3155 922 79.01 2594 82.22 
ระยอง 1,163 1,882 1105 1835 464 41.99 867 47.25 
สมุทรปราการ 4,390 10,075 4171 9823 869 20.83 2247 22.87 
สระแก้ว 1,460 2,660 1387 2594 594 42.83 1297 50.00 
เขต 6  19,997 41699 18997 40657 8443 44.44 15225 37.45 

ที่มา  HDC ณ วันท่ี 22 กพ. 2560 
ปีงบประมาณ 2560  ในรอบ 5 เดือนที่ผ่าน  จังหวัดสมุทรปราการ มีอัตราการคัดกรองเบาหวาน 

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 32.04  พบกลุ่มเสี่ยง และเสี่ยงสูง ร้อยละ 4.4 อ าเภอที่ได้รับการคัด
กรองสูงสุด คือ อ. พระสมุทรเจดีย์ ร้อยละ 65.8  ต่ าสุดที่อ.บางพลี  ร้อยละ 17.98  
 
ตาราง ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ปีงบประมาณ 2560 
 

อ าเภอ 
  

เป้าหมาย 
  

คัดกรอง 
  

ร้อยละ 
  

ผลการคัดกรอง 
ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ เส่ียงสูง ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 

เมืองสมุทรปราการ 240,688 71,272 29.61 67,804 95.1
3 

2,58
1 

3.62 315 0.44 572 1 

แบบ ตก. 1 
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อ าเภอ 
  

เป้าหมาย 
  

คัดกรอง 
  

ร้อยละ 
  

ผลการคัดกรอง 
ปกติ ร้อยละ เส่ียง ร้อยละ เส่ียงสูง ร้อยละ นอกเกณฑ ์ ร้อยละ 

บางบ่อ 50,088 15,318 30.58 13,510 88.2 194 1.27 10 0.07 1,604 10 

บางพลี 79,722 14,337 17.98 13,917 97.0
7 

335 2.34 32 0.22 53 0 

พระประแดง 99,870 28,580 28.62 27,543 96.3
7 

450 1.57 63 0.22 524 2 

พระสมุทรเจดีย์ 57,247 37,666 65.8 36,905 97.9
8 

497 1.32 70 0.19 194 1 

บางเสาธง 36,212 13,577 37.49 13,180 97.0
8 

83 0.61 6 0.04 308 2 

รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง* 330 8 2.42 8 100 0 0 0 0 0 0 

ภาพรวม จังหวัด 564,157 180,758 32.04 172,86
7 

95.6
3 

4,14
0 

2.29 496 0 3,255 2 

ที่มา  HDC ณ วันท่ี 22 กพ. 2560 
 

      ภาพรวมของ จ.สมุทรปราการ พบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ร้อยละ  20.83  เมื่อเทียบกับเป้าหมาย  
(869 คน เป้าหมาย 4,171คน)  พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ ร้อยละ  22.87% เมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย     
 อ.บางพลีมีการคัดกรอง ต่ า ร้อยละ 17.98 และมีอัตราการเพ่ิม ผป. DM  HT ต่ า ร้อยละ 9.92 
และ 9.76 ควรเร่งรัดให้มีการพัฒนาแก้ไขเรื่องการคัดกรอง  ขณะที่ อ.บางเสาธง มีอัตราการเพ่ิม ผป. DM  
HT รายใหม่สูงสุด ร้อยละ 68.40, 91.56  เมื่อเทียบกับเป้าหมาย  ควรมีการติดตามกระบวนการปรับ
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง เพ่ือให้สามารถควบคุมได้เพ่ิมข้ึน 

 

ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย   
อ าเภอ จ านวน DM

รายใหม ่
ปี 2559 

เป้าหมาย 
ปี 2560 
(ลดลง5%) 

ผลงาน ไตรมาส1 ผลงาน ณ วันที่รับตรวจ (22 กพ.60) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

เมือง 2,246 2133.7 293 13.73 384 17.98 
บางบ่อ 258 245.1 33 13.46 49 19.99 
บางพลี 690 655.5 55 8.39 65 9.92 
พระประแดง 742 704.9 129 18.30 154 21.85 
พระสมุทรเจดีย์ 279 265.05 66 24.90 76 28.67 
บางเสาธง 217 206.15 128 62.09 141 68.40 
รวมจังหวัด 4,432 4210.4 704 16.72 869 20.63 

 
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ เมื่อเทียบกับเป้าหมาย   
อ าเภอ จ านวน HT

รายใหม่  
ปี 2559 

เป้าหมาย  
ปี 2560  

(ลดลง2.5%) 

ผลงาน ไตรมาส1 ผลงาน ณ วันที่รับตรวจ (20 กพ.60) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

เมือง 4,886 4763.85 733 15.39 959 20.13 
บางบ่อ 452 440.7 95 21.56 142 32.22 
บางพลี 1,661 1619.475 111 6.85 158 9.76 
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อ าเภอ จ านวน HT
รายใหม่  
ปี 2559 

เป้าหมาย  
ปี 2560  

(ลดลง2.5%) 

ผลงาน ไตรมาส1 ผลงาน ณ วันที่รับตรวจ (20 กพ.60) 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

จ านวน 
 (คน) 

ร้อยละ 
(เทียบเป้าหมาย) 

พระประแดง 2,531 2467.725 377 15.28 465 18.84 
พระสมุทรเจดีย์ 586 571.35 124 21.70 156 18.63 
บางเสาธง 410 399.75 260 65.04 366 91.56 
รวมจังหวดั 10,526 10262.85 1,700 16.56 2247 21.33 

 
3.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

1. มีแผนการติดตามประเมินผล รพ.สต.ติดตาม  มีการรณรงค์ร่วมกับพื้นท่ี  
2. การบูรณาการร่วมกับสถานการณ์ประกอบการ ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
3. มีรพ.เอกชน เข้าร่วมคัดกรอง ตรวจสุขภาพ คัดกรองภาวะเสี่ยงในโรงงาน  (สสจ.มีการติดตาม

ข้อมูลจากเครือข่ายเอกชนในพื้นที่)  
4. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและความดันโลหิตสูง  อยู่ระหว่างการรวบรวม

ข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
 

ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

รอบท่ี 1 
1. จังหวัดมีการสนับสนุน/

จัดท าแผนการเฝา้ระวัง คัด
กรอง และลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล)  

การจัดท าแผน 
มีแผนงาน 
โครงการ 

ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการจัดท าแผน 
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 

2. จังหวัดมีการสนับสนุนก ากับ
ติดตาม การคัดกรองโรค
ความดันโลหิตสูงและ
เบาหวานในประชาชน อายุ 
35 ปีข้ึนไป พร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง≥ 
80 % และมีการ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
กลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง 

มีแผนงาน
โครงการเฝ้า
ระวัง คดักรอง 
และลดเสี่ยงใน
ชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองความดันโลหติสงูพร้อม
กับประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

เป้าหมาย  ≥ 80 % 
ผลงาน   180192  
ร้อยละ  33.82 

2. ร้อยละของประชาชน อายุ 35 ปีข้ึนไป
ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานพรอ้มกับ
ประเมินความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
ค าปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 80 % 

เป้าหมาย  ≥ 80 % 
ผลงาน     180,758 
ร้อยละ  32.04  

3. จ านวนและร้อยละของกลุ่มเสี่ยงต่อ
เบาหวานและความดันโลหิตสูงได้รับการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เบาหวาน 
เป้าหมาย  4636 
ผลงาน     
อยู่ระหว่างการรวบรวม  
ติดตามข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ     
ความดันโลหิตสูง 
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ล าดับ ผลส าเร็จ 
ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย 25013 คน  
อยู่ระหว่างการรวบรวม  
ติดตามข้อมูลกลุ่มเสี่ยง 
ร้อยละ     

3. จังหวัดก ากับติดตามการ
ด าเนินงานลดเสีย่งในชุมชน 
(สถานประกอบการและ
ต าบล) และด าเนินงาน/
กิจกรรมตามแผน 

การด าเนินงาน
ลดเสี่ยงในชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการลดเสี่ยง  
1. ต าบลจัดการสุขภาพ 

มีต าบลจัดการสุขภาพ 
50 แห่ง ท าทุกหมู่บ้าน
ร่วมกับ long term 
care 25 ต าบล 

2. สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั 
กายใจเป็นสุข 

มีโรงงานเข้าร่วม
โครงการ 
 7 แห่ง (รร.ในพื้นที่มี  
6,707 แห่ง) 
มีการบณูาการ
มาตรการโรคไม่ติดต่อ 
ในโรงงาน  

4. จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลด
โรคความดันโลหิตสูงและ
เบาหวาน (การส่งเสรมิการ
รับประทานผัก ผลไม ้
ลดเคม็ หวาน ออกก าลังกาย 
การจัดการอารมณ์ วัน
เบาหวานโลก วันความดัน
โลหิตสูงโลก) 

การรณรงค์
สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์
ลดเสี่ยงลดโรค 

การด าเนินงานรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 
รพ.สต. ทุกแห่ง มีการรณรงค ์ตามปฏิทินรณรงค์  

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์
จากการตรวจติดตาม 
    สสจ. สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และแรงงานจังหวัด   ร่วมเข้าโครงการการคัดกรอง และปรับพฤติกรรม ลด 

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง   (อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์) มีโรงงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง 
 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ประเด็น/หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้

การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

1. การจัดท าแผนการเฝ้าระวัง คดักรอง 
และลดเสี่ยงในชุมชน (สถานประกอบการ
และต าบล) และด าเนินงาน/กิจกรรมตาม
แผน 

สสจ.ขาดงบประมาณ แต่ร่วมกับ 
รพ.สต.ติดดาวจัดท าแผนของบ
ท้องถิ่น  
 

มีแผนบูรณาการกับพื้นที่  

2. การคัดกรองโรคความดันโลหติสูงและ 2.1 การคัดกรองในพื้นท่ีไตรมาส  ควรมีระบบการผลักดัน
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ประเด็น/หัวข้อ ปัญหา/อุปสรรค/ปจัจัยที่ท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วย
รับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าท่ีตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ด าเนินการต่อ 

เบาหวานในประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป 
พร้อมกับประเมินความเสีย่งด้วยวาจา 
และให้ค าปรึกษาลดเสีย่ง 

2 ต่ า  เน่ืองจากระบบฐานข้อมูล 
ยังมีข้อมูลสะสมอยู่มาก   
 

2.2 ข้อมูลสุขภาพในโรงงาน ไม่ได้
รับความร่วมมือ ในการให้ข้อมูล
จากโรงงานและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

2.3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยัง
อยู่ระหว่างการรวบรวม ติดตาม
ข้อมูล  

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
คืนข้อมูลให้หน่วยงาน
สาธารณสุข 

3. การด าเนินงานลดเสี่ยงในชุมชน (สถาน
ประกอบการและต าบล) 

มีต าบลจัดการสุขภาพ 50 แห่ง 
ท าทุกหมู่บ้านร่วมกับlong 
term care   25 ต าบล 

ท าได้ดีในพืน้ท่ีตบางด้วน /
บางปู ควรมีการขยาย 
model ในพื้นที่อ่ืน  

 

4.กิจกรรมการรณรงค์สื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ลดเสี่ยงลดโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 

ไม่ม ี   

 
5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

ข้อมูลสุขภาพในโรงงาน ไม่ได้รับความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลจากโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ควรมีระบบ /การผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคืนข้อมูลให้หน่วยงานสาธารณสุข  
 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
มีการบูรณาการร่วมกับสถานการณ์ประกอบการ ในการลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

     ผู้รายงาน นางสาวสมปอง  โรจน์รุ่งศศิธร 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

 23 กุมภาพันธ์ 2560 
โทรศัพท์ 08 17157272 

E-mail  pong9869@gmail.com 
 

ผู้ตรวจรายงาน  นางรวิสรา  จิรโรจน์วัฒน 
                                                                     นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ 081 - 996-6424 
อีเมล rjiraroj03@gmail.com 

 
  

แบบ ตก.๓ 
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

จังหวัด สมุทรปราการ เขตสุขภาพที ่6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย 

 

2. สถานการณ์ 

ในปีงบประมาณ 2558-2559 จังหวัดสมุทรปราการมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูป โดยผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐาน ดังนี้ 

 
 ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
ยาฆ่าแมลง 100.00 96.99 
สารเร่งเนื้อแดง - - 
น้้ามันทอดซ้้า 96.30 93.33 
 

ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการ ก้าหนดจ้านวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหาร
แปรรูปและแผนปฏิบัติการที่จะเฝ้าระวังความปลอดภัย ดังนี้ 

1. ผักและผลไม้สด  จ้านวนประมาณ 300 ตัวอย่าง ด้าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ (Mobile unit) 250 ตัวอย่าง (ใช้ชุดทดสอบ TM kit ตรวจ 50 ตัวอย่าง GT kit 200 ตัวอย่าง) มี
แผนด้าเนินการในปี 2560 และทางจังหวัดด้าเนินการเก็บตัวอย่างเองประมาณ 50 ตัวอย่าง  

2. สถานที่คัดและบรรจุผักผลไม้สดบางชนิด จ้านวน 4 แห่ง ในอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ฯ 1 แห่ง, 
อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ 2 แห่งและ ในอ้าเภอบางพลี 1 แห่ง เริ่มด้าเนินการเดือนมีนาคม 2560 

3. เนื้อสัตว์สด จ้านวน 17 ตัวอย่าง ด้าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ 
(Mobile Unit)  มีแผนด้าเนินการในปี 2560 

4. น้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  โดยก้าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตน้้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP และ/หรือผลการ
ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย GMP  จากสถานที่ผลิตทั้งหมด42 แห่ง 
แบ่งเป็นอ้าเภอเมือง 18 แห่ง, อ้าเภอบางพลี 7 แห่ง, อ้าเภอบางเสาธง 6 แห่ง, อ้าเภอบางบ่อ 6 แห่ง, อ้าเภอ
พระประแดง 4 แห่งและอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

5. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยก้าหนดเป้าหมายการจากสถานที่ผลิตทั้งหมด 37 แห่ง แบ่งเป็นอ้าเภอ
เมือง 13 แห่ง, อ้าเภอบางพลี 12 แห่ง, อ้าเภอบางเสาธง 5 แห่ง, อ้าเภอบางบ่อ 2 แห่ง, อ้าเภอพระประแดง  
4 แห่ง และอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

 

แบบ ตก. 1 
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6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จ้านวน 5 ตัวอย่าง   

7. ผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดยก้าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตจ้านวน 5 แห่ง แบ่งเป็น
สถานที่ผลิตในอ้าเภอบางพลี 3 แห่ง (ก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง, บะหมี่ 2 แห่ง) อ้าเภอพระประแดง 1 แห่ง (ขนมจีน) 
อ้าเภอบางเสาธง 1 แห่ง (บะหมี่) 

8. น้้ามนัทอดอาหารจากสถานที่ผลิต  โดยก้าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต จ้านวน 
14 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอ้าเภอเมือง 6 แห่ง, อ้าเภอบางพลี 2 แห่ง, อ้าเภอบางบ่อ 1 แห่ง, อ้าเภอ
พระประแดง 2 แห่ง, อ้าเภอบางเสาธง 3 แห่ง  และก้าหนดเป้าหมายสถานที่จ้าหน่าย 120 แห่ง โดยการเก็บ
ตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จ้านวน 17 ตัวอย่าง  และส้านักงาน
สาธารณสุขด้าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับส้านักงานสาธารณสุขอ้าเภออีก 103 ตัวอย่าง 

ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูป และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

- การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด  ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2559 

- จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 7
ธันวาคม 2559 

- ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่คัดและบรรจุ ผัก ผลไม้สด 
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทน้้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารที่มีการใช้

น้้ามันทอด, แป้ง(เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด รวมถึงการตรวจสอบ
การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- ประสานหน่วยงานระดับอ้าเภอ/อปท./รพ.สต. วางแผนเฝ้าระวังสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชและสารเร่ง
เนื้อแดง และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ
ประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 
เมือง 

 

อ าเภอ 
บางพลี 

 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง  

อ าเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ
บางเสา

ธง  

ภาพรวม
จังหวัด 

 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 1 ณ ไตร

มาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-

ธ.ค.59) 
 

1 ร้อยละของผัก
และผลไม้สดมี
ความปลอดภัย
จากสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

63 50 50 50 37 50 63 63 

 ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

63  63 63 

 อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

 

100 - - - - - 100 100 

2 ร้อยละของ
เน้ือสัตว์สด มี
ความปลอดภัย
จากการ
ปลอมปนสาร
เร่งเน้ือแดง         

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

3 3 2 3 3 3 - - 

 ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

 - - 

  อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- - - - - - - - 

3 ร้อยละของน้ า
บริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

1 7 
 
 

6 
 

 

4 
 
 

1 
 
 

6 
 
 

- - 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

รอผล
วิเคราะห ์

รอ
ด้าเนิน 
การ 

รอผล
วิเคราะห์ 
2 ตย. 
รอด้าเนิน 
การ 4 
ตย. 

รอด้า 
เนินการ 

รอด้า 
เนินการ 

รอด้า 
เนินการ 

- - 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- - - - - - - - 

 
 

รอด้าเนินการตามแผนของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ 

รอด้าเนินการตามแผนของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 
เมือง 

 

อ าเภอ 
บางพลี 

 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง  

อ าเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ
บางเสา

ธง  

ภาพรวม
จังหวัด 

 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 1 ณ ไตร

มาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-

ธ.ค.59) 
 

4 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์จาก
เน้ือสัตว์ที่มีการ
ใช้วัตถุเจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

13 
 
 

12 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

1 
 
 

5 
 
 

- - 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

 
รอผลวเิคราะห ์

- - 
 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- - - - - - - - 

5 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหารมีความ
ปลอดภัยจาก
การปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์ทาง
ยา 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

4 
 
 

1 
 
 

- - - - - - 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

 
รอผลวเิคราะห ์

- - - - - - 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- - - - - - - - 

6 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

 - - 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

- - - - - - - - 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 

จังหวัดสมุทรปราการไม่มีสถานท่ีผลิตนมโรงเรียน 
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ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 
เมือง 

 

อ าเภอ 
บางพลี 

 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง  

อ าเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ
บางเสา

ธง  

ภาพรวม
จังหวัด 

 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 1 ณ ไตร

มาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-

ธ.ค.59) 
 

7 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์จาก
แป้งมีการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

0 3 0 1 0 1 1 1 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

0 1 
 

รอผล
วิเคราะห์ 
2 ตย. 

 

รอด้าเนินการตามแผนในเดือนกมุภาพันธ์ 
2560 

 

1 1 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

- 100 - - - - 100 100 

8 ร้อยละของ
น้ ามันทอด
อาหาร ณ 
สถานที่ผลิต
กลุ่มเป้าหมาย
และสถานที่
จ าหน่าย มี
ปริมาณสาร 
โพลาร์ เป็นไป
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ที่
ก าหนด 

เป้าหมาย (A) : 
จ้านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจวเิคราะห ์

12/20 
 

4/20 
 

2/20 
 

4/20 0/20 6/20 
 

 

6 6 

ผลงาน (B): 
จ้านวน ตย.ที่ผ่าน

มาตรฐาน 

2/0 
 

รอด้าเนิน 
การ 10 
ตย. 
 
 
 

 
 

รอด้าเนิน 
การ 

 
 

รอด้าเนิน 
การ 

    2/0 
 
รอด้าเนิน 
การ 2 
ตย. 

 
 

รอด้าเนิน 
การ 

2/0 
 

รอด้าเนิน 
การ 4 
ตย. 

6 6 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

100 - - 100 - 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอด้าเนินการร่วมกบัหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ณ สถานที่จา้หนา่ย 120 ตย 
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4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์
จากการตรวจติดตาม 
4.1 ติดตามหาแหล่งที่มาของสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช หรือที่มาของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกรได้ยาก  

เนื่องจากในการตรวจติดตามแหล่งที่มาส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตจากต่างจังหวัด  ทั้งนี้ทางจังหวัดได้
แนะน้าผู้จ้าหน่ายหาแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานมาจ้าหน่ายทดแทน ส่วนสถานที่ผลิตในจังหวัดได้มีการ
ประสานเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือด้าเนินการภายในจังหวัดแล้ว   

 
 

5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ท้าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด้าเนินการต่อ 

- - - 
   

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

6.1 เสนอให้ส่วนกลางประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุมวัตถุอันตราย เช่น สารบอแรกซ์ สาร
ฟอร์มาลีน และสารเคมีก้าจัดศัตรูพืชหลายกลุ่มที่มีโอกาสตกค้างในสิ่งแวดล้อมสูง 

6.2 เจ้าหน้าที่ไม่ทราบสถานการณ์การอนุญาตผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และยากในการติดตามข้อมูลราย
บริษัท เนื่องจากมีผู้ประกอบการจ้านวนมาก ดังนั้นการขอเลขรับแจ้งผ่านระบบ e-submission ของ
ส้านักอาหาร ควรผ่านเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนอนุญาต และควรมีระบบสรุปและประมวลผล
จ้อมูลเป็นรายรอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบได้ง่ายสะดวกทันต่อสถานการณ์ 

 
7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................  
 
8. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 

- การประสานการด้าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร ปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน 

- SAT และ Operation team 
- การรายงาน (Report) ผลการด้าเนินงานใน dashboard และคบส.ออนไลน์ 

 
ผู้รายงาน ดร.ภญ.ณธิป  วิมุตติโกศล เภสัชกรช้านาญการพิเศษ 

           ภญ.ปุณยธร  ลีศุภเลิศ       เภสัชกรปฏิบัติการ 
      วัน/เดือน/ปี 23 กุมภาพันธ์ 2560 
      โทร 081-9408088 e-mail: daranee@fda.moph.go.th  
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คณะที่ ๑ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

เขตสุขภาพที่...๖....จังหวัด..สมุทรปราการ...รอบที่....๑....วันที่...๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐............ 
 

 

๑.ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
อ าเภอ 
เมือง 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
บางพลี 

อ าเภอ 
พระประแดง 

อ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

อ าเภอ 
บางเสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

ภาพรวมจังหวัด 
 รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค.๕๙ – ม.ค.๖๐) 
๑. ร้อยละของผู้ป่วยยา

เสพติดที่หยุดเสพ
ต่อเนื่อง 3 เดือน หลัง
จ าหน่ายจากการ
บ าบัดรักษา           
(3 month 
remission rate)  
(เป้าหมายร้อยละ 92) 
 

เป้าหมาย ๖ 1๐ ๑๓ ๙ 2๔ 2๕ ๘๗ ร้อยละ ๙๘.๘๕ 
 ผลงาน ๖ 1๐ ๑๒ ๙ 2๔ 2๕ ๘6 
 อัตรา/ร้อยละ ๑๐0 100 ๙๒.๓ ๑๐๐ 100 100 ๙๘.๘๕ 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ตก. ๑ 
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๒.สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการ
วินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 

 เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  มีทั้งประชากรที่ย้ายถิ่นเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝง แรงงานต่างด้าว ส่งผลให้เกิด
ความหนาแน่นของประชากร รวมทั้งมีแหล่งสถานบันเทิงจ านวนมาก ท าให้การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดเกิดข้ึนทั้ง ๖ อ าเภอ  
 

 
๓.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับไปประสาน หรือ 
ด าเนินการต่อ 

 
 

 
ไม่มี 

 
- 

 
๔.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
   ...............................-..................................................................................................................................................... 

 
           ผู้รายงาน นางสาวสุนทรี  เรือนตระกูล     
                                                                   ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
           วัน/เดือน/ปี   ๒๒-๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
           โทร   ๐๘ ๙๔๓๕ ๑๒๕๒    e-mail: yuice_sun@hotmail.com  
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสขุภาพ ป้องกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสขุภาพ 
      หัวข้อ ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ก าหนด 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
        ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

2. สถานการณ์ 
2.1.การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 

1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation 
            จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร จั ด ท า ค า สั่ ง ส า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด ส มุ ท ร ป ร า ก า ร                                          
ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และค าสั่ง
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ที่ 17/2560 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้สถานการณ์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรองรับสถานการณ์ไม่ปกติจากผลิตภัณฑ์
สุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ                         

   2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดท าแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
        จังหวัดสมุทรปราการได้ทบทวนสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยั งคงพบความเสี่ยงใน

ปีงบประมาณ 2559 พบว่า น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทยังคงเป็นปัญหาในแง่ของการไม่สามารถจัด
สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP และผลตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่านในส่วนของ pH ประกอบกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ าปลา  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และ
น้ าเกลือปรุงอาหาร) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ ามันทอดซ้ า  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง พืชและผลิตภัณฑ์ 
และสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา  และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางเพ่ิมเติมและต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 
2560 ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงถูกเลือกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดท าแผนเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

   3) จัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
        จังหวัดสมุทรปราการด าเนินการจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ได้แก่  ผลิตภัณฑ์อาหารครอบคลุมน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์              
ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ าปลา  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ าเกลือปรุงอาหาร) 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ ามันทอดซ้ า  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง พืชและผลิตภัณฑ์ และสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา  และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางด้วย 

   4) สื่อสารความเสี่ยง(Risk Management) ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด/อปท.               
เพ่ือการจัดการปัญหา 

         จังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประชุมประสานงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอ าเภอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยพุ่งเป้าหมายไปที่ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้แก่  
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ าปลา  
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ าเกลือปรุงอาหาร) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ ามัน

แบบ ตก. 1 
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ทอดซ้ า  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแป้ง พืชและผลิตภัณฑ์ และสัตว์และผลิตภัณฑ์  รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา      
และผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
 

2.2 ด าเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
 1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย.(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค) 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ประกอบด้วย               

1. สถานที่คัดและบรรจุผักผลไม้สดบางชนิด จ านวน 4 แห่ง ในอ าเภอพระสมุทรเจดีย์ฯ 1 แห่ง, 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 2 แห่งและ ในอ าเภอบางพลี 1 แห่ง เริ่มด าเนินการเดือนมีนาคม 2560 

2. น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  โดยก าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต                   
น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP และ/หรือ                       
ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย GMP  จากสถานที่ผลิตทั้งหมด 42 แห่ง 
แบ่งเป็นอ าเภอเมือง 18 แห่ง, อ าเภอบางพลี 7 แห่ง, อ าเภอบางเสาธง 6 แห่ง, อ าเภอบางบ่อ 6 แห่ง,                            
อ าเภอพระประแดง 4 แห่ง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

3. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยก าหนดเป้าหมายการจากสถานที่ผลิตทั้งหมด 37 แห่ง แบ่งเป็น                 
อ าเภอเมือง 13 แห่ง, อ าเภอบางพลี 12 แห่ง, อ าเภอบางเสาธง 5 แห่ง, อ าเภอบางบ่อ 2 แห่ง,                               
อ าเภอพระประแดง  4 แห่ง และอ าเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จ านวน 5 ตัวอย่าง   
5. ผลิตภัณฑ์จากแป้ง โดยก าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตจ านวน 5 แห่ง แบ่งเป็น

สถานที่ผลิตในอ าเภอบางพลี 3 แห่ง (ก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง, บะหมี่ 2 แห่ง) อ าเภอพระประแดง 1 แห่ง (ขนมจีน) 
อ าเภอบางเสาธง 1 แห่ง (บะหมี่) 

6. น้ ามันทอดอาหารจากสถานที่ผลิต  โดยก าหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต จ านวน  
14 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอ าเภอเมือง 6 แห่ง, อ าเภอบางพลี 2 แห่ง, อ าเภอบางบ่อ 1 แห่ง,                           
อ าเภอพระประแดง 2 แห่ง, อ าเภอบางเสาธง 3 แห่ง  และก าหนดเป้าหมายสถานที่จ าหน่าย 120 แห่ง                     
โดยการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จ านวน 17 ตัวอย่าง                               
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดด าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภออีก 103 ตัวอย่าง 

ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุทรปราการมีแผนงานเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสดและ
อาหารแปรรูป และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

- การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด  ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่         
26 ธันวาคม 2559 

- จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่ 
7 ธันวาคม 2559 

- ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่คัดและบรรจุ ผัก ผลไม้สด 
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารที่มีการ

ใช้น้ ามันทอด, แป้ง(เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว)  และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์        
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด รวมถึงการตรวจสอบการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- ประสานหน่วยงานระดับอ าเภอ/อปท./รพ.สต. วางแผนเฝ้าระวังสารเคมีก าจัดศัตรูพืชและ
สารเร่งเนื้อแดง และเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที ่
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   2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต ประกอบด้วย 

1. ผักและผลไม้สด  จ านวนประมาณ 300 ตัวอย่าง ด าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ (Mobile unit) 250 ตัวอย่าง (ใช้ชุดทดสอบ TM kit ตรวจ 50 ตัวอย่าง GT kit 200 ตัวอย่าง) ซึ่ง
มีแผนด าเนินการในปี 2560 และทางจังหวัดด าเนินการเก็บตัวอย่างเองประมาณ 50 ตัวอย่าง  

2. เนื้อสัตว์สด จ านวน 17 ตัวอย่าง ด าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile 
Unit) ซึ่งมีแผนด าเนินการในปี 2560 

3. น้ ามันทอดอาหารจากสถานที่จ าหน่าย ก าหนดเป้าหมายสถานที่จ าหน่าย 120 แห่ง โดยการเก็บ
ตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จ านวน 17 ตัวอย่าง และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดด าเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับส านักงานสาธารณสุขอ าเภออีก 103 ตัวอย่าง 
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 
ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู อ าเภอ 

เมือง 
 

อ าเภอ 
บางพลี 

 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

 

อ าเภอ 
พระ

ประแดง  

อ าเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย ์

อ าเภอ
บางเสา

ธง  

ภาพรวม
จังหวัด 

 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ 1 ณ ไตร

มาส 1 
(ข้อมูล ต.ค.-

ธ.ค.59) 
 

1 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
สุขภาพที่ได้รับ
การตรวจสอบ
ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย (A) : 
จ านวน ตย.ที่ส่ง

ตรวจและได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห ์

80 5 4 4 1 6 100 100 

ผลงาน (B): 
จ านวน ตย.ทีผ่่าน

มาตรฐาน 

66 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
14 ตย. 

 
 
 

1 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
4 ตย. 
 
 

0 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
4 ตย. 

 
 

0 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
4 ตย. 

 
 

0 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
1 ตย. 

 
 

2 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
4 ตย. 

 
 

69 
 

รอผลว ิ
เคราะห์ 
31 ตย. 

 

69 
 

รอผลวเิคราะห์ 
31 ตย. 

 

อัตรา/ร้อยละ  
: (B/A) x 100 

100 100 0 0 0 100 100 100 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ เป้าหมายใน
การเก็บ
ตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่างท่ี
เก็บ 

ตัวอย่างที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละของ
ตัวอย่างที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด 

อาหาร 434 100 
69 

(รอผลวิเคราะห์ 
31 ตย.) 

100 

ยา - - - - 

เครื่องส าอาง 10 มีแผนการด าเนินการในช่วงเดือนมีนาคม 

วัตถุอันตราย - - - - 

เครื่องมือแพทย์ - - - - 

วัตถุเสพติด - - - - 

รวม 444 100 69 100 

มีแผนในด าเนินการอีกจ านวน  344 ตัวอยา่ง 
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4. สรุปประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ

ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 
4.1  ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

- จังหวัดได้มีการอบรม และด าเนินการตามกฎหมาย 
4.2  ผู้ประกอบการมีเจตนาไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้

ต้นทุนต่ า เพ่ือแสวงหาผลก าไรสูงสุด  
- จังหวัดได้มีการอบรม และด าเนินการตามกฎหมาย 

 
5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับตรวจ สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

ปริมาณสถานประกอบการที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- จังหวัดเตรียมรองรับแนวทาง
เรื่องค่าใช้จ่ายตามมาตรา 44 ที่จะ
ประกาศบังคับใช้ 

- 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

.........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. ........................................ 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................................................... .......... 
 

8. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จ 
- การประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตร ปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน 
- SAT และ Operation team 
- การรายงาน (Report) ผลการด าเนินงานใน dashboard และคบส.ออนไลน์ 

 
 
 

ผู้รายงาน ดร.ภญ.ณธิป  วิมุตติโกศล เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
            ภญ.ปุณยธร  ลีศุภเลิศ       เภสัชกรปฏิบัติการ 

      วัน/เดือน/ปี 23 กุมภาพันธ์ 2560 

(รอผลวิเคราะห์ 
31 ตย.) 
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      โทร 081-9408088 e-mail: daranee@fda.moph.go.th  
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 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
หัวข้อ ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

จังหวัด สมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่.6..  ตรวจราชการวันที่...22-24.กุมภาพันธ์..2560.. 
 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 

2. สถานการณ์ 
แผนการด าเนินงานภาพรวม 
-การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบผ่านทาง website สสจ.โดย กลุ่มคุ้ทครองฯ เป็นผู้รับเรื่อง 
-ประสานอ าเภอในการร่วมตรวจสอบสถานพยาบาล/ประกอบการในพื้นที่ 
-การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
-การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
-การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (การขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 
-การรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
 

จ านวนสถานพยาบาลจังหวัดสมุทปราการ ณ 22 กพ 60 
 

ประเภท อ.เมือง อ.บางพลี อ.บางเสาธง อ.พระประแดง อ.พระสมุทรฯ อ.บางบ่อ รวม 
เวชกรรม 87 34 15 21 6 8 171 
เวชกรรมเฉพาะทาง 20 4 1 9 1   35 
ทันตกรรม 62 18 10 16 2 6 114 
ทันตกรรมเฉพาะทาง 2           2 
พยาบาล 2 1   3 1 1 8 
กายภาพ 4 2   1 2 1 10 
เทคนิค 2 1   1   1 5 
แพทย์แผนไทย 8 2 1 5 2   18 
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 1   1     3 
สหคลินิก 5   2 2 1   10 
แพทย์แผนจีน 5     2   1 8 
โรงพยาบาล (มีเตียง) 7 6 2 2 1 1 19 
  205 69 31 63 16 19 403 

 
     สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพในจังหวัด จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ อ.เมือง : นวดเพ่ือสุขภาพ 2 แห่ง สปา 2 แห่ง 
อ.บางพลี : สปา 2 แห่ง 
 
 
 
 

แบบ ตก. 1 
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ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

( 23 มค. 60) 
 

อ าเภอ 
เมือง 

 

อ าเภอ 
บางพลี 

 

อ าเภอ 
บางบ่อ 

อ าเภอ 
บางเสาธง 

อ าเภอ 
พระประแดง 

อ าเภอ 
พระสมุทรเจดีย์ 

ภาพรวม 
จังหวัด 

 

1 สถานพยาบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฎหมายก าหนด 

เป้าหมาย 205 69 19 31 63 16 403 

  ผลงาน 158 0 0 0 0 0 158 

  อัตรา/ร้อยละ 77.07 0 0 0 0 0 39.21 

2 สถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 

เป้าหมาย 4 2 - - - - 6 

ผลงาน 4 2 - - - - 6 

อัตรา/ร้อยละ 100 100 - - - - 100 

3 ร้อยละสถานพยาบาล
แ ล ะ ส ถ า น
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ พื่ อ
สุ ขภ า พผ่ า น เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ที่
กฎหมายก าหนด 

 
อัตรา/ร้อยละ 

 
88.54 

 
50 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
69.61 

 
 

3. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

สถานพยาบาล 
- จ านวนสถานพยาบาลในพ้ืนที่มีจ านวนมาก 
สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- ความไม่พร้อมของกฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ และระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้  ที่มีความ

กระชั้นชิด 
- การด าเนินการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการออนไลน์มีขั้นตอนการให้อนุญาตและรายละเอียดทางกฎหมายและ

ทางเทคนิค 
- จ านวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาต 

 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

แนวทางไขปัญหาของจังหวัด 
 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

จ านวนสถานพยาบาลฯ มีจ านวนมาก -ผู้ประกอบการท าการประเมินตนเอง 
เพื่อรับทราบมาตรฐานและด าเนินการ
ในเบื้องต้น 
-จัดท าทะเบียนระดับอ าเภอ หนว่ยงาน
ระดับอ าเภอร่วมตรวจสอบ 

 

การไมเ่ข้าใจในข้ันตอนด าเนินการและข้อ
กฎหมาย 

-ผู้เกี่ยวข้องควรศึกษาขั้นตอนและข้อ
กฎหมาย 

 

 

5. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
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-ส่วนกลางควรออกกฎหมาย/แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลและสถานประกอบการฯ       
ทีส่อดคล้องกับบริบทและสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ 

 

6. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................  

 

ผู้รับการนิเทศ/ให้ข้อมูล  
-นายภินันท์ สิงห์กฤตยา เภสัชกรช านาญการ สสจ.สมุทรปราการ 
 โทร 0818447825  e-mail pinuns@hotmail.com 

 
7. ผู้นิเทศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

-นางมณฑา กิตติวราวุฒิ    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี 
 โทร 086 3581809        e-mail :  montha33@gmail.com 
-นายบุญชัย พุทธนิมิตกุล ต าแหน่ง นายช่างเทคนิคอาวุโส  
 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 ชลบุรี 
 โทร 08๒-๓๒๘๙๑๗๘       e-mail : bnimit1 @gmail.com 

 

mailto:montha33@gmail.com


84 
 
 

 แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 

      หัวข้อ ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital 
จังหวัด........สมุทรปราการ.....  เขตสุขภาพที่...๖....  ตรวจราชการวันที่.....๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐....... 

 

1. ประเด็นการตรวจราชการ 
จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม

เกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital     

 
2. สถานการณ์ 
  จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ๘ แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงฯ  ๖ แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์๑ แห่ง( รพศ.สมุทรปราการ) โรงพยาบาลทั่วไป(รพท.บาง
พลี) โรงพยาบาลชุมชน ๔ แห่ง (รพช.พระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์, รพช.บางจาก, รพช.บางเสาธง, รพช.บาง
บ่อ รพช.บางปะกง  และโรงพยาบาลสังกัดศูนย์วิชาการ ๒ แห่ง   สถาบันราชประชาสมาสัย   รพ.ยุวประสาท
ไวทโยปถัมภ์)...................................... 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตรวจติดตามที่จ าเป็นในแต่ละ

ประเด็น) 

ล าดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

1 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ 
GREEN&CLEAN 
Hospital    
(ร้อยละ 75 
ผ่านเกณฑ์
ระดับพื้นฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามยัสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital  

- สสจ.สมุทรปราการ มีกลไกใน
การขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
GREEN & CLEAN Hospital โดย
มอบนโยบายดังกล่าว ผ่านพิธีลง
นามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนี
ว งศ์  นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง 

 

2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและ
เตรียมทีมตรวจประเมินโรงพยาบาล 
ในพื้นที่ 

- สสจ. สมุทรปราการ ได้จัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจ
ประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital 
- สสจ.สมุทรปราการ จัดสรร
งบประมาณบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการ
ด าเนินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้
โ ร งพย าบาลภาครั ฐทุ ก แห่ ง

 

แบบ ตก. 1 
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ด าเนินงาน G&C 

 
 

ล ำดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมลู ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมจังหวัด 
- รอบ 1 ณ ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. – ธ.ค.59) 

- รอบ 2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ต.ค.59 – ธ.ค.60) 

 

 

 

-- ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๖ จัด
ประชุมชี้แจงนโยบายพร้อม
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดให้กับพ้ืนท่ีในระดบั
อ าเภอ ต าบล เมื่อวันท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมผีู้เข้าร่วมประชุม ๖๐ คน 

 

3. จังหวัดด าเนินการประเมิน
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 
Hospital 

- สสจ.สมุทรปราการ ก าหนด
แผนการตรวจประเมินโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ในเดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้
ด าเนินการตรวจประเมิน ผลผ่าน
เกณฑ์ ข้ันดี ๔ แห่ง และพื้นฐาน ๒ 
แห่ง มีแผนประสานและลงประเมนิ 
รพ.ศูนย์วิชาการ ๒ แห่ง(ม.ีค.๖๐) 

 

4. ผลการด าเนินงานของโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์  GREEN & CLEAN 
Hospital ในพื้นที่รับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีมี

แผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามยั
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

4.2 ร้อยละของโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี     
      พัฒนาได้ตาม เกณฑ์ GREEN &  
      CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน 

 
 
 
ร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 
ร้อยละ ๗๕ 

 

 
หมายเหตุ: แนบแบบรายงานข้อมลูการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 
 
 
 

4. สรุปประเด็นส าคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์
จากการตรวจติดตาม 

....................................................ไม่มี........................................................................................... 
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ท าให้การ
ด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ท าหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ด าเนินการต่อ 

- -ควรมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพ่ือหาปัจจัยความส าเรจ็และ
พัฒนาแนวทางแก้ไขในประเด็นย่อย
ทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

- 

 

 
6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
    ....................................................ไม่มี........................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

7. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
....................................................ไม่มี........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. .......................... 

 

ผู้รายงาน    นายชาญศักดิ์  เทพมาลี 
               ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

วัน/เดือน/ปี   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
                                                                      โทร ๐๘-๓๐๘๘-๙๗๙๓  

                                                   e-mail ehc3333@gmail.com 
 

                  ผู้ตรวจรายงาน   นางควรพิศ    สายภัทรานุสรณ์ 
                                                            ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

       วัน/เดือน/ปี   23 มีนาคม 2560 
       โทร 0864210150  
       e-mail tatidtang@gmail.com 
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