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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

ประเด็นการตรวจราชการ  
ลดการตายมารดา 

     1. การถ่ายทอดนโยบายและการขับเคลื่อนงาน 
     2. การจัดระบบข้อมูลและการเฝูาระวัง 
     3. การพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
     4. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ 
     5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ของครอบครัว ชุมชน 
ตัวชี้วัด   
          อัตราส่วนการตายมารดาไม่เกิน 20 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

1. สถานการณ์ 
ปีงบประมาณ 2560 ข้อมูลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของกระทรวง ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2559 

ถึงเดือน ธันวาคม 2559 จังหวัดสมุทรปราการ  เกิดมีชีพท้ังหมด 3,026 คน  ไม่มีการตายของมารดา                   
อัตราทารกตายปริกําเนิด  6.25  ต่อการเกิดทั้งหมดพันคน  ไม่เกินเปูาหมาย กําหนดไว้ที่ไม่เกิน                 
9  สาเหตุส่วนใหญ่เป็นตายเปื่อยยุ่ย รองลงมาคือตายคลอดสด  อัตราทารกเกิดมีชีพอายุ 0 – 28 วันตาย         
1.98  ต่อเกิดมีชีพพันคน  ร้อยละของมารดาตกเลือดหลังคลอด 1.55 ของมารดาที่คลอดทั้งหมด               
ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ ฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์  46.84 ของหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด            
ทารกแรกเกิดมีชีพน้ําหนักน้อยกว่า  2,500 กรัม มีร้อยละ 9.15   ทารกท่ีมีภาวะขาดออกซิเจน            
24.79  ต่อเกิดมีชีพพันคน  ร้อยละของหญิงอายุ 15 –  19 ปีที่ตั้งครรภ์ซ้ํา  26.24 ของหญิงอ ายุ          
15 – 19 ปีทั้งหมด  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง  22.48  ของหญิง
ตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด  ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่เจาะเลือดครั้งที่ 2 อายุครรภ์ 30 – 34  สัปดาห์   
มีภาวะโลหิตจาง 5.12 ของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ทั้งหมด     
2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
 

ลําดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

รพ. 
สป. 

รพ. 
บางพลี 

รพ.  
บางบ่อ 

รพ. 
บาง
จาก 

รพ. 
พระสมุทร

เจดียฯ์ 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
1. อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 20 

ต่อการเกิด 
มีชีพแสนคน 

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

2. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับ     
การฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่อ
อายุครรภ์ ≤ 12 สัปดาห์ 

ร้อยละ 60 เปูาหมาย 1,758 522 511 148 88 3,027 

 ผลงาน 742 162 252 54 34 1,244 

 ร้อยละ 42.21 31.03 49.32 36.49 38.64 41.10 
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

รพ. 
สป. 

รพ. 
บางพลี 

รพ.  
บางบ่อ 

รพ. 
บาง
จาก 

รพ. 
พระสมุทร

เจดียฯ์ 

ภาพรวม
จังหวัด 

 
3. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ทุกรายได้

รับการคัดกรองภาวะเสี่ยง
และพบภาวะเสี่ยง 

ไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 25 

เปูาหมาย  
อยู่ระหว่างการดําเนินจัดเก็บข้อมูล ผลงาน 

ร้อยละ 
4. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ

บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ   
5 ครั้งตามเกณฑ์ ANC แนว
ใหม่ตามข้อแนะนําWHO 

ร้อยละ 60 เปูาหมาย 1,758 522 511 148 88 3,027 
ผลงาน 599 133 232 41 34 1,039 
ร้อยละ 34.07 25.48 45.40 27.70 38.64 34.32 

 
5. 

ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ได้รับ
บริการฝากครรภ์คุณภาพครบ 
5 ครั้งตามชุดสิทธิประโยชน์ 

 
ร้อยละ 60 

เปูาหมาย 1,758 522 511 148 88 3,027 

ผลงาน 599 133 232 41 34 1,039 
ร้อยละ 34.07 25.48 45.40 27.70 38.64 34.32 

6. ร้อยละของหญิงหลังคลอด
ได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตาม
เกณฑ์ 

ร้อยละ 65 เปูาหมาย 648 115 71 182 128 1,187 
ผลงาน 234 44 17 89 51 445 
ร้อยละ 36.11 38.26 23.94 48.90 39.84 37.49 

7. ภาวะโลหิตจางในหญิง
ตั้งครรภ์ 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

เปูาหมาย 1,758 522 511 148 88 3,027 
ผลงาน 79 38 27 11 0 155 
ร้อยละ 4.49 7.28 5.28 7.43 0.00 5.12 

8. ร้อยละของโรงพยาบาลผ่าน
มาตรฐานระบบบริการ
อนามัยแม่และเด็กคุณภาพ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เปูาหมาย 1 1 1 1 1 5 
ผลงาน 1 1 1 1 1 5 
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 

 

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ 
    ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

มาตรการ
ดําเนินงานในพื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการ

ดําเนินงาน/ความเสี่ยง 
จากการตรวจติดตาม)/ 

ผลลัพธ์ (small success) 
1.การถ่ายทอด
นโยบายและ 
การขับเคลื่อนงาน 
 
 
 
 
 

1.1.มีการถ่ายทอดนโยบาย จากส่วนกลาง
ถึงผู้ปฏิบัติงาน  ในพ้ืนที ่
1. 2. ใช้กลไกการขับเคลื่อนโดย          
MCH board ร่วมกับ Service plan 
วิเคราะห์  วางแผนงาน โครงการ        
การกํากับ ติดตามงาน ปรับแผนฯ        
ตามสภาพปัญหาพื้นที่ 
 

- ได้ใช้กลไกการขับเคลื่อนงานอนามัย 
แม่และเด็กแบบองค์รวม กับ             
งาน Service Plan โดยคณะทํางานแม่
และเด็กระดับจังหวัด (MCH Board)   
- คณะทํางานแม่และเด็กระดับจังหวัด 
(MCH Board)  ได้ประชุมไป  1 ครั้ง 
เมื่อ  เดือน ตุลาคม  2559 ถ่ายทอด
นโยบาย วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม  
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มาตรการ
ดําเนินงานในพื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการ

ดําเนินงาน/ความเสี่ยง 
จากการตรวจติดตาม)/ 

ผลลัพธ์ (small success) 
 1.3. การ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ  

การบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็กโดยอบรมทีมประเมินมาตรฐานและ   
ผู้ปฏิบัติANC&LR 
1.4.การจัดโซนนิ่ง (Zoning)  และระบบ
ส่งต่อ เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยง
พบสูติแพทย์ 

กํากับ ติดตามงาน แก้ไขปัญหาตาม
สภาพปัญหาพื้นที ่และประเมินผลงาน 
- จัดทํา CPG ของจังหวัด เรื่อง PPH 
และ PIH โดยการระดมสมองสูติแพทย์
ของโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด  
- จัดทําโครงการ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือการบริการตามมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก  โดยอบรม
ผู้ปฏิบัติงาน ANC ทุกระดับโดยวิทยากร
สูติแพทย์ในจังหวัด 

2.การจัดการระบบ
ข้อมูลและการเฝูา
ระวัง 
 

2.1.จังหวัดมีการรายงาน /สืบสวนสาเหตุ
การตายมารดา โดยใช้แบบฟอร์ม ก 1-CE 
และการจัดทํา Conference case
วิเคราะห์แก้ปัญหา รวมถึงการส่งกลับ
ข้อมูลสู่หน่วย บริการและศูนย์อนามัย 
ภายใน 30 วัน 
2.2.มีข้อมูลการตายมารดา และวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการเฝูาระวังและวางแผนงาน 
2.3.มีรายงานการตายมารดา สาเหตุ   
การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เป็นปัจจุบัน 

- คณะทํางานแม่และเด็กระดับจังหวัด 
(MCH Board)  จัดประชุมสูติ -เด็ก   
Case Conference ทุกเดือนเว้นเดือน 
จะเลือกCase ที่เป็นปัญหา หรือน่าสนใจ 
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสูติกรรม 
และกุมารเวชกรรมของโรงพยาบาล   
ทุกแห่งเข้าร่วม 
-  เมื่อมีกรณีมารดาตาย  โรงพยาบาล
ต้องรายงานส่งสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ดังนี้ แบบ ก.1  ส่งภายใน 7 วัน
และแบบ RCA (Root Cause Analysis) 
ภายใน 30  วันหลังมารดาตาย        
เพ่ือประกอบการทําCase Conference 
ระดับโรงพยาบาล และระดับจังหวัด 
เพ่ือ การวิเคราะห์แก้ปัญหา  ค้นหา
สาเหตุและวางแผนแก้ไข  
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มาตรการ
ดําเนินงานในพื้นที ่
 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการ

ดําเนินงาน/ความเสี่ยง 
จากการตรวจติดตาม)/ 

ผลลัพธ์ (small success) 
3.พัฒนาระบบ
บริการและการ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.1.การพัฒนาคุณภาพระบบบริการ    
ฝากครรภ์ และห้องคลอด ตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย    
3.2.การจัดการความเสี่ยงเพื่อลดการตาย
มารดา 

- ห้องคลอดใช้ถุงตวงเลือดทุกราย 
- มีคลังเลือดที่มีประสิทธิภาพเปิด

ให้บริการ 24 ชั่วโมง หรือมีระบบ
เครือข่ายในการหาเลือด 

- มียาจําเป็นสําหรับห้องคลอด 3 ตัว 
ได้แก่ oxytocin  methergin   cytotec 

3.3.การคัดกรองภาวะเสี่ยงในหญิง
ตั้งครรภ์และหญิงคลอดและการส่งต่อเพ่ือ
การดูแลรักษา 
3.4.หญิงตั้งครรภ์ /คลอดที่มีภาวะเสี่ยง 
ต้องได้รับการติดตามเยี่ยมหลังคลอด 
3.5.สนับสนุนการเข้าถึงบริการของ     
หญิงตั้งครรภ์ตามชุดสิทธิประโยชน์ ตาม
โครงการฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ 

- นิเทศ กํากับ ประเมินการดําเนินงาน
โรงพยาบาล ให้ จัดบริการตามมาตรฐาน  
“โรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย ” 
เน้นประเด็นสําคัญดังนี้ 
 1. เน้นให้เจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝูาระวัง
ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งในหญิงตั้งครรภ์ 
หญิงคลอด และมารดาหลังคลอด 
 2. กําชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตาม 
CPG (Clinical Practice Guideline) 
อย่างเคร่งครัด 
 3. ห้องคลอดโรงพยาบาลทุกแห่งใช้ 
ถุงตวงเลือดในหญิงมาคลอด 
 4. มีระบบเครือข่ายในการหาเลือด 
จาก โรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง  
สภากาชาด ได้ภายในเวลาไม่เกิน  
30 นาท ี
 5. ห้องคลอดมียาที่จําเป็น 3 ตัว ได้แก่ 
oxytocin  methergin  cytotec  และ
พร้อมใช้เสมอ    
- ทําแผนงาน พัฒนาศักยภาพบุคลากร
งาน อนามัยแม่และเด็ก  เพ่ือ ให้         
การบริการที่เป็นไปตามมาตรฐาน  
- สอนภาคปฏิบัติ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เข้าทํางานใหม่ในการเฝูาระวังความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับหญิงตั้งครรภ์ หรือ
ขณะคลอด 
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ผู้รายงาน      ชื่อ นางสาวอพชา  บุญมงคล           ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                 โทร. 0 2389 5980 ต่อ 114       E-mail : h_promote.spko@moph.go.th 
ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์  ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

                      โทร. 08 1924 0906            E-mail : h_promote.spko@moph.go.th 

มาตรการ
ดําเนินงานในพื้นที ่

 

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการ

ดําเนินงาน/ความเสี่ยง 
จากการตรวจติดตาม)/ 

ผลลัพธ์ (small success) 
4.ส่งเสริม
พฤติกรรมสุขภาพ 
 

4.1.ส่งเสริมการใช้สมุดบันทึกสุขภาพแม่
และเด็กในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง                                   
4.2.จัดบริการโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือให้หญิง
ตั้งครรภ์มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้อง 

-  หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับท้ัง 
รพ.สต. และโรงพยาบาลชุมชน มีหัวข้ อ
การให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์  มารดา
หลังคลอด และญาติ ทุกครั้งที่มารับ
บริการ ตามหลักสูตร “โรงเรียน พ่อ 
แม่” เน้นการสร้าง  “พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
คุณภาพ” ให้มีทักษะเรื่องพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพตนเอง   ส่งเสริม การเลี้ยงดู
ลูก ด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย       
6 เดือน  และ “กิน กอด เล่น เล่า ”     
พ่อ แม่ ผู้ปกครองสามารถติดตาม     
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการตามวัย
โดยเน้นให้อ่านความรู้จาก สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 

5.ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพหญิง
ตั้งครรภ์ของ
ครอบครัว ชุมชน 

5.1. ทีมหมอครอบครัว (FCT) ค้นหาหญิง
ตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และแนะนํากินยา
เสริมไอโอดีน  ธาตุเหล็ก โฟลิค               
เริ่มที่ไตรมาสแรก 
5.2. ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วมโดยจัดทํา
แผนพัฒนาแม่และเด็กองค์รวมใน      
ระดับตําบล                              
5.3.  มีแผนการประชาสัมพันธ์สื่อท้องถิ่น 
สื่อบุคคล เน้น เรื่องฝากท้องเร็ว 
โภชนาการ  ภาวะเสี่ยงฯ   
5.4.สามี/ญาติร่วมเข้าโรงเรียนพ่อแม่เพ่ือ
การดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ 

- สนับสนุน ทีมหมอครอบครัว (FCT) 
ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ส่งฝากท้องทันที และ
แนะนํากินยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก    
โฟลิค  เริ่มที่ไตรมาสแรก  
- บูรณาการงานตําบลจัดการสุขภาพ 
สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย สนับสนุนงาน
อนามัยแม่และเด็กร่วมกับชุมชน 
- สสจ .ร่วมกับ คปสอ . นิเทศ กํากับ 
ประเมินการจัดบริการ ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ตามชุดสิทธิประโยชน์
กลุ่มแม่และเด็ก ฝากท้องทุกที่ ฟรีทุก
สิทธ์  ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่   
โดยสื่อท้องถิ่น  สื่อบุคคล  (อสม.)  
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 

ประเด็นการตรวจราชการ  
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1. ระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
2. ระบบบริการที่มีคุณภาพ 
3. การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี และลดปัจจัยเสี่ยงเด็กปฐมวัย 
4. การจัดการระบบข้อมูลและการเฝูาระวัง 

ตัวชี้วัด   
          1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
          2. ร้อยละเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 51 และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี  
              (ชาย 113/หญิง 112) 

1. สถานการณ ์
         ข้อมูลสถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2559 พบว่าเด็ก 0-5 ปี      
มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85.66 ทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 9.71 อัตราขาด
ออกซิเจนในทารกแรกเกิด 20.74 ต่อพันเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดมีระดับ TSH มากกว่า 11.2 ไมโครกรัม/
ลิตร ร้อยละ 5.41(ข้อมูลปี 2558) ระดับไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ ต่ํากว่า 150 ไมโครกรัม /
ลิตร ร้อยละ 31.7 ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 34.13 และเด็ก  
0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 47.58 

ผลการดําเนินงานเด็กอายุ 0-5 ปี จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 ไตรมาส 1 พบว่าเด็ก 
0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ  91.30 พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 15.40 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
และเด็กที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการในครั้งแรกและพบสงสัยล่าช้า ได้รับการประเมินพัฒนาการซ้ําภายใน   
30 วัน ร้อยละ 61.87  ทารกแรกเกิดน้ําหนักน้อยกว่า 2500 กรัม ร้อยละ 9.15 อัตราขาดออกซิเจน    
ในทารกแรกเกิด 24.79 ต่อพันเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ํากว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 
72.19 และเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 47.64 มีส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปีในเด็กเพศชาย 110.34 
เซนติเมตร และเพศหญิง 109.65 เซนติเมตร ซึ่งในปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการกําหนดนโยบายกลุ่มเด็ก 
0-5 ปี เน้น “กิน กอด เล่น เ ล่า นอน  เฝูาดูฟัน หมั่นตรวจพัฒนาการ เสริมภูมิคุ้มกัน ปูองกันอุบัติเหตุ ”  
โดยมีโครงการรองรับจํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพ่อแม่คุณภาพ คลอดปลอดภัย  เด็กเจริญเติบโต พัฒนาการสมวัย  จังหวัดฯ
จํานวน 74,880 บาท 

2) โครงการกํากับติดตามระบบบริการเด็ก 0-5 ปีฉลาด สูงดี สมส่วน ปลอดภัยปลอดโรค  
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 45,120 บาท 

3) โครงการกํากับระบบคุณภาพการเข้าถึงบริการ พัฒนาการเด็กในชุมชนเขตเมือง จังหวัด 
สมุทรปราการ จํานวน 54,260 บาท 
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4) โครงการชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทเพ่ือเสริมสร้างสติปัญญาเด็กไทยฯ          
(งบอปท./เงินบํารุง/งบภาคเอกชน) 

จังหวัดสมุทรปราการได้มีการนิเทศติดตามกํากับตัวชี้วัดระดับคปสอ.และรพ.สต.สรุปดังนี้ 
1)  ตัวชี้วัดเด็ก   0-5  ปี มีพัฒนาการสมวัยของไตรมาส   1  ในภาพรวมผ่านเกณ ฑ์เปูาหมาย      

แต่ยังพบปัญหาเรื่องคุณภาพการคัดกรอง และการติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าได้เพียง ร้อยละ 61.87      
ปัญหาส่วนใหญ่ คือ 
 1.1 ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมิน ไม่ประเมินตามคู่มือ DSPM และระยะเวลาในการตรวจ
พัฒนาการยังไม่ได้ตามเกณฑ์คุณภาพ (1 คน : 20 นาท)ี 
 1.2 ผู้อํานวยการรพ .สต.บางแห่งยังไม่ให้ความสําคัญเรื่องพัฒนาการเด็ก ยังไม่มีห้องตรวจ
พัฒนาการแยกเป็นสัดส่วนและยังไม่ได้มาตรฐาน  
 1.3 การบริหารจัดการระบบการติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้าที่ต้องประเมินซ้ําภายใน 30 วัน ยังมี
เด็กท่ีติดตามไม่ได้ ร้อยละ 38.13 ซึ่งเป็นปัญห าเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นเขตเมือง และชุมชน
หนาแน่น  และการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลใน HDC (Data Exchange) มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ติดตามเด็กที่สงสัยล่าช้า และขาดการเชื่อมโยงกับ FCT (Family Care Team) 
  2)  ตัวชี้วัดเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ร้อยละ 47.64 (เกณฑ์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ51) ปัญหาที่พบ คือ 
 2.1 เครื่องชั่งน้ําหนักและที่วัดส่วนสูงของรพ.สต.ไม่ได้มาตรฐาน 
 2.2 ทักษะและเทคนิคการวัดความยาว/ส่วนสูงของเจ้าหน้าที่หรืออสม.ยังไม่ถูกต้อง 
 2.3 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไม่ให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาเด็กที่มีปัญหาผอม เตี้ ย และอ้วน
เป็นรายบุคคล หรือมีการติดตามแก้ปัญหาเชื่อมกับ FCT อย่างจริงจัง 

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์           

ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อ.เมือง 
 

อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 
 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย์ 

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. 
–ธ.ค.59) 

1. ร้อยละเด็ก  
0-5 ปี  
มีพัฒนาการ
สมวัย  

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
85 

เปูาหมาย 1,685 459 489 983 506 332 4,454 
ผลงาน 1,572 444 427 860 458 309 4,070 
ร้อยละ 93.29 96.73 87.32 87.49 90.51 93.07 91.30 

2. ร้อยละของเด็ก
อายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน 
ทุกคนได้รับการ
ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการและ
พบสงสัยล่าช้า
(ตรวจครั้งแรก) 

ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
20 

เปูาหมาย 1,685 459 489 983 506 332 4454 
ผลงาน 223 27 87 209 78 62 686 
ร้อยละ 13.23 5.88 17.79 21.26 15.42 18.67 15.40 
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ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อ.เมือง 
 

อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 
 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย์ 

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. 
–ธ.ค.59) 

3. ร้อยละของเด็ก
อายุ 9, 18, 30 
และ 42 เดือน
หมายถึง เด็กที่
ตรวจคัดกรอง
พัฒนาการในครั้ง
แรกและพบสงสัย
ล่าช้า ได้รับการ
ประเมิน
พัฒนาการซ้ํา
ภายใน 30 วัน 

ไม่น้อยกว่า              
ร้อยละ 90 

เปูาหมาย 223 27 87 209 78 62 686 
ผลงาน 171 16 41 104 52 40 424 
ร้อยละ 76.68 59.26 47.12 49.76 66.67 64.52 61.87 

4. ทารกแรกเกิด
น้ําหนักน้อย
กว่า2,500 
กรัม 
(ข้อมูลเก็บจาก
โรงพยาบาล) 

ไม่เกิน 
ร้อยละ 7 

เปูาหมาย 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
ออกซิเจนใน
ทารกแรกเกิด
ระหว่างคลอด
(ข้อมูลเก็บจาก
โรงพยาบาล) 

ไม่เกิน 
25 ต่อ
การเกิด 
มีชีพพัน

คน 

เปูาหมาย 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
แรกเกิด อายุ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 28 วัน
(ข้อมูลเก็บจาก
โรงพยาบาล) 

ไม่เกิน 5 : 
1000 
ทารก 

เกิดมีชีพ 

เปูาหมาย 1,760 512 520 146 88 0 3,026 
ผลงาน 2 2 1 1 0 0 6 

อัตราส่วน 1.14 3.91 1.92 6.85 0 0 1.98 

7. ร้อยละทารก
แรกเกิดจนถึง
อายุต่ํากว่า 6 
เดือนกินนมแม่
อย่างเดียว 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๐ 

เปูาหมาย 2,078 295 1,005 733 278 221 4,610 
ผลงาน 1,457 229 747 558 242 95 3,328 
ร้อยละ 70.12 77.63 74.33 76.13 87.05 42.99 72.19 
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ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อ.เมือง 
 

อ.บาง
บ่อ 

อ.บาง
พลี 
 

อ.พระ
ประแดง 

อ.พระ
สมุทร
เจดีย์ 

อ.บาง 
เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. 
–ธ.ค.59) 

๘. ร้อยละเด็ก  
0-๕ ปี สูงด ี
สมส่วน 

ไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 51 

เปูาหมาย 28,812 2,990 6,486 12,942 4,647 3,133 28,116 
ผลงาน 13,474 1,731 3,359 5,630 2,101 1,821 59,010 
ร้อยละ 46.77 57.89 51.79 43.5 45.21 58.12 47.64 

ที่มา : ข้อมูลจาก HDC ณ วันท่ี 10 มกราคม 2560 และรายงานข้อมูล ก1ก2 

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 
มาตรการ

ดําเนินงานใน
พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์     
(small success) 

1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
 

1.1. มีกลไกการขับเคลื่อน
โดย MCHboard ประชุม 
ร่วมกับ Service plan 
สาขาเด็กและ
คณะอนุกรรมการเด็ก
ปฐมวัยจังหวัด เพื่อ
วิเคราะห์ วางแผนและ
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ทุก 
3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
ได้มีการทํา MOU กับผู้บริหารของรพ.และ
สสอ.ทุกแห่ง เมือเดือนธันวาคม 2559  
- จังหวัดสมุทรปราการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย
โดยใช้กลไก MCHboard ร่วมกับ Service 
plan สาขาสุขภาพจิตเด็ก สาขาหน่วยบริการ
ปฐมภูมิและคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย
จังหวัด/คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ประชุมคณะกรรมการ MCHboard ระดับ
จังหวัด     ปี ละ 4 ครั้ง (ตค.,มีค.,พค.,สค.) 
และได้ประชุมเมื่อเดือนตุลาคม 2559  
- มีการประชุมคณะอนุกรรมการเด็กปฐมวัย 
ระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 26 กันยายน 59 โดย
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธาน     
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
1.1 แต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนงาน 4 
องค์ประกอบ ประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาค
ส่วน ดังนี้ 
   ด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
   ด้านการส่งเสริมพัฒนาสถานที่รองรับเด็ก 
   ด้านการส่งเสริมพัฒนาผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก 

รอบ 3 เดือน 
1. มีแผนงาน/
โครงการลด
ปัญหาแม่ตายใน
พ้ืนที่ 
2. มีการประชุม 
MCH board 
ขับเคลื่อนงาน 
แม่และเด็ก 
3. มีการติดตาม
เยี่ยมเสริมพลัง 
4. มีการจัด 
Zoning 
ผู้เชี่ยวชาญและ
การจัดการ    
ระบบส่งต่อ 
ช่วยเหลือมารดา
เสี่ยง 
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มาตรการ
ดําเนินงานใน

พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์     
(small success) 

 
 
   
 
1.2 ใช้กลไกของ DHS 
สร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและท้องถิ่นในการ
พัฒนาเด็กอย่างองค์รวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
    - อบรมนักส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ประจําโรงพยาบาล 
   - อบรมหลักสูตรครูพี่
เลี้ยงเด็ก 
- อบรมหลักสูตรมิสนมแม่ 
     โรงพยาบาลชุมชน 
   - อบรมหลักสูตรนัก
สื่อสารตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ 
1.4. มีการควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็กและ
ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 

   ด้านการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็ก 
1.2  การบูรณาการแผนงานพัฒนาการเด็ก
ระดับจังหวัด ปี 2560 เน้น 3 เรื่อง คือ 
- โครงการชวนลูกเล่นสนับสนุนสนามเด็กเล่น

สร้างปัญญาต้นแบบ  อย่างน้อยอําเภอละ        
1 แห่ง 
- เน้นเฝูาระวังคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัย

พ้ืนที่ด้อยโอกาส 
- ระบบการดูแลเด็กที่ได้รับเงินช่วยเหลือ 

600 บาท/เดือนของพมจ. และการติดตาม
เด็กกลุ่มเสี่ยงเชื่อมกับระบบการดูแลของ
สาธารณสุข (พัฒนาการและภาวะโภชนาการ
เด็ก) 
- การประกวดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

เด็ก และกําหนดประชุมครั้งต่อไปในวันที่  
22 กุมภาพันธ์ 2560 
 
- ปี 2560 จังหวัดสมุทรปราการได้บูรณา

การแผนงานที่เกี่ยวข้องโดยกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบบริการเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการขับเคลื่อนงาน โดยใช้กลไก DHS โดย
ให้ยึดกรอบการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ ปี 2560 และให้การ
สนับสนุนเป็นพ่ีเลี้ยงให้ระดับอําเภอ
ขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่ และเยี่ยมอปท .
สัญจรบูรณาการร่วมกับงาน LTC ได้แก่ 
อบต.บางพลีใหญ่       อ.บางพลี อบต.หนอง
ปรือ (รพ.สต.หนองปรือ :ตําบลนมแม่)   
อบต.บางน้ําผึ้ง (อบต.นําร่องตําบลพัฒนาการ
เด็กเริ่มท่ีนมแม่) อบต.บ้านคลองสวน        
อ.พระสมุทรเจดีย์ และอบต.บางแก้ว (นําร่อง
รพ.สต.วัดสลุด อ.บางพลี) 
- ปี 2559 จังหวัดฯ มีพยาบาลที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
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มาตรการ
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ผลลัพธ์     
(small success) 

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น จํานวน 6 คน (คลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็ก ของรพ 5 คน รพ.สต. 1 คน
และในปี 2560 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และการเข้าถึงบริการ ในเขตเมือง โดยส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าอบรม 
  1) พัฒนาศักยภาพรพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป 
       - ส่งพยาบาล PG ของรพ.
สมุทรปราการและรพ.บางพลี และสสจ.เข้า
อบรมหลักสูตรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็ก รุ่นที่ 
1 จํานวน 3 คน เมื่อวันที่ 19-22 มกราคม 
2560 เพ่ือมาพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
เด็กแบบองค์รวม และกระบวนการโรงเรียน
พ่อแม่ ตั้งแต่ ANC และ WCC เชื่อมกับ FCT 
ในชุมชน โดยรพ.สมุทรปราการ เริ่มดําเนิน
โครงการอบรมพ่อแม่มือใหม่ (BBL) โดย 
กุมารแพทย์ แผนกANC ห้องหลังคลอด 
คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ 
และสสอ.เมือง โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสโมสรโรตารี่ จํานวน 
3,000,000 บาท 
  2) พัฒนา Node ระดับรพ.สต.ที่มีจํานวน
เด็กมารับบริการจํานวนมากและมีความพร้อม 
เพ่ือให้เด็กได้เข้าถึงบริการในชุมชนเขตเมือง 
ส่งเข้าหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขา
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและ
วัยรุ่น จํานวน 5 คน (กพ.-พค.60) โดบใช้ 
งบเงินบํารุงของรพ.สต. 
       อําเภอเมือง 4 แห่ง : สอน.        
เฉลิมพระเกียรติบ้านคลองบางปิ้ง รพ.สต.
แพรกษา รพ.สต.สําโรงเหนือ รพ.สต.ท้ายบ้าน 
       อําเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง :  
รพ.สต.ในคลองบางปลากด 
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ผลลัพธ์     
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3) อบรมพัฒนาครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดภัย ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตรรามาธิบดี 
กลุ่มเปูาหมายครูพ่ีเลี้ยงเด็กสังกัดอปท..ในเข
ตอ.เมือง และอ.บางพลี จํานวน 50 คน เมื่อ
วันที่ 1 กพ.2560  
4) คัดเลือกครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน    
2 คน เข้ารับการอบรมครู ก กับสถาบัน
พัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 24-26 
กุมภาพันธ์ 2560 
5) มีนโยบายและการนิเทศควบคุมกํากับการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก
และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างเข้มงวด 

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 
 

2.1.  หน่วยบริการฯทุก
ระดับให้บริการ ตามชุด
สิทธิประโยชน์ เข้าถึง เท่า
เทียม และสอดคล้องกับ
มาตรฐานอนามัยแม่และ
เด็ก 
2.2.  มีการจัดหน่วย
บริการคลินิกสุขภาพเด็กดี
เคลื่อนสู่ชุมชน และศูนย์
เด็กเล็ก 
2.3. จัดระบบการให้
ความรู้ พ่อ แม่ ผู้เลี้ยงดู
เด็กตามกระบวนการ
โรงเรียนพ่อแม่ เน้นให้พ่อ
แม่ สามารถเฝูาระวัง
พัฒนาการ  การจริญ
เติบโตและการเจ็บปุวย
ของลูก โดยใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็กและ
คู่มือดูแลสุขภาพของลูก
และบันทึกข้อมูล    
สุขภาพลูก 

- สสจ.สมุทรปราการ มีนโยบายให้สถาน
บริการทุกแห่งให้บริการตามชุดสิทธิประโยชน์ 
สอดคล้องตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และ
เด็กของกระทรวงสาธารณสุข โดย 
   1) ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง 
บริการการเด็กทุกคนตามชุดสิทธิประโยชน์  
   2) มีแผนพัฒนารองรับการจัดระบบบริการ
ในชุมชนเขตเมือง 
   3) ดําเนินการเร่งรัดให้สถานบริการทุกแห่ง 
มี Flow Chart ระบบการเฝูาระวังคัดกรอง
พัฒนาการเด็ก/ โภชนาการ การส่งต่อรพ. 
และเชื่อมกับ FCT โดยยึดแนวทางคู่มือของ
กระทรวงสาธารณสุข เริ่มดําเนินการอําเภอ
เมือง  อําเภอบางพลี และจะขยายให้
ครอบคลุมทุกอําเภอภายในเดือนมีนาคม 
2560 
  4) กํากับติดตามการจัดระบบการดูแลเด็ก
กลุ่มเสี่ยง(DAIM) โดยมีรพ.ที่มีระบบการดูแล
เด็กกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ     
รพ.บางพลี รพ.บางจาก และรพ.บางบ่อ  
   5) มีระบบกํากับติดตามคุณภาพระบบ
บริการโดยบูรณาการร่วมกับกลุ่มงานพัฒนา
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แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์     
(small success) 

2.4.  ประเมินตนเองตาม
มาตรฐานWCCและศูนย์
เด็กเล็กคุณภาพส่งทีม
ประเมินมาตรฐานระดับ
จังหวัดประเมินซ้ํา  ส่งผล
การประเมินฯไปยังทีม
ศูนย์อนามัยเขตสุ่ม
ประเมินและรับรอง
มาตรฐานฯ 
2.5 การสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคีเครือข่าย 

คุณภาพและรูปแบบบริการ รพ.สต.ในเขต
อําเภอบางพลีเดือนมกราคม 2560 และมี
แผนนิเทศงานเฉพาะกิจเชิงรุกในรพ.สต.ที่มี
ปัญหา 
   6) เยี่ยมพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ
เด็ก 0-5 ปี ดําเนินการ 2 อําเภอ คืออําเภอ
เมือง และอําเภอพระประแดง เมื่อเดือน
ธันวาคม 2559 
  7) จัดทีมโมบายคลินิกเด็กดี พื้นที่ด้อย
โอกาส 
      - มูลนิธิเด็กบ้านโสสะ เด็ก 3-5 ปี 
จํานวน 40 คน (20 กพ.60) 
      - ศพด.ชุมชนมหาวงษ์ ของมูลนิธิฟอร์
เด็ก เด็ก 2 ขวบครึ่ง- 5 ขวบ จํานวน 200 
คน เดือนมีนาคม 2560  
   8) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก
ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง โดยทีมสหวิชาชีพ 
   9) มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 59
แห่ง ร้อยละ61.5  ปี 2560 มีแผนเยี่ยม
ประสานความร่วมมือ อปท.สัญจร ตาม
มาตรฐานเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
   10) นําร่องตําบลพัฒนาการเด็กเริ่มที่นม
แม่ ได้แก่ ตําบลบางน้ําผึ้ง 

3.การส่งเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ยง
เด็กปฐมวัย 

3.1. มีแผนการสอนพ่อ  
แม่ ผู้เลี้ยงดูเด็ก(โรงเรียน
พ่อแม่) การเลี้ยงดูเด็กด้วย
กระบวนการ  กิน กอด 
เล่น เล่า ในหน่วยบริการฯ 
ทุกระดับ ศูนย์เด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาล และ
ครอบครัว ด้วยสมุดบันทึก
สุขภาพแม่และเด็ก 
3.2 จังหวัดมีการจัด

-ปี 2560 มีการทบทวนแผนพัฒนา
กระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ และทักษะการ
สื่อสารและการใช้คู่มือ DSPM กับพ่อแม่     
ผู้เลี้ยงดูเด็กตามคู่มือของกรมอนามัย เริ่ม
ดําเนินการของอําเภอเมือง  และให้
ครอบคลุมทั้งอําเภอภายในเดือนเมย. 2560 
- จังหวัดกําหนดนโยบายโครงการชวนลูกเล่น
ตามรอยพระยุคลบาทฯ โดยสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาต้นแบบอย่างน้อยอําเภอละ 1 
แห่ง ดังนี้ 
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มาตรการ
ดําเนินงานใน

พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์     
(small success) 

มหกรรมชวนลูกเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท   
3.3 มีกิจกรรมการสื่อสาร
สังคมด้วยสื่อท้องถิ่น  สื่อ
บุคคล เน้น  การเลี้ยงดู
เด็กด้วยกระบวนการ กิน 
กอด เล่น เล่า 
3.4 ทีมหมอครอบครัว 
(FCT)เยี่ยมบ้าน  ค้นหา
เด็ก 9,18,30,42 เดือน
ส่งต่อเข้ารับการประเมิน
พัฒนาการเด็ก พบเด็ก
สงสัยพัฒนาการล่าช้าขึ้น
ทะเบียนกระตุ้นพัฒนาการ 

อ.เมือง : รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติบ้านคลอง
บางปิ้ง และรพ.สต.ท้ายบ้านใหม่ 
อ.บางพลี : ศพด.คลองบางกระบือ และ    
รพ.สต.วัดสลุด 
อ.บางบ่อ : รพ.สต.สร่างโศก 
อ.บางเสาธง : ศสม.เจริญราษฎร์ 
อ.พระประแดง :ศพด.มูลนิธิฟอร์เด็ก 
อ.พระสมุทรเจดีย์ : ศพด.บ้านคลองสวน 
- เพ่ิมช่องทางสื่อสารสื่อท้องถิ่น เสียงตามสาย 
- จัดระบบค้นหาเด็ก 9,18,30,42 เดือน  
ส่งต่อเข้ารับการประเมินพัฒนาการเด็ก พบ
เด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้าขึ้นทะเบียนกระตุ้น
พัฒนาการโดย FCT 
 

4.การจัดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝูาระวัง 

4.1 ประเมินพัฒนาการ
เด็กกลุ่มเสี่ยง (ทารกแรก
เกิดน้ําหนัก≥2,500กรัม 
และทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจน) โดยใช้คู่มือ
ประเมินและคัดกรอง
พัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 
(DAIM) 
4.2  มีการรวบรวมข้อมูล
บริการจาก  43 แฟูมสรุป
วิเคราะห์ 3 เดือน 
มีข้อมูลปัญหาสุขภาพของ
เด็ก.ใช้ประกอบวิเคราะห์ 
วางแผนแก้ปัญหาและการ
ปูองกัน ได้แก่ 
1)ทารกคลอดก่อนกําหนด  
2)ทารกแรกเกิดน้ําหนัก
≤2,500กรัม  
3)ทารกแรกเกิดขาด
ออกซิเจน  

- อําเภอที่มีการจัดการระบบข้อมูลและการ
เฝูาระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงโดย ห้องหลังคลอด  
NICUคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ รพ.สมุทรปราการ    
รพ.บางพลี รพ.บางจาก และรพ.บางบ่อ 
- จังหวัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ มีระบบ
การกํากับและสะท้อนข้อมูลจาก HDC ใน 
ไตรมาสที่ 1 ทุก 3 เดือน แต่ยังพบปัญหาคือ 
ผลงานไม่ได้คุณภาพ การแก้ปัญหากําหนดให้ 
ทุกอําเภอมีผู้รับผิดชอบดูแลข้อมูลทุกเดือน 
และในระดับจังหวัดจะสะท้อนและคืนข้อมูล
ให้ผู้บริหารทุกเดือน  
- รพ.ทุกแห่งมีระบบการคัดกรองพัฒนาการ
เด็ก สงสัยล่าช้าและส่งต่อเชื่อมกับ SP สาขา
สุขภาพจิตเด็ก 
- จังหวัดมีการนิเทศควบคุมกํากับดูแลภาวะ
โภชนาการในเด็ก 0-5 ปี และสุ่มนิเทศเฉพาะ
กิจเพ่ือแก้ปัญหาในพื้นที่ 
- จังหวัดดําเนินการสุ่มสํารวจพัฒนาการเด็ก
อายุ 9,18,30,42 เดือนในช่วงเดือน
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มาตรการ
ดําเนินงานใน

พื้นที ่

แนวทางการตรวจ ติดตาม สรุปประเด็นสําคัญ 
(ผลการดําเนินงาน/กลไกลการดําเนินงาน/

ความเสี่ยงจากการตรวจติดตาม) 

ผลลัพธ์     
(small success) 

4) อัตราเลี้ยงลูกด้วยนม
แม่อย่างเดียว 6 เดือน 
5) เด็กสงสัยพัฒนาการ
ล่าช้า, การแก้ไข
พัฒนาการเด็กสงสัยล่าช้า   
6)ภาวะโภชนาการ  
7)สุขภาพช่องปาก  
8)การได้รับวัคซีนตามวัย  
เป็นต้น 
4.3 มีสถานการณ์การ
เจริญเติบโตและ
พัฒนาการสมวัยปี 2560  
โดยการสํารวจของศูนย์
อนามัยร่วมกับจังหวัด 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 พ้ืนที่เปูาหมาย
อําเภอเมืองและอําเภอบางบ่อ จํานวน  
847 คน 
 

 
4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

มาตรการ
ดําเนินงานใน

พื้นที ่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ดําเนินการต่อ 

1.ระบบบริหาร
จัดการและ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน 
 

 
 
- 

  

2.ระบบบริการ
ที่มีคุณภาพ 
 

ปัญหาระดับรพ 
    - รพ.เปิดให้บริการคลินิก
กระตุ้นพัฒนาการเด็กไม่ครอบคลุม
ทุกแห่ง มี 5 แห่ง ขาด 1 แห่งคือ
รพ.บางเสาธง เนื่องจากรพ.บางเสา
ธงมีข้อจํากัดของบุคลากรมีไม่
เพียงพอต้องส่งต่อไปที่รพ.บางพลี 
ทําให้รพ.บางพลี มีปริมาณงานเพิ่ม
มากขึ้นเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ  

 
- เพ่ิม/จ้างจํานวนบุคลากร
ให้เหมาะสมตามสัดส่วน
ผู้รับบริการ เช่น  
นักกิจกรรมบําบัด  
- กําหนดค่าตอบแทนในการ
ให้บริการในคลินิกกระตุ้น
พัฒนาการเด็กระดับรพ. 
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มาตรการ
ดําเนินงานใน

พื้นที ่

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจ
ราชการรับไปประสาน 
หรือ ดําเนินการต่อ 

    - รพ.สมุทรปราการรับโอนพื้นที่
รพ.สต. 7 แห่งของอําเภอพระ
ประแดง ปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  
แต่ผู้ให้บริการมีเพียง 1 คน 
-ระดับรพ.สต. 
    คลินิก WCC ส่วนใหญ่ให้บริการ
ยังเน้นฉีดวัคซีน  และมีข้อจํากัด
วันที่ให้บริการ และจํานวนเด็กที่มา
รับบริการจํานวนมากทําให้การ
ตรวจพัฒนาการและประเมินภาวะ
โภชนาการมีแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
ขาดการแก้ไขปัญหา และขาดการ
ค้นหาเด็กกลุ่มเสี่ยงและการส่งต่อ
เด็กเชื่อมกับทีม FCT 

 
 
 
 
 
-ปรับระบบบริการเน้นงาน
ส่งเสริมสุขภาพ  การตรวจ
คัดกรองพัฒนาการเด็กและ
ภาวะโภชนาการเด็กทั้งเชิง
รุกและเชิงรับ โดยพิจารณา
มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
และมีระบบควบคุมคุณภาพ 
 

3.การส่งเสริม
พฤติกรรม
สุขภาพที่ดี และ
ลดปัจจัยเสี่ยง
เด็กปฐมวัย 

 
 
- 
 

  
 

4.การจัดการ
ระบบข้อมูลและ
การเฝูาระวัง 

 
- 

  

 
ผู้รายงาน 

ชื่อ  นางสุวะรีย์  ดําเนินวุฒิ    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                 โทร. 08 1912 1505        E-mail : swree.swree@gmail.com 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
 

             ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์      ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
          โทร. 08 1924 0906          E-mail : h_promote.spko@moph.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
 ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วน 

1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหาและคุณภาพข้อมูลจากระบบ HDC 

ตัวชี้วัด   
          ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66 

1. สถานการณ์  

ลําดับ ตัวชี้วัด เกณฑ์
เปูาหมาย 

รายการ
ข้อมูล 

อําเภอ 
เมือง 

 

อําเภอ 
บางบ่อ 

อําเภอ 
บางพล ี

 

อําเภอ 
พระ 

ประแดง 

อําเภอ 
พระ
สมุทร 
เจดีย ์

อําเภอ 
บาง 

เสาธง 

ภาพรวม 
ไตรมาส 1 
(ข้อมูล ต.ค. 
–ธ.ค.59) 

1. ร้อยละเด็ก      
6-14 ปี สูงด ี
สมส่วน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 66 

เปูาหมาย 16,048 4,444 6,340 4,073 1,288 1,618 33,811 
ผลงาน 10,928 2,788 3,883 2,711 773 1,040 22,123 
ร้อยละ 68.1 62.74 61.25 60.02 64.28 65.43 65.43 

2. ร้อยละเด็ก                  
6-14 ปีม ี
ภาวะผอม 

 เปูาหมาย 16,048 6,340 4,073 1,288 1,618 33,811 33,811 
ผลงาน 573 172 218 148 67 81 1,259 
ร้อยละ 3.57 3.87 3.44 3.63 5.2 5.01 3.72 

3 ร้อยละเด็ก      
6-14 ปีมีภาวะ
อ้วน 

 เปูาหมาย 16,048 6,340 4,073 1,288 1,618 33,811 33,811 
ผลงาน 2,005 557 768 501 204 240 4,275 
ร้อยละ 12.49 12.53 12.11 12.30 15.84 14.83 12.64 

4 ร้อยละเด็ก      
6-14 ปีม ี
ภาวะเตี้ย 

 เปูาหมาย 16,048 6,340 4,073 1,288 1,618 33,811 33,811 
ผลงาน 351 355 469 233 56 37 1,500 
ร้อยละ 2.19 7.99 7.4 5.72 4.35 2.29 4.44 

5 ส่วนสูงเฉลี่ยของ
เด็กอายุ 12 ปี 

 เพศชาย 149.76 148.10 148.41 149.63 150.03 149.84 149.18 
เพศหญิง 152.37 149.98 149.45 151.28 147.72 150.63 151.22 

ที่มา : ข้อมูล HDC (จากแฟูม NUTRITION) 
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2. ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ลําดับ ประเด็น/หัวข้อ 
  (1) 

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 
(2) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 1. ส่งเสริมเด็กวัยเรียนสูงดีสมส่วนและแก้ปัญหาเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 
1. เขตสุขภาพและจังหวัดมีการ

ถ่ายทอดนโยบายและแนว
ทางการส่งเสริมเด็กวัยเรียน   
สูงดีสมส่วนและการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยงให้แก่พ้ืนที่  
 

- จังหวัดมีการถ่ายทอดนโยบาย และจัดทํา MOU ผู้บริหารของ 
รพ.และสสอ.ทุกแห่ง 

2. แผนงานโครงการส่งเสริมเด็ก
สูงดีสมส่วน และการแก้ปัญหา
เด็กอ้วนกลุ่มสี่ยง โดย PM   
วัยเรียนจังหวัด หรือ PM     
วัยเรียนอําเภอ 

- มีโครงการรองรับจํานวน 2 โครงการ ดังนี้  
2.1 โครงการควบคุมกํากับการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ
ปูองกันและควบคุมโรคกลุ่มเด็ก 6-14 ปี จํานวน 23,040 บาท 
2.2 โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่เป็นเบาหวาน จํานวน 
24,570 บาท 
 

3. การถ่ายทอดโปรแกรม       
นักจัดการน้ําหนักเด็กวัยเรียน 
(Smart Kids Coacher: SKC)   
สู่โรงเรียนเปูาหมายและ    
สถานบริการสาธารณสุข 
 

- ปี 2559 จังหวัดได้จัดอบรม Smart Kids Coacher ให้กับจนท.  
รพ.สต.จํานวน 100 คน 
จัดกิจกรรมการแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียนที่มีเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน    
≥ ร้อยละ 10 โดยใช้งบกองทุนตําบล  

4. การรณรงค์และสื่อสารในพ้ืนที่ 
4.1 การดื่มนมทุกวันอย่าง
น้อยวันละ 2 แก้ว 

4.2 การมีกิจกรรมทางกาย     
ทุกวันอย่างน้อย 60 นาที 
 

- แจกแผ่นพับรณรงค์ ดื่มนม ทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว ให้กับ 
รร. ในเขตอําเภอเมือง  เดือนมกราคม 2560 คัดเลือกส่งไฟล ์    
คลิปวิดิโอ ประชาสัมพันธ์  เว็บไซดส์ํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ 

  กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สมุทรปราการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนจัดกิจกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นสนุก      
สู่เด็กไทยยุคใหม่ สูงดี สมส่วน แข็งแรง”ในระหว่างวันที่ 17 - 21 
มกราคม 2560 
และมีแผนเตรียมการประสานความร่วมมือคัดเลือกโรงเรียน จํานวน 
100 แห่ง   จัดมหกรรมกระโดดโลดเต้น เล่นสนุก เพื่อเด็กไทยสูง  
สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดีดําเนินการในภาคเรียน  ที่ 1/2560 
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ลําดับ ประเด็น/หัวข้อ 
(1) 

ข้อสังเกต ปัญหา อุปสรรค 
(2) 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 2. การคัดกรอง ส่งต่อ การจัดการแก้ไขปัญหา และคุณภาพข้อมูลจาก
ระบบ HDC 

1. 
 

โรงเรียนที่มีเด็กภาวะเริ่มอ้วน
และอ้วน ร้อยละ10 คัดกรอง
และจัดการน้ําหนัก 
   -เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจ 
obesity sign  
1) รอบคอดํา 2) นั่งหลับ      
3) นอนกรน 4) ประวัติเจ็บปุวย
ครอบครัว 
   -การส่งต่อเข้าระบบ Service 
plan และคลินิก DPAC 

- จากข้อมูลเด็กภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ10 ภาคเรียนที่ 
1/2559 จํานวน 134 แห่ง จังหวัดให้รพ.สต.ทุกแห่ง 
ดําเนินการแก้ปัญหาร่วมกับโรงเรียน และส่งต่อเด็กกลุ่มเสี่ยง  
เข้าสู่คลินิก DPAC ของรพ.สต. 
-พัฒนาระบบการคัดกรองและส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง ส่งต่อ
คลินิกรพ. ตั้งแต่ป2ี559-2560 
นําร่องท่ีโรงพยาบาลสมุทรปราการ จํานวน 6 แห่ง มีเด็กเข้าร่วม
โครงการ 289 คน ลดน้ําหนักได้ 104 คน ร้อยละ 35.99  
ปัญหาที่พบ : ผู้ปกครองยังไม่ให้ความสําคัญ กรณีส่งต่อเด็กคลินิก 
DPAC รพ.มาครั้งเดียว ไม่มาตามนัด 

2. รายงานผลจํานวนเด็ก 
อ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการ  
คัดกรอง ส่งต่อเข้าระบบ  
service plan 

จํานวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อเข้าคลินิก 
DPAC รพ.สมุทรปราการ จํานวน 21 คน และอยู่ในระหว่างให้
รพ.สต.ทุกแห่งดําเนินการสํารวจส่งต่อคลินิก DPAC ช่วงปิดภาค
เรียนที่ 2 

3. ระบบฐานข้อมูลภาวะ 
โภชนาการเด็กวัยเรียน และ
การนําข้อมูลไปใช้ 
ในการจัดการปัญหาในพ้ืนที่ 

-จากฐานข้อมูล HDC ปี 2560 รพ.สต.มีข้อมูลเด็กเริ่มอ้วนและ
อ้วน≥ ร้อยละ 10 จํานวน 67 แห่ง (92 แห่ง) ให้รพ.สต.
ดําเนินการจัดการปัญหาในพื้นที่ที่มีเด็กมีปัญหาเด็กอ้วน  
เกินร้อยละ 10 โดยของบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นระดับตําบล 

4. รายงานภาวะโภชนาการ 
เด็กวัยเรียน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2559 ผ่าน 
ระบบ HDC 

-มีระบบการกํากับติดตามรายงานในระบบ HDC ปีละ 2 ครั้ง 

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

-โรงเรียนมีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงปีละ 2 ครั้ง และส่งข้อมูลให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูลใน 43 แฟูม  
-เครื่องชั่งน้ําหนัก และที่วัดส่วนสูงส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตามมาตรฐาน
ของกรมอนามัย ได้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คําแนะนํา
โรงเรียนทราบแล้ว  
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3. ข้อมูลตามเปูาหมาย การตรวจติดตาม และ/หรือ ผลลัพธ์ในแนวทางการตรวจราชการ 
ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด 

1. แผนงาน และกิจกรรมสําคัญ การส่งเสริมเด็ก สูงดีสมส่วน และแก้ไขปัญหาภาวะ       
ทุพโภชนาการ (อ้วน ผอม เตี้ย) ระดับจังหวัดและอําเภอ 
ประเด็นการประเมินผล 

จังหวัดมีแผนงานและกิจกรรมโดยกําหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด แก้ปัญหาครอบคลุม 
เด็กอ้วน ผอม เตี้ย 
ผลการดําเนินงาน 
1.ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

2.กิจกรรมสําคัญ/กระบวนการดําเนินงาน : ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 

 

แผนงาน ระดับจังหวัด  
(ชื่อแผนงาน) 

ระดับอําเภอ 
(ชื่อแผนงาน) 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

    2.1 โครงการควบคุมกํากับการจัดบริการ
สร้างเสริมสุขภาพปูองกันและควบคุมโรคกลุ่ม
เด็ก 6-14 ปี จํานวน 23,040 บาท 
   2.2 โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่เป็น
เบาหวาน จํานวน 24,570 บาท 

1.สสอ.กํากับ ติดตาม ให้ 
รพ.สต.ใช้งบกองทุนสุขภาพ
ท้องถิ่น 
2.เร่งรัดให้ทุก CUP นํางบ 
PP มาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วน  และอ้วน 
  2.2 เด็กผอม เตี้ย 

กระบวนการ                                กิจกรรมสําคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 

1.ส่งเสริมเด็กสูงดี    
  สมส่วน 

1)ผลักดันเป็นวาระจังหวัด "โตไปไม่เป็นเบาหวาน" 
2)จัดประชุมร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา แนวทางการ
แก้ปัญหา และการจัดกิจกรรมรณรงค์ “กระโดด โลดเต้นฯ” 
3) กํากับข้อมูลเฝูาระวังสถานการณ์เด็กเริ่มอ้วนและอ้วนทุก 
3 เดือนทุกระดับ 
4) กํากับระบบการส่งเสริมปูองกัน ดูแลกลุ่มเด็ก 0-5 ปี และ
เด็กกลุ่มเสี่ยง (เด็กแรกคลอดนน.>4,000กรัม 
5) จัดทํา Flow chart การดูแลเด็กท่ีปัญหาทุพโภชนาการ 
เชื่อมกับ FCT  ดําเนินการภายในเดือนมีนาคม 2560 
6) นักจัดการน้ําหนักเด็กในเด็กวัยเรียนดําเนินการแก้ปัญหา
ในพ้ืนที่  และจังหวัดประชุมติดตามการจัดการแก้ปัญหาเด็ก
อ้วนในโรงเรียน/ตําบลจัดการสุขภาพ 
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ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด 
2. ภาวะโภชนาการ 

ผลการดําเนินงาน 
1. ความครอบคลุมของการชั่งน้ําหนักและวัดส่วนสูง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

กระบวนการ                                กิจกรรมสําคัญ 
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ 

 7)จังหวัดสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส  
 ได้น้อมนําพระราชดํารัส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
โครงการเด็กไทยแก้มใส  โดยคัดเลือกโรงเรียนที่มีพร้อมและ  
สมัครใจร่วมพัฒนาตนเอง  และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
เด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย  สุขภาพดี ผลการเรียนดี  และ   
มีจิตสาธารณะ  ซึ่งในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนเข้าร่วม
โครงการเด็กไทยแก้มใส  ตั้งแต่ปี 2557 จํานวน 8 แห่ง คือ 
โรงเรียนวัดแหลม  โรงเรียนบ้านบางจาก  โรงเรียนวัดแค  
โรงเรียนคลองบางแก้ว  โรงเรียนคลองสําโรง  โรงเรียน
แพรกษาวิเทศศึกษา  โรงเรียนวัดคลองสวน  และโรงเรียน    
วัดสวนส้ม และ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส  3 แห่ง 
คือ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา  โรงเรียนวัดคลองสวน  และ
โรงเรียนวัดสวนส้ม ซึ่งได้เปิดบ้านเด็กไทยแก้มใส ตามรอยเจ้า
ฟูานักโภชนาการ เมื่อวันที่ 6 กพ.2560 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสสส .และ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯเป็นประธานเปิด
งานและมอบนโยบายระดับจังหวัดให้ขยายผลไปยังโรงเรียน
อ่ืนๆต่อไป 
 8)กํากับให้ CUP มีระบบรองรับการส่งต่อเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ ยง
เชื่อมกับคลินิก DPAC 
 

 

2.แก้ไขปัญหา 
  2.1 เด็กเริ่มอ้วน  
       และอ้วน 

- โครงการเด็กสมุทรปราการโตไปไม่เป็นเบาหวาน  
- กํากับ ส่งเสริม ปูองกัน ตั้งแต่ เด็ก 0-5 ปี และเด็กกลุ่ม
เสี่ยง (แรกคลอด > 4,000 กรัม เน้นกินนมแม่ และ
โภชนาการตามวัย และระบบติดตามแก้ปัญหารายคน และ
ทีม FCT รพ.สต.เชิกรุก แก้ปัญหาที่บ้านและครอบครัว 
- รณรงค์ กระโดด โลดเต้น เปูาหมาย 100 โรงเรียน 

 

  2.2 เด็กผอม เตี้ย 

จํานวนนักเรียน
ทั้งหมด ในพื้นที ่(คน) 

จํานวนนักเรียนที่ได้รับการชั่งนน.และวัดส่ส.และ อยู่ในฐาน 
HDC (คน) 

ความครอบคลุม 
(ร้อยละ) 

123,122 33,811 27.46 
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     2. ภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน  

สูงดีสมส่วน เริ่มอ้วนและอ้วน ผอม เตี้ย 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ จํานวน  
(คน) 

ร้อยละ 

22,123 65.43 4,275 12.64 1,259 3.72 1,500 4.44 

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

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

29,299 64.17 22,123 65.43 
      3.2 ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (น้ําหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที ่2 (ปีกศ.59) 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

6,609 14.48 4,275 12.64 
      3.3 ภาวะผอม (น้ําหนักตามเกณฑ์อายุ (W/H) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

2,028 4.44 1,259 3.72 
      3.4 ภาวะเตี้ย (ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (H/A) ) 

ภาคเรียนที่ 1 (ปีกศ.59) ภาคเรียนที่ 2 (ปีกศ.59) 
จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1,421 3.11 1,500 4.44 

ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด 
          3. การคัดกรอง ส่งต่อเด็กอ้วน กลุ่มเสี่ยงจากสถานศึกษาเข้าระบบ Service plan และคลินิก DPAC 
ประเด็นการประเมินผล 

อยู่ในระหว่างดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการดําเนินงาน 

1.จํานวนโรงเรียนมีการคัดกรอง ส่งต่อ เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง 134 แห่ง 
2.เด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงจากโรงเรียน (ข้อ1) ได้รับการคัดกรอง ส่งต่อ จํานวน 59 คน  
3.จํานวนเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยงที่รับส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุข 

 
 
 
 

 

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

 - 59 คน 21 คน 
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ผลสําเร็จ/ตัวชี้วัด 
               4. โรงเรียนในพื้นที่มีกระบวนการหรือกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดีสมส่วน 
ประเด็นการประเมินผล 

     มีโรงเรียนที่มีกระบวนการมุ่งเน้นตามกระบวนการเด็กสูงดีสมส่วน 8 แห่ง (รร.เด็กไทยแก้มใส) 
ผลการดําเนินงาน 

4. นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่าง (ถ้าม)ี 

1. มีแผนงาน/โครงการบูรณาการกลุ่มเด็กวัยเรียนระดับจังหวัด 

2. มีศูนย์เรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส จํานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 
โรงเรียนวัดสวนส้ม  โรงเรียนวัดคลองสวน 

    5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให ้

การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 

หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสานหรือดําเนินการต่อ 

      ข้อมูล HDC ในระดับจังหวัดไม่สามารถ
แยกข้อมูลรายโรงเรียน และรายบุคคล    
ระบบ HDC ไม่สนับสนุนในการกํากับติดตาม
เด็กท่ีมีภาวะทุพโภชนาการกลุ่มเสี่ยงได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 

      พัฒนาระบบข้อมูลให้จังหวัด 
และอําเภอ สามารถกํากับ ติดตาม
เด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นรายบุคคลได้ 

 

   

 
ผู้รายงาน   

ชื่อ นางสุวะรีย์  ดําเนินวุฒิ       ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                โทร. 08 1912 1508      E-mail : swree.swree@gmail.com 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 

               ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์        ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
     โทร. 08 1924 0906                 E-mail : h_promote.spko@moph.go.th 

  
 

ประเภทโรงเรียน จํานวนโรงเรียน
ทั้งหมดในพื้นที ่ 

(แห่ง) 

จํานวนโรงเรียนที่มีกระบวนการ/
กิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อเด็กสูงดีสมส่วน 

(แห่ง)  
(ดําเนินงานตาม 5 ขั้นตอน:ตาม

รายละเอียดแนบท้าย)  

ร้อยละ 

ประถมศึกษาและ
ประถมศึกษาขยายโอกาส 

160 แห่ง 8 แห่ง 
 

5.00 
มัธยมศึกษา (ม.1-ม.-3) 25 แห่ง อยู่ในระหว่างดําเนินการ - 

mailto:swree.swree@gmail.com
mailto:h_promote.spko@moph.go.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
 ส่งเสริมสุขภาพควบคุมปูองกันโรคในช่องปาก 

- การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ 
- ควบคุมโรคในช่องปากและลดการสูญเสียฟันแท้ในเด็กอายุ 12 ป ี
- ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน  

ตัวชี้วัด   
          ร้อยละของเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่มีผุ (cavity free) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 52 

2. สถานการณ์ 
    ปัญหาสุขภาพช่องปากของจังหวัด 

สภาวะทันตสุขภาพ ตามกลุ่มอายุ จ.สมุทรปราการ 

กลุ่มอาย ุ รายการตัวชี้วัดสภาวะทันตสุขภาพ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ป๒ี๕๕๘ ป๒ี๕๕๙ 
กลุ่มอายุ ๑๘ เดือน ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ํานม ๘๒.๓๐ ๘๓.๙๑ 72.5 86.35 
กลุ่มอายุ ๓ ป ี ร้อยละเด็กปราศจากฟันผุในฟันน้ํานม ๔๖.๘๐ ๔๘.๑๐ 41.75 49.84 
กลุ่มอายุ ๖ ป ี(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 
กลุ่มอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  ร้อยละของประชากรที่มีฟันใช้งานได้ 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ ซ่ี 
๔๓.๔ ๓๐.๑ 30.68 34.24 

ร้อยละประชากรที่มีฟันใช้งานที่
เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า ๔ คู่สบ เป็นฟัน
หลัง และนับรวมฟันแท้/แท้,แท้/เทียม, 
เทียม/เทียม = นับทุกกรณี 

๓๓.๔ ๒๔.๘๑ 47.34 48.53 

   การดําเนินงาน 
   - กิจกรรมสํารวจสภาวะทันตสุขภาพ 
   - กิจกรรมเคลือบหลุมร่องฟันในเด็ก 6 ปี/12 ปี 

- จังหวัดสมุทรปราการมีการตรวจสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียนและวัยเรียน และมี 
การจัดการส่งเสริมปูองกัน และให้บริการอุดฟันด้วย SMART Technique  
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3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   

ลําดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

อําเภอ 
เมือง 

 

อําเภอ 
บางบ่อ 

 

อําเภอ 
บางพล ี

อําเภอ 
พระ

ประแดง 

อําเภอ
พระสมุทร

เจดีย ์

อําเภอบาง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

1.การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผ ุ
1 ร้อยละของ

เด็ก0-2ปี
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 
ช่องปาก 

เปูาหมาย 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 ร้อยละของ
เด็ก0-2ปี 
ผู้ปกครอง
ได้รับการฝึก
แปรงฟันโดย
ลงมือปฏิบัติ 

เปูาหมาย 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
เฉพาะที่ 

เปูาหมาย 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
เฉพาะที่ 

เปูาหมาย 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 

เปูาหมาย 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 

เปูาหมาย 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
เด็กอายุ      
6-12ปีได้รับ
บริการส่งเสริม
ปูองกัน 

เปูาหมาย 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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ลําดับ ตัวชี้วัด 
รายการ
ข้อมูล 

อําเภอ 
เมือง 

 

อําเภอ 
บางบ่อ 

 

อําเภอ 
บางพล ี

อําเภอ 
พระ

ประแดง 

อําเภอ
พระสมุทร

เจดีย ์

อําเภอบาง
เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับตรวจ) 

1.การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรคในช่องปาก เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผ ุ
8 ร้อยละเด็ก

อาย1ุ8เดือน 
ปราศจากฟันผุ 

เปูาหมาย 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) 

เปูาหมาย 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 

10 ร้อยละเด็ก
กลุ่มอาย1ุ2ปี
ปราศจากฟันผุ
(caries free) 

เปูาหมาย 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 ป ี
1 ร้อยละของ

เด็ก3-5ปี
ได้รับบริการ
ทันต-กรรม 

เปูาหมาย 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 

3. ขยายความครอบคลุมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
1 ร้อยละ

ของร.ร.ปลอด
น้ําอัดลม  
ลูกอม ขนม
กรุบกรอบและ
เครื่องดื่ม 
ที่มีส่วนผสมฯ 

เปูาหมาย 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 

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ 
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห ์จากการ
ตรวจติดตาม 

การประสานงานร่วมกับสาธารณสุขอําเภอ   เนื่องจากทันตาภิบาลส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
ระบบ  สั่งการของสาธารณสุขอําเภอ  นโยบายที่เกี่ยวข้อกับงานส่งเสริมปูองกันจึงต้องมีการประสานงาน
ร่วมกับสาธารณสุขอําเภออย่างใกล้ชิด   
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5. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลวุัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อหน่วยรับ
ตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

ทันตาภิบาลไม่เพียงพอ ประสานหน่วยงานผลิตเพิ่ม
โควต้าจากพ้ืนที่ รพ.สต. 

- 

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 
 

สนับสนุนการปรับบทบาทหน้าที่ทันตาภิบาล ให้มีความชัดเจน  และประกาศแจ้งในภาพของ 
service plan คณะใหญ่เพ่ือให้ ผอ .รพ.สต  รับทราบเพื่อไม่คาดหวังบทบาททันตาภิบาลเกินที่ได้เรียนมา 
เนื่องจากกระทรวงประกาศระเบียบขอบเขตงานใหม่ 

 
 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   

       ชื่อ ทพ.ชัยพฤกษ์  ตั้งจิตคงพิทยา      ตําแหน่ง ทันตแพทย์ชํานาญการ 
                  โทร. 0 2389 5980 ต่อ 131  E-mail : dental.spko@moph.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มเด็กวัยเรียน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
 การสร้าง/พัฒนาทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) ปูองกันการจมน้ํา 
ตัวชี้วัด   
          ลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี ไม่เกิน 5 ต่อแสนประชากร 

7. สถานการณ์ 
จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นจังหวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงน้อย (พ้ืนที่สีเขียว ) เป็นจังหวัดมีพ้ืนที่

ติดเขตปริมณฑล ส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีคลองส่งน้ําในเขตสุวรรณภูมิและติดกับแม่น้ําเจ้าพระยา 
มีลําคลอง  หนองน้ําต่างๆ  ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ํา  สถานการณ์การเสียชีวิตข องเด็กอายุ
ต ่ากว่า ๑๕ ปีจากการจมน้ําเสียชีวิตในจังหวัดสมุทรปราการ  พบว่าในปี  พ .ศ. 2556-2559 เสียชีวิตจาก
สาเหตุการจมน้ํา จํานวน    9 คน  5 คน  8 คน และ 7 คน   คิดเป็นอัตรา 3.61, 2.20,3.53 และ 3.09
ต่อประชากรเด็กแสนคนตามลําดับ    ปี  2559  มีเด็กอายุต ่ากว่า ๑๕ ปี  เสียชีวิตมากที่สุดที่อําเภอบางบ่อ
จํานวน  2 ราย  อําเภอบางพลี จํานวน  2 ราย  และเสียชีวิตในเขตอําเภอเมืองสมุทรปราการ จํานวน      
1 ราย    อําเภอพระสมุทรเจดีย์จํานวน  1 ราย  และอําเภอพระประแดง 1 ราย  จากการสอบสวนการ
เสียชีวิต พบว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 13 – 14 ปีหลัง เลิกเรียนลงเล่าน้ํากับเพ่ือนๆบริเวณท่าริมแม่น้ํา    
แล้วจมน้ําเสียชีวิต 

ในปี 2560  จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดอยู่ในเขตพ้ืนที่สีเขียวมีความเสี่ยงน้อย (อัตรา 
การเสียชีวิตต่อประชากรเด็กแสนคนน้อยกว่า 5) ซึ่งมีเปูาหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็ก
อายุต า่กว่า ๑๕ ปี เสียชีวิตไม่เกิน 7 คน อัตรา 3.1 ต่อประชากร เด็กแสนคน (ประชากรเด็กแสนคน  
226,480 ราย)  และ ไตรมาสที่ 1 / 2560 จังหวัดสมุทรปราการยังไม่มีผู้เสียชีวิต 
2. ข้อมูลแสดงผลการดําเนินงาน 

ประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น : โดยให้จังหวัดดําเนินงานสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี 
(Merit Maker) ปูองกันการจมน้ํา “ต้องเป็นทีมใหม่ ต่างจากปีที่ผ่านมา” เพ่ือผลักดันให้พ้ืนที่เกิดการดําเนินงาน
ปูองกันการจมน้ํา  โดยความร่วมมือของสหสาขา และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นท่ี โดยแต่ละทีมมีการ
ดําเนินงานตามองค์ประกอบทั้ง 6 ด้านของผู้ก่อการดี (ระดับทองแดง) ได้แก่  

1)  สถานการณ์และข้อมูล (ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพย้อนหลัง 5 ปี)  
2)  การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง (อย่างน้อย 3 แห่ง) 
3)  การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อย่างน้อย 1 แห่ง/ตําบล หรือ 3 แห่ง/อําเภอ)  
4)  การให้ความรู้ในสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (อย่างน้อย 3 แห่ง)  
5)  การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด (มีครูสอนอย่างน้อย 10 คนต่อปี และมีเด็กได้

เรียนอย่างน้อย 100 คนต่อปี) 
6)  การสื่อสารประชาสัมพันธ์ (อย่างน้อยทุก 4 เดือน) 
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จําแนกเปูาหมายตามเขตพื้นที่เสี่ยง ดังนี้ 
- พ้ืนที่เสี่ยงมาก (สีแดง) ร้อยละ 50 ของอําเภอในจังหวัด มีอย่างน้อยอําเภอละ 1 ทีม 

* พ้ืนที่เสี่ยงมาก (แดง) หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า  
15 ปีต่อประชากรเด็กแสนคน มากกว่าหรือเท่ากับ 7.5 หรือจํานวนการเสียชีวิตเท่ากับหรือ
มากกว่า 20 คน 

- พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (สีเหลือง) ร้อยละ 30 ของอําเภอในจังหวัด มีอย่างน้อยอําเภอละ 1 ทีม 
* พ้ืนที่เสี่ยงปานกลาง (เหลือง) หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอาย ุ  

ต่ํากว่า 15 ปีต่อประชากรเด็กแสนคน เท่ากับ 5 - 7.4 
- พ้ืนที่เสี่ยงน้อย (สีเขียว) มีอย่างน้อย 1 ทีม 

* พ้ืนที่เสี่ยงน้อย (เขียว) หมายถึง จังหวัดที่มีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําของเด็กอายุต่ํากว่า  
15 ปีต่อประชากรเด็กแสนคน น้อยกว่า 5 

รายงานผลการดําเนินงาน 

ลําดับ ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

1 มีการสร้างทีมผู้ก่อการ
ดี (ทีมใหม่) ที่สมัครใจ 
ดําเนินงานปูองกัน 
การจมน้ํา (อย่างน้อย
อําเภอละ  
1 ทีม)  

เปูาหมายคือ ทําทุกอําเภอ อําเภอละอย่างน้อย 1 ทีม 
 มี   ไม่มี 
จํานวน........5.........ทีม  ได้แก่  
1.ทีมผู้ก่อการดีกองทุนตําบล สปสช.ตําบลบางด้วน 
2.ทีมผู้ก่อการดีตําบลบางแก้ว 
3.ทีมผู้ก่อการดีตําบลแหลมฟูาผ่า 
4.ทีมผู้ก่อการดีตําบลเปร็ง 
5.ทีมผู้ก่อการดีตําบลศีรษะจรเข้น้อย 

 

2 มีการดําเนินงาน  
อย่างน้อย 3 
องค์ประกอบจาก 6 
องค์ประกอบ 
หมายเหตุ เนื่องจากแต่
ละพ้ืนที่มีความพร้อมไม่
เท่ากัน ดังนั้น 3 
องค์ประกอบแรกที่พ้ืนที่
จะเลือกดําเนินการ จึง
ขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของพ้ืนที่ 

ทีมผู้ก่อการดี มีการดําเนินงานองค์ประกอบใดบ้าง 
 

 องค์ประกอบ จํานวน (ทีม) 
1 สถานการณ์และข้อมูล 5 
2 การจัดการแหล่งน้ําเสี่ยง 5 
3 การดําเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 
4 การให้ความรู้ในสถานบริการ

สาธารณสุข/ชุมชน 
5 

5 การเรียนการสอนหลักสูตรว่ายน้ํา
เพ่ือ เอาชีวิตรอด 

5 

6 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5 
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ลําดับ ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค 

3 มีการดําเนินงาน  
ครบทั้ง 6 
องค์ประกอบ 

ทีมผู้ก่อการดี ที่มีการดําเนินงานครบทั้ง 6 องค์ประกอบ  
จํานวน......5.........ทีม ได้แก่  
1.ทีมผู้ก่อการดีกองทุนตําบล สปสช.ตําบลบางด้วน 
2.ทีมผู้ก่อการดีตําบลบางแก้ว 
3.ทีมผู้ก่อการดีตําบลแหลมฟูาผ่า 
4.ทีมผู้ก่อการดีตําบลเปร็ง 
5.ทีมผู้ก่อการดีตําบลศีรษะจระเข้น้อย 

 

มาตรการหรือจํานวนทีมผู้ก่อการดี  (Merit Maker) ปูองกันการจมน้ํา   ที่มีการดําเนินงาน     
ในปีที่ผ่านมา การดําเนินงาน การปูองกันการ จมน้ําของเด็ก  ผ่านกลยุทธ์ ทีมผู้ก่อการดี ด้านการปูองกันการ
จมน้ํา (Merit Maker) เริ่มสร้างทีมผู้ก่อการดตีั้งแต่  ปี 2559  มีทีมผู้ก่อการดีผ่านการประเมินระดับทองแดง 
จํานวน 5 ทีม(ทีมใหม)่ ดังนี้ 

1. ทีมผู้ก่อการดีกองทุนตําบล สปสช.ตําบลบางด้วน อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
2. ทีมผู้ก่อการดี ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี 
3. ทีมผู้ก่อการดี ตําบลเปร็ง อําเภอบางบ่อ 
4. ทีมผู้ก่อการดี ตําบลศีรษะจรเข้น้อย อําเภอบางเสาธง 
5. ทีมผู้ก่อการดี ตําบลบางแหลมฟูาผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 

 

ปี 2560 มีเปูาหมายทีมผู้ก่อการดีจํานวน 1 ทีม ที่อําเภอพระประแดง  โดยพื้นที่สมัครใจ
และตอบรับการสร้างทีมผู้ก่อการดี (ทีมใหม่) และอยู่ระหว่างกําหนดวันในการลงประเมินทีมฯในพ้ืนที่ อําเภอ
พระประแดงและจังหวัดสมุทรปราการ ได้วางแผนขยาย ทีมผู้ก่อการดี ให้ครอบคลุมทุกตําบล   โดยนําแนวคิด
หลักการพัฒนาระบบสุขภาพอําเภอ(DHS) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มูลนิธิและกู้ชีพ โรงเรียน /
ศูนย์เด็กเล็ก  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และจิตอาสาในพ้ืนที่ เน้นในพ้ืนที่ที่ มีโรงเรียน /       
ศูนย์เด็กเล็ก โดยในเบื้องต้น ได้ดําเนินการ ดังนี้   

       1. ประชาสัมพันธ์ 
               2. ให้ทุกอําเภอประเมินตนเอง 
               3. เร่งรัดดําเนินงานปูองกันเด็กจมน้ําให้ได้ตามเปูาหมายตัวชี้วัด              

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

3.1  ประชาสัมพันธ์การปูองกันเด็กจมน้ํา การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker)  
ให้กับหน่วยงานสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก  อย่างน้อยอําเภอละ  1  ทีม 

3.2  จัดระบบเฝูาระวัง และเก็บข้อมูลผู้เสียชีวิตจากการจมน้ํา สอบสวนโรคทุกรายและ 
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สํารวจพื้นที่  ที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ํา 

3.3  บูรณาการปูองกันเด็กจมน้ํา ร่วมกับการดําเนินงานกลุ่มวัยและอําเภอควบคุมโรค 
เข้มแข็ง 
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3.4  แผนงานโครงการ จัดทําโครงการปูองกันเด็กจมน้ํา  ปี 2559  โดยมีกิจกรรม  
จัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้อง สร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker) และติดตาม
ประเมินผล 

3.5  สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง จัดกิจกรรมรณรงค์เด็กจมน้ําในช่วง เดือนมีนาคม –  
พฤษภาคม  ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และการให้ความรู้เรื่องสาเหตุ และมาตรการในการปูองกัน
เด็กจมน้ําแก่ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลเด็ก  

3.6  การสื่อสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์ และการเฝูาระวังการจมน้ําในชุมชน 

4.ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

การเรียนการสอนเด็กเรื่องการกัน
การจมน้ํา ในโรงเรียนบางแห่งไม่มี
หลักสูตรชัดเจน เนื่องจากข้อจํากัด
ของทางโรงเรียน ไม่มีครูสอน และ
ไม่มีสถานที ่

ควร เป็นหลักสูตรบังคับโดย
สถานศึกษาเป็นผู้ดําเนินการเอง 

 

องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ไม่เข้า
มามีส่วนร่วมโดยตรงกับการสร้าง
ทีมผู้ก่อการดี เพราะศูนย์เด็กเล็กก็
อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้ว 

เสนอให้เป็นภาร กิจหลักของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

    5.1  ปรับแนวทางการประเมินทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ในองค์ประกอบด้านการเรียน
การสอนหลักสูตรว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอด ควรมีการสะสมผลงานได้ 
     5.2 ควรประสานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษา ในการบูรณาการการสร้าง
ทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ร่วมกันเพื่อความยั่งยืนและต่อเนื่อง 
 
ผู้รายงาน   

      ชื่อ นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส           ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                โทร. 08 1513 6693         E-mail : control.spko@moph.go.th 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 

     ชื่อ นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ        ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
                โทร. 09 1872 6704         E-mail : control.spko@moph.mail.go.th 
 
 
 

mailto:control.spko@moph.go.th


  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  32 
 

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชิวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มวัยรุ่น 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly  

Health Services) และการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 
2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
3. การขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด  

ตัวชี้วัด   
          อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 50 ต่อพันของประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 

1. สถานการณ์   
 จังหวัดสมุทรปราการ  ปัญหาด้านพฤติกรรมและสุขภาวะวัยรุ่นที่เป็นปัญหาสําคัญ  คือ      

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2559 พบว่า 
ประชากรหญิงอายุ  15- 19 ปี  จํานวน  54,723  คน  พบการคลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 - 19  ปี จํานวน 1,033 คน 
คิดเป็น 18.87 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  ข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ําในแม่วัยรุ่นพบว่า  มีจํานวน 
275 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของแม่วัยรุ่นทั้งหมดท่ีมาคลอดหรือแท้ง ซึ่งตามนโยบายของจังหวัด       
ได้เน้นและเร่งรัดการให้บริการคุมกําเนิดทุกรายก่อนกลับบ้าน โดยเฉพาะการคุมกําเนิดแบบกึ่งถาวร  พบว่า
วัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปีที่ได้รับบริการคุมกําเนิดหลังคลอดหรือแท้งก่อนออกจากโรงพยาบาลร้อยละ  70.74  
และในจํานวน  นี้เป็น การคุมกําเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมกําเนิดก่ึงถาว รก่อนออกจากโรงพยาบาล
ร้อยละ 82.71 (ที่มาของข้อมูล : HDC 43 แฟูม สสจ.สมุทรปราการ และรายงานการคลอด ก-2) 
ข้อมูลแสดงผลการดําเนินงานไตรมาศ 1/2560  (เชิงปริมาณ) 

ลําดั
บ 

รายการตัวชี้วัด  
 

ผลงาน ณ  
ไตรมาส 
ที่ 1/60 

อําเภอ 
เมือง 

อําเภอ 
บางบ่อ 

อําเภอ 
บางพล ี

อําเภอ
พระ

ประแดง 

อําเภอ
พระ

สมุทรฯ  

อําเภอ
บาง 

เสาธง 

ภาพรวม
จังหวัด 

1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 
15-19 ปี 
(ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 
15-19 ปี 1,000 คน)  

เปูาหมาย  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 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่น
อายุ 15-19 ปี  
(ไม่เกินร้อยละ 10) 

เปูาหมาย  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 ได้รับ
บริการคุมกําเนิดด้วยวิธีก่ึงถาวร
(ร้อยละ 80) 

เปูาหมาย  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 
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 จากข้อมูลไตรมาส 1/2560 พบว่าประชากรหญิงอายุ  15- 19 ปี  จํานวน 42,579 คน  พบการ
คลอดมีชีพในหญิงอาย ุ15 - 19  ปี จํานวน 319  คน คิดเป็น 7.49 ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน  
ข้อมูลการตั้งครรภ์ซ้ําในแม่วัยรุ่นพบว่า  มีจํานวน 87 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของแม่วัยรุ่นทั้งหมดท่ีมา
คลอดหรือแท้ง และวัยรุ่นอายุ 15 – 19 ปีที่ได้รับบริการคุมกําเนิดหลังคลอดหรือแท้งด้วยวิธีคุมกําเนิด     
กึ่งถาวรก่อนออกจากโรงพยาบาล  249 คิดเป็นร้อยละ 78.06 (ที่มาของข้อมูล : HDC 43 แฟูม สสจ.
สมุทรปราการ และรายงานการคลอด ก-2) 

2. ประเด็นการติดตามและผลลัพธ์ในการดําเนินงาน 
 

ผลสสําเร็จ/ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมินผล  ผลการดําเนินงาน  

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services)
และการดําเนินงานอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 

โรงพยาบาลในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน YFHS ฉบับ
บูรณาการร้อยละ 100/
อําเภอผ่านเกณฑ์การ
ประเมินอําเภออนามัย
การเจริญพันธุ์ร้อยละ 
100 

- โรงพยาบาลประเมินตนเองตามเกณฑ์
มาตรฐานเตรียมการประเมินรับรองซ้ํา
ในเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 
- อําเภอประเมินตนเองตามเกณฑ์
เตรียมการประเมินรับรองซ้ําในเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 

 
1. พัฒนาคลินิกให้คําปรึกษาของวัยรุ่นและ
จัดบริการให้คําปรึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน (เพ่ิม EQ 
และทักษะชีวิต เพศศึกษา การเข้าถึงการ
คุมกําเนิด การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมาย 
Youth Friendly Health Services) ซึ่งมี
โรงพยาบาลที่ผ่านประเมินรับรอง   แล้วจํานวน 
5 แห่ง คิด เป็นร้อยละ 83.33 (เตรียมความ
พร้อม รพ .บางเสาธงเพ่ือรับการประเมินในปี 
2560 ) และเตรียมประเมินความคงอยู่ใน
โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาล 
พระสมุทรเจดีย์ ฯ ในเดือนมีนาคม 2560 
 2.อําเภออนามัยการเจริญพันธุ์ผ่านเกณฑ์
ประเมินแล้ว 5 อําเภอคิดเป็นร้อยละ 83.33 
(เตรียมคว ามพร้อม อําเภอบางเสาธงเพ่ือรับการ
ประเมินในปี 2560)  
 3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการดําเนินงาน
พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น /คลินิก
บริการที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นโดยจัดอบรม
หลักสูตรวิทยากรครู ก .เทคนิคการสื่อสารกับ
วัยรุ่นและพูดคุยกับลูกเรื่องเพศ ”โดยทีมจาก
มูลนิธิแพททูเฮลท์  
5.Teen Manager มีบทบาทในการสร้างแล ะ
ขยายวิทยากรแกนนําจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
เรื่อง ทักษะการพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ 
(Parent Education และ Training) ร่วมกับ
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โรงเรียนและชุมชน ครอบคลุมทุกอําเภอ (เน้นใน 
25 โรงเรียนมัธยม) 
6.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการคลินิกเป็นมิตรกับ
วัยรุ่นของโรงพยาบาลทุกแห่ง  พร้ อมประสาน
ช่องทางพิเศษในการเข้าถึงบริการในกรณีเร่งด่วน 
7. ในปี 2560 ส่งบุคลากร 2 คนคือ 
 - นางกาญจนา วรรณะพาหุณ (สสจ.) 
 - นส.เอกกมล  สําลีรัตน์ (รพ.พสม.) 
เข้าร่วมประชุมฯระดับเขตท่ี จ .สงขลาโดยมี
บทบาทเป็นผู้เยี่ยมประเมินตามมาตรฐาน  YFHS 
ฉบับบูรณาการและอําเภออนามัยการเจริญพันธุ์
ระดับจังหวัด  

2. การลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 20 ป ี 
ร้อยละของหญิงอายุน้อย
กว่า20ปีหลังคลอดหรือ
หลังแท้งที่คุมกําเนิด 
ได้รับบริการคุมกําเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยาฝัง
คุมกําเนิด/ห่วงอนามัย) 

มีบริการคุมกําเนิดในหญิงอายุน้อยกว่า 
20 ปี ที่มาบริการด้วยเรื่องคลอดหรือ
หลังแท้งบุตรในสถานบริการสาธารณสุข 
ด้วยวิธียาฝังคุมกําเนิดหรือใส่ห่วงอนามัย 

1. ร้อยละหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอด
หรือหลังแท้งที่คุมกําเนิด ได้รับบริการคุมกําเนิด
ด้วยวิธีกึ่งถาวร(ยาฝังคุมกําเนิด/ห่วงอนามัย  
249 คน (ร้อยละ78.06) 
2. กําหนดนโยบายการคุมกําเนิดกึ่งถาวรในแม่
อายุต่ํากว่า 20 ปี หลังคลอดทุกราย 
3. ส่งพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบางจากอบรม
การฝังยาคุมกําเนิด 1 ราย 
4. ใช้แบบรายงานเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การ
ตั้งครรภ์ซ้ําในวัยรุ่นจําแนกรายเดือน/ราย
โรงพยาบาล 

      3.  การขับเคลื่อนการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระดับจังหวัด  
มีคณะอนุกรรมการ
ปูองกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับ
จังหวัด/ประชุม
คณะอนุกรรมการอย่าง
น้อย 2 ครั้งต่อปี 

คณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไขการ
ตั้งครรภ์วัยรุ่นระดับจังหวัด ขับเคลื่อน
การดําเนินงานและกํากับ ติดตามงาน  
มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
จังหวัด 20 ปีและแผนงานประจําปี 
2560 

1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามคําสั่งจังหวัดสมุทรปราการที่ 421/2560  
2. กําหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อปี (ครั้งที่ 1 
วันที่ 27 มีนาคม  2560) 
3. เสนอ โครงการ “ส่งเสริมระบบการดูแลและ
ช่วยเหลือวัยรุ่นในโรงเรียนตามมาตรฐาน จังหวัด
สมุทรปราการปี  2560 ” แบบบูรณาการใน
โรงเรียนมัธยมจํานวน 25 แห่งโดยเน้นการสร้าง
เครือข่ายในและนอกระบบเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
แบบทีมสหสาขาวิชาชีพระดับจังหวัด 
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4. สร้างระบบส่งต่อวัยรุ่นที่เผชิญปัญหาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยบริการ 
สาธารณสุข โดยให้มีระบบ /ขั้นตอนที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม พร้อมเอกสารการส่งต่อ 

5. คืนข้อมูลด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่
เครือข่ายการทํางานวัยรุ่นระดับจังหวัด (ในเวที
การประชุมเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น) 

3 . ประมวลผล  วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจติดตาม 
        3.1   ปัจจัยความสําเร็จ (Key Success factors)  
          - Teen Manager มีบทบาทในการสร้างและขยายวิทยากรแกนนําจัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
เรื่อง ทักษะการพูดคุยกับลูกหลานเรื่องเพศ (Parent Education และ Training) ร่วมกับโรงเรียนและชุมชน   

  - มีงบประมาณสนับสนุนชดเชยบริการคุมกําเนิดกึ่งถาวร  
  - ใช้กลไกตาม พรบ.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ในการ  

ขับเคลื่อนงาน 
3.2  ปัจจัยที่ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
        - ข้อจํากัดในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ถึงวัยรุ่นได้แก่ ระยะเวลา จํานวนผู้เข้าชั้นเรียนและ     

การเข้าถึงระบบบริการ 
       - ปัจจัยเอื้อ สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ของวัยรุ่นและพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ 

ไม่เหมาะสม 
         - ปัจจัยส่วนบุคคลของตัวเด็กเอง วุฒิภาวะ ความพร้อมกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
                 - การเข้าไม่ถึงข้อมูลของบุคลากรด้านสาธารณสุข ในนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนที่
อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล 
                 - ขาดนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาล และนักจิตวิทยาการศึกษาในโรงเรียน 
5. ข้อเสนอเชิงนโยบายในการผลักดันงานพัฒนาสุขภาพวัยรุ่น 
         - แต่ละกระทรวงหลักท่ีรับผิดชอบ ควรผลักดันการขับเคลื่อนงานวัยรุ่นให้เข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง 
         - ควรมีการกําหนด Setting ภาระงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนา  
สังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเจ้าภาพหลักของ พรบ .ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ                    
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พ .ศ .2559   เพ่ือลดปัญหาความซ้ําซ้อนเชิงนโยบาย  และมีความ                    
ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติยิ่งขึ้น 
ผู้รายงาน   

ชื่อ นางกาญจนา  วรรณะพาหุณ        ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
                โทร. 08 1890 7642                  E-mail : ann9998@gmail.com 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์        ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 

     โทร. 08 1924 0906                  E-mail : h_promote.spko@moph.mail.go.th 

mailto:ann9998@gmail.com
mailto:h_promote.spko@moph.mail.go.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มวัยทํางาน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
 การปูองกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 

- การค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปุวยด้วยการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 
- กลุ่มเสี่ยงโรความดันโลหิตสูง/เบาหวานเข้าถึงบริการลดเสี่ยง 
- การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus ปี 2560 

ตัวชี้วัด   
          อัตราผู้ปุวยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่ (HT ลดลงร้อยละ 2.5,DM ลดลงร้อยละ5) 

1. สถานการณ์และสภาพปัญหา  
จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดลําดับความสําคัญของปัญหา (Priority Setting) โดยผลการ

จัดลําดับปัญหาพบปัญหาที่มีความสําคัญเป็นลําดับแรกคือ ปัญหาโรคไม่ติดต่อที่สําคัญ ได้แก่โรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูง ที่ประกาศเป็นนโยบายของจังหวัดสมุทรปราการ กําหนดให้ทุกหน่วยงานต้องเร่ง
ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ความรุนแรงของโรคลดลง  สถานการณ์ของผู้ปุวยเบาหวานรายใหม่ ปี 2559 
จํานวน 4,432 ราย เปูาหมายการดําเนินงานปี 2560 ลดลง ร้อยละ 5 (เปูาหมาย จํานวน 903 ราย ) 
พิจารณาผลการดําเนิ นงาน ไตรมาส ที่ 1 ปี 2560 เทียบกันกับปี 2559 พบว่า ผ่านเกณฑ์เกือบทั้งหมด 
ยกเว้น อําเภอพระสมุทรเจดีย์ และ อําเภอบางเสาธง รายละเอียดดังตาราง ที่ 1  
ตารางที่  1  ร้อยละของผู้ปุวยโรคเบาหวานรายใหม่เปรียบเทียบ ณ ไตรมาส 1  
               ปี พ.ศ. 2559  และปี พ.ศ. 2560 จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 

baseline 
ปี 59 
(ทั้งป)ี
(ราย)

จํานวน 
DMราย

ใหม ่

เปูาหมาย
ประชากรป ี 
59 (ราย) 

เปูาหมาย
ประชากรป ี 
60 (ราย) 

เปูาหมายลดลง
ร้อยละ 5 

A เปรียบเทียบผลงาน B 

สรุปผล 
จํานวน
(ราย) 

อัตรา 
ผลงานไตรมาส 1 

ปี 59 (A) 
ผลงานไตรมาส 1 ปี 

60 (B) 
ผลต่าง
อัตรา 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เมือง 2,246 526,261 530,791 437 83.04 460 87.41 293 55.20 32.21 ผ่าน 

บางบ่อ 258 103,231 104,901 53 51.34 56 54.25 33 31.46 22.79 ผ่าน 

บางพล ี 690 230,442 238,252 185 80.28 195 84.62 55 23.08 61.54 ผ่าน 

พระประแดง 742 199,868 198,703 142 71.05 149 74.55 129 64.92 9.63 ผ่าน 

พระสมุทรเจดีย ์ 279 128,486 131,998 55 42.81 58 45.14 66 50.00 -4.86 ไม่ผ่าน 

บางเสาธง 217 74,637 75,750 31 41.53 33 44.21 128 168.98 -124.76 ไม่ผ่าน 

รวมจังหวัด 4,432 1,262,925 1,280,395 903 71.50 951 75.30 704 54.98 20.32 ผ่าน 
ทีม่า : ข้อมูลจากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 
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สถานการณ์ของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ ปี 2559 จํานวน 10 ,526 ราย 
เปูาหมายการดําเนินงานปี 2560 ลดลง ร้อยละ 2.5  (เปูาหมาย จํานวน 2,449 ราย ) พิจารณาผล     
การดําเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ปี 2560 เทียบกันกับปี 2559 พบว่า ผ่านเกณฑ์เกือบทั้งหมด ยกเว้น   
อําเภอบางเสาธง รายละเอียดดังตาราง ที่ 2  
ตารางที่  2  ร้อยละของผู้ปุวยโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่เปรียบเทียบ ณ ไตรมาส 1  
                ปี พ.ศ. 2559  และปี พ.ศ. 2560 จําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ 

baseline 
ปี 59 
(ทั้งป)ี
(ราย)

จํานวน 
HTราย
ใหม ่

เปูาหมาย
ประชากรป ี 
59 (ราย) 

เปูาหมาย
ประชากรป ี 
60 (ราย) 

เปูาหมายลดลง 
ร้อยละ 2.5 A เปรียบเทียบผลงาน B 

สรุปผล 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา 
ผลงานไตรมาส 1 ปี 

59 (A) 
ผลงานไตรมาส 1 ปี 

60 (B) 
ผลต่าง
อัตรา 

จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

เมือง 4,886 526,261 530,791 979 184.42 1,004 191 733 138.1 52.68 ผ่าน 

บางบ่อ 452 103,231 104,901 120 114.32 123 119 95 90.56 28.59 ผ่าน 

บางพล ี 1,661 230,442 238,252 665 279.10 682 296 111 46.59 249.36 ผ่าน 

พระประแดง 2,531 199,868 198,703 519 261.04 532 266 377 189.73 76.45 ผ่าน 

พระสมุทรเจดีย ์ 586 128,486 131,998 137 104.15 141 110 124 93.94 15.8 ผ่าน 

บางเสาธง 410 74,637 75,750 29 38.61 30 40 260 343.23 303.04 ไม่ผ่าน 

รวม 10,526 1,262,925 1,280,395 2,449 191.28 2,512 199 1,700 132.77 66.13 ผ่าน 
ทีม่า : ข้อมูลจากฐานข้อมูล Health Data Center (HDC) ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  
กิจกรรมดําเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานควบคุม ปูองกันและรักษาโรคไม่ติดต่อ 
เรื้อรัง  (NCD Board) ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ 

2. จัดทําแผนงานพร้อมบูรณาการงานปูองกัน ควบคุมและรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ของ 
จังหวัด อําเภอและตําบล เพ่ือให้มีระบบเฝูาระวัง ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปุวย กลุ่มปุวยที่มี
ภาวะแทรกซ้อน และดําเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และบูรณาการงานและกิจกรรมพ้ืนที่
เปูาหมายอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ตําบลจัดการสุขภาพ รพ .สต .ติดดาว การจัดหากลุ่มเปูาหมายและ
จัดเตรียมบุคลากรเพื่อพัฒนาความรู้ อสค. 

3. พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลทีมงาน System manager  
และ Case Manager เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องระบบข้อมูล เพ่ือให้เข้าใจถึงเปูาหมาย ตัวชี้วัด และเนื้อหาวิชาการ
เพ่ือการพัฒนางาน 

4. การประเมินผลการดําเนินงาน NCD clinic Plus ปี  2560 อยู่ระหว่างการดําเนินงาน 
ประเมินตนเอง 
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ผลการดําเนินงาน รอบที่ 1 
 

ลําดับ ผลสําเร็จ ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินการ 
1 จังหวัดมีการสนับสนุน /จัดทําแผนการเฝูา

ระวัง การคัดกรอง และ ลดเสี่ยงในชุมชน 
(สถานประกอบการและตําบล) 

การจัดทําแผน ใช้ข้อมูลสนับสนุนในการ
ทําแผน โดยใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 

2 จังหวัดมีการสนับสนุนกํากับ ติดตาม การคัด
กรอง ความดันโลหิตสูงและ เบาหวานใน
ประชาชน อายุ 35 ปีขึ้นไป พร้อมประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวาจา   และให้คําปรึกษาลด
เสี่ยง ≥  80 % และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงต่อเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

1.ร้อยละของประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
ความดันโลหิตสูงพร้อมกับ
ประเมินความเสี่ยงด้ว ยวาจา 
และให้ คําปรึกษาลดเสี่ยง ≥ 
80% 
2.ร้อยละของประชาชน อายุ
35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง
โรคเบาหวานพร้อมกับประเมิน
ความเสี่ยงด้วยวาจา และให้
คําปรึกษาลดเสี่ยง≥ 80%     
3.จํานวนและร้อยละของกลุ่ม
เสี่ยงต่อเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงได้รับการ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

เปูาหมาย  534,032     
ผลงาน     122,086       
ร้อยละ     22.86 
 
 
 
เปูาหมาย  573,929    
ผลงาน     122,186       
ร้อยละ     21.32 
 
 
เบาหวาน 
เปูาหมาย  573,929    
ผลงาน อยู่ระหว่างดําเนินการ       
ความดันโลหิตสูง 
เปูาหมาย  573,929    
ผลงาน อยู่ระหว่างดําเนินการ        

3 จังหวัดกํากับ ติดตาม การดําเนินงานลดเสี่ยง
ในชุมชน (สถานประกอบการและตําบล )และ
การดําเนินงาน/กิจกรรมตามแผน 

มีการดําเนินงานการลดเสี่ยง 
-ตําบลจัดการสุขภาพ 
-สถานประกอบการปลอดโรค
ปลอดภัย กายใจเป็นสุข 
-การบังคับใช้กฎหมาย บุหรี่ 
และสุรา 

 
- อยู่ระหว่างดําเนินการ 
- อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
-การเฝูาระวังการละเมิด
กฎหมายและควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เทศกาลปีใหม่ 2560  

4 จังหวัดมีการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์  
ลดเสี่ยง ลดโรค (ส่งเสริมการรับประทานผัก 
ผลไม้ และการออกกําลังกายทุกวันพุธ ที่
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ) 

การรณรงค์สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์   

สื่อสารสาธารณะใน
ประเด็นที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด การ
สนับสนุนกลุ่มเจ้าหน้าที่ 
กลุ่มสถานประกอบการใน
การออกกําลังกายตาม
นโยบายรัฐบาล 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  39 
 

 
3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ  (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  ซึ่งได้จากการวินิจฉัย  ประมวล  วิเคราะห์   สังเคราะห์ จาก
การตรวจติดตาม 

3.1  ระบบฐานขัอมูล  เนื่องจาก หน่วยงานสาธารณสุข ในจังหวัดสมุทรปราการ มีการใช้
โปรแกรมท่ีแตกต่างกัน คือ HoS XP และ MyPCU เมื่อเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ HDC จะมีข้อมูลบางส่วนที่ไม่
เข้าสู่ระบบ จึงควรมีการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีความถูกต้อง 

3.2 การดําเนินงาน NCD clinic Plus ในปี 2560 มีการประเมินการดําเนินงานทั้งในส่วน 
กระบวนการ ควรวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการดําเนินการที่ต่ํากว่าเปูาหมาย เพ่ือทําแผนปรับปรุงการดําเนินงาน
ก่อนการประเมิน NCD คุณภาพ 

3.3  การคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยง  กลุ่มปุวย  ให้เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
และกระบวนการเพื่อลดภาวะแทรกซ้อน และระบบ ส่งต่อผู้ปุวยที่มีปัจจัยด้านพฤติกรรม ที่ปรับยาก เข้าสู่
กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(คลินิก DPAC) ให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 

4. ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

- โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิต
สูง เป็นปัญหาสาธารณสุขลําดับต้น พบว่าสาเหตุ
การปุวยของผู้ปุวยในปี 2557-2559 พบ
โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 10 ของปัญหา จึง
จําเป็นต้องมีมาตรการในการเฝูาระวังปูองกัน
ควบคุมโรคมากข้ึน 

- กลุ่มผู้ปุวยเบาหวานความดันและกลุ่มเสี่ยงยังมี
การคัดกรองโรคแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคหัวใจ
และหลอดเลือดยังไม่ครอบคลุม 

- การคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด  ยังขาด
การจัดระบบการคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่
เป็นระบบเดียวกันทั้งจังหวัด 

- เร่งรัดการคัดกรองโรคเบาหวานความดันให้
ครอบคลุมมากขึ้น เน้นกลุ่มท่ีเป็นปัญหามาก
ได้แก่ กลุ่มวัยแรงงานรับจ้าง แรงงานในสถาน
ประกอบการ แรงงานรับจ้างย้ายถิ่น  

- เร่งรัดการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและ 
หลอดเลือดเพ่ือปูองกันภาวะแทรกซ้อนโดย
การจัดทําโครงการประชุม/อบรมการคัดกรอง
ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  

- พัฒนาระบบข้อมูลการคัดกรองโรคหัวใจและ
หลอดเลือดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการ
จัดบริการและจัดการรายกรณีตามความเสี่ยง 

- การบันทึกข้อมูลการจัดบริการในระบบรายงาน 
43 แฟูมที่เก่ียวข้องกับการจัดบริการผู้ปุวย
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในบางพื้นที่ ยัง
พบข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูล ทําให้มีผล
ให้ข้อมูลส่งออก  43 แฟูมไม่ครบถ้วน 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้องและพัฒนา
ระบบข้อมูลต่อเนื่อง  
 
 
 

- โรงพยาบาลบางแห่ง มีผู้ปุวยรับบริการจํานวน
มาก มีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็น Nurse Case Manager หรือ 
Mini Case Manager  

- พัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรม Nurse Case 
Manager เพ่ิมเติม      
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

- ศักยภาพของ DPAC บางแห่ง ยังไม่เข้มแข็ง  
การคัดกรองจําแนกรายกลุ่มมาวิเคราะห์เป็น
รายบุคคล การให้บริการยังไม่มีความชัดเจนใน
เรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมและการติดตาม 
ประเมินผล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาด
ความตระหนัก ขาดทักษะความรู้ และความ
ต่อเนื่องในการให้บริการ 

- พัฒนา DPAC ให้ผ่านเกณฑ์และเป็นต้นแบบ 
โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หลักอาหาร
และโภชนาการและการออกกําลังกาย โดยให้
นักโภชนาการของโรงพยาบาลมาเป็นพ่ีเลี้ยง 

 
     
ผู้รายงาน    

   1. ชื่อ นางธนิดา  เอ่ียมโอภาส              ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
              2. ชื่อ นายกรภัทร์  ทองสนิท                    ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
                 โทร. 0 2389 5980 ต่อ 129, 130      E-mail : control.spko@moph.mail.go.th 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล  
   ชื่อ นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ                    ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 

              โทร. 09 1872 6704                   E-mail : control.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มวัยทํางาน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
 การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

- มาตรการการบริหารจัดการ 
- มาตรการจัดการข้อมูล 
- มาตรการปูองกัน 
- มาตรการการรักษา 

ตัวชี้วัด   
          อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน ไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากร 

1. สถานการณ์และสภาพปัญหาของพื้นที ่
 

       จังหวัดสมุทรปราการ  อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างปี 2556 – 2558  
เท่ากับ  12.51,13.34  และ 9.89 ต่อประชากรแสนคนตามลําดับ (ข้อมูลจากสํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข ) จําแนกพ้ืนที่โดยใ ช้สีเป็นตัวกําหนด สีแดง เท่ากับ อัตราที่ 
22.30 ขึ้นไป  สีเหลือง เท่ากับ อัตราที่ 16.00 ถึง 22.29 สีเขียว เท่ากับ อัตราที่ 0 - 15.99 ทั้งนี้ พบว่า 
ปี 2558 จังหวัดสมุทรปราการ  อําเภอที่อยู่ในกลุ่มสีแดง คือ  อําเภอ บางพลี (70 ราย : 29.38) อําเภอที่
อยู่ในกลุ่มสีเหลือง  ไม่มี และอําเภอที่อยู่ในกลุ่มสีเขียว คือ อําเภอเมือง  (27 ราย : 5.09) บางบ่อ (6 ราย : 
5.72) พระประแดง (19 ราย : 9.56)  พระสมุทรเจดีย์ (1 ราย : 0.76) และบางเสาธง (2 ราย : 2.64) 

      สําหรับข้อมูลการเสียชีวิตจากการบูรณาการ 2 ฐาน ( โรงพยาบาลรัฐและเอกชนและบริษัท        
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ) ปี 2559 เท่ากับ 393 ราย อัตราตาย เท่ากับ 31.39 ต่อประชากร      
แสนคน  

 

2. แผนงาน/โครงการ กิจกรรมทีส่ํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ไดส้นับสนุนงานตามนโยบายฯ  
  ดําเนินงานโครงการถนนปลอดภัย Road safety  ร่วมกับงานพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน  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. มาตรการปูองกัน ACDR  ( Ambulance Safety /Community checkpoint/DHS- 

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

ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

1.มาตรการ 
บริหารจัดการ 

1.1 จังหวัดมีแผนปฏิบัติการ SAT/EOC-RTI  ไดแ้ก่ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่อง         
การใช้ระบบ ICS บริหารเหตุการณ์  ในห้อง EOC   

              
 1.2 จํานวนอําเภอ (สสอ./รพช.) ที่เป็นเลขาร่วม/คณะกรรมการ/คณะทํางานใน ศปถ.

อําเภอ/ระบบสุขภาพอําเภอ (DHS) และมีการนําเสนอข้อมูล สถานการณ์ปัญหา
อุบัติเหตุทางถนนของพ้ืนที่  จํานวน...........0...........อําเภอ 

      แต่อยู่ระหว่างประเมินตนเอง ( DHS-RTI)  ทุกอําเภอ   
 

 1.3 มีการดําเนินงาน TEA Unit คุณภาพ ในโรงพยาบาล A S M1 แต่ function         
ยังไม่เต็มที่ จํานวน  2   แห่ง  ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ (A)  และรพ.บางพลี 
(M1) โดยมีการดําเนินงานหลัก ดังนี้ 
1. ไปศึกษาดูงาน TEA unit ที่ รพ.ชลบุรี  
2. บันทึกข้อมูลการบาดเจ็บและฉุกเฉิน.ในโปรแกรม TEA unit เพียงบางส่วน 
3.วิเคราะห์ข้อมูลและเมื่อพบปัญหาจากหน่วยงาน/แต่ละแผนก จะ Feed back ข้อมูล
ไปยังแผนก และแจ้ง PCT เพ่ือแก้ไขระบบงานที่เป็นปัญหา 
4. มีแผนจะประสานให้นพ.สมประสงค์  ทองมีศรี มาบรรยายให้ผู้บริหารของ
โรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง ทราบ   
 

2.มาตรการ 
จัดการข้อมูล 

2.๑ มีการบูรณาการข้อมูลการตาย 3 ฐาน ของจังหวัด 
 -  ดําเนินการแล้ว และมีข้อมูลแสดงเป็น รายเดือน แต่ยังไม่มีการนําเสนอข้อมูลใน 
ศปถ.จังหวัด มีเพียงการนําเสนอในที่ประชุมของสหสาขา  จัดโดยสสจ. ไตรมาสแรก 
ประชุม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

 2.2 นําเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงผ่าน ศปถ.จังหวัดหรือ ศปถ.อําเภอ หรือการประชุมของ 
สหสาขา อย่างน้อย 5 จุด/จังหวัด/ไตรมาส  

 นําเสนอข้อมูลจุดเสี่ยงจํานวน        5    จุด 
 ได้รับการแก้ไข  5  จุด  

      เป็นการนําเสนอข้อมูลจุดเสี่ยง ทั้ง 5 จุด นําเสนอโดยตํารวจภูธร เจ้าของพ้ืนที่      
ในที่ ประชุม ศปถ.จังหวัด ช่วงก่อนเทศกาล แสดงข้อมูลจุดเสี่ยงและจุดที่ได้รับการแก้ไข           

     1.แยกซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถ.สุขสวัสดิ์  การแก้ไข : ติดตั้งปูายเตือนชะลอความเร็ว 
   2. บริเวณจุดกลับรถหน้าห้างโลตัส ราม 2 ถนนบางนา – ตราด พบปัญหาการเปลี่ยน 
   เลน ในบริเวณท่ีห้ามเปลี่ยน  การแก้ไข :   ขีดสีตีเส้นทึบก่อนถึงเส้นทึบเดิมในระยะ         

   30 เมตร และเพ่ิมความถ่ีของหลักนําทาง 
 3. โค้งสะบัดจาก มีลักษณะเป็นโค้งหักศอก ที่ ถ.บางนาการ์เด้น  การแก้ไข :  ตีเส้น
ชะลอความเร็ว ติดตั้งปูายเตือน “ ทางโค้งข้างหน้ามีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง” และจัดทําปูาย   
“ จํากัดความเร็ว” 

 4.ปากซอยปริ้นท์ ใกล้สะพานคลองบางปลากด เมื่อรถลงจากสะพานมักชิดขวากระชั้นชิด   
 เพ่ือกลับรถ ทําให้รถที่ขับตามมาชนท้าย  
  การแก้ไข : ติดตั้งปูายห้ามกลับรถ และห้ามเลี้ยว ตั้งตรงเกาะกลางและควรซ่อมแซม    
  พ้ืนผิวถนนให้พ้ืนเป็นระดับเดียวกัน 
 5.สี่แยกการเคหะ ถ.เทพารักษ์ กม.23 สัญญาณไฟและไฟส่องสว่างใช้การไม่ได้  
การแก้ไข : แจ้งแขวงการทางซ่อมแซมสัญญาณไฟที่ชํารุด  
หมายเหตุ : สภ.แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 3.2 การดําเนินงานด่านชุมชน/มาตรการชุมชน 
 เทศกาลปีใหม่ 

    1.จํานวนอําเภอท่ีดําเนินการด่านตรวจ/ด่านบริการ ได้อย่างน้อย 5 ด่าน มี 1 อําเภอ 
คือ อําเภอบางบ่อ และไม่มีการเก็บข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  

        จากรายงานการเฝูาระวังอุบัติเหตุจาราจนทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัด
สมุทรปราการ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่  4 มกราคม  2560 
พบว่า มีผู้บาดเจ็บ จํานวน  484 คน  เพ่ิมข้ึนจากเทศกาลปีใหม่ ปี 2559  จํานวน 
11 ราย ร้อยละ 2.32   

    และมีผู้เสียชีวิต  จํานวน 6 ราย เพ่ิมข้ึนจากเทศกาลปีใหม่ ปี 2559  จํานวน 2 ราย    
    ร้อยละ  33.33  อําเภอที่มีการบาดเจ็บสูงสุดเทียบกับเสียชีวิต ได้แก่  
    อันดับที่ 1 อ.เมือง บาดเจ็บ 190 ราย   เสียชีวิต 1 ราย  (0.52 %) 
    อันดับที่ 2 อ.บางพลี บาดเจ็บ 107 ราย เสียชีวิต 5 ราย  (4.46 %) 
    อันดับที่ 3 อ.บางบ่อ บาดเจ็บ 66 ราย   เสียชีวิต 0  
    อันดับที่ 4 อ.พระประแดง บาดเจ็บ 64 ราย เสียชีวิต 0 
    อันดับที่ 5 อ.พระสมุทรเจดีย์ฯ บาดเจ็บ  40 ราย  เสียชีวิต 0                                           
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ประเด็นการ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน 

 3.3 การเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล ในปีงบประมาณ 2560 
 จํานวนการเกิดอุบัติเหตุรถพยาบาล จํานวนผู้บาดเจ็บ 

ผู้เสียชีวิต และร้อยละของการลดลง/เพ่ิมข้ึน 
 จํานวน 

ในปี 59 
จํานวน 
ในปี 60 

ลดลง/
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 

จํานวนครั้ง 1 0 ลดลง 100 
ผู้บาดเจ็บ 1 0 ลดลง 100 
ผู้เสียชีวิต 1 0 ลดลง 100 

หมายเหต ุให้เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 
 การดําเนินการความปลอดภัยของรถพยาบาล 

รายการ จํานวน
ทั้งหมด     
(คัน/คน) 

จํานวน      
ที่ดําเนินการ 

(คัน/คน) 

ร้อยละ        
ที่ดําเนินการ 

1.การติดตั้ง GPS 27 27 100 
2.การติดตั้งกล้อง Car DVR 27 27 100 
3.การทําประกันภัย 27 21 27.77 
4.การอบรมพนักงาน         
ขับรถพยาบาล 

39 39 100 

5.การจํากัดความเร็วรถ  27 27 100 
 

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

จํานวน
ผู้บาดเจ็บจาก 

RTI ที่มีค่า 
Ps>0.75 
ทั้งหมด 

จํานวน
ผู้เสียชีวิตจาก 
RTI ที่มีค่า 
Ps>0.75 

ร้อยละ 

911  
ตค.= 224 
พย.= 258 
ธค.= 255 

8 
ตค.=4 
พย. =2 
ธค.= 2  

0.87 
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แสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
เปูาหมาย : อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 18 ต่อแสนประชากรแสนคน 

ลําดับ รายการตัวชี้วัด   
การตายจากอุบัติเหตุทางถนน (คน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รวม ไตรมาส 1 
(ต.ค. - ธ.ค. 59) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค. - ม.ีค. 60) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย. - ม.ิย. 60) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. - ก.ย. 60) 

1 จํานวนการเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนน 

เปูาหมาย  28 62 89 116 295 
ผล 90     

หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตัวชี้วัดสําคัญ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ www.healthdata.moph.go.th 
เขต 6 ค่าเปูาหมายลดลง 24.66 ต่อ แสนปชก. ค่า median ปี 2553 - 2555 เท่ากับ 135  
ค่าเปูาหมาย ปี 2560 ลดลงจากค่า Median 53 - 55 ลง 14 %  
 

4. ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  
4.1 เครือข่ายประชาสังคมเข้มแข็ง ได้แก่ ชมรมเฝูาระวังภัยปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  เป็น 

แกนหลักในการจัดประชุม ทุก 3 เดือน โดยกลุ่มเปูาหมายในการประชุมประกอบด้วย ตํารวจ บริษัทกลางฯ 
สาธารณสุข ปภ.อปท. ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เพ่ือดําเนินงานปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
โดยคัดเลือกพ้ืนทีเ่กิดอุบัติเหตุมากทางถนนที่สุด จาก 6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรปราการ   

4.2 ศูนย์รับแจ้ง เหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ อยู่ที่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  
แยกตัวออกมาจาก ER ทําให้มีอิสระและคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่  

4.3 บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างในให้ข้อมูลการเสียชีวิต 
ทุกเดือน ในการการประชุมที่สสจ.จัดหรือภาคประชาชนจัด  และในบางครั้งบริษัทกลางเป็นฝุายจัดเอง  

5. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้
การดําเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

1.ขาดกลไกที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อน  เช่น ศป ถ.จังหวัด /
อําเภอ  

1.ศปถ.ระดับจังหวัดควรขับเคลื่อนโดย
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
2.ควรมีการประชุม ศปถ .จังหวัด /
อําเภออย่างต่อเนื่อง  
3.ควรตั้งคณะทํางานต่างๆ เพื่อความ
คล่องตัวในการทํางาน เช่น  
คณะทํางานด้านข้อมูลการบาดเจ็บ /
เสียชีวิต , คณะทํางานสํารวจจุดเสี่ยง /
แก้ไขจุดเสียง เป็นต้น  

สํานักงานปูองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดควรผลักดันให้
เกิดการประชุมศปถ.ระดับ
จังหวัด/อําเภออย่างต่อเนื่อง  

2 .การ บูรณาการ ข้อมูลการ
บาดเจ็บและเสียชีวิต 3 ฐาน 
ระดับจังหวัดเป็นไปได้ยาก  

ควรดําเนินงานระดับกระทรวง เพราะ 
ทั้ง 3 หน่วยงานต่างก็คีย์    ข้อมูลฯ 
ในระบบของตนเองอยู่แล้ว ได้แก่  
e claim, polis และใบมรณะบัตรฯ 

 

http://www.healthdata.moph.go.th/
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ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้
การดําเนินงานไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการ 
รับไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

3.ข้อมูลที่ให้กรอกในเรื่องด่าน
ชุมชน ยากในการปฏิบัติ เช่น 
การนับจํานวนรถที่ผ่าน   

ไม่ควรเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

 

4.มาตรการทางกฎหมายไม่
เข้มงวด จริงจังเลือกปฏิบัติการ
ลงโทษไม่ปรับขั้นสูงหรือ
ผลกระทบของการ   ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรเป็นลหุโทษ 

 ควรกําหนดโทษปรับขึ้นสูง   หรือ  ตัด
เงินค่ารักษาพยาบาล   ให้ไปการ ดูแล
คนพิการหรือคนปุวย ทางสมอง ที่เกิ ด
จากอุบัติเหตุทางถนน 

 

5.ประชาชนในพื้นท่ีขาดความ
ตระหนักในการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

ปลูกจิตสํานึกตั้งแต่วัยเด็ก   

6 . กรณีผิวถนนชํารุด           
ไม่เสมอกัน เป็นหลุมเป็นบ่อ   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
ช้าหรือไม่สนใจเลย  

  

6. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร  
 6.1 งดขายเหล้าหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดช่วงเทศกาล 
 6.2 การบูรณาการข้อมูลควรดําเนินการให้เบ็ดเสร็จทีร่ะดับกระทรวง  
 6.3 ควรนําเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริง    
 
 
ผู้รายงาน   

ชื่อ นางนิชดา  พงษ์แย้ม          ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
           โทร. 08 6522 9770          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
ชื่อ นางแสงทอง  แหงมงาม      ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
โทร. 08 6609 1312          E-mail : insure.spko@moph.mail.go.th 
 
 
 
 
 
 

mailto:insure.spko@moph.mail.go.th
mailto:insure.spko@moph.mail.go.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาพ) ทุกกลุ่มวัย 

หัวข้อ : กลุ่มผู้สูงอาย ุ

ประเด็นการตรวจราชการ  ตําบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) 
ตัวชี้วัด  ร้อยละของตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)  
           ในชุมชน ผ่านเกณฑ์ 
1. ข้อมูลแสดงผลการดําเนินงาน 

1.1  วิเคราะห์สถานการณ์ ความสําคัญ/สภาพปัญหาของพื้นที ่
            สถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ  จากการสํารวจในปี 2559 มีผู้สูงอายุ 
136,057 คนและจากการประเมินความสามารถในการดําเนินชีวิตประจําวันตามดัชนีบาร์เธลเอดีแอล 
(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   
มีผู้สูงอายุจํานวน 176,765 คน (ประชากรกลางปี 2559 จํานวน 1,286,689 คน)  มีชมรมผู้สูงอายุ 
จํานวน 11๖ ชมรม จากผลการสํารวจสภาวะทันตสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  60-74 ปี พบว่า ผู้สูงอายุมีฟัน
แท้ใช้งานได ้20 ซ่ี ร้อยละ 34 ผู้สูงอายุมีฟันใช้งานที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ (เป็นฟันหลัง และนับรวม
ฟันแท้/แท้,แท้/เทียม , เทียม/เทียม)  ร้อยละ   48.53   และ ตั้งเปูาหมายในการใส่ฟันเทียมให้ผู้สูงอายุ     
ทั้งปากและบางส่วน ในหน่วยบริการภาครัฐและเอกชน จํานวน 465  ราย ทําผลงานได้ทั้งสิ้น 205  ราย 
คิดเป็นร้อยละ  44.09 

ในจังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 50 ตําบล ในปี 2559 – 2560  มีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 48 แห่ง  เข้าร่วมโครงการ Long Term Care รวม 17 แห่ง จํานวน 25 ตําบล      
คิดเป็นร้อยละ50 ครอบคลุมทุกอําเภอ  มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่  Long Term Care ทั้งสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดเอกชน จํานวน  49 แห่ง มี Care 
Manager จํานวน 73 คน มี Care Giver จํานวน 388 คน มีผู้สูงอายุกลุ่มพ่ึงพิง (ติดบ้าน และติดเตียง ) 
จํานวน 1,873 คน  จากการลงเยี่ยม ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสาธารณสุขในพ้ืนที่  Long 
Term Care ของทีมจังหวัดและอําเภอ  ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าทุกแห่งได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสําหรับผู้สูงอายุ   ที่มีภาวะพ่ึงพิง ” และเปิดบัญชี
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพ่ึงพิงเรียบร้อยแล้ว  ส่วนใหญ่กําลังดําเนินการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (LTC center) และรอความชัดเจนในประกาศ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนและส่งเสริม  ศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟู
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและพิ การ พ .ศ.2559  ตําบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  
(Long Term Care) ในชุมชน ผ่านเกณฑ์   จํานวน  21 ตําบล จากตําบลพื้นที่ Long Term Care        
จากตําบลทั้งหมด  25 ตําบล  คิดเป็นร้อยละ 84  ซ่ึงตําบลท่ีไม่ผา่นเกณฑ์จะพบปัญหา ขาดเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าอบรม เป็น Care Manager  การทํา Care Plan เนื่องจาก CM ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพ
เพ่ิงผ่านการอบรม CM และมีภาระงานประจํา  บางพ้ืนที่เป็นพื้นที่สมัครใหม่ ยังมี Care Giver ไม่เพียงพอ
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              1.2 ข้อมูลประกอบการวิเคราะห ์   ข้อมูลผู้สูงอายุ กลุ่ม 1 - 4 / ตําบล LTC/ Care Manager/Care Giver (ข้อมูล ณ วันที่  31  มกราคม  2560) 
 

1.พื้นที ่
 

 2. ตําบล 
 

3.จํานวนผู้สูงอายุในโครงการLTC 
  

 
 

4. จํานวน 
Care 

Manager 
(LTC+ 

นอกLTC ) 

 
 

5. จํานวน 
Care 
Giver 

 

 
 

6.จํานวน
กองทุน 

ที่ซื้อบริการตาม 
Care plan 

 

 
 

7.จํานวน 
Care plan 
ที่ทําในพื้นที ่

 

 
 

8.พื้นที่ที่
จัดทํา 

Care plan 
 

 
 

9.พื้นที่ทีม ี
การจ่าย

ค่าตอบแทน 
CG (แห่ง) 

 

 
10.ผู้สูงอายุดีขึ้น 

 อําเภอ จํานวน
ตําบล

เปูาหมาย  

จํานวนตําบล 
LTC ที่ผ่าน

เกณฑ ์ 

จํานวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิU์C 

จํานวน
ผู้สูงอายุ
สิทธิ์อื่น  ๆ

กลุ่ม 
 1  

กลุ่ม  
2 

กลุ่ม 
 3 

กลุ่ม  
4 

รวม กลุ่มติดบ้าน
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 
               ผลงานการคัดกรอง Geriatric Syndrome  ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค.59 – 15 ก.พ. 60) 

อําเภอ ผู้สงูอาย(ุคน) 
ภาวะหกล้ม ADL BMI 

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ
ผิด 

ปกต ิ
ไม่

ระบ ุ
คัดกรอง ร้อยละ ติดสังคม ติดบ้าน ติดเตียง คัดกรอง ร้อยละ ผอม สมส่วน เริ่มอ้วน อ้วน อ้วน

อันตราย 

เมืองสมุทรปราการ 74,661 3,601 4.82 3,123 470 8 16,392 21.96 15,774 342 276 20,565 27.54 1,067 13,025 4,970 1,417 82 
บางพล ี 23,171 755 3.26 734 20 1 5,980 25.81 5,803 126 51 6,255 26.99 290 3,642 1,711 576 35 
บางบ่อ 15,305 1,076 7.03 951 125 0 5,879 38.4 5,590 246 43 5,985 39.1 419 4,292 979 275 20 
บางเสาธง 8,796 468 5.32 417 41 0 1,576 17.92 1,535 28 13 3,675 41.78 209 2,620 653 177 16 
พระประแดง 34,436 1,957 5.68 1,820 135 3 17,003 49.38 16,403 432 168 12,520 36.36 741 8,283 2,670 777 48 
พระสมุทรเจดีย ์ 15,837 639 4.03 620 28 1 7,668 48.42 7,500 113 55 10,564 66.7 513 6,626 2,573 805 47 
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง 88 0 0 0 0 0 1 1.14 0 0 1 6 6.82 0 3 2 1 0 

รวม 172,297 8,496 30 7,655 828 13 54,499 31.63 52,605 1,287 607 59,570 245 3,239 38,491 13,558 4,028 248 
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ผลงานการคัดกรอง Geriatric Syndrome  ปีงบประมาณ 2560  (1 ต.ค.59 – 15 ก.พ. 60) 

อําเภอ ผู้สงูอาย(ุคน) 

ความดันโลหิตสูง เบาหวาน CVD 

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ เสี่ยง 
เสี่ยง
สูง 

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ เสี่ยง 
เสี่ยง
สูง 

คัดกรอง ร้อยละ ต่ํา ปานกลาง สูง 
สูง
มาก 

สูงอันตราย 

เมืองสมุทรปราการ 74,661 11,191 14.99 9,140 1,664 387 11,789 15.79 11,249 469 71 2,130 2.85 367 797 444 253 269 
บางพล ี 23,171 2,090 9.02 1,762 306 22 2,389 10.3 2,301 76 9 1,051 4.54 204 341 199 114 193 
บางบ่อ 15,305 3,821 24.96 3,589 226 11 3,528 23.05 3,384 143 1 1,407 9.19 247 488 286 175 211 
บางเสาธง 8,796 2,104 23.92 2,002 100 2 2,185 24.84 2,167 17 1 392 4.46 91 138 76 39 48 
พระประแดง 34,436 7,323 21.27 5,583 1,578 162 7,224 20.98 7,048 133 43 728 2.11 179 244 146 72 87 
พระสมุทรเจดีย ์ 15,837 6,839 43.18 5,792 906 141 7,131 45.03 6,950 150 31 1,396 8.81 237 493 270 152 244 
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง 88 3 3.41 3 0 0 2 2.23 2 0 0 1 1.14 1 0 0 0 0 

รวม 172,297 33,371 141 27,866 4,780 725 34,245 142 33,101 988 156 7,106 33 1,326 2,501 1,421 805 1,052 

 

อําเภอ ผู้สงูอาย(ุคน) 
สุขภาพช่องปาก สมองเสื่อม AMT ซึมเศร้า 2Q ข้อเข่า 

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ
ผิดปก

ต ิ
ไม่

ระบ ุ
คัดกรอง 

ร้อย
ละ 

ปกต ิ ผิดปกต ิ
ไม่

ระบ ุ
คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ

ผิด 
ปกต ิ

คัดกรอง ร้อยละ ปกต ิ
ผิดปก

ต ิ
ไม่

ระบ ุ

เมืองสมุทรปราการ 74,661 2,345 3.14 2,037 306 2 2,984 4 2,906 73 5 14,810 19.84 14,200 160 3,740 5.01 2,953 781 6 
บางพล ี 23,171 587 2.53 565 21 1 670 2.89 666 4 0 4,473 19.3 4,465 8 795 3.43 688 99 8 
บางบ่อ 15,305 893 5.83 767 119 7 925 6.04 917 8 0 4,413 28.83 4,408 5 945 6.17 713 231 1 
บางเสาธง 8,796 395 4.49 278 117 0 426 5.25 459 3 0 821 9.33 816 5 463 5.26 424 39 0 
พระประแดง 34,436 529 1.54 429 94 6 1,938 5.63 1,904 34 0 10,855 31.52 10,678 177 1,953 5.67 1,825 124 4 
พระสมุทรเจดีย ์ 15,837 449 2.84 449 0 0 630 3.98 626 4 0 7,893 49.84 7,891 2 636 4.02 613 22 1 
รหัสพื้นที่ไม่ถูกต้อง 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.14 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 172,297 5,198 20 4,525 657 16 7,609 28 7,478 126 5 43,266 160 42,459 807 8,532 30 7,216 1,296 20 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  50 
 

    1.3 รายละเอียดผลการดําเนินงานพื้นที่ Long Term Care ปีงบประมาณ 2560 
ลําดับ อปท. อําเภอ ตําบล หน่วยบริการ ปีที่สมัคร 

LTC 
1 เทศบาลนคร

สมุทรปราการ 
เมืองฯ ปากน้ํา 1.ศสช.เมืองราชา 

2.ศสช.เมืองปากน้ํา 
3.ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (อปท.) 
4.ศูนย์บริการเทศบาลนครสมุทรปราการ(อปท.) 
5.รพ.สต.บางด้วน (1 ชุมชน) 

1/2559 

2 เทศบาลตําบลบางเมือง เมืองฯ บางเมือง 
บางเมืองใหม ่
เทพารักษ ์
(3 หมู)่ 

1.รพ.สต.บางเมือง 
2.รพ.สต.บางเมืองใหม ่
3.รพ.สต.บุญศิร ิ
4.รพ.สต.ร่มโพธิ ์
5.สอ.เฉลิมพระเกียรติฯบ้านคลองบางปิ้ง 
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.เทพารักษ ์ เมืองฯ เทพารักษ ์ 1.รพ.สต.เทพารักษ์ 1/2560 

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

1/2559 

7. อบต.บางโฉลง บางพล ี บางโฉลง 1.รพ.สต.บางโฉลง 
2.รพ.เซ็นทรัลปารค์ 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.กัลปพฤกษ ์
4.รพ.สต.เมืองใหม่บางพล ี
5.รพ.สต.เจริญราษฎร์ 

ลาออก 

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

 
บางคร ุ
บางพึ่ง 

1. PCU รพ.บางจาก 
2.รพ.สต.บางจาก 
3.รพ.สต.บางคร ุ
4.รพ.สต.บางพึ่ง 
5.ศูนย์บริการเมืองสมุทรปูุเจ้าฯ3 (เอกชน) 

1/2559 
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ลําดับ อปท. อําเภอ ตําบล หน่วยบริการ ปีที่สมัคร 
LTC 

13. เทศบาลเมืองปูุเจ้า- 
สมิงพราย 

พระประแดง สําโรง 
สําโรงใต ้
สําโรงกลาง 
 
บางหัวเสือ 
บางหญ้าแพรก 
 

1.รพ.สต.สําโรง 
2.รพ.สต.สําโรงใต ้
3. รพ.สต.สําโรงกลาง 
4.ศูนย์บรกิารสาธารณสุขเทศบาลเมืองปูุเจ้า (อปท) 
5.รพ.สต.บางหัวเสือ 
6.รพ.สต.บางหญ้าแพรก 
7.รพ.สต.อยู่เจริญ 

2/2559 

14. อบต.บางน้ําผึ้ง พระประแดง บางน้ําผึ้ง 1.รพ.สต.บางน้ําผึ้ง 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
เจดีย์ 

ในคลอง- 
บางปลากด 

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

1/2559 

17. เทศบาลตําบล 
แหลมฟูาผ่า 

พระสมุทร
เจดีย์ 

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

2/2559 

18. อบต.นาเกลือ พระสมุทร
เจดีย์ 

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 อําเภอ 25 ตําบล 49 แห่ง (ซ้ํา 2 แห่ง พื้นที่ อปท.ลาออก 5 แห่ง)  
 

 สรุปข้อมูลพื้นที่ Long Term Care ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละอําเภอ 

ลําดับ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน  อปท.ทั้งหมด อปท.สมัคร
LTC  

จํานวน ร้อยละ  
    ทั้งหมด ทั้งหมด   ตําบล LTC ตําบล LTC 
1 เมืองฯ 13 95 12 (1 ทน.+1 ทม.+5 ทต. + 5 อบต.) 5 7 53.85 
2 บางพล ี 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 
 
 
 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  52 
 

แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2560 
1. โครงการกํากับติดตามระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดย องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นเป็นแกนนําหลักภายใต้ระบบสุขภาพอําเภอเข้มแข็ง  (DHS) 
2. กําหนดเป็นนโยบายระดับจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ได้แก่  องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ และ
สมัชชาสุขภาพ  

3. จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติการดําเนินงาน Long Term Care ให้แก่ อปท./พมจ./รพ./ 
รพ.สต./หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ติดตามเยี่ยม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่     
Long Term Care  เพ่ือพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มีคุณภาพ   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นมีส่วนร่วม การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุทั้งกาย 
และใจ พัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  

6. ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดศูนย์พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

7. พัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาตําบล Long Term Care โดยส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มี 
คุณสมบัติครบ ตามเกณฑ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) กํากับให้พื้นท่ี
ผลิต Care Giver ให้เพียงพอ 

 
      



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  53 
 

ข้อมูล
ประกอบการ

วิเคราะห ์
ลําดับที ่

ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล ณ 
วันที่ 31 
มกราคม 
2560 

อําเภอ 
เมืองฯ 

อําเภอ 
บางพล ี

อําเภอ     
บางบ่อ 

อําเภอ 
บางเสาธง 

อําเภอ 
พระประแดง 

อําเภอ           
พระสมุทรเจดีย ์

รวมทั้งจังหวัด 
วันที่ 31  

มกราคม 2560 

ภาพรวมจังหวัด 
ณ วันที่ 31  มกราคม 2560 

1 ตําบลต้นแบบ Long 
Term Care ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 

เปูาหมาย 7 2 2 1 10 3 25 อปท. ยังเข้าร่วมโครงการ Long Term Care 
 ผลงาน 6 2 1 1 9 2 21 เพียง ร้อยละ 50 ของตําบลทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ ่
 ร้อยละ 85.71 100 50.00 100 90.00 66.66 84.00 เกิดจากความไม่ชัดเจนของการเบิกจ่ายเงินของ 

๒ ผู้สูงอายุได้รับการ
ประเมินและจัดทํา
แผนการดูแลรายบุคคล 
ร้อยละ 80-100 

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

๓ จํานวน Care Manager 
ผ่านการอบรม 

เปูาหมาย 14 5 4 1 15 10 49 กุมภาพันธ์ 2560 คาดว่าจะมี อปท.เข้าร่วม 
 ผลงาน 23 10 4 4 18 14 73 อย่างน้อยอําเภอละ 1 แห่ง โดยเฉพาะอําเภอ 
 ร้อยละ 164.29  200 100 400 100 120 148.98 พระประแดง ท่ีมี CG ครอบคลุมทั้งอําเภอ ซึ่ง 

4 จํานวน Care giver 
ผ่านการอบรม 

เปูาหมาย 50 14 17 5 100 14 200 ทางโรงพยาบาลบางจากได้จัดอบรม CG ครบแล้ว 

  ผลงาน 80 42 33 3 (25) 176 32 388 ส่วนพ้ืนท่ีที่สมัครใหม่ ทางสสจ.จะประสาน เรื่อง 
  ร้อยละ 160 300 194.1 60.00 176 228.6 194 งบประมาณการจัดอบรม CG กับศูนย์อนามัยที่ 6  

 
 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  54 
 

2. ผลการดําเนินงาน จากรายงานและจากการเยี่ยมติดตามการดําเนินงานระบบดูแลระยะยาว 
    ด้านสาธารณสุข สําหรับผู้สูงอาย ุ
    ด้านสาธารณสุข 

 ปัญหาที่พบ 
  1. การคัดกรอง ADL ผลงานยังต่ํามาก ผลงานในภาพรวมประมาณ 18.16 % (ข้อมูลจาก 
HDC วันที่ 25 มกราคม 2560) 

  2. Care Plan ของผู้สูงอายุติดเตียงดําเนินการแล้ว อยู่ระหว่างการทํา Care Plan ผู้สูงอายุ
ติดบ้าน 

  3. รพ.สต.บางแห่งไม่มีพยาบาลวิชาชีพ (รพ.สต.บางกอบัว หมู่ 12/รพ.สต.สําโรงกลาง ) 
เป็นลูกจ้างปฏิบัติงานเป็น CM แต่มีความรับผิดชอบสูงมาก ได้เครือข่ายโรงพยาบาลบางจากเป็นพ่ีเลี้ยง 

  4. พ้ืนที่ อบต .บ้านระกาศ ,อบต.ศีรษะจระเข้น้อย ,อบต.เทพารักษ์ ,อบต.แหลมฟูาผ่า และ
อบต.นาเกลือ ยังขาด CG /มีไม่เพียงพอ 

5. Care Giver ไม่สามารถเข้าอบรมตามหลักสูตรติดต่อกัน 70 ชั่วโมงของกรมอนามัยได้  
จึงเป็นอุปสรรคในการหา CG เข้าอบรม /CG อายุมากกว่า 65 ปีและสุขภาพไม่แข็งแรง 

  6. Care Giver ต้องการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เพ่ิมเติม 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. เร่งรัดการสํารวจผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป สิทธิ์ UC และคัดกรอง ADL ได้ค่าคะแนน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 (รายใหม่) โดยแยกเป็น 4 กลุ่มตามความต้องการการบริการด้านสาธารณสุข 
ส่งข้อมูลให้ อปท. เพ่ือนําเข้าในโปรแกรม LTC ของสปสช. 
  2. เร่งรัดการทําโครงการฯพร้อม Care Plan และวางแผนติดตามเยี่ยมตามปัญหาของ
ผู้สูงอายุแต่ละราย เสนอคณะอนุกรรมการ LTC อนุมัติซื้อบริการ 
  3. จัดบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ให้การดูแลผู้สูงอายุทุกคน ทุกสิทธิ 
  4. วิเคราะห์ความต้องการผลิต CG เพ่ิมเติม  (ปี2560 จะได้รับงบส่วนหนึ่งจากศูนย์
อนามัยที่ 6 จัดอบรม เปูาหมาย 100 คน ) 
  5. จัดทําแผนอบรมฟ้ืนฟูความรู้ CG โดยใช้งบ PP ของ CUP 
  6. วางแผนจัดหาอัตรากําลังในส่วนขาด (พยาบาลวิชาชีพ) 
ด้านท้องถิ่น 

 ปัญหาที่พบ 
  1. ความไม่ชัดเจนเรื่องการใช้งบกองทุน LTC  
  2. ความไม่ชัดเจนเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต (ระเบียบสปสช.จะประกาศใช้ 
15 ก.พ.2560) 
  3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเรื่องกองทุนไม่เพียงพอ 
  4. ยังไม่มีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
  5. ยังไม่มีกรรมการศูนย์ฯ 
  6. อบต.บางเสาธงขอออกจากกองทุนสปสช.ทําให้งบบริหารจัดการกองทุนตําบลและ
กองทุน LTC ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1. ทําความเข้าใจระเบียบการใช้เงินกองทุน LTC เรื่องค่าตอบแทนและค่าวัสดุการแพทย์ 
  2. ผลักดันให้ท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ หรือบริหารจัดการผ่านศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ 
  3. เร่งรัดการนําเข้าข้อมูล และติดตามกํากับประเมินผลการดําเนินงาน 

3. ประเด็นสําคัญที่เปน็ความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบความสําเร็จ 
(Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการตรวจ
ติดตาม 

   3.1 ความไม่ชัดเจนในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ Care Giver  
   3.2 ยังไม่มีรายละเอียดและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ LTC Center  
   3.3 ความไม่พร้อมในพ้ืนที่ที่ดําเนินการ เช่น อปท.บางแห่งมีเจ้าหน้าที่น้อยมาก เพียง      

1 - 2 คน และบางพ้ืนที่ เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ Long Term Care เป็นลูกจ้าง และไม่มีวุฒิการศึกษา
ด้านสาธารณสุข 

  4. ข้อสังเกตที่พบ/ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

ลําดับ ประเด็น/หัวข้อ 
 

  (1) 

ข้อสังเกต ปัญหา 
อุปสรรค 

(2) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อหน่วยรับตรวจ 

(3) 

ข้อเสนอแนะ 
ต่อส่วนกลางหรือผู้บริหาร 

(4) 
1. การจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรม
อนามัย ใช้เวลานาน 10 วัน
ต่อเนื่อง 

พ้ืนที่ไม่สามารถหา จิต
อาสา หรือญาติผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ มาอบรมได้ ส่วน
ใหญ่เป็น อสม. 

 เสนอให้จัดสัปดาห์ละ 
 2-3 วัน จนครบหลักสูตร 
และควรเพิ่มการฝึกปฏิบัติใน
ชุมชน/รพ.สต.ในพ้ืนที่ 

2. ประกาศนียบัตรของกรม 
อนามัย ใช้วุฒิการศึกษา ม.3  

จิตอาสา และอสม.ส่วน
ใหญ่ จบประถมศึกษา
ตอนปลาย 

 เน้นประสบการณ์ด้าน
สาธารณสุข/การดูแลผู้สูงอายุ 

3. การดําเนินงาน Long Term 
Care ยังดําเนินการโดย CM 
กับ CG เป็นส่วนใหญ่  

ต้องการสหวิชาชีพ เช่น 
แพทย์ นักกายภาพบําบัด 
แพทย์แผนไทย ฯลฯ 

 ทีมHHC รพ.ควรดําเนินการ
ร่วมกับทีม LTC ในพ้ืนที ่

4.  อปท.เสนอ “ควรมีระเบียบ  
ในการจัดจ้างทีม LTC
โดยเฉพาะ” 

ภาระงานมากเนื่องจากเป็น
เขตเมืองอุตสาหกรรม 
 

 รพ.สต.ควรเน้นงานส่งเสริมฯ 
ปูองกัน ฟื้นฟู มากกว่า      
งานรักษาพยาบาล 

5. หลักสูตร Care Manager   
( 10 วัน) นานเกินไป  

เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก 
ทําให้ไม่มีเวลาไปอบรม 

 ควรปรับหลักสูตรให้เน้นเฉพาะ
ใช้งาน Long Term Care 

6. กลุ่มพ่ึงพิงในประชากรแฝงใน
เขตเมือง  

จนท.ไม่สามารถดําเนินการ
ได้ครอบคลุม 

 พมจ.และ อปท.ควรมีทะเบียน
ปชก.ในกลุ่มนี ้
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5. ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
จากการตรวจติดตาม 

5.1 พ้ืนที่ อปท.ให้ความสําคัญงาน  Long Term Care  
5.2 CUP เป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินงานในพื้นท่ี 
5.3 Care Manager มีความรับผิดชอบสูง และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ อปท. 
5.4 Care Giver มีจิตอาสา และตั้งใจในการดําเนินงาน 

 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นางสุนิตย์  หะรารักษ์            ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

                โทร. 08 6007 9911             E-mail : h_promote.spko@moph.mail.go.th 
 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทร. 08 1924 0906             E-mail : h_promote.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที ่

หัวข้อ : การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การเตรียมความพร้อมของทรัพยากรเพ่ือพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 
2. การพัฒนาบุคลากรรองรับการปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
3. การซ้อมแผนและการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

              ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระดับจังหวัด  
ตัวชี้วัด 
          ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ร้อยละ 80 
1.ขั้นตอนการดําเนินงาน 

2. การประเมิน รอบที่ 1 
  2.1 ร้อยละ 80 ของจังหวัด จัดทําโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง

สาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
  2.2 ร้อยละ 80 ของจังหวัด จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดได้รับการชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติงานและอบรมขั้นพ้ืนฐาน 

เกณฑ์เปูาหมาย 

ปีงบประมาณ 60 ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 ร้อยละ 100 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน 

1 จัดทําโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 

2 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัด 

3 สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัดได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและ
อบรมขั้นพ้ืนฐาน 

4 การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และมีการเริ่มปฏิบัติงาน
ของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) โดยประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่จังหวัด 

5 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 
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ปี 2560 ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 80)  
ขั้นตอนที่ 1-5 สามารถดาเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 

           - ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได ้ 
           - ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได ้ 
           - ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได ้ 
            - ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานดําเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได ้(ร้อยละ 80)  
 

 
 
3. สถานการณ ์
             สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบัน มีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต  
ทําให้ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว  และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  (Public Health 
Emergency Management : PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์  (Incident 
Command System : ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (Situation Awareness Team) ระดับ
จังหวัด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ  ตรวจสอบข่าวและได้ข้อมูลการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพแบบ  Real Time และมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้ทันทีตามมาตรฐานสากล  ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นจังหวัดในเขต
ปริมณฑลและเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ โดย
จังหวัดสมุทรปราการ   ได้กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ  ปี 2558-2561 กําหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า “จังหวัดสมุทรปราการ เมืองอุตสาหกรรมสะอาด ปลอดภัย น่าอยู่ ”และกําหนดกรอบ         
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ทิศทางการดําเนินงานสาธารณสุข ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  ตามแผนแม่บทสุขภาพ
จังหวัดสมุ ทรปราการ ระยะ 10 ปี  ปี 2559-2568 กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบสุขภาพชั้นนํา เมือง
อุตสาหกรรมสุขภาพดี คุ้มครองสุขภาพทั่วถึง ภาคีเข้มแข็ง  มุ่งสู่ “เมืองอุตสาหกรรมสุขภาพดี ”โดยมี
เปูาหมายสูงสุด (Ultimate goals) คือ สมุทรปราการเป็นสังคมสุขภาวะ ประชาชนสุขภาพดี และมี ความสุข
ทางสุขภาพมากข้ึน  จังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร จํานวน 1,286,689 คน และมีจํานวนหลังคาเรือน
เท่ากับ 619 ,033  หลังคาเรือน (ที่มา  : ข้อมูลจากสํานักทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่ 1  กรกฎาคม 2559) มีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 7,302 แห่ง และมี
จํานวนคนงาน  เท่ากับ 517,714 คน (ที่มา : อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 
2558) และจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรปราการ  โดยสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล คาดประมาณจํานวนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรปราก าร      
ณ เดือนธันวาคม  2558 มีถึง 213,979 คน โดยจังหวัดสมุทรปราการ มีความเสี่ยงที่สําคัญ ในโรคและภัย
สุขภาพ ได้แก่ โรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่  อุบัติเหตุและอุบัติภัยจากการจราจรทั้งทางบก ทางน้ํา  
และทางอากาศ  อัคคีภัยในอาคารสูงหรือบ่อขยะ  สารเคมีรั่วไหลจ ากการขนส่งหรือในโรงงานอุตสาหกรรม  
เป็นต้น  

           ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความจําเป็นและเป็นความสําคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องมีการจัดตั้ง
โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สําหรับการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ในเรื่องดังกล่าว  

4. ผลการดําเนินงาน 

ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข รองรับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และจัดทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการ   ที่ 4/2560  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสําหรับทุกโรคและภัย
สุขภาพ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข(Emergency Operation Center : 
EOC) ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 และคําสั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ        
ที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานทีมตระหนัก
รู้สถานการณ์(Situation Awareness Team : 
SAT)  
-นอกจากนั้น มีการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคไข้
ติดเชื้อไวรัสซิกา โดยจัดทําคําสั่งจังหวัด
สมุทรปราการ  ที่  2656/2559 เรื่องแต่งตั้ง
คณะทํางานศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  ในการปูองกันควบคุม                         
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน                    ผลการดําเนินงาน 
  โรคติดเชื้อไวรัสซิกา จังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 

1  สิงหาคม 2559 จังหวัดสมุทรปราการ       
รายแรกของจังหวัดสมุทรปราการในพื้นท่ีอําเภอ
เมืองสมุทรปราการ   
-มีแผนในการจัดประชุมฯ ผู้เกี่ยวข้องตามคําสั่ง    
ที4่/2560 และคําสั่งฯที5่/2560 
-มีแผนประชุมพัฒนา จัดตั้ง EOC และทีม SAT  
ในระดับอําเภอ โดยใช้งบประมาณจากสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่สนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 (ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  2560) 

2 จัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพ้ืนที่จังหวัด 

-ห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ใช้ห้อง
ประชุม Video Conference และห้องประชุม
นางนวล อาคาร 1  ชั้น 2 ซึ่งเป็นห้องติดกันและ
เปิดถึงกันได้ สามารถจุผู้เข้าร่วมประชุมฯ จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 25 คน 
อุปกรณ์ท่ีมีพร้อมประจําห้อง/นํามาใช้ได้ทันที 
-ปูายห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
-ระบบ Video Conference  
-แผนที่จ.สมุทรปราการ ขนาด 1.22X2.44 เมตร 
-โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องสแกน และการวางระบบ 
อินเตอร์เน็ท การสื่อสารด้วยไลน์กลุ่ม 
-คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จํานวน 3 ตัว  
-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสารเคมี 
อุปกรณ์ท่ีอยู่ในระหว่างการจัดหา 
 -ไวท์บอร์ดอีเล็คโทรนิก 
-คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด โดยตั้ง
งบประมาณไว้ เป็นเงิน จํานวน 70,000 บาท  

3 

 

 

 

 

สมาชิกทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับ
จังหวัดได้รับการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและ
อบรมขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

บุคลากรทีม SAT เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  
-จัดโดยสํานักระบาดวิทยา ระหว่างวันที่ 13-14 
ธันวาคม 2560  ณ โรงแรมไมด้า จ .นครปฐม     
มีผู้เข้าอบรมฯ จํานวน 3 คน  ประกอบด้วย   
นายนภัทร อยู่ดี และนางสาวประภาภรณ์        
พันละหาน กลุ่มงานควบคุมโรค นายมนัส 
ประเทืองจิตร์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ  
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ขั้นตอน รายละเอียดการดําเนินงาน                       ผลการดําเนินงาน 

  -จัดโดยสํานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 6  จังหวัด
ชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560     
ณ  โรงแรมชลอินเตอร์ จ .ชลบุรี   มีผู้เข้ารับการ
อบรมฯ จํานวน 3  คน ประกอบด้วย นายประกิจ  
วงค์ประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค และ 
นายนภัทร อยู่ดี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญ
การ  กลุ่มงานควบคุมโรค  และนางสาวชุดาณัฏฐ์ 
ภคสุขไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบางพลี ( พ้ืนที่
รับผิดชอบการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

4 การซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด และมีการเริ่ม
ปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
โดยประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพพ้ืนที่
จังหวัด 

-กําหนดซ้อมแผนปูองกันอัคคีภัยของสํานักงาน
สาธารณสุขจังสมุทรปราการ ประมาณเดือน
มีนาคม 2560  

5 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง 

-กําหนดจัดทํา Incident Action Plan (IAP) ของ
เหตุการณ์สําคัญ 
 1. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
(เดือนมีนาคม-เมษายน 2560) 
 2. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ อัคคีภัย 
(เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  62 
 

5. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

1.เจ้าหน้าที่ตามผัง ICS ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด (บางส่วน)
และอําเภอยังไม่ได้รับการอบรมขั้นพ้ืนฐาน 

กําหนดการอบรม 
ไตรมาส 2 หรือต้นไตรมาส 3 
(กําหนดวิทยากรจาก สคร.ที่ 6  
จังหวัดชลบุรี และท่ีเกี่ยวข้อง) 

 

2.สถานที่และอุปกรณ์ศูนย์ EOC ใช้ห้อง 
VDO Conference เป็นห้องปฏิบัติการ    
ยังอยู่ในระหว่างจัดหาอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้
ครบถ้วน  

อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ-จัดจ้าง  
(ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิก,
คอมพิวเตอร์เดสท็อป) 

 

 

ผู้รายงาน   
1. ชื่อ นายนภัทร  อยู่ดี           ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
      โทร. 08 3778 9234         E-mail : ynapat@gmail.com 
2. ชื่อ นายมนัส  ประเทืองจิตร์     ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 โทร. 08 6807 6051         E-mail : strate.spko@moph.mail.go.th 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
           ชื่อ นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ        ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
            โทร. 09 1872 6704              E-mail : control.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที ่

หัวข้อ : การปูองกันควบคุมโรควัณโรค 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. การเร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยในกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย 
2. การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ปุวยตามาตรฐานให้หายและกินยาครบ 

2.1 ความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่าน โปรแกรม TBCM  
      2010 หรือ โปรแกรม TBCM Online  
2.2 โรงพยาบาลเปูาหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล 
      รักษาวัณโรค (QTB) ในปี 2560  
2.3 เรือนจําเปูาหมายผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการปูองกันดูแลรักษาวัณโรคใน 
      เรือนจํา  (QTBP) ในปี 2560 

ตัวชี้วัด 
          อัตราความสําเร็จการรักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85) 
1.สถานการณ์ 

1.1.สถานการณ์และข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย รวมถึงวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและ
อุปสรรค ของการดําเนินงานค้นหาผู้ปุวยวัณโรค 

         ประชากรกลุ่มเสี่ ยง ที่เป็นเปูาหมาย ที่วางแผนดําเนินการในปี 2560 จะเน้นที่กลุ่มผู้ปุวย
โรคเบาหวาน , กลุ่มผู้ปุวยเอดส์ , กลุ่มผู้ปุวยผู้สัมผัสร่วมบ้าน , กลุ่มแรงงานข้ามชาติ และกลุ่มผู้ต้องขังใน
เรือนจํา  โดยมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดําเนินงาน ดังนี้ 
                - โรงพยาบาลและอําเภอ ร่วมดําเนินการในกลุ่มผู้ปุวยโรคเบาหวาน , กลุ่มผู้ปุวยเอดส์ , 
กลุ่มผู้ปุวยผู้สัมผัสร่วมบ้าน  
        - เรือนจํากลางจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมดําเนินการกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจํา   
                 - มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมดําเนินการกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
และท่ีผ่านมา ในปี 2559 มีผลการดําเนินงาน ที่ดําเนินงานร่วมกับ สคร.6 จังหวัดชลบุรี(โครงการ MOU)  

 
 

กลุ่มเปูาหมาย 

เปูาหมาย
ของการ
คัดกรอง
(ราย)  

A 

จํานวนที่
คัดกรอง 
(ราย) 

B 

ร้อยละ
ของการ
คัดกรอง 

Bx100/A 

เปูาหมาย
ของการส่ง
ตรวจ X-
ray (ราย) 

C 

จํานวนที่
ส่งตรวจ 
X-ray 
(ราย)  

D 

ร้อยละของ
การส่งตรวจ 

X-ray 
Dx100/C 

จํานวนที่
ขึ้น

ทะเบียน 
(ราย) 

ICF๑ ผู้ต้องขัง 5,330 5,657 106.13 533 1,249 234.33 12 
ICF๒ แรงงานข้ามชาติ 24,687 10,878 44.06 2,469 397 15.96 21 
ICF๓ ผู้ปุวยเบาหวาน ๑,๕75 3,792 240.76 394 389 98.73 23 
ICF๔ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 978 810 82.82 98 399 407.14 42 
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           ทั้งนี้ในส่วนของผลการดําเนินงานที่ยังต่ํากว่าเปูาหมาย ได้มีการเร่งรัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี
วางแผนแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ 2560  

   วิเคราะห์ช่องว่าง (GAP) ปัญหาและอุปสรรค ของการดําเนินงานค้นหาผู้ปุวยวัณโรค 
1. กลุ่มเสี่ยงวัณโรค เช่นกลุ่มผู้ปุวยเบาหวาน มีจํานวนมาก  การคัดกรองวัณโรค  จะทําได้ไม ่

ครอบคลุม ต้องปรับกระบวนงานให้คัดกรองในคนทีมีความเสี่ยงมากก่อน  และวางแผนบูรณาการให้ผู้ดูแล
คลินิกเบาหวานเป็นผู้ดําเนินการคัดกรอง เพราะเป็นผู้ที่พบผู้ปุวยเป็นประจํา 

2. ในการค้นหาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่ เพื่อลดการแพร่ระบาดตัดวงจรโรค จังหวัดสมุทรปราการ  
ต้องรุกเข้าไปดําเนินการในโรงพยาบาลภาคเอกชน ที่มีถึง 14 แห่ง ในจังหวัด ที่มีผู้ปุวยวัณโรครายใหม่      
ปีละกว่าพันราย 

3. ในส่วนของบุคลากร ในระดับพ้ืนที่ เช่นระดับ รพ.สต. มีเพียงพอ แต่จะมีภารกิจด้านอื่นที่ต้อง 
ดําเนินการในพ้ืนที่ ต้องอาศัยการบูรณาการจัดสรรเวลา ให้เหมาะสมกับภารกิจงาน 

4. การประชุมพัฒนาติดตามงานวัณโรค (DOT Meeting) ในระดับอําเภอ ยังไม่ชัดเจน ขาดการ 
วิเคราะห์ และร่วมวางแผนแบบต่อเนื่อง 

1.2.สถานการณ์ การประเมินระบบการบันทึกและรายงานผู้ปุวยวัณโรคในระดับพื้นที่ ปัญหา
อุปสรรค  

      ปัจจุบันทุกหน่วยงาน ใช้การบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ปุวยวัณโรคผ่านโปรแกรม TBCM และTB 
Data Hub  ที่เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2559 และทํารายงานแบบกระดาษควบคู่ไปด้วย เพื่อ
เป็นการ Double Check ข้อมูลให้ตรงกัน และเก็บเป็นฐานข้อมูลไว้ใช้งานหาก โปรแกรมฯ เกิดปัญหาที่ไม่
สามารถดูข้อมูลได้   และปัญหาที่พบขณะนี้ เป็นเรื่องการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ในการใช้งานโปรแกรมฯท่ีบาง 
Item ยังใช้งานไม่คล่อง และการคีย์ที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ขณะนี้ได้ประสานเร่งทําความเข้าใจแล้ว 

1.3.สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค ผลการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแล
รักษาวัณโรค (QTB) รวมถึงช่องว่างและปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค 

     ปี 2560 อยู่ระหว่างการจัดทําแผนออกประเมินฯ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 

1.4.สถานการณ์การดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค ผลการประเมินมาตรฐานการปูองกันดูแลรักษาวัณโรคใน
เรือนจํา (QTBP) รวมถึงช่องว่างและปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษาผู้ปุวยวัณโรค 

       ปี 2560 อยู่ระหว่างการจัดทําแผนออกประเมินฯ จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ 
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2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามที่จําเป็นในแต่ละประเด็น) 

ลําดับ ตัวชี้วัด มาตรการดําเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

1 อัตรา
ความสําเร็จ
การรักษาผู้ปุวย
วัณโรครายใหม่
และกลับ 
เป็นซ้ํา 

อัตราความสําเร็จการ
รักษาผู้ปุวยวัณโรครายใหม่
และกลับเป็นซ้ํา 

- ดูผลลัพธ์ของการรักษาผู้ปุวย 
วัณโรครายใหม่ของหน่วยบริการ 

สูตรคํานวณ   =   (A/B) x 100 
A = จํานวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ของผู้ปุวย
วัณโรคทุกกลุ่ม ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2560(ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) โดยมี
ผลการรักษาหาย (Cured) รวมกับรักษาครบ (Completed) 
B = จํานวนผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ํา ของผู้ปุวย
วัณโรคทุกกลุ่ม ที่ข้ึนทะเบียนรักษาใน Cohort ที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2559) 
A = รอประเมิน 
B = 247 
(A/B) x 100 = รอประเมิน 

. 

อัตราความสําเร็จการรักษา
ผู้ปุวยวัณโรครายใหม่และ
กลับเป็นซ้ํา รอบที่จะ
ประเมินผลการรักษา เป็น
รอบที่ 1/2560 ซึ่งขณะนี้
ยังไม่ครบกําหนดที่จะ
ประเมิน เนื่องจากผู้ปุวยยัง
อยู่ในระหว่างการักษา  
ที่จะทราบในไตรมาสที่ 
3/2560 
(เป็นไปตามคําชี้แจงตาม
เงือนไข ตาม Teplate-TB) 

การเร่งรัดการค้นหาผู้ติด
เชื้อวัณโรคและผู้ปุวยใน
กลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูผลลัพธ์การคัดกรองวัณโรค 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงและโรคที่
เสี่ยง (จังหวัดสมุทรปราการ 
กําหนดให้มีการคัดกรอง ใน  
6 อําเภอ) 

 
 
 
 
 

กลุ่มเปูาหมายประชากรกลุ่มเสี่ยงและอําเภอที่คัดกรอง
เชิงรุก 

กลุ่มเสี่ยงเปูาหมาย เปูาหมาย ผลงาน 
ผู้สัมผัสวัณโรค  ผู้สัมผัสร่วมบ้าน  

 
 
กําลัง
ดําเนินการ 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี รายใหม่ทุกราย 
ผู้ปุวยเบาหวาน   รายใหม่ทุกราย 
ผู้ต้องขังในเรือนจํา   5,628 คน 
แรงงานข้ามชาติ   24,687 ราย 
ผู้สูงอาย ุ อาย>ุ60ปี 
อื่นๆ - 

รวม  

ได้มีการประชุมชี้แจงให้ทุก
อําเภอรับทราบ และ
ดําเนินการแล้ว เม่ือ 26 
มกราคม 2560 และ จะมี
การประชุมติดตาม/ 
นิเทศงาน ในเดือน มีนาคม  
เป็นต้นไป 
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ลําดับ ตัวชี้วัด มาตรการดําเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงานตามมาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

ความครอบคลุมของการ
บันทึกและรายงานข้อมูล
ผู้ปุวยวัณโรคผ่าน 
โปรแกรม TBCM 2010 
หรือ โปรแกรม TBCM 
Online 

- ดูผลลัพธ์ การจัดทําข้อมูล  
TBCM ในทุกโรงพยาบาล 
 

การรายงานข้อมูลผู้ปุวยวัณโรคผ่าน  
โปรแกรม TBCM 2010 หรือ โปรแกรม TBCM 
Online 

รายงาน เปูาหมาย ผลงาน 
โรงพยาบาลเป้าหมาย 7 7 

 
 

โรงพยาบาล (ภาครัฐ 5 แห่ง 
และเอกชน UC 2 แห่ง) ได้
ดําเนินการใช้โปรแกรม 
TBCM ครบ 100% 
 
 
 

  โรงพยาบาลเปูาหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานโรงพยาบาล
คุณภาพการดูแลรักษาวัณ
โรค (QTB) ในปี 2560 
 

- ดูผลลัพธ์ การประเมินฯ โรงพยาบาลเปูาหมาย (ศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน)  
เพื่อประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษา
วัณโรค (QTB)  ในปี 2560 
(จํานวน 3 โรงพยาบาล/จังหวัด) 

รายการ ผลงาน 
จํานวนโรงพยาบาลเปูาหมาย  3 
จํานวนโรงพยาบาลเปูาหมายที่
ประเมิน 

0 

จํานวนโรงพยาบาลเปูาหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

NA 

ร้อยละของโรงพยาบาลเปูาหมายที่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

NA 

 

จังหวัดสมุทรปราการ จะ
ออกประเมินฯ โรงพยาบาล
โดยเร่ิมตั้งแต่เดือน มีนาคม 
2560 ร่วมกับ สคร.6 
จังหวัดชลบุร ี
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ลําดับ ตัวชี้วัด มาตรการดําเนินงาน ประเด็นการประเมินผล ผลการดําเนินงานตามาตรการ 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

สรุปภาพรวมจังหวัด 
(ณ วันที่รับตรวจ) 

  เรือนจําเปูาหมายผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานการปูองกันดูแล
รักษาวัณโรคในเรือนจํา 
(QTBP) ในปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดูผลลัพธ์ การประเมินฯ เรือนจําเปูาหมายที่การประเมินมาตรฐานการปูองกัน
ดูแลรักษาวัณโรคในเรือนจํา (QTBP) ในปี 2560 
(จํานวน 1 เรือนจํา/จังหวัด) 
 
 

รายการ ผลงาน 
(แห่ง) 

จํานวนเรือนจําเปูาหมาย  1 
จํานวนเรือนจําเปูาหมายที่ประเมิน 0 
จํานวนเรือนจําเปูาหมายที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

NA 

ร้อยละของเรือนจําเปูาหมายที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 

NA 

 

จังหวัดสมุทรปราการ จะออก
ประเมินฯ เรือนจํากลาง
สมุทรปราการ ในเดือน มีนาคม 
2560 ร่วมกับ สคร.6 จังหวัด
ชลบุร ี



  

 

การตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข กรณีปกติ รอบท่ี 1/2560 จังหวัดสมุทรปราการ  หน้า  68 
 

3.สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ  
  ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์ สังเคราะห์  
  จากการตรวจติดตาม 

- การบูรณาการของคนทํางานที่ไม่เชื่อมโยงประสานกัน 
- ภารกิจของคนทํางานที่มีงานมาก และแต่ละงานต้องการคุณภาพ  

4.ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยทีท่ําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยงานรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับไป
ประสานหรือดําเนินการต่อ 

- ปัจจัยด้านบุคลกรการทํางาน 
ที่บางแห่งมีการเปลี่ยนคนทํางาน 
หรือสับเปลี่ยนหน้าที่ เช่น         
ผู้ประสานงานวัณโรค  จะทําให้
ผลงานสะดุด และผลงานต่ํากว่า
เปูาหมาย 
 

- การฝึกอมรบหลักสูตรผู้ 
ประสานงานหรือการสร้าง
คนทํางานรุ่นใหม่ ส่วนกลางควรมี
หลักสูตรจัดฝึกอบรมให้เป็นระยะ 
- การจัดให้มีการแลกเปลี่ยน 
ประชุมติดตามงานระดับเขต  
ในส่วนผู้ปฏิบัติ 

 

5.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย/ต่อส่วนกลาง/ต่อผู้บริหาร/ต่อระเบียบ กฎหมาย 

- การดําเนินงานวัณโรคถ้าจะทําให้จํานวนผู้ปุวยวัณโรค ลดลงหรือเพ่ิมเปูาหมายผู้ปุวยราย 
ใหม่ควรมีการสนับสนุนการดําเนินงาน ในส่วนของโรงพยาบาลภาคเอกชน  และมีหน่วยงานส่วนกลางที่
กํากับและสนับสนุนร่วมด้วย 

- การสื่อสารในเชิงกว้าง เพื่อเพ่ิมพลังสังคมในการร่วมช่วยดูแลงานวัณโรคส่วนกลาง ควร 
จัดแคมเปน หรือการสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนทุกกล่มเข้าถึง เช่น สื่อมัลติมิเดีย ต่างๆ 

6.นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง  
การบริหารจัดการดูแลผู้ปุวยวัณโรค ของเขตเมือง  ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ  โดย 

เป็นเจ้าภาพผู้ประสานงานวัณโรคของโรงพยาบาลที่สามารถเชื่อมโยงประสานงาน ส่งต่อ ผู้ปุวยวัณโรค จนมี
อัตราการรักษาสําเร็จ ถึงร้อยละ 90 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นายต่อศักดิ์  เกษนาค        ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

     โทร. 08 1239 0554          E-mail : taskk@hotmail.com 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 

ชื่อ นายประกิจ  วงค์ประเสริฐ   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค 
โทร. 09 1872 6704    E-mail : control.spko@moph.mail.go.th 

 

mailto:taskk@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : ระบบการจัดการสุขภาพในพื้นที ่

หัวข้อ : การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

ประเด็นการตรวจราชการ  
1. จัดโครงการสร้างและกําหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดทุกระดับ  

(เขต,จังหวัด,อําเภอ,รพศ.,รพท.,รพช.,รพ.สต.) 
2. จัดระบบบริการด้านยาและสารเสพติดตั้งแต่การปูองกัน บําบัดรักษาฟ้ืนฟู ติดตามดูแลผู้ผ่าน

การบําบัดและมาตรการเชิงรุก ในสถานบริการทุกแห่งของกระทรวงสาธารณสุข  
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑ์ SP 
4. สถานพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ (HA ยาเสพติด) เพ่ิมข้ึน 
5. จัดระบบบริการลดอันตรายจากยาเสพติดในสถานพยาบาล 
6. พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูแบบผู้ปุวยในระยะยาวให้เพียงพอตามสถานการณ์ในพ้ืนที่  
7. ความร่วมมือกับหน่วยงานบําบัดนอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ กํากับดูแลมาตรฐานการ

บําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด ระบบต้องโทษ และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ตัวชี้วัด 
          ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา  
(3 month remission rate) (ร้อยละ 92) 

1. สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
สภาพปัญหา การแพร่ระบาด เจตคติสังคม  
  สถานการณ์ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้า หรือการซื้อขายยาเสพติดในทุกพ้ืนที่        
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกมิติ จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่สําคัญในการจับกุมยาเสพติดโดยเฉพาะ
ยาบ้า เนื่องจากเป็นเขตเมืองอุตสาหกรรม ประชากรย้ายถิ่น ประชากรแฝง แหล่งบันเทิงจํานวนมาก พื้นที่ตั้ง
สนามบินสุวรรณภูมิ อีกท้ังปัญหาการเพ่ิมจํานวนของผู้ค้ารา ยย่อยซึ่งส่วนหนึ่งพัฒนามาจากการเป็นผู้เสพ /ผู้
ติดยาเสพติด ซึ่งจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อยคดียาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีจํานวนเพ่ิมข้ึน 
สถานการณ์ด้านผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดสมุทรปราการพบว่ายังมีการใช้ยาเสพติดทั้งรายใหม่ และ
การกลับไปเสพซ้ําของผู้ที่ ผ่านกระบวนการบําบัด และนอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้สารทดแทนยาเสพติด   
เช่น บุหรี่ สุรา และสารระเหย และมีปัญหาการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์เพ่ิมข้ึน 
  ตามนโยบายของรัฐบาล กําหนดให้มีการปรับระบบส่งเสริม บําบัดฟื้นฟู ติดตาม ผู้เสพและผู้ติด
ยาเสพติด ภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพ ติดโลก และการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ไปสู่การใช้หลักการ
สาธารณสุขและสิทธมินุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เป็นแนวทางปฏิบัติในการลดผลกระทบจากปัญหายา
เสพติด ปรับมุมมองผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดคือ “ผู้ปุวย” ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได”้ 
คือเข้าใจบริบทและสาเหตุที่ทําให้เสพยาเสพติด รวมถึงครอบครัวของผู้เสพ โดยจะทําให้ผู้เสพหรือผู้ปุวยเข้าถึงการ
รักษา ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับ   การปรับระบบส่งเสริม บําบัดฟื้นฟู 
ติดตาม ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายการดําเนินงานของเขตสุภาพ, จังหวัด(ศป.ปส.จ.). สสจ. 
  จากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ยังคงมีมาค่อนข้างต่อเนื่อง และจาก         
การควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทําให้จํานวน
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดในระดับรุนแรงมากในช่วงต้นปี ได้รับการแก้ไขปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ตาม
มาตรการต่างๆ จนลดระดับความรุนแรงลง แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดการควบคุมสภาพปัญหายาเสพติด  
ให้ลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2560 รัฐบาลจึงได้กําหนดแผนปฏิบั ติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขึ้น  
โดยยึดนโยบาย แนวทาง ตามประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติผนวกร่วมกับยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานปกติและในส่วนที่เป็นจุดเน้นในปี พ .ศ.2560 จุดมุ่งหมายเพ่ือลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทําผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด  นําคนออกจากวงจรการก ระทําผิดยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
สังคมและประชาชน  
เปูาหมายรวมทางยุทธศาสตร ์
  ๑. สร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดให้กับเด็ก   และเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา  
กลุ่มผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป 
  ๒. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบําบัดรักษา การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯให้ความ
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข 

  ๓. ลดการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่นอกประเทศ และสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงและนําเข้า  
ยาเสพติดในช่องทางชายแดน ตลอดจนพื้นที่ในประเทศ 

  ๔. ปราบปราม จับกุมการกระทําความผิดคดีรายสําคัญ รวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจํา 
ทุกแห่ง 
3. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  (ระบุรายการข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการตรวจติดตามที่จําเป็นในแต่ละประเด็น) 
 3.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการ
บําบัดรักษาตามเกณฑ์กําหนดร้อยละ 92  

      :                                           

อาํเภอ เปาูหมาย
ผลงาน 20 ต ค - 15 ม ค 60

Matrix ที่
รพ 

Matrixที ่รพ 
สต 

คา่ยบาํบดั
รวม 
 ราย 

รอ้ยละ

เมอืง 1 300 39 23 250 312 24 00

บางบอ่  500 27 18 100 145 29 00

บางพลี  900 9 0 232 241 26 78

พระประแดง  800 15 0 110 125 15 63

พระสมทุรเจดยี์  400 20 0 100 120 30 00

บางเสาธง 500 0 15 121 136 27 20

รวม
 ร้อยละ 

4 400 110

 8 89 

56

 3 01 

913

 91 11 

1 079

 100 

  24 52 

สรุปผลการใชง้บประมาณดา้นบาํบดัรกัษาผูป้วุยยาเสพตดิ
ปงีบประมาณ 2560
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                 จังหวัดสมุทรปราการมีเปูาหมายระบบสมัครใจบําบัดภาพรวมจํานวน 4,400 คน 
(เปูาหมายงบปปส . /เปูาหมายงบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น /เปูาหมายงบกระทรวงสาธารณสุข ) ผลงาน
ยอดรวมสะสมตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 จํานวน 1,079  ร้อยละ24.52 โดยเป็น
ผลงานระบบ MATRIX PROGRAM จํานวน 166 คน ร้อยละ 11 .90 และค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน       
จํานวน 913  ร้อยละ 91.11 

      :                                     

อาํเภอ บาํบดัครบตามเกณฑ ์ หลงัการบาํบดั3เดอืนไมเ่สพซ้าํ

เมอืง 6 6

บางบอ่ 10 10

บางพล ี 13 12

พระประแดง 9 9

พระสมทุรเจดยี ์ 24 24

บางเสาธง 25 25

รวม 87 86
  รอ้ยละ 98 85  

ตวัช ีว้ดั รอ้ยละ92

สรปุผลการดาํเนนิงานการตดิตามผ ูป้วุยยาเสพตดิ ในระบบ MATRIX PROGRAM 
ปงีบประมาณ 2560

        จากการดําเนินงานที่เข้มแข็งและทุ่มเท  ทําให้จังหวัดสมุทรปราการมีผลการดําเนินตาม
ตัวชี้วัดคือ ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบํา บัดรักษาตาม
เกณฑ์กําหนด ร้อยละ 98.85 ซึ่งผ่านตัวชี้วัด(ร้อยละ 92)  

      :                 NISPRA                   

อาํเภอ
เปาูหมายป6ี0

  ขอ้มลู ณ 15 
มค 60 

บาํบดัครบตาม
แกณฑ์

ผลการตดิตาม

 ขอ้มลู ณ 15 ม ค 60 
รอ้ยละ

เมอืง 150 150 100 66 67

บางบอ่ 100 100 100 100

บางพลี 120 120 85 70 83

พระประแดง 110 110 109 99 10

พระสมทุรเจดยี์ 100 100 52 52.00

บางเสาธง 121 121 50 43 32

รวม 691 691

 รอ้ยละ100 

496 71.78

สรุปผลการดาํเนนิงานการตดิตามผูป้วุยยาเสพตดิ ในระบบ คา่ยศนูยข์วัญแผ่นดนิ
ปีงบประมาณ 2560
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       ผลจากการดําเนินงานที่บูรณาการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน   
ในการติดตามดูแลช่วยเหลือ สามารถติดตามผู้ผ่านการบําบัดได้จํานวน 496 คน ร้อยละ 71 .78         
จากเปูาหมาย 961 คน 
 3.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ (วิเคราะห์ตามกรอบ 6 Building Blocks ภาพรวม) 
     (1) การจัดโครงสร้างงาน/ผู้รับผิดชอบ ระดับเขต, ระดับจังหวัด, ระดับ รพ. 
   จังหวัดสมุทรปราการได้กําหนดผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ระดับ  รพ .สต., รพช., 
รพท., สสอ. และ สสจ. โดยมีคําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยาเสพติด ตามแนวทางการดําเนินการรองรับ
การพัฒนาระบบบําบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติด ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือให้
หนว่ยงานในสังกัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ทุกระดับมีการดําเนินงานตามนโยบายการ
พัฒนาระบบการบําบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติดของรัฐบาลและของกระทรวงสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ  

  (2) การจัดระบบบริการ การปูองกัน, การคัดกรอง, การบําบัดรักษา, การรับส่งต่อ, 
มาตรการHarm reduction, การติดตามการรักษา 

    (1) การกําหนดและจัดตั้งศูนย์เพื่อการคัดกรอง 
                   1. จัดให้มีศูนย์จําแนกคัดกรองผู้ปุวยยาเสพติดทุกโรงพยาบาลภาครัฐ จํานวน 6 แห่ง 

             2. สถานที่ตั้งได้กําหนดสถานที่ได้แก่โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจังหวัด 
              3. รพ.สต. ทุกแห่งมีผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดและ  TO BE NUMBER ONE      

อย่างน้อย 3 คน (หลัก รอง และ standby) โดยมีคําสั่งแต่งตั้ง และผ่านการอบรม BA BI และ Matrix 
Program ครบทุกแห่ง เมื่อเดือนธันวาคม 2559 

   (2) รูปแบบ/ระบบบริการคัดกรอง การบําบัดรักษา การติดตามและการส่งต่อ (ผู้ปุวยยาเสพติด     
สุรา บุหรี่) 
         1. ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ในกรณีที่จําเป็นตรวจสภาพร่างกายทั่วไป  
ตรวจหาโรคประจําตัวและประเมินสภาพทางจิต 
         2. ตรวจประเมินความรุนแรงของการเสพติด โดยใช้แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด บุหรี่ สุรา  
         3. ตรวจประเมินสภาพทางสังคม ประกอบด้วยประวัติครอบครัว การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ รายได้ ประวัติการถูกดําเนินคดี ประวัติเข้ารับการบําบัดฯ ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม และ
อุปนิสัยที่แสดงออก สรุปผลการจําแนก คัดกรอง โดยบุคลากรของสาธารณสุข   และส่งต่อเข้ารับการบําบัด
ฟ้ืนฟูฯ ตามข้อวินิจฉัย 
         4. ดําเนินการส่งต่อผู้เสพ /ผู้ติด เข้าสู่ระบบการบําบัดฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ความรุนแรงของการใช้สารเสพติด ดังนี้ 

    4.1 กลุ่มผู้ใช้ ดําเนินการบําบัดฟื้นฟูในชุมชนโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล เพ่ือให้คําปรึกษาและดูแลต่อเนื่อง โดยดําเนินการร่วมกับผู้นําชุมชน และ อสม. 
          4.2 กลุ่มผู้เสพ ดําเนินการส่งไปบําบัดฟื้นฟูฯในรูปแบบผู้ปุวยนอก  Matrix 
Program ที่รพสต.และรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  กรณีเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาหรืออายุต่ํากว่า 
18 ปี ส่งเข้าบําบัดฟื้นฟูฯ แบบผู้ปุวยนอก Matrix Program ที่รพสต. หรือ จิตสังคมบําบัดในโรงเรียน 

 4.3 กลุ่มผู้ติด ดําเนินการบําบัดฟื้นฟูฯ ในรูปแบบผู้ปุวยนอก  Matrix Program   
ที่รพ.ชุมชน หากมีอาการทางจิตส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการ (กรณีผู้ติดเป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี มีอาการ
ทางจิตส่งบําบัดโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
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 4.4 กลุ่มผู้ติดรุนแรง ดําเนินการส่งไปบําบัดฟื้นฟูฯ แบบผู้ปุวยในระยะยาว
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 

        5. การติดตาม  
 5.1 ทีมงานติดตามทางการแพทย์ ได้แก่ จนท .สธ. ของโรงพยาบาลชุมชน (รพช .) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดําเนินการตรวจสภาพ
ร่างกายและจิตใจ การตรวจปัสสาวะ การให้คําปรึกษา กิจกรรมปูองกันการเสพติด กําหนดการติดตาม ดูแล  
ผู้ผ่านการบําบัดฯ อย่างน้อย ๗ ครั้งใน ๑ ปี โดยใช้กิจกรรมแนวทางกลุ่มปัญญาสังคม (คู่มือการติดตาม             
โดยอสม. ซึ่ง อสม. ผ่านการอบรม อสม. เชี่ยวชาญยาเสพติด) ผลการติดตามร้อยละ 91.57  

 5.2 ประสานงานเพื่อการติดตามทางสังคม ได้แก่ ผู้แทน อบต. ผู้นําชุมชน ฝุาย
ปกครอง อาสาสมัครตาสับปะรด/ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตํารวจ ศึกษา แรงงาน พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมฯ 
เกษตร สถานประกอบการ ผู้นําศาสนา อาสาสมัครคุมประพฤติ ฯลฯ โดยมีการอบรมผู้นําและคณะกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) ทุกแห่ง จํานวน 600 คน (ใช้งบบูรณาการของ ศอ .ปส. จ.สมุทรปราการ ) ผลการติดตามค่าย
ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ร้อยละ 64.25 (ติดตามไม่ได้เนื่องจากย้ายออกนอกพ้ืนที่อําเภอและย้ายกลับภูมิลําเนา) 

  (3) การให้บริการเมทาโดนระยะยาวและบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm 
reduction) มีการจัดรูปแบบการให้บริการเมทาโดนระยะยาวและบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด  
(Harm reduction) ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ปัจจุบันมีผู้ปุวยรับบริการบําบัดฯ จํานวน 35 ราย 
  (3) การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตรเฉพาะทางสําหรับแพทย์ พยาบาล และ
หลักสูตรสําหรับผู้ปฏบิัติงาน) 
  จังหวัดสมุทรปราการได้พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้มีความพร้อมรองรับ
การพัฒนาระบบบําบัดฟื้นฟูผู้ปุวยยาเสพติด ของรัฐบาล และของกระทรวงสาธารณสุข ในระดับ รพ.สต., รพช., 
และ รพท . ทุกแห่ง ร้อยละ (100%) ในด้านการบริการบําบัดรักษาผู้ติดยา เสพติด ได้แก่ การคัดกรอง การ
ให้คําแนะนําแบบสั้น (Brief Advice) การบําบัดแบบสั้น (Brief Intervention) การบําบัดรักษารูปแบบ      
กาย จิต สังคมบําบัด (Matrix Program) และ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนจัดการบริการในรูปแบบ
เครือข่ายการดําเนินงานในแต่ละระดับและการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการภายใต้คลินิกGET UP CENTER 
      (4) การพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (รพ.,ค่ายสมัครใจ,หน่วยบําบัดระบบบังคับบําบัด, 
หน่วยบําบัดระบบต้องโทษ) 

 จังหวัดสมุทรปราการได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการการดําเนินงานยาเสพติดตาม เกณฑ์
มาตรฐานในระบบงานยาเสพติด และ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระบบงานยาเสพติดด้านการบําบัดรักษา (HA 
ยาเสพติด) โดยหน่วยบําบัดในระบบสมัครใจ (โรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลชุมชน 4แห่ง) รวม
ผ่านการปร ะเมิน 5 แห่ง ร้อยละ (83.33 %) สําหรับ 1 แห่งคือโรงพยาบาลบางเสาธง อยู่ในระหว่าง             
การพัฒนาเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  (5) การดําเนินงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ในบทบาทหน่วยงาน                
กํากับดูแลด้านมาตรฐานการบําบัดรักษา 

 ในการดําเนินงานความร่วมมือกับหน่วยงานบําบัดนอกกระทรวงสาธารณสุขในพ้ืนที่ โดยใช้
กลไกการประสานการดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สมุทรปราการ และ ศอ.ปส.อ. ทุกอําเภอ  

  - เรือนจํากลางสมุทรปราการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านการอบรม
และสามารถเปิดบริการบําบัดรูปแบบผู้ปุวยนอก Matrix Program แล้ว 
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  -  ค่ายบําบัดศูนย์ขวัญแผ่นดิน จํานวน 6 แห่ง ดําเนินการภายใต้มาตรฐานของ               
กระทรวงสาธารณสุข โดย สสจ .ร่วมกับ สสอ . ควบคุมมาตรฐานการบําบัด ซึ่งเปิดดําเนินการบําบัดแล้ว                
จํานวน 8 ค่าย (913 คน) 
  (6) การบริหารจัดการระบบข้อมูล บสต. ใหม่ จังหวัดสมุทรปราการได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ระบบข้อมูลยาเสพติด (บสต.) โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจงและพัฒนาระบบข้อมูลการบําบัดรักษา และ
ฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสมุทรปราการ                    
ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 

4. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ   
   ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

สถานการณ์ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพ ผู้ค้า หรือการซื้อขายยาเสพติดในทุกพ้ืนที่          
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกมิติ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นพื้นที่สําคัญในการจับกุม
ยาเสพติดเกือบทุกชนิด ได้แก่ ยาบ้า ยาไอซ์ และกัญชา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จํานวนมากกว่า 20,000 แห่ง มีประชากรย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรแฝง แรงงาน
ต่างด้าว ส่งผลให้เกิดความหนาแน่น ของประชากร ทั้งยังมีแหล่งบันเทิงจํานวนมาก ทําให้การแพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพติดเกิดข้ึนทั้ง 6 อําเภอ   เมื่อพิจารณาจํานวนคดีแยกตามชนิดยาเสพติด พบว่า เป็นคดีเกี่ยวกับ
ยาบ้ามากที่สุด รองลงมา คือ กัญชาแห้ง และ ยาไอซ์ 

ดังนั้นการกําหนดยุทธศาสตร์เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนาคต   จึงควร 
ดําเนินทุกมาตรการในเชิงรุก ตลอดจนเพิ่มการมีส่วนร่วมขององค์กรและภาคีต่างๆ รวมถึงส ร้างรูปแบบ
วิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ  จะสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้มีความรุนแรงและขยายตัวเพ่ิม
มากขึ้น 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
  1. การสร้างเครือข่ายชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา โดยการจัด
อบรมให้ความรู้อาสาสมัคร ในชุมชนให้มีความรู้ในกระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือด้านสังคม จิตใจ ผู้มีปัญหา
ยาเสพติด และจัดทําสมุดบันทึกการติดตามสําหรับอาสาสมัคร กําหนดระยะเวลา รูปแบบการติดตามแบบ
คู่ขนานกับการติดตามในระบบของสถานบริการสาธารณสุข ส่งผลให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติดได้รับ
การติดตามอย่างต่อเนื่อง และใกล้ชิดในชุมชน 
  2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านยาและสารเสพติด สุรา และบุหรี่ ช่วยให้ผู้ปุวย
เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพหน่วย
บริการ และการพัฒนาบุคลากร   

      3. เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงบริการภายใต้คลินิก GET UP CENTER  
       4. ลดการกลับไปเสพซ้ําโดยดําเนินงานภายใต้นวตกรรม พี่นําน้องดี 

ผู้รายงาน   
ชื่อ นางละออ  ประเทืองจิตร์        ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

       โทร. 08 9766 7351              E-mail : laor@hotmail.com 
ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 

ชื่อ นางเฉลิมลักขณ์  วิจิตรานนท์   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
โทร. 08 1924 0906              E-mail : h_promote.spko@moph.mail.go.th 

mailto:h_promote.spko@moph.mail.go.th
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

      หัวข้อ : การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

ประเด็นการตรวจราชการ 
1. การจัดทําแนวทางหรือแผนงานหรือโครงการเฝูาระวังคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
2. ข้อมูลการเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย. เพ่ือตรวจวิเคราะห์ 
    ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้นรวมถึงแผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบ 
    เคลื่อนที่ทั้งของจังหวัดและเขต เทียบกับเปูาหมายที่กําหนด 
3. ดําเนินการจัดการความเสี่ยง (Risk management) แบบบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด  
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กําหนด (ร้อยละ 95) 

1. สถานการณ ์
    1.1.การจัดการความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 

1) ตั้งทีม SAT และ ทีม Operation 
             จังหวัดสมุทรปราการจัดทําคําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ                                          
ที่ 16/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ และคําสั่ง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ   ที่ 17/2560 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการตอบโต้สถานการณ์
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อเป็นเครื่องมือในการรองรับสถา นการณ์ไม่ปกติจาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ                         

   2) วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทําแผนเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ   
         จังหวัดสมุทรปราการได้ทบทวนสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ยังคงพบความเสี่ยงใน

ปีงบประมาณ 2559 พบว่า น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทยังคงเป็นปัญหาในแง่ของการไม่สามารถจัด
สถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP และผลตรวจวิเคราะห์ไม่ผ่านในส่วนของ pH ประกอบกับสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายให้ตรวจสอบและเฝูาระวังผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
จากเนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ําปลา  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่ว
เหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ํามันทอดซ้ํา  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแปูง พืช
และผลิตภัณฑ์ และสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา  และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเพ่ิมเติมและต่อเนื่อง 
ในปีงบประมาณ 2560 ฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จึงถูกเลือกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจัดทํา
แผนเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจําปีงบประมาณ 2560 

   3) จัดทําแผนการจัดการความเสี่ยง (Risk Management plan) ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด 
         จังหวัดสมุทรปราการดําเนินการจัดทําโครงการต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์

สุขภาพ ได้แก่  ผลิตภัณฑ์อาหารครอบคลุมน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
ผลิตภัณฑ์ ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ําปลา  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนข องถั่วเหลือง และ
น้ําเกลือปรุงอาหาร ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ํามันทอดซ้ํา  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแปูง พืชและ
ผลิตภัณฑ์ และสัตว์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยา  และผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางด้วย 
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   4) สื่อสารความเสี่ยง (Risk Management) ไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง เช่น ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด /
อปท. เพ่ือการจัดการปัญหา 

          จังหวัดสมุทรปราการได้จัดการประชุมประสานงานเพ่ือจัดการความเสี่ยงผลิตภัณฑ์สุขภาพ
กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอําเภอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยพุ่งเปูาหมายไปท่ีผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้แก่  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่เติมไอโอดีน (น้ําปลา  
ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง และน้ําเกลือปรุงอาหาร ) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 
น้ํามันทอดซ้ํา  เกลือบริโภค  ผลิตภัณฑ์จากแปูง พืชและผลิตภัณฑ์ และสัตว์และผลิตภัณฑ์  รวมถึงผลิตภัณฑ์
ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง 

1.2 ดําเนินการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพตามแผนเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัด  
 1) แผนเก็บตัวอย่างของจังหวัด หรือเก็บตัวอย่างในรายการที่ตกลงกับ อย .(ในตัวชี้วัดส่วนภูมิภาค ) 
เพ่ือตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหรือตรวจด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น ประกอบด้วย               

 1.1 สถานที่คัดและบรรจุผักผลไม้สดบางชนิด จํานวน 4 แห่ง ในอําเภอพระสมุทรเจดีย์ฯ        
1 แห่ง, อําเภอเมืองสมุทรปราการ 2 แห่งและ ในอําเภอบางพลี 1 แห่ง เริ่มดําเนินการเดือนมีนาคม 2560 

1.2  น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  โดยกําหนดเปูาหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต                    
น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP และ/หรือ                       
ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ไม่เป็ นไปตามกฎหมาย GMP  จากสถานที่ผลิตทั้งหมด 42 
แห่ง แบ่งเป็นอําเภอเมือง 18 แห่ง, อําเภอบางพลี 7 แห่ง, อําเภอบางเสาธง 6 แห่ง, อําเภอบางบ่อ 6 แห่ง,                           
อําเภอพระประแดง 4 แห่ง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

1.3  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยกําหนดเปูาหมายการจากสถานที่ผลิตทั้งหมด 37 แห่ง แบ่งเป็น                  
อําเภอเมือง 13 แห่ง , อําเภอบางพลี 12 แห่ง , อําเภอบางเสาธง 5 แห่ง , อําเภอบางบ่อ 2 แห่ง ,                              
อําเภอพระประแดง  4 แห่ง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

1.4  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จํานวน 5 ตัวอย่าง   
1.5  ผลิตภัณฑ์จากแปูง โดยกําหนดเปูาหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตจํานวน 5 แห่ง  

แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอําเภอบางพลี 3 แห่ง (ก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง, บะหมี่ 2 แห่ง) อําเภอพระประแดง 1 แห่ง 
(ขนมจีน) อําเภอบางเสาธง 1 แห่ง (บะหมี่) 

1.6 น้ํามันทอดอาหารจากสถานที่ผลิต  โดยกําหนดเปูาหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิต  
จํานวน 14 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอําเภอเมือง 6 แห่ง, อําเภอบางพลี 2 แห่ง, อําเภอบางบ่อ 1 แห่ง,                           
อําเภอพระประแดง 2 แห่ง, อําเภอบางเสาธง 3 แห่ง  และกําหนดเปูาหมายสถานที่จําหน่าย 120 แห่ง                     
โดยการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จํานวน 17 ตัวอย่าง                               
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภออีก 103 
ตัวอย่าง 

ในปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสมุท รปราการมีแผนงานเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

- การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด  ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่         
26 ธันวาคม 2559 

- จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุ ทรปราการ ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อ
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 
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- ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่คัดและบรรจุ ผัก ผลไม้สด 
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท , อาหารที่มี

การใช้น้ํามันทอด , แปูง(เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว )  และผลิตภัณฑ์ จากเนื้อสัตว์        
ตามเกณฑ์ที่กําหนด รวมถึงการตรวจสอบการแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย 

- ประสานหน่วยงานระดับอําเภอ /อปท./รพ.สต. วางแผนเฝูาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและ
สารเร่งเนื้อแดง และเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 

   2) แผนเก็บตัวอย่างของหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ท้ังของจังหวัดและเขต ประกอบด้วย 
  2.1 ผักและผลไม้สด  จํานวนประมาณ 300 ตัวอย่าง ดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับ

หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile unit) 250 ตัวอย่าง (ใช้ชุดทดสอบ TM kit ตรวจ 50 ตัวอย่าง GT kit 
200 ตัวอย่าง) เริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2560 และทางจังหวัดดําเนินการเก็บตัวอย่างเองประมาณ                          
50 ตัวอย่าง  

  2.2 เนื้อสัตว์สด จํานวน 17 ตัวอย่าง ดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบ
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)  เริ่มดําเนินการในเดือน มกราคม 2560  

  2.3 น้ํามันทอดอาหารจากสถานที่ผลิต  กําหนดเปูาหมายสถานที่จําหน่าย 120 แห่ง                     
โดยการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จํานวน 17 ตัวอย่าง                               
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับสํา นักงานสาธารณสุขอําเภออีก           
103 ตัวอย่าง 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล อําเภอ 

เมือง 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ 
ตรวจ) 

อําเภอ 
บางพลี 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ 
ตรวจ) 

อําเภอ 
บางบ่อ 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ 
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล ณ 
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย์ 

(ข้อมูล ณ 
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
บางเสา

ธง 
(ข้อมูล ณ 
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 

(ข้อมูล ณ  
วันที่รับ 
ตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ      
ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.59) 
 รอบ2 ณ          
ไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ม.ค.60 – 
มี.ค.60) 

1 ผลิตภัณฑ์
อาหารสด
และแปรรูป 

เปูาหมาย (A) : 
จํานวน ตย.ที่ส่ง
ตรวจและได้รับ
ผลการตรวจ
วิเคราะห์ 

113 
 

เก็บ
แล้ว 
14 

80 
 

เก็บ
แล้ว 
4 

62 
 

เก็บ
แล้ว 
4 

66 
 

เก็บแล้ว 
4 

42 
 

เก็บแล้ว 
1 

71 
 

เก็บแล้ว 
4 

434 
 

เก็บแล้ว 
31 

 

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

66 1 0 0 0 2 69 รอผล 
วิเคราะห ์

31 
อัตรา/ 

ร้อยละ :  
(B/A) x 100 

100 100 0 0 0 100 100  

หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ยา ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารระเหย เครื่องมือแพทย์ วัตถุ
อันตราย และเครื่องสําอางไม่มีแผนการเก็บตัวอย่างเพ่ือเฝูาระวัง 
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3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จากการ
ตรวจติดตาม 

   ๑. ผู้ประกอบการขาดความรู้ในการผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน 
       2. ผู้ประกอบการมีเจตนาไม่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผลิตและจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้ต้นทุนต่ํา เพ่ือแสวงหาผลกําไรสูงสุด 
      ๓. เจ้าหน้าที่ไม่มีความพอเพียงต่อภาระงานที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็น
จังหวัดที่มีสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ทําให้การตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพหลังออกสู่ท้องตลาดกระทําได้ไม่ครอบคลุม 
 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให้ต่อ 
หน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

ปริมาณสถานประกอบการที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ิมปริมาณเจ้าหน้าที่  
ถ่ายโอนงานให้เอกชนไป
ดําเนินการแทน 

ประสานผู้บริหารของ อย.  
ไปพิจารณาแก้ไขให้ทันต่อ
สถานการณ์ 

 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   
            ชื่อ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 โทร. 0 2389 5980 ต่อ 106 E-mail : pharmacy.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรคและการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

      หัวข้อ : การเฝูาระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป 

ประเด็นการตรวจราชการ 
 การเฝูาระวัง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูป  ได้แก่ ผักและผลไม้สด , 
เนื้อสัตว์สด , น้ําบริโภคในภาชนะบรร จุที่ปิดสนิทกลุ่มเปูาหมาย ,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ , ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร, ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน, ผลิตภัณฑ์จากแปูง, น้ํามันทอดอาหาร 
 

ตัวชี้วัด  
ผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80) 

1. สถานการณ์ 

จังหวัดสมุทรปราการ กําหนดจํานวนตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปและ 
แผนปฏิบัติการที่จะเฝูาระวังความปลอดภัย ดังนี้ 

  1. ผักและผลไม้สด  จํานวนประมาณ 300 ตัวอย่าง ดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วย
ตรวจสอบเคลื่อนที่ (Mobile unit) 250 ตัวอย่าง (ใช้ชุดทดสอบ TM kit ตรวจ 50 ตัวอย่าง GT kit 200 
ตัวอย่าง ) เริ่มดําเนินการในเดือนมกราคม 2560 และทางจังหวัดดําเนินการเก็บตัวอย่างเองประมาณ 50 
ตัวอย่าง  

  2. สถานที่คัดและบรรจุผักผลไม้สดบางชนิด  จํานวน  4  แห่ง  ในอําเภอพระสมุทรเจดีย์  
1 แห่ง, อําเภอเมืองสมุทรปราการ 2 แห่งและ ในอําเภอบางพลี 1 แห่ง เริ่มดําเนินการเดือนมีนาคม 2560 

          3. เนื้อสัตว์สด จํานวน 17 ตัวอย่าง ดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบ 
เคลื่อนที่ (Mobile Unit)  เริ่มดําเนินการในเดือน มกราคม 2560  
  4. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  โดยกําหนดเปูาหมายการเ ก็บตัวอย่างจากสถานที่
ผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่มีผลการตรวจประเมินสถานที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ GMP และ/หรือ
ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ไม่เป็นไปตามกฎหมาย GMP  จากสถานที่ผลิตทั้งหมด 42 แห่ง 
แบ่งเป็นอําเภอเมือง 18 แห่ง , อําเภอบางพลี 7 แห่ง , อําเภอบางเสาธง 6 แห่ง , อําเภอบางบ่อ 6 แห่ง , 
อําเภอพระประแดง 4 แห่งและอําเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

  5. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ โดยกําหนดเปูาหมายการจากสถานที่ผลิตทั้งหมด 37 แห่ง 
แบ่งเป็นอําเภอเมือง 13 แห่ง, อําเภอบางพลี 12 แห่ง, อําเภอบางเสาธง 5 แห่ง, อําเภอบางบ่อ 2 แห่ง, 
อําเภอพระประแดง  4 แห่ง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  1 แห่ง 

  6. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  จํานวน 5 ตัวอย่าง   
  7. ผลิตภัณฑ์จากแปูง  โดยกําหนดเปูาหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ผลิตจํานวน  

5 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอําเภอบางพลี 3 แห่ง (ก๋วยเตี๋ยว 1 แห่ง, บะหมี่ 2 แห่ง) อําเภอพระประแดง 
1 แห่ง (ขนมจีน) อําเภอบางเสาธง 1 แห่ง (บะหมี่) 
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  8. น้ํามันทอดอาหารจากสถานที่ผลิต   โดยกําหนดเปูาหมายการเก็บตัวอย่างจากสถานที่ 
ผลิต จํานวน  14 แห่ง แบ่งเป็นสถานที่ผลิตในอําเภอเมือง 6 แห่ง, อําเภอบางพลี 2 แห่ง, อําเภอบางบ่อ    
1 แห่ง , อําเภอพร ะประแดง 2 แห่ง , อําเภอบางเสาธง 3 แห่ง  และกําหนดเปูาหมายสถานที่จําหน่าย     
120 แห่ง โดยการเก็บตัวอย่างร่วมกับหน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ความปลอดภัยอาหาร จํานวน 17 ตัวอย่าง  
และสํานักงานสาธารณสุขดําเนินการเก็บตัวอย่างร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภออีก 103 ตัวอย่าง 

ในปีงบประมาณ  2560 จังหวัดสมุทรปราการมีแผนงานเฝูาระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารสด
และอาหารแปรรูป และแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 

- การประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยระดับจังหวัด ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่  
26 ธันวาคม 2559 

- จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้จัดการประชุมเมื่อวันที่  
7  ธันวาคม 2559 

- ตรวจประเมินความพร้อมของสถานที่คัดและบรรจุ ผัก ผลไม้สด 
- ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ประเภทน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, อาหารที่มีการใช้

น้ํามันทอด, แปูง(เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่และแผ่นเกี๊ยว ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด รวมถึงการตรวจสอบ
การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

- ประสานหน่วยงานระดับอําเภอ /อปท./รพ.สต. วางแผนเฝูาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและสาร
เร่งเนื้อแดง และเฝูาระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในพ้ืนที่ 

2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์   
ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล อําเภอ 

เมือง 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง
พลี 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง
บ่อ 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย์ 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
บาง 

เสาธง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

ภาพ 
รวม

จังหวัด 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ  
ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.59) 
 รอบ2 ณ ไตรมาส 2 

  (ข้อมูล ม.ค –มี.ค.60) 

1 ร้อยละ
ของผัก
และผลไม้
สดมีความ
ปลอดภัย
จาก
สารเคมี
กําจัด
ศัตรูพืช 

เปูาหมาย (A) : 
จํานวน ตย.ที่
ส่งตรวจและ
ได้รับผลการ

ตรวจวิเคราะห์ 

63 50 50 50 37 50 300  

 ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.ที่
ผ่านมาตรฐาน 

63    

 อัตรา/ 
ร้อยละ : (B/A) x 

100 
 

100        

รอด ำเนินกำรตำมแผนของหน่วยตรวจสอบควำมปลอดภยัอำหำร ชลบรีุ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
อําเภอ 
เมือง 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง 
พลี 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง 
บ่อ 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล  
ณ วันที่
รับตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย์ 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
บาง 

เสาธง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที ่

รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ  
ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.
59) 

 รอบ2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ม.ค –มี.ค.

60) 
2 ร้อยละของ

เนื้อสัตว์สด 
มีความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารเร่ง 
เนื้อแดง         

เปูาหมาย 
(A) : 

จํานวน ตย.
ที่ส่งตรวจ
และได้รับ
ผลการ
ตรวจ

วิเคราะห์ 

3 3 2 3 3 3 17  

 ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

   

  อัตรา/ร้อยละ 
: (B/A) x 

100 

        

3 ร้อยละของ
น้ําบริโภค
ในภาชนะ
บรรจุที่ปิด
สนิทกลุ่ม
เปูา 
หมายมี
คุณภาพ
มาตรฐาน
ตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

เปูาหมาย 
(A) : 

จํานวน ตย.
ที่ส่งตรวจ
และได้รับ
ผลการ
ตรวจ

วิเคราะห์ 

18 
 

เก็บแล้ว 
1 

7 
 

รอ    
ดําเนิน 
การ 

6 
 

เก็บ
แล้ว 2 

4 
 

รอดํา 
เนินการ 

1 
 

รอดํา 
เนินการ 

6 
 

รอดํา 
เนินการ 

42  

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

0 0 0 0 0 0 0 รอผลวิเคราะห์ 3 
รอดําเนินการ 39 

อัตรา/ร้อยละ 
: (B/A) x 

100 

        

รอด ำเนินกำรตำมแผนของหน่วยตรวจสอบควำมปลอดภยัอำหำร ชลบรีุ 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อําเภอ 
เมือง 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง 
พลี 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง 
บ่อ 

(ข้อมูล  
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล  
ณ วันที่
รับตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร
เจดีย์ 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
บาง 

เสาธง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที ่

รับตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ  
ไตรมาส 1 

(ข้อมูล ต.ค.-ธ.ค.
59) 

 รอบ2 ณ ไตรมาส 2 
  (ข้อมูล ม.ค –มี.ค.

60) 
4 ร้อยละของ

ผลิตภัณฑ์
จาก
เนื้อสัตว์ที่มี
การใช้วัตถุ
เจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่
กําหนด 

เปูาหมาย 
(A) : 

จํานวน ตย.
ที่ส่งตรวจ
และได้รับ
ผลการ
ตรวจ

วิเคราะห์ 

13 
 

เก็บแล้ว 
13 

12 
 

เก็บ
แล้ว 
12 

2 
 

เก็บ
แล้ว 2 

4 
 

เก็บแล้ว 
4 

1 
 

เก็บแล้ว 
1 

5 
 

เก็บแล้ว 
5 

37  

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

0 0 0 0 0 0 0 รอผลวิเคราะห์ 37 
 

อัตรา/ร้อยละ 
: (B/A) x 

100 

        

5 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์
เสริม
อาหารมี
ความ
ปลอดภัย
จากการ
ปลอมปน
สารที่มีฤทธิ์
ทางยา 

เปูาหมาย 
(A) : 

จํานวน ตย.
ที่ส่งตรวจ
และได้รับ
ผลการ
ตรวจ

วิเคราะห์ 

4 
 

เก็บแล้ว 
4 

1 
 

เก็บ
แล้ว 1 

0 0 0 0 5  

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

0 0 0 0 0 0 0 รอผลวิเคราะห์ 5 

อัตรา/ร้อยละ 
: (B/A) x 

100 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

อําเภอ 
เมือง 

(ข้อมูล 
ณ  

วันที่
รับ

ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง
พลี 

(ข้อมูล 
ณ  

วันที่
รับ

ตรวจ) 

อําเภอ 
บาง
บ่อ 

(ข้อมูล 
ณ  

วันที่
รับ

ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร 
เจดีย์
(ข้อมูล 

ณ 
วันที่
รับ

ตรวจ) 

อําเภอ
บาง

เสาธง 
(ข้อมูล 

ณ 
วันที่
รับ

ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข้อมูล 

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ  
ไตรมาส 1 

(ข้อมูลต.ค.-ธ.ค. 
59) 

 รอบ 2 ณ  
ไตรมาส2 

 (ข้อมูลม.ค.–มี.ค.
60) 

6 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์นม
โรงเรียน ณ 
สถานที่ผลิต มี
คุณภาพ
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ที่
กําหนด 

เปูาหมาย (A) 
: จํานวน ตย.

ที่ส่งตรวจ
และได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์ 

  

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.ที่

ผ่าน
มาตรฐาน 

        

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

        

7 ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์จาก
แปูงมีการใช้
วัตถุเจือปน
อาหารตาม
เกณฑ์ที่
กําหนด 

เปูาหมาย (A) 
: จํานวน ตย.

ที่ส่งตรวจ
และได้รับผล
การตรวจ
วิเคราะห์ 

0 3 
 

เก็บแล้ว 
3 

0 1 0 1 5  

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.ที่

ผ่าน
มาตรฐาน 

 1  รอผลวิเคราะห์ 2  
รอดําเนินการ 2 

ผลวิเคราะห์ผ่าน 1 

อัตรา/ร้อยละ : 
(B/A) x 100 

        

 
 
 
 
 
 
 

รอด ำเนินกำรตำมแผนในเดือนกมุภำพนัธ์ 2560 

จังหวัดสมุทรปราการไม่มีสถานท่ีผลิตนมโรงเรียน 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ

ข้อมูล 
อําเภอ 
เมือง 

(ข้อมูล 
ณ  

วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บางพลี 
(ข้อมูล 

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ 
บางบ่อ 
(ข้อมูล 

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ

ประแดง 
(ข้อมูล ณ 
วันที่รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
พระ
สมุทร 
เจดีย์
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

อําเภอ
บาง 

เสาธง 
(ข้อมูล 
ณ วันที่

รับ
ตรวจ) 

ภาพรวม
จังหวัด 
(ข้อมูล  

ณ  
วันที่รับ
ตรวจ) 

ภาพรวมจังหวัด 
รอบ1 ณ  
ไตรมาส 1 

(ข้อมูลต.ค.-ธ.ค. 
59) 

 รอบ 2 ณ  
ไตรมาส2 

 (ข้อมูลม.ค.–มี.ค.
60) 

8 ร้อยละของ
น้ํามันทอด
อาหาร ณ 
สถานที่ผลิต
กลุ่มเปูาหมา
ยและสถานที่
จําหน่าย มี
ปริมาณสาร 
โพลาร์เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

เปูาหมาย 
(A) : 

จํานวน ตย.
ที่ส่งตรวจ
และได้รับ
ผลการ
ตรวจ

วิเคราะห์ 

12 
 
 
 

20 

4 
 
 
 

20 

2 
 
 
 

20 

4 
 
 
 

20 

0 
 
 
 

20 

6 
 

เก็บ
แล้ว 2 

20 
 

28 
 
 
 

120 
 

 

ผลงาน (B): 
จํานวน ตย.

ที่ผ่าน
มาตรฐาน 

2   2  2  รอดําเนินการ 22 
(11 แห่ง) 

ใช้ชุดทดสอบ 6
ตัวอย่างผ่าน

100% 
อัตรา/ร้อยละ 

: (B/A) x 
100 

100     100   

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ 
    ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งได้จากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห์  สังเคราะห์ จาก 
   การตรวจติดตาม 

ติดตามหาแหล่งที่มาของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช    หรือที่มาของสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร  
ได้ยาก  เนื่องจากในการตรวจติดตามแหล่งที่มาส่วนใหญ่เป็นแหล่งผลิตจากต่างจังหวัด ส่วนสถานที่ผลิตใน
จังหวัดได้มีการประสานเกษตรจังหวัดและปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือดําเนินการภายในจังหวัดแล้ว   
4.ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ  กฎหมาย 

เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายวัตถุอันตราย โดยทําให้ สารบอแรกซ์ ,สารฟอร์มาลีน และ 
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชหลายกลุ่มที่มีโอกาสตกค้างในสิ่งแวดล้อมสูงเป็นวัตถุอันตรายที่มีการควบคุมการใช้  

 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล   
            ชื่อ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก    ตําแหน่ง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

 โทร. 0 2389 5980 ต่อ 106  E-mail : pharmacy.spko@moph.mail.go.th 
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 

คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ : การเฝูาระวังและตรวจสอบมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
ประเด็นการตรวจราชการ 

1. การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพในระดับเขต  
แบบบูรณาการ 

 2. กระบวนการส่งเสริมสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 3. มาตรการติดตาม ควบคุมกํากับมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

ตัวชี้วัด    
 ร้อยละของสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด   
(ร้อยละ 80) 
1. สถานการณ ์

การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทไม่มีเตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทที่มีเตียงรับผู้ปุวยไว้ค้างคืน 
การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ (การขออนุญาตสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ) 
การรับขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 

2. ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

(ข้อมูล ณ  
23 ม.ค. 60) 

 

อําเภอ 
เมือง 

 

อําเภอ 
บางพลี 

 

อําเภอ 
บางบ่อ 

อําเภอ 
บาง

เสาธง 

อําเภอ 
พระ

ประแดง 

อําเภอ 
พระ
สมุทร
เจดีย์ 

ภาพรวม 
จังหวัด 

 

1 สถานพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ี
กฎหมายกําหนด 

เปูาหมาย 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 สถาน
ประกอบการ
เพ่ือสุขภาพผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 

เปูาหมาย 4 2 - - - - 6 
ผลงาน 4 2 - - - - 6 

อัตรา/ร้อยละ 100 100 - - - - 100 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการ
ข้อมูล 

(ข้อมูล ณ  
23 ม.ค. 60) 

อําเภอ 
เมือง 

 

อําเภอ 
บาง
พลี 
 

อําเภอ 
บาง
บ่อ 

อําเภอ 
บาง

เสาธง 

อําเภอ 
พระ

ประแดง 

อําเภอ 
พระ
สมุทร
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3 ร้อยละสถานพยาบาลและ
สถานประกอบการเพ่ือ
สุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

อัตรา/ร้อยละ 88.54 50 0 0 0 0 69.61 

3. สรุปประเด็นสําคัญที่เป็นความเสี่ยงต่อการทําให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไม่ประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor)  

3.1 สถานพยาบาล 
- จํานวนสถานพยาบาลในพ้ืนที่มีจํานวนมาก 

     3.2 สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ 
- ความไม่พร้อมของกฎกระทรวงฯ ประกาศกระทรวงฯ และระยะเวลาที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ ที่มี  

ความกระชั้นชิด 
- ขั้นในการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการออนไลน์มีขั้นตอนการให้อนุญาตมีรายละเอียดทาง 

กฎหมายและทางเทคนิค 
- จํานวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ขออนุญาต 

4. ปัญหา อุปสรรค  และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหา/อุปสรรค/ปัจจัยที่ทําให้การ
ดําเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะที่ให ้
ต่อหน่วยรับตรวจ 

สิ่งที่ผู้ทําหน้าที่ตรวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการต่อ 

จํานวนสถานพยาบาลและสถาน
ประกอบการมีจํานวนมาก 

- ผู้ประกอบการทําการประเมิน
ตนเอง เพ่ือรับทราบมาตรฐานและ
ดําเนินการในเบื้องต้น 
- จัดทําทะเบียนระดับอําเภอ 
หน่วยงานระดับอําเภอร่วมตรวจสอบ 

 

ไม่เข้าใจในขั้นตอนดําเนินการและ
ข้อกฎหมาย 

ควรออกแนวทางในการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งประกาศกับกฎกระทรวงที่อยู่
ในระหว่างดําเนินการ 

 

ผู้รายงาน   
             ชื่อ นายภินันท์  สิงห์กฤตยา    ตําแหน่ง เภสัชกรชํานาญการ 

         โทร 08 1844 7825              E-mail : pinuns@hotmail.com 
ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 

ชื่อ นายรังสรรค์  วงษ์บุญหนัก  ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
  โทร. 0 2389 5980 ต่อ 106      E-mail : pharmacy.spko@moph.mail.go.th 

mailto:pinuns@hotmail.com
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แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จังหวัดสมุทรปราการ  เขตสุขภาพที่ 6  ตรวจราชการวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพ ปูองกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

ประเด็น : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
หัวข้อ : การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการตรวจราชการ   
1. นโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
2. กลไกการขับเคลื่อน และเตรียมทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลพื้นท่ี 
3. แผนพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  
4. การดําเนินงานตามแผนฯ 
5. การประเมินโรงพยาบาล GREEN & CLEAN Hospital และศูนย์อนามัยดําเนินการสุ่มประเมิน 
    โรงพยาบาล 

ตัวชี้วัด   
           ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital  

1. สถานการณ์ 
ตามท่ี กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุขตาม

นโยบายการปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล โดยในปีงบประมาณ 2560 การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรค (P&P Excellence) ได้กําหนด                
ให้มีการดําเนินงานเพ่ือดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ GREEN & CLEAN Hospital  โดยโรงพยาบา ล         
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะต้องเป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน  
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดําเนินการ ขับเคลื่อนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN 
Hospital โดยมอบนโยบายดังกล่าว ผ่านพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560        
ระหว่างนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการและหัวหน้าหน่วยงาน           
ในสังกัดทุกแห่ง  พร้อมทั้ งได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตรวจประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์                 
GREEN & CLEAN Hospital  
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สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาล  
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายให้สถานบริการสาธารณสุข ดําเนินการจัดการมูลฝอย
ติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ         
พ.ศ. ๒๕๔๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ ตั้งแต่การคัดแยก การ รวบรวม 
การเก็บ การขน การบําบัด และการกําจัด มูลฝอยติดเชื้อระหว่างเส้นทางการขนส่ง และการดําเนินการ        
ได้อย่างถูกต้องเพ่ือปูองกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่ของประชาชน     
รวมทั้งไม่ให้เสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโรค  นั้น สํานักงานสาธารณสุขจั งหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินการกํากับ
ติดตามและดูแลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง โดยโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งได้ดําเนินการคัดแยกระหว่างมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ โดยมูลฝอย
ทั่วไปดําเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ดําเนินการเก็บ และขนไปกําจัด        
โดยบริษัทเอกชน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลบางเสาธง และโรงพยาบาล 
บางบ่อ ส่งกําจัดที่ บริษัทเทร็น อินเตอร์ เทรด จํากัด ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. โรงพยาบาลบางจากและโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ ส่งกําจัดที่บริษัทไทย 
เอ็นไวรอนเมนท์ซีสเท็มส์ ตั้งอยู่ตําบลบางจาก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
  ในปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูลในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 ) อัตราการเกิดมูลฝอย       
ติดเชื้อประมาณ 2,169.3 กิโลกรัมต่อวัน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ แยกหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559) 
 

ลําดับ หน่วยบริการ จํานวนมูลฝอยติดเชื้อ (กก./วัน) 

1 โรงพยาบาลภาครัฐ (9 แห่ง จาก 10 แห่ง) 1,067 
2 โรงพยาบาลเอกชน (19 แห่ง จาก 19 แห่ง) 1,030.19 
3 คลินิกเอกชน (116แห่ง จาก 385 แห่ง) 62.52 
4 สถานพยาบาลสัตว์ (19 แห่ง จาก 76 แห่ง) 9.63 

รวมทั้งสิ้น 2,169.3 

การดําเนินงาน Green & Clean Hospital ในปีงบประมาณ 2560 
1. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มีการดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ผลักดันให้มีมติจากการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ .)           
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากทุกแหล่งกําเนิดในพ้ืนที่จังหวัด 

1.2 จัดทําแผนการดําเนินงานตามมติ อสธจ . เพ่ือให้มูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการ        
อย่างถูกต้อง 

1.3 ดําเนินการรวบรวมข้อมูล มูลฝอยติดเชื้อจากสถานบริการสาธารณสุขเอกชน รวมทั้ง
โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกสัตว์ โดยใช้กลไก อสธจ. ขับเคลื่อน 

  1.4 กําหนดการประเมินรับรองมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสถานพยาบาลเอกชน  ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559 
 1.5 กําหนดให้สถานบริการสาธารณสุขเอกชนต้องนําเอกสารเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย        
ติดเชื้อมาประกอบในการยื่นต่อใบอนุญาตประจําปี เพ่ือประกอบการควบคุม กํากับ ติดตาม 

2. สนับสนุน การดําเนินงานของโรงพยาบาลให้การจัดการระบบบําบัดน้ําเสียที่ถูกต้อง           
และเหมาะสมสําหรับโรงพยาบาล 

3. กําหนดแผนการตรวจประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital            
ในเดือนมกราคม  - กุมภาพันธ์ 2560  โดยได้ดําเนินการตรวจประเมินโรงพยาบาลแล้ว  จํานวน 2 แห่ง         
มีผลการประเมินในระดับดี ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี 

4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ จัดสรรงบประมาณบริหารจัดการขยะ             
และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการดําเนินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้โรงพยาบาลภาครัฐ สังกัดสํานักงา น
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่ง 

5. โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง สาธารณสุขทุกแห่ง จํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital เรียบร้อยแล้ว จากผลการประเมินตนเอง
ของโรงพยาบาลทุกแห่ง พบว่า โรงพยาบาลทุกแห่งมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้า นอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital คิดเป็นร้อยละ 100 
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2.ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์  

ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการดําเนินงาน 
1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่

พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital    
(ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์
ระดับพ้ืนฐาน)  
 

1. จังหวัด มีนโยบายการ
พัฒนาโรงพยาบาลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital  

- สสจ.สมุทรปราการ มีกลไกในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน GREEN & 
CLEAN Hospital โดยมอบนโยบาย
ดังกล่าว ผ่านพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2560 
ระหว่างนายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง 

  

2. จังหวัดมีกลไกการ
ขับเคลื่อนและเตรียมทีมตรวจ
ประเมินโรงพยาบาล 
ในพ้ืนที่ 

- สสจ. สมุทรปราการ ได้จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานตรวจประเมินโรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
- สสจ.สมุทรปราการ จัดสรรงบประมาณ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนการดําเนินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ให้โรงพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง 
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ลําดับ ตัวชี้วัด รายการข้อมูล ผลการดําเนินงาน 
  3. จังหวัดดําเนินการประเมิน

โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Hospital 

- สสจ.สมุทรปราการ กําหนดแผนการตรวจ
ประเมินโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital ในเดือน มกราคม – 
กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ดําเนินการตรวจ
ประเมิน 
โรงพยาบาลแล้วจํานวน       2 แห่ง มีผล
การประเมินในระดับดี  ได้แก่ โรงพยาบาล
สมุทรปราการ และโรงพยาบาลบางพลี 

  4. ผลการดําเนินงานของ
โรงพยาบาลตามเกณฑ์  
GREEN & CLEAN Hospital 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
4.1 ร้อยละของโรงพยาบาล

ในพ้ืนที่มีแผนพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN 
Hospital 

4.2 ร้อยละของโรงพยาบาล
ในพ้ืนที่ พัฒนาได้ตาม 
เกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital ระดับพ้ืนฐาน 

- โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุกแห่ง (8 แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 100 
ดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์ 
GREEN & CLEAN Hospital เรียบร้อยแล้ว  
- จากผลการประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลทุกแห่ง พบว่า โรงพยาบาลทุก
แห่งมีแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN 
Hospital คิดเป็นร้อยละ 100 
- ดําเนินการตรวจประเมินโรงพยาบาลแล้ว
จํานวน  2 แห่ง มีผลการประเมินในระดับดี  
ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และ
โรงพยาบาลบางพลี 

หมายเหต:ุ แนบแบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GREEN&CLEAN Hospital (G&C ๖๐) 

3. ข้อเสนอแนะต่อนโยบาย /ต่อส่วนกลาง / ต่อผู้บริหาร / ต่อระเบียบ กฎหมาย 
เนื่องจากมีโรงพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทําให้การกํากับติดตาม 

ค่อนข้างยากและไม่สามารถสนับส นุนงบประมาณในการดําเนินงานได้ จึงเห็นควรให้หน่วยงานส่วนกลาง     
กํากับ ดูแลและประเมินการดําเนินงานของโรงพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
ผู้รายงาน   
                  ชื่อ นางสาวจุฬามาศ บุญมา       ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

              โทร 08 1048 2173   E-mail : chulamard_b@hotmail.com 

ผู้รายงาน/สอบทานข้อมูล 
ชื่อ นางศิริวรรณ  พรมรุกชาติ   ตําแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
โทร 08 6559 0654   E-mail : envi_h.spko@moph.mail.go.th 
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